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YENi SABAB 

~~~~~~~~~~~~R~~-J~;~~~netayyare-"-K_a_r_a_~ıtm~ı~ 
FenerveGalatasa- Fenerbah~e at- ,BaşWafılincide) g;ı;z tayy.....ıeriııın uhiray Mii.him bir tarihi teJlcikı 

1 "b ld • ı · feflerİ Gutkupa- sene içinde ancak 300 bomba at- icindeki faaliyetlerine, onların raU ga 1 ge 1 er mışlardı. Mman tayyarelerinin her ha- Yaw: Ce.,..,_.dln SEll-l!W 
, S f n 1 kazan d. ı af 0 zamandanberi çok terakki reketine, mukabelesine Ve .BQD 

Galata arag Beşiktaşa 9 gol 
atmağ~ muvaffak oldu 

üçüncü gül kupası atletizm 
müsabakalan dün öğleden sonra 
Fcnerbahçe stadında yapılmış 

1 
:ve cok heyecanlı geçmiştir. Rıza 
Maksudun bin beş yüz. metrede, 
Melı hin jki yüz metre ve ciridde 
Aratın güllede yaptıkları dere- l 
ccler liayunı dikkattir. Ancak J 

mü. bakalar organızasyon bakı
mından pek de muvaffak olma
mı tır. BilhasSa. BOnla.ra doğru 
sahayı seyirciler doldurmuş bu
lunuyordu. Sahada vazife almış 
olan -zabıta memurlar.mm bu iş
le ala.ka.dar olmalarını temin 
etmek için beden terbiyesi baş -
kanlığının teşebbüsde bulunma,. 
sı her halde iyi olacaktır. 

Boyle bir teşebbüs bükfunetçe 
mecburi spor olarak kabul edı
len atietiD:ıin daha muntazam 

..ıehô v~ b"'8incle pi Pfl!lllDde.. yapılmasını temin edecektir. 
Mılll küme ınaçl.arına dwı de Hakem ; .Ahmed Adem. pası rekoru yeoüenmış Ye üç 

Şeref stadında devam edilmış Beeiktaş: .Mehmed Ali, Taci, -gül kupası rekoru ~ edilmiş-
~e. Uln:w.vamn bitmesıne yalnız oyuncUlarımn .ba.zılanru asıl yer tir. 
~ ~ 1Wmaşbr ki ibuıılarda ö- terinden başka. mevkilere koy- Neucede bir.inciliği ve kupa-
numiiJıdeki pa&llı' günü yapıla - muştu. yı 42 .sayı ile F~çe alını§ 
caktır. Gala.•nnn-· da Cemili" ondan sonra takımlar ffU sıra 

D "nkü· ı .. a.oa.nı.y gene 
ile u oyunlar, Fenerba.bçe Bağ iç oyoatme-ının Ien.a neti- ile müsabakayı bitirmişlerdir. 

. Vefa.. r..eıat~ı~yla da Be- cesini bir çıOk muhakkak gol• Galatasaray 21 ayı, Beşiktaş 
liktaş araaında idi. Fenerba.h - fırsatları kaçlrmakla .. rdli 20 sayı, Kurtuluş 11 eayı, Ko-
Qe Vefayı normal bir .netice ile go • caeli 6 sayı. 

,P.lll:e:tııek __ ...,, __ 1 - •-:- ~ ~refin or.tasmı güneşten gör-
--ra.Juu.augu "\oCJ.J.Ull 't:::V' aHrl·nn ij ~A-•- • .._ !00 m. "'6fridlt 3 tMoit K. 

. ' fakat Galatasaray - Bedlk- -.-... ç .,.. ....uA.lJ &arJ~ <&.-

..tq ınaçı ı..ın de beki b meyen Galateeny alecısı Be- Agop Marina.ks Sarkis 28.9 
oUMS enen ır h ül ..A-....JJ: Ga 100 -. ı ~ı.....-:ı K. Fent, Ke -netice Vermemi§ ve ikin . d v- amm 'OU'CUllaU1 ve .llk go1ü - ... " -

ı-e .ne Y&pUğmı bilmez b: ~e l~tasa.ra.y ~ eeJı-!Jde 14 üncü da. ruı.n ömer ll.9 
J'IUlyuı Betittq, Galataaara- kikada yedi. ıoo m. ı Wi K. Melih (F. B.) 

hnxiuı iıltifade ederek gü-ı Bundan aoııra Galatasaray Gören (G. 8.) lıia.n (F. B.) 23 
1lltl bir..,.. ~ netiCflei karşısında 1WSJrtaşn da.ha zi- 1500 m. 1 tn<ıi K • .R,tza (F. B.) 
boziıhnuş .._ aekiz gol yemiştir. y.ade açılacağı..., bundan enıel- Galib .(Kocaeli) Keinal (Koe.) 
Su~ blUıassa işaret c.'<ielim ki ki maçta -Okillğu gibı rakıölerine 4-. 4.4.9 
Be§iktaş her ne kadar eksilt bir hendikap 'Vefuıjyecekleri zanno- 800 m. S ünciı K. Skoçema.nı, 
~o ile maç Y&PJD.Ş3a da dün- lunuyordu. Hüseyin, Karamalengos 2. 6. 9 
eıı.:ticeden daha iyisıni .elde Galatasanyın kaıÇJrQ.ığı fır· 110 m. Ma..tak .J üncü K. F&-

~malikti. satlardan daha mlihim bir fir- uL, Şahap, ~'1.7. 8. 
! . 4 - \'t>fa.: O Batı ~topu bot ~a.taı- UO .._ 8 _. K.. 6er'.:tf QiJ:IB, 
»eiler.ba.hçe aaliaya 1.tr10ı • • • · ..:ıio.-~--_ı_...~6=000 m. 1 W:ıi lf • .Artan (B. 

larak çıktı. Fakat on dakika latasaray takımında tsıdilit T. }{.) Hüseyin (F. B . .:) 1bnliim 
aonra Melih e.rka. kapıdan yan1 yaptı ve_ Cemil aağ ~a, ~U1ey- (Koc) 16. 12. 9 
dcnlz tarafından stada ve oyuna m~ da ıçe geçtiler. 41 mcı daki- 400 maniak 1 tıwi K. Kim.il 
gıriyordu. Kadıkoyilnde cınd kada Gilndüz beraberlik ,golü- {Ankara D. S.) Neriman (F. 

atma ile iki yüz metre miısaba.- ntl ka!ayla. çıkardıktan sonra B.) Ali (G. s. L.~ .60 8 
. ~kazandıktan nra he. devre 1-1 benherlikle bitti. 400 m. 1 itd Gören (G. S.) 

ıne:n bır otomobille Osküdara, o- 1kınci devrede Beşik.taş Ci- Ahmed (Snnat M.) Ancus (Kur 
r.adan da motilde ş rof ~tadına hadın sakatlanması lle on kişi 

bu . . d kaldı. bıluş) 51.5 ~ıŞti. oynamak ınec nyetin e ,,_...ıı K. c,_..ı-f' Şinasi 
:- Oyuna başl.a,dı.Jrtan onra sarı- Bwıa m.ı7.abfl Galatasaray ga- ~OO M~ 3 ~ ~-. ' 

eden tayyarenin Ha.beş ve lspan- derece geniş sahalarda, en uzak 8 'IMN'' "I gl5• ı a t1 ı 118 -
ya harblerinde de kat'i neticeler mesafeleri ve en tehlikeli mın- (Şeyhtılekber, Molla ~ ~ aeaba T .. 
alamadığı, ordular üzerinde mU- takaları göze alarak yaphğı ta.- ve Ebussuud Efendi) ye lid tet- ~ Bur:ıııoıda 1JUla 
essir olamadığı görüldü. Fakat ı arruzlara bakarsak, lngılte.renin va "metin,, lerile dlğer veaaik, masuıı W:emeık, GG\Ul arad. do • 
şu on ay içinde iş büsbütün de- hava hakimiyetini Almanlar.a (Bursalı Tahir) in, (Ali ıwa ğup bilyiWiiil ıa..,,•tki W 
ğişmiştir. Artık tüfek bir harb bırakmadığına hükmedebiliriz. Bey) in, (Ahmed Refik) bı 'Yflr 1*nıek Mfil mıidtr! fu eaWe .. 
silahı olmaktan çıktı. Omm ye - Bu hakımiyet henüz iki dilş - alarmda, (Ahmed .Rasi.uı, me•• Mtıemek, onların orada 
rine tayyare geçti. Almanyanın mandan hiç birinde değıldir ve tor Konoş ve Refik Ahmed) e dQğup bQ.yildöğll rivayet.mi k.,. 
karada dü~anlanna gaiebesin· dava havalan ergeç bfiküm ve kit&blannda., bir kımıı da raJr bul eb.Dek dejil midir!~ btJde 
de tayyare üstünlüğü birinci nüfuzuna alan taro.fm lehine ne- metli (Kemal Ktiçtik) Un pek ..aıaa bir 181 .k&lmtyor 4ıe • 
planda geldigi gibi lngilterenin ticelenecektir. vikıfane yazdığı te~ 9Mll:tlr. 
denizlerde serbestçe dolaşama- A\manya, İtalyanın da yardı- yıllarca evvel tesbit edil.mit~ i'akat oniarın aınrian Pi• 
ma.sına da bu üstünlük sebeb ol- mı ile, hele eline geçen Polonya, lerdir. Bu kitabın ~ my.. ~ ve güklürecek olan sem 
maktadır. Şimdi Fransız askeri 

1 

Hollanda, Belçika ve Fransa sa- meti, bunları bir araya toplama- pa.'tiıdni, bu taş veya maden mti 
ricalinin de itirafından anlıyo- na.yüne da.yanarak muazzam sından, bazılan hakkında d& messiller, teaı il edebMeceklet'! 
nız, ki Fransız inhizamında Al- bir hava ordusu hazırlıyor. Bu- kıiçücU.k bibliyoğ:ı:afi yapmasırr mi derainiz? Bu da bir mesele,. 
man tayya~leri baş rolü oyna - na mukabil İngiltere kendi en- dan ibarettir. Netice ıillNLrile "Ka.ragiz il 
mışlar, ağır bombardıman tay- dıistrisi ile Kanada ve Avustral- Yaba iç5nde, son "tanap

11 
candan.,., 'Hazım,, ın şahsi 

yareleri Fransız ricatını adını a.- yada doğrudan doğruya büyt\k artistler.ine yapılan indt ~ hamiyeti, doktor beyin ınkat'lr 
dım takib ederek inhizama c;&- hava seferberliği yapbğı gibi Jer, - Hind, Kirman ve Seclstan .. Sehm Nüzhet,, m aelmı felee
virmiş_tir. Amerik&nın aonsnz kayna.klan- arasında bir beldenin ismi olan fesi, "Fuad K prlllü, nün ve 

Norveç hareketi esnasında &- na da dayanmaktadır. "Sind,, in {senet? okunması, - "AV1ılkat Rahmi,, nin dönekliği,. 
ğer İngiliz donanması lskajerak Bu ;yanşta kimin geri kalaca- ı Sahife 8, beşinci satır) • 67 iJr "Yedi göbek,, 1:en gelen 'Kara.
boğazına hakim olsaydı, Alınan ğını oimdiden k.eStiremeyiz. Yal- ci say.fada, (Naşid) :in canlı Ka-- Sk .. ü bir anda ~MaltYetti .. ,, oy, 
yardım kuvvetleri yetişemez, mz bu seferberlikte Almanya ı agöz,, ünden (ll) bahaedilir - CIDI? •• 
bir baskın hareketiyle çıkan Al- benzin noktasından ergec sıkın- ken; ". MıNaşid Bey, tiacivad ~ "Eyoo,h bu b<.i.:iccd6 bı.zler yt.. 
manian orada yakalamak müm tı ,çekecektir. Çünkü Norveç, lünü oynadığı bir komedi tel'tfb .-e ,.uekl,, 
.kün olurdu. Fa.kat İngıliz do- Danimarka, Hollaada, 'Belçika. twyJemiş ise de tnuhatab bir ka- Şu .halde m~ diWliJaek 
nanması İ.skajerak boğazında ve F.ran8ada bir tek benzin kay- rn.göz bulamadığından bu eseri .ııamn; Karagöz, Yılrbrun aam .. 
dolaşamadı; çünkü Alman tay- nağı yoktur. yüz üstü kalmıobr ... ,, gibi t.uli\- tda değil zamanımıwa katledil• 
yarelerinin daimi baskını bu filo- Buralarda.ki stGklardan da at, Naşid ve Caıılı Karag&) anış oluyor. 
yu büyük zayıat vermek tehlike- pek az bir ~yin .Almanlar eli- hakkında tek fikri olmayan, in- "Varm.Jtm 8ıahibttae .-.er..,.. 
siyle karşılaştırdı. ne geçtiği haber :veriliyor . .Al- sanı CNqicl) denıfazla güldüren ~'.,, 

2.000 kilometrelik mesafeyi manya bütün A vnıpada ve Rus llomik 1IÖalilılr •e - herJaakle blma. Burada -en pyanı dikkat Cl4 

bir hamlede ve saatte 5 - 6 ylz yada ~ede ruıcak lO • 12 mil- binaen olacak - (Naşid) in fi9 un iıet, saaece Asyanın, §R?'k ve 
kilometre sür'atle y.apa.n. 2 ton yon ton benzin bulabilir. llıtiya- ~sa~& kcmanKaagöda.bk- lsıam fileminin değil; Avru,Pa .. 
bomba taşıyan bugünkü tayya. • cı bunun üç mislinden :fazladır. lı resmine, "Hacivad rolU,, ! den- nın, 'aponyamn, huliı&a. Dütiin 
reler aml bnndan .sonra en ~ Yani iş dayana. da.yana gene 4ğunun, 1Ulış w v.ezbısiz dizil- ffiiuy.a.mn tanıdığı "~, il 
yük ielfırine lıazırlanma1tta • yıpratma. harbine dayanıyor. mesi, "perdegazelleri" inden ço- ıbizim inkiT etmemiıZdir. 
18.r. BU hareketi hem lngiltere, Fakat acaba İngiltere, yeni Al- meai gia mazbut ·~etin .. leli. 
hem Almanya hazırlıyor. man akmlKr1na dayanıp harbi manayı, tahrif ederf kelmıe hata 

Almanya için Jngilt.ereyi yen- uzatabilecek mi? ian bile 'Vlll'dır. Buna 1'8ğmen 
meden galebeyi temin etmeye 1_ b" kıymetlid1r. Çünkü nev'inin t.e-
imkln olmadığı artık anlaşılitı. -....ponyenm iT !kidir. 
Fnuıaayı bile aradan kaldumak b'rBTI "Hazim,, den bğreniyoruz. 'Ye 
Wi gelmedi. İngilt.erenin, An- Tokyo, 30 (A.A.) - Kanton- ôi sekiz sene evvel - şımdi Bo-
cak lııgiliı: adalarında mağti}b dan Domei ajansına gelen bir ğazıçi liseleri olan "Fey?.ilti li8e 
..W._.Jıı:at'hıııeıtiuti'fıemm.m. ~a göre, cenubi Çinde bu- ısi .. inde Fua ijprillü, "~ö 
re e Y&Pll lbır1:aalTmda en name neşl\.."derek İngiliz - Çin bir konferansta "Kuragciziln ya.
büyük vazifeyi t.ayy.arelere ha- hudundaki askeri harekatın te-: ea,clığını ve yedi yüz ene evvel 
vale etmesi tabiidir. Buna bin- rakkiyatından lngilteroyi h - Ilursada idam edıldı •mi, soyle
lerce tayyare ayrılacak, İngil .. berdar etmekle kendini miıkcll f mı ır. "Selım Nüzhet, de bız
tereyi çepeçevre üslerle ihata görmed'gıni bildirmiştir. z t "Hazım, a, ''Ka gözun ya
~ Alınan tayyareleri büyük Beyannamede iddia edi ·yor ki ş dığını ve Bursada medfun ol
a.kınlarla. İngiliz üslerini, mü- Bilyük Britanya evv lce J pon- duğunu .. ,, itıra.f etmıştir. Ne 
'laka.le yollannı, Umanlarını Ye Iar tarafındnn v 'len malum tı yanı h yrettir ki b :tlıı bun • 
!iloların.ı bombala acaktır. Çinlilere bildirmekle Ja on str - ı 'ln Iltisı de - zl rınd n nü • 

Fakat buna karşı İngiltere tejisini ifşa etmiştir. kfil fle - aksıni ıddıa edıyorlar. 
ekti kolunu bağlaya.ca.k mı? ln- Japon de)egeleri Hindi Çinide Daha ganbi var; m rutıyet 

.Kendi eJtmle yare geılıiib ver-. 
diğtn 1oakm. 

rtlt'v6ıJ ·- hıln-i- tlalllllliım• 
yazdı ihtida 

Diyen aıd, haklı ıınış nıeger ... 
CenWecldlıı Server 

!11) Hikmet nedir billnmer. Bal• 
taeuığlu) bu ifln bir facia olduğunıl 

( f2) 11 Şuoar. .,,.., 
hur yet> den. 

M ktUb gönderen d~: 
G ( 

lleivert takımın şampıyonluk yet gi!zel anıasryor ve bel' an Halyufki3 55 

Yohındaki bu eon tehlikeyı de bu beraberliğin saıüırmızı lehi- (}tlık 8 -tltıoti K • .AJB,eddin, Sey-
&UatJnak ıçın azami c1ikkatle ve ne b~ulmuma intizar edlliy()I\- fi, Karema.JcııgO 12. 88 

lünkll yüzme 
nüsabakatarı 

Tokyo, 30 (A.A.) - General başı nnda ''Karago gazctesı, 
bsaku'nun idaresi altındaki Ja- sahıbi Ali Fuad bey, ''Kara· 
pon ~uyonu cumartesi gü- göz,, ün Bursadakı kabrını zıya
nü ~eden sonra beş 'blyyare ret için bir seyahat tcrtib et -aıkı bir tekilde a,na.dığı görü - du. QiWe 1 it&oi 'K. Arat, (B. J. 

~ ~Vefa da milli küme li- Du intiftr 6-dekt'lraden fala K.) At:eg,Şerif (B.J.K) U.. o75 

derini miıektD ~ m.k - sürmedi ve 8IUepzw> ..ın btr Y.-ı dia1d 1 iftCi K. Arat 
llıak aa • ...._ ~ kadar §iltle takmnm pllb 1'ar.tyet.e OJ. J. XJ .üee. Hafri 34.Jn .. !lO 
SÜlıel OJU• ja ~u. soktu. Al'a.4an 4rırt daJdb. P9" Dillk 1 _.. ır. !fih&t, tlejat, 

- Fakat ,.,.ıı beyazhlaı- bu iede meden gme ~ üçiiııd O!yas aı. 91 
· Mrda:......,.--.r muvaffak ol golünU atmca QalataaN1ly -. (}trit 11"oi K. Melih 'fi'. B.) 
- lular 'ftt h•l•'9çederı biriDtıi ha :rahat aynemeğa koyuldu~ 8e1if (B' J. X.O ŞeTket {il'. B.) 
. ~dört tol~ kur- ""'~ 
- ı:nhlD>sdı!ar. böyleoe ~lrtal"' on....,."., S7. 09 bBet (P 

.Jlll kadrosmıtbm A1m1k hnlpmpa.. Çeiııi9 11'1oi lf.. Atfll, · 
tık ... kt.clk l'fkl'et atbk- '81Ddan Mhmı'Wn iltKa'1e .ttL 1J) Qeork n. 

~ \an aonra lMIUl NMinia, Vahi - 13 Oııci1 dak:Jlnda 'GIDdöz el&'- • 'Y .... .. 4illOii ][ • .N..ıimı ~ 

DüBüyikderede yapı1an yüz 
ısne maabakalannda alınan de
receı~ iyidir. Mahmud cu
ınartetgiintt Gala.tasan.yın w
tib etti bôğazı gEıÇme müsab&
k,asındıbirinci gelnii§ti. Dün 
yorgun 'r yaziyet.te girdiği 100 
pıetre 111 ti8tönde yeni bir'Tiir
kiYe Tflku yapmıştır. 

. iin hm....,. iıltlfaıde ederek dihıCll go1'i yqa. .J'alrat Belik - dBt. iFaidmı ı.eo 
: Japqğı fttind ... takib etti. Bt,. ta§ keDdb:d tıpplar sftJi oldu w yfUıılek 3 Md K. :Mi ı cih, Ne-
: • r.az 1'0M'a ftçtld golü Melih, ıŞeref takmamı '° · 2 ~ P" dp, ~ J..14 
• döl'düncilytl de Yqar -yapmak. ~. y..._ J Jllol I!. .wıt (G. S.) 
: . ta gecıılkmediJtr "" dflfte 4 - o 1 :t'5 , l'ener WıiM 1111:11. ~ 21 tnıci'4attlreda .Ola- .ömer, Az=s, .A. 

~~ dn- _ ... ı...t ~ wwwıade ~ 'I'~ L tftoil f['. T:aniclisı Nee-
- .ıAim2 dewedıl Vela daha ın- uz; ~ .u- - v-.,. 

kı ve biru da ...t; bir şekilde golU de yaım-~Jebı ~ d9t, ~ U9 
~ ·~ ~ d&t ıoltın lib gelmek iın»ı-Wş• •pt. !fi- u.- ~ ild K.. 'Cemal, Yapı-, 
l WRcliii aftllt&j W mcajln tem- tekim 81 inc:l .,.....,.. pım ~ "9:Zl 

ıtyle yani' ıwtı. Bu devre Gündüz alb:nc:Q'I. '83 .-ı ~ UZIM :1. '*" I[. (:tgtek (t'. :B.) 
.rfmda Y.,.._n Hakkı, ~ _ ka.da Sille~ T iaci~· Faik {G. S.) ıçarotiu '(Kurt11lu3} 

wdm de lıllıalı akatlensınk yatılar. 6. StS (G. 
• ~ t..n.ett81r. Kll8tağni bir l'tiJde ~ Vç....,.. 1 -" K. ıt"avru 

Veoyun.lıılmt.lldtapıııda ıbi9 ..a rajnwı B,.ikta1m 86 m- S.) Oçtek (FB.) 13,525 . 
Sol olmam- b IDe Tenain cı dMikada hnJMbtı m ,_.. 81f"t:k 3 ~ K. lH;avro, Feri -
1 - O PHwfre llltt:I. Ha1-n altıyı Hakkı kaçırdı. U iDCl a.- dun,, Şerif, 2. 80 

l lamt ..... irMlln etmtetir. litkada Cemil 8ind., .g tillCÜ .... 8'"" 1 '*" ır.. v~~ulos 
Fenema~ Ohad, lııluzaffer kikada da Qftpdftz dokUllplC"I (Kurt.) Sudi (F. B.) Şerif (B. 

Lebib, ömer, &ad, Fikret, Ji golü attıktan -.abu bl16k J • .K.) 3. 25 
Fikret, Yqar, Ke1ih, Naci, R&- sürprizli maç bitti. ~X60 .+ ..cıı K. Deniz Lis. Sa.-

:. llii. u .... n~ft ...... ==-- . oımamlAl karya, Kurtuluş 24.6 
=. v.e&.: .Aat, v.ow.ı ~"--~n ~~ ~ C!-t. ~ -...u. ..,wıç;yıu_, için gelecek Fenel"mac;mı kaZUl +xJ.00 SM:Mi.K..--.a~rya, 
~~~~Necib, Ab- ması limns. J>at&i, B . .J. K. '6.4 

ş, ..... ,.dar,, tlehmed, Tahir ••• :Jn&O 1 ttd K. Fenerbahçe, 
Gala.tasuayı 9 - Beelktat: i Alman - laYiçre ticaret KıırtuNg !'KeeMll 1.88 

Galata.saray: Osman, Faruk, ı-....___. ku B&-
- Salim, Musa, Enver, E§fa.k, C&- ltlllft 'Oçüııd ~.. pasını 
- -n Sillevrna.... '""'~-,;u:_, C!-'a .. v..._.a 30 {,A.A4 -JlüdcW.1 fikt8I ~ pman1a almış, deniz 

-u, .,,_ ..:su.uuuz Oa1a ... _, ls ~...-: ~-"" ıınt"Aına ithal~ 
had~ Sa.rafhlı. yamı hitam tıman. Alman - - .uDrn& -.,a-, tT-...-

..c- tica1'et ttnaıı ha)ilwarda memelerine rağmen 19 sayı .ile 
Be.şikta~ )lebmeci Ali, NIM;i, ·~"' ikinci oımuetnr. DördtlncU kate-

ıoo 1*e aeri>eıt bfiyiflder 
Birincbrahim ~koz 2,36 
2 inci tlullah Ga.latasaraY. 
Ş tineli İd4d Galatasaray 
1!10 ~ üriil büyük'ü:r 
1 jn~ :Minud Galatasaray 

bir dakıB:a saniye yeni ~ 
jtiye rekore 

2 inci 'FuBeykoz. 
3üıicll SttGalatuarQ 
rtXJ 1"6lrerb4ğolG.a 
1 inci~ykoz 
2 inci Şanılpıata.saray 
3 Undl Renaıa.tasaray 
ıooo metre 
1 inci Sadt;ı Galatasaray 

!l.6 dakika 45 Sfe 
2 inci !ıl~atasaray 
4 aaat 200 ~k !IÔrı§ı 
Malmıud, ~adullab .Ali. 

U dakika 15 ~e Gala.ta -
sa.ray. 

At"lama1ar 
ı inci Sabri ~y 61 

puvan, 2 inci J{ercaıatasa -
ray 56 puvan, ! l Mebmed 
Galata.saraY 

Su kupas'l 

'"''--..13 B" ......... B 'irin nn.AA ... - eden mUzalrerelerin n&-;. "'"1ll....., uıı-sor- 16 ı ~, ..,.__,_ gon·de krn.- -iek'aPVDA·ıllrnni 
Raf, R şıwlıl,r , 1Jlnlt, .._, 'tkeL uımM! tdD il tmıımmL ka- ...r-rr ·~ 

- nf. d&r~h~. alımfbr. 

Beykoz Galatas, birinci 
taJomla.n 7 - O Gaa~ay galib 
kaleci :Mebmed. llÜJer Ke -
mal ve Oğus, m~k;ınua.vin 
)ı{ahmud. mu&'Vlnl.rw X&
saa, Vedad"•~ 

Jçinde Hanoi'ye vanDl§b.r. mi ti. Kabrin ıma.n ı"in meıar 
Bu ı--t Fr.a.luDz Bindi Çini- " ,,,_:r'Y ltaşında yapılan ıhtıfa.1de, 1stan-

siyle Ço~kin anısında yapılan buldan. Bursadan gelen alım, 
nakliyat .hakkında tahkikat ya- pir, miiverrlh, mtitcfeklcır bir-
paca.k:br. çok Eevat, hazır bulunuyordu. 

Kanteııdan gelen bu dal~ - Seçme ilim adamlarımın huzu-
yon tayyare limanında mahalli 
Fransız erklini tarabndan kar- nmda "Karagöz,, ün hakiki :ba

yatına dair uzwı tahliller )'&PJJ-
fllanmışbr. dığı, nutuklar söylendiği halde 
lnailiz i•tlhbarat nazı- itiraz eden olmamlŞtı. Halbvkı 

r.ııun aulku Cla.Yetliler arasuıda "Osman ~ ouıEL""TME:L'ER: Ce. ter. 

~ 80 (A.A..) - laühba- ki bey,, de vardı. 

rat .;ııer.a.reti mÜ8tA9i&I1 Hamid Bundan daha tuhaf meıse~ • ı 
Nioolson bu akiam SbNnbury- ıudur: 
de ~er@ bir :nutukta, yakmda SQnrinekadar "lt' ...... •ac,,.üa 
~ ...... atePeDİil adalaruı aon g Mil' - - .... 
~ yıtiımıs bir adam Citlduğua..iD&-
sarfıııda karaılaşQğı teJılikeJe - naıı "ıK.al:aciir&ün f\'i•mış bir 
r.iıı-en::müthi§ pe dfısea11aa ma.- phsiyet ~ Mir tarihte 
rÜz kalmV& mt.izar &cleri ıa.- bir kayıd :Quldum; bUAu Ownu 
llDDl pldiğini ve bu ıfAıılW&~e aır Şevki öqe de g~im..." 
cak tam mukavemetıe.kaqı key
ınak ümidi old~u bildirmi§.- diye leıyad eden, Wıid ıek\iııatie 

2 cı yazının ( } inci notu 
ınlft.r. 'Yazıyorum: ·-

(E) Evlıya Çelebi, bu .,..~" n 
(lftıbe • ibrik·, NRan, teber. ku· 
tılirt • rublb'a bel\Zlyen bır uz ., 

ıll Bul'll~ı o türc.ceOi mektub
ı.ar;ı n ibaret Oldu§ıınu aöyJUyor. 

n u y n n (7) incı notu iOYle 
ctl ktı: 

( ) Buruda medfun Srmavrıa ka· 
chlı ooıu ·~eyh •edrllddın• ın, kar· 
o.fne ald m~ar tafı .. » 

Jlti2eltir v.e Cb.p.r dil un. yaptıracağı meıaaı:ııı, kalın .mw .. 
tir. mer tqlannı ımavıaalarla .Bw:aa c. 8· 

Bu vaziyet karptında menfi ya gönderdiğini, iftilıarla sö)'ıli.- :::;1-::.:c=o=e=r::_::ill::=_,=""====._=.==rı·=•=M= 
blı' hattı .bare'.kete a.pla.nanJara n 
;.,.- .-..:ı..,...,. ""Tı"c-t~n ~\.ıo4Hr yen Dle@h\ll' a.vuk&t ".Rami &- V.1>.J:ı.oft<rf-"n 30 { J. A) M ~"'" auuu ,.,.. U'leV ~u.;,u.n _.~..., ı AA. - ..,&-

"---=. ~-t... • p.ran., av:ukat4ğuıı deruhte et.- t.s...,._...,t.bau ~:'--- a··'--
Harbden ucıi -geçen ~nn tiği "Karagöz,, için; --.• -...ı.ı. -. 
bata ve ztMfları için "fı1i neda- rmda \'e. Panama ,ku.U.Dda.JM.ı

laınan ecnebi gemi~ 1K 
riUı .-alije neaa~ 111ü .. 
aaade almadıkça haırcket -etme
mesıni emret.rni§tir. 

met,, taıeb etmi§t.ir. "- • • • ıKaragijıliin mezarw 
Nicoleon \:ıeyanab.na şöyle yapmakta ısrar ediyorum .. ly-

Ge.vam etmiıjtir: cab -eden mermerleri Yl'J)tlırdım. 
Pa.ıar •. ,a •• u .libdin MmıeJ. .,._ ... - Hilkômeti, 'be.şkuman - s- ~ 

danlıgvı, 2el.Qıkahlan, Hollanda- meraaimi y.apUaaktır. BıderlliS 
oriinü de ........... i'lft\a,.dını ytı..n"--a-

bları, Fransızları, Arnerikahlan e.- ..__...,... -rı.w 

tenkid ve takbih etmek .bey.hu - cağım ... ,, (12) d~ hal4e Dır 
gun.. kanaatini"~:;....;..,.., buı. dedir. Her vatandaşın v.a.zifesi ~ ....... ......_.. 

4üşınanla ve bilhassa diiumanm nuyor. Kim bilir beliti o da di
iki nevi propagandasiyle müca- ğerleri gıôi "Karagöz,, ün vy -
dele etmektir. durma olduğuna dair bir kayıd 
Bunların biı:incisj AJmanya - bulmuş olacak?! .• 

lWl mağlub edilemez almuı, ikin Biç diilünülmiyor .ki meriıum 
oisi de Alman zaferinden vasat ve muha}'}'el bir jahıs.ı, oVütiiu. 
sınıfa mensup iwJanlaıın ~ 1Jeferriiatile asırlara devr.etme • 
tarib olmıyacağı icMiuKl•r. l :ain imkipı var mıdır? Oau. p,o 

Maliye. P-emrei.i, bir jeı).iz ti
caret subi:&L.ihjas• iltlir. ~ 
•• ecaebi ·yük geınılena ala 
~ir surette kontl:ıfMa.1t6Dı ıtıuta&k 
tadır. 

V ııgo.slav kabinaaiD.S. 
Belgrad, 30 (AA.) r-- .Ayan 

meclisi reıieı ve .&ı..- ptııriİıilİ • 

Din~ A1*m ":~ :iıltifa e
den Bojtdar Va1rei~ ,.a;.. 
ıae-maarif ııazırtiğıııa tçm dl· 
~. 



.... ,. 
Z2L 

f~I :şE'nin 1Saçları llYiJgoslav kabine- Gand; .. Hind~s~an 
...... -kücQk-~k-ıtta_aın_batka_..-~---b•ir-.ıdc•U•gi•bl-k•ouw-ta•n•ın-ü•ı:erln-e-au .. - a ~ • " a um Um 1 val.sıl e 

'::... ~ .• =: . .'":ır -=· :;:_ w:· ::e.:.. E mm ...,.,. o... Si d eg 1 şece k m 1 ? görüştü 
aodakl komutanlık boiıçesınde top- Onlara dokwunn komutan... ~ 

lanır, gl.intln yorgunhığunu çıkarmak Komutan bu uzeı ine tılma hare- • Simln, 30 (A.A.J - Reuter a,. 
makııa<1ııe n~lcrim1zl arnnuzda kcUndcn Bınırl nmıştı: (Baş. tarafı 1 incide} devletini müşküI vaziyetler kar- jansı bildi.iiyor:-
pa,la,u:dık. - Tutun keratayı" nin Jrnnılaca.ğına dair rivayet- §ısında bıraknııyacaksa. da, Sırb 

Geçen pazar )'ine kernatwıabık Di7e bağırdı .• Abn elinden saçlon. )er Belgradda kuvvet bulmak - Hırvat mesele.si ile Slovenlerin Gandi diln Hindistan valil u-
mt,u.>......,. .. ~ı ben a""" janda~"' o-11k--'·-·n .... ~rinc varan nsker mum.isi ile huswn bir mtllfı..kat 

.......,.._..._ ·-·"' ...... wı ..........., ~ - tadır. Yeni kabinc..'lin milli bir- muhtariyet talebinde bulunma-
koaıutammn çayını 1.ÇDlek için, ko- lcrı öntınc geçttm: yapmıştır. Miil&kattan sonra. 

Jik kabinesi olması için çnlışıl- lan ve bu talebin is'afında ge-
mutanllk b;ı.hçestnın yegdne, bir kn- Acele _,,ınc komu•-n dcdım .. n~flen bır' tebliğ, wlii umu-

-~-· .. _ 1 ._.... - '·" ... ' ••• makta iscde harb muhaliflcri1e ""kilmemcsini arzulamaları da- ~'""""" 
-k --··'"n d bine ....,nu mu wı.u- T ıa ne luzum \ar? .. Bırnk dcb- :v- mı·nın '"'-ndi'yı·, %--=±=,v• mi1r.a.-
w ıımıısma otur ........ -t..k. Hırvatlar ve ıradikaller arasında bili politikada ikilik doğurmak- k ........... tta~bulıınm~= da~· ~ kanlıyı ... Eşenin saçlarına dokunm - ...... ... ----~ W"A:ni """ 

~ ""'"~ ::a Seko= ya b kkımız yok Yalnız soralım, bir anl~ıya varılması husu • tadır • ettiğini blldinnelrtedir. 
:.-& mçın ccuıevıoo giz.li gıtm k istiyor- sundaki teşebbU er §imdilik a- Komşu devletlerden Macaris-

1.Am ffnP sert bLr gen dôoti le et'- du? 1 kim kalrruştır. tanla olan münazaalı meseleler MUlfı.kat üç saat devam et -
ti. blru aonrn Jandruma komutanı Komulnn beni dınledı, dclikanlıy osla l har. miştir. ...... u. Ye yıne lı:emafı ık laktaki- Mn.rkoviç Alman taraftan o- den mAda. Yug varı ıç-- M"'-'~''er baklrında ı.ı-: blr 
a~ - Pekı, dcdı. Neden cezamino 1-.clr bir teh- ~~ ------- LLll.:i 
yaıa başladık. AdcU vcçtıile, kafası- gizli girmek ısUyordwı.. Jarak tanınmış ve hiçbir parti- ten tehdid eden UCM;lAa malumat mevcud oJmam.'lkla be-
:nı dalına u:tura ile kazıtan :ruzeU Delıkanlı e\'\elA yutkundu, falwt l ye mensubiyeti olmıyan bir dev Jike simdilik moveud değildir. raber ba.şhca aş.ağldakj ~nokta 
Emtrber Haıian demlcndirllmiş ÇS)'- sonrn ce\ab verdi: Jet adamı olduğu için halihazır Anıma, dahili anlaşmazlığa a- etrafında cereyan ettiği tahmin 
,.__=_!"~· ı.~~ııenwn~ .... m~clw1ka:ln8-; - Askere gıd1yorum, komutruıım.. siyasetine en uygun bir Ba.şve- ranılan çare bir tUrlU buluna- edllm-1..4.-..a:r. 
.,.._._. ._....,.. ..,........ """'"' Eşcm öleli ıkl sene oluyor. Bu' çlar

1 k'l teıakk· edil. aktadı ça.~ 
... - ... ...;.....ı...... -"'--'-"c nef bırcr 1 ı ıyor, mam r. 1-A~ ...... ..:ı .. ı..a -..;,.u.Hn son 
·- --~ ~ -0nd.111 bann kalan son yadigfirdır. Ce Zagrebde çıJtnn Ob gazete- ....... .,_......... ~:r""" 
dmdeı rt;zMmfı çay bulun yor d :uıcvinde mahpu olan nğabeyiınc Yugoslav dış siyaseti son hft.- zor ink:işnfati karşısında Hindista-
bb ne kcınuŞu.ruz? • Elbet de tiçürnu 'li erecektim bu paketi, saklasın deyl. diselerin tesiri altında kalma- si Macar - Yugoslav ihtiliü'ının nm vaziyeti, 

E 

lsviç~eye düşen bombaJar 
Benıe, 30 (A.A.~ - D. N. B. bil4trlyor .. 
~ ordusu lnımaDdanlığı tcNiğt. .. 
00 haztnw. saha.hı ilk saatlerde A1tmatt ınııııtahilnn&. SCJ>. 

WYE kmıtonunda Rotherturm clvşuma 12 bomba düfjmUştilr. 
Derhal ba§lıyan tahkikat bomba.lann :tngiliz mamul&tmdaıı ol-
duğunu teeb1t e~. · 

lstanbul Elektrik. Tremvaı ve "'Rlnel 
işletmeleri umum mOdOr lUOOnden ' 

Malzemenin adı 

n~.Kllavua, M'.a'kknp, lltlybn 
k?stere vesaire gibi muh
telif allıt 

b --:Kı:ıyu gri renkte paltoluk 

Mikt'ar 

222 ka ı 

Muvakkat 
teft\tnat 

Zarltann tev.aı 
gOnU aaatl 

BSO maktuan uS/T1MCI l& 

kwn 2500 m. 900 > 8./1 /fi.tO 14 
ı - Yuk.nnd yaulı her i kalen ınalzeme kapalı 'Ulektupla tiyııt 
~ sureUkı s tın alınacaktır, 

2 - Şartnameler idarcnln Levazım Mttdöı1tiıttndcn pru asız tcdarJk 
cdüebilir • 

8 - Teklif mektuplarının §artnruncdek:i tarifat dalı~nde hazırla
~ ~kru'ıdnki gün ve saatlcre kadar 4 llncii knttaki LcYazım mcmur-
lı.tğw::ıa imza nnıknbflin~ verllıni olmruıı lllz.ımdır. GSS'i 

ıUD de btt1lr olduğmı.u 'lie baıımız.. Bılıyorum ki a kerde yine bu pake- dan eski esaslar 6.zeıinde dur - düzeltilmesi için hududda yapı· 
da da kllRk ~ anladltuu&- ti görecekler, cllnıden alneaklardı." -ı.. • de · n.m un-ri~ icabı lacak küçük bir tashih ile azlık-
d.an , .......... daı:ı diy, eksiniz. Blı: mUAta lBC SlY ,.......,.._t 

de 
-~=--·-'"-, --"-'·'---·· _ Sonra CC2 evine bir ııc;r sokuüımaz partiler ve nezaretler anıaında lann mübadelesi hususunda. 
~ DOJYUIUU<U......... deyi kanun var... konf sl ı~--•~..:ı ol bazı siyasi te.~bUsloce girişiı. 

dan ~t:Fonhık. • • • eran ar ve m™~naer · diğini yazmaktadır. 

2 - Harb gayretlerine y~r: 

1 
1 

:ı~::hcıuz~: ·İstanbul Belediyesi İlanları tmınlleri, ___________________________________ .... 

Diğer taraftaQ. komutınhk batı - Bıraz sonra, yine komutanla P - mıya başlamı§ ve bilhassa mn-
teshıin 90ıl dip tarefındald büy6k bi- kal:ışmıya bnşladıgımız blrflda: haliflcr devletin siyasetinde ye- Bu teşebbtls müsbct netico 
na, ceza evi olarak lwll:ıpıldığı için, - Komutan, dedim. Eşenin ,~lıı- ni değişiklikler yapılmasını is- verdiği takdirde Yugoslavya • 
ıııuar cıılnuıtıı dolayısilc bkCunlnrm n sevgilımin bana verdlğl. benim de rarla jstcmclrte bulunmuşlar- nın hariçle hiç bir miinnzaah 
ıdyaretçileri gelip gidıyorlardı. Ko- ıınkladığım mavi ipek mendıidcn el- dır meselesi kalnuyaca.k, sadece 
)Dvtan birlmlıe konuşurken ziym-et- bet daha k.ı,YmeWdir. Onu mazur • ·b· Bulgarların Makedunya arazi-
"'"-' de fi'>'le uzaktan da ooo bir Yugoslavya., Rumanya gı ı 
~... gor t:ı:. Eşe' ının ~çlannı ba a- t l y sın· ..ı~ olan ~~~ıe·...r '--•-~•~ .... .-... kantrolanden geçırlyordu. TaUı değildir. Ecnebı unsur ann u- w:u ~ :.n. ~1.U-
_... sının cllcnnde gönnck lııtcmiycn nıb ki y gos1 ..t 00 .. .ı,,, bı- •~ 1 
lıtr macenmn Ahengine dalmıibk. goslavlann iç ve dış siynsetin- u 11..'<ıar ;,.- u- w.ue-

la emin olalım ki töpnıklnnnda da ya- bi hi b" ........ Mı... 1-~·bul 
Blrdt:ubtn komuı:au )'erindeıı flr - de müessir rol oynı•""'"" 'iP ka.do.r ç ır ""~·~ - e şayan hancı çizmelerin dolaşmasına tabıım- ~-.-... 
ti, fllllDdlk- Jnfil edemez. kalabalık olmayışı, Yugoslav gönnediklerl için Bulgarların 

- BaJınla, ne k'()lllutan, siyaseti daima. sukutu hayale 

ansı mı mktu. 1 Y d d S b h uğramıya. mah1dmıdur. Bu iti-
~,$ lralkmıştı, bruıo: U r a a a barla; Yugoslavya.yı en çok meş 
- Dıır- dW' bay bAklın. dedi. Be- •------------------ - ----• gul eden Sırb, Hırvat, sıo~ 
::.:~ıamma .. !M>he-Trabzonda zarar Orduda fayda lı ~btr~~ 

Mftı"dlupı1nnt de cicldtkıpnlşti. mak ciheti kalıyor, ki belli baş-::.-: = ~Qğü ~ lı rüzgarlar konferanslar h devlet adam1armm çare ara-
10 • a 1 a' nnd bir köyhl deli- --..Hı- .... dığı bu anlqnla»ığa. da bh' ııi-

3 _ Harbdeo 8001'8. vaki ~ Taksim gıızınosu ofisinde tesıs odılocck havngau ocnklnn ıle ıskar.ı-
esasf i ~ hkları tesisatı açık c.ks.lltmeyc konulmuştur... Keatf bedeli 2'100 lira 'c iU. 

bilecek Kanumın""9"fları tGı:ninntı 202 lirn 50 kuru ur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muamcl!it Mlı
hnkkmda evvelinden bir kanır dürlüğti kaleminde Cörillccektir. thale 4/7/940 per moo günü saat 14 de 
alınmaksızın, yWulnki maksadı Daimi En«ilrnend yeptlacnktU". 
temin en, baŞhea siyasi UDSUI"- Talihlerin ilk teminot makbuz veya moktublru ı, i ie taribind n tl 
lar ar.asında teşriki mesaiyi t.o- gun evvcl Fen İşleri MüdilrlUğüne muıı:ıcaatla nlaookları ni ehliyet vtı 
min edecek muwkbt tedbirle- 940 yılıno nid Ticaret Odası vcsıknlarlle ih ~nti muanen eaauc Dnıml 

Encümende bulunm:ıları. (5059) 
rin ittihazı. 
~be güa:ti ftHi umu.m)., 

niıı Miisliima.n partisi ,,eti Yiiı· 
nah ile yapmış olduğa mwaka -
tın da ayni mevzu tb:ıeriıade cıe
reynn ettiği~· 

Japonyanın aldlğ1 
aSkert tedhirl8r 

ıll ... ıll 

Harbiyede Y-edek Subay okulu önOndcki bnhç liuvnrının geri çekile-
rek yaıiden · açık eksiltıı y konulmuştur. KcŞif bcd ı :409 lir. 6-; 

ve ille teıninnu 180 lira l'/2 kuruştur. K.etif ve tılH"tneme Z"Rbıt v 
ııiuamcffit l'dfidürlilğü knlemlndc gorlıleocktir. tbal 3/7/940 caıı~~· 
tıö aant l4 d Daimt Enctimende yapıloonktır. T..:ılib«ıt·ın ilk teminat (lk
buz ~ mekl.ubtoırı ıbale tarlhindon Ş gün evvel ren ~ Müdürlt~~ 
bltiraoastla•alacakı:ırı knnt ehtlyot ve HO yılına nM:l Tioore\ Od ı e21ika
lü'Ae ihale plti mu~en satıtte Daimi Enc6mende b'üluıunalıın. (5024) 

• • • 

•••lMu•• omeıc adımlarla, ceza e- 1'rabzon - DOn aqam bir Ordu.- Burada bir JQlddetı: hayet .verileceği muhakkakbr. Nanlçhıg, 80 (.A..AJ _ Domcl 
';toe 9CIMh olmAdıği halde arka ta- saat kadar .slircn Ç9k §iddetli tmberl açılmış t:Jalun&n zehlr,U Yuplaviat dostluğuna. gü - .. -'onm, Çin ~.:ı-- ,,_,. :ı-.-ft-

iiastrııhonele-le mücsscsatul yıllık ihtiyacı için lti~umu olan ktını 
ömın; kayısı üryt\ni eriği, zerdali açık ekaf~ye komdmu tur. Mec
mumıun tahinin bodeti seso lira ve ilk temiJıMl 2'72 lira !i Jı:unıttuı ~ 
name Zebıt ve Muamellıt Müdürıntu kaleminde gorolaceJcttr. :tluıie 817/940 
peuırtesf gön snat 14 de Daimi Encümend yapdacaktu. Tuliblenn ılk 

teminat makbuz veya mclctupları; 940 yılına aid Ticaret Odası vcsikıılaıil ;.a.n. ~ geçm!, mc - l k '------~ ...... ~ bir -nı...-- ~ ~ ..... o-v &uu-u-
·- drtklen ... clkSan .üedediğınl kıble rü7.glnnde, fındık mah- gaz ve bun ara ~ ,llVnUl.UI& vıenilir çok mQ"' ~WA-. danının Hon~nnır ve Kow.loorı ihale itinU ınuayyes1 96&U.e daimi. Encümende bulunmaları. (5225) 
~ ~ derhal Mebmed sulllnün yüzde yirmi beşi dökül- kure1anııa halkımız muntua- Fakat, coğrafi vaziyetleri dola- arazisi ~Q;uııtmg hQk(ı. 
~·_..ıendi. Tam asker ruhlu müş, aynca mısır nıahsUlU Ü7.& man devam ~lcr. yıadle mi\şldll bir vaziyette bu- Jltıdinin sillhlanmamna. kat"i 8\1- ===============================::;:::= 
dlaıı • o ııed orıba11 komutanın kar rinde de hayli hasarat ya.pmsu- Daha bir ay kadar devam ede lundukları için. ahdlerine ne - r . 1 
..... Dl» dl;re dmdw, ~m wnilI tır. Bu sene tütün, patates malr cek ohm kurslar •,.esinde, hal- kadar aadık ohırlaı1Ml olwnlat ~~~~~~~b Devlet Demiryolları ilanları 

- Bll:J'ar Jtmwtımmı... sulü çok bereketlidir. kullu p&sif torunmayı tıımamoo Avnıpe. Siyaset:iniD icablarına i:ı~ ~ında barckflta - , 
- O- ı-tt ktm .. orada ne ar17or. Trabzonda Badeo ter- ~~- n~ da ..,..ı._..:m-..-.ıı oon y .~J'~~~~~:..ı= ... ~ .. c:1~ı ::":ı.ıeu:::ett.'1-:(~14:";:00~):"H~r:a~o:':ı~an~hi:":r-:a-:d:-ed:-eıetm~~Lk-n":"ı-otö:-:rlü-:-~ı-u...,;nı 
~~ <lıtrih...... , _ - _..,_ YVIO& kabinesi kurulması ve bU kabl- bU ınıntakadiı. muhtelif Çin üa - malck P te7.giahi (2517/1940) perşembe 8(1mi soat (11\) on beşte Heydarpn~ 
&mı:... ~uu·· Trabzon - Vali Osman Sal>- etti --..:.'- Ahrum ..L.-1-.. u.~....;... lerl işgal ederclç, ,B.cıoglı:ong'dan ş:ıda ~ blıww dabHindekl kOIJl.iEıy-On tnrııtından kap 1ı zıırc usulile ıtm 

Ba ' delfhnl~a adını, k6 • ri Adal'm riyaeetinde toplanan :A.dana _Seyhan mebusu n~;;~\.WD~'; Chungkjnge giden mtnakale yol ahnacek".'1", . . 
J1o6 ~ )laldlmien delikanlı da latip.re heyeti aje.nla.r ve kUib Sıt.fa Öldıei' dDn abah .Adanada- ,__,,-... hırını Jtcsô:ıjŞlerdir .Japorı k Bu lfC gmnek lııUyenlerın (105~ liralık muvakkat temlmıt k mrmın 
\ir ._..klik bir tuhafhk v.ardı, -=-• ...... i, beden terbiyesi )tanu _ '-! .. _..:_!:!.- ...... oh.. de ....;._~ nfilflyor. & arada eski Başvekil .-..ı~ . . bmda ı.a...:__ ...,\.. uv- :1" etuğJ veeıkalıırla tcl<liflcnni muhıevı zar.narını ayni gtio sa~t 04) 00 
.....-81111Dıere tftre,,e titreye Clel'o'ab ~ :mu twuıou -..,p.u. t' .. __...........__ Stoyadinoriç de alda. gelmiyor ~n ~ ı-.uu ti~blle - rde kadar k-0ınisyon Reisliğine vermeleri l~undır. 
'9es:bcria· Bele n1ç1ıı berlwıin ta- nunun tatbikine aid kararlar 'ftfat etmiştir. Hldise Ada&h- değilse de, da'hilde pek çok dUV cek sair tedbirleri de alnı.ağa Bu i aid şart.Jıameter komi~ondan parasız. olarak dağıtıhnaktııdır 
ltlb eltlll ~ ~editi. ıüçin almışlardır. 1a.r \berinde böyttk teesı;ı;ttr l): manı oldıığu v. Hırvat • 8ırb muktedir buluDmalrtadır. (5517) • 

llEll Pd mka ı.c-tıandan ocaeftne 15 )'Bjır>dan 20 yaşna kadar yandıtnıı§br. Geoue töreni bu- ... -ı...,,.... .. mna bir .u:.-m ı.,,0.,~cu:ı. Tebliğ, gayesi Oıungkinge gi- ===-==::::::I:=====:::::;:========::;:==~~~ 
..-, - t lltıed!ii ıııonılduiu vakit, olan .........,.lh .. -ı.-ı. talimlerini -......Y~'"' '"""'""' .J~ ,a_ - :ı.--'--1 
,.. 6..-.~ _,_,.. gUn yapılacaktlr. mak istemedıgı· w. L.fr.· Stoyadin~ ucu mu.u-.. e yohmU kesmek o-
Jlbm. lnıD9e baktı ve ccvab bile ..... ı.ı·r ı·M-..:ı ... ı,1• --'--'-...:ı- vı:ınA. ~ lan ı:a.--~ Hindi~ budu • 
•emdi. VC4• ~ ~u.u. .J-r- lzmlrde dolu viÇin: lf,iındj)jk siyaset aalınesir u~ yaw.wı 

• . caldardır. de gürWmesi mümkiin değildt. dundaki barekittaıi bahsederek 
ıı: (31reaunda k onferansla,. 1mıir - Dön sabQhki yağ - Herha1do bugünlerde Vuıfıu J'apOrıJarnı, meiiftr li\nd:i ~i 

_ ~ ,anun berlnl.; dl)ıe Giresun - Muhtelif mevzu - :muı: •aapnda. vUi.yetin mulJto.. muhtemel olan ka.biııe dıeğ1ik- ile hemhudut olan Kuvang-ai vi-l 
,,.~ onbıı.şlya emretti. lar üzeı:inde halkı tenvir etmek llf mıntakalarma. dıObl yağ:mış- lAyetinde bütün stratejik n~ 1 

I>elC)nb bU emir mertnc ~e •• • +...t-ib edilmia olan konf~ tır. Yağmur ve dohmam mahsu- liğinden aonra Yugosla.v dVlo- lan işgal~ muktedir olduk / 
t!e ..,.,.....,. ~ bale liroliştl. Yü- ~ın ~ - ~ · · ti dahili ve harici siyaselııde ., .... "h~ 
.c enııl!ll .anınmş, l:ıl)ru'a kıpkırmı- ranslara bliWn villyet ~ ve llt üzermde ol~ zarar yap- daha kuvvetli adımlar ~ larıw, ve Ftnnaız makaıhau ta- · 
1.1 lledlı'niltl nahiyelerinde devam oluıım&k- tığı anla§llmaktadı.r. Bornovaya muhakkaktır. Ba d~ligın ra.f1pdan yapılmı§ olu taalihüde 

ımcld • mımi ne ben hayretle t&dır. Dün Kesap, Pia.ziz nahi- ~~;~~m!: : zaruri olduğuna. dair ~b ve tevfikan, Fransız Hindi Çinisin-
8e:t'•edbw, bırtbtrimize ne olacak? yelerinde bugUn de Yulansık ~ Y"'A&M.U9"°" Belgrad gazetelerinde pf çok de bulunan Japon mtifett:işinhi 
dbe bııık-.J(Jrduk. kam merkezlerinde hatipler ta- donda eski Sakarya sinemaaı • yazılara tesadilf e4llmeıiiiir· iştiralrile Cbungking'in siWılaıı- ı.....;_ 
~ • .:ı.. rafından paraşütçillük ve ehem D1ll ön duvarı yıkı.lınıştır. u,.,.hur 8lrb ı..;..ı;ıı:..: tJtilAtı- masıııa mani olmak için bilihare 
- ValWll k<>mütaıum bır seY y-.. . . . . k -~ ..,.. U64 10.-. l bü"""~ • ~..ıb· 

4lılJ'e ~u 'l:Jüköyordu. mıyetı ve dtin~a vazıy~ti anş- MUnakallt Vek ili Utakta nın haftalık "Narodna tbra - ~m ge en '-'W IA::u irlerin 
Yeadn etme.sine rağmen Metıned smda halka dlişen vazifeler et- Uşak _ İmıirden Ankara.ya na,, gar.et.esi milli kabiıJn ~: de alınacağını ilave etmektedir. 

Qllbe.şı, aem:aıtlının koynunda kü- raf1nda konferanslar verilmiş- dönmekte olan Münakalat Ve- hal kuruloıasını isterk'• mılli -wc-
cuıc 1*' paket ~. Çtk•~ tir. kili Ali Çetinkaya bu sabah u- kuvvetlerin bllA daflk bir Hopada bir konferans 

Ben bndi kendıme: Halkımız bu konfer&nslan pk istasyonunda başta kay- halde tutulması bil.~ siya- Hopa, 30 (A.A.) - Dün halle 
:.... llllbak'kak esrar olacak .. ti - yakın bı·r alaka ile ve dikkatle 

)OIGw:n. makam ve beilediye reisi olmak ei kabahattir. evi sal-Onunda kalabalık bir din-
Jt '• tiunwı &Lerine daha dd- takib etmektedir. üzeı'e kaza erkanı ve kalabalık Bu tarihi gtiııler9e~illet ve leyici huzurunda müddeiumumi 

ctileeadlü: OUmUşhane cezaevi bir halk tarafından eeliunlan- memleket menfaati lik ol • Osman Kavrak tarafından "po-j 
- Bu aeT. Gümüşhane - Burada yapıl- mıştır. Münakalat Vekilillm mak ve müttehid bi iltle ha.- litikamız. açıktır,, mevzulu bir 
Diye «le11kanhdan SO?'du.. mamna karar verilmiş olan asri trenin lataayonda tevakkufun- lindc bulunmaktadırliemekt&- kanfeı-ruıs veri~ ·r. Osman 
J>elfblıilı komutanın eline ~ "eza:evı· nin temel atma: merasimi K pOete ~.ın g~lc b:ıkı:ror " daiı bilistifade kaaabunızın i- dir. . avrak konferansuıda kimseye 

onu kcmmbmm elinden kapmak U· dUn vali, devalr müdürleri ve mar i~rl llzerinde alakadarlar Hırvat lideri dokf M.açekin karşı bir tecavüzü istihdaf et _ 
~ bir tıebalillt lıMeti rı.ıhi1esi -- kesif bir halk kütlesinin 5ntinde la. gÖfiiŞlllÜ§ ve izhar olunan di- organı "Hirvatski ~vni~,, ga miyen sadece milli varlığımızın 
11~ Ya\Duea: yapllmı§tır. Müddeiumuminin leklerin karşılanmasına çalışıla- zetesi Sırb muhalirc hucum konınmasıru göv.eten siyaseti _ 

- 'VWhı- O pdkeU 1'e.w. \"etQ. bu vesile ile söylediği güzel bir cağını v~. ederek Maçek - ıyadinoviç mW izah ederek Türk milJeti _ 
1ıir W!Y ~bir 1181 değU ... diye nı- nutku müteakıb temele ilk harç anlaşmasının hll muh~cr nin Milli Şef etratın..ı-,_1• ,, __ .. , - ı· -
blcbndı. Oadlzde bir toplantı :}, 1 U-.ı\ oarı.u 

Vazife liıer a~ea )nukaddestt vali tarafından at.ılmrşt:ır. r--..ı:~ _ Bııvün r.o.....ı:-..ı~ köy- tarafından kabul m~ş 0 
- maz birliğini tebarüz ettirmiş _ 

ILomuQnl Sinobda konferanslar ~ -v-: ~ ınasını tenkid tedir, tir. 
- 'l'btan kaçııiasuı .. diie tekfa Sinob - Parti idare heyetle- ıu, ~i bınl-Orce vatand$n Muhalif g~ "Srabs- • ~'i~~~·~~ın 
-~~ aııkerlet ôelüUnlı • ıi tarafından tertib• edilen kon- ~le muhtelif semtlerde a- ki Glas,, ve ·~~~· gaz.e~er.i 1 Tİ YATROLAR 
~ :;-ı;~pıftılar. O ınaiınıu fenuısla.nn verilmesine devam çık toplantılar terfib edilmiş ve yeni teşkil eair k.abıneye 

ed·ım kted" Nahiyelerde pa bu toplantılarda Halk Partisi bellı h"'"'h partiı/m ''Grol,, un RAŞiD RfZA Tıya•~u _.ı,_:. ...__..,n .. , _ft .......... bir -kilde ı e ır. , - U<MJ • .. ..... 

~ -.J"" _ ... ., ...- mahall . d ve halkevi sa ha.tibleri tarafından bugünkü demokratları n'Atsa Stano- Halıde Pifkın beraber 
~ııu tıe\tinl\iş: wr erın e - ri ve ''Gen 

r- K.lblliıatim yok. Vallnhl btr .._nlarında kalabalık halk küt- dünya ahvali Jca.riısında hükO- yeviç., in radilf .e- 1 Temmuz p:ızartesJ günü a~mı 
""~ ;eri huzurunda verilmekte olan metimizin güttüğü politika ile ral Jiyotoviçiıfugoslav mıl- Bctiktat Aile bahçeai11de 

Di,.e .a,ordu. buiJtonferanslarda siyasi mesel~ memleketi alakadar eder mev- li partisi ve ıat. köyl~ ~r- K~~':.: ~A:;:~ K 
PllbU ~ya baflı:Y!D komutana r--~ • • • ta zular üz.erinde konup:ıa.lar ya- tisı'nın· muhali gırmesı ıcab 

~iz de lılr ..,. ~or, merak ı- len bu arada hükwuc;timızın - Heyet her paZ:'.U1.esi akşımı Betıkt•f 
~de ~i · k. kib etXDıekte olduğu siyasetin a- pılmıştır. edeceğini ve ~U~ri~ de ~- aile ~edir J 

JıtH 'd? sanlını~ olan na hatlan izah edilmektedir. Eskltehirde ilk mahaul receği böyle etlı bır kabı· ~~~-~...ıi!!~!!'!!!!!!!!~l!!."''!19 1 
~ IQ 1 Adliye Vekilinin tetkikler i F.sıcigelıir - Yeni yıl buğday nenin iktida.ı° almnsile mil- re ve teşebbüsler • lr iru kalın~ 

it : • _,ıe acele adetA,kAğıd- Saf bol A°'dl· V kT mahsulü bugün borsaya gelmiş- li birliğin mJn~ . . getirilmesi ve belki de ebediyen aldın kala.-
lan ~ua ıibl paketi açı- . ran u - ıye ~ 1 1 

mümkün oıePeguu., yazmak- caktır Fakat her oi 
· -..... t 0 k bir tu Fetlıı Okyar Kara.bük fatinka- tir. En bereketli ve feyizli bir · • ne ursa ol-

~u. Ve -1' cı tı a - gezdikten Saf bo yılın ilk mahsulünün borsaya tadırlar. sun, Yugoslavyada yeni bir ka-
*1 -. #Ç~· lannı sonra ran - Fakat, Flı"fl""r federa•=" b. k 1---k bu b.. .. k ba r . " beti! f kal~ d n" ~ ~ ıne UI°U1AC1& ve kabine Sİ· 

Jlıiı:tf ·~ Allerler aa.. luya gelmiş .ve utun asa ge ı§ı ınunase e ev a e - .P.v devletı· kurul vaı:ii '--- .. ~..ı:--·•er .... hur ~h .. 
.a iulaaf -.ı baklyorlardı. Bu &ali- tarafından istikbal edilmiştir. bir tören ve tezahürat yapılmıt-: yeni bir Y't . - ~ - Uö.i4.I ua~ "'"' =-r 

)uWk1all ktffade eden ael•kanlı bir· li'ethi Okyar adfiye dairelerini, tır. Borsaya ilk buğdayı getiren masını istf Hırvatlarla bır llO Cinçar Marlwviçiiı rh·- · 

T.iş.BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
lKRAMIYE PLANI 

1940 iKRAMiYELERi 

] adet 2000 liriilık = 2000.- lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
6 > soo , = 3000.- , 

12 > 250 > -= 3000.- > 
~ > 100 , = 4000.- > 
'75 > 5G , == 3'150.- ) 

2}() > 25 > - 5250.- , 

Kefideler: 1 Şubat, 1 M ayıa, 1 

Ağuıtoa, 1 1 klıııcltetri" ta rihle· 

rinde yapıhıcaktır. 

••Nn elinden kurtulu- "i.aevini, ve tapu dairesini tef- .mt1stahsilin adı 1brahim Ayaz- tilrlil anı~~ içindir ki altında olacaktır. • • . = tii etmiştir. dır. eimdiye k yapılan milzakc- Belgrad, lldunıed °Kaçı~ ~ • .. : Ahmed Cemıl~ddtn SARACOCLU 

.acid CETIN Buıh:lı~ı yer (Ven ı faba h Matb ... ) 


