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M ~. aahasında hU-
"Ye Yekmuırıı.ı.~ durgunıuıc 
tada brr -~ bozmak ve or-

eeyJer oluyormU§ hissi 
:;:erıneıt IÇin Mıhver devletierı 
-r-Yce Çallfl • teki Yorlar ve zahmet 
l&ü Yorlaı i"ilhakıka harb bir 1 

noktaya gelmj 
Jir. .Alınanı . §tir denılcbi-
&eı ar butun ellerinden 

eıu yaptılar ve takatlerınm 
IQo had·H--Qok u.ı.ue vuıı oldular. Bu· 

ükumet Adana pamuk mü 
tahsilinin malını kilosu 60 
uruştan mübayaa ed~e 

--
dana arpalar~_lmanyaya satdacak 

Adana, 29 (Huswô nıuhabırimizdcn) - Şfa.bnm~ bu. 
lunan Ticaret Vekili Naz.ıııı 'ropçuoğlu bugün, tayyare ile An
karaya dönruüştür. 

Ticaret Vek\imırm burada yaptığı tedkikler v• temaalar

cian IU netk'81er oğrenibniştir: 
VAkU. pamuk mahsuluoun kilo.-umm 60 kurue esuı ibe

rinden mlibayaaeı hakkında 7..ıiraat Bankasına emir Yermit
tir. Vekaletin emir .erdiği 939 pamuk mahsulleri stoklan A
ğustos ıçmde tamamen alnımı§ olacaktır Adana arpalarımn 
ilk handede Alrnanyaya venleceği gibi Menrin hamublarmm da 
Almanyaya satılması mukarrerdir. 

Çukurova miistahsıli bu Reneai mahsul vuıyetinden 

memnundur. 
parlak aözlerden göz ka

:ouncı gıbi gÖrunmuş muvaf- ~===~===~~~===~~~=~~~~ 

~~avF::· Piyasada canhhk 
J'lk vu~~ getirdıb'l bu duvan 
~k 1Çln bir de sulh taarruzu 

!:f lı r Fakat gene bır fayda 
c ed ınediler İngılizler istih 
~ ornuz lilktiJer Ve kuvvet· 
N ' gtttikçe art.an bır faali
.a.... ~ tteınere ile wt.edıklen b:ıd
~ 18AI · 

. 
Almanya ile ticaret anlaşması-
nın imzasından sonra birçok 
maddelerin fiyatlan yükseldi 

Yanı ıçın programlarına de-
1>üetmektcn gen durmadılar Turk - Alman ııca et anlaşmal:m cdar bırliğinde IJMIMU) olmue ve :ı.o-
~ tun imzalandıktan ııonra Almanyad:ın ilk lnlsyonud t.bıt ..Ulı fiyatlar hak-

Jap yapabıleceğı §eyleri partı malın gelecek hafta içinde şeb· landa t(l('earlann da tıkirlerinl din-
Jan ıp neticede sıfıra varmıs o- ıimı e gele l:'ğ anı ılmaktadır. Harb Jenfştir. 
kırıt.Alınan hami ıııın kendıs w d~n ("v elk sıp:ıı ışlerc :lld olan bU İbrac:~t WiZlll(•b 

nu t lakk.i .....ı.,_ıl>(>"ln,. ve bll' ı ı ll 1 t ı ı...,..,~: ş h J ••& ~~- ! ""~'"'"'r • B.ılktınJ rı'itı ınerk t A rtı~ l t:ı<: 
--t>U'ıbıyet itirafında bulunn nını.ıc el n haberlere ıöre bu mal-
ea<n-a h"'-- lerın yukletılm ine ""'·lanrnı ... ır rl mubadelAı ıittikçc ınk,işal etmeh-
~~ U&W6tln k manasız ve '"''9 11• tedl .., ç k y ı .ıun_ Dığer tarafdan•an'n·-arun .ı.....--sın- r ~umanya e y::ı ugos avya •-""ç olur Almanlar İngilız _... ...u.H .... ..._ h taz kUd dan 80nJ"a piyasalarda 1iJ! hareket -acarı"-na eı güQ mmı aman 

l'Ctinı ve metanetini yıkmak baı1Iamışt.ır ihraf!at yapılmaktadır Dün Ceky::ıya 
lcin ellerinden gelen her şeyı Bır muddet f'VVel ihra atı ~ma- koyun derısı, Rumarıyaya zeytınyağı, 
daha yap11-caklardır Bugun ıçııı men durduğundan so kuruşa kadar Yugoslavyaya Perınn yıtğı gonderH
•UYakkateıı belkı icız kalmış- duııen koyun derıle-J Alınan piya 

11
_ miştir. İhracat yekunu 22 bin liradır 

Dobrice ve T ransi).. 
vanya meseleleri 
hakkında Almanla-
rın noktai na.zan 

Bftlo'9f, 29 (&.il..) - Başvek1.1 Ot-' 
CUJ'W Ve hAJ'K"J.,. nnın lbnoikııııko t 
Almanya ve ıt~l7• 1M1Yahetlaindftl 1 
bu eabah o.ıt JO de Bilkr• d()a.

müşl,.rd1r. 

-
idare Yeri ... -IJ«b• •• , n n ·-................. , 7 1 -.... Net ... 

Türk ~tezi kazanıyor 
~iasımlarımız Turkjyenin ~n ufak 

bir fedakarlığa bile razı ola· 
mıyacağını anlamtşlardı 

,., .................. , 
Gıgurıu 'ft' Manmlaıku et.bal ..,.. 

7a ııtmiılerdır -ötJeden eoara auır- -~~~~~~~~~~~~~~!!~~~~-~~~~~~~ 

Nafıa vekili 
şehrimize geldi 
~ 

Jar heyctı l1>ı,>lanacakw 
Almau ooL;tai naza.n 

Berlın, W (a a ) - D N B. a)aıwl 
bildıriyor. 

Almanyada, dogl. - t..nub llM!M'le
:krmıu &erbt-.tı\ bıı anl&fma Oıe bınat 
Balkan .merrJekeUen &arafıDdan bal
ledilmesı ve bu :taatU bank~ ber 
devletin kendı mesullyetinl madrık 
bulunması icabcde<'t>ğ'ı kanaati roev
cuddur. Almanya ve ııatya diktalar 
ibdaaı ta ,avvurunda delillerdir 

Bır tarafdan Rum807& ile Bulaa
ristaıı, dıger tarafdan cUı Bwmtnya 
ile Maca'ıi t::ın anıaındakı arau mese
lelcnne ge1m<:€ bb.ı Macaraatanln 

Vekil yolcu salonunu Bulg:ıı 1 t. np Umumi Harbdeki ıWib 
kardeşliğı ıle takviye edilm;a olAG 

gezdi e6kı ve samımı bir dosUWı bailam•k-
-<>-- tadır. 

Nafıa Vekili Ali Fuad Cebe- Salzburg un ıJı malümat alan mab-
eoy, dun sabahlti ekspresle An· fille mde Almanyanın Macar ve Bul
llaradan aehrimix ...... ı-;a1;.. pr devlet adamJarllc yaptıtı miiu-

6 _ _. kerelere dair olarak beyan .cıtktili 

Vekil Haydarpaşa gannda ali- veçhile, Alm~a ııacariatanla Bul
kadarlar tarafından karşılanmıe garıstanın ).adıl mu&alebeJerine Jraqı 

Hava kurumuna yardım temini 
için yapllacak toplantı 

" 
Aza adedinin sür'atle arthrılması 

için tedbirler alınacak 
Lrtanbu1da Hna Hunmıu fa

aliyetim arttırmak ve Kunıma 
Aza yazılma&lID temin etmek u

-.-e bugiliı saat 11 de latanbull 
Parti Merkesinde vali ve bele41•
Je reisi Doktor LQtfi Kırdann ! 
riyaseti altında bir toplana ya 1 

1 
pılaeaktır Bo toplanbya, Hava •

1 Kurumu İstanbul ıubeıri balşka-

nı, val1 mwavınlt:n "Ye r.aı Jaay
muammn ıttirak eUe~r. 

'l'oplımlıda Ha\ a Kurumu i
aalanıun ~l\llllm:ısı ıc;ın lii-
auınlu olan bufun Wbirler drt
pı~ edde-cektir. 
Bav~ Kurunıl' üalanw.r. ~

nmısde bugünlru m'•ve1ıd ınım 
aaspri 11' ı mtaltne ibtlğı ıçın aza,. 

mJ ~ çaJ111W.aktlr 
ve yanında .lsta:ubnl Nafıa mü- srmpati ıni ve bunları manbkf buldu ------====-====-=-::ııa-==-===-:s::.----
dürü Bedri oldugu halde nafıa junu hiç bir zaman gizlememietir 
müdürlüğüne gelerek t.edkıkatta Harbden 110nı akı Rumanya mua- \ 

h(deler ıaraiından fUUl'SUZ bir su-
buhJnmuştur. Nafın VeldliD'ım rette kurulmlJltur. Batı devletleri 
aynı zamanda vil yette Vali ve Rum:myayı bır taıum manevrelerıe • 
BeJediye remı doktor Löt!u Kır- sun ı bir ol oynamağn ıııevkctmı ı :ı -
dan zıyaı et etmı. v kcndieıyle dir. Rumany. bu ıolu yalnız ba ına 

bu robddtt goru. 1 t 11 Miıtea- ::;::::::=:===tS::::o::nu:::::::S:::::u:::nc=u:::aa:::yf::::a:;:da:::)::;.I 
lnben Nafıa Vek1lım1P. Vah 
ve Belediye Reisı doktor Liıtfu. 
Kırdarla bırlikte yenı yolcu sa
lonunu gezmış ve ogl yemegıni 

&alonda vali Jle bıı JıJcte eml§ -
tir 

MiLLi ŞEFiN 
GEZiNTiLERi 

- --

L.-.L_ d ·1...L.11:- F-,. 111nın atılınaın üzerine derhal -. - 42 l 
...-mı em~· aıı.at heniız ..., / / D d lbtim kul'Ufa çıkm~ Fakat kuzu • • •• 20 A / ~enn ve ımkiııların ardı ıok tıyauan çok düfilktür. ı:u_e ~!; ngt lZ ere . Un e • 
Jreaiımu, değildir Muhakkak ki deı·ılerın g414;en eene1r! at6kları oldU- •• A / 

Milli Şef lsmet lnönü dun 
l'Joryadaki denız kO§kunde 
istirahat etmışJer ve öğleden 
sonra otomobille aısf~ yol u
zerinde Topkapıya kadar Ju
sa bir gezmti yaw.rak tekrar 

4lmanya bir 19yler düşünuyor :u gıbı durmaktaarr. 1 mılyon parça gore manga man taggare-
~ hazırlamak istiyOI' Bu en bu- u2t1 ve l m on 200 bin p .. a oğlak •ötk·-·~.ıet buyunnuıılanlırj Akdenizdeki son şi-
Jlk bır .BU'dır. Ve buna d:ur ::'.!..~':~rdak~lketirm.kt:c~:~-~n- ve Balkanlar si düşürüldü 
.. tbuata bir teY mmıaauıa irn. .,._ ~--
IE&ıı yoktur J'akat Almanyadn barsak fıJaUan da 12 :ıuıruetaa l'I. Başvekil Ankarada lebimiz de dönüyor taarruz kabiliyeti henuz ne ka-

18 
kurup çıkıqbr. Almanlar 

w mebzul olu Komisyoma. top1aatl8ı y·· k• • t •d 
!'fm o18un bu onu Mürakabe lromısyonu dün toplan- Ur TY8YI 8Crl 8 

aılmdikı halde lılantı d k llUf. lnuu sebze -.e zahire tilccarlarını 1 1 
llD.cJa elleri bağlı çoke~ .. =- çafırarak kenc!ilerinden fiyatlar bak- ça ışıyor armı, 
ile yapaca~ k UfWl ' landa izahat ıatemışur. Kom~on -o-' gıru <'.ati~.ın""' bir va- -., a t ~ a7rıe8 zah.ir.ı boraaaı d n da fiyatl&r Londra, 29 (a.a.) - Reuter 

ye tc Yerinde aa.ymaktan kur" bakkındcı maJQmat taleb •Amıutır. a"Ulmn bildiriyor: taramaz __.... Komısyon bundan başka zi.iccanye Balkanlar meselesi, mgilia 
Almanya ifte bu müşlrtt] vazı" fiyatlarım da tesbıt etmııtır Fıyatlar tb tının ilk 1inda 

Jeti gozden saklamak hem Al bk Jrar guıı(! llad11r ılCm f'Cii.lecekw ma ua P tedkik 
lllanya ıçındekı efkal'ı umumı" it Ueuet MlWll müdürüa~ ettiği meftU olarak kalmakta 
Jeyı lıem dönyayJ Alman mu- t.edkikleri berdevamdır. Bunımıa btraber 
-~f Dijer tarafclan -hrımızde bulun- gazeteler Bitlerin Rnıen, Bul-
-.... a1uyetlenne delalet eder .,.... 'b ınakta · olan lç Ticaret umum gar ve Slovak zıyaretçi)er)e yap 
il 1 gorunen faaliyetlerle oyala- lıılüdurii muhtelit maddeler ~ tJğı görüpneler balrkmda he
a&k ı<;ın gözlenn polıtika saha" Ji11delu tetluklenne devam etmek- nü& hiçbır eey malfun olmadığı 
-.na ~evınn~- Almanya bur<>- tedir. Umum müdur dün m:uıifatun-&Uwı .....- {8onu 3 üncü Nyf•da) da lrolay muvaffakıyetler elde ___________ .:_ ___ _:..:::.:..::.:::....::....=:.:==-
tıbntkterı gerı kalmamıştır Or" 
ta Avrupaya ve Balkanlara men 
IQb .kuçiik devletlerın hükumet 
lıdamlan adeta mekık dokw gl
lıi ~ devlet rel&UUD ayagı
~~uyorlar, huzuruna kabul 
-.wnak eerefinc n iltifabna 
~ar oluyorlar. Tabiidir ki 

lberasımı matbuatta bir ta
'ıın lll\lf aseaJ ve pru-lak rMmi 
~~ğler taldb ediyor. Ecnebi 
~vıet adam1arnıın nasıl D111Va-
~ ettiklerine, hangi otelde 
ıacuwkıanna, kaç eaat Ç&J ~tik
~c, nq) ikram gördtlklerine 
~ hiç bir eeye yaramıyan bir 
llÜrü bot Waıdııar. Bu ziyaret
ler de ne o~, ne konUflllu
Jal', ne Japllıyor? Bunlardan 
Ae ~ler çakıyor? Yahud ne 
~ tı*mak ihtimali var-

? Bll b&bcla lıiAJ bir haber ve
l'lhntyor 

-etMı-

Ankaı a, 29 ( a a ) - Başvelul 
Almanlar bir lngiliz 
llmannna ant bir ha
va baskını yaptllar 

doktor Refı~ Saydaın bu Habah Mete şilebi birçok tehlikelar atlatbktan 
eksprese bağlanan huswu va - d .. ld. D . . 
gonla şehnmıze avdet etmıştir. sonra un ge n. emır şıfebi de yolda 

Loodra, 29 (• .. > - Reuts: İstasyonda Buyii.k MilJf't Mec 
o 

Hava DG&teti teblılı: lisi reısi AbdWbalik Renda ve-
ııuıun tngiliz avcı tayyaıeleri 

Mana sahil]el'inde bır dupnan bom- kıller, Halk Partiıu urnumı ka-
bardıman iayyareei, Tımee haliçınde tibi Doktor Fikrı Tuzeı, Halk 1 
de b1r eliler boalbıtrdıman &anarftli Partisı yuksek eı kfuu, pek çok 
«Jütürnıüflerdir· mebuslar, Hamııye Vekateti er· 
Şimdi ı.,id edildıgıllf' 1«>re Douv- ba 

nede bu 1abah eereyan eden hava kanı, dh anı muhase t ve Dev-
ınubattbeeinde, av<'ı tayyareleumız let Şürası reıslcn ve saıı bıı çok 
tarafından clülilrillenlf'l'den maada yüksek ze,. at tarafından ıflt ılı bal I 
1a"are dafi bataryalarımız da ıkı edılmiştır. 

Akdenızde bulunan vaııurl14· I 
rımızdan Kalkava.n.,.ad tlenn Mc· 
te şılebı dün saat 15 de hmanı
mıza gelmıştir. 

Bundan altı ay evvel Framnz 
lara Jdıalanan vapur bılhas R 

harbın Akdenıze de sırayetJ u
zerıne gayet t.t>.hlikdı maceral u 
g~ınnış ve Manulyanın tehlı 

(lc>A" 8 aın< ü MyfacUı) .... .,.,.........,..,..,==-"".!""""~~-·::-: .. :':":, ~.::::: .. ~ .. = ... = .. :ıı::ı .. ;:;:;, ;;ıı:, ıı;;;,.;ı:ı,.ı;ı;ı.,1N ... ;;:,,,,,..;;;;;;.,.~. ;y;;;;:;;;;nı;~;:;:::':':':':~ 

SABAHTAN SAE'AHA 

Komik 
Harb 
Sahneleri 

ltalyuı WbllğJeriDdtın \'ti aay1.ada11ndau ahl.Wl baht rlere 
pre Boma ii8tüudeki tayyarelere atılan ın~rmdeı .ltaJ~aul m ~~ 
ltalyan klU8elerini yaralamı§ur Koea bir H.u.I.) aw C.a.tıLclı.al r ru 
bir hıgih balıkçı gemisi e81ı alınış ve iki tt.Mlyan tayyareHWJ de 

keye gu 11 ("t'ı uzennc ~ le 
Şık:bm l)( mu vapuruyla bu 1 k
te lın k,. •1 ~c ıltıhnk erl .... ıek ıs-
p •• nJ-ınıın B 1 dC'n lım. nm ı 

gnuıı si r -O l,'1ll den z ,. ad'- bu 
ımaııd .kalan Mete yııkJt ( J. 
riugı rı b . ltn , ı • n 

~ ( ( \ c.; 

J adan gonderdc k n r <' 
mıştv V (l.pıır Maı:sıiy ve u
Jonfla bulundııgu zaman A n 10 

t.ıyyarel<'rı taarruz cbm ve 
ırnıte ddıd defalar t r}lısd 1 e 
yapılJUJ L 

Dermr ı.ıa~hı M-rbt\<:4t bmı. J!tlı 

Akdf'nızden meml ke n ze 
ı;elı kcn lt: lyctnlaı t.'U afuıl • n 
oaz.ı cvr kl.H ının nok~an oldu m 
ıddı, ıyl y undan alıko ula -
rnk Sıoly. da bır limana 0 onde
rı1cı Sosyete ŞıJt bın Denur va
puru buradan yapılan teeebbua 
ler uzcrme pazar günü serbest 
bırakılmıştır. Dün alınan haber 
lere gore vapur yolun. dev. m 
etm ktedir Hafta son:.uıda li
manımw.a gdmış bulunacaktır 

GôrtUttyor ki anı maksad 
lltada. A.Jmaiıyanın asamet ve 

lltiBeJia OahAd YALÇIN 
~,, inoG e.yf8Cla)' ... '111 ••ıaı lııwzı e hı t ............. !taıyanlar düpmüşler!. O tı.'l 2 llC"..1 HU.yfamıu 

Dcrnır Akden11.de kalan Tuı k 
va.purJ.mnın sununcusu oldu~"Un 
dan ecnebı sul ırda hiç bır Türk 
gemısı kalmarruştır. 

' 
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DE iN OL EZ EN IBEL !
SABAHTAN SABAHA 

--=~~a:c:----~...._.=r.11==-~~=-cmc===-==----~=-..,._,.._. ____________ ,, • rl> 
Yazan: A. Cemaleddin SARAÇOGLU ramvay 

umum müdürü 
Ankaraya gitti 

~~~~~~~~.~Tarihi 

a adenizda se - kıymeti 

'' se ı 

-Ac a ·talyan amiralı "A ni"Ja 
taşıd ığ ı bilmjyor mu? Ben o 

ın Ttjrk sanca- ıc re için ıUzurnı 
•
1 meı zeme Almany dan 

olan ço 
Son zamanlarda Karı:ıdcniı.du corü

lm serseri maynler !az.lalaşmnktndır. 
Bu maynlcr suların tcsırilc silruklc
neı·ck I aradcnlz. l.ıoğazmn kadar gcl
mektcdır. Bır kaç gün evvel Dlıı bur
nunda görülen b.r ınnyn romorkorlC? 
conderllcn müftczc tar fındıın bu -
lumn~ ve tnhrlb edilmeden llmam
nuza getirilmiştir. Ormıınlık sahılle
rinde de bir may:n coı-ülmilf ve ar.an
masına b:ışlımmıştır. 

" 
gını ların t-el<lifle .. ine olunacak 

1 tan!Jul bclcdiyesı Elektrik, Tttım-

15 i le im"n m rnailerile ce b vermek isterim ... 

un saat 

"Avni 

cevab 

"Avnı 1 .h,. da h kes dü.ş
m n n czıcı "' J, yetim miıdrik
L d~ 

m n ne erın dö-
\'U ll J:, S llllll1 adar vwıJŞ • 

m, ı, 1 t y ~·ı. 

Ilill Ş ınscd<l n k:ıpUır-

ıyodanh. 

4 

bulunanlann baş rafın ımda - 1 

dına ko malo.rıruı. imklin yoktu. 
Bu sebebden bu şangın sön

dürülemedi ve ha§ tarnf mulia
rcbenin son dakikasına kadar a
levler içinde yaruk 
Geminın diğer tarafları ile mil 

na.c;ebcti kesilmiş olan batarya -
nın yangından haberi bile olma
mıştı. Sancak baş omuzluğun

daki 15 lik top diğer 7 ,5 santi -
m trelili: iki topla birlikte a~ 
devam ediyordu. 

O vakit ik:nci bir mermi ba
t4!ryanın ıçıne gin'b, cephane ka
pagım parçalayarak aşağı gitti 1 
ve top başında buhuwn bir nef e
ıı ynı ahıdı. 

Zabilnn ve efradın metaneti 
bu müı:;l,fil dnlrikalania şayanı 

t kdirdı. Ytizbıışı Iıuat kaptan 
bı hır şey olmamıD gibi lmnıun
da verdi~ 

- Numara değiş: •. 
Ve efrad numara değişerek 

vazifelenne devam ettiler: 
- Doldur! 
- ffiı.zır ! .. 
- A'.tcşL 

Artık ''Avniilfilı., ın ba.<;ı tara
fa alev alev yan:uı üir cehennem 
olmuştu. Nihayet sant dokuz bu I 
çukt.ı. süvari Şemseddin kaptan 

· "terki sefine!,, emrini verdi. 

Siivari bizzat knporta.lardan 
bağırarak vazifenin tamnm. ol
duğunu bildirdL Bataryada sağ 
k~ yiğit Tür denizcileri 
adeta zorla t.oplar:ından ayaldı
Iar. 

BabıG.linin kayntsız ve dilşlln
cesiz kurban et:mi3 olduğu .. Av
niilfilı., yavaş, ya:vnş babyordu. 

Ankara torpidobotunun da. 
deniz musluklan açılmış ve ge
minin düşman clinc geçmemesi 
iç_ın ba.brılmasına karar veril -
mişti. 

"Avnfilfih,, dan eonnı. eU.. 
vari Şemseddin kaptanla çark
çıbaşı çıkblar. Gemi batarken. 
şanlı Türk s~ kurtarmak 
v:ızif:esiyl tavzif edilmiş olan 
iki vardabnndrn şehid oldukt ,. 
lanndan Şemseddin kaptanın 

emriyle "Ankara., botu zabitl&
rinden millfı.zim_ Tevfik knP.i:a.n, 
d·; gemilerlniıı ateşi altı&. 

cL'ı yUzcrek alev: alev yanan k~ 
V"te ıtadiır gitti ve bayrağı ala.• 
rak karaya çıkb. 

"Av.:niilfilı., ın bu bahtsız; f 

vay, Tuncl ~kt.ı l r& U lwn r. üdu
ru Must Hulkı dun akşam Anka-
ı:aya &ilmi~tir. M tmu Hullu Aak::ı
rad.a elektrik ve tramvay idaresi için 
lu umlu görülen ray, knblo vcsair 
mnlzcmemn temuıl hususunda tcmııs
lnr y paca tır. 

Hut •t n Almanya ile .imzaladığı 
son tit-ari mul.avclede Alıruın- """""~.L"!,...,,.:"l>...-:D....r..,....-~~"'7':-""-'"'11 

y dan gc l ~ek mamul san~yi mııd 
deleri arasına ıki idarenin ·bu 
üılcblcrt de ıtb 1 nacaktır~ ldnre-
lcr için et.ailecek malzeme lçuı 2 
mılyon Iır.ıya ibtlync vnrdır. Ba p:ı
rn ıclııre Uıra!ından temin oluna
caktır. 

---:aııc---

Adliye ve ilinin 
f dkikleri 

Ankııradan şehrimize ccJen Adliye 
Mu teşan Selim Na!lz dun do
kuzda adlıyeye gelmiş, iki saat kadar 
meşgul olmuş, id rl iş! etrafında 

tetkiklerde bulunmuştur. l\füsteş:a-, 

bu aroda, icra ve ticaret ıŞlenle de 
mcş:!Ul olmuş, lcr:ı hlıkimi CeW 
blnnn ve dörduncü ticaret mahke
meleri htildmlcrile gorıışerek kendi
lerırıden izahat nlmıştır. 

tı t on birde, Adliye Vekili Fet~ 
Okyur d:ı adliyeye gelmiş, bir muddet 
miıddclumwnl ile. gö.rüşüp i7.ahot al
düttnn oru-a, Adliye Milsteşnr~le u-ı 
zun bir görllşmc yııpmJ.ftır. 

V'ekilln dünkü tctkıklen de, mah-ı 
kemelenfo i rin suratlc goMılmesi 

Içm alırun0$1 lcab eden l.cdbırler -
rinde olmu tur. Vck l duruşınal nn 
taııldne sebebiyet veren ıdıır.i v~ 

yctl ~mı önlenmesi için de b:ı.z.ı di
re rtificr vermiştir. 

BE.L.EDlY EDE 

eledi yenin ver · ği 
cezalara itirazlar 

yapılıyor 
Belediye yenı tartfclenn tnlbikmJ 

ehcmmıyetle takıb ve te1Uş etmekte
dir. Pazar gi.iııiı halkın gazıno ve 
l~ yerlerine rağbcüıu nazarı ıu
bnra alan beledıye bilhassa o gwı 
butün mıntaımlarda betcdlyc mufct-l 
tt;lcri. knymak:nmlar ve polis ~.ıla- 1 
tı mar.itctil tcl14 w. koutroller ya:p
tırmııktnclır. Bu tertiıı ve kunlroUer 
netıcesinde ihtlklır ve lıılclerı görülen 
bu çok ınUessescler hcıltkıncfo cow 
zabıtları tutulmuştur. DıBeJ· torJfdun 
belediye tarafından veıil •n ez.al.to 
bir ço c muessesc~r mahkeme va ıt< -
sile itiraz ehn<!ktedirlcr. Bılh:ıssa mu 
vnkkat sed t:arann karşı yııµ bn 
bu itir=lıırı a1Alrodnr mobk<'?ll lcr 
süraUe tctkık cdecekfordır. 

Belediye dört y, 
ofooüs anyor 

lki İtalyan zırhlı kruvazörü, 
"A vniilah,, ın beyaz tPslim bay
rngının d galanmasuıı bckle
mc-kteıı U2 nd.lar, \erdı rleri 
mühletin bitm inden e'\·vel, ya
ni saat 8.50 geçe ate ha !a

Btt esnada ilö diiş,uıan; knı.vw. 
zöründcn atılan bir memıi bar 
un ya ile baş bölme arasınd pat 
lnıruş ve biiyük bir iştial ile be
raber cesim bir rahne açmıştı. 

Hemen ayni zamanda sancak 
b " omurJuğundan giren bir 
mermi b ... arya içinde patlıya -
rak korvetin ko.vvei tcdilfiiisi
n nihayet ve:rmi.ştL 

kat ur Türk gemisinin gaztl 1 • ÜTEFIERRIK 1 
·~mcnğı bugün b:ıliıfye müzesi- . 

AUnad bulunan lırr rrkct. linrlı!

kı dort 7coi otoburu bc:lcdıycy · t

mnk u:ı:ere teklifler ynpmıştır. Otnbü 
len n her biri içın istenen ın blıl ' 
gCimrük resmi hnıiç olmıık ıvere 

SOOO liradır. Bclcdlye Oe şırket ara
sındaki temnslarıt d vara nlunm:ut
tadır. 

nin bir salonunda ıııfhe zairleri- Deniz L..iscsinden me- OskUdar meydanmm 
tanzin i dılar. 

E ki. fal t ur ve era"at
kılr .. Avoıı.lah,, bu at· d rhııl 

muk. bel ~ 1 Vakıa ttı

ğı marmılcr dii,<:m:ı.?J 1 adaı l' e-
ti miyar. ~arı y d nize ıi-

şiıyordu. I · cin ba. n re-
fi. Türk denızcısınin olı ez na
mı için vurnı d r. vurulmayı bi
le teslim olı •-r. ~ nazaran cana 
minnet bılcn bu bir avuç kahı -
ıruın Türk düsmanmın atesini 
ccvabsız bırakmıyorclu . 

Ezici fiıil y ttcn · tifade. e
den d" maıı, gemimizin top 
menzili dU2ına çıkm , sabit 
bir h xl ateş ediyormuş gibi 
biiti.ın ate ;ini bahtsız "Avni 
ilah,. a döküyordu. 

Daha ılk mernıilcrd korvet 
fen halde zedelenmı.sti. Müt;e,. 
vah i.cıab€tlere rağmen yiğit 

baht ıyelilerimiz dii.,."11Dnn cermi-

1 lerine ehemmiyet vermıyorlar., 

sonunn kadar mukav~mete aıır 

Birlııci topta yüzbaşı Fuat 
tan da dahı1 olduğu lı e 

hemen hi~ kimse kurtulmamış
tı Birinci topun karşısında bu
lunruı ikinci top bll§Uldaki cfrad 
da trumuniylc şehid düşmü 

v lnız kum:ında eden miil!i7.im 
Dt rhaneddin kaptan yaral:tına -
rak kurtulmuşµı. 

Daha ilk isabette cephanelik 
ka.oısı kapanmLs olduğundan 

cephaneliL-te knlan cfr.ad, üçü 
müste!lna olmak üzere boğulmuş 
ve bu üç nef erimi.z de gemi bat
tıktan sonra. gtiÇ belA. tahlis e-

1 dılmişlerdi. 

za 
• 

cı 

ne TUrk denizcilerinin şanlı bir 
hamaset vesikası halinde teşhir 
edllmektedir. 

••• 
Ru nisbet-,i7. kuv.vctler aramn

daki bu harb neticesinde ·~y
rut,, un sahil ciheti bir hayli 1 

hasar gördU. "AvnilWı+, müret
tebatından da iki zamt olmak 
üzere 39 kişi şeliid old~ l9 
d nizcimiz yaralnadı. 
Ldkbı bu vak'a Türk dcnt&

cilik tanlıine kı,met:tar mr fiı.. 
sil dnha flAve etm.io ve bilhassa. 
Tilrk sancağının şerefi, t;Ok 
gayri mUsaid şartlar a.ltindn 
bir kere dkhn kurtnnlınış okhı. 

-SON-

•• •• z il 
• ye 

metmis bulunuyorlardı.... ı 

·~GıN E öLC Bir g nç, isj 
"Avniilfıh, , ın top menzili hn- • • • 

kı ar.d şini v 
b çakllyar k 

r 
öldürdü nem çıkmış olan dıişmnn. mc- y n hemşahr.ısını 

saf vı luy kiyle tayin v tesbit ____ __,, __ _ 

ctmı ve gemimızin bilhassa top Evvelki gece ya.ns.uıdan son- Bundan sonra, kendisi de bıça-
ba tarya.smı hedef tutm~c:tn. ra Kabataşta bir. cinayet olmuş, ğı Muttalibın elinden o.lmış, onu 

Bınaenal yh, ateşe ba~ tadık ~ Hiıseyin Deli Osman adında göğsünden, ka.nımdan ve kolun
tar ıeş altı dakika sonra korve,, b şda gerer bıkımıncfaıı bırısı, dan yanıla.nuştır. ııttalib kak 
tın b..ı.ş tarnf ına bir ı.sn.bet vaki arkadaşı gUmrfikte kayıkçı dınldı'rı Beyoğlu hastahanesin
'>laı ak orad büyük bir iştial Mııtt.alibi üç yerinden yaralaya- de dahili neziften ölmüştür. 
yaptı. rak oldürmüşt.iir. midişe oylo Katil Hüseyin yakalanmış, fil-

Ba.ş tarafta çıkan bu yangını olmuştur: hakik&, iddia ettiği gilii. kolunda 
sondünnek i ın y lnız gemınin Hfiseyinle, Muttallb, evvelki hnfif btr bıçak yarası göriil-
o rafında. buluruınlnnn çalış- akşam birlikte, tİttalibin hem!- milştür. Ortıı.da bfr tek bıçak 
m ı lazım geli~ordu. şiresinin Kaba.taŞa İnhisarlar vardır. 
batarya ve ge ekse kıç tarafta bınasının karşısındaki evine mi- Hüseyin dün adliyeye veril-
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45 13.20 lT.16 Vantl 
> lcpnı 

1 

20.28 

Vatı 

1.50 
2219 

lmuk 

7.U 
6.51 

sn.fır git.mi .ler, gece yarı. wa. miş, tahkikata el koyan müddci
kadar orada cura çalınmış vo mumi muavini Ya.k:ab Şekib 

eğlenilmiştir. Bir arehk, artık katili dördüncil soz:gu hiildmli
eğlentiye nihayet vorllmiş, Hü- gıne vermiş, dördüncii sorgu 
seyin, cğleneeye devam edilme- hakimliği, sorgusunu ~tıktan 
sini istem~ "d:.Uıa çalnlnn !,, de- sonra tevkif etm.Şir. 
miştir. ----------,===---=L.----------

Muttalib buna ''burasi benim Deniz Ham Okulun-
kn:kardeşimin ~. kendine da merasim 
gcl !,, demiş, sas ~ğız, çal
mıyacağız derlreD aralarmd 
kavga çıkmıştır. Kntil Büseyi
nin iddiasına göre, m&ktul Mut.
talih bıçağıiu kendi tt
zerine hücu·m etmiD. Hila yin 
kaçmış. evden çAtıktaıı soom 
sonra uttnllb vo ken· 
disini hnhıUd- ,..ıamıştır. 

bitiren 

-~!lid'e:ne.. 
nn Okııt11Mıı >'aP"• , tıc nav~ 
lerle mer9lbe işttrak edecıckler 
1.2 de~ aam.-~ln 
Yel el...,.. Medlto 

zun olan gençlerin 
diploma tev:ı. · . . 

merası mı 

Uı:küdnr iakolc m~aaımu m:ı

mine devam oıurunaktadır. tının k 
olunması lhım elen 80 bınndan .10 
tanesi &imdiye kact.ır ıs;tıınlal; otwı-

Heybellado Deniz lisesinden mezun muş ve. bunlardan mulıım bır .ımu 
ol.aı cnçlcrtu diploma tevzı mcra:um yıkılrnı$ır. Diğer br.:ıldan ınt-şdaa
lt!'.ı dlplomalıırın hcnlirtruıdik edilme dakı muhnvvıl.4 mer.kc;.ı.i ccımiin va
mış olmwn dolnyısıle tclılr olwımU$- nıaıı çclc.llmiştir. 

nı. Aııkarada tasdik olunan dıploma- T k'Sim laşlası t mam 
lııc uun eeldiğiodeıı tevzi merllJl,rui- yı.kJhyor 
Din bugun sruı.t ıuo da yapılması 
kararlaştırılm1.5tır. 

---ııııc---

Burg z ada ınd 
tutuştu 

otlnr 

Burgaz adasında biiyuk çumlıkln
nı ırılecck yolda otların ttıtuştuğtı 

gorülınüi, bh· ı.ııik.dtır ot yaadlkt:ın 
sonro, nteşin çamlıklara sirayetine 
meydo.n verilin den söndfiriilmüı;tllr. 
Otların, Beyoğlunda 1.stiklll caddf'
sınd L.ü aparlmGnındn ı>

tur:ın Yunan teba. mdan Pnrwyotun 
atü~ı sıgnradnn tutuştuğtı ıılaşıliıus; 

P ı;ıyot yakalamı:raıt tabk:llltalta 

7 .3() Procı:nm vo meınleluıt 
ay n. 

7 .35 Muzık: Şarkılı vals1cr (PL) 
8.00 AJ;ins haber:! ri. 
8.10 Ev k:ıdııu - Yomek listesı. 
8 20/8.30 Mth:ik: Entc:nnc?.7.0lar 

(Pl) 

12.30 Progmm ve memlt-ket sut 
ay rı. 

12.35 Muzik. Muhtelif ş :kılar (Pl.) 

12.50 AJans bal>crlc:'t ı. 
13 05 M k· Pllı larln muhtelif 

şarkılar programının devamı. 

13.20/14.00 MOzik: Senfonik prog
ram (Pl.) 

lB.00 Progmrn ve mcmlekı..>t saat 
ayarı. 

18.05 Muzil:: Cıızband (Pi.) 
18 80 Çocuk sa:ıti 
1D 00 Mtwk: Çocuklar ıçin (Pl) 
lD 15 Mlli:ik: F 1 heyeti. 
1D.45 :Memleket t oyan ve aJans 

bab rlen. 
20 00 Muzık: Çıftçinin saati. 
20 15 Konuşma (Çiftçinin ati.) 

20.30 üzik: Ankara rndyosu kii-
me ses ft saz heyeU. 
1&~ cdco. M ud Canil. 
Zl .15 Serbest nat. 
21.46 M1lzfk: Radyo salon or:kcstra-

s.ı. (Viyoloni&t Aıkm idaresin-
de). 

!11.30 eket aynı:ı Ajam 
hllberlerl; Zinaaıt, - TahvUit. 
Krunbiyo - Bonıma (Flyat). 

22.45 Mllzü:: Radyo OT'.IU!ISu:a.-~ 

111 progremmm devmm. 
23.00 Mf!zfJc Qtzbanıd (Pl.) 
2J.25/U,.80 ~ moııı•aı ftt 

kapmq. 

Takının kışlasııun tramvay cndde-
sine baknn kuuınlannın yıkılması 

dün ıbale ~r. 

POL/SEJE 

Genç bir kız enc&t"o
den düş U 

Hahc unda Ç,ı.kıialın ~ddc:Wıdc 
H il a{:n sokagıod::ı lLılılağn sukn :ııı 
da 32 nuıııar.ado otunın Seıitıs kıı:ı 

Artoviç lkmci katta peneere .ı;ılt..n.en 
sokap dıişmuş, kollnnndıın VC' yu
Zfinden yaralamış, sıhhi imdııd o-
tomobıU1e Beyoğlu haıııtah.ın~nel 
luılcbnlıruıtır. 

hti yang n 6aşiang1cı 
Beyogltında Ersenekon cadae ... ıııde 

•O numamıı KMobete md kn b duk"
klınında eYVel gece soğuk ıav.a 

dcp~ mo\örünün kont k yapın -
sından bob nler. tutuşınuş. ıtfaiyc hn
beedar edılerck gclmıı,ı ve kcp<".nklcrı 
kınnış, cereyan kesılıniş ve yangının 
önün geçilmiştir. 

§ Tal. ımdc Abdülhak IIfırnıd cad
desinde 36 num.ıralı Bursa • p rt n'l
nında baca kuruml.:ırı tutuşınu t
rafa ·nıyct.inc meydan venlm en 
sondürülmuştür. 

Bisiklet kaz arı 
Bilkırkoyund 

Srunı bıs klctle 

da 1erııruına çn 
tır. Y ..ıralı kız Şişiı Çocıı 

.a 1 dJ lıruş S mı 

t kılıp düştü 
Galat:t rıbhmında p:iyango bilctt 

ahınud o u uzat-ı 
fer, ayatı vapur zuıcirlne takılıırak 

dllıım' ·b:ııimdım r.ır:abnm11, ~ 
anma ııım:m.-

alaF 
Belediy 

idaresi 
tesbitine 

ve mOze( r 
bunların 
ba hyor 

Muzclcr ıd ~ belediyenin tw.ıa

rnen istımlfık edenık yümcatı Unkn
panı - Emınonu mmtakasmda tarih! 
kıymeti h!ılz blruı.lar1 tcsbltc knror 
vamiştir. Bu bin:üann bciedlye t&
rafındıın burıısı için ~danan imar 
plAnhınnda nazarı itibara alnı;ı.cak 

ve luzum göruldüğil takdirde plfınlar 
buna naz.aran tadil OWJlf!CllktJl:. 

Müzeler idar tarofından t iht 
kıyın ti takdir olunan her bina, be
ledJye ıarotındwı da görlilccek ve 
mut hassulııra tldk ettlrıl lctir. 
Müt~sl rıc vereceği rapor üzere 
yine bC'lediyc biıwmın vm:iy tıni tet
kik edecektir. 

1 ADLiYEDE 

K nşık ir cinayet 
davası 

. r e •\•el Kurw;ıesmed bir 
olmuş Zeki adında bir ~ç, 

Ş< \ • le lwrdeşi l~l ta
b:ın<. ıle ol ırmu.ştu. Zet:ı bırlncı 

aı:: ceza mahkemes nde ba ılınakta 

obrl muhn :\'!me sırosınd::ı, babıı~ile 

k rd ini. dıC"• kardcşı Sıddlk n ->l: 
diudugunu ıdd a etmiş, k ndı• uıe, 
te\ cırluıney .oııdm diği ıddı ıle de 
baıı mc'·tupl:ır ıbraz ctmtşü. Bu ın 
tu r uz:cnn pı n k>U ıkk 
nund • Sıddı .:ııı d.l mahkemede • ıı;
lu ol ır ' bul.ınn•.ı ma karar \ııcrılrnıs 
ve d vetiye çıkcırı1mıştı. 

z. .. kmin mulı .. kc• esine. ııobl't..:: o-
üm t:ıtil tı ın~t'beule bir ncı 
cez.ı •nahk"'"lesımn ışlt.'Tine de> b n 
ftincı ır • m ılıkeme 11de <iwı 

dev .ı edilr ı ş Sıddık de gcleı k 
uçlu mevk ınd otunnuştur. 

Sorgu u y-.ıpılaıı Sıddik. kcııd ı

nın bıt ışle tuç bu· uldkası olııı ıdı<!lnı 
ıııiyl !trıı:ş ve ı 

- Yazı ntnı yanma benzıyor. 

Far..;ıt, bclkı. m uz.ennc konup ı-ı~ 
ğn tutular<ık klid edilmiştir Bu 
mektubları 

dcmı tir. 

M •ı. k~e. bll7J . hıdlcrın çııg•nl
nuı ı !çın b ilca gune bırnkılmıştır. 

Katil Haycinin u a-
k em esine başlanı):or 

t:ır mlamı , evrakı ikinci g r c 
malık etLu~. ceza unun'lll 448 
inci nırıddcsme ,öre muh:ıt.eme!!n 
başlanmak uwre evkt!tmiştir. Hn rı. 
ııın ıuuh&kem tn.w yalanda başl 
cakttr. 

O orrrobil çarpan 
kadın öJd 

65 yn~-uıdu c:..:;.ırn kıZl R<u;ıyoı ıki 

gun f."V\-cl T ık ıınde otomouıl ç. rp

mtş Roz ı, koldırıld$ Fransız b t..ı

hanesınde dun olmfü;Uir. C cdı muu
yene eden Adlıye doktowu Enver Ka
ran, defnine nıh t vermı!':tir. 

Upheli ölUm mU 
Kuledibi cı\•arında oturan Salamon 

adında binsi ,. nd ö ili. muayı:n 

eden iki doktor kalb b;u;tıthgt dan 
oldtısı.ı kanantin<' varmışlar, fak t; 
Salamonurı oğlu, b::ıbasmm bır un 
ev\ Tr mv.ıydaıı ıaer.kcn tram ıy 

h:ırckct C'd n rsılanık du tiı nu 

Otomobil kazal rı 

1 ni t ş kllr 
Zcvcmı ve b bamız Abi-

din G-Ovelin lll D İt' dil 
iştcrıııı. b:ı:zat 1 temm 
buyuran BZ1L B cdiJ"e Reisimiz 
:ym Dokioı- Lıltti Km:1 merhumun 
ccn lı.nzır bulumm ltı tu!kAr 
dmtlıınruı kalbi teşckkfir.hrlmtzi ib-

dan 
dcrin kederlmi% oldu.fun-
bu vru:.ife,.i ifaya muhterem 

1 

> ı tavsit ~%. 

Saime oısv.ı- çocuklart 

... .--n:u-·ri 
--1>-

n a.ydanbcri devam ~ 
bu barbı.u son derece Jtaa 

lı safhaları, sahneleri yanı~ 
son er ıki ay ıçinde geçen kO' 
mik salıneler acaba nazarı dill
knti celbetu mt? Bu sahn<'l~r ı.. 
talyanın harbe gınşmesJ.ndell 

sonra. ve nncak resmi tebli ~ · 
yahud ajans haberlerinin bir iJd 
sabnııda: geçmı.ştir: 

Evveliı Roma üzerinde uçaJI.. 
İngiliz tayyatclenne yalıud ln
giliz tayyareler ı b!l.c;kını biily 
le - açılan a.te.:yt~~ buyük bir ı. 
talyan kılisesı haa3 ra uğt· 
sonra, g ne bır tnyyıı.re baskınlll 
da fiafyan t >plaıuıın nıermısin -
den bazı ltalyruılıır yaralannuŞ. 
Irll:ıldenide bır İtalyan tıh 1 • 
bahiri bir t 

Gd •hm demzlf'n>. bugun Av
rupa la İtaly•ın Llo rnrrnısı yal-

nar.ma ıh' k rşıla~mamış olduğu 
halde burad ıç bır f uJıyct gös 
te ·pm mıştır. ır u~1 f,tiçük · -
p: mai!a zıynnlı ·ıkan İtalya ol
ınu. ·. tngılız hsrn nnıılcrmc de
ğil, tıc.ıret füoswın da hıç bir 
danr ırıdır ·m ·rr.ı~,.r. 

kdt>nızın ru:ısında frilm 
sah iler nf• \Io;.;ru uz::ın.ııı haıya 
yarım ad sı bu l ni7.1. ıkıvP böl
mıy' ve bır t.u· 'flan öbüt· l::ıra -
fa ruc:; uçurımunıya muktedir ol

mak ı- mndL. f;klt> lıntle böyle 
Yt'P)•·nı. ~ur'utlı bır filo bulu
nımıa .. Fakat uır ıki ,,tfuı (•v\·el 
lngılten. d ·n 6t'1Pu bu· haber, Ak 
denızdc tu. r t y'>lurıun temin e
dıl ,..'lni ve im ılı• u.:;ulu ile na.k
liy ta b::ı<Jlaudıvmt bıldirıvordlL 

Ona nıukabıl Ibly.ı. nakliJ atını 
:uu·ak kıyıdan ıyıya ıdame etti
rebılm •l<te, ı~ıb)·aya ı :'>ani eSki 
Tı'Clblusgarba) ve Habe ı.ıtana 
gıdıp gclınesı tmkfuı~ızLmmıya 

ba lamakt .uiır 

:Hu da on .tylık harbııı giilüııç 

safhnlnrwda.n bıridll'. 

·b ·~t dE 

- --
Konya, 29 l:ı .) -şehrimiz

de buhl'ım b l::ın Ziraat V ki
lı Muhlis Erkm n un yı ında 
valinnz ol uğu ıald Bey. bir, 
Sc' u;elur ve h ıvalisınde ted
kikl dl' bulunmuş ve al<şam 

tekrar Kony•tya dunmüştiir. 

Zırnat Vek1lı bu redkikkn ee 
nasında Konya ovasının bır 

kısmının ·ulama tes:i.qatı menbaı 
olan B ysehir golün ti ve t ıra
jım irva ve iska "teşkilatı ile te
sisatmı teftiş ylemiş ve nıütea
kfü n Seydışehir kazasına gı

derek ovanın iska işi ile al,ıkası 
b"Qltınan • eydi: hir SugLı. gö
ltiııü gör.d n gcçırmiştir. 

Muhlis Erlmıen Beysohır ve 
Seydışehır Ha.Ikevlerinde halk 
ile zirai vaziyet ve ihtiyaclar et
rafında görüşmeleroc bulun -
muş \"C dileklerini tesbit eyle -
mi tir. 

Dönüşte Doı,Yıwbey nalıiye 

mcrl·rudnc ve köylere uğrayan 

Ziraat. Vekili bur.alar.dn. da halk 
ile temas etmiş ve ke.rıdileriyle 
görüşınüştiir. 

, 
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Hasımlarımız 
bile razı 

Türkiy nin 
olamıyac 

7 

n ufak bir eda~arll~.J:: 
ı:-: 

c\'irıyo

bir turlü 

m ım 

vıızi-

v zi
lı bır 

bu 

ulg ... ba'? 

nmı ~ bul atti 

anJ mışlardı 

ancak şu suretle telhis ede
biliriz: · 

V aztl t hnkkında kat'i 
bir nikbmlit::_ VC)• bedbinlik 
hükmü' nneğc m hal \e 
imkan yoktur. Konferans 
henhz ılk safhasındadır. 

Şımdıyc 1 ada!' m iizakere e
dılmi olan meseleler hep 
tali mcsclclcrd.ır ve mutte
fıkl 'rın t ıdiliııe muvafakat 
cttıkl ri noktalar hep bu tiili 
me 1 re müteallik ve b1 

yük elıemmıycltcn arl te
f ez ı \.tattır. Mc:.;ela lstanbu
lun tahlıycsi meselcsı, Me
ri<: hududu me elesi, Kııs
tcllcıizo adası meselesi, 1!)_14 
ıtilfıfatı ınes" C.C\ı, f ı l rin 
tedıye.si mesclosi, Ankara 
itiliüın.ın muobı deye tcz~•ıli 
m lesi gibi asıl ihtılfıflı, 

mühim e nokta rın bır 

ço;;u miiz:.ı kere bile edilme
m \'e buııl ırd n ancok bır 
ikı · temas olunmu da 
onlar d:.ı "sonra müzn re; 
h i gonişm ,, şekıllrri nl
tmd.1 t tik c'<ii1mı , hulusa 
hep.,i henüz muallaktadır~ 

Şim lı hu 'aziyct kar.$ısmda: 
"sur'atle suJha:: gidi) on::-.,, 
d n m t t olm d gı 
gıo ' trnz·~ ett bu d('nbrre fe
ın l .~tt,, diye lrir . okt.:'lrr hü
kiıın \ermekti - iıı de kıy

m li yoktm-. Vaziyet, bir 
kelıme ile, h niız intizar va
Zl! ·t dir. 

I•ıt akı re mi cels Te
rin harı ınde hıı çvk hu l.si 
mulal, l 'r- ol ı~ or, general 
h ın g nun buraya ge
l rek Iml· hududu ve 
İ:.L.uıbull ı Çaııakkalenin 
lcıhlı) esi mc · ·lelerini gqrü-

t ·~ kuı vetle ·oyleıııyor; 
g l'ill P llenm fa.izler mc-

. mı mu eded n ç 1.a-
ı ra ~ haınuterle Tilrkıyc 
htıkulil tı aı asında hususi 
ıniu.ake.r 'leı t allk 

t~ı ~·~<ı..ıct c 
"K.ı;:;tell ri:w ad sı 

rmde sı u· ecl.ilıuwnı.; mı r i
ca. eltigl v · İs.n1 t pa: ıun 
da lıı~ bu f~ 1 iulık) ı · 
mıvacağım k t ı ıı anla bıl
dırdıgı \ c b u ıı ÜZC>rtne 
Mont.aıı) anın huib ve Jı.uur 
avd ~ cttığı kuhıktan kula-
gn fısıWam) or. Huttft ne 
ral Peh nırı, Pu, nl.ar ıd.ın 
k t'i sulh tulımatı al.ırak 

gc dı~ temin. cdtlıyor. 

Fakat btiti.ın bunlara rağ
ıne-n l·onfe ın net si 
hak mıd hı bır kat'i hiı

kum vcrl'm 

·!el l 11 

Wını sına. 

ir "ngıliz 
ribi batt 

Londr , 29 (a.a.) - Aınırall k dn
iresınin tebliği 

Wrt!n torpıdo muhrib. du;.. tın fn
:ıliy tı n tı ·c ınd bntmıııtır. \J ren c, 
d n 1ı kll\ \ ctleı i ıle kar ol 
l:ezcıı torpıdo ınuhrıLl ımız ı .1!.ID

da .._ut.us gelen bir carpJŞID csnıı· ı 
sında bır bomba ı:sabet dm! ve bu
nun neUces ndc batmıstır. Bu C:• ı pı~
ma n:ısmda torp.do muhrıblcrunız-1 
den d(tcr birisi Montro<:e tnrpıdo 
mtıhrıbı, ıkı duşnwn bo b 111 I 
ttıyyaresı duşı.ırmil t.ilr. 

bı gortlp ulh mu yapacak· 
lar urb nı t..'d "' 'kler. htlla-

a. t:ı0ıı kat ı k ı rl.ırını ve 
n.iluri va ıyctlcrını alnıala • 

etm k zımdır. 
ihıyettar 

t.. =uçuk bir 
dınin belırdığıni, 

konf cransm 
b ıkmcı safh ında bıraz 

dah:ı mülayım hareket et
mek istidı:ı.duıı ızhnr ettikle
rini, fakat so ıradan mkısa· 
ra. uğrrunam i n }1mdi
den hliyatlı, dıkk tli olmak 
ıaznn gcldığini soylı.:dı. 

Bugünün do ~ u vaziye
tini bulmak ıstıyenler, ah
val damm ~k ,anla• 
muharreme etnus ve müza· 
kercleri lıiç bır zaman ccndi 
hayal 1 

seyretmemiş o 
barid ın mt.igınd 

ve lı ıllyaya l~pıtm 

Resmi ı nkuız.: e-
henı mıyetsız d ·vo.ın edip gı· 
diyor. M h ı.slu her 
giııı toplanııı ke.ndılcrine 

havai cdılen teknUc l ., l~ 

lcrlc. ıığraşıb duruyor. 
Kolisl<!rde ı (' fılvnk1 hu

susi, mütemadi b:r muzake
redir cereyan ed j; oı . fakat 
bütiin bu ım.izakcı re aid 
habeı lcr, bız nnea~ ı:smyor 

ve sızıntısı da . hele bu ceb
leri olar d lu, uydunnas
yon meraklısı-Am ı 'kalı~

zeteoiler içtmi - tndı' TCn· 

gi kaybolınus öru.olfo ve ba
yat bu· nı:ıdd hahııe geli
yor. 

Gelelim komiteler faali
yetlerine. İçtim lır şimdi 
muntazaman sa.bahlaı olu
yor. Her sn.b:ıh on bu<:ukta. 
ya binncı, ya..ikıncı, ya iıcn
cti komite toplanır:. ki saat 
konuşur, görüşür, ı ünnka
Ş{l ed r. C ·lı. 1 ı·, zalntlıır

d n a.ııl:ışılıyor ki, h nıretli 

olmuyor, t mas edilen ml'so
lelerin hemen ht>psi ıkinci 
dereced mt:selt>ler oldukları 
için bunlar ta.rafeynın tek -
liflerini. telif edio:i bir yazı 

EıP!dı bulın·tk ve madd<'yi mu 
nhecle m.., nınc o suretle ge
çirmek Ü?.ere kfıh adliye ve 
kiüı maliye müşavirlerine g\ 
dıyor. 

Şımcliyc lrndn.r va ki olmı 
komite içtımalarından çıkan 
yegftne netice İsmet Pa~a
ııın hi bir fedakarlık yap
mamak hususunda azinı ve 
kararla hareket etmekte \•e 
kendisınc itirnz edenleri kuv 
vetli bir hak ve mantıı:?m 

kat'i ve müskit delilleri~ le 
i ·kat etmek~ olmasıdır.· 

Hiılasn konfcrnııs dovnm 
ediyor \'C bugül\kü \: nziyet
te ne nikbın olmak, ne bed
bin olmak. i'akat beklcnıek 
lfı.zım geliyor! 

-Sonu var-

mnıL~ııın ı 
İngill~ bahriy ine iltihak 

eden Fran ıztar 
Londrıı, 29 (n.a.) - Reutcr: 

Mckrı ile Fr ..ınsccya downekte o
lan bır !. C' yı..ı I-".ı nnsız lı hrlycli ı, 

h, l ıı a 'tnl M ı l mın kuman;lıı

Fr 

(Ba tarafı 1 ın 1 sayfada) 

icin bu hw ta mu :yycn bir 
noktiu r erdmden ıstiııküf 
ctmektcdlı ler. 

llu gori' m •er hakkında sa
rih m lfımat lde e 1ilml' m ın

tizu.rcn, ı vcud ınt.ıba Hıtleıın 

Ilalkar,I rd ı m ı vl'asmda 
bir tek he<.i .ı oldu u m rkezın· 
dedir~ :.ı h def Almıı.nyamn 

menfaat d.r. 
D:ıily Tclc..,.raph dıyor ki: 
İki v y ık d n f I Bnlknn 

devleti aı, ında bır harb, Hilleri 
sıkıntıy d k ve Sovyet~ 
leı· Bırl ın il nfıl o~ ihtilii.flarn 
sebeb olacaktır. 

Diğer tar. truı 
yınları ve harb , • rı ımiva -
zcneyi zaruri olarak bozmakta 
''l' Almnnyanın Ilalkanlnrdan 
Rumanyadan petrol almasına 

zarar vcrmelrt dır. 

Gazete devam ediyor: 

Rum nyc.nın 1 ~ıhver memla
Jcellcrmin tevccciıhünü celb 
için yaptığı gayret İngiltere 

ile iyi munasebetlcıinde. pek ta
bii olarak b r so:hıkluk husule 
getirmiştir. Rurnı.nyad ki son j 
hfuli~<>ler tecssuflc knrşıtaııma· 
ğc. layık olmakla. beraber Ru
m!lll) an n f vko.üuie. nazik bir 
'aziyette olduğunu ve mecburi
yet altınd hareket cttığini de 
teslim eylemek icab eder. 

Bizim orta şarktakı daha. 
mühim menfaatlerimız gelince 
Hitlerin a:Jışktn olınadıgı yatış.. j 
tınua teerü esinden bu menfa• 
ntlerin 1..ehıık ')'e düşmıycccğini 

sbylemek miimkim gcwuıımek

t~dir. 

'l'unes gazetesinin dıplomatik 
muhnıTiri yazıyor: 

Mihverin ya.kında Balkruılnr 

da yapacağı tcş bbilı:ı alaka ıle 
takib edile cttr. Mihv r"'tlla.nev 
ra.lannın ev,·elft Yugoslavyayı, 

sonra da Türkiyeyi yani Sov -
yetlere ve İngiltcı-cye karşı som 
patileri ku\'vetli olan ikı memle
keti tecride matuf bulunması 

mümkündür. 
---•u,..,c...---

u. en nazırı ı 
ön üi r 

(Ba~ urafı 1 inci ııayfada) 

nynıyaınazoı. Bu sıyıısctin şııııdı ta
mn ıcn ıı.b.:ıy t buldugµ ve bizzat 
Rumanyanm bunu tasfiye luzwnunu 
tıım·ımen mudrık bulunctugu koyıd 

v..: ı~ et cdılınckledir- Mııcarla dıı. 
eski ıntlli gnyrctlcrini trunamcn t.a.
h kkuk ettı.rmc.ı:e tınkan olmndığıru 
'\e .cııdılen Uırnfmdım muktı.bıl ta
vl:r.dc bulunm d ın bır anl maya vnr 
mıık m(ıınküıı olmıyn nı hoasba 
knlrnakt.ıdırlar. 

RUmenlor, bugtınkU Ruıruıny:ı teş
kil C'dllırkcn Mucarlııra karşı yaı:ulan 
aş k. h.ıkaıziıkların tchlıkcli ger -
ginlıklcı·c de\ mlı bır scbcb teşkil. 
etti mi ve Tunada iki memleket için 
fayda! bır banş vazlyc nın mcvt•u
dıy tı arı u ed ıa • t ı caııd bunların 
izal 1 ıt' b d nı ıdrııkten imtina 
eylememcl.tedırler. 

---ııııc---

Hollanda Kraliçesinin 
nutku 

Londra. 29 (n.a.) - Kraliçe 
Wilhelmıne, dun gece İngiliz 
radpolarının )eni Hollanda er
vh;lerıni açarken si.iylt>diği hıta

bede e?A'Ümle demı tir kı. 

"- Dii.şman nnavatanı işgal 

etmesine rağmen, Holla.nda, hür 
ve mesud hır istikbal giineşı do
ı;'Unc ya ltcıcı r harbe devam e
decektiı. ;::-.. \ gilı bayrağımız, 

d n .l rd«' ' rk ve ba.r.bdaki 
Hollaı d im t rltı0unda dn.1-
galıuunaktadıı . 

Mtlttefıklcı imizlo yanyann, 1 
cesur askerlerimiz, miıcndel ye 
devam cd1yorlnr. Au :11cıtnnın 

bnı:ıına gelen folakcte mpati
sınin bu derece parlak bur.hruı
larmı veren denizi ra ıı ı impa
ratorluğu, fikri' e hı • rİ) 1 bi
ze şimdiye kadar. hiç bır zaman 
bu dcı ece sıkı surette merbut ol
mamıştı. Sarsılmaz bir b'rlikl 
hürriyctirni?J, 1stıkl!i.limızi ve bii 
tün araıimizi mtidafaaya azmet
miş bulunuyoruz. 

~·ıı'l I ıı du ı ı t yy ıcll!ıının mec
muu yırmıyı bul t tur. 

l'reıısız pHo l~ ı <b. İu iliz! rle 
lıe b r 

İtalyan resmi tebliği 

h..ıb rl :re 

8 bor ıb3r-

Bıı duŞTnan bombardıman t.1yy ı eA 
sı, dun gece tngilt.cremn cenubı.ınd 
bır hucum esnasında dfi<;Urulnıu~tur. 

l\ t ırm \ı.ızi:ı.eti 

t re Mı ıı·ın lhUy,ll larmı • ek ın..:nı· 
lck U ruıden tem n ctmcktedıı. Ya
kında yakm ~k kuvvetwrm • ı:k 

[ Bıışmakaleden devam) 
muvaffakıyetine deUl.lct eder 
g!bi zannolunacak bir ha\ a ya
ratmaktır. Hitlcrin köşkü, ba
§1 sıkılmış, küçük Avrupa dev
letleri için sanki bir "hacet lca
pı.sı,. olmuştur. Oraya gidıp bir 
kere yüz g(lz sürülür, sıdku hu
llis ile bendelık tcmınatı verilir
se; Allah her zorluğu ü an ede
cek, Jıcr muradı ~ r ek zannet
tiriliyor. 

Bugiin Almanya ı ın !azım o
la.xı da budur. Alınanyadaıı ar
tan kırmtılaı ıse t ıl} urun his
sesine d~tiyor. O dn blT Ş(lyler 
yapmış, miişkullen halletmiş 

ve Avrupa ı ı rının tanZlmınd<' 

bir hisse.si \'arın s ıbı d vran
mak zcvahırını ide edebıliyor. 

Binacnnleylı .Mıhv r d letl ri 
zahiren memnnn u l t•'. Bu'az 
vakit lrn2.anıyorl ı V bu kaza
nılan vakit esnasınd.ı t bır Rey 
yapabilmek imkanı v 
temine çalı ıy orlu r 

Çünkü i ın en r.b 
Alınaııyanın kaz nır 
düğü bü. U , mu 
zaferi rlc fi.d~tn 

baloların açılın<.ı ın 

mak ıçin d glldı. A 
nın gözü onün' bır • " e 
parlak ınauza alar 

demz yolu ile Anıer kadatı ttıyyıırc -====::.:......:::::...==:;=
vesair levazım getı.rıbılc• gı Uıhmın J 
cdilnıekted ı . d 

ı 'L'z.:.l il~ lnq~"dn bir 

nutuk !Wylem~i nıuhtt'mcı 

Londr:at 29 ( ~) - Rcu~ 

rin dıplomntik muharririnin bil
dirdiğine göre, A vnm Kamara
sında yarın harıei siyas t m -
sclcle.ıi hal kında m iıhım hır. 

müzakere ~ ! ılacaM:ır. Bu mii -
zakcrnın leni b r celsede mi, 
yoksu ~zlı bir cclsed mı cere
y.ı.n edcceğı hı.:nuz tedkik olun
muktacLr. Bu hususd bu ana 
kndar hır k. raı venlmcmiştir. 

Bu miizakcı e çsııru.unrl C1ıur

chill .in söz lıru ı b kl nm l te
dır-. gger · . alırsa Ch v hilli, 
başvckıl sıfatıyle hanci siyaset 
meseleleri üzeıiııd ıll 1ıulku -
nu sovliyeeektır. 

Bu tarzda bır tcdb r, nbhJuı rıın 
icrasını basıtt ..,ı ıri. 

di~er turaftnn bıtar.ıf tic'!rC'• l 
kolaylaştır c k v bi 
harb gemisinin b3~k:ı L lcı d<' 
kullanılmasını mümkün kılar.ak
tır. 

!< suşil 
0 ~len • g 1Z "r 
Tokyo, 29 (a.a.J 

dilen lngıl ~ teban ı ar
Rınger bıı-.tderler dt \ 
Vayns RingPr, i. nı <l ı 

İsveç, Noı"\ l • 
konsolosudur. Mıı n. 
ış adrunu.lır ve Ywı.ıw t<>n ı.tlırı 
konsokmud ur. 

Mc\ kuf buluu 
h psı, cnsu Ilık 

Soylcnd l:'>1 WJ• 
btiytik elı'ısı S r l -.l 

bugtln Jap n har 
yaptıgı gonhm1cd 
yakında tnhl 
leb<-ylemı tir. 

taı fmdan ıstı ' 

harbiye V<' 

şa.ğıda.ki mu t r 
mışlcrdir: 

Jııpony. d:ı ı:.on z::ım.::.ı 

gittikçe artan ) b 
luk fan.liy<'•ı b 
kama.tının tal•n 

inin esas 
ımştir. 

n 
aaıif davamızın büttbı. 
gürUltUleri içinde u .. 

nutula~ dah dogrusu bir 
türlü hal çaresinin bulunmasına 
yanaşılmayan bir d . vnr. Uıc 
mektcb muallimlerinin vuzıl t .. 
leri. Bu mevzu bir çok def l r 
mütcaddid kal mler tarnfındın 
deeilmiş oldugu halde h Al lti 
elim 'razİJetini muh f 
yor. 

Bu derdın kısa b · r k 
çizmek için t.anıdık b r ı ı: 
t.eb mu lliminin bır ç n 
vel bana döktU !il d rdım uyn 
sütunuma geçırıyornm. 
"- Ben (17) )11 kıJ 

ilk rnekteb mu 11 

r 1. B ndcn 
ç 

R ıhmctli vckılım1z Nı rı, 

il mekteb 11 1ıl· 

Ol 

sı nınu . onltı.ra h. • " 
y •ane bir ' kilimı .. dı. • m 
in.reme girişimız. onun l,ı t 

ömrimde başardıt,ı e. n b t 
le: .den biridır. Nunl t ~ .n 

muhlt r m 

ı-
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Allço, Sarayiçi gUreştne en 
·ıızh genç bir pehlivan yapısiylc 
;elmi3ti. Kocn pehlivanı hnsta
ık yıkamamı§tı. 

Allçonun kemikleri, ilikleri 
lohı ve kavi idi. İyi bir bakım -
lan ve idmandan sonra derhal 
;erine gel.i.yordu. 
Adalı Halilin de keyfi yerin.ı 

le ldi. En hızlı zamanı idi. E
lli'nelıler ve Sere;diler pehlivan
annm galebesinden emindiler. 

GUret- meydanı, güreş hmmsi 
ı1duğu halde on bınlcrce seyirci 
le dolmuştu 
Güreş meraklılnrı Adalı ile 

Uiçonun son ve kat'i güreşini 

;eyret ım•l<: ıçiu tfı. uzaklarda.ıı 

;elmi11lıo.t d ı. 
Sarayı<,ıne davul zurnacılal' 

;etirilmıştı AdP.ta Kırkpınar 

;fireş• gıbı bJJ nıusabaka mcy
lam li urulıııu~tu 
Gürc~ı tı<y1etmeJ• JÇın bir çok 

:ıehlivanl:u gelmışt.i . Bu pchli-
18Dlm· anısında l{atrancı dahi 
!8l'dı . 

Katrancı , Altço ilP Adalı Ha
Wn gliı c~l··rınin netı esim bek
iyordu. Eğ• ' Adnh HnliJ gnlib 
;elirsc, l\atrancı Adalıya defi 
ıtacakt.ı. Alıc;o g.tlib gcliroo 
\yni hareketi ynpa~ı.ktJ. 

Kırkpınnrın ıhlıyaı Cazgırı 

:ene meydan lıakcmliğıni yapa
-aktı. İhtiynl', Ali<;oyu iyı LıcsJi ı 
·e idrr nillı gı1rclugüııden dolayı 

ok mrmnııntl...ı 
lhtiyrır Cazgır , Alıçoııun yı 

ıına solnılarah 

- Pt hlıvan ma• allalı ıyı~;ın ·ı 

ledi .. 
Alıço, guleı f'k 
- Adalı ıçın kafı de.rıl mı uı:ı 

1 
- Ço1i. bıle . 
Allço. alaylı hır 
- Adalı dn ıyı 

·urctıe · 

Gonntiyıır 1 
mi v,crıp duruyoı usun e ı 

-Öyk 
- Abc Ahı.o <lalı: JM yd Ul 

ın kovulamaz b, 
-hışalJ· hı tlı '" u d ·d 
Aliço sı yunınu~ t t.. Ad~ı tt.ı 

sbetinı fı'l) mı t ı Caz, 11111 c•: 

ımasıru b<'ldJyvrlaı·dı 

Güre,, l rkcn başlnnıyoıxlıı 

~m<ı. sekız on aat vnıdı ikı 
!hlivan hol bol guu şıp bırlm 

dni kırabılecckl< t ıh 
Adalı Halıt gı a· 11.1 surı>ldı 

ncngmdan dolayı scvım ordu. 
dalı , lıasmun ııt.:ıcs nokt.ı~m 

'an YOI ar..Jı tn<J;;Jtıl { OCl'l'g liH' 

uıiydı. O 7.aırncdıyl ı o.· 1'1, 
asını ihtıynrl:ırlıgı hnlcl Hllı"('k 

1 
gtircscmıycc: ektı 

Aliı,;o ısc. busbuttın başko dü 
inüyordıı. Adalıyı mağlfıb et 
ıekteıı IBC eze <:-7. mağllih t>1-

ıekti. Maksadı Adalıyı bır da 
a nıcyd:mn çıkamıy:ı.cah hale 
etirm kb 

Aliconun duciUıcelı•rı tanın 
ıiyl 1 d ııının ;ıll~ıne ıdı p,,tıli 

.m tam nıan:ısıyle ııefesnı.e gu 
cniyordu. 
Dcııwk oluyordu lo, lıeı ıl,ı 

ilihvan ı ı.ı lıır hırkrını C?.ı'rcl, 

ağlub etmcğr karıu vermı~ler 

YENİ SABAH 

1 SP Vakıflar Direktörlüğü han lan 1 Is tan bul 
----~~~ Atletizm şampiyonası 

u - Maşallah pclılivruı ! dıyor
du.. 

Aliço, gülerek: 
- Yliz yaşında bile glire§ece

ğiz usta ... 
Diye alay ediyoı du. Ca?.g:r 

sordu: 
- Pehlivan, çabuk mu bitire-

ceksin ? •. 
- Yok be! •• 
- Niçin? 
- Bu herif bh ders ister .. İki 

de birde karşıma çıkıp durur. 
Bu scfcı f!zcccğim he! dedi. 

İhtiyar Cazgır biraz düşün -
dükten sonra: 

- UY.atmamak daha iyi değıl, 
. ·ı 

mı . 

Dcyım·E>., Aliço haşlarım <:ata
rak. 

- Ab<; nefesim kesilecek mi 
zannedıyorsun? 

Diyt' ı-mylendi. Vo, sozlerme 
şunlar:ı Huve etti: 

- Abe, ben ihtiynrladık~a ne
fesım çoğalıyor be! dedi 

lhtiyar Cazgır, hayret etrnış
ti. Ad~ı gıbi genç bir pelılivruıı 1 

ncfet kuvvetiyle güreşj w.at ıp 
ezecekti . 

Halbuki, bu işi ancah Adn.b 
Ha1il,, AJıçoya tatbik edcbilir<lı. 
Nitekim Adalı Halı! de böyle 

1 

düşiınmuştu 

Haltü Edıme ağnlar:ı Adalı

ya. sormuşlardı : 

- Giireşı nasıl tutıwa.ksm-: 
'Sonu var) 

Nihayef Tekirda{Jh HU~ 
seıan pehlivan ce ap 

vardi 
Gıızı.•kl<>ı on on bt>'. guıırluı Mul:1-

yirnlı T"kırd:ığlı Hus<» n ara mtln 
yııı ıJ.ıı :ık. Ql:ııı bir mu .. ah:ık ıdan b:ılı
ıw.d ı yoı lartJı 

21 Temmuzda Ank::ırnda yapJl:ın 

birinci beynelmilel atlctmn blı ırı<·ı- ı 

ilklerine i5tirAk ettikten ~onra kı«a 

bı.ı· isÜrahnt devrl'Sl geçırcn aUetlc- 1 
rimiz bu hnftn sonunda yapıla< .ık o-1 
lan İstanbul ıµımpiyon:ısınrı ıil'lıı nk 
etmek iiı.c.re h;ı1.ırlnnılıaktrıdırlnr Bıı 

mtinasebeUc çocukların bu mevorn 

zarfında yapmış oldul:l:orı ucr<'ccleı 

itıbarile b.ir tasniiini okuyucul<.ı ımı
.ı.a takdim ediyoruz. ı 10 metre ınaıtııı

b, 100, ıkı yuz, 800, 1500 metn ko-
5ulartle, sırıkln yuk~rk ::ıtlaııı:ı cırıt, 

üç adım • Uama derecelen u2.l'n111 '~ 

kuyucultın.mızın nnz:ırı dikka• ıl'I mı 

cdbcdcıız. 

Bu S<'nc Turki;ı;ı:ıun muhtcJıı ıııı.

sabakalıırdnki en iyı beş ntletı ııuıı· 

10.rdır: 

Muzaffer 
Fikret 

Cezı1t1 
Ziya 
Atlnloo 

UZ...'lffer 
Melih 
Gören 
Atinloo 
Haznıi 

Gören 
Zarıı 

Ba!trı 

Ancue 
Fahn 
Ahıne<l 

Rı:w 

Receb 
Galıb 

Adnnn 
VL·uimır 

.Rız..'1 

Galib 
Kemııl 

Adnan 
MnfHll 

A11an 

Musmfn 
lrn.,oyın 

Şevkı 

tbı ııhırıı 

FRll 
Vıısfı 

100 metre 
(İstanbul) 10 D 
(JRt.'lllbUJ) J(} {) 

(lct:ıııbul) 11.1 
( Bursfl ) 
(İst.'lnbul) 

200 metre 
(tı;tanbul) · 
( 1struıbu1) 23 
(İstanbul) 

Ost.'inbul) 
( Anknrrı) 

400 metre 
(JsUınbul) 

(İstanbul) 

( Anknrıı ) 
(İstanbul) 

508 
!>3.3 
53.!) 

63 9 
( Anknro) 54 

<tstanbul) M 
800 metre 

(ishınbul) l ~8 4 
( K0<'1ic1ı ) 2. 1 .'ı 
< Anknr:ı) 2 2 8 
( Ankar:ı ) 2 4.0 
(lstnnbul) :.1.. 5 ( 

11100 metre 
( !stnnbul) 4 ~ 4 

< Koenc.lı) 4.17.4 
( Kocn<>li ) 4 11 !J 
(Ankarn) 4 J8 
(İ5tıınbul) 4~1.3 

5000 metre 
(istanbul) 
( Anknrrı) 
(lslnnbul) 

Hı 12 ~ 
1(127 

lf. 2-18 
( Aııkaın l 16 3:J 
( r: ııcaclı} ] (, 40 

110 Manil\lı 

ı İstanbul' 14 '1 
(lst.'lnhul) 15 8 

r.o yaeınd~ ,,ı. 

m:ısınn rı; ~ -

men nıuu ı rwnı~ 
gorunnu,c um 

..affak olduğunu anlatı:>ı•t, 
«Ben 51 yaşındayım <lort defa w· 

leıuni;ı, kızım ve 3 Ui:ık C,'QC'uturn 
vnrdıJ'. Bunn rağmen ~n ve <ildlııım 

30 ya~larında bir k:ıdmırı'kı r.ıl>ı taze 
"fC ncnrun olduğunu l!Öyluyurlnr ve 
bunun sırrını öğı·ennıe.k ıs'tiyorl:<ı. 

Tathık f'ttJğirn usul budu;. 
Ben lıeı akşnm terkıbınde m<ı>hııı 

Sr.mtl vtı m•tıallcı.n i 

Ş<•lu c•mrıu Aydın Kethuda 
lfalnt Kusun Go.nanl 
C&r:ıtıpa:,::ı, Ktirk!;ü~ 

Fatilı, N'ıı;;uıt .L 

.Mt>n:m aga 

Mahınunpas:ı 

Çaqi•<ifl 
J> 

M11 lıı r1Udp:'IŞ8da 

> 
Ka\ib :K.ı1Stm 
Kuı·kı,;uluıı>ı 

C4>hed hıışı 

Çııı-,ıd:ı 

> 
> 
> 

> 
> 
::> 

> 
> 
> 
:t , 

... 

Suttımh;ı'n,ıımı t 

:Kndtrg; 

Jtuınk.npı, B<ili.Y8ll'I Cıı"8' 1 
> 

Mallın~ 

Xantııı c!llaı 

biı cild mutchbssı&ı tlırntınd:ın keş- l 1 
!edilen vt• dldı gcnçl~'lırcn kıymetli M TİYATROLAR 
cBiooel• ı cvhcrı bulunan ııcmh<' renk -------------
tckı 1 okalon kn'ıııın! kullıırııyorm~ 
Uyuı•kt•u C'ıldı lwsl"YIP gerıçl<·:;tfr

mcktc ve her snbah füılı genç Y.ÖS
tenncktcdır. GilnduıJ~rJ de bey:r ... 
(yağSJz.) Tokıılcın kr<'nıini .kullanı

nm Esmer v •('rt C'Jkll~lc çırkın 

tenle1 uwdrıd !):ıyanı hayı t;1 bir te
siri va.-dır Jlı'l~m<>lcrm ıl:ıhilın<' nıı
tuz ettii,mdcn to;,. ve rayrlstıf nı:ıd
c'!efor lhra V<' sıyııh t • nlcn ı:ı.:ıle 

•"'(~ V< D\·ık m<'lW'lın<'lı ı mkllff.u-ıı 

l3u stJr('11t dlrJıruı •\ yumu:ı71tıı ve 
gUzellcştırır.~ 

Sı. d bugilnıfon ıtıb:ırt>n Tokaluıı 

krcıııını kullnnınız nl'.'tı~ındt'ıı son 

~AŞIO RIZA Tiyatro.1 
Bô Tı•mmu:. scılı günü ~ 
B.ukırköy Mllttyadı bahÇıeGhıdcı 

om.AR ~MIŞ MURAOINA 

KumCdl ll Pt'ı de 

Fotltı &ıUı lkll\Cl Hu\cuk H*k'-1· 

tlCılnden· 

1 - Slıleymnrı K5nı; 

:2 - }lrıı•t•1 , 

Fııtliı lfoı·ıı Oveyıı mahallesi, 
t=.;kı Cıımı Yl'l•i Babı ııabi .o
kıJ. 'J.7 SllVldO, 

R~fia IWlııarıın ınahlreıu.emızın 

Cadde YO)'ll .... 

Ynyln 
Ayrıab bıık.luu 
St-m'ı Moll;ı 

Nışa.rı~ c:.ımll ~· 
'l'ıgcılaT 

Sultan odafan hamndıı 
Çuhneı Juın fist katta 
Alıp.~ han vrta katta 
Knlcı}:rr han Wıt btta 
Kakılar han ıkind kattıl 
Y<·nıknıu 

("t•ı f ııhP8Şl'ı 

(•;ırşamh .. 'l 
'Aıemş:ıb 

Y:ırınıta,h.'ln 
H:ı.LUcılar 

Snhafhır Bedestm-GpBn«ta 
~ess:ı.uı Bw.~ 

Hac~ Merıl.l;ı 

){(>!:(,c~j ler 
Knroz.lıu 

> 
> 

L/)t/UllRh llğn 
Kolanc·ılar 

Muha~uıı·ıl:lr 

&ık:ı c:eı:;ırıcsl 

Şf-.h!nıv ıır hey' 

Ku.lluk 
Tll§l.'l]IH 

Sıılt<m ocJa.IJuı 

ut 
t9 
ti 
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eam~u. aiıiı 
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Oda " llldtarı oıt.
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Bıı!Jlt• ~ın.a.t olrulU&r.ı O?.el 4 "\lrıc\İ ıuuıf elektrıkeill\. ııubcııı• at. 

yntıh t.ılc•tıc nlına<;aktır • 
Nı.r• ın dle:ı df'!l ar.uıaeıdı; ";ı.:nrw: 

a - Tiırk olmtık 

b - •,n ııı orta okul 'tno:ıunu olmnk 
c - Ynşı 19 dtın yukan olmnır.ıo k 
d - Sı t.'i ve b(-denJ hnll -:ıuınt okul~ 

o"k ı heyı tı sılıhı_vc<."e snlııl olırırık · 

Ji'.i:ıık, ltirnyıı vo nıııteıııaUktE'n mf::ı okul m1ı:fnıodat progmınınJ 

cuı f! yııpıl<ıt.:ık IDÜ!l<lb:ıka ımtihnmnı k:n7.ıınmak 

Kayıt ı ler:me 2!; 'l'•·ıı1111u:ı· 1940 ı C•tıeml)(I gı.11111 haş\nn~~ r.urnm1c-
,..ındr•n b:ışkn gı.ınlf"'tdı• U - ~2 v~ 13 - 15 • kadar •i•'"rırrı edlleh".klli. 

F:ıı wn ırıııra"a<ıt gtınıı 2!•/VUl/1 ı·~·m,I~ gtlnüdılı. 

Jo';ı7Jn uıfı:ılfıt ıçin : 

AıılHıın, Jst;ırıtıııl ı ... ııııı, San;ıl okııll<ırı'-'1 ha~ vuıubn.'ll'U (ft.396) 

11,ıtl, MııJfıyun [>f'hlıvnıı gnzckkn 
bir.,, ını ldulı gondcrC'rc•k liusC';ı. n 
pelılıv.ııı<l.rn gur~ ı~t('flırmı il!lıı c1· ı 
miştı 

Mııl\yııotn ıddııı.,·nn gon Kırkpı
n ır guı c- , rıt• ecrıebı t,ılnıyctı.ulc 

Hrısnfopu1~ 

Süha 

( lı;t.ınl:ıt 1) 
Oz.mır) 

ır. 4 

16 5 
]'/ 4 

dt"l'C{'.00{' rnerrınun knlnı .ı'ksını~ 

yerel{' sıı1 ılı . 
Her 

40/li:ı"S ıınyıl.J moınkln his:ıcdar oldu
gun1J2. fflkı AJ rıaı;a, Hocn ttveytı mn-
hnllem, Klreçha sokıı'k atik 24 26, l'J~~~~:ı=ıfW=:::Z!~~2Xi~:!!i:~;ı:z;:l:i~~~~-.ı~~::ı:::::1~m:;;;o[;ı;ı':iilljitı 

B:ısn ( J\nluırn J 
olcluE;tı u • ı ~ueınmıı~ im scbdılc 400 Manılılt Askerli işleri bu ıı 1: ılPrı idmaıı ı-.{IC:H'1' lın:1.11- "'-M.-lııı <lst:ınbul) Ml ı 
landı •ı h ıl<fc Huscyınlc> k.ıı'l;ıı l •• l}'ıın:ı- Raşı{l ( Ank .. ın) (j,).2 
mıştıı A-U .As.""'d<ı ısımlcrı y;v.ılı gf'<liklı er-Kuııı ( Anknr:-ı) 60.S ·'"'' 

MııLıyırıı Tı.ırkıy bn;; ı~w.v.ıııın- Ncriın:ın <lı;Uırıbul) 61 2 ı başl:ınn en kııın bit umuuıdn Fntitı 
duıı ;yt'rıışınccye kııd,ıı kır.ın ı ır.ınıı Alı (l~trınbu}) tı.. 1 111bcshıe mtıı ıwııatfarı Wln oJunw 
bir St>rll<':<t gurcş miıs;ılıtılrn'11 ı•tıyoı- Yf!ı·mkı nush:ımıuln hu Jımnın Sv C:<i. Husniı oğlıı iı;ınalJ Usıkkı 
du mab:ıdlnı bulacaksmı:ı:. 1at:ınbııl. 

'lekııdnğlı Hüseyin, on tıc:ı gundur .:::===== P Gd lı;ınnil oı1lu Şlrafcddın 
cevnlı vcımrdıf;'İnden gazeteler ken- ZAVI J Gd. HaC'ı Mnksut oğlu Atımed 
rlısuıdr·n • evab istiyorlnrdı Y~ılkoy ılk okulundan 9Z8 8<'.nc- 1st:.ıubul 

Nihayet pehllvarumızd.ın aşnğı- smde nlrnıs o1duı,'Um §clı:ıdctnuırıeyl ı s... Gel Abdullııı-. oğln Kfınıu lııl. 
dakı ··pv.ıhı ııldık: • xayı ettim Ycnıslnl çık:ırttı~l,•m111::ın .ı G<l Htlseyln Fcllıııi c.ğlu M Alı 

Yf'nı · b.ıı. gnzctccı Mua.irıyctınc; eskfsimn htıkıntı olm.ıdığını ilfın ist:ınbul 
Mul.ıym ı .ch!ıvanın sür, 

1 
istl:ldiğl- ederim Top Gd. Hu,scym Galib .M. Alı lst 

nı gazctclu de o!rndwn. 'l'arladn v llılclı Tayynl'C' cemıyet.1 ap:ırt- P Ged Ahmed Cemal oğlu tsmııil 
koydr oldu unı ir;in geç hnbcı aldım.. rn:ınl.ırı bırlrıcl daırc No 38 d .raı 1:rtanbul 

Bu ı;f'b<'bl , cvabım gecikmiş bulunu ··======F=a=t=m=' ~=Y::ıtc:ıc.::e::ıv:::ı=l<======P=G=d=t=l.ı=n=ıh=un==oğ==lı=ı =E=l'=ku==l=s=I ,==: 
yoı·. ı~·ıı h •ı kimlo olursa olsun her 
vakıl guıc ıneğe hazırun. Ayn~ ?Cu
l!ı:, •nı ı tt hlıvana da bir mektup yaz
dıın 1~b ı mektubumun gı.ızetcrılzdc 

ııı~·ıııı ı ı• oı edeı saygıl:ırımı ı;unarım. 

Türk.i,Yc baş pehlivanı 
Hueeyln 

H.ıb••ı aldıgımıuı gorc onunıu1.rlPkJ 
paraz guııu Beşıkla'.J !'11.adyomuııdı. 

ö{tlc<'lı•n soııı~ akı pchlıvaıı karşıl.t~<ı 

c.akl:ı 'f.iıı M ıısabakoıuıı en t·ııl.e.ı l':;<ın 

cilıPlı ı k.ı J <:'hlıvanın y('nı~uıı:ey< kn
dm hoi;ıı-.1na arı olaı :ıkln P.:ık.ılıın 

ne oltıt ı.? . 

Şampiyonaya haz.rlık 

Bıı p ız.:ıı F'•rıerhalıı ı ctaıııı cin yıı-

mu afaza genel Kom lst. Lv .. 

amirliği s tin alm Ko .. r isliğinden: 
6U61l lırn muh::ımmcıı bcdcll<• fi Ağu.<ıtou 1940 p.'lı.ırrtc~ı ıııif-'1 U[ıa\ Jfi 

de kar::ılı uırfln 400 tıınc gılnıriUıı muhafaza ırıc.nıurıı kaııutıı atın.ıı-aktır. 
tık tcmın::ılı 522 liradır. Evsaf ve şnrtımnı v numunC'~ı herglın komıoyon

dndıı Gorüleblllr. tstckJllcrın kııJ>alı 7.ıır.fiarmı eksıltmc ııaotirıdcıı nflmyet 
biı sa::ıt l'VVclıne kadar Gnlntndrı Mumh ne ı·:ıctdcs:nde fbr:ıtılın H.il;ıl lu;-
rund<ıkl kornısyono verınclcn cfl3HI> 

Pamuk ipliği v 
üesseses!nden · 

ıa, ~l. :.ı:ı, 24 cudıd "1nllıll: mımar:ıh 
Horns:ırli' gı>diğiılden mılnk&Jllı m·
mıııın lZlllt•ı ~ı.yuu hakkında diğt~ 

bis.ııt..>dıır) rltı b.tı'lıktc bcı ikiniz a

lc:yhınc açılan davanın 101! kılıruul 

ımıhakermısı netlccsiııd,. Mut.4\ 17 / 
'111940 glıulıı ehlı vuku( raporundn 
ıu!ırldtıııtnlı g.1yu mı·ıık ulüo taksiml 
kııhıl olı11.ıılığ1 ve J.;ıyıııPti ba.uraSJ· 
ruıı M•kı:ı: y{ı;,, hm d<·~erındc bulwı
duğıı t:- rıh f'<iJldtltl ve bu Wbarln 
açık ıı.rtfJı '"" fi(' ıntılnı ak bed<'linm 
hı.~·li'l ı\tı<hc:·tlı·dıı talu!ınıi suTcl.ilcl 
aüyııurı ~.:ıh•ıııtıf' ın tnıımuı lWO Uı
rihirı.dt:> tc?Jtıyı.ıJ knbıl olıwık Ouıre 

gı.ynb~n ı..ar.ır v~rıJrnek.lc usuınn 14 
ürıcu m~ıl'ldl'-'!lhf' tcvfikıın teb1Jt mn-l 
lumurın knım olmak üıcrc bernr.:ı

cıbı k:aı n ı on be:J gün ıııi>ddeıfle. tl:\n 
nlunuı. 

ranıyor 

} l•lırıkmnız wm boyulı fıtııt;ı, 1 '!<.:. apııt lıe;Jı'} 1 imalfitmı ıdoro 

f"flect•!. ııılrı l ı bit dokıı111:ı poı;la •c•fırı• tlıtıv:ıı ıırıı.7. vilrdır. Şeraıtııru. 

a5ııcıdıı ;y.ıııl ıdıı. 

1 - F...tıl•rıkaıııı1.cı. ;ılı:.>m a~ Jkost.. ıı•<fı 1\ırıı: cılıı<'ak ve Türk ~tıı~ 
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