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Japon ihtilô.fında 
•• Sov1Jei - yeni saf lıa 

UMiDi ANLAŞMA 
ki taraf noktai nazarlarında 

K .ALMADI 
ısrar ettiği için 
en ne ice ahnmadı Moskovada dünkü müza 

Sovgef arazisindeki 

Japon askerleri 
tardedildi 

Fakat Japon Harbiye Nezareti 
aksini idd·a etmexted ·r 

Sovyet - Japon ihUiHi.h, Çankufeng cep 
besinde değişen askeri yaziyet dolayısile 
yeni bir safhaya girmiştir denilebilir. 
Filhakika gelen son telgraflar Japonların 
topçu atc~ıne mukabele olmak üzere ta-

arruza geçen Sovyet kıtalannm Japon ı 
Jarca ihtilaOı telakki edilen mmtakalar. 
daki Japon askerlerini sürüp çıkardıkla. 
n bildirilmektedir. Bu vaziyette Japon

'iJ/6"" Devamı 4 üncüde 

Alman yada 
Çek tayyarelerine 

verildi 

ere e ~ 

Bir Sovyet tankı ve piyade kttası ma11evra esnasında .•• ' 

Çekoslovakya hükQmetlnln ceva ·n Berllnde 
"zaif bir özilr dileme,, telakki ediliyor 

Bu, Almanlarw bu gibi tayyarelere o.. 

te§ nçacağt demektir. 
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1 Parls BUyilk Elçi- i il§ u H ~ u N Bertin hlikümeü, Almanya üzerinde 
uçacak her Çek tayyaresine, Fransanm 
Frnnko tayyarelerine karşı tatbik etti
ği usulü tatbik edeceğini bildirmiştir. 

Glatz ilzerinden uçan Çek tayyareleri 
~ Devamı 4 üncüde 

' Yurdumuzda pUina göre kurulacak ilk şehir 

Karabük şehrinin 
plan ları hazırlanıyor 
Prost bu ay içinde Karabüke 

giderek çalışmağa başlayacak 
On bış güne kadar §thrimize şehrin ön projesini hazırlamak üzere 

gelecek olan mimar Pr.ost burada bir tetkikler yapacaktır. 
müddet kaldıktan sonra Karabüke gi- Karabükte kurulan büyük demir ve 
decektir. Mütehassrs, Sümcrbank tara- selik fabrikaları tesisatı ile bera~cr .. bu-

fmdan Karabüktc kurulacak bUyiik _.. Devamı 4 uncııdo 

i mlzi kabul etti 1 ~ 
~ İstanbul, 7 (A.A.) - ReiSicumhur i \ k H ~ Atat~rk, bug~n. Paristen gelen Türki. ~ ş a m a be r 1er1• 
: ye Buyük Elçısı Suad Davazı Dolma.. : .. 
~ bahçe sarayında kabul buywmuşlar va ır 1 n yepyeın n lbl Dır şeD<D Dde 

çokacakto ır i ve bir müddet g5rüşmüşlerdir. . ....... -.............. ·-·····················-······· 
~umaınyada 

Bir casus 
idama mahktl.m 

edildi 
Berlin (Taymis) - Vilhclm Kaşel is

minde 23 yaşında biri, askeri sırlan ifşa 
cürmünden dolayı, divanı harp tarafın
dan idama mahkOm edilmiştir. 

Bu. sene başındanberi verilen 19 uncu 
idam kararıdır. 

Ayn bir yazı ekibinin çalı~masile ha zırlanacak olan bu gazetede ·· u b . .. 
haber ve hadiselerini, en güzel romanları ve hikfiycleri bulacaksınız :.K~un n ütun 

Hberl 
· bh · urun~ şam a en,. sa a tabından tamamen ayn olacak, her husustd b b k • · 

de çıkacaktır. arn a~ a şekıl. 

oıııım ııııın11nııımnı111ıın1nıımttını111111ııımmırıın ımıınılilllııw 

.. 

. lngiltere Filistinlileri 
sükUna davet etti 

p:ajları soyan genç 
bir .. hırsız yakalandı 
19 gun evvel hapishaneden 

çıkan Hamayak birçok 

Emniyet lklııol ,~.v!~!ı~n ~ e soydu 
mayak isminde sabıkalı ve meşhur bir - • ,~ 

hırsızı yakalamışlardır. 

Hamayak birçok hırsızlıklardan suçlu 
olarak bir mUddet evvel hapse girmie vo 
on dokuz gUn evvel de çıkmıştır. Fakat 
genıt ve oldukça da yakı§ıklı olan bu 
~ırsız yine rahat durmamış ve eski fan
lıyetine devam ederek bu on dokuz gUn 
içinde dört ev soyduktan başka da bir
ço~ kUçUk hırsızlıklar yapmı§tır. 

• 

#: ••• 

amayak geceleri evlere girerek el
:~se ve kıy~euı eşya çaldığı gibi glin • 

zlerl de bılhassa plajlarda hırsızlık 
yapmaktadır. Her gUn sabahtan akşnma 
kadar Florya, Anadolu sahilleri \"C Ada. 
lardnkl pltijlan dolaşan bu genç kabine· 
lcrde ne bulursa çalmaktadır. 

• 

~ .. -
llamayak'ın plôjda aluımış bir resmi 

mırak \' C lki kabine arasındaki tahtaları 
kırarak ~ apmıştır. Aynca kendisi yakı. 

• 
'Ç_lf.tlfkler1n1 m1Ji1a1<ta 1iln 'Sll41ılanan Ya1ludi kadınlartn(lan bir grup .•• t .... 

Hırswıklarmı, zengince gördüğü kim
selere ait kabinelerin blti§iğinde soyu- Devamı 4 iincüde 
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Çekoslovak cfkurı umumiyesını 1 7 
inci asırda vukubulan bu anlatacağı -
mız hadise kadar, hıçbir vaka tel ışa 
düşürmemiş.ir. Bu vnkanın kahramanı 
vaktile çok nüfuzlu ve fenalığile mcş 

bur ve Slovakyada Çahtiçe ş:ıtosunun 
sahibi kontes Yelisaveta Batori'dir. 

Çahtiçe kasabasmdc:ıki köy kilisesi 
yeni tamir gördüğü için kontesin 
mezarının bu kiliseden çıkacağı umul 
maktadır. 

Bu zalim kadın, 16 ıncı asrın niha. 
yetinde ve 17 inci asrın başlangıcında 
yaşamıştır. O, Çahtiçe şc:ıtosunun ve 
civaı· köylerın yegane sahibesiydi. 
Çahtiçe şatosu ve işgal ettiği arazide 
bugün dünyaca meşhur Piştanyi kap. 
lıcası bulunmaktadır. 

Hiç şüphe yok ki bu kadın, ruban 
hasta bir kadındı. Çünku emri altın.. 

da bulunan köylülere müthiş işkence. 
Jer yapmıştır. Kontesin bir fikri _ sa. 
biti vardı, bu da güzelliğini ancak 
masum kızlann kaniyle yıkarsa mu • 
bafaza edebileceği hakkındaki kanaati 
idi. Bu vahşi arzusunu genç kızlann 
tırnaklan altına iğne sokarak, vücutla 
nndan parça parça et kopararak tat
min ediy.crdu. Sonra işkence görmüş 
yan ölü kızların vücutlarını, şatonun 
ycraltmdakt odalarına ouyordu. 

Yüksek, asilzade tabakasına men • 
sup bulunduğu, o zamanki şimali Ma. 
caristamn en nüfuzlu asilzadelerile 
akraba olduğu için, bu dul kadın Ye. 
Jisaveta Baroti, kendisine ceza gör • 
mcden, emrindeki köylülerin kızları ... 
nm hayatlarım almağa bile salfilıiyet 
tar sanıyordu. 

Bu kadın, tam beş sene hiç merha. 
met duymadan, hissiz ve vahşi bir 
surette zavallı kurbanlar.na işkence 

yapmıştır. Oyle ki bu yürekler par 
çalayıcı hadiseler bütün o civarda bu. 
gün de yerlilerin tüylerini ürpertmek. 
tedir. 

Uç yüzden fazla hatta , bazılarının 
iddia ettiğine göre, alo yüz elli ma -
sum kız, bu ruhan hasta ve zalim ka. 
dının güzelliğine kurban gitmiştir. 

••• Kontes Barotinin genç hizmet
çilerinden biri kontesin saçlarını tan. 
yordu. Nasılsa dikkat etmemiş ve 
kontesin bir tutam saçını koparmıştır. 

On, onbe~ sene evvelinin en mcşlıur 
sjncma yıldızı Amerikalı Perl Vayı cı•

velki giln Paris civarında bir hastanede 
ölmii§tür. Kırk beş yaşlarında ölen l'eıl 
Vaytı eski sinema meraklılarından tam. 
mayan yoktıır. Resmini yukarıda görü. 
yorsımıez. 

Hiddetlenen kcnteı;, zavallı kıza öyle 
bir tokat vurmuştur ki, hizmetçi kan 
içinde kalmrştı. Kanın birkaç damlası 
zalim kontesin yüzünü de boyamıştı. 
Yüzündeki kanı sildiği zaman, ayna. 
ya bakmış ve ııynada dehşet ve hayret 
içinde, kanların düştligü yerin daha 
gergin, daha taze olduğunu görmüş, 
yahut da ona öyle gelmişti. r şte bu 
vaziyet, kontesi müthiş bir cinayete 
sevketmişti. Bu hadise ona güzelliğim 
nasıl muhafaza edeceğini öğretmişti. 

TeHişın:la da haA:rydı, zira güzelliğı 
yıpranmağa başlaıruştı. 

Tasar!adığı şevi çok gt-~nıden tat.. 
bik etmeğe başlamıştı ... Uşaklan glı. 
zcl vaadlerile kızları kandırıp şatoya 

sokmağa başlamışlaıdı. Bu ııure:le kon 
tes kanh banyolar yapabiliyorı:l".?. Za. 
vallr kızlara, glizel 'aadlerl: kandmhr. 
şatoya alındıktan sonra en mıithi~ iş.. 

kenceler görmüş, scnra öldünilmüş • 
tür. 

Kontes Barotinin bu hayvani hare. 
ketleri civar köylerde ağızdan ağıza 
gizli olarak naklediliyordu. Fakat kon. 
tes Yclisaveta Baroti çok nüfuzlu bir 
asilzade olduğu ve emri altında bulu. 
nan köylülerin üzerinde hudutsuz bir 
saHihiycte malik bulunduğu için kim

se onu açıktan açığa şikayete cesa. 
ret edememişti. 

Köylüler, kimseye şikayetlerini söy 
liyemeden, kızlarının kaybolup gittik
lerini durup seyrediyorlardı. 

Bu asilzade kadın, memleketin en 
büyük devlet memurunun akrabasıy _ 
<lı. Kontes onun Yudita ismind "ki kı
zının düğününde bile bulunmuştu. Bu 
düğün üç ay sürdüğü için vaktini hep 
asilzadenin sarayında geçirmiştı. 

işte bundan cesaret alarak bu mel. 
un kadın, cinayetlerini beş sene fasr. 
hısız işliyebiliyordu. 

Zavallı kızların mukavemetlerini 
kırmak için hususi bir filet icat etmiş. 
tL Bu füetin üzerine kurbanlarını bağ. 
hyarak, onlara en müthış işkenceler 
yapıyordu. Bu !Jet, şatonun en mah. 
rem odalarında bulunuyordu. Ve bu 
odalarda olup bitenleri dünyada kim
se asta görmemişti .• 

Bununla beraber, bu korkunç cina. 
yet de, bütün çıplaklığile günün birin
de meydana çıkmıştu. Çahtiçe kasa ~ 
basındaki papaz, köylülerin şikayet 
ve acılarına artık tahammül edemez 
olmuş ve bütün bu cinayetleri hUkQ. 
mete bildirmeğe karar vermişti. 

Bratislava'ya gitmiş ve orada ayni 
zamanda toplanmış bulunan devlet 
meclisinin huzurunda bütün bildikleri 
ni anlatmıştı. tlkönce papazın anlat. 
tığı bu korkunç maceraya kimse inan. 
mak istememiş, herkes bunun esassız 
bir iftira clduğunu zannetmişti. Kon. 
tes Baroti kaç defa Bratislavaya gel. 
miş de hiçkimse onda gayritabii bir 
hal görmemişti. Hatta birçoklannın 
söylediğine göre, yakında büyük bir 
asilzadeye varacakmış. 

Bununla beraber, ihtiyar papazın 

ısrarı üzerine, memleketin derebeyi, 
şahsan tahkikata girişmeğe karar ver. 
mişti. 

Adliye ınalOmatlarma göre, derebe. 
yi şatoya geceleyin gitmişti. Bütün 
şatonun ordu ile kuşatılmasını emret. 
mi§ti. Sonra mııiyetten bir adam ala. 
ralt ıınsızın şatoyu basmıştı. 

Methalden girer girmez, işkenceden 
yarı Qlil iki tane genç kız bulmuşlar. 
dı. Yanlarında, bir de ölü bir kız ya. 
tıyordu. Fakat derebeyinin ve maiye
tindeki adamların §atonun yeraltı oda. 

lar;ncla gördükleri, o kadar korkun~ 

c:kadar rnüth:şti 'ki, bu kana kanıksa. 
nuş adamlar bile dehşetten dona kal
mıştı. 

Odanın ortasında kontes Y elisave • 
ta Baroti duruyordu, Elleri kan için. 
de idi. Yüzü ve omuzları l:ana boyan. 
mrştı. Deli gibi gülüyordu. Yanında 

suç ortakları da bulunuyordu. 
Bu üç kişi, zavallı genç kıza işken. 

ce etmek için yarışa girişmişlerdi. Bed 
baht kız iş'l!:ence fileti üzerinde sıkı 
sıkıya bağlı idi, hafif bir hareket bile 
edemiyordu. Talihsiz kızın yüzünü 
öyle berbat etmişlerdi ki, ana babası 
bile gelse onu artık tanıyamıyacaktI. 
Vücudu da muhtelif işkence alctlerilc 
paramparça edilmişti. 

Dereberi odaya hücum eden asker
lere kontesi hemen şatcnun zindanına 
atmalarını emretmişti. Ortaklarını da 
zincirlere bağlatarak Velika Bitça p. 
tosuna göndermişti. Orada cezalannı 
göreceklerdi. 

Mahkemelerin karan ıu şckildey. 
di: 
Ba§kasınm kanına girdikleri için, 

ve bu feci cinayetlerini işliyen ellerin 
parmakları masum kızlann kanına ıo. 
kuldu~u için, onların kesilmesine ka
rar verilmi lae de, parmaklar kesile. 
cek değil, celladın kerpeteni ile ayrı 
ayn kopanlacak ve sonra vücutları di 
ri diri yakılacaktı. 

Derebeyinin emrettiği gibi mel'un 
kontes ebedi hapse mahkfim olmuıtu. 
Oturduğu pto kendi malı olduğu için 
cezasını kendi şatosunda görmüştü. 

Kendisi hapisten üç sene sonra 1641 
de ölmüştür. 

Rivayetlere göre, kontes öldükten 
sonra nıışını Çahti!ie klisesinde bulu _ 
nan aile mezarına gömmüşlerdi. Fa • 
kat bir heyetin klisede yaptığı tahki. 
katta kcntesin mezarı çıkmamıştır. 

Çahtiçe civarının ahalisi ve biitün 
Çekoslovakya halkı bu "kanlı konte • 
sin,, mezarını bulmak için te§ebbüse 
girişen heyetin son neticesini büyük 
bir alaka ile beklemektedir. 

Kontesin mezarı bulunduktan son -
ra bu hiç şüphe yok ki en kanlı ve en 
zalim Macar asilzadesinin kanlı hiKa. 
yesinin son yaprağı çevrilmiş bulu. 
.,,lnda.L.otna omah obundan sonraaa 
nacaktır. 

~.-..~---~~~ ........ .._. ....... .__~~~~--· 
Her sene olduğu gibi bu sene de Al-

manynda Bayroylta Vagner festivali 
başlamış ve bu musiki bayrammı bizzat 
Hltler açmıştır. 

Resimde, Alman devlet erisf, Vagne. 
rin oğlunun karısı Viulfred Vagner'in e. 
~inde gönllilyor. Bitler bUyUk musiki 
üstadının bu tarihi evini ziyaret etmiş 
ve kendisini Avusturyalı bir genç kız 
knrşılamıııtır. Madam Vagner soldalddir. 
Arka plflnda g8rUlen adam da Hfllerin 
muavinlerinden Jullus Şnvb'dır. 

1talqan hava moreşalı 
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l\lnrcşnl Bnlbo 

lng"ltere 
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Kudüs, 8 (A.A.) - İngiltere mlis· 
tcmlekat nazın Malkolm Makdo· 
nald, dün mütencklren Fillstine gel. 
mlştlr. 

Mumaileyh, dün bUtUn glln Kudüs. 
te fıU komiserle, nskcr1 kıtaat ku. 
mandanı ve polis umumi müfettişi i. 
le görUşmüştUr. Nazır, geceyi Kudüs. 
te geçirmiş ve bugUn gündüz tayya. 
re ile Kudils civarı ilo aşağı Galile 
ve Snmarl üzerinden uçmuştur. Ken. 
dist öğleden sonra halka hitaben bir 
beyanname neşrederek Flllstindckt 
kısa müddet ilrnmetlndcn maksat, 
memleketin hali hazırdaki vaziyeti 
bakında mnlflmat toplamak oldu. 
ğunu bildirmiştir. 

Ingiliz nazm tayyare e a ta 

hareket etmeden evvel bir beyanna 
me neşretmiştir. Bu beyannamede 
ezcümle şöylcdenllmekte<llr: 

"Bizler, diğer bir ç.ckları gibi, yurt 
ları Fillstinde bulunan iki mlllet 1. 

Kısa Haberler 
• Trnmvny şirlrntinin snlın . lınması ldn 

müznkccrlcre sckcek ny lınşl::ınacnktır .. 
Y::ıpılnn letkikata göre 1 lanhul tronwn) in. 
rı senede 60 ınihon yolcu nakletmektedir. 

• • Hami li)c'nin Knrodcnit. sc~olıotiııden 
dönerek yarın ,.ela ölıur gün limanımıza 
sclmesi muhtemeldir. 

• fr. ticaret umum nıiidiirü Mümtaz 
Rek, hu harta itinde Giresondan dönecek 
\'e ıizüm stondartloşlırması için yapılacak 
toplantıda lııılunmak iizcrc lzmlre gidecek 
tir. 

• Tfırk tnrih lmrumıınun \'ize köylerin. 
de ,.e Kırklnrclındc yopncanı kazılnro }"n • 
kında tekrar b:ışlunac:ık \'C bu seneki he. 
yet dnha bilyük bir k:ıdro ile çıılışacaktır. 

• Terkos tcsis::ıtını ıslah için İngiltere. 
rlcıı ııetirilen yeni makinelerin yerleştiril. 
mcsl bitmiştir. Ayrıca şebeke üzerinde de 
ıo;lnhnt ynpılncnktır. 

• Bebek - htin:oı e yolunun :ıçalnıası için 
ynpılan istimlftk f!llcrinin ilk mu:ımclcsi 

Iıitınişlir. Kı men kcsllel'ck bin:ılar üzerin. 
de de bir heyet tetkikat y:ıpınakt::ıdır. 

• Berberlerin üç sınıfa RÜre tasnifi yn. 
kınıl:ı yapılacak ve tarifelerı ona göre tco;. 1 
hit cdilrccktir. nu nrndo ıraş nzııınl on. 
beş, s::ıç 20 olne::ıktır. 

• Yeni \'alide hanı ynpılncak olan Pos. 
t:ıne kıırşısındıı rvlrnfn ait :ırsnr1ııki b:ıra_ 
ka s:ılıiplcrinc l:ıhliye için verilen müddet 
bir bnftayn kacl:ır bitecek hundan sonra 
hanın lnş::ımıa bnşlnnocoktır. 

• Feo;tiYal mün:ıo;ehetlle Rumen snnnt. 
k:ırl:ırı tarafından hnzırl:ınıın el işleri ser. 
gisi nyın 20 sinde ııçılncaktır. ScrRide Kı. 
ııl:ıy \"c kadınl:ı ı ç:ılıştıroın kurumlannın 
eserleri de teşhir edilecektir. 

• Manrir vekliletlncc te hlt edilen proıı. 
roma Rörc, mel teplf'rrlc talebe kayrhna 
22 anustMclnn 20 C) HHc kadar tnlebe kay_ 
declilcc<'k, 3 tcşrinlcn elde de derslere b::ış 
Janacnktır. 

• Adliye ''ekleti tnrafından verilen yeni 
bir karara göre, ıılhr cezalı mahkiıml:ır 
hnpf!ıhanelerde diğerlerinden ayrı bir yer. 
de hulunocok, kadın mOcrimlere de oyra 
bir hastane tahsis edilecektir. 

Pnris, 8 (A. A.) - Mare§al Bnlbonun 
Berlinl ziyaretinden bahseden Ordr ga
zetesi diyor ki: 

"Söylendiğine göre bazı Alman mah
f clleri, İtalya ile Almanya arasındaki 
bağlan bir ittifaka tn.hvil etmeği §fddetle 
arzu e!.mektedir. Genemi Pariani \•e ge
nerol Russo'nun seyahatlerinden sonra 
ımdı de mareşal Balbonun bu seyahati 

hu arzuya i aret teııkU eylemektedir. 
uındra ve Parlsin bu mesele Uzt>rinde 
durmalnn ldzrmdır. İtalya ile Almanya 
rasındnki askeri bağların takviyesi 

k yffyetfnin f ngllt re ile Frnnsa aracıın
dnki askeri bağların takviyesini c>lzem 
kılmakta oldnğu üzerinde durulacak bir 
meseledir. 

li eri 
cin de AdUA.ne olacak bir esasa isti. 
nat etmek suretiyle Fillstlnde sulhU 
yeniden tesis etmekten ibaret bulu. 
nan vazifemizi ifa fle meşgul olduk, 
istikbaldeki mUtemad! gayretimizde 
bu şekilde olacaktır.,, 

Sahne üstadı 

S anis avs • 
1 

75 yaşında 
Moskovado öldü 

Moskova, 8 (A.A.) - Sovyctler birli. 
ği halk artistlerinden ve .Moskova sanat 
ti) atrosunun kurucularından Konstan • 
tin Stanislavski, 75 ya§ında old ru hnL 
de Moskovada vefat etmiştir. 

Hayatının 55 senesin6. tiyatroya hasret
miş olan büyük artist Stanislavski Rus 
sahnesinin en yüksek üstadı idi. 1898 de 
kendisi gibi bir iki yüksek sanatkarla 
Moskova sanat tiyatrosunu tesis etmis 
ve 40 sene müddetle bu sahneyi idare 
eylemiştir. Stanislavski, aktör yetiştir _ 

mek hususunda kendi ismini taşıyan ye. 
ni bir sistemin bacisidir. Sovyet hük!l.. 
meti, Rus tiyatrosunun inkişafına yaptı. 

ğı büyük hizmetlerden dolayı, kendisine 
Lenin ve lş kızıl bayrağı nişanlarını ver 
miş ve ''Sovyetler birliği halk artisti,, 
ünvanım tevcih eylemişti. 

--o-

~cmaıırnw~da 

Yeni e alliyet 
kanunu 

Roman~ada neşredilen yeni bir kan~ 
la ekalliyetlerin bir~ok haklan teminat 
altına alınmaktadır. Kanuna göre bütün 
Rumen vatandaşlan, ırk, din ve dil far. 

kı nazarı dikkate alınmaksınn ayni hak. 
elan istifade edebilecek, ayni emniyet 
altında bulunacaktır. Gene ayni şekilde 
her vatandaş askerlik hizmeti ile mükel
lef tir. 

Romanyadaki ekalliyetler 2 milyon Ma 
car, 725 bin Alman, 800 bin Rus ve 800 
bin Yahudidir. 

--o-

Macar nazileri 
kuvvetLenigor 
Berlin, (Tayrnis) ~ Şimdiye kadar 

te'şkiltıtsız ve küçük gruplar halinde olan 
Macar nazileri bugün faaliyetlerini kuv. 
vetlendirmektedir. 

Nazi cereyanlarının en kuvvetlisi olan 
''Macarcılık,, grupu ile kont Aleksandr 
Festelisin idaresindeki Macar nasyonal 
sosyalist partisinin birleştiği ilan edılmiş 
tir. 1'Macarcılık,, cereyanmın şefi Salaşi 
halen hapiste bulunmaktadır. 

Yeni "Macarcılık .. partisinin c:efi olan 
Hulay partinin programını neşretmic:tir. 
Fakat program derhal hükfun_t tarafın. 
dan müsadere edilmiştir. 



Başıboş avcı 
Yurdun tabii serv::tlerini tahrip 

eden zaraı lı bir unsuı dur 
Bu sene yapılacak avcılar bayramı nasıl 
olacak 

Bh' .,, bayrtlllftlltftn1 aın.11 erısti.UllllPll 

Avcılık, bizde k ihmal ujraJD'I ve t BllYWderilllls aavcıdıtı "- ~er. 
lpttaalllkten bir :ruı ınır:'ulanUUPJI it- GeQen ••• b.tlk6met bir ara aftllıjt 
Jerden blrldlr. ısaıwna yaptı, bu Jranua aft:lbiı da yeal 

bir e18lplia altJll& aldL ~ tok mem 
Beretet IOD teneleıda b8ll mU~ DUDUL J>ailara, arıara ldç klmMDID a6 

bla meraklılar ortaya atılarak bu ,useı remJYeceti yerlere avJaam&Ja çdıaD bir 
spora hareket verdiler. avcı kendi keııdlnl muabUe edecek ka-

Devlet de tam yerbıde bir k&JlUD cı- dar avcılJk dlliplinlerlne beth olmalıdır. 
kararak, av~ılıfm memlekete zararlJ Avcı: Yukarda faydalı bir varlık ~ 
delil, faydalı olmumı teznln etti. mektır. ıiraatın. iktisaclııi, yurdun tabil 

Avcılığı canlandmnalr için atılan adım
lardan birt olan ve her 181'18 ı.taıabuJ 
Avcılar kurumunwı tefYlkl>le yıı.7 ılnıak. 
ta olan Avcılar ba,yramı bu eene de A· 

fustosun 28 lnGI puar ,onıı KU !lk~elr· 

mecedetd Avcılar ~·· Çobaa -
nıe meafreetnı!e btıytli tareJll Wt~ 
eaktlr. Bayramın dilet ......... 
PV!ak, ~ ttıenceU __. tcto lnJ... 
~~ beyett ve ,eJu'bDlll a'V'cdarm
dan blr heyet devaıııalı ıurette çalışmak
tad • ' T' A vı:tlıı.r kurumu, bayramda beş 

~ 18D• Avoılar tıarramr. :reattvaı 
te• Jltp19tlnce İltanbul featlval pro .. 
sramı içine aJmm11 ve bayramda )'&Pi. 

• atıt mllaabakalarma vlllyet ve lnhl
.ın... ldareıl adma iki kupa konulmut
tıa. 

Hatıl'llluzda kaldığına ıare vU&yet 

kupaauu Baltrap atqlarmda kurum •· 
larmdan Niyazi Tahir uzaam11 ve ~ 
Mrlai' ldal'Mlnbı verd)tl Jnısı-11 da .... 
bit Jıedef u.rtne ıo atıtta 36 puV8D hl* 
•btyte aı puvanJa kvwD idare 1ıere .. 
tlııfleıı umumi k&ttp Reımt almJltL MU· 
•bakaya llrn dller atıoııara da dere. 
celerbae &6re mtklfat ve 1ıectıreler ve• 
rllmlfdr. 

Avcılar kuraiDu Uytıeıbaden olu bu 
Dd atıcam ba l8ll8 ~ BaDulD 
devletıert ~ ~ IGIJD
cle 71lpdacak atıe mU..baka•anaa Tir -
kiye eJdptyle ilUrak eylemek Ulete P
llltddarml ~ Tlrk eklpl, Tlrkl
,re4eld a~ tetekkUllert araemda'o _.. 
Jecekttr. Karam üyelerinden blr ı.t bl
se l1JD)an 16ylemJttlr: 

se; eunın ~oruyucusu avcıdır. fak.at her 
avcı bu ava delildir! Ben bu sözlerimle 
bŞ bot ava)'ı. yurııu.ı tabii serve~ olan 
dilerli av ba~ Jwll tahrip va
sıtaSI ava.YJ, afCI tefekküllerine da. 
an oınıı,.a ·~ kasdedirorum. 

Ava GlJk vuran. ölduren delildir, avcı 
yaoatan,Oreten ve sonra avlayan avcıdır. 
8aŞ& boş avalılı kaldırmadıkça. anlat.. 

tığım bu avayı, bir avcı teşekkülüne ceb 

ren sokmadıkça çok değerli av hayvanla 
nmızın soyundan bir ün eser kalmıya -

Modern ceza 
evin~e hayat 

Hlr tek sllAhh mu
h afız.ı olmıyan bu 

mUt-ssese nasıl 
işliyor 1 

JCdirne, (Husus!) - Yeni turulan E
dirne cezaevi, umumi mUfettil general 
KAiım Dlrlk ve kolordu kumandam ta
ralJndan aiyaret ve teftil ediJmlftir. 

Çok lyl blr vaziyette buluııaa F.dlrne 
cemevi yer>yenl bit mtem dahilinde ta. 
lemektedlr. Meeell buradaki mahktmla
rm bquıda tek bir jandarma veya siWı
Jı mu!ıa ız yoktur. Bu büyük terbiye yur
dunda ıeref ve izzetin.efil tızertne ka -
rulmıq bir idare vardır~ 

4000 dekarlık bir ~filllln hemen he
m n bUtUn topraklan iflentyor. Her te· 
ıit avadanlddan mattneletl vardır. Mah 
ki'imlar bunlardan blr tmımmı kendileri 
kendi atölyelerinde yapıyorlar. Ot bal
ya maldııetl gibi. 

Adliye vekl1ett bu çtftllit 91tmalmak 

emrini ve parumı vennlştlr. Ceza e
vinde demlrclllk, terzilik; marangozluk, 
kunduraeılılr, halıcllık kollan açıl.mlltır. 

Hem bUtUn lhtij-açlarmı gideriyor, 
hem d slpatlş alıyor. 

IIJah eyi lee daha çok g&ze çarpar. 
Memleketin her ~rlnden toplammt 150 
çoeulı tertemiz derelerine muallimlerle 
devam ediyor. Ondan IODra atölyeler ve 
tarlalarda herhalde yaptıiJna iğrenen 

ve onu wıutmak lltlyeu hayaiyetll ve 
'l'Ui'k cemiyetine )'lnr bit luan olarak 
yetişiyorlar. 

Ceza mUddetlerfnln cHSrtte blfl batıl
lamyor. Müddetini dolduran •oyu"YeJi -
Uyor. Kendi tarlalarmda biçip kendi ft. 
rmlarmda plflrdiklerl halla buğday ek
mekleri göze çarpıyor. 

Bu kadronun yakında arttmlacağı söy 
Joniyor. Islah evine gidenler yilzlerl kıp-

Seyahat 

Egedeki eski eserlere 
rağbet arhyor 

Bu yıl Rftt>dP tetkl'lcat yapan Allm ve ta• 
rlstlerlo miktarı geçen )'ıla Kire çok arttı 

T111istlnin biUıassa ıiy01et 

DeniıJi, {Anadolu muhabirimizden) -
Küçük Asyada ayakta kalmıt olan eski 
eserleri tetkik etmek üıere ti uzaklardan 
her yıl yüzlerce ilim adamj)e binlerce 
turistin yurdumuza ıeldiiini biliyoruz. 
Bu hususta dünya asan atika muhitin. 
de memlelreUmize daha esaslı bir alAka 
uyandırmak için hükOmetinilin aldılı 
kuvvetli tedbirler malQmdur. Bu ted. 
blrlerm bilhassa 80ll yılda büyük fay. 
dası oldu. Bu yıl memleketimize ıelen 
turist sayısı. geçen ve daha evvelki yıl. 
larla mukayese kabul etmiyecek dere. 
cede bir &rtJ1 t8rıa kaydetmektedir. 

Dün, ''Hiyerapoh.. te tetkikler yap. 

kmnızı hastalıktan zerre kadar eser 
bulunmtyan gtlrbtlz bulanlarla kargılqı • 
yor. Temiz revirleri l9e hemen boş gibl 

ıttikltrl Dmlı!idıTri Ptnnktaı. 

mak üzere Denizliye gelmekte olan iki 
ecnebi ile trende beraberdim. Bu adam. 
larm elinde Asya medeniyetine ait ma.. 
h1matı ihtiva eden bir not tomarı var. 
rı. Bana ilahat verditer. Anadolu me.. 
deniyetleriııden bahsederken söıü bu me 
edniyetlerin enkazına n8klederek lımir, 
~la, Manisa, Denizli. KOD.)'&. ve A. 
masya vilayetleri 6zerinde bilhassa te.. 
vakkuf ettiler. Onların kanaatine ıöre 
villyetler birer tarih buineli kadar kıy .. 
met ta§!Yor.. lngütereden gelen bu L 

damlann bana söledikleri sözler ara. 
unda pyam dikkat olanlannı aptıya 
alıyorum: 

- Siı gelen turistlerin sayısmı arttır. 
mak için bfikQmetinizin yaptılı gQıel 
propagandadan ba§ka, antikiteye mahk 
bulunan vilayetlerde de geniş ölçüde im. 
kA.nlar aranılmıya başlandığını biliyo. . . . 
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Bir Yunan diplomah 
Selanik anlaşmasının 
ehemmiyetini anlatıyor 

Bug ü n Ha l kan ~ a rımadasıoda f{alip veya 
ma~l up, doynıuş veya gayri memnun 

memleketler yoktur. 
Atina, 8 (A.A.) - Atina ajansı bildi. , 

riyor: 
Elcfteron Vima gazetesi, yüksek bir 

diplomatik şahsiyetin Selfınik anlaşması 
hakkında bir makalesini neşrctmektedir: 

Bu yüksek diplomatik şahsiyet, ez.. 
cümle diyor ki: 

''Selanik anlaşması, uzağı gören zL 
mamdarlann cesaretli r~alizmi ve filiya.. 
tın mantı~., ile yaratılmı~ olan mesut 
bir vaziyeti temhir için serbestçe fikir te.. 
atisinin muhassalası olarak vücuda ge. 
len enternasyonal ve "katardan birini t~ 
kil etmektedır. Selanik anlaşması, sarih. 
tir. Esaslıdır, samimidir ve böylece mu. 
harrirlerinin ruhunu inikas ettirmektedir. 
.ı Tfkbinlik kuvveti ve astikbal ümitleri ile 
doludur. Hiçbir kimseye müteveccih de. 
ğildir. 
Anlaşma, enternasyonal, enterbalka

nik vo Yuuanistan bakımlarından da 
mühimdir. 
Anlaşma, Balkanlarda fiilen mevcut 

vaziyeti takviye etmekte ve her turlü 
sultefchhümden ve sarahatsizlikten Ari 
'berrak bir hava yaratmaktadrr. 

Entemasyonal cemiyet bakımından, 

bu anlaşma, bir zamanlar Avnıpanm ba
rut fıç·sı olan bu mıntakanm bundan 
böyle bir sulh delilidir. Bugün, büyük ve 
ktiçlik blltün memleketler gazeteleri, is 
ti.snasız, bu anlaşmayı samimi bir mem
nuniyetle selamlamaktadır. 

Balkanlar arası bakrmmdan, bu anlaş
ma, Bulgaristnnrn Balkan antantına doğ
ru teveccUh etmekte olduğuna bir işa· 
rettir. Bulgaristnn, Balkan antantının i-

yi niyetlerini anlamış ve 1936 Montrö ve 
1937 Nyon iş birliği merhalelerinden 
sonra, bugiln 1938 do Balkan antantı • 
nın ayni poliUkayı takib etmekte oldu· 
ğunu beyan etmiştir. Bundan başka, Se
lanik anlaşması, Nöyyi muahedesinin 
askeri tahdidatmı kaldırmakla, yarımada 
devletleri arasında manevi bakmıdan 
tam bir müsavat tesis etml§tir. 

BugUn Balkan yarımadasında artık 

gallb veya mağllıb, doymuş veya gayri
memnun memleketler yoktur. 

Bütün Balkan devletleri hür ve mil· 
savidir. ve her biri 'kendi milli hudutları 
is;inde, aralarında kavga etmek için de
ğil fakat her nereden gelirse gelsin 
muhtemel tecavüzlere karşı müdafaa 
için lüzumlu maddi kuvvetlerini inkişaf 
ettirmektedir, 

Yunanistan bakrmından, Selanik an
laşmasının iyilikleri de şunlardır: 

Komşularını samimi dost görecek o
lan hudud halkında emniyet hissi takvi
ye bulacaktır. Trakya hududunda tah· 
kimatı meneden ve bu hassas noktada 
enternasyonal tahdidi mecburiyetler te 
sis eyliyen Lozan muahedesi Trakya 
gayri askeri mıntakası hükümleri lağ
vedilmiştir. 

Karşılıklı olarak anlaşrlan komşu 

memlekete semereE ekonomik i~birliği 
imkanları fazlalaşacaktır. Yüksek dev • 
let adamı Köseivanof ile temaslar, bu 
anlaşmanın, iki memleket arasında ye 
ni yeni mesut başarıların başlangrcrnt 

teşkil ettiğini derin emniyetini hasıl et
miştir.,, 

Sovyet-Japon 
ih il8fında anlaşma 

ümidi kalmadı 
/Jaştaratı 1 incide 

lar leni bir taarruza geçmedikleri takdir 
de Sovyctler içir. mesele kalmamıştır. Fa. 
kat Japorilar acaba yeni bfr taarruza geç 
miyecekler mi? Tepelerin geri alındığına 
d::ıir Sovyet menablanndan verilen ha. 
berlcri Japonların tekzip etmeğe kalkma. 
lan böyle bir taarruza geçmek istemedik. 
lerini gösterecek mahiyette değildir. Di. 
ğer taraftan Sovyet hariciye komiseri 
ile Japon elçisi arasında yapılan milin. 
kauan da netice alınmaması ihtiHHın 
gittikçe vahimleşerek devam ettiğini a. 
çığa vuruyor. 

Bu hususta gelen yeni telgraflar şunlar 
dırd: 

Moskova, 8 (A.A.) - Birinci deniz 
sahil ordusu genel kurmay aşağıdaki teb. 
liği n~retmiştir: 

"Japonyanın Moskova büyük elçisi 
Şigemitsunun Moskovada Litvinofa, yap 
tığı "sulhperver,, tekliflerden bir gün 
sonra, Hassan gölünün öbür tarafında 
bulunan Japon kıtalan, Sovyet arazisine 
şiddetli bir at~ açmıştır. 
Ağır toplar da dahil olmak üzere bir 

çok çapta toplar Mançuko arazisinden 
Sovyet arazisini döğül•or ve Sovyet kıta. 
larına karşı Japon piyadesinin yaptığı 
taarruz hareketine yardım ediyordu. 

Sovyct kıtalan da bunun üzerine mu. 
kabil top ateşi açmış ve Japon topçusu. 

Bir ingiliz lordu 
S iyasi ~6rüşmeler 
için Be r li oe gidiyor 

Londra, 8 (A.A.) - Lord Allen of 
Kurtvud tayyare ile Berline hareket et
miştir. Pres Assosiasionun bildirdiğine 
göre, Lord Berlinde politik görüşmeler 
de bulunacaktır. 

ispa nyada yaral an an 
ıtalyanlar 

Napoli, 8 (A.A.) -Akuileyya has
tahane gemisi dün burada 1spanyadaki 
itaJyan Lejiyonerlerind~n 633 yaralryı 
karaya ~ıkarmı§tır. 

nun suturulması ile neticelenen üç dört 
saatlik düellodan sonra, Sovyet kıtalan 
mukabil taarruza geçerek Sovyet arazi. 
sini Japon kıtalannın artıklarından te.. 
mizlemiş ve Sovyetler birliğine ait hudut 
noktalarını sağlam surette i~gal eylexmş. 
tir. 

Sovyet kıtalanrun bu mukabil taarruz 
hareketine hava kuvvetleri de İ§tirak et. 
rniştir.,, 

Japonlar hala aksini iddia 
ediyorlar I 
Tokyo, 8 (A. A.) - Harbiye nezare

ti, neııreylediği bir tebliğde, Çankufl. 
eng ve Şatsaoping tepelerinin SovycUer 
tarafından geri nlmmıa olduğunu kat'i 
surette tckzlb eylemektedir. 

230 Sovyet tankı muharebe 
s ahasmda imiş t 
Röytcr ajansının bir Tokyo tebliğin

den naklen bildirdiğine göre, Mançurya 
hududunda Çangkufeng tepesinde bun
dun evvelki muharebe gece başlamış, 

sabah saat ona kadar devam etmiştir. 
Muharebe sahasındaki Sovyet kuvvet

leri Uç piyade alayı ve 230 tankla mil
cehhez bir makineli kıt'adan mUteşek
klldir. (D<>yU llcrnld) 

Mos~ova mülakatı netice 
vermedi 
Moskova, 8 (A. A.) - DUn Litvinofla 

ŞlgemitSu arasında yapılan görüşme her 
iki tnraf kendi noktainaz:ırmı ve vazi
yetini muhafaza ettiğinden dolayı hiçbir 
netice vermemiştir. 

Japor; lara ~öre •.• 
Tokyo, 8 (A. A.) - Havas muhabiri 

bildiriyor: 
Buraya gelen son haberlere göre, 

Sovyet kU\'VCUeri, Japon mevzilerine 
saat 22 de hücum etmişler, fakat tank 
kullnnmadrklan gibi top ateşi de açma
mışlardır. Sovyet kıt'sılnrı, yalnız el 
bombası istimal etmişlerdir. Japon mev. 
zllerine yirmi metroya kadar yaklaşan 
Sovyet askerleri, göğUs göğUse gelin-
meden tardedilmiştir. · 

Japonların Çankufeng tepesine dahil l 
152 rakımlı noktayı terketmiş bulunduğu 
Japonlar tarafından yalanlanmaktadır. 

- .. - ---~ - . --· . , 
Boğaz içinde 

den·z 
hamamları 

Dün yedi genç boğul
ma klan kurtuldu 

Gelecek seneden 
ltlba.ren açılacak 
Bu sene tstanbulu yakıp kavuran sı

caklar belediyeyi nihayet İstanbul lc
yılarıntla deniz hamamlan yapmağı, 

plajlar tesisini duşünmeğe sevketmiş

tir. Belediye bu hususta bir taraftan 
tetkiklerle meşgul olurken diğer taraf
tan Boğazın canlanması ve imarı işiyle 
yakından meşgul olan Şirketi Hayriyc
nin de Boğaziçinde her köy önünde bir 
deniz hamamı vücuda getirmesi i~in 

teklifte bulunulmuştur. 
Şirketi Hayriye müdilrlüğü ile De

niz Ticaret Müdürlüğü ve Denizbank 
erkanı arasında bu hususta görü~ülmüş 
tür. 

Şirketi Hayriye, esasen Boğazda bir 
plaj yapmağa hazırlanmış bulunmakta
dır. Bu plaj Anadcluhisannda Küçük 
Su ile Kıbrıslının yalısı arasındaki sa
hada yapılacaktır. Bunun için de evveUi 
Göksuderesi temizlenecektir. Plaj her 
halde önümüzdeki yaza kadar hazırlan
mış olacaktır. 

Boğazda umumi harpten evvel bir 
çok köylerde olduğu gibi şimdi de de· 
niı: hamamları tesis etmek hususu da 
ayrıca tetkik edilmektedir. Şimdilik 

Boğaziçinde de biri Büyükderede, di • 
ğeri de Tarabyada olmak üzere iki de· 
niz hamamı vardır. 

Çek tayyarele
rine ateş emri 

Boştarafı 1 incide 
hakkında Prag hUkfımetinin itiznrı Ber
linde "zayıf bir özUr dileme,, diye tav
sif olunmaktadır. 

Neşredilen bir tebliğde •1Alman hu
dutlarına tecavüz edenlerin mlldafaa 
vasıtaları ile karşılanması lazımdır,, de
nilmektedir. - (DcyU llerald) 

Alman matbuata ateş pilskil·· 
r iiyor 
Prag, 7 (A.A.) - Glatz civarında 

blr ckoslov k elnin Alman 

arazisinin üstünden uçması üzerine 
Alman matbuatı Çekoslovakyaya kar. 
§ı ateş püskürmeğe başlamıştır. 

Çetoko ajansı 20 nisandan 6 nğus. 
tosa kadar Çekoslovakya arazisinin 
üzerinden 75 kere Alman tayyareleri. 
nin uçmus olduğunu kaydeylemekte. 
dir. 
Almıın hudutlarında müdafaa 
lıa lln rı 
Londra, - Gazetelerin yazdıklarına 

göre, Almnnynnın §ark garb ve cenubu 
§arlti hududlariyle Baltık ve §imal de
nizi sahillerinde inşa ettirmekte olduğu 
yeni vo kuvvetli mUdafna hatları yakın
da bitirilecektir. 

Karabük şehri
plan ları 

. 
nın 

~ Baştoralı 1 incide 
rada bir şehir kurulması vazifesini de 
Sümerbank ilzerine almıştır. Bunun 
için evvela bir proje yapılacak ve sonra 
bu sanayi şehrinde Sümerbank il'k ola
rak Uç tip üzerinden 1000 ev inşa etti· 
recektir. 

Bu tipik evler Karabük demir ve s;e-

Birçok kimselerin açıkta denize girme. 
ğe mecbur kalmaları yüzünden dün gene 
muhtelif sahillerde müessif kazalar ol. 
muştur. Floryada plajlar haricinde deni. 
ze giren ve Beyoğlu l\lis sokağında Artin 
apartınmanmpa oturan 15 ya~lannda 

Niko ile Suleymaniyede Sinan yokuşun. 
da oturan 26 yaşlarında Şükrüye fazla a. 
çılmalan yüzünden sahile dönememiş • 
ler ve etraftan feryat ederek imdat iste.. 
meğe başlamışlardır. O sırada oradan geç 
ınekte olan motörlcr iki genci fazla su. 
yutmalan yüzünden baygın bir halde 

lstanbul 
muallimleri 

Bu sabah Ediroeden 
hareket ettiler 

Edirne, (Hususi muhabirimizden) 
İstanbul öğretmenleri dün Edirnenin 
muhtelif yerlerini gezerek tetkikleri. 
ne devam etmişlerdir. Öğretmenler 
dün sabah saat dokuzda hazırlanan 

arabalaı'la göçmen evlerini ve 
göçmen mahallesini gezmişlerdir. Bu 
yıl göçmen evlerinin sayısı 50 yi bul. 
muştur. Burada iskan edilen göçmen
ler Romanya göçmenleridir. İstanbul 
öğretmenlerini büyük bir misafirper
verlikle kabul etmi§lerdir. 
Öğretmenler göçmen mahallesin. 

den sonra Edirne ıslahhanesini, ceza e. 
vini, Bayazıt camiini, okulları, diğer 
muhtelif camileri gezmişlerdir. Ak. 
§am belediye bahçesinde öğretmenle
re bir garden parti verilmiştir. 
Öğretmenler bu sabah Edlmeden ay

rılmışlardrr. Dlintişte Alpullu Şeker fab
rikasını gezeceklerdir. 

Plaj hırsızı 
_.. Baştara/ı l incide 

erklı olduğu için bnzr zengince kız ve ka
dmlarr elde ederek plfı.jlara götUrmUş, 
orada bunların çantalarında ne bulursa 
aeırmqıtır. 

Hama~11k kı§m da kahvelerde ve gazi
nolarda palto, pardösü hırsızlığı yap
maktadrr. Yakalanan sabıkalı 19 gtln i
çinde Yedikulede, Tavukpazannda, Nu. 
ruosmaniyede ve Beyazıtta dört evi soy
duğunu vo Florya ve diğer plajlarda 
birçok elbise, saat ve para çaldığmı ltl
raf etmiştir. Hnmaynk alii.kndar kimse
lerle de yüzleştirilmiş ve birçok plii.j 
sahiblerf kendisini tanımrşlar ve bera • 
berinde bulundurduğu bazı kadınlarm pa 
ra ve eşyaları çalındığı hakkında şika -
yetto bulunduklarını söylemişlerdir. Bu 
yaman hırsız bugünlerde adliyeye sev
kedileccktir. 

-0---

Esrareng iz hastalık 
ne i m·ş ? 

Ovazo, 7 (A.A.) - Mişigaıı sıhhiye 

daiı·esi, geçen hafta altı çocuğun ölü. 
milnc sebebiyet vermiş olan esraren
giz hastalığın ne olduğunu meydana 
çıkarmıştır. Bu hastalık, şaga adın
daki vahim ve fakat nadir olan bir 
şark dizanterisidir. Bu hastalığın Mi. 
şiganda meydana çıkması endişe uyan 
dırmıştır. 

lik fabrikaları memur ve ustaları için- Esnafı 
dir. Miktarı 5000 i bulacak işçiler ve , 

~::!:~t:;.in aynca apartrmanlar yaptı~ sınıflara taksim 
Bu suretle Karabük sanayi şehrinin 

temeli atılmış olaca'ktır. Bu şehirde ku
. rulacak belediye teşkilatı şehrin yolla
rını, ışığını, temizlenmesini ve sair be· 
lediye işlerini yapacaktır. 

Karabük sanayi şehri, memleketimi. 
zin ilk defa evvelden planı yapılarak 

vücuda getirilmiş mo:lern şehri olacak
trr. 

Bir casus 
orr B:ışlnrııfı J in<"ide 

Kaşel, askeri esrarı yabancı bir istihba. 
rat ajan5'ma \ermiş olmakla suçludur. 
Kendisi bu iş için arada genç bir kadın 
d:ı kullanmı5tır. 

IJa hHiye Ve kili 
s <•y ahata çıkıyor 

Ankara, - Dahiliye Vekili ve parti 
Genel Sekreteri Şükrü Kaya önümüz
deki hafta Orta Anndoluda bir tetkik se
yahatine çıkacaktır 

Belediye, lstanbula memleket için
den seyyah celbi için otel ve lokanta
larla berberlerin ve hamamların ücret
lerin muayyen bir tarifeye raptetmek 
hususundaki tetkiklerine devam et
mektedir. Bu tetkikler srrasmda bele
diye otelciler, lokantacılar, berberler 
ve hamamcı esnafı cemiyetlerinin fi. 
kirlerini de sormuştur. 

Belediye halkm aldanmasına mey
dan vermemek için bu gibi yerlerin sı
nıflara ayırmağı ve Üzerlerine (bu otel 
üçüncü sınıftır), (bu berber birinci sı
nıftır.) gibi sarih ve belediye tarafın -
dan hazrrlanan levhalar asmağı en mu
vafık şekil görmekle beraber daha mü
nasip b!r teklifle karşılaşılırsa o da tet
kik olunacaktır. Belediye bu dört züm
renin sınrflara ayrılmasını muvafık gö
rürse c zaman belediye, esnaf cemiyeti, 
sıhhiye ve maliye mümessillerinden mil 
re~kep bir heyet bu tasnifi yaparak her 
ticaret evinin sınıflarını tayin edecektir, 

kurtarmıştır. 

Bundan başka Kartalda da Rıfat, ş@l 
rü, Vedat, Ahmet ve Yahya adlan~ 
beş mektepli genç denize gi~şler ve 
çılmı~lardır. Fakat birdenbire çıkan 
raz rüzgarlan yüzücüleri açıklara sü~ 
lemeğe başlamıştır. Sahilden vaziyeti g!ı 
renler vc5ait olmaması yüzünden imda 
gidememişler ve neden sonra Feyzi ka~ 
tanın idaresinde Istanbuldan Kartala~ 
mekte olan bir motör araştırmalar ya~ 
rak bfr s::ıat sonra Marmara açıkların 
beş genci bulmuş ve kurtarmıştır. 

Kilçilkçekmecede 
Bir araba 
devrildi 

Biri ağır, beş kişi 
yaralandı 

Dün sabah saat 8 de Osmaniye 
yünden KUçUkçekmeceye gelmekte ola 
bir araba devrilml§ ve içinde buluna 
beş kişi biri ağrr olmak üzere yarala!'.! 
ınışlardır. 

Arabacı MevlCıt köyden dört kişiyi & 

rabasına alarak KUçükçekmcceye doğı1 
yola çrkmıştrr. Araba eski kibrit fali 
rikası önlerine geldiği zaman hayvanla 
birdenbire hızlanmış ve Mevlfldun bl1 
tUn galTetine rağmen araba yolun b~ 
köşesinde yanlamış ve yol kenarmdak) 
hendeğe yuvarlanmrştır. Dört yolcunu1 
yaralan hafif olmakla beraber Mevırıl 
muhtelif yerlerinden ağır yara almrş vı 
can kurtaran otomobiliyle hastaneyi 
kaldırılmıştır. 

-<>--

Tramvay 
Şirketi 

Ceryan parasını 
ödemek istemedi 
INJa1fna~a itek ı Dfl 

ır<e<dl <dl e<dl DO ~D 
i e na ia v~P}.ytine nıa. 

racaat ederek şirketin sarlettfği elektril 
ücretinin tahsilinin şimdilik tehirini iste. 
miştir. Şirket, tramvay işletmesinin hilı 
kQmetçe satm alınması takarrür ettiğinl 
göre, elektrik ücretlerinin satış hesabı~ 

mahsup edilmesini teklif etmiştir. VekSı 
Jet, şirketin bu isteğini kabul etmemiş 
taksitlerin zamanında yatırılmasını biL 
dimıiştir. 

Tr ende tabanca ataıı 
liahveci 

Dün gece saat 20,20 de Y eşilköydeıı 
Sirkeciye hareket eden banliyö treni Ba.ı 
kırköy istasyonundan evvelki mıntakat 
dan geçerken Mısır çarşısında kuru kah 
vecilik etmekte olan Cevat birdenbire t~ 
bancasını çekmiş ve pencereden dışar1 
ateş etmeğe başlamıştır. Bunu gören nö. 
betçiler treni durdurmuşlar, Cevat yaka. 
lanmıştır. Hakkında tahkikat yapılmak.. 
tadır. 

--<>-
Tilrk - Bulgar hududunda 

Orman yangını çıktı 
Sof ya 7 - Türk - Bulgar hududunda 

çıkan büyük bir orman yangını ilci ~ 
rafın gayretfile söndürülmüştür. Bulgar 
arazisinde Elhova kazasına isabet eden 
kısrmda altı bin dekarlık arazi yanmış.. 
tır. 

lngllterede bir 
tayyare kazası 

Londra, 7 (A.A.) - Fena havalar 
yüzünden hava manevraları, saat 
14.15 te sona ermiştir. 

Bugün de ikinci bir kaza olmuştur: 
Bir bombardıman tayyaresi, Esseks'. 
de kliin Blamor'da yere dilşerek par
çalanmıştır. Bir kişi ölmüştür. 

--0-

Ankaruda bir 
otomobll kazası 

"' Ankara, 7 (Hususi), - Bugün 
saat 16,30 da baraj yolu UT.erinde bir 
otomobil kazası olmuş, şoför RUstem 
oğlu Osmanın idaresindeki 243 numa
ralı otomobil Altındağ mahallesinden 
Ahmet kızı dört yaşındaki Lutfiyeye 
çarparak yaraıamıstır. Çocuk hasta. 

neye kaldırılmış, şoför yakalanmıştır. 



ikinci küre~< teşvik müsabakalan dün yapıldı 
Bazı kimselerin lüzumsuz müdahale-
leri yüzünden yarışlar gürültülü oldu 
Galatasarav 25, eevkoz 24, GlY!neş22, AUtınordu 

6, Faner 1 puvan aOduftar 
2 rlftclcr 

thtillfa mevzu te§kil eden iki 

Kürek teavik müsabakalarının i
kinci ve aonuncusu dün Yenikapı ile 
Ahırkapı arasındaki sahada, yapıldı. 
Yarışlar yine vesait noksanlığı ve 
klüplerin sebebiyet verdikleri vesait
ııizlıkler içinde cereyan etti. Bu ara. 
da bazı garip hadiseler de cereyan et. 
tL 

Evvela geçen yarışta oldu;u gibi 
bir hakem dubası yoktu. Anlamayız, 
lktısat Vekaletinin vermiş olduğu 
emre rağmen, şehrimiz deniz müess&
seleri vesaitlerini Su Sporları ajanlı
ğı emrine vermemekte neden bu kadar 
inat gösterir ve müşkillat çıkarırlar. 
Biz geçen yazımnwa bu noktaya t:· 
mas etmiş \'C Dcnizbankın sporcu mu. 
dürünün bundan sonra bu işe ehem
miyet vereceğini ve lazım gelenlere 
kati tebligatta bulunacağım zannet
Mfit'llr. ~ kat dün yanı dığımızı gör. \ 
dilk. Hakemler bu sefer tenezzüh va. 
puru da bulamadılar. Nihayet Fener 
ve Altmordu klüplerınin müştereken 
geldıkleri bir takaya yerleştiler. Ya
rışların onda yapılacağı ilan edilmiş, 
saat sekizde şamandıralar atılmış, her 
şey hazır, fakat bu sefer de klüpler 
meydanda yok. Saat on buçukta evve
la Galatasaray ve Beykoz klilplerinin 
motörleri geldi. Onları takiben de di. 
ğer klüpler lf.ıtfen sahayı teşrif etti. 
ler! Yarışların tafsilatına girmeden 
evvel bazı klUp murahhas ve kürekçi
lerinin şahit olduğumuz aykırı hare
ketlerini yazmadan gcçemiyeceğiz. 

Hakemlerin yarıı:ılara girecek ekip. 
leri müteaddit defalar çağırmalarına 
rağmen, hakem dubasında bulunan 
murahhasların lisansları kaydettir. 
mek, ekiplerıni hazırlamakta göster
dikleri müşkülat ve ağırlığı; 

Yarışlardan sonra, cidden bitaraf 
ve dürüst hakemlerin verdikleri ka
rarlara kar~ı bazı sporcuların aldık
ları aykırı ve yakışık almıyacak ha. 
re ketler: 

Şunu b:Jmek ve anlamak ıazımdır 
ki spor. her fiCyden evvel bir nezaket 
ve centilmenlık işidir. Bir insan spor. 
cu olmadan evvel sporun terbıyesıni 
öğrenmelidir ve nihayet bir müsaba
lm mutlaka k z nılmaz. Sporcu kay
bctti;i mü , ba;canm neticesini de 
ltazandığı gıbı karşılıyan ve telakki 
edendır. Yoksa aykın hareket eden. 
l"'nn. serk~'hk gösterenlerın spor, 
porculukla bilmeyız ne dereceye ka. 

<i ı.r alakaları vardır. Bilhassa iki ya
rı~ın sonunda kürekçilerin bas hakem 
ve Su Sporları Ajanına karşı aldığı 
vaziv ti biz bu kaideye hakiki bir 
R )(')! ruva va 'iı tıramadık. Hele dört 
Le'c kldcmtilcr yarı ından sonra GU. 
ne lı Mel!hin gelip g· zündekı gözlü
~u çıl:ararak ajana uzatarak: 

- E~cır g rmüyorsan. gözlükleri 
ak ta oy le bak ' 
Dcmesı. cıdden bır sporcuya yakış. 

mıyan hareketlerdendi. Bu gibi vaka· 
tarın önüne geçi m si ı in lazım gelen 
tedbirlerin alınm inı j nlıktan le 
klup idaı cıl rınd n b klı~ ruz. 

Bu arada a yıp oldugu kadar da 
gülünç bir h dı d h r y n ttı 

çifteler yarı§8 başlamadan evvel 

Bılindiği gibı kıdemli yarışında üç 
defa ıştirak edip derece alan bir kü
rekçi, kıdemsiz, müptedi yarışlarına 
iştirak edemez. Dün, biz bunun aksi. 
ni sahada gördük. Müteaddit kereler 
kıdemliler yarııımda derece, hatta bi
rincilik alan bir kürekçi müptediler 
yarışa girmişti. Mü;/ediler ve kıdem. 
siz yarışları yeni atletleri teşvik için 
yapılan müsabakalardır. 
· Bunlar senelerce kürek çekmiş, 
kıdemlı sınıfına gırmiş bir kürekçi
nin i~tiraki ve nihayet yarışı kazan
ması, bu spor yeni heves etmiş genç 
ve kıymetli elemanların cesaretlerinin 
kırılmasından, ümitlerinin inkisara 
uğramasına ve sonunda bu spordan 
soğumalarına sebep olmaktan başka 
bir şeye yaramaz. 

Klüp murahhasları bu ife itiraz et. 
ıi r. a at y ni i ansla.rda kıdemli 
damgasının bulunmaması ve eeklz ay. 
denberi su sporları federasyonu reis. 
Ii<Yinin münhal kalması yUzUnden bu 

c 
seferlik yarışların bu halde yapılma-
sına sebebiyet vermişti. 

Yarışlar, müptedi, kıdemsiz ve kı
demli olarak iiç seri üzerinden yapıl. 

dı. 

M tüı btted a Der 
Tek çifteler 
Bu yarışa dört klüp girdi. Beywk 

birınci vaziyette yarışı bitirdi ise de 
çapariz verdiği için diskalifiye edild!· 
GUneş te şamandıra harici yarışı bı. 
tirdi. O da diskalifiye edildi. Netice
de: Galatasaray blrınci. Altınordu i-

kınci oldu. 
~ c,:lftele.r 
Bu yarışa Giıneş, Beykoz, Galata. 

saray girdiler. Galatasaray birinci, 
Güneş ikinci oldu. Beykoz yarışı ter. 

ketti. 
4 tekler 
Bu yarıga yukarda da işaret ettiği-

mız gibi Güneş kıdemli kürekçileri i
le iştirak etti. Dört klübün çekişmesi 
sonunda, pek tabii olarak Güneşin kı. 
demlıleri, birinci, Beykoz ikinci, Gala. 
tal!aray üçüncü. Altmordu dördüncü 

oldıı· 
Bu müsabakalarda G. S. 11 Güneş 

8, B ) koz ve Altmordu üçer puvan al-

dılar. 
Bu yarışlar yapılırken Su Sporla-

rı Federasyonu Reis Vekıli Vildan 
Aşir de yarış sahasına gelmışti. Fakat 
etraftan kendısıne yapılan bir çok iti. 
razlar uzerıne federasyon mümessili 
kıymetli deniz bakemlerin~e~ Rıza 
Severiyi ınotörc alıp, kendısıle bazı 
şeyler göruştiıkten sonra yarış yeri. 

ni terketti. 

Kıdemsnzoeır 
Tek c;itteler 
öğleden sonra programın ikinci kıs. 

mma ba. landı. Bu yarı :ı Fenerbahçe 
miısabaka harici olmak üzere beş 
khip girdi. Neticede Beykoz birinci, 
Galatasaray ikinci. Altınordu üçün
cü oldu. Güne!'! diskalifiye edildi. Fe. 
n rb e u iıncü vaziyette olmasına ı 
ragmen miıs baka harıci yarıştığı L 
ın d rece i sayılmadı. 

Bu mtisab ya dort klüp girdi. Bir 
çekişmeden sonra Galatasaray birinci, 
Güneş ikinci, Fener üçüncü oldular. 
Beykoz okibl ~arışı bitirmeden saha
yı terketti. 

4 tekler 
Bu yarışa G. S. Giıncş, Beykoz. Al

tmordu girdiler. Müsabaka sonunda 
Güneş birinci, Beykoz ikinci, Galata. 
saray, Altınorduya çapariz verdiği f. 
'çin diskalifiye edildi ve Altınordu ü
çüncü oldu. Bu yarışa üneş kıdemli e
kibi sokulmuştu. 

Bu kategoride, G. S., Güneş ve Bey. 
koz klüpleri sekizer, Fener ve Altın. 
ordu da birer puvan aldılar. 

Kıdem Diler 
Tek çifteler 
Bu yarışa beş klüp girdi. Sonunda 

birrnci Beykoz, ikinci Güneş, üçüncü 
Galataearay oldu. Fener yarışı terket
ti. Altınor~u da ikinci vaziyette gel
mesine rağmen kürekçinin lisansı he. 
nüz gelmediğinden kendisi müsabaka 
harici yarışıyordu. Müsabaka harici 
addedildi. 

2 çU'teler 
Bu yarış ıkı defa yapıldı. Fıtalar 

hareket yerinden kalktılar. Fakat ya. 
rış esnasında yekdiğerjne çapariz ver
diklerinden hakem heyeti beynelmilel 
nizamnamenin kendisine verdiki hak
ka istinaden yarışın tekrar edileceği. 
ni müsabıklara bildirdi. Bu emre G. 
S ve Beykoz klilpleri mutavaat göster. 
diler. lı"akat necfonsc Fener ve yün~ 
ekipleri yapılan lhtan dinlemek lııte
miyerek kendi kendilerine müsabaka
ya devam ettiler. Hakemler G. S. ve 
Beykoz fıtalan yarıeı terkettikleri 
yeı den alarak tekrar depar yerine ge. 
tlrdıler ve yeniden hareket emri ver. 
diler. Bu sırada emri dinlemiyen iki 
klüp fıtaları da yarışı bitirmişti. 

Halbuki, öbür tarafta asıl yarış baş 
lamış, Beykoz ve G. S. fıtaları geli
yorlardı. Bu sırada Beykozluların kü
reklerinin biri kırıldı ve talisiz çocuk. 
lar, yarışı noksan kürek çekerek bitir. 
mek mecburiyetinde kaldılar. Takip 
hakemleri muvasalat yerine geldikleri 
zaman Güneş ve Fenerbahçenin ken
dılerine verilen müteaddit emirleri 
dinlemiyerek yarışa devam ettiklerin
den dolayı, diskalifiye edildiklerini 
ve yarı ın birincisi G. S. ikincisi de 
Beykoz olduğunu ılan ettiler. 

Bu arada bazı klüp murahhası ite 
kürekçilerinin hakemlere karşı aldığı 
hareketler cidden yUz kızartıcı mahi. 
yette idi. Kendilerine şunu hatırlatı. 
rız kı, bir müsabakada kaybetmek, 
kazanmak her zaman için mukadder 
şeylerdir. 

Tek ~lftclcr 
GUnim yarışı dört tekler arasında 

idı. Bu müsabakaya Altmordu, Bey
koz ve Güneş girdi. Cidden zevkli ve 
sıkı bir çeki meden sonra Beykozlu
lar rakiplerini yarım fıta boyu geçe. 
rek birinci, Güneş ikinci, ve Altmordu 
da üçünciıluğü kazandılar. Bu arada 
yine bazı ihtılaflar çıktı. Ajan ve ha. 
kemlerin verdıkleri kararlara sinirle
nen kürek'iıler hakem dubasına kadar 
gelerek lüzumsuz ve faydasız itiaz. 
!arda bulundular. 

Bu arada, yukarda da işaret ettiği. 
mil gibt'Güncşli dört tek dördüncüsü 
Melih, ajana karşı hiç beklemediğimiz 
harekette bulundu. 

Yine yukarda söylediğimiz gibi bir 
sporcu spord n evvel spor terbiyesini 
kuvvct1endirmelidir. Bu gibi hareket. 
ler cidden garip ve yersizdir. Futbol 
sahalarında bile gönniye tahammUJ 
edemediğimiz bu hareketlerin, denız 
sporlarında olsun tekrarlanmamasını 
ısti~ or ve kürek<; ilerle, idarecilerin bi. 
raz d ha so ukkanlı ve temkinli ol· 
malarmı temenni edl70ruz. Bu halle. 

Dlinkü at yarışlarında heyecanlı bir an 
' 

Hetşvek1lın de hazır bulunduğu 

Dünkü at yarışları 
Çok heyecan:ı oldu 

Mevsimin Uçlincü at ko§ulan dün 
de büyiık bir kalabalık önünde yapıl. 
dı. Ba§vekil Celil Bayar, it Bankası 
umum müdürli ve saylav Muammer 
EriJ, Ali Kılıç da seyirciler arasında 
yer almıı bulunuyorlardı. 

Koıular baıtan nihayete kadar bil • 
yük bir zevk ve heyecanla takip edil. 
di ve bahsi mügtereklcr o kadar faz. 
la rağbet gördü ki, gigelerdeki bilet
ler dahi kafi gelmedi. 

Önümlizdeki hafta bu cihetin nazL 
rı itibara alınacağını ve mevcut gişe. 
tere bir ikisinin daha ilave edileceği. 
ni ümit ederek gelelim koşuların tek 
nik netice terine: 

BtRtNCI KOŞU 
Günün ilk koşusu olan &atı§ koıu.. 

su üç yagındaki yarım kan araba ve 
halis kan arap erkek ve dişi taylara 
mahsustu. Mesafe 1400 metre, ikra • 

miycsi de 190 lira. 
•r ..aıw...- o ... • 11a 

Ura arasında idi. Altı at arumda ya. 
pılan bu yanıta; birinci Ferruh (Akif 
Yavuz), ikinci - Çelenk, UçüneU -
Binnaz. 

Bahsimilşterekte: pliselerde 400, 
ganyan 160 ve 155 kuruı verdi. 

1K1NC1 KOŞU 
Kazançlan ıimdiye kadar 1500 li . 

rayı geçmiyen üç ve daha yukan ya1-
ta halis kan İngiliz at ve lm.raklanna 
mahsus "centilmen ko§usu,. me.afe 
2000 metre, ikramiye de 310 lira. 

Bu yarıp dört hayvan giritti neti. 
cede: 

Birinci - Spring Boord (Salih Te. 
mel), 

İkinci - Şipka. 
UçUncil - Samalop. 
BahsimÜ§terekte: ıanyan: 180, pli. 

ıelerde 115 • 120 kurut verdiler. 
UÇUNCU KOŞU 

Uç ve daha yuka.g yastaki yerli 

At yanıtannı heyecanla 

rin tekerrUrilnde ziyan görecek olan 
yine bu gibi vakalara sebebiyet veren. 
ler ve binnetice klilpleridir. 

Bu yarışluda Beykoz 13, G. S. GU
neş 6, Altmordu 11 puvan aldılar. 
GUneş rakipsiz birinci oldu. 

9 tllteler 

Bu yarıea Galatasaray, Güneş, Fener 
gırdi. Neticede GUnet birinci, Fener 
lldncl ve, G. S. tıçlbıeO oldu. 

yanm kan İngilb at ve krlraklarma 
mahıu. olan bu yanpn meaafesi 1600 
metre, ikramiyesi de 620 lira idi. 

Bu yanıa da yedi hayvan iıtirak et. 
mişti. 

Birinci - Sağanak (Prenı Hallin), 
ikinci - Bıntepe, 

UçUncil - Ayhan. 
Bahsimü§tcrekte: ganyan 120, plhe 

ler de 100 ve 145 kuruı verdi. 
İkili bahiste 4 - 6 numaralara bL 

Jet alanlar 200 kurut kazandılar. 

DöRDUNCU KOŞU (Hendikap) 

Günlin dördüncü yarıp olan hendi. 
kap koşusu, dört ve daha yukarı J&t· 
taki halis kan a•p at ve lmraklanna 
mahsustu. Mesafe 2200 metre, ikramL 
ye de 300 lira idi. Altı atm cirditi 
bu yanıın neticesinde; 

Birinci: Oktay ll. (Fehmi Vural) 
ikinci: Musul, 
OçüncU: Ca 
Bahllmtfttfre~e: canyan 300, plise. 

ler de 130 ve 200 kurut verdi. 

BEŞiNCi KOŞU 

Son yanı: dört ve daha yukan yaı. 
ta yanm kan arap ve hallı kan arap 
at ve kısraklanna mahıuatu. Meeafe 
1800 metre, ikramiye de 190 lira idi. 

Glinün en kalabalık yanp olan bu 
ko§uya on b)r at ittirak etti ve neti. 
cede: 

Birinci: UnlU (Ahmet Gellt) 
İkinci: Sarıkuı, 

1 

UçüncU: Aldervif. 
Oldular. 
Bahsimiışterekte; yanyan 880, pllte. 

ter 180, 100 ve 300 kuruş verdi. 
Son iki yanı arasındaki çifte bahle 

te iae dördüncü yanım birinclll S 
numaralı atla ıon kotunun birindai 
olan 7 numaralı ata bilet abmt olan. 
lar bir liraya mukabil 32 lira kuaa. 
dılar. 

takip eden bir grup 

4 tekler 
Güneş Fener girdi. NeUcede birinci 

Gilnef, ikinci Beykoz oldular. 

Müsabakaların sonunda Uç katago
ri Ur.erfndf' de G. S 25 puvan1a gtıntın 
birıncisl. Beykoz 24 puvanla lkınct. 

Güneş 22 puvanla QçtıncU, Altmorda 
6 puvanla dordUncn ve Fenerbahçe ı 
puvanla be§inci oldular. 

"· x. DeMll 



8 

Dobrovnfk baztnel aevrkındakı .. • 
Türkçe vesikalar Meraklı hır seyahatnameden bır kaç parça: 

Dört y~z s::ne evvel yazılmış Azandi kabilesi reisinin lam 200 
Y enı Turkçe evrak karısı var! 

Yugoslavyada çıkan "Politika,, 1 Muhteviyatlan pek muhteliftir. Bazı. 

dan: • lanDuvronikcUmhuriyetlninTUrki- Aşk nedir? Zenciler, böyle bir his, 
Dubrovnik hazinei evrakının mUhlm ye verecek olduğu borçtan bahsedL. 

ıbir kısmını Türk vesikalan doldur. yor. Bu borç Dubrovnik cümhuriyeti heyecan tan 1 m 1 yor 1 ar '• 
maktadır. Bu hazinedeki Türk vesi. TUrkiyeye her sene sontepinde veri. 

kalarmın sayısı on bini geçmektedir. 

Vesikalar umumiyetle tUrkçe, bazı. 
lannda arapça yazılmıa bulunmakta. 
dır. Vesikaların tarihi 15 inci asır ile 
başlar ve 19 uncu asıra kadar gelir. 

Takriben 300 sene Tilrkiyenin hi.ma. 
yesi altında bulunan Dubrovnik cüm-
huriyetinin ticaret ağlan bütUn Tür. 
kiyeyi sarmıetı. Bu münasebetle Tür. 
kiye ile Dubrovnik cUmhuriyeti ara
sındaki ticari işlerden doğan kaynaş.. 

malar çok canlı, çok bereketliydi. 

Bundan dolayı da muhtelif vesika. 
larm Eayısı on bini aşmıştL 

Bu vesikalar Dubrovnik hazinei ev
bulunuyordu. Ne sayısı, ne cinsi, ne 

tarihi, ne de manalan bilinmiyordu. 
Bir zaman tercümanlar tutulup bu ev. 

raklan tanzim etmiye çalışılmış, fa.. 
kat iyi bir netice elde ~ilemediği için 
teten vazgeçilmiştir. Yalnız küçük bir 
miktar seriat mahkemesi evrakmm 
fihristi yapılabildi. Bu tanzim edilen 
evrak arasında kararlar, dilekler ve 
siciller vardır. 

1933 Senesindenberl bu kıymetli ve 
milhim Türk vesikalanna daha büyük 

bir ehemmiyet verilmektedir. 
Vesikalar tanzim edilmiş, fihristleri 

yapılmıştır. 

Tilrk Ve5ikalarmm A grupu, en faz.. 
la padişahların ya7.pığı vesikaları ih. 
tlva etmektedir: HUküler, fermanlar, 
beratlar, hattühilmayunlar, nişanı hü

mayunlar ve ilah .. Diğer gruplar muh
telif mektuplar ve evrakı ihtiva et. 
mektedir. 

Bu vesikaları tanzim etmex ço'K güç 
bir §eydir. ÇUnkU vesikalarm % de 50 
sinin mühürleri var, tarihleri yoktur. 
Fakat buna da bir çare bulundu. Ve
ıtkalarm Uzerinde bulunan mUhttrle. 

rtn resimlerini çekerek bir mUhUr cet.. 
veli yapılmakla, biltUn vesikaları tan
zim etmek mümkün olacaktır. Ayni 
zaman.da Duvrovnik hazineyi evrakı 
fotoğraf laboratuvannda büyük bir 
Türk mührü koleksiyonu vücuda ge. 

tirilmektedir. Bu mUhür koleksiyonu 
vesikaları muntazam bir surette, tan.. 

.) 

zim etmek için büyük bir rol oyn.ıya-
eaktır. 

Şüphesiz ki' bu çok yorucu ve güç 
bir iş olacaktır. 

Şimdiki halde bulunan Türk vesika. 
lan efkan umumiyeyi memnun ede. 
cek bir vaziyettedir. 

Vesikaların arasında ilk gö7.e çar
pan şey padişahlarm vesikalandır. 

Sayısı oldukça büyüktür. Ferman.. 
lar, beratlar ve llilı. BütUn bunlar 
:l'akriben 1200 parçadan ibarettir· ve 
hemen hemen hepsinin tarihi vardır. 

bu malların bir kısmını para lle sat. 
mışlar ve zimmetlerine kUlltyetıt 

mtktarda para geçirmişlerdir. Sutts
tımal keyfiyeti 934 yılında meydana 
çıkarılmıştı. O zaman hazineye borç. 
lu nalbant Mebmedln evine haciz 
lçln giden Maliye memurları evde 
bulunan kıymetll halıları borca kar
ıılık haciz ettiklerinde mesele pat. 
lak vermiş ve kaymakamlık işe el 
atmıştı. O zaman tahkikatın tevsl
lne Evkaf Umum HüdürlUğünce bir 
müfettiş de gönderilmişti. tş şimdi 

adliyeye geçmiş ve tahkikat derin. 
leştlrilmlştlr. Tarihi kıymeti haiz bir 
çok camlln harap damgası altında 

satıldığı ve bu kere de Ayanzade ca
mUnln dört dönUm zeytlnltğlyle bir. 
llkte 200 ltra gibi az bir bedene sa
tıldığı şayiası duyulmuştur. Gerek 
Manisa başmUddeiumumtst ve gerek 
ıe kazamız mUddeiunıumlsl bu işe 
büyük ehemmiyet vererek failleri 
adaletin pençesine teslime muvafak 
olmuşlardır. 

A.sım Altay 

yordu. Diğerlerinde cUmhuriyetin her 
üç senede bir Tllrkiyeye gUmrUk ak
çesi vereceğinden bahsediyor. 

ötekiler de komitacı ve haydutlara 
dair mUkemmel tarih! vesikalan ihti
va etmektedir. Evrakm büyük kısmı 
da Türk zahiresinin Dubrovnik'e ib... 
raç edilmesinden bahsetmektedir. 

Atrikala erkek kadar, AfrlKall kadın da, aşk nedir bilme
diQi gibi kıskançhk nedir onu da bilmez; bilakis, koca
sını sürüsüne bereket evıenmege teşvik, hatta bu 

Bu padişah fermanlarının, muhte. 
viyatlarınd.an maada, yazılışlarmdan 
da bahsetmiye değer. 

Hakikaten bB.ZJ vesikalarda kulla
nılan yazılış tarzı ve üz.erindeki nakış 
ve tuğraların gil7.elliğiyle birer şahe. 
ser teşkil etmektedirler. 

Vesikaların en büyük kısmı on ye. 
dinci asıra. aittir. Diğerlerinin çoğu da 
on sekizinci asırdandır. Oralarında 
eski tUrkçe ile, sırp harfleriyle, hat
tA yeni türkçe ile yazılmış olanları da 

vardır. Bu yeni tttrkçe ile yazılml§ o
lan vesikalar, Dubrovnik cUmhuriye.. 
tinin k!tiplerintn kaleminden çıkmııt
t:Ir. Onlar böyle farkında olmıyarak 
lUzumlu TUrkiyenin harf inkılAbmı 
daha evvel yapmıelardır. 

Hiç eilphe yok ki bu tariht TUrk 
vesikaları birçok tariht meseleleri ay. 
dınlatmıştır. İ§te bu sebepten, bu ve. 
sikalarm üzerinde 1933 senesindenberi 
esaslı bir surette çalışılmaktadll'. 

Yugoslavyadaki Türk vesikalarm
dan ba.Mederken şu dik.kate şaya.n ve. 
sikadan da bahsetmiye değer. 

Son zamanlarda başka bir evrak ha 
zinesinde, eski Avusturya imparator. 

luğunun 1836 senesinden kalma bir 
vesikası meydana çıkmıştrr. Bu vesi
kada Sırp 8eyrlsefaln bayrağmdan 

bahsedilmektedir. Vesikaya ilaveten 
bir de bayrağın numunesi bulunuyor. 

Vesikanın muhteviyatı 111dur: 

Yüksek saray heyeti vekilesinfn 14 
ilkte§rin 1836 tarihli mUracaati U7.e. 
rine ve Babıilinin M/ 3298 numaralı 
kararile Türk hükumeti Sırbistan 
Prensliğinin seyrisefain sancağı çek. 
mesine müsaade etmiştir, ve ilah .. ., 

Sancağın ilk sırasını teşkil eden kır 
mızı zemin üzerine Uç tane ay yıldız 
bulunuyor. Yıldızlar da mavidir. 

Dr. Şarl Dtivi vi1e, UZtlJl seneler 
Fransız Garbi Afrikasmda ve Fran~ 
sız Hattıfüıtöva Afrtkaamda dolaf
mış, yerlilerin resimlerloJ almış, on· 
ların gündelik ha7atıa.rma, Adetleri· 
ne, hususiyetlerine dair kronikler 
yazııuştır. 

Yeni neşrettilt se7abatnamede, 
anlattığı meraklı şe7ler arumcW. 
şunlar da bulunma.ktadır: 

"Bir akşam, rahip Bernar, misyo
nerlik istasyonundan bana geldi~ 

Bir dişi ağrıyordu. Diş ağrısını din• 
dirdim ve sonra sohbete daldık. Ra· 
bip Bernar, Afrlkada yenidir ve her 
ne görürse, hoşnutsuzlukla JUzllnll 
buruşturuyor. Gördüttı her fey ~ 
nun ahlAk telAkkllerlne ııd btr ma
hiyettedir. Bilhassa birçok kadın .. 

• la birden evli bulunmak! 

Bana şfkA.yet yollu şöyle dedi: 
- Tasavvur ediniz btr kere, dok· 

tor! Azandl kabllesl reisinin tam 
2 O O karısı var? 

Ben, kendisine şu cevabı verdim: 
- O, zengin bir adamdır! 
Ve rahibe, Afrikadaki pollgamı .. 

nln iktısadt sebeplerini izaha çalı .. 
tım. Afrlkada çok çalışmak llzımge-
Uyordu ve bir erkeğin ne kadar faz. 
la karısı olursa, bu kadınlardan her 
biri, o nisbette daha az çalışmak so
run.da 1ıtahrds; daha •• •••P ~kel', 

daha az yorulurdu. Rahip Bernar~ 
bu sözlerimin kendisini tatmin et
memiş olduğunu, lkl yana başını 

sallamakla belll etti. 
Bundan yarım sene ıonra, bir gtı)ı 

onun misyonerlik istasyonundan ge
ciyordum. Sordum: 

- Ey, nasıl, şimdi memnun mu
sun? Ne dereceye kadar? 

Rahip, bana göğsUntı kabarta ka· 
barta şunları söyledi: 

- 6 ayda, kabile relsJnl değll, a· 
ma onun oflunu "taaddüdü ıevcat" 

yolda tazyik eder 1 

1 

Kızınızın istikbali 
Bir kadın için bir meslekte ilerlemek erkekten 

daha fazla mı zordur 1 
Umumiyetle kıs evllt ıevilmez. Bu, 

kadının bayatta erkek kadar büyük 
haklara sahip olmadığı günlerden kal. 
ma bir histir ve, o zamanki ıeraite gö. 
re, haklı bir dilgUncedir. 

Bununla beraber, kadının cemiyet 
hayatında erkekle bir değilse berabeı: 
ona yakın, bak kazanmıı bulunduğu 

bugünlerde de meslek bahsinde kadın 
erkekten daha fazla milgkülita uğra -
maktadır. 

Bu, erkek evllttan mesleğini tayine 
Amerika, ln&iltere cibi meslek haya • 
tı kadınlan daha ıenif bir ıekilde ka. 
bul eden memleketlerde de böylıedir. 

Bir ana için yetitmit ve en agağı 
lise tahsilini bitinnit kızına meslek 
bulmak en miltklil meseledir. 

Bu, erkek evllttan mesleğini titiz 
benzemez. Çünkü, bir erkek istediği 
~sleği intihap edebilir ve ıonra is. 
ter evlenir, ister evlenmez. Fakat, 
kızın mesleğilli tayin ettikten sonra ev 
lenmcsini de mümkün kılmak bir an. 
ne için batlıca vazifedir. 

Halbuki, birçok meslekler kadmla. 
nn evlenmesine mlnl clmaktadır. O. 
'kumug genç kızlar evleniyorlar mı di. 
~ geçenlerde naklettiğimiz bir yazıda 
-da görüldiiğü gibi, üniversite mezunu 
genç kızların yiizde altmıp evlenme. 

meyi tercih etmektedir. ' 

M.eslek kadınlarını ekıerlyetle ev • 
lenmekten alıkoyan aebeplerden biri 
erkeklerin, hayatını clıp.rda temin e. 
den bir kadınla evlenmeyi münasip 
görmemeleridir. 

Bu, yalnız bir prensip meıelesi ola. 
rak ihtilaf te;kil eden bir bahis değiL 
'dir. Ayrı ayn meslekte olan iki erkek 
arkadagın birbirile anlatamamalan ve 
uyuşamamalan gibi, bir meslek sahi. 
bi kadınla diğer bir meslekteki erke. 
ğin de iyi arkadat olmasına pek im. 
kan hasıl bulunmamaktadır. 

Kadmlann ekıeriya erkeklerden ay. 

n meslek intihap .etmeleri de bu ihti. 
llfı ziyadeleıtitmekte ve ayni meslek. 
tıen bir karı • kocaya pek az tesadüf 
edilmektedir. 

Binaenaleyh, kadınların mesleği ile 
evlenmeleri birbirile telifi kabil olau
yan bir§"Y teşkil etmekte, bu da ge. 
l'ek genç kızları, grek annelerini ha. 
kikaten dU!iUndürmek•edir. 

Denebilir ki, bununla endişe duyan 
daha ziyade annelerdir. Çünkü, onla.. 
nn, kızlarının ayni zamanda bir ev 
bark sahibi otmasını is~melerlne mtı.
kabil, kızlar, eğer bir meal.eğe kartı 
atk duyuyorlarsa, evlenmemeyi göze 
alacak kadar ileri giderler vıe kendile. 
rini mHle1c hayatına atarlar. 

• • • 
Kadınlan meslek intihabında zor • 

luğa düıUren sebeplerden biri de on. 
lan yctiıtirece'k meslek mekteplerinin 
hakikaten, erkeklerinkine nisbetle çok 
az olmasıdır. 

Gerek erkeklere, gerek kadınlara a
çık olan üniversite fakülteleri veya 
diğer yüksek tahsil müesseselerinde 
de erkeklerin kadınlara nisbeten adet 
ç.e büyük bir fark gösterdiği görül. 
mcktedir. 

.(Sonu 11. inci IOJlfOtla) 

tan vazgeçirmeğe muvaffak oldum. 
Kabile reisinin oğlu Samaki, bir ka
rı ile evli, benim yanımda yaşıyor 
ve karı, koca, evimi idare ediyorlar. 
Ben, Samakiyt gayetle iyi b1llrim. 
Akıllı, uslu, muti, çalışkan ve uya.. 
nık bir deUkanlıdır; atatı yukarı 

hentız 18 yaşında var, TOkt 
Llkln, ıonradan Samaki, benim 

cadırıma gelerek, dert yandı: 

- Ancak bir tek karıya sahip ola
blldiğim için, bütün köytln eğlencesi 
oldum. Erkek, kadın herkes, benim 
erkeklik kablllyetimden şüphe ede
rek, benimle boyuna alay ediyorlar. 
Sonra bu vaziyette ben fakir kalma· 
la mahk~m um: zira, 4: kolla çalış. 
mak, 10 veyahut da 20 kolun çalış
masının temin edeceği kazançtan 
daha az kA.r getirir! Karım da bu 
vaziyetten memnun değil; her saat, 

· her dakika: "Da.ha birkaç çift ka
dınla evlen de ben de biraz rahata 
kavuşayıml" diyerek beni tazyik e
dip duruyor. 

Sonra, şimdiye kadar tek karıdan 
ancak bir tek çocuk peydahlı~ abtl· 
dtm; halbuk~ ben yaştaki başka de
likanlılar, daha şimdiden 5 - 6 ç~ 
cuk babasıdırlar. Bllmem, ki ne 
7apayım 1 Ne yapacağımı şaşırdım, 
doğrusu! 

Ben. f'llhl'be. tek Jtadın.dlOı :.'&Mıjlla 

kadın almıyacağımı vaadetmiş bu· · 
lundum; hattA bu suretle hareket 
ettiğim için, rahip bana hediyeler 
de verdi. Şimdi sizden ricam, gidip 
rahiple bu hususta konuşmanızdır. 
Eğer sözUmD geri almama müsait 
davranır ve bu yüzden kızıp da benl 
btıyülemezae, bana vermiş olduğu 

hediyelerden yanımızda kalanları 

memnuniyetle geriye vermeğe ra
zıyım! 

Zecl Azandl kabllesl reisinin oğ. 
lu Sama.kinin bu yana yakıla anlat
tıklarını dinledikten sonra, gidip ra· 
hip Bernarla konuştum. Rahip, bu 
netlcedeıı çok müteessir olmakla 
beraber, ihtiyacın önüne geçemiye
ceğine aklı kes.ti ve 200 karılı baba.. 
nın tek karılı oğlunun verilen hedi
yeleri muhafaza ederek, müteaddit 
karılar almakta serbest bulunduğu· 
nu kendisine bildirdi. Bu suretle 
de rahip Bernar, kısa suren bir rüya· 
yı gömdU. 

Hekim sıfatlyle beni dalma hay
rete uğra.tan, yerlilerin uzvt ıstırap
lara karşı gayrihassas görünmele
ridir ve ayni zamanda havanın şid· 

detli değişik tesirlerine de! Afrika 
yerlileri, bizim Avrupada alışık ol
mu.dığuı.ıız ant ve kuvvetli hava te
lı eddüllerine, sürekli sıcaktan sonra 
şakır şakır ve gene sürekli yağmur

lara, vücutları çırılçıplak olduğu 

h alde, şaşılacak bir mukavemet, bir 
tahammül gösteriyorlar, hiç hasta· 
!anmadan dayanıyorlar. 

Diğer taraftan, bu zenci yerlller, 
en basit, en iptidai konfordan blle 
mahrum yaşayan insanlardır. Sade
ce Bananas yapraklarından incecik 
bir örtüyle kaplı tahta parçaları üze· 
rinde yatıp uyuyorlar. Muntazam 
istirahat ve oyalayıcı sohbet, nedir? 
bunları da hemen hemen hiç bilme· 
dikleri halde, bütün bunlara ve da
ha başka mahrumiyetlere rağmen, 

ekseriyetle neşeleri yerindedir; mu· 
kemmelen gülüp oynuyorlar! Primi· 
Uf ve gayrisıhhi hayat şartlarının 

yanısıra, sıhhi vaziyetleri şaşılacak 
derecede ivldir. 

... .... ..... .\. 



•. -KURUN 8 AGUSTOS 1938 

rargrthımn:da göründü. Ben, kendi· 
nı bana muayene ve tedavi ettirmek 
istiyor, sandım. YUzUnUn sol yarısı. 
sol yanağı tamnııılyle şişmişti. Da· 
ha uznktnn bakmakla da, dahili bir 
iltihap tesiriyle bu şişin hasıl oldu
ğu kanaatini edindim. Fakat o, ba· 
na başvuracak yerde uzun bir cıvı 
aradı. Çivi kendisine uzatılınca, 

yerde ateş yaktı ve çiviyi ateşe koy· 
du; demir clvl kıpkırmızı oluncaya 
kadar bekledl. Sonra bir banana& a
larak, bu meyvayı soydu ve kabuk· 
!arını il !na ile, yanağı ile dişleri a
rasına yerleştirdi; tıpkı bir dişçi gi
bi eU çabuk ve alışkın hareketlerle, 
bembeyaz kızgın hale gelmiş olan 
demir çiviyi ateşten çıkarıp, sivri u· 
cunu ağrıyan ve şişe sebep olduğu 
anlaşılan apse yapmış dişi üstüne 
batırdı. Bu aralık yUzUnde, kendisi· 
nln duymuş olması gerek bir acı izi, 
hatta. çılgmcnsına bir ıstırap ifade· 
sinin en hafif bir izi bile görillme-

Dünkü festival üreşl 
- - ---

Kara Ali dünya 
nu ile 'berabere 

• y 
ı 

Ali, Cak ŞerİlJİ kaldırıp kaldırıp 
yere vuru,lJOT, başından aşırılJordu 
Tekirdağh gelecek pazara Ca Şeri ile 

güreşmeyi ka ul et i 
Belediye festival koıniteıi tarafın • 

dan tertip edilen profesyonel güreş 
dl. Ben, ona doğru yilrUdilm ve a· 1 müsabakaları dün saat on altıda yapı • 
raştırdım: 

- Canın acıdı mı? 

-Eveti 
Böyle diyerek, hararetle tasdik 

etti, ama hayretle ve ne demek Is· 
tedlğlml anlamaksızın, yuzume ba· 
kıyordu. Derken bir kahkaha atU 
ve koşup gitti. 

Biz Avrupalıların bildiğimiz ma
na.da erkekle kadın arasında se,·gl, 
Afrika yerlilerince tamamiyle nıec· 
bulJUr! Aşk, nedir? zenciler, böyle 
bir his, bir heyecan, tanımıyorlar! 
Afrlkadn kadın, eve ve tarlaya bak
mak için lüzumlu bir mahluktur; 
ayni zamanda erkeğin clnst ihtira· 
cını tatmin etmek ve çocuk doğur· 
mak için! Tabii bu arada yemek pi
şirmek için de! Bir erkeğin karısı 
ne kadar sayısı bol olursa, her bir 
kadın üzerine düşen iş hissesi de o 
nlsbette azalır \'e çalışmak, kolayla· 
şır; yukarıda da işaret ettiğim gi

bi! ..• 
Bu Itlb.Mll\, Afrikalı erkek kadar 

Afrikalı kadın da, aŞk nedir? bil
mediği gibi, kıskıınclık nedir? onu 
dn bilmez; gene yukarıda işaret et· 
tlğim gibi, bilAkla kocasını sUrUsUne 
bereket evlcnmeğe teşvik ve hatta. 
bu yolda tazyik ecıer ve aJieyt kala
balıklaştıran her dişi, ailedeki diğer 
dişiler tarafından şu mealde sözler
le ve sevinçle karşılanır: 

- Hoş geldin! Safalar getirdin! 
Kadın, erkeğe satılır; çUnkU kızın 

evlennıeslyle, mensup olduğu aile 
bir işçi, çalışıcı bir kuvvet kaybet
mış sayılır. Bununla beraber, iki 
aile arasındaki pazarlık, bazan daha 
kestirme yapılır, alım satım işi, 
bilmukabele, aynen nıUbadele sure· 
tiyle hallolunur; yani kadınlar mü· 
badeloye ta.bl tutulur. Gayetle ba-
sJt! 

Mesel!, A familyası, B tamUyası· 
nın kızını, kendi oğlu için karılığa 
istekli ise, bir alım satım flyau or· 
taya koymaktan ve bunu ödetmek 
yoluna gitmektense,A, B ye kızkar· 
deşinl karı olarak almak teltllflnl t· 
lerl silrer ve dolayıslyle, her iki al· 
lenin çalışma kapasitesi, musa\'i de· 
recede kalır. Eğer değiş tokuş edl· 
lecek kadınlardan hirinln değeri, dL 
ğertnlnkınden daha üstiln olursa, 
öyle tiıldkl{I olunursa, aradaki fark 
ödenir; aşağı yukarı modern kleriııg 
mukavelelcrlndo mevcut esasa gö
re bir bnl <)artsl! 

Bir cevelA.n esnasında, mevkii Us
tünce sayılan bir hükumet mcmuri· 
le beraber bir köye nyak bastım. 
Bir neyi seyyar muhakoıno yapıla
rak, muhtelif yerUler arasındaki ih· 
1.ilAflar, uzun uzadıya bağırış, 1:a
ğırışl1 muhakemelerden sonra ka
rarlara bağlandı. Bu arada bir da· 
vayı, misal olmak Uzere zikredeyim. 

dı. 
Festival komitesi bat pehlivan nanı. 

ı:etleri arasında bir turnuva tertip et. 
miştir. Bu turnuva için ortaya 500 li. 
ra koymuştur. Turnuvaya Mülayım, 
Babaeskili ibrahim, Molla Mehmet, 
Manisalı Halil, Karacabeyli Hayati, 
Pchlivanköylü Mustafa, Sındırgılı Şe. 
rif Romanyalı Ahmet gir~ktir. 

Dün Mülayım, tbrahim, Mehmet, 
Halil güreştiler. Dört pehlivan. ring. 
te halka takdim edildikten sonra Mol. 
la Mehmetle Manisalı Halil güreıc 

başladılar. 
ilk dakikalar el enıc yoklamakla 

geçti. Onuncu dakikada Molla Mch -
met Halilin bacaklarına atılıp yere dilt 
şürdü. Fakat bundan Halil istifade et. 
ti. Ustc çıktı. Bastırıyordu. Hakemin 
düdüğü çalındı. Çünkil minder kcna • 
rında idiler. Ayağa kalkan güreıçiler 
mütekabil hamlelerle birinci devreyi 

bitirdiler. 
ikinci devrenin ba§ında Manisalı 

Halil kafa kolla Molla Mchmedi yere 
attı. Mchmedin s.ırtı yere geldi. Der -
hal gUzel bir köprü kurdu. Halilin 
kolu Mehmedin sırtının altında oldu • 
ğundan bunu çekerken Molla Mehmet 
devam ettirdiği köpru. sayesinde 
kurtulup ayağa fırladı. Bundan sonra 
Molla Mehmet açılır gibi oldu. Nitc -
k' bir fırsatını getirdi Halili dil§llr. 
d:ise 4e birşey yapamadı. !kinci dev 

re de bu suretle bitti. 
U üncü devre daha hareketli başla.. 

d ;kisi de birbirlerinin altından çok 
~ 1 oyunlarla kurtuluyorlar. Molla. 

:itt~kçe acı V( .. • a ı H~ile ç!ft 
kıle taktı. Halilin ayaklan mınder ı . 
rinde fakat sırtı dışında idi. Hattl 
:s b" · · a'kkap sırtının geldiği yerde ırının ay 
lan vardı. Düdük çaldı. Yine ayağa 
kalktılar. Uçnücil devrede Molla da. 
ha hakim güreşti. Herkes Mollanın 

kalkmıştı; gelsin yerine hayvan sn

rüsUI 
Fakat Ngobl, borcunu hayvan sU-

rUsU ile ödeyecek halde olmadığın· 
dan bahisle, Goluya kızkardeşlnl 
geri ,·ermok teklifi ile uzlaşmak yo
lunu aramıştı. Golu da. bunu ka· 
bul etmişti; ama böyle bir muame
le, Fransanm müstemleke kanunla-

rına gttre, yasaktı. 
Bu lhtilAfta hakem \'e bil.kim mev 

ktlnde olan beraberimdeki meYkll 
nstUnce sayılan memur, şaşaladı. 
Mesele, catallaşıyordu. Nasıl bir ka
rarla işin içinden çıkmak, mUmkUn
dU? Ngoblnln karısı, erkek kardeşi 

n vanına gitmişti bile! Şimdi 
Golunu " • 

bi r tazminatsız olarak, Ngo· 
memur, ... 
binin karısının kocası yanına dBnme 

k ar verirse bu kararlle mUs-slne ar • 
temleke kanununa uygun hareket 

Dava edilen, Ngobl ısmindcydi. O. 
bundan 2 sene evvel Golunun kız

kardeşini nlkAhlamıştı \"O fakir bir 
erkek olduğundan, Goluya mutat 
bedel olıııak Uzere hay\'aıı sürUsU 
verecek yerde, kızını knrı olarak ver 
mekle, bu şekilde ödcşmlşlerdl. Son 
rndan Nsolılnln kızı, bir çocuk diln· 
yaya getirirken öteki dünyaya gitti· 
ğinden, Golu, usulden olduğu Uze· 
re, kızknrdcşl tein hay\ an sUrüsU 
verilmesini da\ a ed lyor<l ıı M adc>nı
kl hnyrnn sUrüsUnc> nıuknbll karılı· 
ğa kabule yanaştığı kız ölmUştU; şu 
halde, kızknrdcşlo bedeli ortadnn 

etmiş olacaktı; lAkln, bu serer de 
kalbinin adalet teJA.kklslnl !a~arlı_ 
yacaktı! Tazmlnata gelince. :Ngobl
nln hlC bir şeyi yoktu; ne hayvan 
silrüsU. ne de başırnca herhangi bir 
maJı, nıUlkU! Hem kabilenin hissi· 
yatını gözetmek gerek. heıo de ka· 
ııun hilkmUnil yerine getirmek! 

Neticede, Ngohlnln karısının, ko
casının yanına dönmc>slnc ve Ngobl· 
ye ohemmlyotslz bir iş bulunarak, 
burada \'azlfe almasına mukabll 
kendisine hUkümetçe \'<'rllccek pa
ra) la. Golııya borcunu taksitle öde· 
mc>Rlnl\ lrnrur veren memur. böyle· 
ilkle ı 1 tatlıya haf;lıyarak, her iki 
tarafı da memnun btraktt!? ......... . 

Kara AH fle Onk Şerl'nln 

galip i14n edileceğini beklerken, ha . 
kem heyeti, Manisalı Halilin galip gel 
diğini bildirdi. 

MtlLAYIM - BABAESK.tLt 
IBRAHIM 

Saat bcı buçukta Mül!ymı ile Ba • 
bacskili Ibr:ıhim gilre§C ba§ladılar. 

İbrahim bir hafta evvel Hüseyinle be
rabere kalmasından cesaret alIIU§ ola. 

.C,.~""-""'~ 
MtılAyhıı lle Babae 

cak ki, Müliyıma karşı adamakıllı ham 
leler yaıı yordu. 

Mülfi.yım ise çok ağır davranıyor, 

İbrahim etraftan teşci de edildiğinden 
ara sıra MUlaymun beline doğru atıl. 
dığı cluyor. Yirmi dakikahk devre 
ikisi de yere düşmeden bitti. 

ikinci devre başında !'brahimin da 
ha atak güreştiği görillüyor. Mülfiyı. 
mı göğüs çaprazına almak istiyor. Fa. 
kat hep ayakta itişmekle vakit geçi. 
yor. Herkes oyun bekliyor, fakat ne. 
rede? 

ikinci devre de itişip kakışmakta 

bitti. 

UçüntU devre başlamadan evvel or. 
ta hakemi MUHiyıına yaklaştJ, iki dev. 
re de lbrahimin puvan aldığını öyle. 
di. Bu hal üçüncü devrede de böyle 
devam ederse MUiayımın mağlup ad. 
dedileceğini hatırlattı. 

Mülayım bu söz üzerine açılır gibi 
oldu ise de :tbrahime bacağını kaptır. 
dı, yere düştü. Daha ağır olduğundan 
alttan çabuk kalktı. Güreı tbrahimin 
hamleleri, Mülayımın müdafaası ile 
bitti. 

Neticede hakem MüUiyımla ibrahi. 
min berabere kaldıklarını bildirdi. Hal 
buki 1brahimin galip ilan edileceği 

bekleniyordu. Gelecek pazara Mülayım 
ile İbrahim yine bir saat güreşecek • 
Jer, yine berabere kalırlarsa müddet 
yanm saat uzatılacaktır. 

CAK ŞERİ - KARA AI .. t 
Yediye çeyrek kala dimya şampi. 

~rcş:ln<len licyccıınh bir nn 

piyonu Cak Şeri .ringe çıktı. Biraz son 
ra da Karaali alkışlar arasında saha • 
ya geldi. Hakem Cemal Cak §erinin 
Cim Londostan boşalan dünya şampL 
yonluğuna iki sene evvel Şikagoda 

dünya şampiyonu ilan edildiğini say. 
ledi. 

Hakem heyeti güreşin yirmi beşer 
dakikadan üç devre olacağını bildirdi. 

ldJI Knfn1rnfnya 

Resimler çıkartıldıktan sonra gilreş 

başladı. 

Kafa yokluyorlar. Cak Şeri birden 
Kara Aliyi belinden kaptı. Ali de ka. 
fasını yakaladı. Bu suretle yere dilş • 
mekten kurtuldu. Cak Şeri ayakta du. 
rur gibi yaparken hemen aşağıya çök 
til. Kara Aliyi ayaklarından kaptı. 

Ali bundan da kurtuldu. Kara Ali, 
şampiyonun kafasını kaptı. Birden ye 
re attı. Cak Şerinin sırtı yere geldi. 
Cak Şeri dönmc'k suretile kurtuldu. 
Ayağa kalktılar. Ali durmuyor yine a. 

DUnya şnınpfyonu llo Kara Ali 

İş Dairesi Reisi şehrimizde 
1§ dairesi reisi B. Enis Behiç, Ka. 

radenizden §ehrimize gelmiştir. Mm.. 
taka il.mirllklerinde tetkiklerde bulu
nan Enis Behiç önümUmeki salı gUnU 
Ankara ya gidecektir. Bir çok yerler. 
de i§ kanunu muvaffakıyetle tatbik 
edilmi§, iyi neticeler elde edilmiştir. 
Anadoludakl :i§ kanununa tabi mUes. 
seselerde i~çi - patron ihtilaflarına da 
ender tesadüf edilmektedir. 

1§ dairesi reisi, §ehrimizde kaldığı 
müddet zarfında tetkikatına devam e. 
dooektir. Ankarada da. kısa bir mUd. 
det kaldıktan sonra Izmire gidecektir. 

Rumelihisarı mezarlığı 
Rumelihisan mezarlığında bulunan 

kıymetli mezar taşlarile lahitlerin Be. 
bek, Rumelihisan yolu inşası mUn~ 
sebetile yerleri değiştirildiği sırada 
kırıldıklarmr ve müzelerin bunların 
nakillerinde itina edilmesini belediye. 
den istediğini yazmıştık. Belediye mü.. 
zelerin bu mtlracaatmı Nafıa VekAle
tine blldirmtetır. 

tıldı. Cak Şeriyi yere attı. Yuvarlaclr. 
Cak Şeri minder dıımda olduğundan 
ayağa kalktılar. Ali görUlmemlf dere. 
cede hamle yapıyor, oyunu oyun takip 
ediyor. 

Ali atılıyor, Cak Şeriyi bacakların
dan tutup yere vuruyor, Cak Şeri fev. 
kalade oyunlan ile kurtuluy.or. Şerinln 
ne kadar teknik bir güreşçi olduğu bu 
oyunları ile görülüyor. Ali alta dU§ • 
tU. Cak Şeri bacağını geri bükerken 
Ali, Şeriyi başınm iizerinden sa..!ur • 
du, kalktı. Yere düştükleri bir sırada 
birbirlerinin ayaklanın belki dakika • 
larca bilktüler. Bu arada ilk devre bit. 
tL 

İkinci devre başlar ba§lamaz Ali Cak 
Şeriyi belinden kavrayıp havaya kal • 
dırdı, sonra yere attı. Şeri oyunları 

sayesinde tuştan kurtuluyor, Kara A. 
ti harikullde bir güreş yapıyor. Cık 

Şeriyi kalclınp kaldırıp atıyor. Devre 
sonlanna doğru Cak Şeri Alinin ıol 

ayağını yakaladı. Ayağa kalkıp çok fe 
na bastırdı. Ali sırtı ye.re gelirken 
ay ı ile vu du u bir te'kme sayesinde 
kurtuldu. Ali ayağa kallmıca basılan 

ayağına basamadı. Cak Şeri nerede ise 
Alinin bacağını kıracaktı? ikinci dev
re Şeri altta iken bitti. 

Uçllncil devrede Ali topallıyarak 
güreşe başladı. Cak Şeri mütemadiyen 
Alinin sol ayağını kavrayor, büküyor, 
Ali tekme vurmak suretile kurtulu • 
yor. Cak Şeri Ustilste hep o ayağı ya. 
kalıyor, sonra yere yatıp bastınyor. 

Ali kurtulmak için çok enerji aar • 
fediyor. Şerinin sol ayağa hamlcai Uze 
rine halk: 

- Ali ayağını korur .• Diye bağır. 
~~ya ba§ladr. Zaten Ali de vaziyeti 
ıyıcc kavradığından Şcrinin ısaldırı§la. 
nnı pek mahirane önlüyordu. 

UçüntU devre Alinin müdafaası ile 
bitti. 

Hakem, dllnya şampiyonu Cak Şe. 
rinin Aliyi bir saat zarfında yeneme. 
diğini, iki pehlivanın berabere kaldı'k 
larmı bildirdi. 

Bu sırada Tekirdağlı Hili>cyin rfn. 
ge çıktı. Gelecek pazara dilnya şampi. 
yonu ile gUreşi kabul ettiğini söyledi. 
H Useyin güreşin çok sert olması şar. 
tJnı da koştu. Şeri gilreşi bu suretle 
kabul etti. 

Y cktn Ragıp önen 

v.e.~ılamayan maç! 
Şışlı ılc Kadıköy halkevi futbol ta. 

kımlan arasında yapılması kararlaş.. 
tırılan maç, Kadıköy halkevi takımı 
gelmediğinden oynnnamamı§br. 

Adil Vurdakulun bir 
oğlu oldu 

Galatasaray spor klübU umumi kA
tibi ve Emniyet Sandığı §eflerinden 
arkadaşımız Adil Yurdakulun bir oğ. 
lu dünyaya gclmi~tir. 

YurdaUul ailesini tebrik eder ve 
kUçUğc uzun, mesut bir ömilr dileriz.. 

1 negöldeki maçı 
Fenerliler kazandı 
İnegöl, (Hususi) - Halkevinin bu. 

rayo. davet ettiği Fenerbahçe klUbü 
ile halkevi muhtelitl arasında bu gün 
y~pı~an maçta 2-5 le Fener galip gel. 
mıştir. Oyun çok güzel geçmiştir. Hnl
kcvi gent;lcri bu temastan çok fayda.. 
lanmı§}arclır. 
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80 ve 91 derecelik: tabit limon. portakal ve di~er ~~eklerden yapılmış; losyon ve kolonya]an kalb çarpıntısı, sinir, baygın Yık anlarmcTa insana fayi:laJr yegCne arkı 
da~tır. 

Şık bayanlannıız bu losyonları kullanmakla kendilerini daimi surette nefis bahar kokularına gargetmiş olurlar ve ~ıla nndakine de bedit bir zevk duyururlaf 

FREDO müstahzaratlarmdan krem, ruj, briyantin, pudra, ve çocuk pudralarını V .S. yi her yerde arayınız. Markaya Dikkat. 

• ayrıy n 
Mehtap tenezzüh seferlerinin bu aya tesadüf eden Ağustosun dokuzuncu salı akşamı yapılacaktır. 71 numaralı 

vapur köprüden 20,50 de hareketle RUMELi dhetini takip ederek BEŞİKTAŞ, BEBEK, EMlRGAN, YENtKOY, 
iskelelerine uğnyarak Büyükdere Sarıyer arasındaki piyasa mahalli önünde demirliyecektir. 

74 numaralı vapur da gene köprüden 21 de hareketle ÜSKODAR, KUZGUNCUK, BEYLERBEYl, ÇENGEL 

KOY, KANDlLLI, ANADOLUHlSARI,KA,NLICA iskelelerine uğrıyarak Beykoıda park ile iskele ara5ındaki saha 
önilnde demirliyecektir. 

Her iki va urda 
heyet· 

1 birer 
tır 

musiki 

Bu vapurlarda bilet ücreti azimet ve avdet yalnız 50 kuruştur. Sayın halkımızın arzulan üzerine 65, 66 numaralı, 
vapurlar da beş dakika ara ile köprüden kalkıp 71 ve 74 numaralı vapurları deniz tarafından takip edeceklerdir .• 66 
RUMELİ, 65 ANADOL\J), bunlar için bilet ücreti yalnız 37.S kuruştur. Gerek Beykoz gerek Büyükdereden dönüş 
saati 24 de olacaktır. Yolculara köprüden tramvay bulabilmeleri imkft.nı temin olunmuştur. 

• 

........................... 

• Rahatını, kesesini sevenlere tavsiye • 

UŞTCVtJ kullanınız 
Bir liraya kurnaıiyle kuıtüyii yaıbldar 

Yorgan, şilte ve yastıklarda mühim tcnzilit yapıldı. KuıtUyü kum8'1a .. 
nnın en iyisi ve her rengi bulunur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuştüyü Fabrikası. Tel: 23027. 
Satış yerlerimiz: Ankarada, Beyoğlunda Yerlimallar Pazan -

lnhisarfar_ u~· M.üdürlüğünden: 

ı - Ahır kapı bakım evinde mevcut 1385 kilo ıskarta cul ile kabataf 
levazım amlınrmdn mevcut 26 kalem eşya pazarlık usuıne satılacaktır. 

2 - Arttırma 18/ 8/ 938 tarihine rastlayan perşembe gUnU saat 10.30 
da Knbataşda levazım ve mubayaat şubesindeki satış komisyonunda yapı• 
lacaktır. 

•-~ADEM i i KT i DAR~-• 3 - tp numuneleri abırkapı, bakım evinde, 26 kalem eşya numune
leri kabalaş ambarında görüleblllr. 

ve 
• N 

··- Tabletleri t~er eczJtnede araymız. • Pa•ta kutueu 1253 HormobJn , 

öZ TORK 
ÇOCUKLARININ 
MALI OLAN HALK 
TRAŞ BIÇACINI 
ARAYINIZ YE 
KULLANJNtZ. 

Unutmayınız ki size Türk oOlu Türkten 
başkası yar olamaz 

Sahibi: Fehmi Ardalı Mehmet Bozkurt - Is tan bul 

l-,tanbul Beledivesi ilanları ,- · 

Motörlü Kara Nakil Vasıtaları 
Sahiplerine ilan 

1 - Motörlü kara nakil vasıtalarının senelik muayeneleri 15 ağustos 
"938 tarihinden 15 birinciteşrin 938 tarihine kadar olan müddet zarfında ya. 
pılacaktır. 

2 - Muayene için evvel~ Belediye Fen işleri müdürlüğü müracaat ka
lemine müracaat ederek bir gün almak lazımdır. 

3 - Muayene gününde evvelden haber vermeden mazeretsiz olarak 
gelmiyenlerden 10 liraya kadar ceza alınır. 

4 - Muayenelerde kusuru görülüp pH1kalan sökülen vasıtalar ikinci mu
ayeneye geldikleri zaman da gösterilen kusurları ikmal etmemişlerse füzulen 
işgale sebebiyet verdiklerindn dolayı 5 lira ceza alınmak suıetile üçüncü mu 
ayeneye sevkolunurlar. 

5 - Muayenenin sureti icrasına dair mufassal ve matbu talimatnameler, 
garajlara, otomobil acentalarına. şoförler cemiyetine dağıtılmış olduğu gibi 
gün almağa gelen her müracaat sahibine de verilir. 

Bunların dikkatle tetkik edilmesi ehemmiyetle rica olunur. (B.) (4790). 

İtfaiyeye lüzumu olan ve hepsine 700 lira bedel tahmin olunan 3 projektör ile 
1 jeneratör açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görü. 
lebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yanlı vesika ve 52 lira 50 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 10-8-938 çarşamba günü saat 11 de Dahni Encü. 
mende bulunmalıdırlar. (B .. ) {4788) 

Beher metre murabbaına bir lira kıy met biçilen Fatih yangın yerinde I skendcr 
paşa mahallesinde Tellal odaları sokağın da 131 inci adada 26,06 metre murabbaı 
sahalı arsa satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdür. 
lüğilnde görülebilir. istekliler 195 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 10-8.938 çarşamba günü saat 11 de Daiınt Encümende bulunmalıdırlar. 

(B.). (4784)! 

Türk Hava Kuruıuu 
Büyük Piyangosu 

4. Üncü keşide 11 Ağustos 938 dedir. 
Büy.ük ikramiye 50.000 Liradır. 

.. 

~ 
•• 

~OLANTS~ RAN~ 
UNi NV. 

4 - Jsteklllerln pazarlık lcin ta yln edilen gUn ve saatta yukarıda a-
dı yazılı satış komisyonuna gelmeleri lla.n olunur. ,(5080) 

1 - !daremlzln Likör Fabrikası lcln (10.000) kilo kesme şeker acı) 
eksiltme usullle satın alınacaktır, 

2 - Muhammen bedeli beher ki tosu (28.95) kuruş hesabiyle (2.895) 
lira ve muvakat teminatı (217.12) 1l radır. 

3 - Eksiltme 19/VIIl/938 tarihi ne rastlayan Cuma gUnU saat 10 da 
Kab ataşta Levazım ve Mubaynnt Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla
caktır. 

4 - tsteklilerln eksiltme için ta yln edilen gUn ve saatte % '1,5 gUven• 
me paralarlyle birlikte yukarıda ndı gecen komisyona gelmeleri na.n oıu .. 
nur. (6078) 

Muhammen bedeli 1050 lira olan 150 adet demir el arabası taahhüdünü ifa ede. 
:ı~1 cn müteahhidi nam ve hesabına 18.8. 938 peI]eJJlbe günü saat 10,30 da Haydar• 
paşada gar binası içindeki santınalma komisyonu tarafından pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. 

Bu i,.e girmek istiyenlerin kanunun ta}in ~ttiği \esa~ ve 157 lira 50 kuruşluk 
teminatlarile pazarlık günü saatine kadar komısyona muracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından pa. 
rasız olarak dağıtılmaktadır. (5042) 

Muhammen bedeli 5100 lira olan elek trik kaynak telleriyle muhammen bedeli 
24900 lira olan oksijen kaynağı için tel ve çubuk 16-9.938 cuma günü saat 15.30 dJ 
ayn ayn kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi~~sı.nda satın alına~tır. , 

Bu işe girmek istiyenlerin elektrik kay nak tel~crı ıçın 382,50 ~e ok~J~ ka~ 
•telleri içfo de 1867 ,50 liralık muvakkat te ~in~t . ıle ka~~nun tayın ettığı ves~ 
lan ve nafia müteahhitlik vesikası ve tek lıflcnru aynı gun saat 14,30 a kadar komı! 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesfoden, Haydarpaşada te. 
sellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (4978) 

K eskindir ve kanatmaz 1 
en sert sal<allan kolaylıklr 

traş eder. 
Yalnız Altun çiçek traş 
bıçakları sabununu, kre .. 

DOKTOR 

YUSUF P. EczacıoAlu 
Hüdavendigar caddesi SS. Sirkeci. 
Hergün: (10 ~ 12) ve (14 . 18) 
arası hastalarını kabul eder. 

1 ---•~==ı:ı~~~~~~~~· 

Hizmetçi aranıyor 

Çocuksuz bir aile yanında çalışacak 
orta yaşlı kimsesiz bir kadın aranıylr 
gazetemiz ilan servisine mUracaat. 

Diş Dr 
Necati Pakşi 

Her gün muayene Karaköy T Unel 

meydan No 1 • 2 Sah günU parasrz. 

1 
mini ve kolonyasını kulla
nınız. Bunla rdan daha iyi-
lerini bulamazsınız. =============1 _____ ı _____ llllii Sahibi ASIM US 

Nearfyat mUdUril Refik A. Seveql 
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Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 
100 par.a Alusto• .... 

tlL · at-3 

Sayı:7392·t482 
[STANJrot; - Ankara Caddeıd 

Posta ırutusu: 46 (lnan'bul) • • .... relgraf adree1: Kurma • tstan'6ul 
Telef. 21413 (Ya.ıt) 24370 f/dare) 

10 yıl sonra .... 
9 Ağustos 1928 den onyıl geçınış 

olduğunu öğrendiğim bu dakikada, 
Sarayburnundan yüreğim çarpa çarpa 
döndüğüm ve heyecanımı kendi el~
le Va.kit sütunlarına aksettirmek içın 
çırpındığım geceyi hatırlıyorum .• 

Sadece büyük bir kültür tnkı~a~ı-. 
nın habercisi olmak şerefi, bir fanıyı 
mesut etmiye yetiştirdi; benim balıti. 
yarlığım bundan da ibaret değil: Şim· 
di bu hatırlayıştan Büyük Şef Ata
türkün alfabemizi biuat işliyerek ha. 
zırl:ı.dığı günler ve gecelerin insanla. 
ra harikuli.deyi cisimlendiren 8~.ala 
rına dalıyor, Bilyilk Millet Meclısın
de Tilrk harfleri kanununa rey ver~i-

il .:ı.:ı u yıne dilşU
ğımiz anda dü~ünd <;um 

nilyorum: 1 Ol 
Millete veren O. milletten a an 
t t bir i ılapçı için gözden kaçı-. . 

Daha sonra zihnimde harf inkıllbın. 
dan aldığımız en büyük ders canlanı· 
yor: 

Atatürk harf inkılabının baş öğret. 
menliğini yapmak için yurdu başta~
başa dolaşırken Tekirdağından mıl
letine demişti ki: 

"A2. 7.aman sonra yeni Türk harfle. 
rile gözler kamaştırıcı Türk manevi 
inkişafının vftsıl olabileceği kudret ve 
itibarın beynelmilel seviyesini şimdi· 
den o kadar parlak görüyorum ki, bu 
manzara beni gaşyediyor.,. 

Bunu bir hayal gibi değil, bir haki
kat gibi gören, itiraf edelim ki, yalnız 
o idi. Harf değiştirmek Türkiye mil. 
nevverleri için işitilmemiş bir ses de. 
ğildi; lakin eski harflerden Türk harf 
lerinc geçmek için resmi, yarı resmt 
ve umumi hayattan yana bir mühlet 
verme lüzumu ileriye sürülürken bu

yis." 
(Yazısı 4 üncü sayfamızda) 

Litvinof ile Japon sefirinin görüşmesi netice vermedi 

ıJaponlar Sovyet arazisine 
,yeni bir taarruzda bulundu 
588 rakımlı tepe1Ji işgal ettilersede öiü ve lJaralı 

Behçet Uz lzmire döndü bırakarak çekildiler 
ün lzmir
selttmı ihtarı Jile re 

• 
ır 

' lzmir, 8 (Telefonla) - Belediye 
reisi Behçet Uz, lstanbuldan şehrimi
ı.e geldi. Gazetecilere şu beyanatta bu 

lundu: 

Fevkallde maR.ret çıkmuaa fuan 1 
bizzat Başvekilin açacağmı söyliyen -r 

belediye reisi, vekillerimizin de ge. Cıddi 
leceklerini, fuar sezonunda bir vapu-

tedbirleri almaya azmettik 
.. _ Atatürkc lzmirlileı in hasret ve 

tazimlerini arz ile fuarımıza şeref ver 
melerini rica ettim. Mütehassis ol. 
duklarını, İzmirlilere saadet diledikle. 
rini söylediler. Sevgi ve selamlarmr 
götUrmemi emir buyurdular.,, 

run lise ile orta okulun otel olarak 
kullanılacağını, şehir gazinosu ye. 
rinc 939 fuarına kadu büyük şehir 
oteli inşa edileceğini 300 bin lira 
sarfedilecC'ğini Başvekilin bu tasaVV\I. 
rundan memnun kaldıklarını söyledi. 

VOk'ie k bir Vonan dlplomatının yazısı 

"Se anik anlaşması istikbal 
ümitleri ile doludur,, 

(Yazısı 4 tincü saylamızda) 

öile sonu baskımız , 
KURUN 

nun en geniş ölçüsünü yalnız ilk mek. 
tepten başlamak suretile 18 • 20 yıl 
~ri~kaduuzdaclu~k~,haW--------------~~~~~~~~~~-

ço~~~:ı~· milletini içinden tanıyan Topkapıyı meşgul eden kedi 

(Yazısı 4 tlnctl sa)'famızda) Akşam haberleı·I 
için gepgeni bir şekil, büsbü

tün ayrı mündericat ile bir O idi ki, tok ve hakim iradesini e • d 
duyurdu:BizeonbeşyılmUddetde ç1·11.1 yıne mezar a 
verilmiş olsaydı, on beş yıl sonra yi. ~ 
ne yeniden başlamak lazım geleceğini d og~ u r d u 
anlatan O oldu. 

Bugün, Türk harfleri kanununun 
kabulünden on yıl geçmeksizin, Tür- ----------::-::---
kiye gerçekten gözleri kamaştıran in- BU geceki 
kişafına varmış bulunuyor. 

Büyük Atatürk, seni takdis için • 
hangi eserini analım? Atatürk nesli, mera Sim 
seni kutlamak için hangi mazhariye. 
tinden bahsetmeli ... 

Hakkı Tarık US 

FiliAtinde T ethit Hareketleri 
Gene Başladı 

Kudü~. 8 (A. A.) - Sakin bir hafta 
nihayetinden sonra tedhişçiler, bugün 
Filistindeki tahrikatlanna yeniden baş. 
lamışlardır. Tulkerim'de asilerin b!r. 
çetesi kadastro bürosuna taarruz etmiş 
ve büroda mevcut vesikaları ve dosya. 
lan alıp götürmüştür. 

Harf inkılabının on~ncu yıl~~n~
U bu akeam üniversıtede ve bütün 

:alkevlerinde büyük merasimle kut. 

lulanacaktır. 
üniversitedeki merasim saat 20 de 

Fuat KoprülUnün hitab~sil~ a.çılaca~, 
altı yaşınöa bir çocuk ıle ıbtiyar hır 
adam birer yazı okuyacaklar, bunları 
Edebiyat fakültesi taleb2sinden Ka
rahanın sözleri taldp edecektir. 

çıkmaktadır 
AJl'l lıılr ıw Jaeredıdn pJ•pnMIJle bwrlaaan ba .. ...,... • 

ı-- 0 -tik•r• bclar ..-. bltb b&berlerta1, .,.. ... ,.... ...; .... 
• I•, • tatlı, beJecaa ffl'ea b1kl1elerl, • eutbell re.lmleıt 

Oile .oaa bMJmaıs, tam ldMl•n•• •rau bir alrfAID .:.-::.:.. 
botlata•u dolchumakt.ac11r. Ancak ı• · ıe •Jfalak haemı lA r•pda 
.,._ tedak&rldt ıannacta ıenı tefldtaa .armetıertrıe - ..... ,..,,,,. 
CI) lmraftV. .,. -•-• 

Ba •labara •rnaa abone r...ıı." .,.. uan kabal oıu-. 

BUGON 
itle sona için hazırlanan 88Jıdan 

bazı mOnderlcat , 
Numaralı V••lka 

Zabıta l'OID&lll 

_Bir saactetın hav•lını arıyorum 
~ -· Atk ...... l'fO?n: 

I ••n katıl mıvım ? 
Bu sabah Teberye'de Arap çarpışma 

ıında bir bomba patlamış bir Arap öl
milştilr. 9 yaralı vardır. 

Yafa • Telaviv hududunda bir bomba 
küçük bir Yahudi kızını yaratamııtır. 

Konferans salonundaki merasim bi. 
tince teşekkül edecek fener alayı Sa. 
r yburnu parkına gelecek, buradaki 
bıde~e ç l nk koyacaktır. Halkcvle
rınden de heyetler Sarayburnuıı.ı. ge. 
Jerek çelenk koyacaklardır· 

% - llltbo ... llNcek QOk menldı lalr l'OmM - · ı 

Mezarlıkta dofuran Wr kedi 'iciNınıııı=:......=;..~-ı...,;;ı;;,=;ı.....,..1111a11ıı;nı;.;.1111..;:,.,,...~ 
(Ya.an S Waoi aayıfa4il 


