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Sayı:7339-1429 tST A.NBın.; - Ankara Cadde!i 
l'osta kutusu: 46 (lstıınbul) G> • O> 

Telgraf a.dresf: K unın -; Tsfan oul 
Telef. 21413 (Yazı) 24370 (idare) 

Yarın 24 sayfa 

1 Sayısı heryerde 
j 100 _para 

k h t • • 1 Hacıosman bayırı cinayeti 
a raman ayyarecımız Muamma· çözülemedi 

Sabiha Gökçen ipsaladan gelecek tahkikat 

Dün saat 11 de Atinada büyük 
tezahüratla karşılandı 

Bir Yunan gazetesi yazıyor: 

''Atatürk Kızı, Atina ve Selanikte Atatürke ve 
memleketine matuf hararetli ve samimi nis

siyat içinde yaşayacaktır,, 

Atatürk 
BaşvekiHe şehrimizdeki 
Vekilleri kabul buyurdu 
~ -

!staııbul, 16 (A.A.) - Atatürk 
bugün Savarona yatıuda başvekil 
Celdl Bayar ile hariciye ve dahi
liye vekillerini \"e bugün Ankara. 
elan gelen maliye vekilini kabul 
buyurm uşlar<lır. 

NAFlA \'EKiL! GELİYOR 
Ankara, 16 (Telefonla) - Na

fia vekili Ali Çetlnkaya bu ak
şam ekspresle 1stanbula hareket 
etti. Kendisine 1mtlyazlı şirket

ler umum nıildürü Emin refakat 
etmektedir. Vekilin pazartesiye 
şehrimize dönmesi muhtemeldir. 

1 
-. --..-.- -

Sabiha Gökçe
nin Saikan 

• • 
turnesı 

llün salmhtaıll.ıol'İ fül'k milleti 

ile bcmber Hnlkanlı üo~t \e wüttc
fik memleketlerin dikkati :re:;-ilkü) 
istasyonıınılnıı J.ııtı .. antk Atına isti
kametinde ufııklnrıla knJ·holaıı ı\· 
tntürk lütı Suhiha Gi.iliçcn üzerinde 
toıılnnını:;-tır. ~iı-a nnl'iıı \·üc:ud.n i~iıı. 
<le çelikten knlbi ile Türk kadınlığı. 
nın cesaretini ve knhrnnıanlığını 

temsil eden Sahiha <fökçcıı'in tayyn 
ı·c lyle Atiııa, Bcl~rnt, Bükreş mer
kezleı-ini zlyaı·ctc ~iıliı;-i milli \'E~J · a 
beynelmilel hir sıu>r hfı<lis<'si olmak
tan ziyaclc Bnll,an nıill<>tlC'ri arnsııı . 
dnkl lckal hirli'"'·in sembolik bir tc
Znhuı·lıtlür. 

Hntıruuızda kaldığuın giirc Ata
türk Dnlknı• .\ııtnntı daiuıi konscyJ
nirı geçen şuhııt sonlarm<la Ankara
dnkl içtinıama i':itirak c<len delege. 
lede Ilallrnn basın mensuplarııu 
Çanknyalla toplu bir halde knbul et· 
tiği znmnıı Snhihn Gükc;enl askeri 
tnn aı-eci kıl nfcti~· le tnıumışlaı-dı; 
o 'akit Yunan fla-:;, ·ekili Mcta.ksns 
kcnüisini Alinayn <la ,·et ctmi':iti; Sa
biha Gökçen ılc Atatüı·kten aldığı 
•nibnnılc üzc·rinc tan·arest ile Bnl

knn pa~ tahtlnı·ıur zil Bl'Ct etmek \'a• 
ndinılc hııltınmıı:;-tu. Gene halın· 
ınızda kaldığına g(n·c lı ' uııan Uaşve

klU ile Sabiha Gül .. c;cn nrasmda ge. 
Çeıı hu koıııı':iına o zamanki Yuuau 
gnz<'tclel'i ne gcc;nıı,u. 

1:-;.tc! Sabiha Giikc;erı btıJ,!;ünkü Hal

kan tm·ncsi ile o znmankl \'aa<lint 
~·e J'iııe getiı·nıi':' olıı~·oı·: uynl zaman 
<la ılost ,.e müttefik Bnlknn ıııemlt• 
kctlcriııe Alaliirkün -.ehinımı gütü 
rUyor. 

Atatürk knhrnıııan kızı Snhihn~·n 

(Gökçen) c;oyntlını ,·<'rirk<'n onun 
ı~tikhnliul <fo tn~ in <>t ıni';'tir. llıtHı"ı 

ASOI US 

(Sonu Sa. 6. Sil. 5.) 

Tayyareci ıu:tul.-tan sonra lla:;t:e 7;il ııçuşu fal•ip ediyor •• 

(Yazısı 5 inci saJllfada) 

Çinliler 
üç Japon fırkasını 
hezimete uğrathlar 

llaııl .. o\', 16 (A.A.) - Taikiııgten 

garba doı;ru ilerleıııek istiyeıı bir 
düşman fırkası hezimete uğramış

tır. Çin kuvvetleri Kla - lu - honun 
şaı·J.: ı;alıillcl'i boyunca mevzi alınış 
bu 1 un ıııa k tn <lı r. 

Diğer taraftan Şcııliuya taarruz 
eden l!;:J .Japon fırkası da hezimete 
uğratılmıştır. Düşman, aralarında 

yüksek rütbeli birkaç da subay ol
mak üzere muharebe meydanında 

üç bin ölü bırnkmıştır. Japonlardan 
birkaç sahra toııu iğtinam edilmiş
tir. 

llankov, 16 (A.A.) - Japon kuv
vetleri, Honanm şarkındaki düz a
raziden :stifacle ederek c:elen altı 

, Soııu. Sa. 6 Sil. 5) 

Ya11nki ilavemizde: 
Büyük harpte Lut denizi: - Cemil Süleyman; Ga· 

.:eteci mektepleri: - Sadri Ertem; Garip meraklı 

.nsanlar llrasında; Maks Şmelingin hayatı; Adalar: -
:Hyazi Ahmet; denize kimler g-İrmelidir: - Doktoı 
.\fa.sagun; sinema, karikatür, eğlenceli köQe ve İnrrili
.!debiyatından güzel bir hikaye. 

dosyası bekleniyor 
[ 11]1 -

Ciıırıyete sahne olan otomobil ve otomobil sahibi Niko •• 

< l "~'·"' ~ iincü sayfad.a) 

Ispanya~a hükfımetçiler 
mütemadiyen çekiliyor 

2000 hükumetçi ~sker 
Fransaya iltica etti 

Kastellon, 16 (A.A.) - Frankist 
kuvvetler, halen )?ütün şehri işgal et

:JlUa bulwımakWır. Cumhuriyetçilerin 
son mukavemet merkezleri dün öğle 
üzeri sukut etmiştir. 

Madrit, 16 (A.A.) - Cümhuriyetçi 
kumandanlığı Kastellonun tahliyesini 
emretmiştir. Ricat intizamla yapılmış 
ve şehirdeki sivil halkı, levazımı , ve 
sıhhiye servislerini tahliye için mu -
vaffakiyetli mukabil hücumlar yapıl. 
mıştır. 

Tuluz, 16 (A.A.) - Frankistlerin 
tazyiki altında hükümet kuvvetleri 
Fransız hududuna doğru geri çekil . 
meğe mecbur olmuştur. Bu kuvvetler, 
43 üncü fırkaya mensup olup bir çok 
aylardanberi Bielsa çıkıntısını işgal 

etmekte idi. 
Bu kuvvetlerin ricati, saat 23 te ve 

Lavala gec;iti tarikiyle, başlamıştır. 
Sabahın birinde iki bin Milis aske

ri Tabyan'a vasıl olmuş bulunuyordu. 
Bunlar orada derhal silahlarındaıı 

tecrit edilmişlerdir. 
General Antonyo Beltran ile erkanı 

harbiyesi ve 800 milis neferi henüz Bi. 
elsa hastahanesi yakininde tutunmak
tadırlar. Bunların sabahtan evvel hu-

(Somı: Sa. 6 Sil. 4) 

Rekortmen 
Aii Ylldız 

Tiirkl.11Ju öğretmcn1criııden Alı rıı
dı:::ııı plciııörlc lıcn•ada ·kalma rckonmu 
kırdığ111ı yaz11ıı§tıl.-. Bugün bu değerli 
goncimizin bir resmini koyuyoru:. 

(j)ünkcin peşinden: 

Altın nıenıleketi 
Jı'illstin<lo eski 1sı·aili impnratorlu<•ırnıııı l\.u.ıl<lcııiz kenarında 

hiı· limanı ,·arını~. }'inikclilcr bu limıuulnn ) elkcnliler ile ~i<l.erler, o 
znnınn nltm memleketi olan (Ofir) den 1mpnı·ntor Sultan Süleymana 
altın kül~elcl'i gctiril'lernıi~ l\llh1ttnn 800 _ 1000 sene e,·,·el çok i~lck 
olan lm limanın atlı lncil<le (Ezioıı. <.lchcr) diye kayclc(lilmi~tir. 

O tnrilıte hakikaten J(ızıhleniz keııarııuln bi>yle bir liman , ,ar mı 
itli? Amerika nrkeoloğları uzun znınnıulımhcı-i bunu tetkik ediyor· 
)ardı. ~ibayct son yapılan hnfri ynt hu nra!;ötırmuları mnn\ffakı)·etıe 

netlcclcnılirmiştlr. İncllde (Ezion - Gcheı•) cli1c kn)·dcdilıniı;ı olan liman 
şiınıli Akaba körfezinin nihayetinde (To - el - lihclcifcu) denilen yer 
ele bulıınılnğn anln-:;ılmış, burada o znmnna mahsus birtakım demir il
letler \'esnire bulunmuş. Amcriknlılar hnfri3 atm yerdiği lm mm·af. 
fnkıJ·ct il ncticccleıı cesarete gelerek şimdi <le (Ofir) denilen altın 

memleketini arıunağa karar ,·crmi";-lcr. 
Hakikat halde mühim olan şey tarihin e"ki tlc,·irlerimlc (Ofir) e 

gidilen iskeleyi cl<'llil, doj:.rnıdan dof:ru) a bu nltm memleketinin kcn· 
<llni h111maktır. Zira AnH'rikalrınr im nltm mC'ınlckctini hulclıık1arı 

tı,lin rmumi Harp i~in<lc giiz1C'riınlz<1c-n ka~·holan n1tm JHll'lllllJl ~ üzü
nü J•elkl tekrar görmek hepimize nnslp olncnktır. 

HASAN KUMÇAYI 



BATA~Lll(TAN 
İMDARATORİCELlc;E 

-- ---- ------. --- -- -

Yazan~ KadDrrcan KafBı No 62 
- Ben gilnzıhsızım. Yemin ederim 

iri, evime geldikleri zaman onlan kov
dum. Kanm beni bırakmalan için yal
vardı. Fakat dinletemedik. O nman 
adamlanm aillhla kartı durmaya çahı
tılar. Bu da mümkün olmadı 1 Zorla 
18t0rdUler. O zaman size hizmet etme
,ı dU1UndOm. lbtiWcileri hipodroma, 
tuzağa dUtürdüm. Eğer onlan hipod
roma toplamamq olaydım birkaç bin 
askerle kılıçtan geçirmek hiçbir zaman 
kabil olmayacaktL Bu hizmetime kar· 
ııhk beni öldürmek mi istlyorsunus? 
Bu en bUyUk haksızlıktır. Allah ile o
nun bhicik otlu ı.. ve her .zaman Jm 
otlan kı.z olan Meryem buna §8hittir. 

Hipatyoa çok dU.zgüa konuıuyor, 
kalbe delil kafaya MSylilyordu. Olup bi
tenleri yakından veya usaktan nnclr
leme g8renler için ona hak vermemek 
milmkilıı delildi. Fakat YUıtinyanoa 
ulradılz fellketin acılan, ceçlrdlli 
buhranh ve 81UmlU .zamanlann verdlli 
dehtetJe kendinden ceçmlttf. Bir iki 
IUt kadar imparatorluk mantoaunu 
artma cfymlf olan adama batırdı: 

- Çok cO.zel.. Çok iyi!. Fakat ma
dem Jd lhtiltlcller O.erinde onlan hi
podroma ıUrllldlyecek kadar otorlten 
ftrdı, niçin ıehrin en cO.zel ve en zen
sfıı yerlerini yakıp yıkmaktan onlan 
ahkoymadm? 

Sonra cevap beklemeden adamJanna • 
- Götllriln ! • 
Dedi. 
tki kardeı hap1e atıldı. 
Altı gün ıUren ve koca §ehrl bir mez 

bahaya çeviren harbin hesabr 18rille
celrti. BiltUn auçlulann cenlc.odınl
masr llzrmdı. Teodora bu lfte zerre 
kadar inad ve tereddilt göstermiyor: 
yakalananlann hemen boyunlarının w
ralmaıını emredfyor4u. 

Yilıtinyanos ilk IUÇun kendisinde 
olduğunu ink!r edemiyor, bu his onu 
mer!umete doğru çekiyordu. Ona ka
hna artık her ıey unutulmalı, elele 
verilmeli ve yaratan ıarmağa, zararlan 
bp3tınaya ba§lamahydı. 

O zaman kanıı kızdı: 

- Balzılamak haf. Bafııladık da 
tq yafmuruna tutulduk. O alçaklılz, 
opmanklJlz namı unutabWyonunus? 
Ulu tanrmm, onun biricik oflu tsanm 
•e her zaman Jm oflan Jm olan Mer
yemln il.zerine yemin ederim ki suçlar 
ceua.z kalmayacaktır. Eter bu 18.rilmU 
tutmanam Aflah benim canımı alamı 

Bisanaıı ruhunu iyice bilenlerin Va
llllsaya hık vermemelerine lmktıı yolıı
tu. Yilıtinyanoa lıter fltemes ftaata 
mecbur oldu. 

fmparatonm ve Jmparatoriçealn 
memurlan, ihtlW ıUnJerlnde saraydan 
lllÜ kalımı CHU1lar artık fehrhl her 
tlnfınl arayıp tanyorJar, IU~ulan 18· 
blattmyarlardı. Valf Fokaa da bu lfle 
•Jl'lca mqıuJ oluyor; Teodoranm iı
tedlil clbl yapıyordu. 

Daha o ıece yU.zlerce kiti hapaedil
miıti. Çofu kıta birer IOrgudan 10nra 
mahkdın oluyo11du. Ayni zzımanda bu 
pbil~ mallan ve paralan da hazine
,. almıyor: imparatora bağlılık glSste
renlerı milklfıtlar veriliyordu. 

Ertai sabah ilk it olarak Hlpatyosla 
Jrardeıiııiıı baılan balta ile kesildi öH1· 
Ieri denize atıldı. ' 

yahut yaima edilmeei auretile zarar 
görmiyen bir aile yok ıibiydi. 

Hipodromu dobduran kırk elli bin 
ölü, kokmala baflaımttı. Oalan göm
~ lhımdı. Bu, kolay bir it değildi. 
Denize dökseler gene tiıip fİfİP kıyıya 
dUteeeklerdf. Batka yere tapmak daha 
güçtü. 

En ıonra bulunduktan yere g&mmek 
ten bqlı:a çan bulunmadı. Hipodromun 
ıfm•Jlnde Sf endane denilen yanm dai
re ıeklindeki kısmına yakın olan kapı
nın yanında bOyUk bf r çukur kazıldı. 

öllller bu ~ukura rutıele atıldı. Uzer
led artUldll. Ondm ıonra bu bpıya 
(Portı Nekrı • &lüler kapı11) denildi. 

Hipodromun tarihinde olduğu kadar 
Blzanı tarihinde de çok mllhim olan o 
bllyilk ihtil!lln koca bir imparatorluiu 
sanan kahremanlan, baylece bUyWc bir 
çukuru doldurmuı olmaktan bqb bir 
ICY ya~mamıtlardı. 

lmparatorluiu Teodora kurtanmftı. 
Onun soluk k1nbhlz, zekl ve enerjisi 
IOD nef eafni ftl'IDClrte olan koca bir 
a!Uyil dlrlltmlt: dnlet ldarnlnde bq 
tarafa reçmlıti. 

Teodora kendillnden 5nce ceJen biç 
bir Va.Wsaya bemememlftl. Harem
Je kapah kalmıyor; cfzUce ve eatriır. 
lada defil, imparatorluk meclilinde 
kocaslle yanyana durarak devleti idare 
ediyordu. 

Vaıiliaa imparatorluk tahtına daha 
kuvvetle ve bir daha sarsılmamak Uze
re yerletfrken Yilıtfnyanoa lda yarala
rın aanlma9!11a çalıııyordu. 

Bir taraftan yeni kanunlar hazırla
nıyor; mahkemeleri, vallllkleri ve na
mhklan iyi ellere veriyordu. Dl ğer ta
raftan ıehrin yanıp yıkılan yerlerini 
yaptınyordu. 

Yilıtinyanos ondan 10nra daha çok 
çahpnala b111lamrıtz. Pek az uyuyor
du ve bunun içindir ki ''hiç uyumay'f 
imparator., diye mefbur olmuıtur. 

Y.-a n '*'1mal olaa AJAltOfra· 
nrn yerinde ytlzteree--amete çahpyor; 
yeni kilisenin t._Uerl buırlıwyordu. 
Yilıtinyanoa bunun dllnyadakl mabet
lerin en bllyU~ olan KudUıtekl Silley
man mabedinden daha bllyük olmasmı 
istiyor: bu uturda hiçbir masraf ve 
ı:mmettea çekinmemeye brar Yermit 
bulunuyordu. Halkın büyük bir kımıs 

bunu tilkranla karııtarken Z«Sğma ma
hallesinde olup ihtil!J sırasında kırıtmıı 
olan bir Venilı heykeli de daha gU.zel 
olarak yaptınhyct'du: ÇilnkU bu hey
kel oranm en mqhur umumhanellnin 
hamisi uyılıyordu. 

(Arkast var) 

Esnafın muayenesi 
Bir aydanberl yapılan esnafm sıhhi 

muayeneleri aym sonuna kadar de • 
vam edecektir. 

Şiındlye kadar 25 bin ki§! muayene 
edilmiştir. Hazirandan sonra milraca. 
at edeceklerden 2,5 lira cez.a almacak
tJr. 

Dilenciler tekrar çoğaldı 
Son gtınlerde şehrin muhtelif semt. 

lerlnde dilencilerin çoğaldığı görW -
mektedir. 

Bunlar bilhuea, gece hr ·:un toplan
dıtı belli bqb yerlerde gözlllmıekte
dir. 

ı 
Güntın siyaseti: 

Büyük tehlike 
nerede? 

Franaac:a "fan" pzete9İ lıir IJat
makaleai ile tapmaya badi~ aoa 
zamanlarda taav pek karqık bir te
kil alcbtnu, bir taraftan ademi müda
hale komituinia IMuaclaki ecnebi ıö
niillü ubrlerini priye eılmak Jauau
eunda IHr karara vanl olamacblmr, 
diler taraftan tapma,. sulannda haha· 
nan lnsiliz ticaret gemilerinin Franko ' 
cu tayyareleri .tarafından bombercbmn 
edildjfini yudıkt..n IOlll'a ı 

- Her 'De valat ispanya me..._i 
aulh yolu ile balletmek ümitleri hud 
oluraa mabiyeli ve menf4'i izah edile
meyen bir badiae ile iti• tekrar bo
zuluyor ve bütün iyi niyet aahipleri· 
nin ümitlerini kırıyor .• " 

Diyor. Avrupa aulhu için en büyük 
tehlikenin de iıte bu mahiyeti meçhul 
tesirlerde bulunduiuna ipret ediyor. 

Hakikaten hpanya meselesi bir tür· 
lü bitmiyor. Bir müddet evvel Fnmko
ca kuvvetler Madrit hükGmetinin harp 
cepbelİni ikiye ayırarak denize varcbia 
zaman artık cumhuriyetçilerin Fnm· 
koculara kati ımatlubiyet ..tbaaı plmİf 
olduiuna hülanedilmiıti. Bandaa saa
ra, öyle anlaııbyor ki, Madrit hükU
meti ,.mi Jardımlar aldı. Yine mn
küni anıbafaa etmek Wchmı Wda. 

Ba .... ,... --~ habra fiyle ..... 
milih .. aeliJor: ...... ,.. ........... 
rini Wtirmi,_..., Wtiaawk lıtani,_ 
Jer Hrdır; bana bithmi,..._., Wdr
mek iıı.ni,.._ de Amapacla Wr hü
Jtik barp plnvmu bekli,..ı.rdir. 
H.-. Wli1or ki 1011 defa tat Llil 

eden (T.o) hilk6meti Wr harp küi
netidir. Japcıa,. Witla Jmnetleini 
topla)'al'llk Çinli'-i ........ .-m,.. 
cek surette lmfh\p etmek için ....... 
........ w. IMfıuJdir. Dilw tanfbm 
Manpide &ir,. haclatlarma '"'76k 

lmYfttlerla talatlt ·- ... li7lmi-
7W· 
Haıa. Japoan • Çha hmWnin Wr 

ıün Japon • Ras h..w. elim •i ilati
malleri hatırlua plirilİJar. BöJle Wr 
lb&imelim tah..ldaaka A+~ Wi1tik 
bir harp ateli için bir la;TıJc:ılD delil 
midir? O halele ac:at. lapm,. hanini 
bir türlü Wtirmek iatemi)'enler höyle 
bir rüaii mü helcleınelctedi? 

A. us 

h lJRl1fva abone tJlu
naz De edlnlnlı 

U ARllMDA c~zleri, kapkara yu
r" varlak camlarla örtfllU bir adam 

oturuyor ve yUrinU bana çevirmiı ol
duiu halde, kımıldanmadan, öyle sini
rime dokunacak tarzda duruyor ki, he
men atılarak gözlerindeki camlan kal· 
dınp altında ne yaptığını cörmek isti
yorum. 

Çünkü o adamın benimle alay mı et
tiğini, yoksa haırekltımı beğendiii 

için mi öyle uaun boylu bana bakmak· 
ta oldulunu aala kestiremiyorum. 

Belkide bana hiç bakmıyor. Kafamı 
apralc, vapurun daha ileri kanapele
rinde oturan bir güzel kadını seyretmek 
tedir. 

Daha sonra bir kısım ıenotorlar ve 
asiller de ayııl ceza" ufradıtar. sar. 
cüne gönderilenlerin sayılan daha çok
tu. 

Dl1n 28 kltiHk bir gnıp tor:>lanarak • • • 

Bu arada o .zamana kadar geçmlf 
)'JJJann, eıki ıarezlerin kuyruk acıJan. 
nm da hesabı ıörWüyoıtdu. imparator 
Ye imparatoriçeye bağlıhklan u g6rü
Jenler, ihtiW uraaııda hangi tarafa 
ıeçmek Jbım oldufunu keltirememft 
olanlar, Prallnolar taraiına geçen Ve
netolar alır cealara ufruy.crlardı. 

Şehirde boiucu bir hava, bir tilUm 
Juwuı vardı. Kalabalık meydanlar bo
plmıftı. Şehir meyhanelerde yaJııu 
barbar askerler ve imparator tarafını 
tutmuı olan bir kısım insanlar, öldürü
len Yeya ıUrgUne &İdenJerden yajma 
ediieıı yahut imparator tarafından ken
.. iir ı wril8D altmlan harcıyorlaıtdı. 

tar6rc!a derin bir matem var
Ctr. ÇOnkU oflu, babası, kocası veya 
ıevıtJlll 81meyen, evlerinin yıkılmam 

mem1ekttlerlne scvke-iilmlştir ......... gi- Karı g6z1Uk, insanın hakikatini mas-
bilerle yeniden meegul olunmaktadır. ı keleyen bir ıüphe ipreti oldu. Gözler, 

- l'alıu amma da ıaburlu lnsnnlnrııı
nı:I Rı: saklambaç oyunıınıı /ıitlrtli 11.:I 
ııaat old11: ılz orada karanlıkta hdld ne
llp tlı balabllecdln mi bakalım, diye 
beltlluonunaz. Ado,.an ılze/1-

- Simdi ıu cortrplarrn ra:otfrda hava. 
lanr,ım ulSrdüm dt aklıma gtltli,· 11enl a
rılan bahrcdtki ya; rtVÜ&ÜnÜn ilk (leCe• 
ıl lçla, maıa tutmalı oaadıtmlıtlm; l,tn 
11k taralı, karıma DOadelmlı bulanmaıı/1 .. 

Çocuk esirgeme ku
rumunun faaliyeti 

iki yılda 
çocuga 

603,049 
bakıldı 

':tlrklye çocuk esirgeme kurumunun ( 1 dolum evl, 1 bümıevl, 86 -'!~ 
on bet ve on altıncı yılları lş raportl L 18 eefkat yurdu, 8 yetimevl, 33 P
le 1936 ve 1037 yıllan faaliyeti tama- bahçesi, 6 banyo, 8 Binema; 2 ~ 
mile teebit edilmiıtir. balam mu-1,' okuma oda&J, 1 ÇU"-

Kuru,mun 1932 yılmclakl varidatı bakıcılık mektebi; 2 ana mektebi; 19 
144.181 lira iken 1933 te 152,564, 193f bina, 7 mera, çayır ve bağ, 2 arllo 
te166, 212. 1935 te 175,355, 1936 yı • 1936 yılmcla 303.460 çocuk 77,'[38.03 
lmda 196,117. 1937 yılında 243,684 li- ile 1937 yılmda 299.589 çocuğa 99 Jllil"' 
raya yükselmiştir. n 560•35 Ura Arfedilmf§tl. tkiJlcl 

Çocuk esirgeme kurumunun ~a yo da uklara ıl uraf 1'11 
ba ...... d'~' ;.,ıP,.i l~T'"'"'" ka.ydedelım: yıl çoc yap an m 

ANA KUCAKLARI: mılyon, 298,38 liradır. 

Bu mUeseese kimsesiz kalını~. bil • 
husa köylerde anaları lohusa iken öl
müş süt yavrularının bakım!e!'l :..,in 

açılmıştır. 

B:ınun için Ankarada Keçlörende 
mevcut 500 ynta.klı müesseseye bu se
ne yüz yataklı bir pavyon daha illve 
edilecektir. 

ÇOCUK BAXIMI :MEKTEBİ: 
Ana kucakta kurulan bu mektebin 

bu aene mevcudu 50 ye çıkmıştır. 
Aile aruma çocuk bakmu Mev1nl 

yapmaları gibi kıymeW btr itl berle. 
riDe almJf olan bu mtıeueııeye rafbet 
gittikçe artma.ktadU'· 

GCNDtJZ BAKIM EVLERİ: 
İle ıtden k&dmlarm çocuk1armJ teh· 

ilkeden koruyarak lyt bakmak için 
kuruJmUfbır, An.karada elli kadrolu 
balam evine yeniden yllz yatak illve 
edilmlttlr· 
AŞ EVLER!: 
Mektebe giden gıdasız çoeuk1arm 

lhtlyaçlarmı temJn eder. iki eeııecle 
300,306 yavruya ııcak öfle yemeği ve. 
rilmlt, M,278 çocuk glydlrilmlt, &2 
bin UO yavru banyolardan. M.000 
yavru dit muayene evlerinden latlfade 
etmlf, 10.4l58 yavruya mektep levazı· 
mı verilmfftlr. 

Burdurda 
Bir buğday depoMll 

inşa olunacak 
Burdur (Kurun) - Burada k«Sy kil· 

kuımau ip çok cldc:l! takip olumzı,akt&
dır. Vali AbdWbak Savat "köy ve k5f" 
lU meaeleaini her itin fevkinde tutuyo

ruz ve tutacalrz 1., diyorlar. Atatttrtdll 
yıllık nutuklannda ipret ettikleri nok-
talara burada ~ bilyilk ehemmiyet 99" 

rillyor. Dylerde harman ve orak 1111" 
Jdneai bulundurmak, köy gelirlerini ar
tırmak, lcabmda milfterek çahıma ulU" 

tile k6y1Uyil salma itfnden ~ 
ıibi meseleler ciddiyetle tetkik ediJIDek 
tedir. 

Bu ıeneki .zeriyat kaylii ve çiftçiyi 
sevindirecek mahiyettedir. Yıl aonunda 
merkezide ıilo makamında bir buidaf 

deposu lnp olunacaktır. Birkaç yıldlJI 
beri beklenen depo hakikaten bu yıl 
iııp edilir ve faaliyete ceçene muhit 
çfftçlll çok sevinecektir. 

Villyet dahlllnde anUmU.zdeki yıldaıı 
itibaren meyvecilik için iyi it yapılmıt 

QOCUK BAHÇELER.1: olacaktır. Buranın armut ve erili mer 
Çocukların ıtırbtız surette yetltme. .hntar . .,_.clUlht nı,.~ dPIAJıllt 

Jcd .iı.;lıı tcoi.:t odilinigt.iı-. 

ÇOCUK HAFTASI: 
Yurtta çocuk meııelesl~in bUytlklU

ğUnU, çocuklarımızın şimdiki dunım -
larım göetermek için tertip edilmiştir. 
Bu mabatla neşredilen mecmualar. 
dan fevkalAde istifade edilmiştir. 

Kurumun tesil etmiı olduğu mftes-
1eaelerin adedi fUdur: 

3 Ana kucağı, 10 gündüz bakım e. 
vt, 10 .Ut damlası, 26 muayenehane, 

kafamızıdan ceçenlerin naııl hauaı bir 
ıynaıı ise, kara g«Szlilk de bu aynada
kileri cl.zlemek için en emin bir perde .. 

• * • 
Bununla beraber, kara gözlük bazı 

kimselerin çirkinliğine, en ince nokta
dan bir çizci çekmek ıuretile, yüzü iki
ye ayırar<ak:, ıise müphemiyet ve eıran 
sevdiren bir kuvvet haline giriyor. U
zerine takıldığı gözlerin ne rengi, ne 
ııbhatl, ne de iaabetli bakıtı hakkında 
bir fikir edinemediğiniz için, hazan 
••gUzel olmalarına,, ihtimal vererek me
raka kapılıyonunu. 

Ve o kara yuvarlak camlann ardına 
gizlenen adam, büyük ve kuvvetli tah
kimatın vezldiii emniyet içinde yara
dıh§lnın hakiki noksanlannı da unut
muı olarak, ta~ bir huzurla yapyor. 

• * • 
Doktorlar ekseriyetle, sanıınlara 

kara g6zlilk takınağı tavaf ye ediyor. 
Benim vereçeğlm reçeteye g6re çelıN
ce pek zengin olmayanlar da kara ıh· 
lilk takmalıdır. 

Fazla borç yapımı olup, alacaklı ile 
kartdattıiı sunan, kendini müclafaııııden 
aciz balnunlara c!a bazı üvalclıf; ila
n gözlük tavlİye edilebilir .• 

Fakat gU.zel g8z1Uler, kara gözlük 
takmak suretile beıeriyetln o iWıi gök 
yü.zUnU kapatmak hakkını kendilerinde 
bnlmamabdırlar. Likin ne yazık ki, 
g\Uel gözlerin çoğu sarıpnlardadır. 

Sarıııntara iıe, doktorlar, ekseriyetle 
kara .&6zlilk takmalı taVli7e ediyorlar. 

HiKMET MUNIR 

wckıcuu. ı ~"'"' 

Burdur'Wı eski unatlarmcian blıl 
olan .. gUl yalcılılt,, maalesef esw.l 
gibi ayni ehemmiyet ve flShretini mU" 

hafa.za edemiyor. Bunun sebebi, sana
tın on beı aenedenberi bilyiik bir ihma• 
1" maruz kalma1Jdır. 

Vali Savaı, fÖhretini kaybeden bU 
ıanatın ve bu sanattan doğacak gelirin 
muhite tekrar ıtrmeline çahtmaktadır· 
Bununla birlikte Burdurun mobllyeei" 
lik ve bakırcılık sanatlannm ihyur da 
valinin ele aldılı itler arasındadır. 

H. G. 

Havagazı fabrikalan 
Şehir plAnında havagazı fabrlkal&. 

nnm eehlr haricinde yapılması esıı91 
kabul edilmlftlr. 

Dolnu:.bahçede.kl hava.gvtı fabriklll 
da Asri Mezarlığın biraz ilerisindeki 
Levom meyclanma nakledilecektir. 

,-KURUN1 
ABONB fARll·1-:SI •• 1 

AJblr 
1 aylık 
1 ıyh
Yılhk 

llımlekeı llemlehı 
lrtndı dııındo 

ta 
260 
'76 
900 

1&6 K,. •• • 
820. 

llOO • 

farlfesırıdeD Balkan Uirllli ICID a)'d9 
Ça kurut dütlllür. Poata blrlillne lir
..,. yerlere ayda retmtı beter kurut 
..,..medıllr. 

~hnııe kaydını bildiren mektup " 
lfhıraf llcretlnl, abone para11nın poat• 
..,. banka ile )'ullama ncretlnl idare 
tcendt llzerıne ahr. 

Tlrklo•nln her poato mtrketl#Ulı 
ICVHVN"o obone 11aıılıt. 

Adret dellıttrme nereli 2.'\ kuruıtur 

ı.------------------~------
ta YIL EVVEL BUGVN 

Parlı - Rlflller lıpanyollar.ııı "Sel'A 
ilen., mınlakaıındalcl karakollarını iJıtıla 
etmlılerdlr. l.panyollardan BOOO lrlfl ulr 
almrılardır. lıpanyol ltı1r1Dellerl bunun 0-
:ıf!rlne "Oülvihl., terketmeqe mecbur kal· 
mıılartlır. Tetapal tıl/Oll pek ualcuıdır. lı 
IHUQ10lltı7 &lpn Aulnt'de alrtanr,ıartfır. 



Otobüs davasıntla 
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Müddeiumumi iddiana-
mesini okudu 

Avni Bayerle Recai Nüzhetin 
cezalandırllmalarını istedi 

Btrao a1 enel Tan ıueteıtnde 
4!lmet llmln Yalmanın 7aaılan ile 
b .. lqaa otoblla dedJkoduıu kartılık 
b 11 hakaret da'fuının açılmuına 
"bep olmutta. Bll&hara bu dava
larm Yertıdllt uUre birinci ceza 
lllahkemeat bunlann te'fhlden ıortıı 
ıııeaıne bqlamıttı. 

Bu davaların bakılmuı dUn blU 
rtlmlt ve iddia makamını ı.,aı eden 
Battı &UkrU l4dlanamealnl okumut 
tur. 

B. Hakin 61lkrU, Anıl Bayerln A.b 
illet llmln Yalmana otoblll rubsa
tl1eal almak llsere bin lira verdlll 
lddlutle çektllt proteıto meaelealnl 
tablll n tetrlh ettikten ıonra, da.. 
ha enel J\ecal NOıhet Babanın •Y· 
'ili mak1atla b...,urdutu mOteaddlt 
tahralardan red cnabı aldılını ve 
'lllharet ATııl BarerJn bu teklifi ta
but ederek tamamtıe uydurma otan 
bu proteıtoyu çektiğini anlatmış ve 
&erek dinlenen şahitlerin yeminli ı. 
fadelerl, ıerek A vnl Bayer\n lddl· 
&aını tıbat yolunda kendi kendini 
tetılp edecek mahiyetteki ifadeleri 
ile bu iddianın muıanna olduiunun 
••bit oldulunu aöylemlt ve demiştir 
ki: 

- Türk ceıa kanununun 485 inci 
maddealnln tatbikinde karşılıklı ha_ 
kareUn, ıukutuna karar veritebite
oetı yazılı olduğu rlbl, yalnız bir 
tarafın cezasının lıkatına da karar 
l'erllebllecetl tasrih edilmektedir. 

Ejer hAdlaedA Avni Bayer~ ve 
Recal NUzhet Babanın enelce yazı 
lan yazılarla alAkaları teablt edll· 
le, ikl taraf cezaaının tskattna ka 
rar verlleblleceil husuıu dUşUnUle
btıea&t1 gibi böyle, hAdlaeJerde blr 
\"~uı DIDnA • ., "~· 'IBV•• • • a u~wu-

d b 1, yalnız bir menfaati şahsiye. 
den doğan vlkl hakaretten dolayı 

Rernl Nllzhet ve ATDI Bayerin ha
reketlerine uyan ceza kanununun 
480 ve 66 lncJ maddelerine göre 
tecziyelerini ve Ahmet Eminin bu 
fiilinden dolayı ceza kanununun 
480 ln~ı maddrstne uyan hareketi 
Yukarıda serdedilen zaruri sebepler 
at ro 1a bu rezanın dllşUrUJmestne 

karar \'erllmt'ıılne adalet namına 

lst rlm 
Dundsn sonra Halrkı ŞllkrU Sa

hur S mi ne Ahmet Emin Yalman 
dıwn.ı.rna temas ederek. otoblle yol
s•ı lu~u. Ermeni Mezarlılı ve ha· 
m llar meselelerini hlltlln teferrUa
tr ile anlatarak Ahmet Emin tara 
ftndan yazılan yazıların netice iti
barile birer tahkik me\'ZUU t~kll 
Pttl&lnl ve bunlarda hakaret kastı
nın A'örUlmedlğlnl l~aret etmiş ve 
ezı-Umle demiştir ki: 

R ı Uç noktaya matuf yazılar-

Üniversitede aerbett lisan 
kuralan açılıyor 

Y mıı P.rzmpıdın itibaren Ünh"e1"· 
s • d ecnebi diller okulunda tatile 
mabs'" lisan kunılan açılacaktır. Bu 
k 'nra devamsızlıklarından dolaY' 
ecnebı diller imtihı:nma kabul edılml. 
yen ve söm·--·tre gcçemiyen +.aJebeler 
mecburi Lure•tc de\'nm ddece1tlerdir. 

Bundan bqka samlin olarak ve Usan 
öğrenmek aı zusile c.evam etmek ilti
yen ere de milaaade ('(!lJecektir. KUJ'S. 
lar A, B, C olmak ilzere 3 kurstan fba. 
rettir. 

Her hafta Pazartesi ve Perşembe 
günleri iki ders verilecektir. 

Tarih kitaplan 
Li1elerin her Uç ımıf mda okutulan 

tarlb Jdtaplarmm but noktalarmda 
dcfieme:er yapılma.sı lUznmlu görUl -
llllift.Ur, Buna seben de yeni yapılan 
hafriyatında ve tetki&Jerde bazı mühim 
Yeniliklerin meydana c;ıkmuıdır. 

Tarih kitaplan lSnUmtbdekl ders yı
lı bqma kadar yazılıp basılacaktır. 
Geleoek den yılmda orta okul tarihle
ri tı.inde meeruı olunacaktır. 

dan dolayı Ahmet Emin Yalmanın 
beraetlne karar verilmesini iste
rim. Ancak Tan gazetesinde görtl
len resim ve "maskesi dUşmtyen 

ktmdlr? .. ve buna mUteferrl diğer ya 
zrlar Avni Bayer ve Recai Nllzhet 
fle alAkası tesblt edllmlyen Sahur 
Samlye adlyen hakareti tazammun 
ettiği gibi, 20-11-937 tarihli (Sabur 
Samiye alt eski bir hatıra) başlıklı 
yazının, hAdiselerle alAkası görUle
memlş, dava mevzuunu teşkil eden 
neşriyat kili halinde nazara alındı
ğı taktirde A.mme menfaati namına 
gösterilen hassasiyet neticesinde iş· 

bu yazı hakkında kanunun 59 uncu 
maddesi gözönUnde tutularak, 482 

inci maddesinin tatbikini ve 80 tn. 
el maddeye göre cezanın arttmt
masını, ve getmlştekl ban ne ge~ 
mfş mahkOml~·etl olmamasına ve 
ahlftkt temayüllerine göre cezasının 
tecilini tsterlm ... 
Duruşma karar vermek Ozere baş 

ka bir gUne bırakılmıştır. 

Yaz tarifeleri 
Akay mthtap tenezzüh 
sef erleı i de hazırlıyor 
Geçen yıl 30 haziranda tatbik edilen 

Akay idaresi Adalar yaz tarifesi, bu 
1ene sıcakların daha e,rvel baatırmaaı 

dolayıaile 22 haziran ça.rıamba gUnUn
den itibaren tatbike kar• verilmiıtir. 

Bu cümleden olarak önilmüzdeki pa
zartesi BUyilkadaya sabahleyin sekiz 
buçukta ilk posta kalkacaktır. 

Diicr bir vapur .da ayni saatte Bfi
yUkadadan kalkacaktır. Ak§3mlan da 
son vapur köl)rüaen 20,rs de Adalar
dan ayni saatte llareliet eCiece&ti-. 

Diğer t<ııraftan Akay iıletmesi, yaz 
mevsiminden halkın azami istifadesini 
temin için mehtap tenczzühleri tertip 
edetektir. 

Mehtap seferleri, temmuzun 14, ıs, 
16, 17. gecelerinde, ağustos ayı içer
ain:le de 12, 13, 14, ıs gecelerinde ya
pılacaktır. 

Borsaya kaydedilmeyen 
muameleler var mı ? 
İstanbul ticaret ve zahire borsası ho

lilnde birkaç gUndUr tüccarlarımız ara· 
aında mühim münakaıziar geçmekte• 
dir. 

Bu milnakaplara tcbep, bazı tüccar
larımızın kendi menfaatleri için Sov
yet tüccarl;ırı ile gizli bir tekilde anla
prak kanuna aykırı tekilde yapılan bir 
çok muameleleri kaydettirmemeleridir. 

Bu tümlo:len olarak son hafta zttr
fında 60 65 ton kadar tiftik ve yapağı 
Rusfara satıldığı halde bunun antak 
!dörtte biri kaydedildiği ve meseli 
117-120 kuruştaki yUkıek fiyatla yapıl
mıt muamelelerden hiçbirinin yazılma· 
dığı ıöylenmektedir. 

Bunun ne n"&ks·ttla yapıtdı~ını çok 

il Resımıe 
~ :Hl4dlseıer ~ 

İzmir (Hususi) - Büyi.ık Britanya 
ve Yunanistan hi.ıkumctlerinden s.onra 
dost Yugoslavyad~ Hariciye Vekileti· 
mi.z vasıtaıile fuar komitesine müraca
at ederek g38 lzmir fuarına resmen it-

Liman için hazır
lanan proje 

Tekrar gözden geçirilecek 
btanbul limanının geni§letilme

ıi için vaktile tnıiliz Gip müessesesi 
mUhendiıleri tarafından hazırlanmıı 

olan projelerin yakında tetkikine bilıt· 

}anacaktır. 

Bu projelerden bir taneıi senelerden 
beri mevzu olup bir türlU balledilmi
yen liman kömür antrepoları projesi
dir. İkincisi Galata rıhtımının Fındık
lıya kadar uzatılmooını istihdaf eden; 
üçüntüsi.ı de Trabzon limanının ıslahı 
ıçin hazırlanan projelerdir. 

Liman idaresi bunlardan yalnız Trab
zon limanı işite meşgul olmuş, bu U
man için yapılmış projenin bır kısmını 
tııtbik etmiıtir. 

Diğer projelerin tatbikini deniz mü
esseselerinin Denizbanka bağlanması 

dolayııile baıtamıı olan faaliyeti geri 
bırakmıttır. 

Denizbank idareıi, her yıl artmakta 
clı:m liman faaliyetini daha iyi bir ıe
kilde idareye imkln verecek projelerin 
biran evvel tatbik mevkilne konulma
ıı işini bugUnlel1de tekrar ele alacak· 
tır. 

Vali bu~On Atlnaya 
hareket ediyor 

lBtanbul Valisi Bay Muhittin Üstün
dağ bugiln Foskaro vapuriyle evvelce 
tekk.rrur eden AUna seyaha.tine çıka.. 
caktır. 

Bay Muhittin Ostündağa lktısat İş
leri direktörU .Aaım Süreyya., Necip 
Serdengeçti, ve Selimi 1u.et refakat 
etmektedirler. 

ihracatın tanziminde güzel 
bir çalııma 

Uıraca"timızm tamimi ve to&V'lar 
ua8mdilrf litır tUrHI mttşlalllenbal -
letmek gayesile bir müddet İstanbul 
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 
verilmiş olan bir karar bugünlerde 
tatbik mevkilne konulmuş bulunuyor. 

Bu karar, her ihracat maddesine 
mah8U8 olmak U7.ere birer komisyon 
teşkil edilerek bu gibi mllfkUllerin bu 
komisyonlarca halledilmesi, mümkün 
olmadığı takdirde Vekaletin yardımını 
istemektedir. 

Dün ilk defa bu maksatla tanınmıo 
deri Wccarları Odaya davet eciilml§ • 
Jer. Oda tetkikat mUdUrU Bay Tevfik 
Alanaym başkanlığında toplanarak 
dericilerimizin bugün vaziyeti etrafm· 
da konu~uşlar ve mevcut milşkUller 
not edilmiştir. 

iyi anlayan ldiğer bir kısım tüc<arlar 
borsa muamellt mildürlüğUne milracaat 
etmiıler, bu itin sureti katiyede tetki
;cini ve bu ıekilde hareket eden tüc
carların oda ve borsa kanunlarınca ce· 
ı:alandırılmalarını istemiılerdir. 

Öğrenildiğine glSre; gizli ıckilde Rus 
Jarla iş yapan tiiccarlann gayesi yUk
sek fiyatla yapılan işlerden diğer tik
carlan habcrdor etmemek ve müstahsil
den ucuza aldıkları mallardan çok fazla 
bir kar temin etmektir. 

ti ak edeceğini bildirmiştir. Fuar komi
tesi, Yugoslavya paviyonu için bir yer 
ayırmıştır. 

Fuar sahaıaında faaliyet gün geçtikçe 
artmakta; kUltUr parkta birçok yenilik 

Ortaokul 
öğretmenliği l~in 

EylQlde istanbulda bir 
imtihan yapılacak 

llk okul öğretmenleri için açılan or. 
ta okul öğretmenliği imtihanlarından 
başka Eylf.tlde CniveJ"Sitede lise me -
zuııları için de bir imtihan açılacak • 
tır. Üniversitedeki orta okul öğret· 
menliği imtihanı bir Eylntde başlıya. 
cak ve sekiz EylO.lde bitecektir. Gerek 
şifahi ve gerekse tahriri imtihanlann 
hep~i Istanbulda yapılacaktır. 

Bu iıtle iki fakülte meşğul olacaktır. 
Edebiyat Fakültesinde Tarih, Coğraf
ya, Yurt bilgisi - Edebiyat; fen fa -
kültesinde riyaziye - Fizik gibi -
tıbbiye imtihanları yapılacaktır. Lisan 
öğretmeni olmak istiyenlerin imtihan· 
ları romonoloji enstitüsünde olacak. 
tır. 

Gireceklerin doğrudan doğruya Ba
kanlığa mUracaat etmeleri lamndır. 

--0--

Beynelmilel çikolata ofisin 
den gelen mektup 

BrUkselde yeni teşekkül eden bey. 
nelmilel çukulata ofisinden şehrimize 
gönderilen bir mektup allkadarlar a -
rasmda son derece memnuniyet uyan. 
dmn1ştU'. 

Bu mektupta çukulata fabrikaları

mızdan Ofisin mesaisine i§tirak etme
leri istenilmekte, çukulata sUrUmUnU 
arttmnak ve beynelmilel gUmrUk ta. 
rıf elerinde çukulata sevkine mani o -
lacak mUışkUlleri yok etmek için icap 
eden te§ebbUae geçileceği bildirilmek. 
tedlr. 

Dün bu mUnasebetle görüştilğUmUz 
bir çul(ulata. faqr.ikatörji bize §Ullları 

~· 'ı•l#• 
"Yapılan teklif bizim için çok fay· 

dalıdır. Müekülleri halletmek için bir. 
leşmek çok iyi neticeler verir. Stan -
dart fabrikalann ıslahı gramaj mese
lesi gümrük tarifesinde bazı tadilat 
yapılması çukulata. sanayiimizin bek _ 
lediği şeydir.,, 

Belediye yedi ay sonra 
otobüs işletiyor 

Beledıyenin ot.obüs i3letmek için şe_ 
hir meclısinden 500 bin liralık tahsi· 
sat istediği yazılmıştı. Şehir meclisi 
bu tahsisatı kabul etmiştir. 

Alınacak 500 bin liranın 350 bini i. 
le otobils diğer 150 bin lirasile de ga
raj yapılacaktır. Belediye otobüs işlet
me işine yedi ay sonra başhyacaktır. 

Sergi sarayı 
BüyUk sergi sarayının yeri beledi _ 

ycc" S"Çilerek istiml3.k edileceği yazıl
mı tı. 

Sergi sarayı yerini belediye değil, 
lktısat Vekaleti 'ııt'm 1 • • edecektır. 

Bu hususta 'erilmi. yeni bir karar 
:voktur. T tkiklere devam edilmekte -
dlr. 

ter göz ç rpmaktadır. Evkaf idaresinin 
20 bin lira sarfite inşa ettirmekte oldu
gu paviyon hayli yükselmiştir. Evkaf 
p·oviyonu, Arap tarzı mimarisindedir. 

Hayvanat bahçesi, civardan getirti· 

Dünkü fırtına 
rakslm kışlasına 
yıldırım dUştU 

Hava birkaç gündenberi çok sıcak 
gidıyordu. Dl1n sabah semada bulut. 
lar görülmeye başlamış, öğleden son
ra da hava ka.rarmı§br. 

Saat on altıya doğru fiddetli bir 
fırtına çıkmış, eehirde tozu dumana 
katmıştır. Bır müddet sonra da yağ· 
mur başlamıştır. Şiddetli gök gUrUl. 
tUlerlyle devam eden yağmur lkl saat 
kadar sürmüt, hava sonra açmllUr. 
Yağmur amumda Taksim 1ngluı

nm ot deposuna yıldrnm dUşnil§, bir 
neferin yUzU yanını§, yangın çıkmlf. 
tır. 

Fakat itfaiye çabuk yetıştıtJ,nden 

depo kısmen yandığı halde söndUrill· 
mU§ttlr. Bundan baoka Taksimde bir 
tramvay teline yıldırım çarpmı§I& da 
bir kaza olmamı§tU'. 

Sular Beyoğlunda Pa.pu köprüat1n. 
de bazı evleri basını§, itfaiye mot.o • 
pomplan mahalline giderek 11Uları bo. 
p.ltmı§tır. 

Bazı telef on telleri kopmUf, denizde 
uf ak tef ek kazalar olmuştur. 

-<>--

öğretmen okulu 
Binaya yeni ilaveler 
yapılması düşünülüyor 

YUksek öğretmen okulu için Şebza. 
debqmda eekl Şeyhlallm Muatafa 
Hayri zamanmda ya.pılmasma bqla· 
nan ve yarım kalan Talebe Yurdunun 
inşaatı bitirilmiştir. 

Bina iki katlıdU'. OçUncU kata Şeh
zade camilnin önUnU kapatmamak içit 
çıkılmamıştır. 

Bu vaziyet ise, Yilklek Öğretmen o. 
kuluna verlJmek istenen genişliğe m. 
nl olmuştur. Binanın bugünkü vulye. 
ti klfi gelmiyeceğinden Kültür Bakan· 
lığı yeni şekli kar§ısmda binaya il!ve 
olarak bir pavyon daha. eklemneelni 
uygun bulmuştur. 

Şimdilik 130 kişilik bir kadrosu o. 
lan öğretmen okulu binasmm yeni tet
kilatla 500 kieiye iblağ edilmesi dil • 
eünUlmektedir. 

Eski besteler pli.ğa alınacak 
Konservatuvar direktörlilğU 16 met 

uırdan itibaren yazılmağa ba§lanan 
Tekke şiirlerini, ayinlerini ve halk tl· 
irlerinin bestelerini pli.ğa almaya ka
rar vermis, bu işle meşgul olmak Uze. 
re bir komisyon teşkil etmiştir. 

Kolombiya idaresile de temas edile. 
rek bu ciirlerin Krom ve Bakrrdan 
mamul bozulmıyacalc plAklara alınmL 
sı karnrlagtınlmı3tır. 

Bu suretle bu plaklar 2000 sene 
d. n " l ktir. 

len ve hariçten satın alman çqitli hay 
vanlarla gün geçtikçe zenginleşmekte
dir. Resimde hay~anat bahçesi Jen bir 
m~ızara ve Evkaf paviyonu ıöninü 

yor. 



Evvelce Nev1orkta UID bulunan diplomat 
bugDo t ekr ar sat olarak nasıl or taya çıktı 

Jlerkeıl Avrupada olmak Uzere, bü
tla dünyaya kol sarmıt bilyilk t,ir es
rar kaçakçı 19bekffi bulunduiunu yaz
mq vı bu ıekebe ile allkaıı bulunimla· 
na hiklyeaini anlatmqtık. 

.Jkditenin lcahramanlanndan batlı· 

ca11 o'an eski diplomat Perulu ;F'ernan
clu Bak~a haidnndaki tahkikatta çok 
menkb neticelerle kartılqılmıt ve bu ...,.m enelce öldüğü zannedilen biri· 
ili oldup meydana çıkmıftır. 

Bakula evvelce Nevyorkta bulunu
,ordu ve oradaki Peru kon10loshane-
8inde .uıl~ vwdı. Fakat, kendiai da
ha ~Ja it mabafilinde 1CSrülilrdü. 

Baku1anm bu it mabafili ile olan te
••• bir müddet sonra, 1Upheyi uyan
drimJttı. Nihafet, Mııırda, kaçakçılar 
bakkmda yapılan bir tahkikatta ıuçlu· 
Jarla alikuı oldutu görülerek tevkifi
u karar verilmiıti. 

Bu IOll esrar kil"'_.akçıbiı badiıeainden 
blhaederken ipret olunduğu cibi, Ka· 
bire poliı müdUrU ve tngiliz polisinin 
baçkçılıit takip ıubelinin M1ttr mm· 
takası tefi Ruaael pqanm o meselede 
~ bUyUk hizmeti ıöriilmüt ve onun 
huırladılı dosya ile ıuçlular meydana 
pkan1mıttı. 

itte, bu tahkikat eanaamda tevkifine 
ltarar verilenlerden biri de Femandu 
&kula idi. 

Kendiıinl poliı mUdüriyetine çağır
tlildan ZaJDan ıelmemitti. Diplomat ıı
mfma halel ıetirecek mahiyette ıaıy· 

dıiJ bu daveti pddetle recldetmifti. 
Bunun üzerine, Nevyork poliıi, Ba

lndanm mevkufen ıetrilmeaine karar 
nriyor ve "'diplomat,. m bulundup 
otele birkaç poliı ıanderiyor. 

KapıJJ çalıyorlar, açılmıyor. Kırma

ya karar veriyorlar •• 
Kırıyorlar, içeri ciriyorlar. Fakat, 

lmplanna çıkan, bir cesettir .. 
Yerde yilzU koyun yatan adam çeh-

llll. tanmım11Wık .. Jrihle ~ 
• ralraf, JJau1iyı tanıyanlar, elbise-

.ınclen. pyiniıinden ve üzerinde bulu
ma evrlktan bunun o oldupu kati• 
)'etle aCSylüyorlar. 

Mesele basit ı&Ulilyor: 
Balı:ula CSldürillmüftilr. Niçin? Bunu 

ela izah etmek kolaydır: 
BakulaDni menaup olduiu ıebek~ye 

rakip bir kaçakçı ıebekeai daha vardır. 

du ve bir taneli 10n hadisede Çinden 
Mwra geldiği zı:aıan orada tevkif edil
migtir. Çetenin meJdana çıkmaaına 

1 yarayan tifre anabtan da bu adamın 

1 
üzerinde bulunmuıtur. · 

Mavi çetenin ıizlice Avrupaya ıelip 
giden ad~anndan biri vaktile tıtan· 
bu?dan da geçmitti. Şikagonun çek ta· 
nmmıı bir haydudu olan bu edam, bir 
giln Istanbula ıelmit ve buradan ıclö

nüıte Alminyaya citmiıti. Bu ımet· 
le belki, Amerikadan değil de 'bafka 
yerden ıeliyor cibi ıCSrünerelc belki 
Alman poliıinin ıCSzünden kaçmak iı· 
ti yordu. 

Fakat, Hamburıtan seçerken yaka
lanmıı ve qya11 arumda 250 kilo mor· 
fin bulunmqtur ki bu, o zamanın pip
saırile, 4 yüz bin lira kadar bir para 
ediyordu. 

Amerlkad& .. ıanpterler kralı,, illlli
le tallnUmf olan Cek Braymond adm· 
daki haydut reiainin de bu maıv'l çete. 
Din faaliyeti ile allbdar oldutu ve 
onlara itlerinin en nazik Afhalarmda 
aiıl öirettili anlaplqtır. 

Hultıa, bu kaaçkçı tebekelinin bel
ki fimdiye kadar biç 16riihnemit te-
ldt"6 ~* ........ ~ 
görü)üyor. KaçaJCçıların yaliın~a mu • 
bakemelerine Franaada, yalanda bqla
naacktır. Malftmdur ki, tebekenin bu 
gUnldi reisi olan Liyon Pariate tutul· 
muıtur. En abn olarak, Bakulanm met· 
reli llfatile madam Salti ismindeki 
bir kadm da tevkif edilmi,tir. Fakat 
kadın kaçakçılıktan haberi olmadığım 
aöyleıııektedir. 

Bunlar vaktile, beraber çalıfıyorlardı. 1-------------
Pakat aoa amanlarda, bozutmuflUdı. 
fhD(ti, Bakula ele ıeçerae, ıüphem ki, 
llliier pbekyi de ele verecektir. Onla
rın aırnna vakıf olan yıine insan da 
.Bakuladır. Ejer Bakula urn ifp et
meden evvel ortadan kaldınlına, "Y .. 
tD çete,, iamindekl bu kaçakçılar, aırla
anm artık kimae tarafından meydana 
Yurulmayac:aiJDdan emin olarak, ter· 
beltge faaliyette bulunabileceklerdir. 

O halde "'Mavi çete., tqkilttıddaıı 
elan BakuJanm "'Yefil çete,, tarafından 
eJdtirilldülU muhakkak. Evet, buna 
~yok.. 

Pakat, bqiin bundan o ı:amaa tüphe 
tclilmediği için bata edilmit oldutu an
~or. ÇUnkU, Bakula btlgün tekrar 
llbneye szlı:mıttır ve çUnkil. o aten -

"Wya a)dilrUlen - Bakula delildir. 
Yine bucün anlapldıpıa göre, Ba

JndlDm odaunda csıu bulunan adam, 
1'111 çeteye mensup bir kaçakçıdır. Ba
ımıa tarafmdan ondan bir cUn evvel 
... ıeçlrilmiftir. Diplomat beçkçı. tev· 
w edlleceilni anıarmca. bu hilen du. ""*'• çehre ve boy pos itibarile ken
lılllu benzeyen ~ adamdan istifade 
......, e1biHlednl ona ıirdİrmit. aon
• h9,ı1da aldUretelt yilzilDU 18zl)nU 
ialıtaatm. 

Xadilıi de onun elblaelerini ıiyerek 
-...otacak. 

( _K_ıs_a_h_a_h_t'_r_ı e_r_) 
• Aokaradıa devanı etmekle olan Tür

kiye • Amerika ticaret müzakereleri mu
vakkaten durmuışlur. 

• Şırketi HayrıJenin yaz tarifesi ayın 
24 ünden itibaren tatbik edilecektir. 

• otu üniversite talebesi 18 haziranda 
Edirneye ıidecektlr. 

• Csküdar asli)e hukuk mahkemeleri 
cumartesi lilnünden llibaren Kadıköyde 
Moda caddesinde eski lerkos binasında 
çahışacaktır. 

• Tepeba,ında Cilmhuriyet bahçe ve 
ıazinosunu itletmekte olan Hristonun 
ıarson ve arlisllerden aldılı kazanç ver. 
gislni maliyeye yalırmadılı anlatılmıış, 

yapılan muhakemesinde Hristo 21 bin Jl. 
raya mabkam edllml,tir. 

• Sovyet Rusya tırtiklen sonra yerli 
merlnoz ile kıvırcık cinsi yapatııarımıza 
da alAkl göstermele baışlamıfhr. 62 • 63 
kuruıştan SO kuruta kadar mühim miktar
da yapalı sipariş etmişlerdir. 

• limlr mıntakasından alAkadarlara41e
len malQmata göre, Alaşehir, Denizli Te 
Eışmede tlrllk ve yapaltı sntıaflan hararet
le devam etmektedir. Son olarak muhte
lif memleketlere fiyatı 51 kuruftan 30 
bin kilo kadar yapatı (fftnderilmt,ur. 

• Gu ye petrol 111\mrilk antrepolan ı. 
çia .nınrllk memurlan arasında açılmı' 
kan bu hafla AOnunda bilecektir. Kursa 
15 memllr btlrak etmişllr. 

y 

Türk vatandaşı olmak 
azusunu gösterdi 

Univeraiteye alınan ecnebi profesör· 
terden bir kiammm konturatlan tamam 
lanmıt bulunmaktadır. Bu arada kon
turatlan yenllenmediii için memlek• 
timizden ayrılacak olanlar vardır. 

HükOmet bazı kıymetli profea8rlerin 
konturatlarım tecdit etmiıtir. Bunlann 
en baıında tıp fakülteıi prof eaörlerin
den Ninen ıelmektedir. 

Profesör Niısen konturatı on aene 
mUddetle yenilenmiıtir. Aynca profe
.CSr de Türk üniversitesinde ~pnak· 
tan fevkalide memııun olduqunu bildir 
mit ve Türk vatandafhğuıa kabulünü 
i•temiıtir. 

Yabancı tabiiyette bulunan birinin 
Türk vatandap olabilmeıi için hiç ol
mazsa bet yıl Tilrkiyede bulunmuı ol
:n&ll mecburi olduğundan profeaCSr be
tinci çatııma yıhm ıelecek ıene .doldu· 

racatı için vatandatlıia geçme iti o za· 
man kabil olacak demektir. 

Profea&r NIQen 

ÇAPRAZ 
Kellme bulmacası 

Y-.i..........._. 

1 28 4 587 89 

.. • 1 1 1 1 

SOLDAN SAGA: 
ı - Gillden dilışen, 2 - iki şeyin orta

sı, bir hayvan, 3 - Zulmeden, 4 - (Ki) 
nln tersi, çatınna, 6 - Kadınların kor
kuUuklan, istasyon, 6 - Terazinin hile. 
ılz oluıu, ıök, 7 - Bir av hayvanı. 8 -
Şuhu, dahi, 9 - Eskiden fakirlere yemek 
tevzi edilen yer. 
YUKARIDAN AŞAGI: 

ı - Yazı masasın teferrilatı, 1 - u. 
zak, bir nota, 3 - Dilsiz, lAtıre, 4 - Sap 
lı, 6 - Bilirrne. kan, 6 - Bir nota, yüz. 
7 - Dı,ın aksi, Akdeniz, 8 - Bir nota, 
eksiksiz, dahi, t - Zor delil. 

Mev ıGt 
Bustın Cuma namazım mllteaktp 

Suıtanahmette Flruzata camllnde 
merhum Mehmet Kemal Tıbanın ru· 
huna mevlQdllşerlf kıraat olunaca
tından arzu eden ihvanı dinin tet
rlflerl rica olunur. 

uınm 
Samıun qrafmdan merhum Aldı. 

kaçtı ı.ade RilltU Haremi Zülfiye Al· 
dıkaçtı dün rahmeti rahmana kavut
muttw. Qmazeei bugUnktl Cuma gjlnü 
saat 11,30 da İatanbul belediyesi civL 
nnda Binblrdirekte Askerlik eubesi 
k8J'll8mdald 1 Nolı evinden kaldmla
rak namazı EyUpeultan camii terlfin. 
de kılmdıktan sonra mahalli mezkftr· 
daki aile kabrlatanma defnedilecektir . 
MevlA. rahmet eyliye. ._ ...,.t buıUn, Udnci defa ola

ftk autı.Jyeti meydana çdraıı diplo
mat. Şlıid• C'ıjpayetinin ., heaabım 
..-ecektli. 

Çilek nde oldufumuzu u- ( ) 
nutmL Ev kadım kavanoz ftavanoz )"eni J\ rşrlgBI 
reçel ve ıite llee IUl'UP yaparak kL --------- -

UTANB~LEN HAYDUT! 

~~ mefiı• olduğu mavt St
lıiiDln merkezi A~ bwunu)'Ol'du 

Amıpa ile daind··tenla halinde idi
,... Avrupadaki merkuleri de Bedin. 

lerini dolcSurmak için ev erkeğinin 
atalarmım gibi çilek ve eeker getir· 
meeini bekliyor. 

Uluaal Ekonomi 
Ve 

Arttırma Kurumu 

Sa ilam 
Saflam mecmuumm 938 Haziran 

H 1&)'111 çıkımftır. Bu ayıda Profe. 
sör Aldf Şakirin çocuk cerrahisine 
dair bir yaZ!st, Doktor ~caettinin 

Ailede epor isimli bir makalem ve dl· 
ğer mhhat bahillerine ait muhtelif ya-

zıl&I' ~· Tavaiye ec1erlZ. 

Hacıosman bagın cinayetin i 

Muamma çözüleme 
ipsaladan gelecek tahkikat 

dosyası bekleniyor 
Hacı Oıman bayın ve lp.-la cina· 

yetleri etrafında yapılan tahkikat diin 
de yudıtımu cibi cinyetlerin üıtiln· 
deki esrar perdesini bili yırtamamıı· 
tır. 

Cinayetle(in sebe6i, toför Omer 
Lütfiye ait cesedin Hacı Oıman bayı· 
nnda bulundup 8 cUn evvelki cibi 
bili, bilinememektedir. 
SEViM HER ŞEYi BiLiYOR MU? 

Evvelki ıün. Eakiıehirde yakalanan 
Sevimin, birinci ıulb ceza bakimi hu· 
surundaki ifadesine raimen hakkında
ki deliller klfi görillerek kendiıi tev
kif olunmuıtu. Sevimin birçok ıeyler 
bilmekte olduğu fakat bunlan açığa 

vurmaktan çekindiği tahmin edilmek· 
tedir. 

Sevim, kendisinin lıtaabuldan Eıki
ıehire ayın 9 unda yani ilk cinayetten 
bir elin evvel cittiiini ileri ıürerek, ci· 
nayetlerin aebebini değil batta vukuu· 
nu bile yakalandıktan sonra duyduqu· 
nu bile yakalandıktan IOllra duyduğu
Sevimin bu ifadnini kifi görmeırine 
rağmen, dopu olup olmadığı hakJcmda 
tahkikata bafl•mıttır• 

Evveli Sevimin !atanbuldan -rnldı· 
lı tarih katiyetle teabit olunacak ve 
ayın doÇanndan IODI'& aynldıp anla
ııhnc• kendill yeniden ve 11kı bir te· 
kilde sorıuya çekilecektir. 

Allkadarlann umumi kanaatini, mev 
cudiyeti kat! olarak teıbit edilen "'sa· 
npn kadın,, m Sevim olmaaıaama rağ· 
men, ~tleria aebebini bu kadmm 
tamamen ve en ince teferruatma kadar 
blldiil merlı:edndedir. 

TAHKiKAT NE SAFHADA? 
Tahkikat uhdeaine tevdi olunan miid 

deiumuml muavinlerinden B. Hakla 
ŞUkrlJ. dün aabab tpaala mtıddeiumu· 
milillne Wt ~ ~k llubiddi· 
~jı'Mir~-
~4.c, ~Y•M~uı.u ia1.NıP,~mU~cıiumu 
miliğine acilen yollanmaınni iıtemiftir. 

B. Hakkı Şükrilnün bnatine ıare, 
tpu.ladan -dosya geldikten sonra, vab 
üzerindeld eırar perdeli tabaka tabaka 
kalkacak ve vaka bütün teferruatı ile 
nihayet 48 saat sonra aydınlanacaktır. 

ARABACI ALiNiN ADUYEDE 
iŞi NE? -Cant Ali Ruamn gubettiği otomo-

bilde ı lira Ucretle Uzun kiiprilye ciden 
arabacı Ali U zunköprilde yakalanarak 
buraya ıetirilmit ve sorguya çekildik
ten ıonra aerbeat bırakılmıttı. 
Arabacı Ali dUn iğleden sonra müd· 

deiumumiliğe ıelerek: 

- Beni buraya naıd getirdinizae o 
ıeldlde oraya sitmemi de temin ediniz. 
Zira ben fakir bir adamım •e Uzun-

k8prilye kadar cidecek param yok t de
mittir. Ara.>acı Ali mUddeiumumilikçe 
Uzunk6prllye yollanacaktır. 

ASIL .. SARJŞIN KADIN 
Klt\f? 

Dünkü sabah guetelerinden biri iı· 
mi geçen a111 aarııın kadmm artiıt 

Necil olmadıtmı fakat onun da adıma 
Necil olduğunu yaızarak aranmuma 
clritildilini Uerl ıUrmekte idi. 

Bu huıuıu 1iiln mGdcleiumwm1ikten 
aoıduk. Böyle bir pyin mevzuubahı 

olmadılmı ve ancak mubayyeleai ıenit 
bir muhbir tanfından uydmulmuı bir 
haber oldupu 6ğrendik. 

YANOLA DA KiM 1 

Diler taraftan Ali Rınnm ilk 
Bulpr km YMClanm meydanda 
madıjı ve arandifl da doifu detD 
Bir tahmiae ıtsre Yanola Ali Rısa 
:rotan ~ocutu ile birlillte aenelerce evvel 
ınemteketine gitmit bulunmaktadır. 

HiKMET ONAT BiR ŞEY 
BiLMiYOR MU? 

latanbul müddeiumumisi B. Hikmet 
~naıt dUn ıeç vakit kendisini maka
mında ziyaret eden ıuetecilere demft
tir ki: 

- v aka etrafında ileri ıiiriilaa --
tün rdcirler Wr telynj .... ilmettir. 
Şa ...._,. ...... • HllCl O.... 

.. 7*1 •• ...-..~-.. 

ıeheple itlencliii haklaada W. ......, • 

idi- bir delile lllhip dep&s. '"""' 
bütün kunetimizle muhtelif ...... 
siriftitimiz tahJdkat, .... ,. iki ... 

urfmcla ......... ini"''- .. - .. 
lranm en küçük noktalarma bdar _.. 
Yir etmit Wuacaja. 
ŞimdDik • .,...,. ..... ,......... ... 

kikatdoa,........ .. ~ .......... 
mobil,. in pecleilmesi ivin~ 
telcnfı beklemekte,m. 

iKi GUN 
Müddeiumumi B. Hikmet Onatm da 

temin ettiii bu eararh ve hemen bUtGll 
memleket hallamn ailminl ilP1 ffeia 
vak:anm aydınlanmaıı için yarma kl
IW beklemelıtft betb tan etrnadılt, iltMytjt. _ ... - ...... ~.-

*'"' 4_...-:-

Bil balta yapı•aeak 
YDzme tetvl k 
mlisabakaları 

T. 5. K. lıtanbul bölpai 1U apcwlerl 

Yapılan proıram mudbince lM-' 
938 pazar cilnU yüzme ikinci tepik 
mUaabakumın saat 14 de Moda havu
zunda yapılacap teblil olunur. 

Pazar aünkü maçlar 
EmmÖftü Ha'lkeWnden: 
Evimbe bağlı klUplerin 19 • 6 • 938 

Pazar gUnU qajıdaki fikltttre söre 
yapacakları maçlar: 
KaragUmrilk Sahas1: Altıok.Bozkurf 

Saat 9 Takım B. Almıapor-Alemdat 
Saat 10,30 Takmı B. Altıok-~ 
Saat 12,30 Takım A. Akmapor-A18JD. 
dar Saat 15 Takım A. Saha Jmm•Mri: 
Bedrettin At.aman. Rami Sabam: Ra. 
mi·Yıldız. Saha komlaeri: Ziya. 

Deniz ıporculanna~ 
Kelepir bir deniı mot8rl TL. 80. Jlra

ya salılıyor. Tdkne ve saat llbl ff)el' 
Evlnrut marka motörll beraber Betlld .. 
iskelesinde kayıkçılar kAhyası Mebnıet 
reise mOracaat. 

11.15 
ıı.u 
1.30 

• 

18 cumartesi: Alfl 
doftl hisar 
19 ltuar: Be1i........_ 
;ı 

IO pazartesi Nadi ~ 
kapı Şafak 

21 sah: Azat 
22 Clll'f&Mba Beflt • 
taı aile bahçesinde 
24 cuma Bebek ...... 
çelerlnde balbJOI' 

Vapurun adı 
Kocaeli 
Tayyar 
Seyyar 

Qtuz 
Trak 
tllsen 
Senar 



Korku Yatağı 
Yazan: Edger Vallae Çeviren ; H. M. 

..._ _________ No.13 __ ..._. ________ _. 

ahraman tayyarecimiz 
Sabiha Gökçen 

- tı aKat nıçın gwuyorııunuz'! 
Rider; hemen özür dileyen bir tavır 

takınarak: 
- Benim gülüşüm, daha ziyade 

t:IPhe ettiğimi gösteren bir gülll§tür. 
4rja.iıtın diyorsunuz. Azizim senin 
:Ar.1antıne gittığini zannettiğin ancak, 
lrenıerde okuduğunuz, romanlarda 
Arjanüne giderler. İki memleket ara
llnda •·tadei mücrimin,, ıfahedeai 
buıwımadığı çok eski ıamanlardan 
lcaıma bir ananedir bu .. Arjantine git
llıek ananesi! Eğer, Flek çetesinin da
lıldığJDJ söylersen, anlarım. İnpllah 
bir gUn ben onların hepsini bir çatı 
lltında toplamağa muvaffak olurum. 
llern sana bir !JeY aöyliyeyim mi? Ha. 
ili her birini haplı olduğu höcreler i
Çinde posta çantalan dikerken görmek 
benım ne kadar hoşuma g!decek ! Ay
hı zamanda şunu da söylemeden geç
bı yeyım: Bugünlerde bankalarınızı i
)'i muhafaza ediniz. Zira ihtiyar Con 
l'lek, bugün yetmiş yaşındadır. Daha 
fazla zaman kaybedecek değildir. Ne 
Yapacaksa bugünlerde yapacaktır. 
Cok zaman geçmeden, Londra şehrin
de tarihe geçecek hidiseler olacağın • 
dan korkanın. Acaba, şimdi Ravini"yi 
llerede bulabilirim! 

Ravlni, Haf Mun caddesindeki apar
tımanında, muavini Lu Stin konuşu -
Yordu: 

- Rıder her şeyi bildiğini göster
inekle blöf yapıyor. Gerçi o, bir nok
taya kadar r.eki bir adamdır. Fakat 
herkeste o kadar r.ekl var. 

Lu Stin yılışık bir gülüele: 
-ona birkaç nokta göstersek usta

cığım, dedi. 
Ravini, ince bileklerile oymyarak 

dinliyordu. Sonra düşünceli bir tanda 
lunlan söyledi: 

- Rider'in o kız için deli olmasına 
hayret etmiyorum. Do~ lP~ 

.,,tt tız! 
Lu sordu: 
- Ben, o kızı adamakıllı görebilmiş 

dejilim? Hakikaten o kadar gür.el mi? 
Ravini, gür.ellik, tatlılık, hUliaa 

"mükemmel,, nevinden her mlnaya 
gelebilecek bir işarette bulunmak U7.e
re parmaklarım bitiştirip ağzına gö • 
tilrdü. Sonra, elini yukan kaldırarak: 

- Şeker, !)eker! Dedi ... Bununla be. 
raber, Rider beni korkutamaz. Sen be
nim kim olduğumu bilinin. Ben bir 

- ~wa.sı, hür bir memlekettir, de· 
di. Ben, şey .•. Neydi bu Allahın belası 
yerin adı? Larma otelinde kendi pa. 
ramla oturmaktan kim alıkoyabilir? 

Ben, hayatımda hiç bir kadından ''ha
yır,, cevabı almadım. Her ne hal ise.. 
Bende, ücretini ödeyecek kadar para 
bulundukça, bana o kız, o otelde bir 
oda vermeğe mecburdur. 

- Fakat ya Rider'e mektup yaza . 
rak bu vaziyeti bildirirse? 

- Bırak yusm! Rider beni yakala
yacak bir sebep bulamaz ki... Bir otel
de, bir pansiyonda para ile oturmak 
suç mudur? 

- Şu kıza, "Uğur yüzüklerinden,, 
birini vermek ıuretile hükmetsen na. 
sıl olur? 

Ravini, elindeki yüzüklere takdirle 
bakıp: 

- Bu yUzllklerl asil parmağımdan 
çıkaramam. Hele başkasına bu tanda 
vermeği, ruyamda bile dUşUnmedim. 

Sen merak etme.. Hele beni bir tanı
sın. iş gayet kolaylaşacaktır. 

(Devamı yann) 

Mekslkada yeni 
hildlseler 

San Antonyo, 16 (A.A.) - Meksi
kanın muhtelif noktalarındaki yeni 
kargaşalıklar, Cedillo hareketine mu. 
masil bir ihtilil hareketinin doğmak 
iU.ere olduğunu teyit etmektedir. 
Bilhassa Vera. Kruz hükllıneti dahi

linde federal ordunun maaşlarım te . 
diyeye mahsus parayı nakletmekte o • 
lan kamyonlar, taarruza uğramıı ve 
bu kamyonlara refakat eden askerler 
öldütWmilştür. 

Beye karşı bir suikast teşebbüsil ya. 
pıldığı hakkında yabancı gar.etelerde 
çıkan haberleri kati surette yalanla -
mıştır. 

Bir bomba patladığı hahkındaki yan 
lış haber, Başvekilin otomobili geçer. 
ken yol Ur.erine bir kestane fişeği a -
tılmış olmasından doğmuştur. Bu yer. 
siz hareketin failleri araştmlmakta • 
dır. 

leyi almak istersem, Onun peşini asla ln1rllterede mlllf 
bnkmam. Ve muhakkak alırım. Ha -
kikatl aöylemek llzımgelirae, ben, Ri- mUdafaa fsllkraı.ı 
der'in muhafaza ettiği ve sevdiği kız Londra, 16 (A.A.) - 80 milyon 
kadar güzel bir kız görmedim ömrüm- Sterling liralık milll müdafaa iatikra
de... zı, dün saat 9 da tedavüle çıkarılmış, 

.A.tatUrk kım Sabiha Gökçen dUn BL 

bah 7 de "Balkan turnesi,, için Yeşil

köy tayyare alanından hareket etmit
tir. 

Sabiha Gökçenin hareketi esnasında 
alanda RiyaseticUınhur umumi kati
bi Hasan Rıza Soyak, başyaver 

Bay Celil, Başvekil Bay Celil Bayar, 
Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü Aras, 
Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya, 1stan. 
bul kumandanı General Halis, Vali ve 
belediye reisi B. Muhittin Üstündağ, 
şehrimiz.de bulunan saylavlar, hava 
ordusuna mensup subaylar, Türkkuşu 
talebeleri, İstanbul hava kurumu er • 
kinı, matbuat mümessilleri ve kala • 
balık bir halk kütlesi hazır bulunuyor
du. 

Bayan Sabiha Gökçen daima gülüm
siyen yüziyle herkesi selamlıyor, ken. 
dilinin hatırını soranların ellerini sı • 
kıyordu. 

Tayyaresine yaklaşmadan evvel 
Tilrkkuşu talebelerine döndü: 

- Nasılsınız arkadaşlar, diyerek 
hatırlarını sordu. 

Hepsi birden cevap verdiler: 
- Sağol.. Varol.. 
Sabih• Gökçen guetecllere kısaca 

ıunlan aöyledl: 
- Seyahatim tlç gUn aUrecektir. 

EvvelA Atinaya gidiyorum. Oradan 
SellnığP giderek AtatlrkUn evini zi.. 
yaret edeceğim, bundan sonra Sofya, 
Belgrad ve ve Büım. uğrayarak ls
tanbula 'döneceğim.,, 

Sabiha Gökçene başta Atatürk ol. 
malt U7.ere Celil Bayar, Vekiller, Vali 
ve Hava kurumu namına birer buket 
verildi. Atatörk kızı bunları tefekktlr 
ederek aldı ve tek bqma bineceği tay
yaresine koydu. 

Hareket saati gelmiftt Sabiha Gök
çen herkesin elini sıktı. En sonunda 
kendisini uğurlamağa gereli a.l>luı ile 

aetı. AblaslDlll!' gözlel'I 

Ona iki kelime ne teminat "Tel'dl: 
- Çabuk dönerim, merak etme. 
Atatürk kızı bindiği tayyarenin mo

torunu çabuk işletti. Dönen pervane. 
niiı getirdi#i rlU.glr uğurlıyanlann 
yUzünü okpdı. 

Atatürk kw bet dakika sonra se • 
maya yükselmişti.. Hepimizin başlan 
havada, ona bakıyorduk. Şimdi Yeşil. 
köy tayyare alanında telaiz ile bi7.e se. 
lim gönderiyor, 

- Allaha1811larladık, hoeça kaim! 
diyordu. 

Biz de hep birden: 
- Selim sana, ey Atatürk klZI, yo

lun açık olsun! diyorduk. 
s. c. 

• • • Lu §imdi hayret ediyor ve kendi saat 15.30 da satıp nihayet verilmiş. 
kendine şunu soruyordu: tir. Elde edilen malCmıata göre, i.Stik- İzmir, 16 (Hususi) - Tayyareci 

- Kadınlar ne tuhaf eeyler... Bir raz piyasada tamamile kapatılmıştır. Sabiha Gökçen saat onda şehrimiz 
daktilo klZ!D Ravini gibi bir adamı afakında uçtuktan sonra durmadan 

reddetmesine sebep nedir? Adliye en••Umenlnde Atinaya gitti. 
R&vini sert bir tavırla: ' Atina 16 (Hususi) - Cesur Türk 
- O beni reddetmemiştir. Kendiaile Ankara, 16 (Telefonla) - Adliye kadın tayyarecisi Sabiha Gökçen bu 

tanıpmadmı, işte o kadar. Fakat ta- encUmenl bugUn ceza kanununda sabah saat 11,25 te Tatoi'de yere in· 
nıp.cağmı. .Muhakkak tanışacağım. tadllA.t yapan kaııun lA.ylhalını mtı- di. Kendisini Başvekil .Metaksas na • 
Nerede çalışıyor demiştin? zakere etmiştir. mınabir zabit ve Türkiye Sefiri Ru!)en 

- Larnıa otelinde... Eşref, Hava subaylan, ve halk karşı-
Ravini, yeleğinin cebinden bir kiğrt DUzeltme ladı. 

parçuı çıkardı. İçerisindeki yazılı o- Coşkun tezahürat yapıldı. Saat 18 
lan adresi okudu: Dünkü sayımızda çıkan fstanbul be:,in- de Bayan Metaksaa bir çay ziyafeti, 

$'1 bö el icra memurlujtumın 938-1500 dO!l)'a 
- ı t "ri'de Larma oteli, öyle mi? numaralı ilanı yanlışlıkla (İstanbul Be- akşam da Sefir Ruşen Eşref sefarette 

Cenup sahilinde ... Margrit oraya gi • ,iktaş icra memurluitundan) teklinde dl- bir akşam ziyafeti verdi. 
derken ~n kendisini iatuyona kadar zilmişllr. Düzeltiriz. YUNAN .MATBUATININ 
takip etmiltim. Sonra, Rider geldi; NEŞRiYATI 
uğurladı. Biçare adam öyle mesut gö. Atına, 16 (A.A.) - Yunan matbu. 

rUnilyordu ki... T İ F Q B İ L 1 atı cesur Türk tayyarecisi Bayan Sa-
Lu daha ziyade izahata girişerek: biha Gökçen'i hayranlık ve samimi-
- Margrit, orada kAttplik yapıyor. Oı. J hsan Samı yetle selamlamakta ve resimlerini neş. 
Aalma bakılırsa Lu ona bu malflma· retmektedir. 

tı belki, dört defa aöylemlttl. Llkin 1 ifo ve pıratıfohasrıhklınna ruı Proia diyor ki: 
Ravini, eski hakikatleri yeni bir he • rtıımık ıçf n ıl'JıJın ııının lfto hın "TUrkiyenin mukadderabna hakim 
yecan mevzuu gibi k&l'lıbyan garip ıındır Hiç rahatsızlık vmne7- Her olan yaratıcı Dibinin tahakkuk ettir-
adamlardandı. lcet ılabiHr. Kutusu 55 Kr. diğl bUyük ıslahat bariz vasıflarından 

Lu iahatmda devam ediyordu: birini de genç bir tayyareci kızın ce. 
- Larms oteli, yalnız r.enginlerin ,:;.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_., saretinde gostermektedir. 

gidebildiği bir yer ..• Yalnız bir odanın Alemdar Sinemaıı Milli f aliyetin biltür şubelerinde 
haftalığı için, yirmi Sterlin alıyorlar. Lemayüz eden Türk kadının hukuk 
Bıtt& yirmi Sterlin değil de, yirmi GL milsavatını elde edeli sank,i bir o't a-
ni alıyorlar ki, Her Sterline bir Şilin iKi FiLM sırlıır gc<'tiöi zanf'edilebilir. 
daha llive etmek demek oluyor. Eğer RelsicUmhur Atatürk kızı Sabiha 
...... Jer' bulabilinen ne lll.. 1 - Romeo Jülyet burada ve Re'inikte kendiıine, Ata • 

Ravlnl, bu nokta üzerinde, çenesini Bütün güzelleri •eoerim lUrk'e ve memleketine matuf hararet-
kqıyarak bir 11.Jıza dllfUndU. li ve samimt sempatiler i9inde _yqıya-

caktJr. • 

Kahraman Atatilrk kı:nna Tayyareci 1i1c reW bu&t taWım eClm-7öets.. 

Eleftron Vima pzeteai de f(>yle ya. 
zıyor: 

Sabiha Gökçen'in Atlnaya geliei 
milletimir.e dost ve miltteflk memle • 
kete k&l'll duyduğu en gUze1 hialerin 
tezahürUne veelle olmaktadır. 

Daha dUn Bqvekil lletaksum da 

.Miaelongide llSyledili gibi TUrldye ile 
Yunanistan birbirine çözHJmes baflar. 
la birlqmit bulunuyorlar ve diler 
müttefiklerle birlikte Ege'de ve Bal
kanlarda aulhtlıı kuvvetlenmesi için 
sıkı il birliğinde bulunuyorlar. 

Almanya ekonomi nazın 

Avusturyanın borçlarını Alman
yanın tanımayacağını söylüyor 

Bertin 16 (A.A.) -Alman elwnomi 
nazın Funk bugün Bemde söylediği 

nutukta Avusturyanm borçlan hakkın
da demiıtir ki: 

Avusturya horçlKmı ıaranti etmiı 
olan devletler bu borçlann Almuıya 

tarafınldan tanınma11m istiyorlar. Hal
b~ bu talep ne amelt ne ne nuart 
olarak hukuku düvele uymamaktadır. 

p~~ ha~bJn.dtn JO~r~ !nı!Jt~r~ B~ 

Birletik Amerika hükOmetleri, dahi
li harbin hitamından ıonra cenubi A
merika devletlerinin borçlarım tanıma· 

mqtrr. 
Franaaya ıelince, o da, Kadaı•b· 

nn zaptmldaıı sonra bu memleketin 
borçlanm FraRIU devletinin borcu ola· 
rak katiyen tammamiftır. 

Binaenaleyh Almanyadan da Avus -
turyanın borçlanm tanıması bukukan 
istenemez. 

Nazır Fun1' e1a1en Avuıturyanm il· 
bakından önce de borçlannm tediyesi
ni Juu..~HJNIMlı ~~. ~etine..: 
geldfflnl ~eylemlı ve Abnanyanm 
Avusturyanm hariçten aldığı paralar· 
dan iıtifade ettiğini noktai nuanm 
reddeylemiıtir 

G. Primi'nin bir makalesi 
--- ~ ~ -- - - -- ~ 

"Sabiha GUkçen" 
"Milletinin ve bu milleti idare eden 
. Şefin en mükemmel eJçisidir,, 

Buıiln Atinalılar Tatoy hava istas
yonuna, ıehirlerinin iWıeai cibi, batı 
miif erli bir genç kızın indiğini göre
cekler. Gürbüz ıenç vücudu tayyareci 
eli>iıeai içindeki bu ıenç kız onlann al
kıflanna muvaffaldyet ve heyecan kar
pllllda kendisine haı olan ve Türkiye 
halkının bildiği tevazula cevap vere
cek. 

Sabiha Gökçen, ıcsklerin kızı .• 
Balkan yarım ada11ndaki hük\\met 

merkezlerinden eeçitl eına1mda kartı· 
lapcağı alkıılar evveli tayyarecilik ta· 
rihindeki ilk askeri kadın tayyareciye 
müteveccihtir. Bu bile büyük bir ıeref
tir. 

Avruptdaki ve Amerikadaki bütün 
memleketlerde, talim ederek, sakin bir 
cüretle, hatta imanla tayyarecilik eden 
kadınlar ıörüldü ve bugün de var. 

Fakat, onlann hepsinin faaliyeti 
ıporculuk aaht•mda kalıyor. Rekor ka
zanmak, yenilik hevesi, kadmlann ken
dilerini ıöstermek ıibi ezeli arzusu bu 
çalıtmalann esasını teıkil ediyor. 

Meslek ıeklindeki tayyareciliğin 11-
kı disiplinleri altına girmeyi kabul eden 
kadın tayyareciler ıimdiye kadar gö· 
rülmemittir. Filo ıeklindeki tayyare 
seferlerinde pilot, ancak kütle içinde 
bir nokta, büyük bir makinelde çark 
vaziyetindedir. Biltiin bunlar kadm u
rakterinden ayrılmu bir halde bulunan 
ferdiyetçiliğin k~mdığı ıeyleRlir. 

Halbuki, Sabiha Gökçenin iatianat 
meziyeti ıudur ki, onun yaptıiz ıpor 
tayyarecilif! delildir: o kencliıini u
keri pilotlann tabi olduldan bütün ka· 
ideler lltrna k~uıtur. TanmDYdan, 

töhret henüz ıenç bapna bir çelenk 
haline konmadan evvel, tayyare pilot
luiu etmiı, talimleriqi muntazam, H

batlı bir tekilde yapmııtır. Hava mek
tebi talebelerinin üniformaamı ciymfı 

ve onların baait hayatına tabi olrzwt
tur. 

Ayni meslekteki arkadqlarmm sulh 
ve harp halindeki tehlikelerine de ken
disini tabi kılmııtrr. Tayyarenin hOıi· 
deki mitralyöz onun için yalnrs bir tim 
alden ibaret kaılmamqtır. Bu mitral
yözle aldığı vazife Tunceli isyanında 

ıörülmüıtür. 
Bütün bunlardan baıka, Sabiha Gök 

çen Atatürk kızıdır. Balkan yanm ada
aındiıki doıt tehirlerden geçerken ken· 
dilini kartılayacak olan sellmlar ayni 
zaman:la dahiye müteveccih olacaktır. 
Öyle bir dahi, öyle bir ıslahatçı ki, 
a'1rlarca süren karanlık ile sinirleri 
bozulmuı, mütemadi harplerle zayıf 

diltmÜf, mağlCibiyetlerle manen Ye ınad 
deten mütee11ir obnuı bir millete ha
yat zevki, çalııma ve terakki arzuıu, 

yeniden doiuıuna esaı olan bütün hiı 
ve cwrzulan vermiıtlr. 

Bu itibarla, Sabiha Gökçen ideale 
karşı clduğu gibi, teknite, müsbet ilha 
lere karşı da tehalükle kopn yeni Tur
kiyenin kunetli, hız almıt ve ilerliyen. 
ipnde atefli, eski devirlerin ebik n 
ihmallerini durmayan bir çalıJlna ile 
tcuıire çalıpn T.4.irkiyenin bir timuU 
ıibi ıörUnmektedir • 

Sabiha Gökçen, milletinin ve bu mil
leti idare eden Şefin en mükemmel el
sisidir. 
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ispanyadaki 
harp 

Daladyenin sözleri 
''B~z:m vazifemiz şiddet usulü
nün s1rayetine mani olmaktır,, 

Atatürkle ingiliz 
krah 

Arasında teati olu· 
nan telgraflar 

(tJsta yanı birir.cide) 

dudu geçememeleri taJ.:dirinde Fran • 
kistler tarafından esir edil~kleri 
tahmin olunmaktadır • 

Valansiya, 16 (A.A.) -Dün Valan. 
siyanın Frankistler tarafından bom • 
bardımanı e.snasında Sürston ve Sifa.. 
rer adındaki İngiliz gemilerine de ia
ısa.bet vaki olmuştur. 

Sabiha Gökçe
nin Saikan 

turnesi 
(tJsta yanı J. inctM) 

diyebiliriz ki Sa biha.nm bu şekilde 
lstikbnUni tayin ederken Tilrk k"" 
dmlığınm havacılık sahtısmda. da er· 
kcklord,cıı ayn olmadığını göste~ 

mlştfr; <lahn sonra haratta taf)"aro
cllJk mesleğini intiha~ eden Gökce· 
nln askerliğe girmesine müsaade et .. 
nıeklo do bu işe zevk ve heves bU• 
dudundan ileri bir mevki verınc1' 
IAzııngoldlğlno işaret etmiştir. 

Parla, 16 (A.A.) - Radikal sos- 1 
yallst fırkası icra komitesinin vakit 
vakit aktetmekte olduğu lcttmala
rın sonuncusunda bir nutuk söyle
miş olan fırka reisi B. Daladlye, ı. 
daresl altındaki hUkflmetin lktlsa-

dllmlyecok herhangi bir thtilU bu
lunabileceğine kani değlllm. Bir 
şartla: Vukuatın cereyanına kapıl

mamağa azmetmek. 

Ankara, 16 (A.A.) - İngiltere 

kralının doğumu yıldönUmU muna
sebetile reisicumhur Atatürk ile 
majeste altıncı Corc arasında aşa.. 
ğıdakl telgraflar teati edilmiştir: 

Bu gemilerden birincisi alev almış 
ise de ateş, mürettebat tarafından sön
dUrUlmUştUr. İkincisinin makinesinde 
hasar vukua gelmiştir. 

B. Daladlye, bundan sonra ş~yle 
demiştir: Majestelerinin doğumu yıldöntl

mU mUnasebetfle en hararetli teb. 
rlklerlmle şahst saadetleri ve Brl
tanya imparatorluğunun refahı hak 
kındakl en samımı temcnnllerlml 
kabul etmelerini rica eylerim. 

Valansiya, 16 (A.A.) - Dördllncü 
defa olarak Fra.nkist tayyareler, dün 
saat 17.50 de Valansiyayı bombardı • 
man etmişlerdir. 

Sabiha Göktcnln hu sıfatları göz
önilne getirilirse Balkan partabt• 
Jarını ziyareti daha ziyade nıan•1' 
bir mahiyet alır. 

dt faaliyeti canlandırmak için sar. 
tetmlş olduğu mesaiden ve istihsa
la.tı arttırmak tein alınmış olan ted
birlerden bahsetmiştir. 

HarJct siyasetten bahseden B. 
Daladlye, lspnnya ve Cinde yapıl

makta olan insanlığa yakışmaz bom 
bardımanları takbih ve ~u sözleri 
lla ''c etmiştir: 

Dizim \'ıızlfemiz, vakit geçirmek
sizin şiddet usulUnUn sirayetine ma 
nl olmaktır. Ben hiçbir zaman har
bin önUne geçilmesi mUmkUn olmı
yan bir şeamet olduğuna kani ol
madım. Muslfhane usullerle halle-

İspanyada devam etmekte olan 
muharcbo hususunda bizden evvel
ki hUkflmetlerln doktrinine ve ic
raatına sadıkız. Ademi mUdahale 
siyasetine de sadıkız. Fakat bu si
yasetin, bUtUn beynelmilel anlaş. 

malar gibi, ihlAs esasına mUstenlt, 
mUtekabll olması ve ayni zamanda 
tatbik edllmesi icap eder. lspanya. 
nın mukadderatının mtinhasıran Is. 
panyollar tarafından tayin ve tesbit 
edflcbllmesl Jcln bu usuıu azlmkA.
rane takip edeceğiz. Gayemiz, ada
let, sulh ve Fransanrn mnşterek 
menfaatleridir. 

K. Atatürk 
Doğumumun yıldönUmU milnase

betlle göndermiş olduğunuz samtmt 
tebrikler} havi telgraflarını bUylik 
bir memnuniyetle aldım. Bilmuka
bele samimt surette en knlbl te-
mennlleriml bildiririm. 

Kral - imparator 
Corç 

Sekiz tayyare, Grao mahallesi Uze • 
rlne elli bomba atmışlardrr. Bir takım 
bombalar da evvelce yapılan bir bom. 
bardıman netice.sinde içinde yangın 
çıkmış olan bir geminin yakinine dU:r 
mUştUr. 

Salamanka, 16 (A.A) - BilyUk u
mumi karargah tebliğ ediyor: 

Cenkuatra nehri mmtakasmda ileri 
hareketimize devam ettik. Sierra dö 
Kusilfrego'da da ileri hareketimize 
devam ettik ve Bielseaya hakim bir 
vaziyette bulunmaktayız. 

Zira Sabiha Gökten yalnız aske• 
rı tnyynrccJ mııtına kııydodilıne1'· 
le kalmn.dı; geçen sene TunccUtJe 
askeri hareketler yapmnğn zarıırt't 
hasıl olduğu zaman o da bu bnrc:kct 
lere iştirak ettJ. Orada asileri tsrrıı· 
rcsUe tenk:ll etmek yolunda Jwbr&" 

nınnhldar gösterdi; bu suretle şatısf 
hesabına askerlik ,·aziteslnde bU>-iU' 
muvatfaktyetler gösterdikten t>aŞ):ll 
Ttlrk kadınlığının şan ve şerctinl dC 
ytllcseltmeğe muvaffak oldu. 

Çekoslovakyada 
indirilemiyen bir bayrak 

Prag. 16 - Bir Südet şehri olan j 
Lieban'da, 50 kilometre yüksekliğin • 
deki bir bacada büyük bir Alman bay
ragmm dalgalandığı görUlmüştUr. 

genç Hcnlayncı tevkif edilmiştir. 

Halk, bu gencin serbest bırakılması i
çin nümayiş yapmaktadır. Tahkikat 
devam etmektedir. 

Salahiyettar makamlar, bu hayra -
ğı buraya kimin diktiğini bilmiyorlar. 
Bayrağı oradan indirmenin de imkfuıı 
yoktur. Çünkü, bayrağı diken, inerken 
bacanın il.zerindeki, merdiven vazife • 
sini gören demirleri birer birer sök
müştUr. 

Polis tarafından şüphe edi1en bir 

Bayrak hac.anın il.zerinde rüzgA.rla 
dalgalanmaktadır. 

Prag, ıs (A.A.) - Sosyalist_ nas. 
yonallerin organı olan Çeke-Slovo, 
Çek ve Alman sosyal · demokratları • 
nm bUtUn dahlU meselelerde müşterek 
bir hattı hareket takibine karar ver
mi3 olduklarını haber vermektedir. 

ingilterecJen memleketimize verilen krecJiier 
_.: ı::wwws zwwwa ~ ~ ~ zwwws zwwwa ~ ..__ - -

Ticaret nazırı, avam kamara
sında izahat verdi 

Londra, 16 (A.A.) - Röyter ,bll
dirlyor: 

Avam kamarası, her cepheden en 
ternaeyonal ticaret meselelerini mu 
zakereye başlamıştır. 

Hatiplerin btrcoğu, orta Avrupa 
ile centı bu şnrkt Avrupa memloket
Jerlntn ekonomik lstikta.ııerlnin ida 
meal ve bunların Alman hegemon
yası altına dUşmeleılne mani olun
ması lUzumunu tebarUz ettlrrnl~ler 
ve bu memlekette krediler veyahut 
istikrazlar verllmesini talep eylemiş 
lerdir. 

Bazı hatipler de alcak tarlfell 
memleketlerle anlaşmalnr yapılma
sını istemişlerdir. 

Ticaret nazırı B. Stanley, söz a
larak, evvela. Avusturya isti krazla
rı meselesine temas etmiş ve demiş 
tir ~I: 

Biz, hlUd bu müzakerelerin mu
vaffakıyetle notlceleneceğlnl Umlt 
diyoruz fakat mUzııkereyl yapmakta 
olanlar hazirandan sonra, bugünkü 
şerait altında, tedtyat elde edobii
mentn bazı gUçlUklerle karşılanaca
ğını kabul eylemek mecburiyetin. 
dedirler. Ve bu sebepten Almanya. 
dakl borçların fazlalaşmasmdan do 
ğnbflecek her tarın yeni tanhhUdU 
kabul bahsinde şlmrlllik gayet ke
ttım bulunmaktadır. 

B. Stanley, bundan sonra cenubt 
şarkt Avrupnsı hakkında da 1;1nnla
rı söylemiştir: 

Tilrklyeye verilecek krediler hak 
kındnki kanun projesinin yak nda 
avam kamarasında müzakere edile
ceği keyfiyeti, lngillz hükümetlnln 
cenubu şnrkf Avrupasında lnglllz 
ticareti llo alfıkndar olm n ktan fe
ragat ettiği hakkındaki şayiaların 

ve dUşUncolerln kntlyen doğru ol
madığını lsbat P.tmoktedlr. 

HUkQmet, bu mmtakada ticareti 
".TIUmkün vo kabil olduğu kadar ın. 

k!şaf ettirmeyi pek cok arzu eyle
mektedir. 
Diğer taraftan, lngiltcrede husu. 

st endUstrlnln İnglllz endUstrisi ve 
bUtUn İngiltereyi rekabet sahasında 
temsil edebilmek için -daha sıkı iş

birliği yapılması da çok şayanı ar. 
zudur. 

sıuııııarın 
hakkında 

tahdidi 
bir sual 

Londra, 16 (A.A.) - DugUn a
vam kamarasında işti mebus Hen
derson, sllttblnrın tahdidi ve enter
nasyonal lhtllft.fların muslihane bir 
tarzda halli hususunda bir anlaşma 
yapılması için Amerikanın diğer 

devletlerle teşriki mesai arzusunda 
bulunduğuna dair Amerika. harici
ye nazırının beyanatını hatırlata

rak tngllterentn mUmasll bir tekllf 
te bulunmak isteyip istemediğini 

Çemberlaynden sormuştur. 
Başvekil şu cevabı vermiştir: 
"İnglltere hUkfımeU Amerika ha

riciye nazırının izhar ettiği duygu. 
larla. mutabıktır ve bu meselelerde 
diğer dovletlerlo daima teşriki me 
salya hazırdır . ., 

Hcnderson, bugUnkU sllAh yarışı. 
nı durdurmak itin İnglıterenln mUs 
bet tekliflerde bulunmak hususun -
da. Amerlkaya iltihak edip etmlye. 
ceğlnde ısrar eylemiş ve Çember
layn b1ına "Amerika ancak bu yol
da. teşebbüste bulunmak arzusunu 
izhar etmlfttlr,. cevabını vermiştir. 

Stokholm, 16 - DUn eVliaht pren. 
sin nezdinde verilen bir ziyaretten son· 
ra şatoda bin beş yüz kişilik bir mü
samere yapılmıştır. 

"Devletler salonu., nda İsveç, Nor -
veç ve Danimarka kralları ve iFnlan. 
diya 'Reisicümhurunun huzuru ile bir 
konser verilmi§tir. 

Konserden sonra ''Beyaz salon,, da 
bir supe verilmi§tir. 

Amerikadan aldı
ğımız tayyareler 
Yalnız Vaş1ngtondakl 
sefirimiz vasıtaslle 

alınmıştır 

Kastellon cephesinde düşm:ln, Vil • 
lareal'a kaq"ı mukabil bir taarruza 
kalkışmış ise de neticesiz kalmıştır. 

Sabiha Gökcenln bu detald sal· 
kanlar turnesine gelince, bu, ınJJU 
faaliyet hududunu geçerek befllel• 
milel bir ha7ata adım atmakUt· 
TayynrecJlik taribJnde llk defa .a
kcri tayyareci kadın olmak şerefiııl 
Türk milletine kazandıran bu kah· 
raptan Atatürk Kızı'nm kara yolO 
ile bile şimdiye kndar gltme<U;ti 
memleketlere tekbaşma tayyaresi 
ne gidişi, on ıı;ekiz milyon nutuslO 
TUrklyenln befJlelmllel hayattald 
kuvvet \'6 kıyrnetinJ ona göre besat' 
etmek 1ftzımge1cliğinl bUtlln clhllıtfl 
anlatacaktır. 

Düşman, Uç yUz maktul bırakmış ve 
bin esir vermiştir. Mijar nehrinin bU. 
tUn sol sahilini ve Almagora kasaba
sını işgal ettik. Alkora'yı da zaptettik. 

Kordu cephesinde: Pcnarroya mın -
takasında on beş kilometre lerledik. 

Ankara, 16 (A.A.) - Türkiye na.. 
mına Amerikadan mübayaa olunan 
bazı tayyarelerin Kanada yoliyle bir 
ecnebi hilkfuneti hesabına sevkecHldiği 
haberleri l§itilmektedir. Anadolu A -
jansı bu hususta. atideki malfunatı ver. 
meğe mezundur: 

Paris 16 (A.A.) - ''Om Libr,, gaze
tesinde, Gunen §Öyle yazıyor: 

İspanya, Akl:ienizde kmşıklık sebep 
leri icat ve bu denizde kuvvetlerin mü
vazenesini ibl11 odebilir. Fransa ve in
giltcre, bütün uzlaştırma mesailerine 
ve devamlı tesanildlerine rağmen, te
şebbüslerini veya tekliflerini ancak 
azimkarlık gostermek şartile muvaffa
kiyete iktiran ettirebilirler. 

Cumhuriyet hükfuneti bugüne ka -
da.r vaki olan bütün tayyare sipariş. 
!erini yalnız Vaşingtondaki bUyük el
yiliği vasıtasiyle yapmı§tır. Bunun 
haricinde hiç bir husust teşekkül ve
ya Şahıs Türkiye namına harekete 
mezun değildir. Bunun aksini göster. 
mek istiyen iddialar sahtekarlıktan 
başka bir şey değildir. 

( Harici kısa haberler ) 
Miami, 16 - Kilçük Cashi şaçırar. 

ve öldilren §Oför Mac Cal idama mnh
kftm edilmiştir. !dam hUklnünUn yeri
ne getirileceği tarih henilz tesbit olun. 
mamıştır. 

Tokyo, 16 - Prens Konoye, Sarı 
nehrin setlerini yıkını§ olan Çin kıta. 
atının bu gayri insani hareketine kar. 
§ı "Cihan efkfmumumiyesine,, milra • 
caat edecektir. 

Meksiko, 16 - B. Von Hasel, istim
lak edilmiş olan petrol kumpanyaları 
namına, istimlak kararnamesi aley -
hindeki istinafı red eden 7 Haziran 
tarihli karar aleyhine yüksek ma.hke. 
meye müracaatta bulunmu§tur. 

Varşova, 16 Maarif nazırı, resmi bir 
ziyarette bulunmak üzere Bükreşe git
miştir. 

Var11ova 16 - B. Bek, dün öğleden 
sonra tayyare ne aTllinden Varşovaya 
dönmüştür. 

Paris, 16 - Bugün mebusan mecli. 
sinde, Mısırda kapitülasyonların ilga. 
srna dair olup 8 Haziran 1937 tarihin
de Montröde imza edilmiş olan vesai
kin tasvibine milteallik kanun layiha
sı müzakere edilmietir. Diplomatlar 
trfbllnünde Mısırın Paris sefiri Fahri 
Paşa bulunuyordu. 

BUkreş, 16 - Köstenoe askeri mah. 
kemesi, ısa.bık demir muhafızlar şefi 
Kodroanunun kardeşi Kadreanuyu 
rozet taşıdığından dolayı yedi ay hap
se mahkfun etmiştir. 

Patrikhaneden locil 
-:alındı 

Apoye Matlnl gazetesinin yazdı. 
ğına göre, Rum patrikhanesinde bir 
hırsızlık olmuş, patrikhanenin mü
zesinden Uc tane fncil cahnmıştır. 

Dunlarclan bir tanesi, Dlzans dev
rinden kalma tnrlbt bir lncildl. Me
seleden haberdar edilen zabıta der
hal tahkikat ve takibata girişmiş
tir. 

Belhi, Löjur gazetesinde yazıyor: 

Mecliste bir cinnet eseri olarak hu
sule gelecek bir ekseriyetin karar ve
rceği bir mUdahalenin tehlikesi bu • 
halin İngiltere hükOmetini derhal va-
him müşkülata maruz bırakm.i)Sz ola
caktır. Halbuki böyle bir şeye mani ol
mak menfaatımız icabatından değil mi
dir? 

Ordr gazetesinde, BUre, diyor ki: 

tngiltereye karşı beslemekte clduğu
muz zeval bulmaz müveddet yolunda 
yeis ve kederle şahit olduğumuz bir 
şey vcırdır ki, o da, fngilterenin 1914 
<de olduğu gibi sulhculuk yolu ile harbe 
sürüklenmekte olmasıdır. İngiltere, 
serfuru ediyor, B. Hitler ile B. Muso
Jini de 1ngiltercnin mütemadiyen ser
furu edeceği zannında bulunuyorlar. 
Bu iki zat, günün birinde zaferden 
emin olduklan halde şevk ve şetaretle 
harbe atılacaklarıdır Fmnsa ile İngil
tere, Almzmyanın tahakkümü tehdidi 
karşısında yekdiğerine muhtaçtırlar. 
Bu takdirde her ikisinin de menfaatine 
olmak üzere, Paris hükumetinin, ha
taya düşmesi takdirinde, Lor)dra hü
kumetine tarizlerde bulunması ve bil
mukabele Londra hükfunetinin de bu 
veçhile hareket etmesi elzemdir. 

Bayan Tabui, Övr gazete'3inde: 

Dün akşam Londra ve Romada in
tişar eden ve !talyanlarm İspanyol sa
hillerine bahri abluka tDtbik edecekle
rini bildiren haberlerden bahsederek 
diyor ki: 

İtalyanlar, böyle yapmakla mümkün 
olduğu kadar iüratle hükumetlerin ka-
rını itmam edecek surette Franko'nun 
muhariplik hakkını kabul ve teslime İn
gilizleri icbar etmek istiyorlar. İtalyan
lar, İngiliz tazyiki ıayesinde, Pirene hu
dudunda transiti tevkif ettirmeğe mu • 
vaffak olmuş olmakla iftihar ediyorlar. 
B:.ı hal ve İspanyol Cüınhuriyetcileıinin 
ellerindeki sahillerin ablukası, Fransa - ı 
nın bir çenber içine alınmasına muadil
dir. Şu halde kıymetli ve fakat mahdud 
olan Fransız-İngiliz anlaşmasının bir in· 
tihara muadil bulunan bir siyasetin fect 
netayicini tel5fi edebilt . .ı.:eği iddiasına 
hangi Fransız ve evleviyetle ha.ıgi Fran
sız hükumeti sehabet edebilir? Fransa
nu doktrinini bize bildirmek B. Bone
nin vazifesidir. 

ASIM US 

Çinliler 
( tJ sta yanı 1"fncf.M) 

f'ırkahk yardımcı kıtaatın ümzab0· 
retUe birkaç gilndenberl Kalteııg 

şehrine hucum etmektedir . 
Harp bUtUn şlddetlle devam et· 

mcktedfr. Kueiteh vo Podşu Çin kI· 
tantı tarafından tahliyesi üzerıno 

Honanın şarkının mUdafansı gUÇ· 
leştlğlnden Çin hattı Lubgai'nln şıır 
kına alınmıştır. Şimdi Hk-lao-k\'el 
harekAtm merkezi olmuş ve Yen· 
şong ile Hsuşang en mUhlm mudıı· 
fa noktaları hnJlne gelmiştir. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Fransaııırı 

Çine güya yardımda bulunduğuna 

dAir Jnpon matbuatının neşriyatını 
bu~Un hariciye nıtzırı Mupntnl zıya· 
ret ~don Fransa büyUk elçisi tekzip 
etmiştir. 

iş dairesinin bir 
tekzibi 

İstanbul 16 (A.A.) - tktısat Veki· 
Jeti iş dairesi üçüncü bölge amirliğin· 
den: 

Son zamanlarda gazetelert:ie iş mah· 
kemeJerinin ihdas edileceğine müteda· 
ir veya bölge amirleri toplantısmda it· 
tihaz olunan kararlarla ilgili clarak ve 
sık sık intişar eden h~adislere tesadüf 
olunmaktadır. Hakikate katiyen uygurı 
olmayan bu kabil neşriyat tekzip olu· 
nur. 

Zeğreptekl fırtına 
Belgrat, 16 (A.A.) - Zağreb ının 

takasında şiddetli fırtınalar 01ınuŞ 

ve mUhlm hasarlara sebebiyet ver· 
mlştlr. 

Fırtına, nebatat bahceslnde bir· 
cok ağaçları kökUnden sökUp at" 
mıştır. Bu ağaçların devrilmesi iç
lerinde kurtlar ve tllkller bulunan 
kaf slerfn ezlllp parcalanmasına se 
bebıyet Yermiş ve kurtlarla tllkıter 
kırlara kacmışlard ır. 

Maamnflh bu hayvanlar uzun ,·e 
mUşkUl sürek avlarından sonra tek· 
rar yakalanmışlardır. 

Bir çiftliğe bir yıldırım düşmUŞ 

ve 1ki kişinin telef olmasına sebo· 
blyet vermiştir. 



• Fenerbahçelilerin 30 uncu 

Gülkupası atletizm 
müsabakasında 

UUoeş şild maçıarın

dao çekildi 
Bu harta 

Beşiktaş ile Beykoz 
karşılaşıyoı 

ylldönümü büyük merasimle 
kutlanacak 

Aynı günde Yunan takımı ile maç 
da yapılacak 

Atletlerimizin çok iyi neticeler 
alması beklenebilir 

Dün bir rivayet halinde verdiğimiz 
haber bugün katiyetle teeyyüd etmiı 

bulunuyor. 
Güneş - Beşikta~la tekrar Şeref sta

dında karşılaşmamak karannda ısrar 

ettiğinden, §ild maçlarından çekilmiı 
ve bu 'Vaziyet kargıaıdda da hükmen 
mağIUbiyeti kabul etmiş oluyor. 

Memleketin pek çok sevilen klübii 
Fenerbah~e, önUmüzdeki pazar günü, 
30 uncu yılını kutlayacak. 

Bu kutlama gününde birinci futbol 
t<:ıkımı da, Yunanistandan gelen muh-

telit ile bir maç yapacaktır. 
Gerek maç, gerekse kutlulama me

rasimi hakkında klüp idare heyeti ta
rafından hazırlanmış programı neşrcıdi

yo-ruz: 
Çok za.mandanberl heyecan ve ı:ı:.e

rakla beklenen eenenin en çetin dahilt 
aUeti2:1J1 müııabak&8I olacak olan Gfil 
Kupası atletizm çarpıemuı :.:ilıayet 
bu pazar saa.t 14 te Taksim stadında 
Yapılacaktır. 

Geçen pa.zar gUntl yapılan seçmeler 
Ve bu son gUnlerde muhtelif mesafeler 
Üz.erinde yapılan denemeler atletizm 
ft.lemimizde birçok sUrprlzlerle karşı · 
laşacağmıızı sezdirmektedir. 

800 metreyi alalım. Recep ayni gün. 
de birbiri UstUne iki rahat koşuda 600 
lrıetreyi 1.23 te, 1500 metreyi 4.17 de 
çıkardı. Galibin sıkı bir döparı bize 
bilhassa 800 metrede yeni bir rekor 
bırakabilmelidir. 1500 metrede ayni 
hi.dise tekelTiir edebilir. 

5000 metrede Eskiuehirden Fener • 
bahçeye göç yapan Behzat ve Artanın 
arasında galibiyet için çarpışılacak • 
tır. Son günlerde forma dönmek il.zere 
bulunan on bin metre rekordmeni HU
!leyin ve Maratoncu lbrahlmln bir slir
Prls yapma.yaca.klan ne malOm ? .. 

400 de Gören gibi beynelmilel ş01ı. 
reu haiz bir atletin karşısında. ele
nıanlarm ne yapacağı şimdiden tesbit 
edilemez. Bu adam muhakkak ki işin 
kurdu olmakla beraber İrfanın karşr • 
Sinda 200 metrede kolay bit' galebe el. 
de edemiyecektir. 

lrf an her müsabakada daha. iyi de
recelere ulaşan bir yeni atlet. Bilhassa 
80 metresi çok kuvvetlidir. 50 metre
de rahatça Türkiye rekoru olan 5.6 
saniyeyi antrennömanda eşofmanla 
tutabildiğine bakıhraa 100 metr('de 
Melih ve Raifi a.tlattığr takdirde da
ha yüksek bir manevi: kuvvetle Gören. 

t l~r.şılaşacaktır. 
Yunanistan • Avusturya maçında 

100, 200 ve 400 metreyi kaz.sınmıştır. 
Bu mesafelerde en iyi dereceleri şun. 
!ardır: 10,8, 22, 49 saniye. 

Gülle atmada. İrfan ve Ateşin ara
sında çok çetin bir karşılaşma bekle
rn.ek laznndır. Bunları Veysi takip e
der. HcnUz bu senenin mahsulü olan 
S. Arat bilhassa bu son gilnlerde disk. 
te temayüz etmektedir. 

İdmanda. son derecesi 38.50 dir. Şu 
halde Veysiden sonra Savla ikincilik 
için yırtınacak olan iki belli 00.Şiı a· 
dam mevcuttur. Bunlardan sonra ge • 
len Yavru, Sabahattin, Corciyadis gi. 
bi hepsi de 36 dan yukarı atan adam
lar ancak 19 Haziranda son kozlarını 
oynayacaklardır. 

Ciritte de Melih, Şerit, Necdet, Val
sis ve Tekirdağlı Raslmfn arasındaki 
çekJ§me sonsuz olacaktır. Bu adamlar 
hepsi de 50 metreden yukarı netice 
Yapmaktadırlar. Melih ve Şerif son 
ıdmanla.nnda 54 atmaktadırlar. 
Atlamalarda. Pulat, Jerfi, Nevzat, A

kel ve Ankaralı Fethi gibi yıld1zlar 
gö~ ~arpacaktır. Pulat bu son günler. 
de KornilyUs Consonun stilile atla.ma
ya. ba.şla.m~tır. 

Süreyya uzun atlamada da. bugün 
'I'ürkiyenin en iyi adamı sayılır. Dere
celeri bu sene tutula.nlarm en iyileri
dir. 

Uç adımda Ankaradan gelen Fethi 
kendisine rakjp bulanuyacakttr. !sta.n
bulun en iyi Uç adımcısı olan Pulat ve 
Süreyya başka müsabakalarda kabili. 
Yetlcrini deneyeceklerinden 13 metre -
Yi ZOr geçen dördUncü ve beşinci a • 
damla.rrmız Fethinin önünde boyun iğ. 
rnek mecburiyetinde ksılacaklard.ır. 

110 metrede Faik başta gelir. Ya • 
nmda. yarışacaklardan Pulat, Vasfi, 
'Yavru, Hrisafopulos ve Sudi onu belki 
de iyi bir derece yapmaya sevkede -
ceklerdir. 

!stanbullu atletler son tecrübelerde 
lô ila 17 arasında derece tutabilmiş. 
lcrdir. Atlamlarımımı hepsi de bu se
nenin mahsulü olduklanndan bu dere. 
ceyi pek iyi bulmak l!zımdır. 

4X400 Bayrak yarışında Melibi 
BUkreş olimpiyatlarından sonra ilk 
defa o!arak kendi mesafesinde iş ha • 
!Hnda göreceğiz. FUruzanlılarlle, Ek . 

remlerile, Halitlerile sahaya çıkacak 
olan Fenerbahçe ve Cemallerile, Fa -
ruklarile, MehmeUerile koaacak olan 
Gala.tasa.rayın yanında, Ank8.!'a, ts
ta.nbulspor ve Güneşin çok çetin bir 
müsabaka yapacağı muhakkaktır. 

Bununla beraber Türkiyenİı). hemen 
hemen en iyi üç dört yUzUcUsünü elin. 
de tutan Güneş nisbeten tecrlibesiz o
lan dördüncü adamları Ah.mede 380 
metre koşturarak Türkiye rekorunu 
kırabilecektir. 

Burada küçükleri hesaba katmadan 
geçmek yani~ bir hareket olur. Yarı. 
nın yükünU bugünkü ağabeylerinden 
çok çok daha esaslı bir surette taşı • 
maya hazırlanan gençler Gül Kupası 
müsabakalarında bize ~k esaslı yeni 
İstanbul rekorları bırakacaklardır. 

Son seçmelerde 100 metreyi 12 den 
aşağıya 200 metreyi 25 ten a§ağıya 

yapacak Nevzatla.r, Cihatlar, Silker -
ler, Sa.itler gibi aslar gördük. Bu ço -
cukların henüz 17 hatta 16 yaşlarını 
doldurmakta. oldukları unutulmazsa 
neticeden ürottvar olmak lazımdır. 

ÜçüncU katagoride 17 yaşında Uç 
atletin seçmede 400 il 58 ile 59 arasın
da yaptıklarını görmekle finallerde 
kati neticenin 57 lerin içinde olaca. 
ğma emin olmak lazımdır. 

Atlamalarda. Güzel Bahçenin ciritçi~ 
leri, High Schoolun diskçileri, ve G. S. 
m güllecileri ön planda gelmektedir • 
ler. 

Atmalarda, bilhassa yüksekte 1.60 
tan yukarı, uzunda 6 kadar beklemek 
ıazımdır. 

- Üçüncü sınıfa ihtiyat kuvvet teşkil 
edecek olan d~rdUncildeki yavrularda 
çok iyi neticeler alacaklardır. Bu sr • 
nıfta bilhassa Fenerli Cemali uzun at
lamada, Güzelblhçeli İhsanı Disk at -
mada, ve Grorku Gülle atmada galib!
yete namzet göstermek lazımdır. 

Sürat koşularında bu kategoride 
100 metreyi 12 küsurda, 50 metreyi 6 
küsurda alabilen yavrular Haydn::pa. 
~a. Akmspor ve Fcnerbahçenin adını 
atletizm tarihine kayıt ettirecek kuv· 
vettedirler. 

Galiplerin katiyyetle kimler olaca • 
ğmı söylemek lntknnsımır. Her kate .. 
goridc, her müsabakada sonsuz bir 
çekişme ve heyecan olacaktır. 

Bu btiyük mUsabakalarr seyredebi -
leceklere ne mutlu. 

KRİTİK 

Şimdi, bu hafta Beşiktaf dömifinalde 
bekliycn Beykozla karşılacak, gerek bu 
maç gerekse, bu haftaki ldiğer resmi 
maçlar hakkında, ajanlığın tebliği şu

dur: 
T. S. K.. htanbul bölgesi futbol ajan 
lığından: 

19-6-938 pazar günü yapılacak ma~
lar: 

Şeref stadı: 
BeşiktaJ (B), Kasrmpaşa (A), saat 

14,30 hakem Tarık Özerengin. 
Süleymaniye (A), fstanbulspor (A), 

saat 17 hakem Fahrettin Somer. 
Beşiktaş - Beykoz "(şild), saat 17,30 

hakem t. M. Apak. 
Yan hakemleri Hayri Derlcioğlu ve 

Şevki Çanka. 
Not: Bu maçlar esnasmda Beykoz, 

HilAl, tstanbulspor, Süleymaniye, Top
kapı ve Kasımpaşa klüpJerinin bu yıl 
kazandıktan kupalaır 'da tevzi edilece
ğinden ilgili klilp delegelerinin hazır 

bulunmaları tebliğ olunur. 

Fenerbahçe 
klilbünden : 

spor 

Klübilmüzün 30 uncu yıldönilmil mil
naseb:tile 19 haziran pazar günü saat 
16 da başlzıyıp 20 de bitmek üzere fev
kalade merasim yapılacak ve Fenerbah
çeli gençlerin topluluk ve birliğini gös
terecek bir program tatbik edilecektir. 

Merasime eski ve yeni Fenerbahçeli 
}>Utün sporcuların iştirak eldeceği bir 
resmi geçitle ba§lanacaktır. Bu tesmi 
geçidi bDji'rak merasimi, sporcuların 

and içmesi, Atatürk bUstline çelenk koy 
ma resmi takip edecektir. Bu meresimi 
müteakip Fenerbahçeli küçükler ara
sında bir futbol müsabakası yapılacak
tır. Bu müsabakanın hitamını takiben 
tam saat 17,30 da klübümüzün Yuna
nistandan 30 uncu yıldönümümüz mü
nasebetile d2vet ettiği Enosis - Pana
tinaikos muhteliti ile birinci takımız 

arasında bir futbol maçı idare edil~cek
tir. 

30 uncu yıldönümilmüze i:ıtirak ede· 
cek zevat köprlJden 14,3-0, 1~120, 15,50 
16,25. ve 17 de hareket edecek vapur
larla merasime, müsabakalara ve maça 
yetişebilirler. 

30 uncu yıldönilmümiiz merasimi 
münasebetile Fenerb2ıhçe stadrmrz da-

1939 New York Sergisi 
Dekorasyon müsabakası 

1 - 1939 Nevyork dünya sergisinde inşa edilınis olan Türkiye paviyonu dahilt 
dekorasyonu için bir müsabaka açılmı~tır. 

2 - Müsabakaya girecek resimler iktisat vekaletinin tayin edeceği bir jüri he. 
yetince tetkik edilecektir. 

3 - Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 15-7.938 tarihine kadar Ankarada 
iktisat VekAletinde Nevyork dünya sergisi Türkiye komiserliğine makbuz mukabi .. 
tinde tevdi edilmiş olması şarttır. 

4 - Mü~abakayı kazanan sanatkara 1000 lira mük!fat verilecektir. 
5 - Müsabakaya girip de kazannuyan sanatkarlara ait eserlerden istifade e.. 

dilen kısımlar için verilecek bedel jüri heyetince ayrıca takdir edilecektir. 
6 - Müsabakaya gönderilecek resimlerin evsafı, mevzuu ve saire hakkındaki 

şartname, Türk paviyouu planile maktaları bu hususta l~elen izahat Ankarad:ı 
lktisat vekaleti dahilinde sergi komiserliğinden alınabilir. ,(1720), ,(3341), 

Akhisar Cumhuriyet Halk 
Partisi Başkan1ığından : 

Akhisar parti ve halkevi binası inşaatına ait bundan evvel münakasaya 
konmuş olan pl!n ve projeler değiştirilmiş ve yeniden yaptrrılan proje üzerine 
keşif tutarı (54494) lira olan yeni inşaat vahit fiat Uzerinden ve bir ay müd. 
detle kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe ~ıkarılmıştır. 

İhale 1-7-938 cuma günü saat 16 da parti binasında yapılacaktır. İstekli. 
ler plAn, şartname ve keşlfnameyi 5 lira mukabilinde parti başkanlığından 

alabilirler. (3483) 

Metre mlk'Abı muhammen bedeli 45 llra olan takriben 6316,478 met
re mik'A.bı çam kereste 27-6-1938 pazartesi gUnU saat 16,30 da kapalı 

zarf usulu lle Ankarada İdare binasında. satın alınacaktır. 
..Bu Işe glrmek...iateyenleriJıJ.6.199,66 ıtralık muvakkat teminat ile ka

nunun tayfn ettiği., veıtlkaları ve Nafıa mUteahhftHk vesikası ve tekliflerini 
ayni gUn saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri IA.zımdır. 

Şartnameler 1421 kuruşa. Ankara, Eskişehir, Izmlr ve Haydarpaşa 
veznelerinde satılmaktadır. (3358) 9. İŞLETME MtIDURU 

bilinde, gelecekler için, hususi tertibat 
alınmıştır. Bu tertibata göre kapalı 

tribünler baştan aşağı numaralıdır. Ka
palı tribün fiyatı ale!Umum bir liradır. 
Bundan mada bütün açık tribünlerin fi. 
atı elli kuruştur. Bu iki mevki haricin
ıde, biri Atatürk büstü arkasında ve di
ğeri koşu pisti üzerinde iki hususi yer 
ayrılmrştır. Bu yerlere üzerinde dam
ga ile musarrah klüp davetnamesini 
hamil olanlar girebilecektir. Diğer kı
sım davetiyeler, Üzerlerinde yazılı ol· 
duğu veçhile, açık tribünlere mahsus
tur .Gişeler ve kaprJar tam saat ikide 

açılacaktır. 

Fenerbahçe klübü 30 uncu yıl mera
simine iştirak edecek muhterem halkı
mızdan yukarıki tertibata itina buyur
malarını bilhassa rica eder. 

KLOP AZALARI 
F enerbahçe spor kJübünıden: 

19-6-938 pazar günü Kadrköyünde 
klüp merkezinin bulunduğu Fenerbah
çe stadında 30 uncu yıldönümü mera· 
simi icra edileceğinden klüp müessis· 
terinin merasime iştir~k etmek üzere 
saat 15,j'O da klübe teşrifleri rica olu
nuı. 

- KURUNun kitap §eklinde roman tefrikası. -
Bizans lmpara· 
torluğunun 
Tarihi 

Bizans mevzıttt 

uzun yıllar O'lfrt. 

ayrı tetkik Vd te
tebbu edilmiş bir 
nıevzıı oldubu haı. 
de lnıgiln bile ay
dınlatılmamt,ş bir· 
çok tara/Uırı tıar

dır. Tevfik Yetım
li-0ğlu tarafından 

liaanımıza çevri
len Bizan8 impa
ratorluğunun ta-
rihi adlı kitap 
bıı aydınlattlma-

m~ tarafları tes
bit etmekte ve biJ. 
Wn Bizans tarih;. 
ne temas ederek 
Şarki A urupa im-
paratorluğunun 

bin senelik vvku
atııu hikaye et
mektedir. 

Fiyatı yuz ku-
ruş olup her ki· 
tapçıda lnllımur. 

Toptan rniiracaat 
mahalli: - /.c;tan
bul, Vakit Yurdu. 

GORUN1\UYEN ÇETiı.. 

yordu. 
Fa.kat bir dakika kadar sonra, kalabalıktan 

bir kişi ilerledi. Bu, "Solak Skiner" dl. 
Yavaş bir sesle: 
- Ben, dedi. Seninle beraber ka.lmağı tercih 

ediyorum. 
Despardi nihayet otomobili silrlip götürdü. 
Şoför yerinde kendi başına idi. "Solak Ski

ner" Despardinln emri üzerine kamyondan çıkar
dığı feneri, otomobile bağlı küçük arabaya koy. 
muş, kendisi de orada oturuyordu. 

Onların o hal ile uzaklaşmasını, çetenin di
ğer Azaları oldukları yerden seyrettller. 

Otomobil ve arkasına takılı olan klic;ük ara
ba, gözden kayboluncaya kadar, hiç kimsenin ağır 
nı bıçak açmadı. 

\1'111 

Polis milfettlşi Marlov mücevher tadrI Dcrin
gerio yazıhanesine girdiği sırada:, Derlngcr. ikin
di <;a~·ınr içmekte meşguldü. Marlovu memnuni
yetle knrşrhdı. Ona bir çay ikram etti. 

Marlo,·un fazla konuşmağa vakti yoktu. Der
h;ıl yanrbaşmdakl çantadan bir meşin torba çıka
ı1arak Derin gere gösterdi: 

- Bunu tanıyor musunuz? 
. Deringer heyecanla: 

GöRU~~ftYEN ÇETE 81 
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Despardl bunu söyler söylemez; biitün diğer· 
leri onun etrafına toplandılar. Son defa. karıştır
dıkları haltların, matbuata nasıl aksetmiş oldu
ğunu görmek isteyorlardı. 

Bu haydutlar, çok vaht adamlardır. Bir hA
dise yaptıklarının ertesi gilnli daima ' gazeteleri 
karıştırır, kendilerine dair ne yazıldığını görmek 
isterlt:ır. 

Despardi bir iki satırı gözden geçirdikten 
sonra: 

- Baştan aşağı yalan, dedi ve gazeteyi attı. 
Fakat büyilk harflerle yazılmış olan şu sa

tır Samın gözilnden kaçmadı: 
"HİÇ UMULMADAN BİR MEMBADAN ALI. 

NAN :MALOMATA GÖRE ... " 
Sam, bu cümleyi Despardinln gözüne tutarak: 
- Bununla ne demP.k isteyorlar? diye sordu. 

1"lliç limit edilmedik memba" neresidir? Kimdir? 
Despardl gene: 
- Canım efendim. Bütün bunların hepsi uy. 

'durma demedim mi size? 
Peh! ... Kimi aldatıyorlar? 

Umulmadık memba! ... 

Fakat Samın sorguları blribiri ardınca geli
yordu. Şimdi de diyordu ki: 

- Pekft.IA, yazdıkları mademki yalandır Kn
rabatak Lesteri neye harcadık. Eğer aramızdan 

biri zabıtaya ihbarda bulunmayorsa, şuna buna 
kıymanın manası nedir? .• 
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Herkesi alakadar eden faydah 
adresleri okuyunuz; istifade 

Sihirli Göz 

edersiniz. t 

Pudra renklerinde 
inkilap yaptı 

NOT: Buraya adresini yazdırmak istiyenlerin lstanbul Ankara caddesinde 
yurdu altında Kemaleddin lren ilancılık bürosuna müracaat etmeleri. Telefon: 

Vakit 
20335 

Şerait ehvendir. 
Kiralık aparhman 

Beyoğlu Bekar sokak 10 numara 3 oda 
sofa mutfak ve saire ehven kiralıktır. 
Kapıcıya müracaat 

Yakacıkta kiralık otel 
Tutmak i tiyenlerin Vakit Yurdunda 

Bay Orhana müracaatları. 

Doktor Fahri Celal Göktulga 
Sinir hastalıkları ve kekemelik müte

hassn Zorlu apartıman No. 2 Cağaloğlu 
Tel: 2078.S 

Devren satılık atölye 
Kartvızit tabı maldnesi ve resim atöl

ye i devren satılıktır. Tafsilat P.K. 
743 l st. 

KADIKOYLOLERE 

Meşhur kunduracı Baha 
Mühürdar caddesindedir. 

En nefis dondurmalar ve en 
iyi limonata 

i stiklal caddesinde Saray sineması 
karc:ıc:ı~rla 01 ;;iitıe hulunur. 

En iyi sesli sinema 
Tertibatını Necip Erses Yapar lstan. 

bul Galata Sesli Han. 

En iyi gramofon, radyo ve 
Odeon plaklarını 

Jstanbul Hamdibey geçidi Jak Grunberg 
haleflerinde bulabilirsiniz. 

Satılık motosiklet 
HARLEY DAVlTSON markalı 5 bey. 
gir kuvvetinde bir motosiklet satılıktır. 

almak istiyenlerin Istiklat caddesinde 
YENl ÇERI Ağa sokak 21-1 numaraya 

müracaatı eri. 

Satılık köşk 
Kısıklıda Küçükçamlıca caddesinde 9 o. 
da vasi bahçe içinde tatlı kuyusu \'e e.. 
lektriği mevcut bir köşk satılıktır. Kısık. 

lıda Bay Ademe müracaat. 

Yazlık kiralık 

Kısıklıda Küçükçamlıca cadesinde 2 o. 
da 1 ham 1 mutfak bahçe ve elektrik var. 
dır. Yazlık kirası 70 liradır. Kısıklıda 

Bay Ademe müracaat • 

Satılık arazi aranıyor. 
40.50 dönüm yeri olup da satmak isti
yenleri n civan. evsafı ve me\•kii hakkın. 
da mufassal malOmat ve son fi yatile bir. 
likte Jstanbul 743 posta kutusuna yaz-

maları. Va~ıta kabul edilmez. 

En güzel alaturka musikiyi 
ve Bağdat yıldızlarını 

Taksim Belediye bahçesi alaturka kıs. 

mında d inliye ve seyredebilirsiniz. 

E n sabit esansları ve tuvalet levazımatın ı 

Evliyazade Nureddinde 
bulabilirsiniz. İstanbul 

Tokalon müessesesi 

Vazolarını 5 kuruşa geri 
almaktadır 
unutmayınız. 

Florya Küçükçekmece istasyonu 

Otel - lokanta - birahanesinde 
Tabldot 75 kuruştur. En i }; istirahat 

yeridir. 

T arsusta 400 dönüm arazi 
Beher dönümü 5 liradan satılıktır. Tat. 

silat posta kutusu 743 l stanbul 
------------

Gravor radyo gramofonları 
Galata 

ELEKTRA 
müessesesinde satılır. 

En lüks radyolar 

Minerva radyolarıdır 
Istanbul Hasan deposu üstünde Abdur

rahman l mrede bulabilirsiniz. 
Küçük yalıda müfrez arsalar ------------

W estinghouse buz dolapları 

Bu yeni ve 

ıihr&miz 

renkleri 

t~crübe ediniı; 

On kadın da dokuzu tenlerine uy'.. 
mıyan bir renkte pudra kullanırlar ve 
yüzleri suni " makyaj görmüş,, bir şe
kil aldıktan gibi yaşlarından fazla 
ihtiyarlamış görünürler. Yeni icat e
dilen şayanı hayret "Chromoscope,. 
makinesi, pudra renklerinde bir inkı
lfip yaptığı gibi sihirli bir göz, mev
cudiyetinden bile şüphe edeceğiniz 

nisbette pudra renkleri arasındaki a
hengi ifşa etmiştir, ki, bu, Tokalon 
müessesesi kimyagerlerine bir çok ta
bit renkleri esaslı bir tarzda mezcet
mek imkfinını vermiştir. Artık yüzü
nüzde plfikalar halinde yapışan adi 
p udralara nihayet Yeriniz ve bugün-

-
Artık sizi yaşınızdan fazla ih
tiyarlamış gösteren vt yüzünüzde 
"Plfikalar,, halinde yapışan adi 
pudraları bırakınız ve bir güzellik 
mütchassısının dediklerini oku
yunt1z: 

-------------------------·· 
den Tokalon pudrasını sihramiz renk· 
}erini tecrübe ediniz. Yüzünüzün bir 
taraf ma bir renk ve diğer tarafına da 1 
ba~ka renk bir pudra sürünüz ve cil· 
dinize hangisi daha uygun geldiğini 
görünüz. Bu yeni pudrayı kullanarak. 
cazip, sehhar ve adeta tabii bir gü
zellik temin ediniz. 

nazarı dikkatine: 
Turbo Jeneratörleri 

S.S.C.l. Ticaret mümessilliğinden teda. 
rik edebilirsiniz. i stiklal caddesi İstanbul 

llaçlannızı 

Karaköy eczanesi 
HUSEYtN HOSNODE 

daha çabuk yaptırabilirsiniz. 

Birer evlik 22 parça arsa acele sat ılıktır. 

Satın almak istircnlerin Ankara cadde. 
sinde 105 numaraya müracaatleri. 

Ahenk ve Mandolin almak için 

Ahenk mucidi 
Süleyman Süat 

Galatada - Ilelyosdadır. 

Hizmetçi aranıyor. 
i ki kişilik bir aile için kimsesiz ve dinç 
bir bayana ihtiyaç vardır. Acele İstanbul 
Ankara caddesi 105 numaraya müracaat. 

Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının 
büyük bir kıymeti vardır.Onları bayiinize 
iade ettiğinizde beheri için 5 kuruş alacak, 
ayni zamanda kıymettar mükafatları bu-

Açıldı 
Mevsimin en güzel ve en latif 

mesire gaz.inosu olan 

- -Esk~şehlf...adresiRe mOracaat ediniz. En iyi cilt yaptırmak için 
lstaobul Ankara caddesinde.. Em.niyet 

mücellithanesine müracaat ediniz. 

• lunan T okalon müsabakasına iştirak hak- ( 
) •nnt veren bir bilet takdim edecektir. 
:ı-ıııııın111ııııııınııu111ııııınnn111ııınmıuuır.nımnıınıııııınmmn uuıııııaını nınıın ınuuııııımıınuıııııtınnııuı m;111ııııınmı...: 

Göksu Açıldı 
Her Pazar Saz ve Caz.. 

F iat'ar her keseye elverişlidir. 

El arabaları 
Avrupa mamulatı el arabaları H asan 
deposu üstünde Abdurrahman l mrede 

bulunur. Bahçekapı 
Yalova kaplıcaları açıldı 

Istifade ediniz. 

J . 1 ' • • • • • 

' . . . 

Konya vilayetinden 
. 

l stanbul 4 üncü icra memurluğundan: 

Keşifleri yaptırılacak muhtelif sular 

Beyo~lu 3 cü sııllı hukuk hakimliğin

den: .Mnbkernenin 938. 1993 No. lu dos
ynsi le Galatada Karak:ışoğlu hanında 10 

No. da a~ ukat \'ahan Hücla,•erdi ta. 

rafından Şişlide Kdğıthnne cadde-

sinde 307 No. lu lspironun gazino-

su nda Di rıılstokll Kanaki alcl hine a-

1 - Konya \'IUtyetlnde Ereğli kazasında 60 Klm. uzunluğ unda a-

.Mahcuz ve paraya çevrilmesi ıııulrnr

rer ü tiipii mnklne i sohn ve snire Beyoğ

lunda Büyük Pnrmakkapıda Yenin>lda 
8 :\o. lu ıliikkilndn 22.fı-038 çarşamba gü. 

çılan a\lılrntlı~ ücretinden 15 lira nln

c:ık dn,·:ı~ınıl:ın ılol:ıyı ılav:ı edilene giin. 
derilen ılarn nrzuhnlindc mahalli mezkü

ru terk eli İHi ve halen de nl'rede hulıın
d11E!u meçhul lııılıınduğu anlaşılmış ve da
nırınııı isll'ı':ilc \'c !!O gün fa)l ıl ı ile ilanl'n 

tı•blignt irr:ıo;ın:ı k:ırnr veri lerek ın:ılıkc

rııesi 13-7.938 saat 9 inlik kı l ınmış oldıı

~uncltırı fşlıu !Iİİn ve saalle ınahkt>meye 

ırelınedi~I ve musaddak bir ''ekil gönder

mediği l:ıktirde gı\'abında mahkemeye 

lan ark. 
2 - Karaman kazasında 30 Klm. uzunluğunda lbrnla deresi. 
3 - .Akşehir kazasında 30 J{lm. uzunluğunda gğrisöl - Kocaş suları. 

4 - Konyada .Meram deresi yata klarınm ıslahı ile muntazam kanallar 
dahilinde alrnabJlmesl için keşifleri yaptırılacaktır. 

nü saat 9 dan lO na kadar birinci açık 

nrllırına ile sat ı lacaktır. Jl :ıddi liıyıkınıl11 

alıc ı ~·ıkınndığ ı tnktircle 27-li-938 pazarte
si giiııü scınt 9 dıın 10 na kadar ikinci 

artı ırrnıı~ı ynpılııcal!ıııdan taliplerin yev
mii muayyen gün ''e sn:ıtle mnhnllinde 
hazır hıılıın:ıcak rııernurıına mürıırantları Bu işleri yapabilecek serbest mu hendlslerln daha mufassal malfimat 

almak Uzere Konya Ynllllğlne mUrn cnnt eylemeleri. (3u12) ilıin olunur. (25829) de,·:ıın olun:ıca~ı ilan olunur. (25818) 

- KURUNun kitap §eklinde roman tefrikası. -

82 GORt 1'~JfYES ÇETE 

Despardl, Samın gösterdiği bu cUretten fena 
halde. canı sık ılmıştı. Oturduğu yerden şiddetle 

bağ11arak: 

- Sen kim oluyorsun ki, bana sual sormağn 
kalkıyorsun? dedi. Ben, bu çetenin reisi değil 
miyim? 

Samın sesi, şimdi daha yumuşaktı: 
- Kızına relsclğlm, dedi. Biz, hepimiz bu çete 

içerisindeyiz, sen, plılnları kuran adamsın. Bizler 
de işin kaba taraflarını görenlerlz. Her iki tnrn· 
fın dn biri birine ihtiyacı var. Öyle değil mi? 

Despardl şaşkın bir halde: 

- Sen öyle düşünüyorsan ... 
- Elbette öyle düşUııüyorum. Öyle düşUnUyo. 

ruz. Fakat bu mesele Uzerlnde ka\"ga edecek deği
li z ya .. 

J)espnrdi k{lndlslni zor tutuyordu. Köy m1ne 
sığınmaları hakkında kurmuş olduğu pH'ının, böy
le birdenbire polis tnnrruzu knrşısında buluııuver. 
mesl onun itibarını zaten düşUrmüştU. Bir de bu 
çıkışmalar ... Fakat cesaret ve hfı.kfnılyctl elden 
bı rakmamak lAzımdı. 

- İsterseniz, declf. lst(lrsenlz a~·rılınız. Ben, 
k <'ndi başıma de\'nm Nın<'ğe mtılttedirim. Fnlrnt 
lıC'n nyrılırsnm, sizlerin haliniz nice nlu r? SIJylc
scıılze balcnynn. il aliniz nice olur? .. 

çlc rJnden bir diğeri: 

83 

- Bırakın cnnıııı, dedi. Şimdi karganın s ı rası 

m ı ? . Hiç olmazsa ka\"gayı yapmadan evvel, bi r 
kere, ne için ka\'ga. ettiğlııı i zi öğre nelim? Baka
lım , Sam, neye itiraz ediyor? Haklı m ı, h aks ız mı? 

lçlınlzde hakikaten polise ihbarda bulunan biri 
var mı, yok m u ? 

Bu ııek yerinde söz üzerine, birkaç cırt göz 
birden, gazeteyi yeniden gözden geçirdi. Despnr
dinin s ığındığı köy evinin polisçe basıld ığı henUz 
gazetelere geçmemişti ama, Madlen Gorlngln, ne
rede bulunduğuna dair kat't malümat edi nildiği 

bildiriliyor ve den iyordu k i: 
" -Hu hu ıı taki mnlfmınt , polise, hiç ümit e

dilmedik bir membadan gelmiştir." 
Desparcll, kahvesinin son yudumunu da içti k

ten son ra, fincanı h ızla yere attı. Sonra : 
- Çocuklar, dc cl i. Son gayretim izi gösterere· 

ğlmiz zaınnn yaklaşıyor. Önilmüzde bi r ik i saat 
'kaldı. Bakın size söyllyoylm. Değil Sam, heıılniz 
bana ihanet etseniz, metelik vermem. Kendi ba
şıına glclec.eğlm. Şimdi ben, otomobile dönüyorum. 
Bana sadık olanlar , benimle beraber gelsin. J<"'are 
gibi korkaklar burada k alsın! 

Despardl bu sözleri söyledikten sonr a dışarı 
fırlach. Arknsrna küc;lik lıi r vngoıı takılmış olan 
otomobile atladı. 

ŞoförUn yerine geçti. 
Cete ıızusrndan hlc l.ıl rl, ııaı a. bir söz söyleme-

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa neşre
dilen Bi:::ans 1 m 
pıtratorluğtl tari 
hi ile 66 cilt ta 
maml.rı nmı.ştır. 

Başlı 1,aşma u 
bütün ilim seve11 
leri doyuracak df .. 
r rccd e Qfizel om-: 
bu kütüphmıe t. 
çinde iktı!radi, , 

debi ve ilmi me-_,. 
tıtlar ilzerine yo. 
zılmış en 1ıerıi ı · 
trıpları bulurs• ... 
nuz, Tercüme«., 
T ürk o7.:uyıu:w . 
rının çok vak,.. 
dan tanıdığı Ş<>lı,,. 

siyetler tarrıft" 
dnn ynpılmışt .,. 
K itap/art fopfııfl 

ve muh telif \ert7~ 

ri perakende <•'IJ I 
mk akmlJJra t ,.. 
tilô. t yapılır. 'PIJ.. 
T(JC<Jll t yeri : T,,. 
lrmbıı l - Vııkf: 

l' urdu. 

lst:ıııbul 4 uncü lcra memurluğundan : 
lsıanbul llalıkpazarı 50 No. lı mağaıB" 

da iken halen ikametgahı meçhul Naurıt 
\'org! ,.e şürekusı şirketi azasından Yorsl 
kızı Vnsiliki oğlu Nnum ve Yorgi kızı ~ıe 
opntrnya: 

Yasi! Vnsilyndisln zifnmelinizdc lılr " "" 
ta 18-12-937 tarihli senet mucibince ala
cağı olan 1054 liranın mn masarif teıninl 
için lsınnbııl asliye ikinci ticaret mah
kemesinden i tihsal edildiği 13-5-938 ta 
rih Ye 38.l 05 ~o. hı haczi ihtiyati kııra· 
rı dairemize ıc,·di edilerek 38-2083 s:ı~'l

lı ılosyaııı teşkil Ye lıııczi ihtiynti kararı
nın infnzı ÜZl.'rinc hııc-zl ihtiyatı icrnir8 

inkilülıı iİ7l'rirıe t:ırafıııızn gijnderilen Ö· 
deme erııri nrkac;ınn Yerilen mübaşir nıe~ 
rııhntırıdıı ınczkür ikaınetgiihınızı terkel
liğiniz ,.e yeni ikometf.!ühınız da meçhul 
oldıı~uııdnn mezkur ödttme emrinin ncŞ
ri kornrı nıuc-ihince bir ay muddetle iJı'\· 
nen telıligiııe knrnr verilmekle borc ,·e 
mas:ırHI işim il:ının tarihi neşrinden iti• 
baren bir ay içinde ödemeniz ,.e borcun 
tamamına \'Cya bir kısmına \'C )ahu! a
lac-nklının taldb:ıt icrnsı hnkkında bir i · 
tlrnzınn: vnrsa yine bu bir :ıy içinde l<;tl• 
da veya şifahen icra dairco;ine hildlrme
niı ve hilılirıımliğlniz taktirde hu müd· 
det !cinde 74 üncü madde mucibince nıııl 
lıcynııınıla hulunmnnız lfızımdır. Jleyıın

cla bıılıınııınzc;:ınız hapis ile tazyik oJunıı
cnğınız ve h:ıl.ik:ıtc mııh:ı1ir beynnda tıu· 
lunılu~un uz tııktirde hnpis ile cezal:ındı
rılac-:ıltınız YC lıorcu öılenıez Yeya itirnı
dn lııılıınmnzc;nnız lı:ıkkınızda c-l'lıri ıcrıı· 
ya dernın e<lilrc-rği ilıin olunur. 

1sınnbul he ınci icra meınurlıığundnn: 
Bir horçtan dolayı mııhcuz olup para· 

ya CC\'rilınr~ine knrar \•erill'n yirmi çift 
ınııhlclif hiçını Ye renkte erkek iskarpi
ni açık nrtırmn surelile 20.G-1938 tnriltl• 
ne ıııiisıtfl ir p:ızartesi günü snat clokuzdll 
B:ıııko di Hoınaıla sntıl ıc-nktır. Alrn:ık is
tcl enle rin ı:üstuilen mah:ılde mezkOr sn· 
cıtıc hnzır bulunnınlnrı ıı:ın olunur. 

(25908) 

Bnkırkih· lnpu nıcmurluf;ıından: 
Onkı rkoy lrnrnc;ın:ı tiılıi K. (ekmece k5· 

)Ünde Ali oğlıı Şolınn \'Orislcrinin bilA 
enet lt•ınelliik ettikleri hane ''C bir :ırstt· 
nın senetsiz t.ıc;nrrurtnn tescili ynpıJınak 
l•:in IJ11 a~ ın l irml heşlnci cumartesi ı:~
rıli ıııalıallinde topu meıııurlu~uncn tahkı· 
kııt )apılacıığınd::ın bu )erlerde bir halı 
icldi:ı Yem bir ltirnzı ol:ınlnrın tnlıkikıtt 
giiniinıle;ı <'\'\el d:ıirc:re ıniirııc-:ı:ıt <"tııırd 
tıızumıı llün olunur. (25!lO!J) 

Sahibi ASIM US 
Ne§ri~at m üdürü Refik A.. Sevengd 


