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Cumhurreisimizin 
derhal Ankaraya dö
neceği doğru değil 

Bir müddetteaberi Ylllo
'ftda. istirahat eımekt.e .. 
Ciimboneisi Milli Şef hme& 
1nönü dün geee saat 1 de Sa.. 
varoaa yatıyla Floryayı ~ 

~. 

" ----o--

Maarif vekili haziran 
imtihanlarında alı
nan fena neticelerin 
sebeblerini anlattı 

Lord Halifaksın 
nutkuna Berlin 
bu cevabı verdi 

lngiliz tayyareleri 
akınlarını 

şiddetlendirdiler 

Antakya, 23 (a.a.) - Hatay bugün 
kurtuluş bayrammın birinci yıldönü
münü kutlamaktadır. Hatayın bu en 
büyük bayramı emsalsiz tezahürat, 
taşkın bir neşe ve 90DlRJZ sevinç ve 
heyecanla devam ediyor. Daha dün
den itibaren sehir başdan başa milli 
renklerle, bayraklar ve elektrik ıpk
larile s~lenmili ve milli kı
yafetlerle köylerden akın halin -
de gelen binlerce köylü ııehrin ana 
caddelerini doldurmuş bulunuyordu. 
Bu .aooh spor sahasında başlıyan 

merasımde ilk olarak tarih fakültesi 
mez:unlarıntlan Nahide Balcı kürsüye 
çıkmış ve günün büyük manasını an
latmış, onu diğer hatibler takib et
DÜ§tir. 

J3erljn, 23 (a a.) - :Bedin gazete
leri Halifak"ın nutkundan sonra sö
zün silahlara kalmış olduğunu ya~ -
rna~tadır. 

Harbin devam etmesinden rnlıte -
vellid bütun me:."Uliyet tamamıle 111 -
giltcnyc rncidir. 
İngiliz tan·areJeriain alunJaxı 
Londra, 23 (a.a.) - tngıliz hava 

nezaretinin tetııigi: 
Bremenoe bir tayyare fabıikası, 

.Paderbornda bır tayyare meydam, 
Ruhrda askeı i hedefler, Get<senkir -
ebende bir sun'i benzin fabrıkası, 

dıin ;ıkşam ln~J.iz bombardıman tay
yarelerinin biıcum ettiği hedcflcı· 
meyanında bulunma1ı:tadır. 

Ha\'a kuvvetlerimiz aynı zamanda 
ıimall Fransada, Hollandada ve Al
manyrıda hava meydanlarını da bom
bardımıın etmiştir. Tayyareleı lmi:ı: -
den ikisi kayıptır. 

18Blet Paşa Loza.n sulhu esna.'lıoda 
G~e, sahn müdafaa tayyareleri

miz, Amstetdamda doklara ve petrol [ 
depolarına, bir deniz tezgahına, Dun 
kerque limanında vapurlara hucum • 

==~~-~~;ın~~::u:~ıerimizin hepsiı Lozan ve ismet Paşa 
~:ı~u~r:::1~7i :::ı~~;ıy~~~ 
man bombardım n tayyaresi •~ı tay 
yarelerimiz tarafından dufilriılmüs -
tür. 

Loı11 Halifuıa nutku ve 

Bugün 17 Dci )ıldönümünü idrak e-ttij;.rimiz Lozaa sulbu
nun 'll8Bll aktedlldlğini, OJ'Mla cerc~ an ede-n binbir merakb 
ve mühim hidise)i, Lo2iilllda t.akfb ctmiş olan bir g&7.('!ted ar-
k"'~ ~~ lir 118' Pin ilrat.-ek ha MiiM& !f ___ ....._ 

~evyork, 23 (a.a.) - Reııter ajansı (3 iıncii sayfamızdıubr.) 
bildiriyor (Sonu 3 üncü sayfada) ~~~~~~~~_:.:::....:=~=::====~~~~~~~~~~ 

Voıı Ribbentrob ile Rumen 
nazm arasındaki müllkat, cu
ma sabahı yapılacaktır. Siyasi 
Rumen mahafili, yeni Rumen 
siyasetinin zimamdarları ile 
Von Ribbentrob arasındaki bu 
ilk teması memnuniyetle kayd 
eylemektedirler. 

yıl dönümü 
Bugün üniversitede bu mes
ud gün merasimle anılacak 

Bugün "Lozan11 zaferimizin 
yıldönümüdür. 

"Sevr,, den sonra yarAt.Jlan 
"Lozan,, ın büyüklüğünü ve mil
let mıkya.smdaki ehemmiyetini 
yıllar sonra bir defa daha ve iç
den anlamıya ve hat.ırlamıya 
vesile olan bu mübarek günü 

her Türk vntan~ı iftJharla ve 
heyecanla kutlayacaktır. 

Filhakika bugün "Lozan,, 
muahedesimn imzcland1ğ1 gü -
nUn 17 nci yıldônijmüdtir . .MiJli 

(Sonu S üncü 5ayfada) 

emniyeti bir gün bizim de silAha 
sarılmamızı icab eWri.rse Hatay da
vasının kahramanlaıı. olan sizleri ön 
safta bulacaktJr. Eğer ntan m\ida -
faasında bozguncu kafalar, kara ruh
lar kıro.ıldamak isterlerse bil$inler ki 
onları oldukları yerde boğacak bi.iyük 
bir ıeri ordumuz vardır. Bu ordu ""'m==~.~:;w:x~..,.,.,..,=ı~www=nını~.rn~ne""'w;;;=.;ıv,'=v:;:;:;ı:x:=~.<VW'<=~ ..... ~ • ..,.,.,,:"!":":".~v.::Tv.~, NVVWVVW=C.."';v"'™,,,,,...,""""'"'™,....,.~"" 

Adliye vekilinin 
tedkikleri büyük Türk analarının ordusudur. 

Bu nutuktan sonra asker, mekteb-
11, izci, köylü, avcılar, esnaf, ve halk 
teşekküllerinin büyük geçid resmi 
yapılmış ve şehitlije gidilerek matem 
marşı çalınmış. nutuklar söylenerek 
hatıraları taziz olunmuştur. 

SABAHTAN SABAHA: 
...--..----------------------------

Lozaiı ve Boğazlar 
Merasimde korgeneral Muzaffer 

namına tuğbay Şükrü Kanatlı, Parti Şu sözleri Ru• murahhası söylemişti: 
müfettişi profesör Hasan Reşid Tan- "Y k kt }h b• k d } 
kut, Seyhan, Maraş, tçel, Gaz.fantep- a 10 şar a SU Un lr te Ve evam 1 Ça-
den ıeıen he:veuerıe pek ı:ok halk resi Türkiyenin hakimiyeti ve hürriyetidir.,. 
hazır bulunmuştur. , 

1936 St'.DMİIMle Slkıca ldlidlıeaeıı Boğazlar ve bu iki kilidin 
aaahtarmı elüade bulunduran kahraman 

Bugün Lozan sulhunun imza
Jamnası yeni bir yıldönümüne 
kavuşuyor. Loza.nın bizce iki 
~ymeti vanJır: 

Biri bizi iyi sulha kavuştur
.masından, öteki kötü bir mu
abedeyj yırtmış olmasındandır. 

(Sonu 2 lncl sayfada) 

--o-

Fethi Okyar dün ad
liyede meşgul oldu 

Şcluın.izde I.> lun.m \ e ıki uç gı.1n
denbcıi Adada i tiı ahat e<hm Adliye 
Vek.iJ;miz Fethi Oky .. l · dun öglc:den 
ev\ el 1str..nbula ıneı cl; 1 t.ınbul adli-
ycsınc gclınıs, ;) aı ım sı.at koıclar mud
deiuınumılıktc me~ı,:ul olup J.z;ılllit 

aldık tan sonra ın .. hkemt•lerı ve kalem 
leri gezmış, muhakeme dınlt'lllı.şbr. 

Bu arada, bir iş sahibınl de d nJe -
miş, dıleklerini not etmiştir-. 

Beraberinde kıılemi mahsu ınudü

rü, adli3 e ba mufeltişi, :ı lıye dür
du~ıcü ticqret ınuhl cm~i reısı Faul 
ve mudclcıumurnı Hikmet On.ıt da 
bulunchı.,u h;.ılclc, \ ckıl, oı adan <:•ka
ra!; hukuk. ı .ahkcınderine gıımiş, 

mes::ı·~i gözı.len geçirmiştir. Bunu 
mütc. 1 ıb Kndıküyune geçnıış, Ka
dıkciy ııdliyesincle bir müddet ıne&gu] 
oldu!, tnı mm a -O kutlara gıtmiş, ye
ni yapılan ü.,lmd:ır acllıve bınasmı 
gezmişl.ır. • 

Buncl. n ıoonr:ı Ü kiicl;ır h.ır•ishane
sine .ri<lcn Yeki!, onıda mahl<fımlarla 
koııu.,mu~. dilcJ,leı ini dınlemıştir. 

Vckılin ı;t ht'ırnızdc·ki tetkıkleri iki 
esas:oı i Un"d t·tm< Uedir. Bunlardan 
biri adliye M.:-riııin siirnt w• intizam
la tcclviı i, di eri ele mııhkümlann ıs
lahı hal etmeleı i i~in liiz.ımgelen tt>d
bırlerin tcsbit ve :ıl.'ılen ıttlh:ız «f.iJ
me:;idir. 

Vekil bir k;ıç g(in d<..11;ı te}ırbıiı.de 
kalarıık tetkil,lu ınc d<:\ am cd«ektir. 
Bu arada 1mrıılı :ıd:ısın.'\ g,tmeai ve 
tetkil-lcrd" l,.ıJunm:ısı d:ı ı.ıııhtemeJ.. 
dir. 



lngiltere istili edilebilir mi? --<>--
Bir müddcttenberi şehı-im.izde bu· 

ı.maıtta olan Nafia Vekili Ali Fuad 
~ve Maliye Vekfli Fuad Aj
rah dün sabahki trenle An~aya 

diamüşler ve Haydarpaşada vekilete 1 
bağlı müesseseler erkAnı taratından f 
uiJ,ırlanml§lardır. 

Ansızın ve geceleri sevkedilecek motörlü katalarla, Alman.. 
tar lngiller.,. belki musallat olabilirler. Hattı yine belki 
·•Londra" J1 bile Zllpledebilirler; fakat tekmil lngiltereyı . 

Şu haklı ş11d.7cUmi ~ık ve te
miz gazetenızde neşredcceginı7l u
mül etmek VfSl''lai le aaygilanmı 

suııarun: 

cBclcdiye sular idaresi bu ı;ene 
etae edilen fazla varida'ttan m\aa
tabdemlrrinı de flmmtfye vermek 
suretile mwtefid etmek kararını 

verm!ltir. · 

Almanlarıa lngiltereye bar· hdili İm~SIZd 1 r • 
ruz ihtimallcriai banda Bft'Yelld 
yazıd::ı. tedkik etmiştik. Dmb 
hakimiyeti hg.iJmerm ebıle • 
dukça, İngilte-eye asker tm. Y.AMN: 

cmın ve çıkanlımt tskerleria ih- Emaldl General 
tiyaçlarının temiai işinin pek 1 
gilc, müşkülatla dolu old1lğtı Ali hsan Sabis 

nyla, 8lblk fagiltmeri taciz e
decekleri ft bir çok fotoğraflar 
alarak DD. n8talanm tedkik 
eyliyecekleri filbhesizdir. 

llDnak•llt vekilinin 
tadkiklari 

Şehrimizde bl.llA.man Münak.alit 
1 Vet:fli Ali Çetinka,7a vekAJete bllğh 

müesseselerdeki tetkiklerine devum 
etmektldfr. Vekilin bugun Pendiğe 

ııi*rek bü7ült tersanenfn kunalacaiı ı 
..-da tetkikler yapmasa muhtemel-

Pakat verilecek olan bu ikrami-

izah olunmuştu:. 
Büyük ihrac kuvvetlerinin. 

ansızın İngiltere saJWlerine ib
raçlan pek mümkiin ve kolay 
değildir. İngilizlerin en aşağı 
bir tahminle yirmi fır.ka ka
dar bir seyyar ordu haZ:ırJadalr
lan ve ayrıca Territorial ete. 
dikleri mahalli mmtakılan m• 
dafaaya maheus lwvtetleıi ba
lunduklan şiibbesisdir. :eu.. 
karp ~ it görebilmek 
idııi m aNı 30 fırb lmdar lıir 
Ahımı bvveti Çlbrmak 1'
gelceııStir. Bu mıktar Nonec
de ya(ldu ihracın en apğı bet 

Asıl a.if .... taanuzları -
nın esas iline hareketi zama
nında yaplacağı, :Şkirdır. o 
zaman 1- buralar brgiliz a
dalarına blwl ıı.r taraftan ya

dir. Vekilin daha bir kaç gun şchrı
mizde kalacağı haber alııunıştır. -----·· .. ··---";;:;:;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;./ pılır. 'l'& Manecde StaYaDger-

~ ~~:;:ali:~ Sosyete şilebin sa-

;yenin dağıtılması çok haksız \'e e
sassız olmuştur. ikramiye (aylık

ı;ılaa) 7ani aadeı:e memurlara ve 
ustbatdara blttl" aylık tutarmcla 
olmak uzere verihniştir. Beri tarnr
da gundetikçüere yani esas mus
ıahdndel"e bıireı· ıüalük bile ikra
miye Yerilmek habrdaa ~rilllıe
miştir. Bu anlaşılmaz garabet nli
munesini mercüoden öirenmqi 
sayın pzetenizden bütün şikiıyel. -
çıler namına rica ediyorum.> 

mislidir. 
Eğer Almanlar mühim sayi

atı gö7.e abrlarsa, binJeree .. 
ker yüklü bir çok gemilerin bat 
malanndan çeldıımezlerse, her 
türlü hazırlıklar dikkatli ve ta
mam yapıhmf obnak ve her ne
vi taarruz vasıtalarını ayni za
manda ve her tarafta kullan -
mak §artiyle Büyük Bıitanya 
've hatti lr.laııda adalarına .. 
ker çıkarabililer ve havadan 
indirebilirler. 
Manş cJenizipin iki tarafı bir 

müddet için maynlarla seddedi
lcnk, bir çok tayyarelerle bll 
-aıuntakada hiç olmazsa muvak
bt bir MitnU:Uc tesia ohıppN,.. 
lirse, küçük kıtaların apeızın 

VP- bir gece karanlıJiPIMk İn· 

~ Mbillerlıae ~ 
n M~. Eğer btl .lmY • 
vetler çıkbkları yerlerde bi
rer köprilbqı mevzii tutup tan
zim edelııillrlene Ta &lll'alara 
paraşütlerie w ta~ 
takviye kıtalan indi.rebilirıer.. 
o zaman Almanlan bs yapJtbk
ları ~ aöküp at.al 119 
olur. 

Olıdan llOlll'a baralua anea
mn ve başka gecelerde lileYke
dilecıek metörlU kıtal.arla, Al· 
manlar İngiltereye musa•IM o
labilirler. Belki .Loadnyı zapt 
edebilirler; fakat tetmi1 İngil
tereyi :iatili pek mimlrün ve lıo
~ değildir. Çanakkale buna 
bir ırrinldir. 

Dı vui,ette, İngılizier dalU, 
esas ihrac mahalleri anlatıldık
tan sonra,. meseli !And:-a -
Bristol §ehirlerinden geçe.ıı 
hattın limalinde ve yahud da
ıa §imalde Hull - Liverpool 
hattmda k&t1 bir mukavemet 
cehhesi tqkil edebilirler. 

Böyle bir taarrusa ve iline 
hareketine teeebbüstetı ene! 
Almanların bir yandan hava 
taarruzlariyle, diğer taraftaa 
Calais ve civa.rlaruıa Yerletli
rilmiş olmalan lizımgtim unn 
memiUi toplarla İngiltere -
hillerini n Londra şehrini bom-
bardıman ederek işe başlaına
ları tahmin olunur. 

Loadra aehri CaJaie ciYana
dan 145 kilometre uzaktadır. 

I' 
eni Saba 

AllONE BE.Dl'.Ll 
TGrklye Ec.-. 

U16E.LIK 140t K ... 2719 KJ'9. 
• AVUK 750 » M1G a 
a AVLllC 400 » 100 • 
1 AYLllC 1M a 100 • 
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AlmanJar geçen ahan Harbin
e Laaı eivanna yerlettirdik -
leri büyik Bertha dedikleri 
toplarla Pariai bombardıman 
etini~ şimdiye kadar 
.. toplana ~ bir de
:reeeye kadar .mt etmişlerdir. 
Böyle peJı ımm R top
lana ömir1eri w ..,_..n 
mermi .mdi Jek -• "'ttur. 
l'abt J81a1ı ep 'I w ,.,elek 
namlu1an ilaar o! ı böy
le toplarla Loacllmp '-ıbar -
daman• bqları.na la il Lon
drada panik > ' getirebilir. 
İngilizlerin, Lenttrayı hava 
taarruzlarma karşı müdafaa 
için büyük tertibler yaptıkla

n filbhesjwljr. 
Fakat böyle Fransa sahilin

den ateş edecek toplara karşı 

hiç bir tahaffilz tertıl>leri yok
tur. Londranm 8eJtk m&yona 
yakın nüfusu, blttftn fngiltere 
nü!uaunun altıda -.uini teşkil 

eder. Bu kadar kesif bir nüfus 
yığınına b.rşl mmıtuaman ya 
pıla.cak bombardıman tesirsiz 
kalamaz. 

Bundan baeb Olllilr w Boo
logne sahillerinden lngilıtere 
sahilleri 33 • 40 kilometre me
sı.fededirler. ŞQ ._.. 1-ralar· 
.. da İllgillm mlil ...., .. 
tertiblerini &tel altına almak 
lllilmkiindür. 

&ulogne CİVll'lllılla vaktile 
Hııınc hU'elmi yaphne olan 
Hasting kumsallarma illan me
safe 70 - 80 kilomet.l'Bdir. 

Her l8Y il•,... .-.;ma 
iki tarafım ~ mayn 
tglwl•riJle H ! Mıall ~ ol
mam 100 • 200 kiL •ebe ge
D.illikte bir sahada d8lm em
niyetinin tesis oh11--ı bağ
lıchr. Eğer bu aabaıa tayyare
lerle, destro,.ıewı.. denizaltı.. 
lanyla. hücum ~Je. lnP-
liz donanme•nm ;yatıagması 

menedilebilirse o zaman bu bil 
pde irkib ve ilırac laareketleri 
mümkün olur. 

Esas kuvvetlerin bu kısma 
ihracını temin ve Jncilgreri 
§8Şll't.ma.k için İngilt.eftniıı di
ğer sahillerine de hua ve deniz 
akalan yapbr; w "1 hre
ketterle diğer 1nlils kuvvet
lerinin a8Il ilırac böJgeaine sevk 
edilmelerine •=mwt aiunur. 

İngiliz donpnm:ası, §imdiye 
hdar gerek limal deuiziııde ve 
Nenec: ~Ye gerek 
Ak.denizdeki muharebelerde 
göelerdiği ihtiyat.kir ve tehli -
keda. çeki,,. ...... tavrım 
bırakıp bir p ..,. gemisi 
kaybetmeyi P.. alarak ana va 
tanın müdıtfaaSıM tiddetJe latı
lırsa bu ihrac ....... Mai Al
manlara pek peltabJa malolabi
lir; buna rağmm •heeaların 
İngiltere sahilerille ayak ~ 
malan ve oralarda tutunmala
n da gayri mii-kfia değildir. 

Bu hareketlerde her iki tarafın 
muvaffalayeti, gösterecekleri 
maharete, enerjik hamlelere, 
tehlikelerden ve zayiattan kaç
mamağa., vaziyeti sür'atle kav
rayılt seri kararlar ve hareket
ler icruma bağlıdır. 

Bu has•lara Almanların 

lüzumu kadar aahib olduklan 
§İmdiye kadar yapılan hareket
lerle sabit. olmqtar. 

Bu vuiyet w imWa hUll 
uluaya 1nMlın' Mlnalmm, ha
ft alon1arimJle ft cleaizaltıla-

telif yerlenle ca bqi mütecaviz • • 

büyük hava üsleri ve meyd&D- tın alınma ışı 
bn vardlr. .Nw wedea leJı:ıoçya 

=~~:;:=: T!:= .!ün:ın~,~:~:~:ııe:::~ ltalyadaki şileple-
te Jilebc aid vapurların satın ıılıwt • • • h k 

1
. j 

H§arollkan~ - ~300lti~~~metreet: muamelesi, Devlet Denizyolları idare 1 rımızın are e ıne 
ua.wr.u ~ si tarafından tekemmül ettirilruek-

re, Belçika ve Vrwa sahillerin- Wir ef A.. müsaade 
tien hıgillılnılliıt t:eıw.e aabi'te ne:mr vapuru Akdenizden gelir Cll( 
ı1 33 - 150 ... metre mesafede plmez sosyete şilep idare meclisi bir edilmedı· 
dirfer. toplantı yaparak tekllf edilen fi7at 

izerinde o>rülillecek ve Juavvetle 
Bu muhteBf' yerlerden kalka- tamahı edildiiftıe gt>re &irketin fes-

cak on lıia kümı- tayyare bir Mm karar verecektir. 

yandan -- ~le Şirketin en yeni ve en bü7\lk ee
İngiliz taj)Wcleıine ktql ı.. 111bı1 olan Bakırın son günlerde ili
va hi1da:djellni tesise, diğer 4liDI dvannda kara1a oturaralı: ha

taraftan :fngillz hava meydaıı- mıra ujr.ıması yilzünden ~ 
larını. hava A.L-H.• fabrikala- tııdın ilinin bir ıııüddet cıeclkeceti 

n, jstib ... --~kezkri. ~. I>mizyoDan idare
li omiYi buc(ioku ba!i1e teslim aJıbll 

ni, damı;wlu W n-.lıabere ı..t- taluBrde umumi fiyattan tamir iX -
lannın ~ :nolttalanm tah- ftti ctenıc:aiale bir m.ikdar ı.miJM 
ribe, yolrar lbıaiude her türftl 7B'1-eaktır. 

~ ~=(Radyo Programı) 
w aım.ı.r.. ~ getiıeceği 11/7/IMI ÇAKŞAMM 
maddi ve manevi kargaşahk, 7.31 Prolram ve memleket ...a 
~aşırma, idaresizlik arasında. ayarı. 
bir yandan Jl'nnsa sahillerin • 7.35 Müzik: Waldteuteliıı eserleri 

de yerlettirilmil olan toplar • '1!:!. Ajana haberleri. 

teş edeceJrlp W dijer taraftan 1.10 Ev kadını - Yemek listesi. 
1ıılanş d·" ' ' iki taralı temin 1.20/8.30 Müzik: Pola Negri ve 
edılmif bir 1ııilga1en MZJr duran Lys Ganty'nin p!Aklan. 

Alman lrıtp1pn irkib ve ilrac ha 12.30 Proıram ve nvmJekel saat 
reketi J&I r ''**. Ba •eyan- ayarı. 
da .İıiandıQa taarruz ve ihrac 1135 Mibik. 

il.le Ajam ""1bedlTi. 
teşebbl ' 1 • ihmal edbıes • lUI Mfiz1k _ (Devam) _ Okay.: 
Bu tefebl6ıler enell İrlaada- ~ Tözem, 

ya. sonra on 1 " Britany& ada- u.-114.- •laik: ~ saloa •
sına ibne J1!P aM iGiıı değil- k.,_, (VIT~ Ne8b Aşkuı W.
sma ibne ~ ,apapu içia ıwinde). 
değildir. 11.00 Prouam ve memleket saat 

Ancak ....... serbe8t. hllr- 8':o. Mhlk: Cazbmld {Pi.) 

kUınetinin ilmal ve milsaJM- ıuo Müzik; l'J1sıl he7eti. 
hasiyJe .,. cnd& ~ n.• ~ {Diş pelltaa bMi
gübhesia ala t •• ıci ko1ua yu- 881eri) 

dımiyle .. whmD igali W U.30 Müzik: 
aimal1 :Iıf pr1 -. Ulateria W. 11.45 Memleket saat ayan, Ye ajans 

lası ve JWf,... saptı içiA 1.- haberleri. 
2D..OO Müzik - Ok07an: M\IZ&Uer w. tık 

t ... ....:ıt.- wwplacak ciddi tııir ar. 
.a.ue;~ ı- -.ıs Konuırna. 

ihrac harebti eeneeıDda lrı.a- 20.30 Miizik: Zıhlt Sezen t.araıın
danın ele pejıırilme&i Almanlar dan flüt soloları. 
için hail t...,-ıan mucibdir: 20J50 'Muzik: Su eseri.eri C:&ad7• 
Büyiik a..,ı.. 1 .. msa ha- ldlme sazı tarafından) 

-0--

A!cdenizde bulunan vapurlarımı.z

dan Kete silebinin 10 güDdenberi 
Sic:ilpda kontrol için tıalyanlar tara
fmdaa bekleWdiii malümdur. Vapur 
sabibleri seminhı bir in evvel kon
trol edOılntt serbest .b&rakılmasınm 

tBllial il.in ~ müracaat etınit-
tir • .lflldcQre VeUletinta ltaıya bü
"'-li Dft!ti..... t u t t -d de ba-

ı.u ••• mutttus Mir. Diilr taraf -

dan --...un ..... et ... Demir 
;ıiV 

1 

• de ~ ll!ldlll öir• -... 
Lastik fabrika
sında bir iştial 
Bet kişi yandı 

D11a. --- Pn' 
1 be cacldesinde 

1Wllt fabdkamnda bir iştial olmuı. 
beş kilinin yanmaslle neticelenmiş -
tir. Wııilime ID71e olmuftur: 

Saat on uce doğru, fabrikada ayak
kabl listiklerini boyamak üzere boya 
ka70Ablırken. ka:raD1a ağzı açık 111-
rablılrta iein MJıa la9ın11. içimle bta
haaa )'llilı ft ~ "tık madde il
tial etmif ve kazandaki boyaları dıı 

tu~. O sırada kazanın y:ı
nlllllla baluaaıa fabrik- teknik a- / 
anili 'ltift tıebuaıdan Yato otkı 34 
Yaşında isakla Kumkapı nişancasmda 
otuna Buraah 29 1aşında tbraıhioa 
ellniaıdm, a,1ildanmlan ve ınuhte
lıf yerlerinden ebemmiyeW surette 
yapmlflerdu:. Bunları. tw1amıak ıl

Z«ft lılll(len MaWa o;lıi 15 Y3'111tla 
Sudi :omkaya ile idare müdürü 55 
,......._ Klm1l ~a ve :&amail 

oila n ~ ıwt de •bete. -. ı 
Of ..-. ;prun..ı-·u. 

Y...W.r b•bh•ne)'e kaldınlnuf.
lar w ilk a.iaıvMeli yapılmıt,. hiıdiee
nin tabkik:ıı,... ~ Müddehamunü
'llil el~. 
Tak9iM pzfnoaundald 
infillltrn aebab olduAu 

haaarat ıicle m1lft8alaa .n-diki· hal- 21.15 Müzik: Cbopeı:ıin earlerindea 

de garb ~ liman- :cPJ.> • 'ham ı•i1 aa mı hıeai:z ,m 
21.30 Konutma (~o ~) iap eılilmektıe olma rımttak lamunıdil 

1 

larla rayb '«Mbr. !fiel' hlım 21..58 lıliiz.lk: Ri7aseticümhur ban- açık lralaa bavapd yibiinderı meş-
da adası Almap ~gali ve nü- dom (Şef: :lbaan Xünçer.) dana 91t1m iıtfili.lan sebebleri n ba
fuzu altına girene Almanlar 22.30 Memleket saat ayarı, Ajens saraıt belediJe tarafından tetkik 
bu ada ile B1Jik Britanya a- Mba-.Jeri; Ziraat. Eaham - Tabvillt, obmmllıPur. Ham-at ancak 580 lira 
dası anuzmdakj '2i-.. l ve S- Kamlıiyo - Nukut BorsaSl (i'17al) kadanhr. Ve belediye gazinosu benli% 

'!ıfU&"" 22.45 Müzik: Cuband (PL) tam mana.sile ı.esellüın edilmeden ' 
Jorj ka.nallam seddederek Bil 21.25/23.30 Yarlllki procram n beledi- irin bu ?.arar mevzuu bah -• .ıı... Bri"- ........ h--:....a.... ,,_ -
3... --v• llK".a;m' kapanış. sobmaz. 
muvua1881n• kesebilirler veya le:======================== 
hiç olmam müşkül vaziyete 80 1ar yalnız başına kalacakların- cenub ve batı cenub sahillerinin 
kabilirler. a. lia taJuiDea 50 dan. onlan bu zayıf ve yardım- baride muvasalalarmı çok 
bin ton pi& maddelerinin ha- sız vaziyette, yalnız bqma vu- mü.tldil vaziyete 80kmuşlardır. 
ricden gelmeliyle beslenebilen nlt tamamen mağliıb etmek ve Yalım Şiı!:la.1 kanalından girib 
Büyük Britanya adasmın iqe- harbden haric kıhnak.. çıJanalr şarliyle lrlanda denizi 
si çok müşJdil elur. Bu maksadJar tamamen hasıl bir dereceye kadar emin vazi-

Esasen ~ teeaviz olmuştur.. Şimdi sadece hava yettedir. 
ve taama ..,.,,ti, İngilialerin akmlariyle ve denizaltılariyle Diğer taraftan Napoleon za
ba~ endit u•. AlmanJar Bel- :lngiltereye taarruz edilmekte manındaki kara ablukası tekrar 
~ikadaki llanketlerinin lılaq ve yeni hazırlıklar yapılmakta· bq göstermiş demektir. İşlıiı"-ı 
denizi sahi1llrille doğru tevcih dır. liği yapmış olan Abnaııya, 1s
ederken bir talla iki nş wr- Denizaltılarıyla ve hava fi- panya, İtalya ve Rusya tekmil 
ma.k gayesini takib etmişlerdir: Wariyıe İngiltereya mütema- Avrupa kara kıtasına hilrim 
Biri Belçike'eki İngiliz Ye diyen yapılacak hücumlar ve olduklanndan bu kıtadan & 
Fransız kuvvetlerini Fransadan alrmlar, adanın haricle muva- giltereye bir şey !Cvkinc imkan 
ayırnrak miillferid bir surette aalamni ve iaşe tertibatını güç kalmamış gibidir. ~u halde, her 
ezmek, diğeri de Maıı§ sabilJe. legtirecektir. Adanın esas sa- iki taraf da birbirini abluka et
rine yaklaşıb lngiltcrcyc taar- kinlerinden başka rnüdaf aaya mif.t nziyette bumnuyorlar. 
ruz edileeek YUiyeüni ve tedi- mabBua kuvvetler 0e ada \ize. ftalyamn ve İspanynmn tn
dini baSll. etmek; bu suretle tn rillcle toplandıklar:ıxlan bunla- giltereye karşı h:trb hedef ve 
gilizleri anavataııı müdafaa .._ ihtiyaçlarım ve iaşelerini te hareketlerini hundan sonraki 
kaygusuna dllfii?nıek ve Fran _.kolay bir i4 değildir. yaztml7.da tahlil edeeeğiz. 
sadald tagilis tuvvetlerini fıı
gflt:ere:ve ceftle mecbur etmek. 
bunun netic ıia cSe Fransız -

!Jelçilta ft Fransa sahillerinin 
1t1aJi eayetrinde Almanla!", 

1 
BllJftlr :Britanya adasının qark, 

Eski Biı'lDcl ve Altıneı Ord41 
Kumancbıu E•eklf ~al 

AB ır....sum. 

İstanbul belediyesi isti.mlAk kanu
nunda bazı tadil1b derpij eden bir 
proje hazrrlam11 ve ba proJe7f Da
hiliye VeUJetine glndenaiştf. ~e 
vekilet tnaflrııdan '8ldlt •> O....,., 
sonra menu~ behsectia ~ -
\"af ık görulerek meclis encumenleri
~ ııev.kohnanQJtur. 

Öğrendiğimlze &öre iı.timlAk ka -
nununda yapılacak tMilllıt )'alllz 
(9} uncu maddesine milnhuın:lu. 
Tıdfl • .__ islıenım 1 uma -S 

de şudur. 
cKısmi İıit.imlilderde evveM pJI'i 

.menkulün kıymeti takdir ediıs. 
Bwıda:ı b8ika sabibi ubdesiade kala.
cak olan parçanın istl.ın.lAltdea aeo. • 
raki deiişiklikden dolayıaile alacalı 
kıymet de ayrıca takdir edlllı'. BU 
kısım Jnyınetinbı J'ltl'DI tamllln ltı7-
metiadm tmziliaden mama llald ka
!8Cak ınikdar iaü.uAk ..w.eelı eılalı 
yerin deieı" pa&ası sayılır. Geri ~ 
lan kısmın mlıst:ıkbel kıymeti. hali 
hazır tıyrnctinden aşağı olduiu tak
dirde aradaki fark istimlak bedeline 
illtve olarur.• 
Madıdme illtelllen tadiW Wt1m111r • 

den sonra kalan ban.. ~t 
dolayısile alacağı kıymetin yansmm 
tamam kıymetten lcnzllidir. Yarısı 

kelime.si maddeden çıkarılacaktır. 
Bu tadllit kısnri istlmlllklerde bü

~k bir. blııy!ık tevlfd edlıeeelrth-. 
---~:ııııı.---

Macaristandan bir 
ticaret heyeti geliyor 

laşmaaanı jmzaJadd•r ve ot.
rilldma llOllr& Boiazlan istedi
ğimiz gibi tabirim etmek _.,. 

kına sahih olduk. 
••• 

Avnıpada yeni bir nizam U. 
n•lmes•, Avrupa haritaemm 
.,.an başa değiştirilmeai md 

..u. bahaolurken acaba Boğ.u
lar öaünde de bir tereddüd Wı
zua geçiriliyor mu! Zannetmi
yoruz; çünkü bel-kes bilir Jd 
w Boğazlar, ne Danimarka.
eliadeki boğulan. ne de hatd 
Pu de Calaia'ye bemerler, blf 
yila aeoeden beri - iki kapala 
aaalıtarmı elinde buhmdDrala 
Türk var olduqa bu anahtan 
Mvasıoa ~ etmiyecektir. 

Kaldıki on yedi sene eYYel lla 
aııalıtarı Türke teslim etmek· 
te tereddüd edenler, bundan 
dört aeae evvel pme kendi a. 
limetleri. tarkın, hatta bütiill 
Avıııpama sulhu için namı TUr 
ke iadeyi kabul etmişlerse bu
gün ve yarın da başka çare lm
laımyacaklardır. 

t MOTEFE:RRIK J 

Demiryotu Ucretlerind• 
tenzilAt 

Anluıradan gelen babttJere ıöre 
DevMı Demlryollarıaan bütün ,m.
kelerinde Dilet ucntıeritıde ;peniden 
tenzllAt yapılması için tetkikler ya • 
pılmaktadır. Bu tenzılAt arasında 

halk ticaret bileUcrfne yeni haklar 
verilecektır. Bılet sahiblennin bera· 
~ taşıyacakları eşya mfkda.o 
.ruun da 30 kilodan IO kiloya pb • 
rılması için tetkıkler yapılmaldadw. 
Bundan başka uzun hatlarda &idil 
geliş bileti almış olan yolculara is· 
t~syonlarda ınmek h kıtı verilecek
tir. Talebeler için de daha ucuz bir 
tarüe tatbik edilecektir. 

Bu huswıdaki yeni tari!elıer ~
lımdıktan sonra Münakalit Vekileö
nin tasvibine arzedilecek ve kabul 
edı'kfiii takdirde derhal tatbiJtata 
&edler:ektir. 

Rumen ve Sovyetlerdcn sonra Ma
carlıır da bazı ihracat maddeledmizle 
;rakinen alAadar olmaga bqlamış -
lnrdır. Bugunlcrde Macaristandma 
b:r heyetin ş hrimize gelerek Ticaret 
Vckilctile ıorı.i~rde bulunacajı 

habtt abrım1 tzı-. Macarlar bilha.e 
tiftik, yapafı, pamuk, kitre, tiltibı 
gibi bclli başlı ihracat mnddelerimi:m 
ta!ibdirlll!r. Buna mukabil ec:ıyi ıı.
biye. k~ ve ba:a mamal sanmyt 

maddeleri vereceklerdir. ~~----------

1 Z M l R Ep vapurunun hlmiri 
bitti 

Uzun bir miiddettftmıeri tmnlnle 
bulwıan DeJUZJ'ollannııı F..- vapan1 
paı;artcsi giinü havu~dan çıkacakbr. 
Geminin tamiri icln 50 bin lirada 
fazla ı.ı-a ııaTfMDmiftir. Ve bir -
yerleri yeni denecek şekle konulm~ 
t•r. li".ge tecrübeleri yapıldıktan soma 
Karadıenf% hattında _,__.. .... -
yacaktır. j 

Enternasyonal 

FUARINA 
iştirak ve F uan zi
yarete hazırlanınız 
• Aiwsf.Ge • 29 Eylld UNO 



~@8~~ VE j 
_İS_M_E_T_~_~_,.,..""JA_~~liiiiiıatl.ı1j 

lstanbuldan ayrılış 1 
~ende bize emniyet veren yegane şe~ 
l smef Paşanın emin hal rJe tavrı idi 1 

81:mplon ekspres ,. nisan,. s-.ı"' k - \ln'tihBbat 1hakkmd&1d 
Çekmece göMhli geçtiki:ea llf'Ur en fikriniz? dıye sord'dk. ~ 

sonra trenin iÇİl.e nisbi bir es 
sük"' !"Lozan, konferansının Buna da: & 

"net çöktü. Herkes kom- - tntihah"t dahili mese- 1 
a-..,.,;;,.,, 17 m "'. ddönümüdür. "' Partimanına ,..._ı~i 'e _._ --..- ,, L..~-, hu-.. ---..:-..11- ,.__.__ 

l
le~nı.ege koyul~tııir.,,;- • tlı9Iİ .. plantmın bütün ~· uu... ,._.a;u&--= f.Ml.l 

rU 1 .,._ 5 , ıkrioi "Lozao,, da ıse4cmem, cevabını buldu. 1 
yuş e, iki tarafı Jısaa:;e;ıil Bu garib noktai nazarı lc:a-

l iopraklardan geçiyoruz. Ya- 1ııı1l8 taJdb etmiş olan bir hl etmemekle beraber ken- e 
n .ı:a ... ı. -n-..:ı- bu gazeteci ark~. rica- ~ 
..ıu....,_ ---- ~- tierine henüz hudud dahilin- a 

I '"'~en...: ~.\.:_.__ ta..ı• ı,._ WZ titıetim:: e!ld nulhı:tilll bin 1 
_. _.._ WA -.v• de 'dlduğummm ve aena-

suu tadıyorum. ve lultn,.sıa& toafaswa1', lıeyh bu meseleden bahaedi· 

1 ~ -1aWk14ği ufuk- tMıle, • kmıferaMJll Wıiıliin lebi\eceğjni .aö..ı..,:a•ır Fakat -
= ... ve treaıia blti!a güaet- ~ .mana hüıaaa lıallllde p- lıir türru ilm::;:edik ft 1 
~ haa ~. ı&n!e. 1&taa dimel b1r m ' k sll&i· ~Y91l "41enell ııeİlliDl 
!ili! namına h lesi Vti.cuia gl!'llnL la arab istasyon bba- le konuşun, saniyen söyle • Ji 

nndan başka bir şey yok &rl ' & ••La la tüderini bann göSteriniz, on- !!!! 
Maahaza ·· · . .._ .....,, .... wwwliğl iİ tızerınden Yunan &1aıı sonr.a bey:anatta bulunu-
~ ""~ ..a....a aeJiel ı--ı.;.-a-. ~- rUqin ülla ..&ı:... <UM ıeo- .,..._ nım!,, diye cevab wrea Ha- 1 

geçmiş olan bu yerlerde ka"; itibaren biqilk bir 7-eWk ve sen ee,ıin gue&ıecilik 11oktai 
iartgın ve hicretin yandan w:azuiywA: ___._.. DBZanndan ~k gayri · 1;; 
~ .. t!lbilttiğt 11t:ıi.8an m:1rğı • ~ kablli fetih bir kale oldu-
~ ~ getiri1irae. ~ği- MBlefimklw he~ juna kana.at getirerek fazla 1 
itli& GUıide elı"ı ., ....... itibar ve JsfMilhdn iiiQya.- iz'acdan :vazpçtik. 

l 
tıa iliNeti lııaJNt ay.anılma- ea tasdik ec1P"\ii bu. ~ -== 
l'acak gibi. değildir. ~ı. Gll.U ihata el1eR bü- .... • 

n--....__. tiia =iica'1ele baVMm ve "Tasviri Efk&r,, J& "!le-
-~ geriwıiırıde biziln .lliMa .... h ~ 1 .. • _. d,, nin son münakapju!Dlı 

l 
t~•ılııttAer~- IE"81partinıamnda. mbıiR 8..._ ~ .okuyaalaı- .Guralar4a .elsalar 
~ 'etı ~dikkati celbe· .. ,......., ._'u' , , ..., Jaa,yretten donarlar. Bu iki 
claa .... -v--. ia UV'a- ı • - • • ... &ameteci biı:birlerilae ~ar iil 
llııt... • CUCtıeelı1t .rekDeti- ...,,...a pık ~ilik ,,..._ •ücum ettildeıri =eseleleri ,~ 
•• Aq W lmymedi ark.ıaş· • .. ~::ı- ._a..__ -~--"- •BB' .;a.: L... 
-- ...... , ,, •• "" f "'QtUÇ-et.UW~"$ W'UU 

ŞilErii • ....., ... .... 118 •• w m1li tıir raaa ~le :k .. _,.,ı.ı,.h 1 t.l1i ~.J- tııiıbiılıeı:ini at• &'r;;UJ CW. flWA 
ı..-_ -...v-:: prar ~ olaQ'a.caWa.- a1ay ediyorlar. Subhi Nuri-
-.....& iQiıa-*l w ~ nnclan emlniz. 1lin bütün mera.ki EbiizsiJ«& ı 
lıin bütün kuvvetiyle miitc- aae Veüdirı a .... -a.. .... ; ıflllll&-
~ ça.IJll.)tQrlar ve Wtün Bu sekiz, on yazıda, oku- ~ 
~r razeteciler bu iki raki- fWlUZ • saılllli &mm 81M 1ılir rEnıWtml llRllap l&P 1 
1dit 'fllcut-a.·- 1tir ... --..e1m • ' - ~ 1 ola,.. talı Wir nıamini e1e 1"%h:mek-
.... '"ti"U.i ...., ..... ;r ~ - ci'L - ...aı..a - tir. Bunu -·•-"na kovaca• 

l 
...... ~ıncı,. ejlenoeli bir §ekil --ıT- '"'"""lJ'-- fiu.11 - v• -~ ., 
~ .,._,,_ 'blıu ltomik - W.. n'+e1 lıir 8mı iddia ediyor. Velid bey, 155 

.ınucadel,,.~krle "-~ . . . W ' hl -* • .... &- kat'iyyen ppka koymıya- a 
)'Orlar. -v ·- geçıa- 1 '7 17 • : J cağını iddia etmekle beraber 

5 

M a söztinde sonuna kadar se- 1• esell '9ri kompaıti- ıııat edebilmesi müşkül görU-
-andıen. Jgp.ylaolwa. ~ iQilııılB • u doll.,,.""q> ...._ ~ Öl iin'"- L.: 
ı,-.. ._rak ve a.ı• Jcwıll- • anıa , T lBllll. ıtarad _.,v.. rv:;vr Al eç-
•or ., ba ..... ,....; - --'1madti'-a12 .... ;;.;.-,__ kalı bir resminin ,p.wetelere 
~ , &C1. ~; murahhaws "'"" J ........ _w.--~~ ---i .,..fliep..t".ı ... 1t ............. .___.. --~- .lqJrik•· ompaı1ie•mma -glrai ! diJıe- ;,~ .... .-.; P ı • Wm ........... 
~ fınlfml amm:Ca ~'I O il.-a..e. 1 ba§hyor. nJk •a; M -nm ..._ • • c 
~ ~k~ lp.rı ası o ... aici aip Wü, nıeaae ı.ilt 'lia &met ,. .. 

1 4en dört bet saat sonra batll- .....,.. Ş«i. Yuioe ii:8ıliıır lllDD1 W'tid'et i ""' gazeteciler 
.._ ı. ,..., ... w~ ' ı 'B1111hasımm -.,a .. smısqıaa 'konferansa lıazır .. 
.,_ bir küme ıepn eden dM ._ wli, 1111 rl , 11 ı ıı - hmmak yoluııaa. JW'l oMWl, 
bei tlpti11 yegane k!ylüW ... ... ' • 1 • l:smet yarı Wü.e. .haıurlıt .... -
tnev p • (W'M trende 1 Z J2 ,._ ...., illla· malaa ile Ceçı1i. 
Cazetecilerl ve hattl diğerle- meğe baş1ı.-ı ıe.tlalara ve • • • 
~ reJrc'ııeüa •™>telif Şarki Trakyada yeniden b~
~ J;p,i Waı- Aiç bir byan hayata dair 'kısım ın
.aıif çok eğlendirmiyQr. te8 llllll nraflmıat verm. 'Her ıs-

"Tanin,, ile ~mi Ef. tasye.ıa •hı in aiyinişi, 
Cahid il V 

1:• 1iU11J1U., lnibll, !ıer şeyi, 
t;ıeti' e euu blıl reka- wwıtelııetma t.r tarafında ol-

Y&lnız seyretmekle iktifa duiu gim iyi ıidi. 
15 ~Yorlar. Yalnıs ~ Bf-
• t:~,, ın başmuharriri, gazet.e. • • • 

Wiıli başmakalesiz bırakma • :Uuralıl&as Hasan oey 
aıak için, &imdi, anımda, bu defa lllohtı söylemekte 
kar§lla§acağmnz trene 'rerl!e- fula msi.k ediyor. Bu ak
aek mektubu hazırflJer. Bü- ICıDl ıııilıiı # iz'açlara rağ-
9eyi.u CaJaid jae ÇeclleUö- men suya sabuna doku.wı1ır 

Trende iillinci «'in tle"8 
auralıhaşmmzdan t.oğuy!a 
l)irügtük. lla1i ve ikbsadi 

meseleJere - -~ 
Diıiitkill .ıaCltjl tahmia ---
3JIDI' ...... 1 - \1ftlltik
ltri izaha1:l ainleiHld:en ve 
ndde1erin mlnalarma .da-

ha iyi nüfuz ettikten sonra 
İllBllD., hakibtaa, eı11k lil 
tekiflerimiziıı lıududımn ,._ 

EN SON HABERLE 

Amerika hariciye "Arbk söz si! ltzan Stllltnnm 
nazırının nutku lahlanndır ,, rıfdönilml 

(Bllt ıtar.afı 1 lılml ~~ <• .. UtNfı 1 olftcl ..,ma) 
terek bir .himaye tesis etmeleri Nevyork .razeteleri Lord Halltaksm 
teklifini Amerika .hiikUmetinin nutkunu tamanıeıı dercetmelde, ve 
t "b tti - · · be t · tir leb<ie olarak teisir eylemektedir. 
asvı e gını yan e mış · Mezkiu' nutuk, Hav.ana Pauamerikan 
Hull sözüne §()yle devam et- konleraDSma mütedair havadislerle 

milt'r: .birlıktc. ilk sayfayı iiaal etmeldedir. 
'"Bn müstemlekeleri zaptet • Nevyork Times ıle Herald TribWle 

mek veya hakimiy~timizi OAlara pzeteleri nutku tamamen n~retmiş
teşmil etmek wea aı müstem- lerdir. 
lekeleri iıer!'h•--" iir -ı..iıde Nevyork Tımes gazetesi. B. Hlt-

~ ~ Jenn «Aklı selim da'eünı Lord Ha-
nüfuz dairemiz altıma a1mak ar·- lifaksın reddetmesıne sebeb, adalete 
msunda değiliz. Bunuııla bera- miiStenid bir sulhün tesiS'inc hadim 
ber Avrupa ihtiliflan halledil • hiç bir emare gorilbnemcsi olduğu
lirken veya. bir harb meyda- nu yazıyor. Mezkur p.e~ şmıları 

ilive ediyor: 'Biıyuk Brttanyanın tt
nmda bu ıhtil&flarda uZiaima· sare1i tam, ruhu kuwe h ve kendisi 
lar ya.pmak için bu mıntakaların mukavim bulunmaktadır. 
bir mübadele maddesi olmaları tngiıtereye yeni~ gClft.i 
na müsaade etmiy~iliriz ~ ,, Londra, 23 (a.:ı.) n Orın m \ e de· 

Bu vaziyet garl> msıf küre- miryolu kıta:ıtı \ e hast:ı b:ıkıcı cıl
sinin B1lllı ve emniyetine 'kat'Şl ziıtamları da dahil olm k frzere A.

ancak bir tehlike telakki edile· vustralya 1ak\ ıye kıtaatı 1ngiıtereye 
lıilir. ~lmiştır. l'hmlar elJeVm 1ngilterede 

bulunmakta olan Avustralyalı lata
Çünkü lMl hal Amerika dev

ietlıeri Biaemi baricinde ıRr 
yabancı sistemin yaradı1abile
ceğine delalet eder. 

ata dt.hak edeceklerdır. 
~dney radyosu, me'lkür kttaatın 

salimen muva al3 lr.mml nna telmiş 
olmalan, nezilerin Buyük Britanya
ıun ablukası hakk:ındakı ıddıalannm 

saçma oHluğuna bir delil teşkil 4!W
linı söylemektıedır. 

1r1anda 1'lllanna mayn c1ökiildil 
Londra, 23 (a.a.) - Amira11!k da

iresinin blr teblıg;i, 1rlan~a denizine, 
set'best İrlanda del'foti ~u'ıarı ha-

"Müşterek bir himayenin he· 
defi bütün Amerika milletinin 
;ve -himaye altına alman :mmta
kanııı menfaat ve cmniyetlerine 
nadim olımryı istihdaf etmeli -
dir. Burulan başk~ .şerait mü
.saade eder etmez bu bu mın- ıricıne, mayn di>kulmuş olduğunu bıl-
'taka biQa-H-.ki !ıikm;u.J.iıni dirmel<tedir. .,<;#..,.,,.., :1- Dungarvaııdan Ve:cfordun cenu-
'Jlrti--ı.. -'--"' v- s...ı:.JM...; ....... 

(Biti tarafı 1 ittot ...,.,..._) 

Şef 1smeıt tntimı, 1>undan ;j_ 7 
sene evve1. "ftrk munfbhas bey
eti reiai sıfatiyle çetin milcade
lelerden sonra Türk milletinin 

iat+hMJiai e .t-·•'ı+ati. miilki
'91İDi UINl eden ırundteleyi im
zafaml§b. 

Bu hususda fula yazı yazmı
ya 1ilamı ~ömıqpru&. li'.ira 
''Sevr,. in anuatan& ..._.ladı
ğı ~m aldbetle ""Lozan,, 111 

yurda temin ettiği tam ve mut 
lak istikWe dayanan §erefii ha
yat elle tutulacak kadaı- bariz
dir. 
llılliWlrllliMle ~-nim 

Lozan sullnmun yıldönümü 
mönasebetb'le bugün saat 15 de 
Üniversite lconferaııs salonunda 
bir merasim yapWı.caktar. Ke
TMime ~ ı.-ektörii :()e. 

mil Bilsel riyaset edecek ve 
bir nutuk söyliyeeektir. Bunu 
hukuk fakültesi doçentlerinden 
Yavuz .A.lıadamu kmı.fer.a.w v.e 
talebelerin hitabeleri takib ede
cektir. Menıeimde, ıll9JIJltD 1ft!l
hunun :imzasında kuDıuıılan dol
ma lta1em de teşhir edilecektir. 
iMalfım olduğu 'üzere bu ka.lem 
o zaman Hariciye Vekili olan 
lıılı1li Şef, 1smct lnönü t&rafm· 
dan Darülfünuna ~e edil • 
miştir. 

- '<>LDRlll -;r- Al--.u&:J'"- buna kadar enı nıtt dat' -mesafe 
ni bizzat müstakilen idame e- th!erinde 1ı'landa sahllrerl a~ıl~lan • • • 
decek kabiliyete gelince ijrt.ik'lili may.nlımmıştır. 'lngıliı: hili boyun- Kadı'köy 11alkevinaen: 
ilAn edilmelidir.,, ca da, Ban ,..,le koyundan Pads- .24 'Tem.muz Lozan günü yıl-

Bilihare Hdll, ,~ toxw ve Newqusya kadar 15-mll me- dönümü pr.-.ıu: 
ıııafe itterinde mayn tarlaları vücude 

karşı olan ve kendi nısıf tire- getiribnŞtir. Samt-George kana1mın 1 - Saat 19 da Bay .Niyazi 
mizin haricindeki faaliyetler - ortalarına do!ru, mayn tarlası elli Tevfik Yübelen tandmdan 
den doğarak hudutlarımız da· ınile kadar genişleme~ ve müvazi konferans. 
hilinde .i~ faallyet eien hırftat' italinde 'trlanda Ml'best dev- 2 - Saat 19.30 da orkestra 
tehditleri,, kaydetımift;ir. leti kara sulan kryunna kadar de • ve piyano konseri. 

Hull, aşağıdaki mtışterek vem eylemektıedir. Bu tml!f1'l mla1a- 3 - Herk.es celebilir. 
n, gani}.ere, bu naktaCla, :tftanda de-

programm der'hal katıulünfi nlzine veyahud Br.i*>l bogaana gi- U>- Wmi .....,_ 
teklif etti: rişi toblikeli bir hale .aokmalda ve Şişli lldııc......_~ 

l - ~ auBeldenle ~- lrland.a ~ devl~ s.ailiıUD bu Lozan zeferinin yıldönümii 
re işini tan,,;.., igin mai, Ye ik1ı· ıwsmıiit tecrui e,ylemelded.ir. Bir ae- mllnaaebetiyle bu ~1 (Lo-
saddi Amerikalılar arası :iBtişa.- minin Fabnouthden Bristole gitnıelii zan zaferinin c11emmiyeti) .bak

icin, İrlanda serbest devletini ve şi-
ri komitenin faaliyetinin tak- mali İrlandayı ıiolaşınası ikim gele- kında bir kollfet"ans verilecek 
viyesi. cektir. ıve gös'8rit .,.,..,. tM9&mnn 

2 - Amerikan cumhuri~- htf'taı• hrltMtoesi datlirkemeaitanmil-Mlleeektiı. 
rİllİll ~ ili...- ıiçiÖ :Lımıdm, u (a.a.l - str Ein1*7 Herkes .gelebilir. 
satmalan tlli)"lk 'ltir .ehemmi- W89d, ~ Avam -lmma1ılsma mun wrı• 
yet arze4eıı lmftyici mnıriye .. Jailtçqi :.takön etmff -ve 'bu mu- Lebm.ıada .araz1 mlDkl-
emtmsınm fazlalarmın elden nurel de ~ti 'llUtukta e9Ctlmle' _... lıilladitl elllltli 

dıııırldlJllı :ki: ..,_ 
çıkanlması ve bu işlerin taa - Bugün, niçin mali~ ~ ~ 'U '(•.a.~ - •. "· IB. ~ 
zimiıai mMVelrhien 1wiıl-etmek n·u. Pde11 ,geçirmek ve ciedlal Zıraat nazırı Vang Ags'ın teklifi 
için yapılccak iıD1aylık)ann ta- tedllirler .almak lıtızuQ &ektiilııia se- ümine, par16ınertto, Iftn)ada bil -
yiBi. bebladai .bilQııaıl;uz tin aradjli milleltin 'trı8tt 1'1arıit n-

3 - ifavayici zaruriye sa- eapen niaaılda .bü~ takdim ..ın- bul etm~tir. K~ üserlnfte ça-
diıi zaman, ~ buJuadujuıatt.&Z lqtıklan arami ıriikdan otuz hektarı 

...... n& müt.eallik .anleenıalarm. -'---'- .,.__--............ ı.&p llC!De içiaıde .barit mesn&anmacm 1\1- •~·~-·· -...nu4 ._....Qln ~ a-
ı-.ıetikn-i .uretiyle, ml8-- vadak bıesab .iki nı~ ~ raill, tıM4ete 'C~ "ft t!wlet bu a
tahsiller ve mWıtımk\ewıe Adi • amaç kacağı, ihtim ~aaJıoaul- ~ llT'Uisi olm~ "Ve)'ahua 

Ji11e fia1!hr .mm. n1ak suretüe bildirllntiştı. Son haf - az 'anıEisi eJarilara -aaııta1!'1fktrr. 
Hull nutkunun sonunda 111 ta\a1' içinde masranarımız, haftada Paı'llmfıtıfto, aynı 2:Bmanıl11, biıtnn 

so nuı,aa .kadardı. Ald.ıjlm .aon n. _ büyük ticaret ve enao.tri ~ 
lleyaııalta l>UJımmııatur: kamlar& g6re. 10 temmUzaa nı1ıayclc! lerl ne bankalarl da millileştirmeyı 

Amerika cıumln:riyetleri hiç eren sa tlöt't hafta 1(-ınıılelri wum-n'f- kararlaştıftmltn'. 

[-Baı•tık.,•11•• tlwwJ 

JllBıiıldJıetıin iiEıiı Jm bM 7 ) 
~-.-.~ ac.am-ede-ı 
eeğinhı 'bir 1cere tlaha sabit ot
ması istila altmd•Jrj milletlere 
ve keırıd.U.eriDi teblikede ..,_ 
devletleN bir ii.mid riisgir1 111-
mmjbır. 

'Lord Halifax"m nutluıııda 
dindarena miUibee ve m;;tw 
alar ~ 1lOk ,...... bir 
...m tmm111 Wibi .pr.üdyor • 
Bu 1lutuk bir Bat üye nazaw 
siyast 'beyanatmdan ziyade bir 
protestaıı nıhpj §efiniD ... 
liki ve dini mev'irelermia bilıi. 
yeiini ~. BiN bite ilq
ret teymıdıran hl hali biz .. 
milli.haza ile izah edeblliyoruz: 

Loni Iıfalifa: m autba 
Şimalt Amerika milletine 'ilin 
etmiştir. Şimali Amer.ikalllar 
içinde de Amerikan asaleti na
mı verilebilecek ~ Miri
ki 4meriJrah nlinma .bmb ıe

diJ'>r. Bu hakiki Aıaerik*7 
lar, Amerikanm. manevi ve ah
likt bllyöklilğOnü vücuda geti
ren bu zümre lııly Flower ,,.. 
misi ile ilk defa olarak oraya 
hicret eden dindar, hürriyeti 
viedan aşkiyle mali, fer~ 
ve metfn 1ııgiliz1er ııeslindea. 
gelir ki ecdadkn rWalarma 
gıdasını ~·ta ararı.dl. 

B•mlcr iman ve taaaderine 
sadldmti lftbıyada her M'1n 
üstünde tuttukları isindir ki 
vatanlannı bile terketmeyi 
göze almışlar, fakat ali.im ve 
isübdacla beya ~ 

Lord Ralifax İD§ilterelıill 
bugün siyasi htirriyet, vicdall 
hürriyeö ve jstilrJIJ qia igili 
harbettiğini söyleiJili zaman 
bunun manasını ne Almanlar 
anlar, ne 1talyanlar, ne miite
hakltim rejimler altmda aiır 
y.apmep .,.,... b8lka ka-
vimler. Fakat hu sazter 
My Flower muhacirleri mem
leketinde derhal bissedileD, 
elJe tuhıJa D bir realite --
linde kaDJlel'e ... ,.,... 
Çiinktl hürriyet ve iBtlLW -aııe
~ sömnez kıvık:mdan, eb&
dt yaaigi.rlan o ruhlarda dai
ma yaşamaktadlr. 

Lard Hellfag, Mlaıilıa taln 
kı•llll'!ıJemlr mleadt tismı t.111 
mut "''* iti 1relime ~ 61· 
man sulh uymımmn ~ 
te§!'lh ile iktifa -etmiltir. wıa.. 
kika hiç bir şartı, hiç bir adllllt 
)t 'n .... .aıfja, crlaiJW ... 
ı-atmt ıllıUn. emlyen "'1 
sa'Dı 'M1lft biç tir zaman ciaal 
o'lamazdı ve ciddi telikki ~ 
ı:wmll. ibndi • toplana ft 
bomltalarmdır. 

lNr Yele ... ..-;ş dtğldir. lar.unız ise haftada 57 ı:nib'ooa çık - ıMı& ._, 1 i ~pa QMW. °EM9'f 
J'ııdı:at ıı•aer DEjaclmM 1lllflır. pu ınmıra(lara aıbıe. butiln ngJDera .ı•ı · ÇelsMIO• -----:ıı===---_,,~, 
vaw:iyetin bizi tehdid eden tebli- bir sene kin .lıarb masraflarımız, i · v.tl ............ ...,,. I 
!kelerin'! 1176rmeırteu kendimizi milyar 800 rrulyon İfl8ıliz lirasına ~ smail lfakkı BaJtaa .. 

• yaklapcaktlr. Lıondra, 23 (a.a) - tngmi 
menedemez. Bu tehlikelere :ı-ma..-an-e ,_.... Balffldli ChurchiU, bu.gün A- o"'- tekrar Üniversite 
okaı:ş tUl1 aiiıJe1•a te6irlelli mDil" .._ :IS• u 

~--·.......... ı nem~ 23 ;(a.a.l -9elriılr: vam Kamanaıııd& 1111p hü- k-_._ • • alılll1dt .,._.-....--:r..... •- .... ~~ _i ..:r1rw:.ı .....__ autOSUüa 2'1tw0f kte Sunday Tim•?S g.ı:-etesinin ba- ........,_ .,~ ~~--- ~ '../ • 
gön «teyall <etme oJanJann vM."M muhaniri tMaftnda!l '!leş eı.. muvaldnft Çekoatonk hti -••ıc-
nıv-~~:~ ~=:1 ~~~ redften enteresan bb makale, tn kfDnetini 21 temmazda tannmıt llaber .aJııblıw ciı-e JlurJf Ve-~ ~· - klleti htanDı.ıl Univershinin pıo • 
.neQiyoru, aaueUoektıe de\raa filterelllıı yalıu.z başına .Alman olduğunu .hildirmi§t ir. f9* adıoaunu Wldk etın~ 
e4eoeği&. yawu. .ayhk imal.itmdaa fasla • ••ıc v.ecMet iniv...iieıiemünhal"-kına 7ilnden ~ killtı•ma ~ bi kelime .söyJetaek miiılı

~b atmağa taraftar dejiL küa olmadı. .?rfütewıadi su-

1 ~ henüz o !YUCulara :ıllere hep ayni cevabı ven • 
'ft1 lleeek bafttUs bnadığı yor. 

gaca.k bir fecfakirlWIR ~ 
lamıyacağına kanaat getiri
yıur. Bu iktısatll ve mall me.. 
.Sllelenie llHmdelıletiB -e1ırafı

na ktaVI '- ıiReBen 1llğa 
heyeti murahhıH .çek .a.n
miyet veriyor. İsmet jlll.Şa• 
WB .lMitiia diJrlrat ft Jnani. 

ta~ ftpaline +-llsmıt ekiu- ffamiy.alli llir J"Dr.k kadm profesörlüklere l'mi 14c ı rlllar aa • 

11 _1 k pa ._iklinaekt.eılir. A:hmm1a- AyMı, '23 (a.a.) -~ ha- pje edecektir. Bu arada «SiıDlll!ill
raııla petrwumpaa- an uamf ima&b ayda 1'80() dla- vacdlğmın infrlşa.fma yaı 8mı o'I- funun ,profmörlerindllll 'W!l8 -tanı ... 

1
-= yalan arasında ihtilif ralt bildirilml§t1r. Bu imal falki- mak tızere Köşk nahiyesinin Bq =:!::!:8!:.. a.:::!: f'ıkrindedir - Ommeti 11IuhamLıedi 

Meı1ı ı pi• ;._nlaz:a. -..: ~ olsun 'bari ra.-
--!' ' ...... 6ada bat hırakuı ! 

alımet, dalruau ktub- -- "'-- amtiim ıhir lııe-
••• fstaı1'nı1t1a ")'al1b lıl- ime.. • 
rakmalıydınız, itiraf ederim - ~ kl'!imeal! 
ki .beJ:ı bu kadar.w u;·dı.ırmak -~ BU1h olacak mı.., 

1 
tan tema!" 4iyo • Olmıyacak mı? . 

. - · «aranwn.. bir feJ .q 
• • • li~ ~aJeMıılan _ 

1 Akşam oluyor.. ndüz 'bir - Biriaoi Leman lmnfe.. 

1 
au )'01da doluya tutulduk. raıısıYla ildnci Loan konfe
'Sonra hava açtı. Simdi ise ransı arasın<la1'.i fasila zar
bır y,az akeamımıı serinliğiai fında yeni bir takma ,.._. 

1 hıssediyoruın. MurakMslarm taaaddüs ~tti. Ba tenite aa
lleı111i h r rt• ı' rma ~e.. zaa.aı lıiç bir ta.tniıı4e ldu-

1 ~r. Kimi ·or, kimi namu mısımz? 
komı"2YOI', kbnı yazı~ or, ki- - Hayır bulunamam. BeA 

1 mı ıstlrahat eaiYor, kimi uyu- mezundum., bu işlerle 'D1ftlPl 
JJQr. Dikkat ~.Ql'.\lm: Tre· olma<bl.. 
nin içinde yolculu~:a umumi Ve «filerek: 
gevşektiği t\iikndlş. Bu lllllU· - Bıl'9.lmuz, trende oJsun 

1 ıni kesaleti ve ~tiz yer r,ahat edelim! diye ildve etti. 
lertn insana bep aym dekor llevzuu deği§tire.rek~ 

yeti tıa • .....,,.. adllıtvewlh 

görünüyor: Bu ağı iler ne 
'bahama olama .o1su. mem
leketin etııaiilla ~ 
ve bltün 'bir memleket hllu· 
m ağın uclaı:mı ~ .._. 
tan beş on kişinin esiri hali-
11e getinnemek karanııı kat1 
sıuıette tatbik etmek! 

İşte gittiğimiz koııfer.an· 
1DD bütiin ruh v~ mi.na• aı 
mia:adelede ~ llubt
mıyor! 

Konferansın Getin mesele
leri balJDda evveli ~ 
.umumiye faizleri geliyor: 

Diiyuau -- ite faiıderi .. 
ai naad ödtyeoeğiz? f'ııank'la 
IBl, attm1a mı? 

• • • 

. yet.i 1JCilis :halkı tar.afmdall ~ köyiilıden Hafize Çetiner 
TMrM. .U .(a.a.) - Pal - b .. A .u1ıı~ Balta lWlll 

bildM;y•. w '; Cılebfııhfh11'ir. u~ ~_. . ~una 
Maliye nezareti ıle «Anglo - tra- llelf 'YUZ ılira leM:tıf:. ~. 

nian Oil> kumpanyası arasmdakl Hı- ( flarh J &bJilleı'i ) Bu 'htmıiyefli "Ttirk itadmı • 
'1lAftllll bahletllsı t:ılWÜ'llkil cufJlıeler', _ ~ kaç ay evw1 de gene'Hava Ku-
~P gideD bill ti ibeııkıde asalıılP.et D'A.LYAN RESl8 TEBIJGt nımuna fil& lir.& teberrü .-le-
göstermekte ve hüküm etten nihai "e mişti. 
...-.)ik t.adllirler alinırıa mı ı.&Mıek- 1taljqMMl .liıir vebal, 23 {a. 
ted•rler. a.) - İtalyan 11mumi kararga- ~-••••••••ll!l•lliı•••••••••-.. 

:tran gazetesi, mese'lenin ehemmi. hının 44 numar.all tealiği: ÇEMBET>~LtrAŞ • 
yetini kayde,-ledikt n sonra: «Her Şimali Afrikada .Mıatr taadu- ıl~ 
gecikme memleket menfaatlerine r;ok dada, Jıtarsa _ Matroudll ve Si-
büyUk zararlill'· intaç etmektedir Bugün ~lerckın •tfbarea 'fl!'\1bJide program : 
diyor. eli Barrani mıntaklannda tayya- Sanenm an Jupnetli iki 1llmi birden : 
ı __ ı_ ..-ua-- r:aaaa ıelerimizin mUe sır bombardı - A .ili. 
IZW :r- ' - _,._.. man faaliyetleri görülmültür. ynca ,...-•ıa ~-- .: Şöhreti bütün dllnyada tanınnııı 

.,wket Biitiİl1 tayyaı~m. ~ Fenni Hokk ba 
tzmir, 23 (a.a.) n 1zmir tuııiB dönmiiş1el'dir. a z 

:10llarml ınşa eımekie o1an 1"ejİ ;ene- ~ Afri1ı;ada ta~leri - Profesör .BOROSE ve Mi. OKUL'f A 
ral şirketinın Fransadakl son vazi nuz· , -ut.en ve muvaffaklıy:etle Akıll h yret --dolayısile kJıedi Lemhuııden aciz J~-.. ara a VeL~ esrarengiz ve tnırikalarla tldhl 11u-
bir h"le geldiğini ve inpatı tatil meco Wafıri bombardıman etmişler - maralarmı sayıu 'ha'lkımıza takdim edecelaer. 
bucl,yeiiode ka14ıcaimı \WbeW! bil- dil'. • G:f1!!! • l- 3*l11Ll.1' AtE8.a8MIM-Glllaa!R 
cliı-rniştlr. Keyfiyet ıetkik alunmak- Düşman, Diredaoua'yı wla·ı.1~ • .,.... .. a-~L- :OGıBM• 

smeması 

tadu.. Gazeteler .plııetin .balcllw: aldu- ....... W ~ ise • a. 
gunu ve esasen Uıpatısa~...ııtt · .. ...:.. .._.. -'-- "'"'*21 

•Vft. M'N TlW TtN 
-"ttüoun" u·· vazarak ,,:ır&-eu- '-··'··- • sara ....., :ımş, 7~ bir Dikkat· -v1-~'---- ...... .,,......._ a..1.. ... 11.,,.,.. ... _ '" .... ., .. ....._ .... -u.._., s:-.:.... .. ~ _._ .............. • .. _.... _ _,_,_.......,..:ı ........ Ra"ca 
ı•ak"tudırlar. Vilbet ~ketten yer.muu ~ uuuastna avucuı· 10 --•....:.. 15K. •K 
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' OGreşi, «ilreecfyi, 'ftirlt peldtftnla
ıma aid menalobmı bilmiJ'ftl bazı 
lılmeeler Y~ Amerika cDnlleri
.. pıradan buradan toplama maJ:Cı -
matla bir çok batalı vak'alarla yazdı
lar •. .CSylediler .. 

Ben, okuyuculamna sahih JnalCı -
.. t vermt>k ıçin Alleo Ue Koca Yu
..ıu ı&terdıkten sonra bu namdar 
pehlivanın Amerikaya aid llb'eİJerini 
7UJ11ak, okuyuculanına sunmalı eev-
6uana dü;ıtüm. 

Beıi, Yı.ısu1'un Amt>nka fib'elleriDI" 
mel malumat venneğe. ,.az.ı yaz.mağ:ı 
fiPVkeden yeglhıe PJ"e; etkir ıı.a&da 
~ bellenen flldrleri tashib etmek 
W' bıı koca Tilrk pehlivanınn:ı hakiki 
.. :raıını yaunaktı. 

Yufu!, Allçoycı nazaran bir aıllmlek 
*lil, hır uç ıömlek aşalı pehlivan
... Bunu mukayese etmek ~ otu

JUt.'lllanmn bir sürO g1lreş merıaklbı 1 
ıd.krcyled im .. 
Tli~1mmf'li ki, Alit:e t>Ilı beş yaşıBd• 

iken Korn Yusuf llbi bir pehlh.nnı 
bee altı ı;a:ıt meydaa ,,erinde sür -1 
JDüştiır. 1 

Eter, Alıı,'O, yıımı beş, otuz. yaşlT.
nnda olmu~ olsaydı, muhakkak ki, 
Yusutu bir t>lde magljib ederdi. 

All(onun malIQb ettili pehlinnlar 
Ywıufdarı daha yüksek ve b ;r kaç 

-6mlek lazlcı adamlardı. 11 
Kel Merm~ Yor(ık Ali gıbi pehlı

•ıınlar Yusultarı fatl::ı ::ıdamlard\ ... Go 
rüli,ıyoı kı !-'un ı:eçtıkce pehlıvan - ı 
larınııı lıı.çulmt·g<' ba lamıştır. 1 

Heli! Sulum Hamid devrınin son
larında ort<ıd. &fin•şer. PE lıJ,varılar 1 
y(lreklcı sızl ;.ıtıcı bir halde idi, 

Sultan Hcımıd nevrinin ııon ııene

ll!lindf', Yunan muharebt'SindC'n son- ı 
n, başa gureşcn JW>hlıvanlar AIJ~·o ,. 
6wrine tr.ı7.arnrı orta pclılıvanlardı. 

Sultan Hamid devrınin başlangıç
ları ~e ortlılaı ımı doğ'ru Sultan Azız l 
devnnırı hıraktığı pt-hlivanlık hın d"e 

1 
vam edip durdu. 

Adalı H;ılillf'rı Koca Yusufi:1Tı .. 
.nlitw.li Kara Atımedlen. Herııel<'d ı 
İbrahim eıhan pehlivanı Kara Ah -
~eri. Katrancıyı.. Pamukı;unlu
J'U- Hın\'OOllunıı.. Çolak Mollayı .. 
Iurtderelıyı .. Tophaneli büyuk Yu
mlu, Tophaııeli Y:ışarı.. TophanPli 

ldlçük Yusufu .• illl.. ı 
Bu ~ığım Pf'hlivanların ardm

dm:ı bır ıkı pelrlıvan d:ıha ge)di, ve 
8llllJ'a .sc in üp .nt ti. 1 

Bu gelen pchlivıınlar dıı ınt>.şhur 

Iızılcıklı Mahmud .. Madrah .. bun -
Jıud:m mınra gelf'fller .. hep küc;fü:uk 'ı 
)lehli varı lard ı . 

lılftleUı , hıınlardcın ı;onra da Nal<- ı 
lmfl.ı Eyüp Mihal. ı;çı Hn~an, Kara 
-.un, Snn Hafız, namı dığc-r Kuln .. 
Ali Ahmed .. ilh.. : 

Bu son saydığım pehlivanların ok-
blan yPtmi~.n yukarı eık.mazdı. 
UIJtalıkları da etıki saydığım pehli -
ftlllara nazaran ~ğı id i.. 

1 

lebebleri gayet basittir.. ne,·rin 
9117ri faal oluıu pehlivanlığa, l'IPor
..ıuta ~l' bulUnUfU eüreıti, gu
~ ııörıdilrmoıtü, Bir çok kft'eler 
Jllllrdağım gibı Sult<!n Hamid cevr i 
9POMJ ve Jl('hlivan}ığı kokiıı dt-n sil- i 

lldsti. 
8ultan H.-ınud, pehlivanlı.il ~v~ 

mad.I . Btı aebeble maiyeti erkAnını 
lmptan vedrler, paşalar da pehlivan 
llwa :J•nimı("J olmadıklarından IÖftUp 
Jlıla'di. 

Bele, ~-nıti.,etin ilinından ımnrıı 
,_. btr çığır halirıde Avrupayı apor

eullık memlekt•te ııreli beri eıJki 

Türk pehlivanlıgınn:ı busbüt.ün namı 
.tadan kalkb. 

Avrupa m4!'dPniyetinin kbhnemiş, 

kepeze bir tan.da ,..palan pehlivan
.,, Türkiirı aııJJ olan S(lreş 8evellinr 
• kırdı . 

Alalranp ıur~n kepwyıiiiiı:ıe tek 
lııir Türk bH.- P, aımaz oldu. Yirmi 
~kabk karagöz güreşi.. 

On dllklkaıı;ı havada, bibnem ka(' 
delrDıaw 1'ft'de . Puvan itibarile ya

)llan w bin bir dalMre'eye menu 
elan Aftupa l(Üreflıı• hic; bir Türk 
U7'Qsü raibet etmedi. 

Edemezdi. Çtinkü Türk aalan ta
lıiatfn çoa.ıttJ idi. Tabiate JDf!f\un 
Mr ll'km "lAdı idi. 

()yle, karaaözYari .. ~ldftı J"Ukarı, 

.LlkiD bugün bunlara da muh
e.ç oldum. Doirudan ciolruYa Mika
tıllQa lidiP de: 

- lladma7.el ,,_ ~ ııu e-

Yalmd Madam.,...,.,.: 
- lıladmuel ~ mı van,w? 
I>Oemezdjm 7a! 
Agılarm yanında tirdim. Herif -

llrde bir mesgullyet ki deme ôtaiıı. 
Benim mutfcıia girdiiimi bile gör -
medils. A1<;ı kepçe ile yemekleri 
mmqene tıd~or. dijerleri et 11esi7or, 
911ian eoyuyoc, &eneYat ~

ı.rdı. 
~ ple, lllÇl)aır ••• chıdlm. 

~ lll'lı:ılana hebnedan: 
- Te19klrfü edıeriia, dedi. 
Çıraklar bic .. ~. 

a.rib deiil ID.i? Ben ~ ~ 
MClller oJdutuU:ı Jıııüde blStDs ...... 
.......,.. Yet n:d:f«laı'dı. 8cılnıda ...,,...aa ........, lllbeDmn :Ja

_. -..ıa bir ~ b67• lllİ iDii-

-- edııırı.r? lldna1 .,. ı.ailll ı ldm oldlliumu tıwumamlfbr dedim. 
Olal:ıDJr 7al Hertf B'kMIDll dDmDe -

- ~bir: 

,.;rmt GJlaül' Preli benimMme -
mifti. Bele o. hamam bohçası kadar 
pufla mblder ~i gQJ"el cmu 
j~. 

Hiç b6f'le ıtiret olur muydu? Bu, 
bir «ür"4 dejil, bakkabulık idi. Türk 
rubu ıenie. vAsi bir Alemdi. Öyle 
bohça ıçine ıııtdırılan bart'ketlere ge
lır miyd.J? 

Balbn barbinden eonra da Delior
man elimbden litti. Deliormanın 

Ttirkü, pehlivanlık 8al:ıa!!ma durma
dan ıüneı:i veriyordu. 

Anadolu da ~i verme.z olım.11-
iu. ~. Toqanm, Boyaba
dın, Si't'llllln, Yoapdın yetiştirdiii 

ltlAfDdar pebli....ıar gelmez olro~ -
ili . Çünkü, ...,... Mpsini kökünden 
kundmulta. 

Al:.tranp l'iine tırtiyesı devır, Tlirk 
)M"hllvanmm hakiki bakı("}S) olmalıı

tan c;ıknultı. 
~ Vt' Bumetinİn yağ gtl

reşi o•.....,. Balkan Harbinin zul
milt' de Delkmnan Türküniın bön -
yes:i :ııedel '"'lf ana vaıandan kop
m~. 

ARadolumm Kuaku<'ak .cüre$i de 
(serbt-n ıen.> ~ ak~ olmaktı. 
ÇJk.mqU. 

Spor ~i, *"let tt>şkillıtı Av
rupayı spcıdarın, Avrupayı peblivao
lıgmın pepndf'fl gidiyordu. Ahmed 
ve Mmmedeo mt"tt-Uk 'ftrt'n ~oktu. 

fSonu varl 

Askarlik işler• f 
E.mln~nll Vertı M.. fubesinden: 
Şubeuuan D/1638 sırQSUJoa yedek 

t<•ı><;u tepıerı (16345) Musa oğlu 
311 doğwnlu Ziyanın çok acele ol.arak 
i{ıbem.JR müracaati. 

• • • 
Emınönl VerH Aa. fjube•lnden: 
Tı.lım ve terbıye dolayıııHe 118'\l'ke 

t :l b, hulunan 327, 328, 329 doğwnlu
lant.ın (Jandarma sınıfı hariç} diğer 
sııuflara mensub sağlam, sakat, is
lam, gayri ia1Am ihtiyat eratın bebe
nıehoal ı~e müracaatları illn olu-
nur. 

••• 
B~iktq A•kerlik Şubeeinden: 
1 - thtiyat.l.ık ödevini yapmak 

icın 327, 328 ve 329 doğumlulardan 
ı~l~m •e gayri is1lm eratın hemen 
şubeye plmeıeri; ıebniyenlıer bak -
.kında kanun! muamelf' yapıla<'nkt.ır. 

2 - Muhabere f(edlkli çavu.5u 331 
doiumlu bmail oiW Ahmedin acele 
sut:Jqe mQracaati illn olunur. 

• • • 
Fatıh Aetlerlik Şubesinden: 
l - 15 ('71Ql 1940 tarihinden itiba

ren Gfilblıllıf', Oümüşstıyu ve Hay -
dnl'Jllfea ~el.erinde aÇ'lla<'&k 
gonullu yaıduncı hemşirt'ler kursu 
ı<.;in pmdiden kayda başlanacaktır. 

2 - ıe - 40 ,. .. tan arasındaki okur 
yazar ~ ba711Dlar tercih edilecek
tir. 

3 - K.un müddeti iki buçuk aydır . 
~vam -1leri ölleden sonra ~:;at 

14 dt'D t7 ye kadardır. 

4 - isteklilerin 5 ey101 1940 günü
ne kadar (nurıartesi günleri hariç) 
hl>.r gün ~ llODJ'a ukerlik şo
besi binamda k.ayıd ve kabul mıa
meltılımrj ~ iki kıta ve
sika ~ nülwı cüxdanları ~ 
rabt'r m8a uutıarı tıln olunur. 

Eyip 8ıtNt HlklmllOinden: 
940/171 t.rüe 
E,üptıe: Sotular mahallesinde Sofu

lar yoıru,unda 12 No. lu ev~ otur
makta ikm 8i'/140 tarihinde ölen 
Zebranın wekeııme rnabk~ 

vaz'ıyed edDmiştir. Mum.ai.leybaya 
borçlu elan1M ve alanık iddia eden
lerin taribi ilinden itibaren bir ay 
zarfu:ıcbı mahkemt'Ye müracaat ede
rek alanık ve bore)armı ve bu hu
ıullda açıı.c.k def~ k.ayıd ve ıetı
bn t"ldrmelni ve kanun miraaçdarm 
.._, keza tarihi illndan itibaren 3 ay 
zarfında mıünıcaat etmeleri kanuni 
mUddet zmiıDda müracaat etm.iyen
ler haldunda kanunu medeninin 
531 - 534 - 561 ve 5&t üncü "" bina 
mutemıi maddeleri abkamı tatbik 
olurnM"&tı ilAn olunur. 

- Ttllllkkiir ederim, dedi . 
Belki anıa.a ~ yabud ufak

lardan biri~. Qcalm be
iln8 yeıap-n. Atçı bu defa beni 
gördü. 

- "'* •·Wbaöa. dedim. 
- Bftıt! 
- BulüDkii kadar meşgul ı.ulun-

cluimwzu hiç &tirmemiftim. 
- Ev& 
- Bir fl!1 mi var? 
- Bvet! · . ~ 
- Bir D;yafwıt illi? > r· 
- ~el! 

- Yabad bir clQön? 
- Etıet, "'9tl 
- T--? 
- ....ı 
-ilim~.., .. _...., 

Agmm - .......... de eı\ıet ~ 
~ aldlıral NPma gettrdi. Demek 
ki, ıa.taa a.mt dlnledlli 7ok. Yüm 
Mir •t• - ..._ Jrelmeeıın ..,,. 

bir ..... ) tuUunlul 1kti7or. 
- Amm laK1 nasıl net? .. llıte 

lıtm lıııııtiftÇ edlyar, dedim. 
- Ba öyle mi? .llelıutibn .. IJl 

----Naili Moran ihtisas-
lann1 anlatıyor 
Pazar günü Ankarada yapılan bi

rinci t'llternasyonal ;ıtletizm müsaba
luılannın ı:ıetieelerinı dunku sayı -
JIUZda ~k. 

BugQn de, Ankarndan dönen atle
tizm federasyonu mııt<•ha~ Naili 
Monının müsabakaloırı bülAsa eden 
yazısını dercediyonız: 

21 Temmuz pazaı· gtim.i Ankarada 
tohumu atı.lan ve her yıl tekrar edi
lecek olan Ankara atlt'ti.ı.m bayramı 

yona müracaattan lA:ıı.mdn. 
Bu işe aid şartnameler Junıiı:.'}'oodan para.sız olarak dağıtılmaktadır. 

• • • 
.... __ ~ .. (6058) 

Banliyö katarlarına mahsus yolcu tarifeleri üzt'rİnden ı!ıatıhın biletler 
aboneman katarlan mustesna 16/8/940 tarihioden itibaren yalnız banliyö 
kat.arlarında rnuteberdır. 

Banliyö istasyoonlarmdn tevakkufu olan ana hat trenlerine mezkur 
tarihten itibaren bJnecek yokulara 101 No. lu tarife Ü2erinden bilet ı<atı

lacaktır. Bu katarlara biletsız veya banliyö biletleri ile binen yalcular hak
kında bile~ yc:ılcu muamt'lesi tatbik olunacakt.ır. Aboneman katarlıu ı 

munzam ücrete tlbi sürat katarlarından fayri katarlarda yer mım•id ol-
duğu takdirde muteber tutulur. c3860> c6301> 

seçme bir seyini kalabalıg.ı önünde ....... ~ ............................................................................. 

1 ~~d~ ;U:=:!!~ y~!1~ ~::::= 1 İstanbul Belediyesi İlinları 
ııabakalara Şf!!ftf vermiş olanlar me- .. _ .............................. .,. ................................. -.. ......... - ..... . 
yanmda Genel Direktör Cemil Taner, 
Ali Rana Tarhan ve Şükrü Saracoğ
lu bulunmuşlardır. 

Her yarJl(b mumıaz dereceler elde 
eden atletler liyık oldukla.n taktir
lerle karşılanmış, muntazam ve müte 
madiyen hararetli bir ııekilde alkıt -
lanmlf}anhr. 

Finlandiya ct'dveli mucibince lfi
ııOn ea. i7i atleüne 'Yerilmek üzere 
onaya konulan kupayı cidden su 
veya bu performans ıle almaya ça -
l~mış atlcUerimiz günün kıymetlle 

mııtenıt.1ib eforlar s arf<..derek Türk 
atıetiwıinin mukayeııe kabul etmez 
terakkisini tebaruz et.\i.nnişlerdir. Bu 
suretle 5ll'a Ue Arat, Rı7.a, Jerl1. Mu
hittin ve Görene geçen kupa en ni
hayet gilnQn kahramanı 110 m~niacı 
Faik öneme 15 •niyelik derecesi 
Jçin Yerilmiştir. 

Melih •e Kemal ciritde, Arat •e 
Ateş diskde pel tekııiğile temayQ2 
et.mi.ş elan Filistin t.ımpiyonu Leo 
Attermannı geçerek atmalarda ba
k.ild birer kıymet ifade etmişlerdir. 
GU.lle de tstanbullular rakipsiz olarak 
tıç birinci yeri aralannda paylqtrlten 
Ankaranın er atleti Ali Balcı c_eldç
de 1"35 den beri kırılınıyan Tlirldye 
rekorunu 2 metre 24 sanUmetnılik 
bir farkla yenilemiştir. 

Bu atlet muazzam kuvvetine tek -
Diğile bAk.im olacağı rün ııntıtlak H 
metrenin l»tesiDde gezeeektir. 

Güniln zaman zaman parlıyan yıl

d.ıı.ları arasında oo seltiı: yaşında e
lan istanbullu atlet tlçtek'i göster -
mek lhımdır. Bu atıet U%Un atlama
yı ka:&andıktan 80DJ'a 14 metre 24 
santimetre ile üç adımı da lehine 
nihayeUendirerek Türkiye rekor unu 
ciddi bir şekilde tehdid E-tmiştir. 

Jerfi ve Muhiddin dığer taraftan 
iki rekor yenilemeye çalıştılar ve .aı.
za 800 rm-trede böyle bir netice,ye 

yaklaştı ise de ber üçii de teşebbüs -
lıeriııJ daha iYi biı· güne bırakmak 

mecburiyetinde kaldılar. 

Gttt'k Ankaradan Je!'ek tııt.anbul

dan bu müsabı\kıllara iştir.ne ed~ 

ıenç unsurlar her ~uretle gQ.rel tesir 
tıırnkmışlardır. Hülasa başclan sonu
n a kadar mükemmelden ~ün bir 
~kilft cereyan ~ ilk Ankara atle
tizm bayramı her cepheden bir mu

nttakiyet olmUfUD". 

Macarlar Adanadan 
pamuk alacaklar 

Adana, (Hususi) - Peştederı Ti
caret VekAlf't1ne ve VE-kiletten de 
Adana pamuk ihracatçılar birlifine 
ıelen matamata nazaran pek yakın
da bir Macar heyeti Adanaya ıeierek 
ÇukuroYadan mukaddema ut.an al
chkları 3080 baba pamuğu ı.:.Düm 
edecektir. 

Rumany~a li<liP dönen heyetimiz 
mıntakamızdan 12500 balya pamuk 
.u1masJ ~da mutabık kamıı

Ur. Bir .Rumen heyetinin Anka.raya 
ıelerek vekilete ve Adana paaıuk 
ihracatçılar birlijinin salAhiyetta:rla
riyle bu hususta bir mukavele imza -
laması kararlaıtırılmı,tır. Mukavele 
ırıooe balyalık olacak ve bunun 25'00 
balyası tzmirdeıı verilecektir. 

Tahmin ilk 
badeli teminat 

3160.00 21'1.00 1lk okullar için ıaıhuııelıerdeıı alınacak 18&0 ton 
kok kömürünün nakli ı,I. 

2489.DO 186.18 1st.anbul, Beyoilu, Uak.Odar sari hastalıklar müce
dele merkezleri ile Eminlhıü, :ratib, Beyajtu araba
ftları için maakasket elbl9e Ye kaput. 

3600.00 2'0.00 DarülAeeze miiesseeesi için 12.000 ıneVe Ameri-
kan be-.ıi. 

1970.00 147.75 DarüHkeze müesseaesı için köeele, vidala, &ihe 
ve meşin. 

1781.20 133.51 Daruliceze müeııııesesi yıllık ihtiyacı için pirinç 
unu, nişasta, Un, makanıa ve şehriye. 

3650.00 273.75 Darülaceze mUeaesesiDin yıllık ihtiyacı i~n ııo

ian, tereyalı. yumı.ina, limon, ~tate.. 
2750.00 JOl.JD ttfaiyE"ye ait 5 aded ~k pompa karoııerllerinin . 

yeniden imali. 
T~ınin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yultanda yu1lı işler ayrı 

a,,.ı açık eksiltmıı,.e konulmuştur. Şartname1er Zabrt ve MuameJAt Mü
dürlüğü kalemhıde PırQlecektir. ihale 31/7/lHG çaqamba ~ünü saat 14 4le 
Daiml Encümende yapılacaktır. Tallblerin teıniaat makbuz v~a mek
tnpları ve 940 yılma aid Ticaret Odası vesikalarile ihale IÜ1\Ü muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmalarL (11'12) 

BeıJkbf Sulh •Hhkemeal Bqkl
tlbll6indn: 

Emine Adar kendi namına asale
ten ve çocuklan HOırniye ve Fatma 
Hdle namlanna vııe)iyetıen Şefkat Se
dad vaSl:Ji. Şefkat Bekir Necati veki
li Şefkat Odaklırvoa, TiryandafilOC!I, 
Postakinin §B.ylan Ahlb oldukları ve 
k.abilı taksim olmamasından şüyuun 

izalesi ııuretile ııatlla karar verilen 
.Arnavutköyünde Ktreçhane sokalm
da 3 No. lu ahşab hanenin tamamı a
çık artırmaya ÇJbn1ııııı olup 2717 / 
1940 tarihinde §811mımesi divanha
neye talile edilerek 21/8/1940 tarihi
ne rnü.cıadif perşembe ~ü saat H 
den 16 ya kadar datrerrımie satıla
caktır. 

Artırmaya iştirak için ~ yedi bu
çuk teminat akçeııl ahrur. TellAliye 
resmi 20 sendik taviz bedeli ve ihale 
pulları ve tıııpu fl!ral barcı müşterisi.
ae aiddir. Ve )M!liD para ile satıla -
caktır. 

Artırma bedeli JDldMımmen lu;vıne
tinin % 75 ini baldaiu takdirde iha
lesi yapılacaktır. Akııt halde en soo 
artıranın taahhiı<ffl baki kalmak me
re artırma on bet sin daha temdid 
edilerek 13/9/1940 tlırlbiDe ınüsactif 
cuma günü ayni saatte en çok artı
rana ihale edilecektir. 

Kıywtetl muha11uwe11eel 1044 ~ 
chr. .., 

Ev .. fı: ltapıdan içeri lirildtkte u
fak bir umeklnla bQBnm6ş bir aR
tre ve buradan airl1iDtt bir ulak 
sofa üzerinde cad~e naa.ır bir oda 
ve arka tarafda bir mutfak ve yanın
da blr ufak kiler n bJr halA ve mut
fak1.an bahçeye çlkıbnca ufak bir 
bahçe ve mutfak.ta lııir SU'lllÇ ve bi
rinci katta satadan altı ayak merdi
venle iner bodruma ve camekanla 
bölmeli iki k:atia bir da üzeriDde 

Juıdartarm Vf trttfak hakla 9Bhibleri
Dlo dabi a1rf menkul iizeriodeki 
haklanm ve huausile faiz ve masra
fa dair olan idd1alanm fl'ftala ınöA -
b1telerlle yirmi gön içinde dairemize 
bildirmeleri lAzıındır. Altm halde hak 
lan tapu sicillerile sabit olmadıkça 
eatJe bedelinin paylaşmestrıdan hariç 
lrahrlar. lfbu :madd.ei kanuniye ._ 
Umma gGre hareket eylemek w da
ha fazla maU\mat almak istiyenlerin 
tle N0/5 sayılı doqa mımarasile me
~ ınilracaatıan Uln olu-
Blıll'. 

811ltaftahmed a lnotl Sulh Hukuk 

HAkballftoclen: 

Danct De'lılet Derııiryollerı ve Li
..mar llWıne 1DDUlll ınüdüıi:öiü 

ftldl1 avukat Hamdi Halim taratın
an tat. GelaWa ltıhtım caddesi Ke
feli hu 3 lncfl lı:at U No. da tnpat 
fb'keti aleyhine 940/207 No. lu dos
:;,a ile ~ (51) lira 74 kDruş ala
cak davasmuı yapılmakta olan ınuha 
kemesinde mfiddeialeyb meaat şirke
tinin üuunetglhmın meçhul olmatıına 
lııinaen-8nUhal ve davet.iJı'e lllnen 
teblil edUdiği bıdıie ıelinmenHt ve 
vekil dabl tönderilmemq olduğun -
dan mOddeialt'Yhe dancı vekili ta
nıbndan dava t.efrlh ve v-ik ibraz 
olundulUndan bahisle 15 eün nrüd
detle mnen muameleli o,.t> karar1-
mn tıeblijine ve muhakemenin de 
le/lflHO tarihine müsadü sah gtinü 
8&llt 1' de tallkma mahkemece karar 
verilmit olduiundan müddeti kanu
Dİ79İ Zlll'fmda itiraz edllmediııi ve 
14IYlll ve 'ftkti mezkQrda mahke-.me
de bazll' bulunmadığı takdirde ıı -
:raben hCUdim w karar verileceii 
ilinen tıeblii olunur. 

bir oda ve bir kiler bir bala ve bir TIY A TROLAR 
büyük iki oda ve bahçe taratlDda , ....................................... , 

taraça katına çıkıldıkta büyük bir 1 ..................................... _ı 

sola bahçe tarafında bQyük bir oda, 
caddeye nazır bina cephesi tahta par
JDaklığı havi balkon terkos ve elek
trik tesintı binanın içi ve dışı y:ığtı 
boyalıdır. 

2004 numaralı icra ve iflas kanu
nunun 126 ıncı maddesine tevfikan 
ipot.ek sahibi alacaklılarla cliğcr :ıl!ı-

RAflD IUZA Tiyotrosu 

HALI N PlfKIN beraber 

24 Temmuz çarşamba Cönü akşamı 
OakUdar, Doiancılar Ayp•rkta 

KARMAKARIŞIK 

Vodvil 3 perde 

Bir çalgıcı~ın seyahati 
ifideınedim. 

- Şimdi isitüni:z ya! 
- Öyle zannederim. 
- O halde IOll cevabuuzı ıaabib 

edküz. 
- Maatteessüf! 
- Ke için? 
- Bir &e'Y'den haberim 7ok. 
- camun m pı&onun adann delll 

JDlsinfz, nedf'ft haberiniz 7ok? •• 
- Rica ederim, ınetguliyetimi ıö

J'tt;Jıcınumız, bira lllilsaade edıbılz. 
- ~ bir eewab veriniz, Pde

;,llD. 
- Baberilll :;,Cık dedim ~ l&do 

•• ymn be? 

Al -- btr hHmet dahılf s. ne
den mtlziç ola7Jm? Bir dam. (net) 

... ,.me madmaze1 falan db'l9er -
mek daha mub1uar dejil midbtT ..&.-

çıyı da söyletemJyece#imi anladım. 

Ustalarının hakaret ettiği adama ba
k.ıh gülüşen ç'ıraltlardan birine so • 
kuldum. 

- Ne var ne J'Ok arkadaş! 
- Ne vazifen? 
Anlqıldı. Mutfak müstahdemini 

de Morino ~adamlar, tekrar 
bahçeye çıkttiJnl ftkit blzmet(i Ber
tayı ıflırdüm. 

- Ooo! Madmaal .Berta nası~ -
nız? 

- TeşKkür ederim )lö.,ö Alfred 
14üller, siz ne9ılprm&! 

- Çok IOkör ~. Aeele acele 
-re.re ıld1;roısanm? 

- .. ,,.... dıblrm bn.ı emirleri 
~teblll--..... 

- Ha. bea de - ..aeaktım; :;,a
nn ptoda D7aM ... ,.., 

1 

- Evet, hem ziyafet, hem düğıin. 1 

- Yal lthn izcf'rvaç ediyor? 
- Şey ... 
.Berta llkırdıyı ikmal edemedi, 

JılileJ'Ö balkondan başını uzatarak; 
- Berta! Çabuk buraya gel, dedi. 
Kız kop koııa şatoya ıirdi. 

H~ Allah c:eıaaını Tenin! Buıün 
de ilim ne kadar aksine gidiyor. 

Meraktan pa~. bdivat; e
. decek kJm, gelin hangim, güveyi ne

nde? 
JCencti kendime düşi.inüyordum. Mi 

kaella bir başkası ile izdivaç edecek 
olarsa handan bana ne? Madmuel 
JQlun ortasında buldulü çıplak bir 
lel'9eri ne izdivaç edemmi ya! Doğ
IWU da ı.a! Pakat. .. 

Bir t8rJıa fU mOJlbuamı muvafık 

~ Kmdlml oldukça sa-

. • 

' . 
BUyti1i yarQIJll ft fayaaı,ı ~ld.ı- olan çorbalı1i seke )(~ 
~ Wlı1llleree :aetuet w taaıllğlai muhafaza ~ 
~~-iiıi>T~. pbid olacalrmm. · ·~~n~:trı.::~ ı 

ÇAPAMARKA 
llım~ ~ 1'olaii1 ft .. lmbaW ~ w NY't~ 
~ kDed»fide bahmıdmmayı ihmal etmeylais • 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir za-
manda kıyıneti daha çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu tadar yokular ve aporcular için de her ıa· 
man ft her 1'Jl'de meale bir yemek tem.ini k&bildir. Bak1uıııart
nu.da.n 50 gramlık bir. k.oniprimeyi 9, 100 gramhk bir kompri· 
meyi 15 kuruttan alabilirainiZ. 

BııştxT&Ş: ÇAPAM.ARKA 

limonatası 
........ - ı ·~ 
·~i ~ o an .:&..,A~ 

·PORGOLIN 

Her eczanede bukmur. 

Umumi deposu: 

Kızılay cemiyeti 
Umumi merkezinden : 

MUnakasa suretlle 
30,200 Metre Kolan 

e, 100 Metre Kanaveçe 
100,000 Adet KapsUI 

Satan •hnacakhr. 
Nümmıelerini görmek isteyenlerin hergün Kızılay satış de~ 
BU dtrektiSrHiğilne müracaatları. İhalenin 2,l,/ 7 / 940 perşembe 

.. __ gilnü saat (11) de icra edileceği ilin olunur. - -• 

lehlb~ Ahmed c.,,..ıeddin 8ARAOO~LU 
N..,,at M üdürü: Macid ÇETiN h•ıldı~ı yer (Veni Sabah matba•) 

hibi maKımat bir adam addediyor -
dum. Alelbwıwı şimdi bir vazifem de 
var! "-na ııerveüm yokmul, vanuı 
olnu71venıin! MHraeDamn paraaa her 
ikimizi idare eder. Şato, dejil yalna 
beni, maaile Clll, oı:ı bet güveyiyi İll- il 
tiaba elverişlidir. Glllib değil mi? ... 
Bir alqsam evvel ne madmazel, ne 
de d&terleri düiün meselesinden l 
kal'iyen bah.<ıetnıediler. Acaba bun- j 
larda mı beni adam yerine koymu -
yor? l:Dıç zannetmem. Epeyce yazıj) 1 

okumam Yar, beub bilirim, Avrupa- · 
nın daltııınm, nehirlerini uyacak ka- ' 
dar coğra~ vukufum var, hulAııa 

~ ııarlmazar edlldlli takdirde 1 
&eri lı:alanlann hepsinden maromat
lrJıra. Ne demek iııtedithn anlaşıldı 

ya! Şatoda " ildnci ve ciddi bir mösyö . 
ohnata e&bercihet elverişliyim. A -, 
ınan, aman aklıma bir şey geldi. Ne 
arabacı ne de ~ ıüveğinin ia -
mini 81i71ememi§lenli. Berta da: .. 

- Şe,y ..• 
Dertten 8'l111Şt\ı gitti. Sakın yarın 
~ mösyö beni ~karı çağı
np ta llAdenbire: 

- 911am· l4öayö Aıtnd bulün iliz 

Mikaellanın :ı.evci olacaksınız 

.sin! 
Ya o zaman bec mösyöye ne 

vereyim? 
- Teeekkür ederim efendim. 
Desem pek kaba dl.işer; öyle- ddfl' 

mi ya! Hayır öyle demem : 
- Efendim beni ne kadar min# 

tar bıraktınız, bu lüt.!unuza ~ 
den cidden Acizim. tlh ... 

itte bu iyi düştü. Unutmamak , 
iyice ezberliyeyim. Hoş sabaha.., 
bir çok parlak cümleler de ı.azt...-
ya. Hancisini münasib görünem 
söyliyiveririm. 

o kadar lwlya;ya dalmışım idi O' 
muzuma bir el doku!lmllsa idi - ...4 
bir iki saat bahçenin ortasında VP' 

geçirecektim. Başımı çevirdim. ~ 
Piyeri gördüm: 

- Ne dü:ıünüyorsunuz Mösyö ttJ' 
fred "ö11er? 

- Hi( Yata Pi;Jer. Dalmışım. 

~ Pek derine mi:' 
- Onun gibi bir şey? 
- Aman ~tunun, dikkat el-
- Merak etme, hir ~Y olmAS-

( lentl .,.,.ı 

rı 


