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Atatürk kızı 

Sabiha Gökçen 
Dün Belgradda çok parlak 

merasimle karşılandı 

Kuhraman kadın tayyarccimb 
Sabiha Gökçen 'bir uçuşa 

}w::ırl<mırken ..• 

Hatay ;şindemH
Jetler cemiyeti
nın mes~ur ıyeti 

Bclgrad 18 (A.A.) - Anadolu ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Bayan Sabiha Gökçen bugün saat 
10,30 da Belgrnd askeri tayyare mey
danın~ dinç ve zinde bir halde inmiş 

ve Yugoslav Hariciye nazırı namına 

teşrifat müdür muavini ile askeri ve 
si'lil hava teşkilatları mümessillerile, 
dçimiz ve bayanı, at,ıjemiliter ve elçi
li:t erkanı ile bayanları, Yunan ve Ro
men :;efirleri ilk Yugoslav kadın tayya
reciı: i , vatandaşlarımız ve güzide bir 
halk ta bak:ıu tarafından alkış tufanla
r ile ve büyük bir samimiyetle istikbal 
olunmuştur. 

Selam resmini müteakip askeri ban
d-; Türk ve }!ugoslav milli marşlarını 
çalmış ve bayan Sabiha Gökçene Yu
goslav Başvekili ve H<ıriciye nazırı na
mına teşrifat müdür muavini, askeri 
hava kuvvetleri namına Yugoslavyanm 
ilk kadın tayyarecisi bayan Poliç, sivil 
hav~ teşkilatları namına Yugoslav A. 
E. Ero klü:> reisi, elçimizin eşi bayan ' 
Haydar ve vatandaşlarımız namına ba· 
yan Taşyürekli tarafından birer büket 
verilmiştir. 

(Sonu sa. 6 sil. 4) 
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Dün bu sütunlnrda "'J'ill'klyeniıı 
.l\lllletlcr Cemiyeti He aJakasmı mıı ı 

hafnza etmesi doğnı mudur"?,, şek 
Hm.le memleket efkiırıumumiyc:.iııi 

i~gal eclcıı meseleyi tetkik edt•rk<'ıı 
Hatnydakl bcyııclmilel kontrol ko 
mlsyonımnn hitnraflık ile telirJ fııı 
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Bu lııırit::ı son rn7.iyclc ~öre, lsıın ıı)ııd n 
mnktn olan hıı hareketlerdeki mcsu- ı ik i lıır::ı fın elindeki nra1iyi gö ıcri)or. Bc-
llycli daha iyi tcharüz cltlrehilııwk yn7. ycı ter Jıiikiıınrl ~·ilı·rin, ılikine ınrn n. 
t~iıı hıı;.:ün gene hu hnhsn nHlct et- mı~ Yt'rler Frnııkocııl:ırııı <>linıl<'rlir. Dört 

mck lliı:ıııııunu hissediyoruz. kiişc riz,ıı ilcrle lnrnıımış olnn Yl'rlerılc ıle 

Mul iıımlur ki H ntny ini ihabatım Frn ıı l.ocıılnrın la :ırrıızıı ilcrl<'rncl..l eclir'. 
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Suriyede hakinı olan k anaat: 

Hatay T.ürklere 
teslim edilmiştir ... 

Arap memleketlerinin Suriye ta rafını tutmamış 
o~masın dan Sur~ye gazete!eri şikayetçi ! 

Türklere karşı tazyik h818 
devam ediyor 

Antal•ya, 17 (A.A.) - Bütün Suri
ye gazeteleri Sancağın Türklere tes
lim edildiği kanaatiııde<lirler. 

Eko dö Siri gazetesi, bu vesile ile 
hiç olmazsa Türkiyede bulunan Suri
ye emlaki meselesinin halledilmesini 
tavsiye ediyor. 

1f. 1f. * 
Antakya, 17 (A.A.) - Suriye ga-

zeteleri, Arap memleketlerinin San
cak meselesinde Suriye tarafını ilti
zan dmediklerinden §ikfıyct ediyor
lar. 

Arap Ajansı, Irak hükumetinin bu 
meselede açıktan açığa Türkiyeyi tut
tuğunu ve Suriyeye Sancağı Türkiye
ye teslim ederek kendisiyle anlaşma

sını tavsiye ettiğini bildiriyor. 

Cinavetler • • 
serısı devam 

Hapishanede 
çifte cinayet ! 

Y unusu ibrahimle Esad öTdürBü 
Bu iki katili de Yunusun dört 

arkadaşı bıçakla 

parca parça ettiler · 

HALA TAZYİK! 
Antakya, 17 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor : 
Hatay hududu dışında ve Suriyeye 

bağlı Haman nahiyesi hududuna ya
kın bulunan Hatay köylerinden Türk 
yazılanların celbedilerck tevkif ve taz 
yik edild iği öğrenilmiştir. 

(Sonıt S'l . 6 sü. S) 

edivor ! 

il 

.. 

Giresun 18 (Hususi) - Bugün bu
radaki hapishanede çok feci cinayetler 
işlenmiştir. 

( mahkum Kürt Esatla Bursalı İbrahim 

bıçakla öldürmüştür. Beş s;at sonra 
da katillerin konulduğu çifte kilitli ka
pıyı diğer dört mahkfım kırarak katil
lerin vücutlarını yine bıçakla delik de-

Saat yedi buçukta hapishanede 25 
seneye mahklım Yunusu 20 şer seneye 

(Sonu sa. 6 sil. 3) 
karıştıı·ıın Franı.ız dcleg<•:si Gnro ile 
aı·knılnşlarmın Türkleri azl ı kta hı 

rakııınk lc: ln ıııüı·a<·nat cttiklf':'i <'llt
ı·ikular l•'ı·anı.ız hariciycsiııln de fü1-
hns cd(•ıııi~·ec<'ği hiı· d<'t't'('<'ye gelin· 
co \ 'C bu entriknlnr rıctk<•sindc lln. ' 
taydaki cm ııi,\ et \ ' O asnyiş , ·nzil·cll 
tehli kcye tlü':'ilıu·c Snıwn kt n iiı·fi i<ln. 
ı·o ilfln edilerek mülki ı-;al:"ı hlyctleı· 

askeri ınakamlnra dc\'rolıınmu';', 

Blum hükumeti zamanında 
Fransa ispanyaya harp 

Ali Rızanın ablası 

Hacı6sman bayırı cinaye
tinde son düğüm 

• hundan başka Fransa hiikiımeti 'J'ür
kiyeye Ccne\'rc anlaşmalaı·ının knt'i 
surette tatbik edileceği hakkınıln 

yazılı teminat \'ermişti. Bunun üze
rine Hnrkiye VckiU Te,·fik Rfü:·tü 

Aras ela hcyccnndn ol:ın millet , .c. 
killerine hu ,·nziycti izah <'llnek hir 

nıUcldct clnlın net İ<'cye lııt lzn r edil
mesi riC'n.smıla hulunmu';it u . 

Filhakika hu teminnlln n sonra 
Hatay işlerinılc hir d('i:;.ri';'lik olur gi

bi gfü·üııınii':'tilr. li'l'llnsız ılclf'~<'si Gn
ro çekildikten sııııra uıli mnkaıııınn 
Abdürrnhman l\lel('k tnyiıı ('dilmiş
tir. Türkiye nlcyhiıulc çnh';'ma~1 iti
yat eden hn:t:ı memurlar da knhlırı l 

nııştır. ı~nkat intihabata kayı t mııa

mclcsl yenhlcn haşlayınca yaııılnıı 

dcP.i':'lkHklr.rin rııııynttn t<•sirt tnıı. 

illin olnııdnğu ı:;ihi çıkınan117tır. zı . 

ra cn·elec \'azitc hıdeıı nlıııan Gaı·ı 
ile t c, rlkhncsni eılr.ıı Türk düşman

ları ~ene rnnllyctlerinc <l<'\'8Ul et
mişlt'r<llr. Hazirnnrn on cförclüncli 
giiııii .A ntn kynıln hlr Tiirkiin iilıliiriil-
ıncsl ilzcı·lıw it ii kiın ı f't \'ıt7.I f f'sl n i yn fi· 

malzemesi göndermiş 
Eski Başvekil Flanden bu hususta 

Meclise bir verdi 

. 
Birlıirine mııf"rız 

•• li'laııdcn 

Paris, 18 (A.A.) - öğrenildiğine 
göre sabık Başvekil B. Flanden, hari
ciye encümenine verdiği bir raporda 
B. Leon Blumun 16 ve 17 mart tarih
lerin.de imzaladığı iki emirname ile, a
c!cmi m ıtlahale prensibine mııhalif o
larak, h~ikumc:tçi İspanyaya serbestçe 
silah :ı:.ihimmat geçirilmesine izin 

·nduğunu bildirmiştir. B. 

il:i csld Başuc7.-il 
lJCO>ı tflımı 

Blumun bu emirnameleri üzerine, İs

panyaya binlerce ton ' ·"lrp malzemesi 
geçirilmiştir. B. Flandcn, Fransanın 

İspanya hakkındaki politikasının İngil
terenin aynı meseledeki pı. ::tikasına 

mutabık hıılunmasrnı talep etmekte -
dir. 

P.:ris, - İspanyaya ademi rnüdaha
( Sonu Ba. 6 SÜ· 4) 

(Yazısı S üncü sayfamızda) 

Kasımpaşada dün 
geceki cinayet 

Tornacı Enver isminde bir genci arkadaşı öldürdü 
(Yazısı 5 inci sayfada) 

fj>ünfecin peşinden : 

Kabahat kinıde? 
Fı·aıısız mulııırrirlcrindcn Sen bris ( J urııal ) gnzctesimlo yazdığı 

bir mnkatcdc llntny meselesine tcmns ederek '.l'ürk 'e l•'rmı ız hükü
mctlel"i arasını.in ynııılnn son tema Jnr netice~iıulc büyük bir salah \ 'U

kua geJıliğinl kaydcdeı·kcn şöyle diyor: 

- Hntayda mUlkl fd nrcye nlt vazife ve saHi.lılyetıer nskcrI ttmlr
Icre verilmiştir ve bu askeri makamlar 'l'ürkl er ile Suriyedcki Fra n
sız idare memurlarından daha iyi nnıa~ıyorlar." 

l•'ı•ımsız matbuatını takip ccJcnl er bllh·ler ki Scııhris ynzılnrmda 
h<'mcn dniınn Türklere karşı en nz seınpntlk olan bir nuıhnrı·lı•<llr; bu 
itibm·Jn bu muhnrrh-Jn yukarıyn kayücttF'•iınlz cümlesi Hntnl dald 
l<'ransız memurlarını mahkfrm etııı<'k için e n Jı::un·etll hir d elll diye 
gösteril<'hillr. Türkler nlshetcn <lııhn nz uysnl olmnlnrı icnp ~den Frnn. 
s ız nskf'ı·i mcmııl'lnr1 ile uyno;;ttıklnl'ı hnl<Jc Sııriyc<lcki l•'rnıısız ıııömür
grriJeıi ile anla~nınnmışlnr l~e mesırllyetln şimcllye knclnr Jintarda 
li'rnıısa acl.ina lın;reket etmiş olan rncmuı·lnrcJu oldııj:','"lı itiraf c<li1m'41 

olmaz ·mı? HASAN l~IÇAll 



BATAK[ll(TAN 
İMDARATORİCELIGE 

- ---· --· -------- - -

Kac:lırcan Katıı No 64 

Mu o1in!n.n bir 
sözü 

Ve bir Fransız gazete
sınin mütalaası 

Vali Atinada 
AtiDa ıa (A.A.) - !ıtanbul nllal 

Muhiddin Uıtandal bucfln uat 14 de 
Totkarl ftpuru ile Pireye ıelmit •• 
Yananlltandald Drametl eaamıda ad• 
ufirl olacatı Atbla ftllll Koddyaı lle 
Atlna n Pire belediye reialeri ft beoo 
ledl,. mecJlllerl uuı tuafmdan br
pllllllllftlr. 

Jluhlddln Oadndal burada altı slD 
bl•cak .,. beledlJe tefldJltlarmm me
lllalnl tetkik ecı.c.ktlr. 

Tıp konlP'e91 
Aüara, 11 (Blllall) - Yedlllel 

milli Tlrk Tıp bralta11 blrlDcltet
rtnde llhrlml8lle toplanarak w UG 
ıaa dnam edecektir. 

Ba mtlnuebetle bir de ,.U ...._ 
tahluiar lm'glal aQJl&eaktır. Kcmpe 
Uk toplantmm • blrlDcltepinde Halı
minde ,.pacütlr. 

Kongreye ll8rt.t doktorlardan ar
- edenler, remıt doktorlardan da~ 
klletten bin alanlar lftirak edecek• 
tir. Sıhhat vekl1ett hamlıklara lfm"' 
den bqla.nııe, aJlkadarlara tebllpt
ta bahmmqtur. 

ABONB fARll'BSI 

111""' ••• -· llOI. 

rartı•ndla 8alba Hlrltlt ıcta .,. 
ohll lıurut de.DIGt. Pult8 blrliltH lif· 
mtrea ,.....,. erde ,.amit beter lıarut 
ıammedlllr. 

Ahoae UJdı•ı blldlrea melıtap ft 

........ lerettat. eboa• INlflSIDID ..... 

••P INlnll• ile JOll•me llcretiDI ldın 
kendi Qsertne ıhr. 

'FIJrltf11•nln lt•r ,._,. m•rtntndı 
11/ltllN"• .,,.,.. ,,.,.,,,. 

AdNI deltttlrmt Dentl 11 lıaraıtarj 

lılııı t Pmr ~ 
1 Hıalren. to HıslraD 

1 ıaor q . GIJn • 

ıt • 
il 7 

41 " 4.21 , .. 
ıt.45 11.ce 
225 us 

12.15 11.11 
11.ıe ıı.n 
ıt.4' ti.Ü 
2u1 2ua 

2.7 2.11 

Dünkü Hava 
Jlna ıardun Klredeala kı7J)anoın 

ean ~da bPfh Ye ral•tlı. ceaup do. 
ima ,,. ilenin cenup k11mıadı u bulut
la, diler bGlıelerlnde bulutlu le(Dlif. rlS-
8' umamtyetle tlmaU lstlkımetten Ol''" 

t esmtıtlr. 

nbulda hıw ekAerlyetle ı..ıa 
mit. rtbllr ıtmalt lıtlkımettd 

ıınly • 4 metre bııla etımlıttr. 
Sut de hin taqlkl 780.1 mili....,. 

idi lftmet en 711ıaek atınette 571. ,._ 
ı ı!a Ye en dltfilk 12.4 uatllrlt .,fi' 
dofanmuttar. 

ıa YIL EVVEL euott 
Be'llbellatlatla H,al edlltttk ıantılo,,.,. 

binası lnllltap tdllmlıllr. Bu bina ~ 
manının llıtlJndttl bahri.- nırırn olfı'. 

Cemal "°"' ltaofından nelırıltalhan• • .-. 
..., ..... etlllu N-"ır. ~ ~ 



liacıosman bayırı cinaye
tinde son düğüm 

Yanola sağ mı, öldürüldü mü? 
Kadın dün Malatyada bütün aramala· 

ra raQmen bulunamamıştır 

2972 numaralı otomobil ve katilin 
tabancası getirildi 

l 

Ali Rızanın Krırtcıldıakıi eu; .• 

Derbent ve tpd3la cinayetleri etra. umumisi Hikmet Onat demiştir ki: 
fnıcıa yapılan adli tahkikata ait 9 - Adliye tarihimizde ender ra.stla
tllııcıenberi halledılemiyen ana hatla- rur bir cinayet tahkikatının bu kadar 
l'Jıı bUtün çıplaklığı ile meydana çıka- çabuk bitirilmesi şimdiye kadar vaki 
l'ıldığmı dUnkU sayımızda bildirmiır olmamıştır. 
tik. Cinayetin sebepleri tamamen anlaşıl-

:OUne kadar kalın bir esrar perdesi mı§tır. 
altında saklı bulunan cinayetlerin se- Şimdilik Yanolanm bulunması et-
bebi bugün artık anl:ı.şılmı§ bulun- rafında tahkikat yapmaktayız. 
lııa.ktadır: CiNAYET 1ŞLEND1G1 OTOMO-

Vaka, ne bir çoklarmın dediği gibi BİL GELDİ 

bir c:ısusluk veya kaçakçılık hadisesi Katıl Ali Rızanın lpsalaya gittiği 
ile de diğerlerinin ileri sUrdilğU gibi "2!>72 numaralı,. otomobil dün saat 
bir akıl muvazenesizliği nltmda işlen- 5 de şehrimize gelmiştir. 
ltıiştir. Bu sadt'Ce kanlı bir aşk facin- Ayrıca katılin Muhittini öldUrdilğU 
81dır. 

tabanca da getirilmi§tlr. 
Asabf, zayıf iradeli hutasa anormal 

btr adam bir giln kansının, kendini Otomobil doğruca, adliyeye götü-
en sevdiği arkadaşlarmdan biriyle al- rülmüş, müddeiumumi muavinlerin
.ı~ .,,.,, • ·------· ..... ., _u_. ...... den R.e.cıat SAlc.11 fnıuı.ladan JZCtirilen 
llazan nlmıyacak derecede şiddetli bir dosyayı tetkik ettikten sonra, otomo-
lıJkla 8<'vdiği karısını , bu ihaneti U- bil ve tabancayı emniyet direktörlU
ıet-Ine iki çocuk gibi kuvvetli bağla- ğüne havale etmiştir. 
ra rağmen kendisinden ayrılıyor, her Otomobilin eoför mevkiinde bulu
gittiği yerde unutmak için içiyor, fa- nan kanlar Ipsalada temizlenmişti. 
lrat bu a§km sadece şiddetlenmesin- Fakat d~menin üzerinde yıkanmış 
den başka bir şeye yaramıyor. olduğunu belli eden izler görülüyordu. 

Işte Ali Rıza, nihayet son defa ts- Ön camının tam ortasında eski yirmi 
tanbula gelişinde, burada Adanadan beş kuruş bUyüklUğUnde yusyuvar
e..,ıerine gelip giden Sevimle buluş- lak bir kurşun deliği vardı. Bu katilin 
Ouyor, ve ondan karısı Yanola ne ar- Muhittinc- attığı kurşunlardan birin.in 
ltada.'}ı Muhittlnln her gUn mektuplaş.. izidir. 
ltıakta olduklarını ve yakında da bir- Otomobil ve tabanca Uı,erinde bu-
leŞeceklerinl haber alıyor. Ondan son gUn tetkikat yapılacaktır. 
ra ... ı mıı1fım: KADIN YAKALANAMADI 

Masum bir taksi şoförü olan Ömer Dün geç vakte kadar müddeiumu-
Lütfü elindeki otomobil ugr .. una bey- mi tarafından Yanolanın yakalanma-
llinc bir kurşun yemek suretile öldil- sı için Malatya ve Petrukeye yazılan 
ruıerek bir hendeg .. e fırlatılıyor ve telgrafa mUsbet nr· h" 29 veya me ı ır cevap 

72 numaralı otomobil son sürat.ile gelmemişti. 1
Psalaya doğru uzakla.5ıyor. Otomobil Malatya polisi Yanolanın sıkı bir 

lçinde intikam hırsile yarı deli bir 
lı eekilde aramaktadır. 

ale gelmiş bulunan Ali Rıza İpsala- Diğer taraftan Yanolanm öldUrül-
~a varınca Muhittini araştrnyor. Onu mUş olması ihtimali de gittikçe kuv-
tören meteoroloji memuru bir vet bulmaktadır. 
jandarma çavusunun himayesi-

llc sığınmak isterken arka arka- BJR ADAM~NIN BOGA- . 
~a Uç kureunla cansız yere seriliyor. ZINI MI KESMEK İSTEDi? 
nundan sonra katil de ölmll§tilr. 

Peki, san§ın Bulgar kızı ve Ali Rı· SU!cymaniyede oturan Ali Esmer ile 
~nın karısı Yanola nerede? Yoksa Nigar kadın 6 sene evvel evlenmişler, 
4\ıi Rıza, evvel! onu mu öldürdü? Sağ fakat daha evliliklerinin Uçüncü aym
iae hali. Adanadaki, evlerinde mi? lş- dan itibaren birbirlcrile geçinememe-
~ ğe başlamışlardır. 

tahkikatı idare eden mUddeiumu-
ınt muavini Hakkı ŞilkrU şimdi, bu Bu arada Ali F.smer karısını sık 
lloktaıarı aydınlatmakla meşguldür. sık ta dövmektedir. 

.. Yanola, kuvvetle ihtimal verildiğine Nihayet evvelki gece eve geç gelen 
gore. eğer sağ ise Malatyada bulun- Ali F.smer karısı ile kavgaya başla
lll~kta ve oradaki barlardan birinde mııı ve Nig~rı dövdilkten sonra do
tal~maktadır. laptan bir jilet alarak boğazını kes-
i İstanbul müddei umumtııği dUn Ma- mek istemiştir. 
katya ve merkez kazalarından Petru- İşin ciddileşeceğini gören Nigar ka-

e 'ye bir telgraf çekerek Yanolanın dm feryadı basmış, komşular yetişe
~ranıp bulunmasını ve hemen tstan- rek Ali Esmerin elinden güçlükle kur 

Ula gönderilmesini istemiştir. tarabllmiş erdir. · 
Se biğer taraftan, Yanolanın arkadaşı Ali Esmer, cürüm üstünde yakalan-
b ~nhat dün müddeiumumiliğe cel- mış olduğundan, dUn &dliyeye sevke

dılcrek mall1matına müracaat edil- dilip me.~hut suçlar UçUncU sulh ceza 
illi lir. mahkemesine verilmiştir. 
Ayrıca hadise ilı> ne derecede alaka- Hakim B. I\:amil evrakı okuyup 

gı bulunduğu henüz tesbit edilemiyen suçluyu sorguya çektikten sonra, işi 
Se..,lmin bugün veyahut yarın tahliye aile arasındnki rahmüşefkaUe kabili 
~dilnıcsi muhtemel görülmektedir. telif olmıyacak mahiyette görmüş ve 

llldise hakkında dün de kendisini vazif esizlik arile e\Takı 4 üncü as. 
tören guetecllere İstanbul mildde:;i:.·.-.,... ~.mesine göndenni§f.ir. 

Harf inkılabının onuncu yıh 
Yayın direktör açılacak sergi hak

kında izahat veriyor 
Almanyaya Gidecek 
Ticaret Heyetimiz 

<::ehrimize gelmesi beklenen bay Nu
ma.,.n Menemencioğlunun idaresindeki 
ticaret heyetimiz dün gelmemiştir. 

Ankaradıın alak~.Jarlara gelen malü· 
mata göre, heyetin ıehrimizc: gelmesi 
önümürdelti haftaya kalm ştır. Buna 
sebep. Ankarada yeni anlaşı.ıa etr.tfın· 
la hazırlanmış elan rapurların tetkiki 
işin'n ikmal edılmcmiş olmasıclır. 

Diğer taraftan şehrimiz ti.ıcctırların· 
dan bir kısmı Almanya ile yeni yapıla
cak ti:arct \ e klering ·alaşması mi'ıza 
kercl:.-rinne keçi kıllarının da mevzuu 
ba!ls edilerek kontenj ;nte ed:lmesi ve 
tiftık kontejanından ayrı olarak teşeb· 
büs e:lilmesi için bir rapor hazırlamış-

lardır. 

Bu rapor heyet ba§kam bay Numan 
Menemencioğluna verilecektir. 

-0---

Zahire Borsasında 
Dün Ziraat bankası ticaret ve zahire 

borsasında 5,28 den 250 ton buğday 
satmıı ve ayrıca tüccar malı olarak da 
5,30·5,32 kuruştan 8 vagon buğday sa
tılmıştır. 

--0-

20 Metre Kaçak Kumaş 
hkenderiyeden limanımıza gelen Ro

manya vapurunda Lcıdife adında bir 
kadının üzerinde ve eıyası arasında 20 
.nctre kaçak ipekli kumaı bulunmuş
tur. 

Kaçakçı kadın yakalanmış ve ipekli 
kuıı~u mllııaderc cdilmi§, hakkında ka
nuni takibat yapılar~ betinci acuye 
ceza mahkemesine verilmiştir. 

--0---

800 lngiliz Seyyahı Geliyor 
Diln ingiltcreden limanımıza İngiliz 

bandıralı Strathard vapurile 800 sey
yah gelmiştir. 

Seyyahlar ıehrimizc inmişler, Top
kapı müzesini ve diğer tarihi MJ'dlan· 
mızı gezmişlerdir. 

Strahard vapuru bugün öğleden son
ra Akdenize hareket edecektir. 

-<>--

Aksu Seferlere Başlayor 
Bir müddettcnberi Haliçte tamir 

edilmekte olan Aksu vapurunun tamiri 
bitmiıtir. 

Vapur malQm olduğu üzere Karade
niz hattında bir kazaya uğramııtı. 

Aksu yannıdan itibaren Karadeniz· 
deki seferlerine baflayacaktır. 

Palamut Standardizasyonu 
tktısat Vekaletince yapılan standar

dizı:ısyonun çok iyi neticeclri alındığı 

göz önünde tutularak iyi bir ihracat 
maddemiz olan palamutun da standar· 
dize edilmesine karar verilmiştir. Bu
nun için bir nizamname hazırlanmakta
dır. 

Harf inkılAbının onuncu yıldOnU
mU mlinasebetlle Ankarada bUyUk 
bir sergi kurulacaktır. 

Sergide teşhir edllecek eserler et
rn!ındn tncelomeler yapmak Uzere 
ŞC'hrlmlze gelen KUltUr Daknnhğı 

Ynyın Direktörü B. Faik Reşit. dUn 
k<'ndlslyle gBrUşen bir arkadaşımı
ın bu nıesele etrnfıncln şunları söyle
miştir: 

- Harr lnkı!Abı sergisi, 1938 son
lnrında Aııkıırada açılacaktır. Sergi 
tııızırlıklnrına başlanmış ve esas 
program teshlt edilmiştir. 

Sergide on yıl içinde TUrklyede 
yapılmış LutUn neşriyat tam bir kol
lckc:iyoıı halinde teşhir edllecokUr. 

Bundan bnşka muhtelif neşriyat 

snhalarındnki tckAmill de tebarUz 
ettirilecektir. 

Serglde ayrıca zlyaretcilerin alA· 
knlarını temin edecek bir okuma sa
lonu \'O arzu cclilen malumatı ken
dilerine verecek bir bibliyografi bU
rosu da kurulacaktır. 

BUtiln neşriyat mUcsseselerlntn el 
birliği ile bir veya iki mUşterek sa
tış mağazası açılacak, sergide teşhir 
edilen eserler burada satılacaktır. 

Sergi mUnasebetlyle memlekett
mlzdekl basın ve yayım faaliyetleri
nin tarlbt inkişaflarını ve memle· 
ketlmlzdckl on yılllk neşriyat faali
yetinin verimlerini gösterecek blr
tnk ım nC'şriynt da ynpılncaktır. 

Kültür Bakanı Van'a 
Gidiyor 

KUltUr Bakanı B. Saffet Arıkan 
bugUnden itibaren Ynn viltıyeUnde 
hl r t.A.tkl k gezi ln c.ıkn.çaklır 

Dnkana, kUltUr bakanlığı özel O· 

kullar dlrckförU B. Nihat Adil ve di
ğer bazı ze ·at refakat edecekler ''e 
seyahat bir buçuk ay kadar sUre
cekttr. 

Bay Saffet Arıkan Yan vll!yetln
de yeni kurulncak Unlverslteyl tet
kik ettllcteıı sonra clönUştc diğer vl
lll.y<'tlcrlmlze de uğrnyncaktır. 

Pendik Ve Knrtal Orta 
Okulları 

Kira llo tutulacak olan yeni ortn 
okulların bina vaziyetleri ctrnfında 
görUşmek nzere dUn KUltUr Direktör. 
IUğUnde, Direktör B. Tevfik Kut'un 
basknıılığı altında bir toplantı yapıl
mıştır. Toplantıda Pendik ve Kartal 
orta okullarının vaziyeti etrafında 

görUşlllmUştUr. 

Halkın Sıhhatini 
Korumak için 

Sağlık \"e Sosyal Yardım Bakan
lığı halkın sıhhi vaziyetlerini koru
ınnları, bilgilerini artırmaları için 
60 bin nflş bastırmıştır. Du afişler 
bUtUn vlldyctlere gönderilmiştir. 

Afişlerde protenli gıda maddeleri, 
sıtma, verem ,.e lekclihumma hasta. 
lıklarındnn ve frengiden korunma 
çareleri, hıfzıssıha kaideleri, hak
kında HC'lı<>lı>rl ilıth a etmektedir. 

Resımıe 
:H!ıdftseler: 

Heybelide Telefon 
Santralı 

Heybeliada telefon santralı faaliyete 
başlamıı, Burgaz ve Kmalıdaki bütün 
aboneler bu snntrala bağlanmıştır. Hey
beli santralı 58 numara ile aranacak
tır. 

-o-

Fındık Satışlan 
Bu hafta fındık satışları çok hrıra

rctli olmuştur. lstanbul sıra malı tom
bul fındıklardan 5040 kilo fındık gcl
miı. hepsi isveçe ihraç edilmiştir. 

Şimdiki halde istanbulda 4 ton ka
buklu, 6 ton iç ceviz, 4 ton kabuklu S 
ton iç fındık atoku mevcuttur. 

Vergiden muaf mües
seseler hakkında 
A:nkara, 18 (Telef onla) - Meclis, 

vergi ve resimler muafiyetinden isti
fade eden sanayi müesseselerinin bu 
vergi ve resimlerin tahakkuk tarz·na 
ait olmak üzere alakalı bulunan ka
nunda muayyen muameleleri yaptık
ları takdirde yalnız haber vererek ver 
gi ve resimler muafiyetinden mahrum 
edilmiyeceklcrini teşviki sanayi ka
nununun 31 inci maddesinin tefsiri su
retile kabul etmiştir. 

Maliye vekaleti Meclisin bu tefsiri
ni izah eden bir tebliğ hazırlamıştır. 
Bu tebli~'C göre, teşviki sanayi mua
fiyetinden faydalanan müesseseler di· 
ğer mükellefler gibi kazanç vergisi 
kanunu mucibince i~ baElama, işi bı
rakma hadiselerini zamanında bildire
ceklerdir. 

Beyannameye tabi olanlar da def
ter tutacaklar. vaktinde beyımname 
verecekler defter muhteviyatını tev
sik edecek, yerine getirmiyenlerin ver 
gilerine misil ve yüzde zamları yapı
lacak ve tahakkukt:uı sonra ruhsatna
me ibraz edenlerlıı asil vergileri sili
necek misil \"e ~1bde misilleri cezalı 
'!arak tahsil olunacaktır. Bina ve ~
razi vergileri kanunlarındaki mecburl
riyeUere riayet edilmediği takdirde 
vergilerin asılları tetkik olunacak fa
kat yüzde zamları alınacaktır. Sanayi 
teşviki muafiyetini haiz şirketlerin 
çıkaracakları hisse senetleri veya tah 
villcre ait damga resminden muafi· 
yetleri Uç ay içinde iktisat vekaletin
den vesika getirmedikleri takdirde 
damga resimleri cezasile birlikte ta,. 
hakkuk ettirilecek ve ruhsatnameye 
dayanarak yalnız damga resmi sili· 
nerek cezalar tahsil olunacaktır. 

Vilayet Okullarının 
Teftişleri Bitti 

Muhtelit vilAyet okullarını teftiş 
ve kıdem zammı görecek t>ğretmen. 
lerln derslerinde bulunmnk üzere 
tetkik seyahatine çıkan KUltUr ~
kanlığı genel ispekterlerln bir kısmı 
diln şehrimize dönmUşlerdlr. 

Ispekterlor teftişlerinin neticele
rini yakında Bakanlığa raporla bil· 
dlreccklcrdl r. 

Oniverıiteliler Dün 
Edimeye Hareket Ettiler 
Untverslte ordlnaryUs profesörle

rinden Şemsettin, Docent Ali Nihat 
ve Feyzi Ahmedln nezareti altında 
bir talebe kafilesi dUn Edirneye git
miştir. 

Gezi 3 gUn silrecek, talebeler U
mumt MUfettlş KAzım Dlrlk'tn misa
firi olacaklardır. 

Edebiyat Fakültesinin 
Tetkikleri 

Edebiyat Fakilltcslnln muhtelif şu
belerine mensup bUyUk bir takbe 
kafilesi Profesör MUkrlmln HnJil"ln 
başkanlığı altında bugün BUyUkde
reye bir gezi yapacaklardır. Gezide 
BUyUkdcrenln Çınarlık mevkilnd<'kl 
ve Birinci Haclı savaşa alt Leon fır-

Dün Pangaltıdil ~kı Hay1ay/ pastahanesinin bulunduğu k-O~de bir tramoo11 kasının ordugdh kurduğu yerde ln-
1ocıza8a olmU§ -ve Şi§li aeferini yapan bir araba 'lcö§eye bitu:Unm,tr. -:eleme 7•Pılacaktır~ 



A'tMANLA:RıN LA'7R~Nsr 
~~~;.~];LA...V"-'C~ 

C A. t? an ve canan •••. 
- Ne diye "biz.im için,, kaydinl manalı bir 
tarzda sualine kattın, şeyhim'! Yoksa sen 

bu kaytle ••• 
Kütülammarenilı Türkler ta

raf mdan 1nuha.9arcula bulun
dıığu tarihte, 1916 Nisanında 

general Tavnscn<le yardımcı o
larak göııderilcn 20,000 kişilik 
Britaııyalı - Iliıulli kuvvetin 
geçeceği cenubi /ran yoluııu, 
yerlileri ayaklandıramk kaprı

taıı ''Almanların Laureıısi,, Vil
lwlnı \'asmus, bir §C1Jlcr k-011u
şuyor. Şeyh, yolcl!ıl:i '?~,000 ki
şinin Kıttii.lmıımareye varması 

mı, yoksa oraya gidemeyip de 
Bıışclıre girip yerleşmesi mi 
muvafık ve tercihe şayan oldu
ğımu, ''Bizim içiıı? Hangisi da 
ha hayırlıdır. Bizim içinf,, di
ye ve sesinin tonuna nıaııalı bir 
ifade vererek, sorunca ....... , 

Vilhelm Vasmus, İranlı Şeyhin ''Bi
zim· için? Hangisi daha hayırlıdır bi
zim için?,, sualini zihninde bi_r kaç 
dE!f a tekrarladı; sual soranın sesinin 
tonu da manalı ifadesile kulakların

da mükerrer akisler bırakıyordu. 
Şeyhin iki şıktan hangisinin yerli

ler için daha hayırlı olduğunu sorma
sına göre gayet ölçülü cevapla muka
belecle bulunmalıydı. Çünkü, Şeyh, 
yerliler için zararlı gördüğü bir işi, 
olduğu yerde bırakıp, kabilesile bera
ber çekilebilirdi, Ve ~ekilecek olan da 
bir kabile olmakla kalmazdı. Biri çe
kildi mi, bir diğeri ve sonra da öbür
leri, belki de birer birer hemen hepsi, 
Almana yardımdan vazgeçebilirlerdi. 
Şahsen ken~li. hıden ne kadar hoşla
nırlarsa hoşlan.c=mlar, onun kunı kuru 
vaadlcrine ne kadar belbağlarlarsa 

bağlasınlar, kendilerinin ehemmiyetli 
bir zarara uğrayacakları kanaatini 
edinirlerse, sarışın Almanın tesiri vız
gelebilirdi artık! 

"Evvela can, sonra canan,, sözü, 
hiç unutulabilir miydi ki?!... 

mania; senden istediğim, eskiden an
lattıklarını tekrarlaman değil! 

- Şu halde ne diye "Bizim için,, 
kaydını manalı bir tarzda sualine kat. 
tın, Şeyhim? Yoksa, sen bu kayıtla 
hem İranlıları, hem Almanları murat 
ettin de ben mi yanlış tefsir ettim! 

Şeyh, izah etti: 

- Hayır, ben, bu sualimle tahsisen 
bu toprak ahalisinden bahsederek, se-

nin o noktadan izahta bulunmanı bek
ledim. Evet, ötedenberi seninle muta-

bıktık ;gerek Almanların, gerek İran
lıların menfaatleri, burada İngilizlere 
karşı müşterektir; müı;terek hareket-
tir. Fakat, sen de bilirsin, ki şimdi ye 
ni bir vaziyet karşısındayız. Zamanla 
d~ğişen vaziyetler de daima yeni ted
birler almayı, icap ettirir. Olur, ki 
şimdi de biz İran yerlileri için yeni 
bir veche tutmayı zaruri kılan bir baş
ka vaziyet husule gelmiştir?! .... 

Şeyh, boyununu uzatarak başını bir 
parça daha kaldırdı: 

- Gelmiş midir, yoksa gelmemifj 
midir? İşte öğrenmek istediğim bu! 

"Almanların Lavrensi,, , irkildi; 
Şeyhin açıktan açığa bir tereddüt dev 

resi geçirdiği, besbelliydi işte; vazi
yet, tahmin ettiğinden fazla ciddiydi! 

- Yani; dedi; İngilizlerden tarafa 
dönmek niyetinde misin? 

- Öyle bir şey demedim! 
-Ya? 
- Bitaraf kalmak icap edip etme-

diği, öğrenmek istediğim husustur; 
bu hususta bir karar vermek için de, 
öncesinden izahat almayı tercih et
tim! 

Şeyh, gözleri sabık kosolosun göz
lerine dikili, kaşlarını çattı: 

- Fakat sen; dedi; doğrudan doğ
ruya cevap verecek yerde beni oyalı-

yorsun. Sualime cevapla mukabele e
decek yerde, sualle mukabele edip du-
ruyorsun ! ? ... 

- Arkası vardır -

inğiiterede yeni bir karar:' 

Kadın ordusu 
kurulacak 

lngiliz Harbiye 
nazırı Hor Belişa 
nazırı B. Hor 
Belişa geçen ·gün 
Parlamento d a , 
hükfımetin kadın

lardan müteşekkli 
bir ordu kurma
ğa karar verdiği
ni bildirdi. 

Muhalif mebus 
!ardan biri kendi-
disine şu suali 

Duıfoq ımunpJQ sordu: 
gelecek olan - Peki, bu ka-

Riding dmlar, karşıların 
daki kadın ve çocuklara bomba atma
sını nerede öğrenecekler! 

Bu istihzalı bir sualdi. Bunda, ka
dınla;m asker yapılmasına karşı şid
detli bir muhalefetin kokusu vardı. 

Fakat, Harbiye nazırı buna süku
netle şu cevabı verdi: 

- Kadın ordusu bilakis kadınlara 
ve çocuklara bomba atılmasına mani 
olmak için çalışacaktır. 

Nazırın verdiği diğer malfımattan 

da anlaşıldığına göre, kurulması dü
şünülen kadınlardan mürekkep ordu 
cephe gerisi vazife görecektir. Bunun 
la beraber, bu, hava müdafaasına kar
şı esasen toplanan günüllülerden ayrı 
ve daha muntazam bir teşkilat olacak
tır. Kadın ordusu, sulh zamanında, 
harp esnasında yapacağı vazife ~ze.. 
rinde talim görecek ve her emredılen 
anda faaliyete geçmeğe hazır buluna
caktır. 

Teşkili düşünülen kadın ordusunun 
başına Leydi Riding geçirilecektir. 

Jngilterede, kadınların her h~k~a 
malik olmaları için senelerdenberı ug
raşmış olan Leydi Riding hakikaten 
!rtgilterede, kadınlar arasında büyük 
nüfuz sahibi bir simadır. 

Bu kadin, tngilterenin eski Hindis
tan umumi valisinin karısıdır. Lord 
Riding bundan y~i sene evvel, Mısır
daki bir seyahatinde Luksor'da tutu
duğu 7..atlilcenpten ölmüştür. v • 

Leydi Riding :Lordla evlenmeden 
evvel bir avukat katibcsiydi. Sonra, 
Hindistan umumi valiliğine bir kati
be arandığını duyunca derhal talip ol
muş ve Delhi'ye gitmişti. Umumı va
linin her işinde kendisine büyük bi: 
yardımcısı olan genç kız, onun sag 
kolu mesabesine gelmişti. 

(Devamı 5 inci de) 

Şarklı kıyafetindeki Garplı, bol es
vabının genişçe yenleri arasından el
lerini sokarak, dirseklerini tuttu. Bir 
köy evinde, oturduğu minder üzerin
de bağdaş kurmasını bile becerecek 
kadar Şark usullerine kendisini alış
tırmış olan Garplı, nasıl mukabele et
mesi daha uygun düşeceğini zihnen 
henüz kararlaştırmış değildi. Bunun
la beraber, sual sual üstüne sıralıyan 
Şeyhi, daha sürekli bir sükut muka
bclesi1e bırakmak ta, vaziyeti daha 
müşkülleştirmeğe vesile vermekti. Sil 
kütla, Şeyhin endişeleri kuvvetlenir
di; cevap vermemesine göre kendisi
nin de endişede olduğu, vaziyeti iha
ta edemediği, kararsız bulunduğu ka
naati uyanırdı. Bu kanaatin uyanma
siyle beraber de Şeyhin dimağında ye
retmcsi birolur, artık onu aksine ikna 
kat kat zodaşırdı. 

Gönül dertleri: 

Onun için, Vilhelm Vasmus, bir ta
ta:ftan asıl cevabını tasarlarken, bir 
taraftan da Şeyhe gelişigüzel oyala
yıcı cevap vermeyi uygun görerek, 
şöyle dedi: 

- "Bizim için,, kaydıyla siz kendi
n izi bizden ayırıyor musunuz? Biz Al
manlar için hayırlısı neyse, siz İran
lılar için de odur! 

Ve gözlerini Şeyhin gözleri içine 
dikerek: 
- Bana kalırsa; dedi; bunu tekrara 

hacet olmamasr, gayet tabii! Ben sa
na, ... bilhassa en mahrem şeyleri bile 
söylediğim sana, biz Almanlarla siz 
Iranhlar arasındaki menfaat beraber
liğini ötedenberi o kadar etraflı ol
mak üzere anlattım ki! Buna tamami
Ie vakıftm; ve hatta, benim fikrimi 
tasdikle, ayni esasa iştirak etmiştin. 
Eğer bir kere daha anlatmama lüzum 
hasıl olduğuna kaniseniz, anlatayım 
tekrar? Fakat, anlatacağım şeyler, 
ayni aynine size evvelce anlattıkları
mın tekrarı olacaktır! 

İranlı Şeyh, kırçıl saka lınr sıvazh
ya SI\'azlıya dinliyordu. Tavrım de
ğiştirmeden,: 

- Biliyorum; dedi: hatırlıyorum. 

Hafızam, evvelce dikkatle dinledikle
rimi unutacak kadar ,gevsemcdi za-

Anlaşılmaz bir erkek! 
Bir genç kız yazıyor: 
Sevdiğim bir erkek var. Kendisini 

çok iyi tanıdığımı ve onun da bana 
karşı bir sevgisi olduğunu zannediyo
rum. Fakat, bazı öyle halleri var ki, 
beni şüpheye düşürüyor ve onun için 
kendi kendjme: 

-Anlaşılmaz bir adam! diyorum. 
Mesela, zihnimi işgal eden şeylerden 

biri şu: 

Onunla benıbcr, kalabalık bir yerde 
iken veya arkadaşlarımızla beraber bu
lunurken çok neşeli, çok konuşkan olu
yor. Bu hali başkalarına karşı olsa bel
ki kıskanırım. Fakz,t, kıskanmaya im
kan yok, çünkü onun bu hararetli ve 
neşeli hali bana karşı: Adeta beni çok 
sevdiğini herkese göstermek için yapı
yor diyeceğim geliyor. 

Fakat, ikimiz yalnız kaldık mı idi, 

lizerine birdenbire bir sükutilik ve neş
esL~::tir geliyor. O zaman, beni sev
miyor zannediyorum. 

Hulasa, ondrıki bu ani değişiklikler 
beni hayrette bırakıyor. Bir türlü an
layamıyorum: Acaba bu halin sebebi 
ne? 

~ * ~ 
Bunu doğrudan doğruya kendisine 

sormak lazım. Eğer genç kız, 

aralarında bunu sorabilecek kac!ar sa
mimiyet buluyorsa derhal sormalı. Er
kek bu hareketi farkında olmayarak 

' 
yapıyorsa vazgeçmeye çalışacaktır, hat-
tn hlınu kendisine ihtar etmek kafidir. 

Sonra, bu halin sebebi ruhi olabilir. 
Belki daha kalabalık bir muhitte bu
lunmu§tur, öyla ya§amaya alışmıştır. 

Sevgilisi ile beraber daha fazla yaıa

maya baıladığı zaman - eğer onu haki

katen seviyorsa - yalnız kaldrkları za
man da neşeli ve hareketli olacakbr. 

Diğer taraftan, bir erkeğin sizi sevip 
sevmediğini birçok hallerinden anlaya-

cağnuza göre, böyle sizin yanınızda 

kalabalık arasında kendinden başka 

türlü durması üzerine derhal, sizi sev• 
mediğine hüküm vermek de doğru ol-
maz. 

1 
iri gi<l ile siislcnmi.ş siyah jcr- J' 

.ııc<lcn bir §aııl;a.... !lir; l;imscyc 
T1rw::r.mck i.ı:ıfcmiyen bavrrıılara 11il-
l "" <ı<:ırı fm'Si1!c ol111111r. 

Dünya kupası 

Dömifinal maçları 
nasıl oynandı? 

- .. sabakatar· Fransa.da yapılmakta olan dünya 1 Şimdiye kadar yaptıgı mu . nıtı 

kupası futbol müsabakalarının dömifi- da en aşağı bir gol atan Brez.ıya ri· 
1 k ~zhsmaları iki gün evvel Paris- zenci orta akıncısının takımdak~ ye r 

na ar" ~ . • 
1 

1 hıne t 
M · tan isvPr Marsilyada ıda ni almaması da 'Ytalyan ar a ey te acarıs - -:n u ıur. 

İtal a _ Brezilya mim takımları arasın- yı kaydedilmemesine sebep olrn ş rıtU 

d y ld ikinci devrede İtalyanlar akınla 
a yapı ı. hücuııı· 

MACARIST AN - tSVEÇ sıklaştırmış bulunııyorlardı. Bu . ra· 
P . iste Kolomb stadında oynanan kır esnasında bilhassa ıoliç Ferr~rı yet 

~·r .. · · Nıha 
Macaristan _ İsveç milli takımları ma- kip müdafaay~ altust etmıştır. ubaciıl' 

Macarların çıkardığı mükemmel oyu 13 üncü dakıkada merkez ın .,e 
çı ·· .. den 5-1 gibi büyük bir farkla Piola, karşısındaki müdafii atlatnııt t 
nu yuzun .. • r· Ü atını 
İ!.veçliler aleyhine neticelenmi~:i~. .. sıkı bir şutle m~ın ılk go un 

Macar muhacim hattında çok ıyı go- tır. "1'çe 
Ş · ·1 B d sonra oyun ıertleştı si.ren bir oyunc.ı oL .. doktor aroı ı e u sayı an ·ı a1ıtarıı1 

eşsiz bir şütçü Sengeller bilhassa na- sertleşmiş ve bu tarz Brezı Y "kinci 
zarı dikkati celbetmişlerdir. aleyhine olmuştur. İtalyanlar 1 

h · n gollerini de penaltudan atmışlardır. Oyun başlar başlamaz iıcuma geçe ·ıya• 
İsveçliler ellinci s21niyede ilk fırsatz 2-0 mağlôp vaziyete düşen Brez~. jJe 
yakalamışlar ve bunıdan istifade ederek lılar bundan sonra rr"'.thiş bir enerJ.1rrıi· 
demarke bırakılmış olan sağaçıkları taarruza geçmişler ve oyunu bakı.,,. 
Silberg vasıtasile yegane gollerini at- yetleri altına almışlars.a da az kalan rrıu· 

kit esntısmda yalnız bır gol kayde mışlardır. 

Seyircileri hayrete düşüren bu gol- vaffak olmuşlardır. •iti 
den sonra kendilerini toplayan Macar- Brezilyanın sayısı oyunun sonuna 1 ı 
lar derhal açık bir hakimiyet kurmağa dakika kala Leonidas yerine ı:ne;;j~e 
muvaffak olmuşlar ve 18 inci dakika- muhacim oynayan Romeonun ay 

da Toldinin açıktan havnlandırdığı to- kaydedilmiştir. . u ol•ll 
pu Sengeller kafa ile İsveç kalesin~ s.o- 1934 ıdünya kupası şampıyon eÇi· 
karak beraberlik golünü kayldetmıştır. fakat bu sene iki mühim tehlike g al-' 

Bu beraberlikten sonra maçın 27 in- ren İtalyanlar bu suretle finale 1c 
ci dakikc:ıSmda Titkoşun çok sıkı bir rruşlardır. •

9
• 

t t Final müsabakası pazar günü parı • şütü İsveç kalecisi Abrahamson u a- rrıJı 
mamış iki dakika sonra da Sasın pasile te İtalya ve M21earistan milli ta~ı 
Sengeller kaleciye kıpırdamak imkanı- r; arasında yapılacaktır. 
nı vermiyen ooi ve sıkı bir vuruşla ----o-
üçüncü Macar gollerini atmışla~, biri.n- Galatasaray t 8k1..,. 
ci devre böyle 3-1 Macarlar lehıne bıt- Yugoslavy ıı dan bu~üo avdet 
miştir. ediyor ""h 

fı,;,.~; 'h-;ıft::ı3•- _;: .... .,,,.,.1..., hh· ""lı-H. 11 Jc1fl'l1 
de başlamış, fakat dakik<ılar ilerledikçe Galatasaray birinci futbol' ta I"' 

Macarların hakimiyeti ellerine aldıkla- evvelki gün Yugoslavyadaki son ırıı;,. 
rı görülmüştü. Nitekim 20 inci ıdakik~- nı da oynadıktan sonra Belgrattarı Uta 
da Sasın İsveç kz.lesi önüne şandelledı- tan bula hareket etmişti. Takım .buı 
ği topu doktor Saroşi güzel bir k~fa İstanbula gelmiş olacaktır. 

vuruşile dördüncü defa İsveç kalesıne -<>-
tıkmıştır. BarutgUcll saba!i1101111 

Bundan sonra oyun tek kale halinde dakt maçlar 
lehlerine çeviren Macarlar müsabc:1ka- sa· 
nın bitmesine beş dakika varken beşin- Her hafta olduğu gibi bugün de ~ 

d . le" b kırköy Barutgücü sahasında yapılacJ ı ci sayılanm lda kaydetmişler ır ı u graı:!' 
gol de şöyle olmuştur: Çekilen sıkı bir olan spor karşılaşmalarının pro 
sütü Abrahamson elinden kaçırmış ve şudur: hb' 
buna yetişen Macar sağiçi de t<•kımı- 1 - Barutgücü genç (3) BarkO 

nrn beşinci golünü atmış bu suretle (1) saat 14 de bb' 
kı 2 - Barutgücü gen" (1) Barako maçı 5-1 kazanan Macar milli ta mı ~ 

pazar günü yapılacak olem dünya ku- (B) saat 16 da (/'.) 
1 3 - Bmutgücü (B) Barkohba pasının finaline ka rruştır. 

BREZiL YA - iT ALYA saat 18 ıde .. ta· 
Marsilyada yapılan Brezilya - İtalya 4 - Barutgücü - Barkohba guref 

maçı 35 bin seyirci önünde oldukça kımlan saat 17 de bOl 
heyecanlı geçmiştir. Brezilyalılar fert 5 - Barutgücü - Barke>hba basket 
itibarile en iyi oyuncularile sahaya çık- takımları saat 17 ,30 da. ~ 

mış olmasına rağmen İtalyanların ta
kım itibarile d<ıha üstün oynaması ma
çın neticesi üzerinde müessir olmuş

tur. 
Stadı dolduran 35 bin kiş:..ıin hangi 

tarafa sempati beslcıdiği milli marşlar
la birlikte daha maç başlam<,dan anla
şılmıştır. Bzerilya milli marşı büyük 
bir saygı içinde dinlediği halde, İtalya 
milli marşında ayrıca bir de ıslık kon· 
seri refokat etmiştir. 

Birinci devre golsüz olarak berabe
re neticelenmiştir. Bu kısımda İtalyan
lar anlaşmış bir takım oldukları için 
ve Brezilyalıların meşhur merkez mu· 
hacimleri zenci Leonidasm ıda bulun
mııması yüzünden hafif bir üstünlük 
kurabilmişlcrse de gol çıkaramamışlar-

..... TiFOBiL 

1 Dr. Jhsan Samı 
['jfo ve paratifobutalıklanna tutı 

I nıamık için a~udan alınan tifo h•P" 
. Her landır. ( lıç rahatsızlık nrmer.. 

kes alabilir. Kutusu 55 ltr• 

,-
Alemdar Sineması 

iKi FiLM 

1 - Romeo Jülyet . 
Bütün güzelleri aeıJerıt11 ,-

d ::ır~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----=______., ....... ....... ............................................................................... -..................... . 
Dünya kupasında şimdiye kadar dömi finale kalan takımlar 

ur~:::• 1 J ıu,~::ı de lta~::s de 
Arjantin 1 Çekoslovakya Macaristan 
Yugoslavya \ Almanya İsveç 
Amerika Avusturya Brezil~~ ~ 1 

1facat'istan, lsvcç ve- Brezilya, şimdiye kadar ilk defa olmak uzere 
4q dömi finale kalmışlardır. ,.,...,.,... ... . ............................................... . 



Kasımpaşada dün 
geceki cinayet 

Tornaci Enver isminde bir 
genci arkadaşı öldürdü 

Diln gece Kasınıpaşada gene bir f 
cinayet olmuş, bir genç, arkadaş j 
kurşunlyie ölmilştUr. 

Vaka hakkında yaptığımız tahkl-1 
katı yazıyoruz: ı 

Havuzlarda tornacılık yapan 21 
Ya ında Enverle boşta gezer takı· 

nundan AJI, AIAettln, Murat, Fikret, 
Nihat, isminde altı arkadaş akşam 

Uzerl Tabhane meydanında Halllln 
.lcah\·eslnde buluşmuşlar. Bir nıiıd
det oturup kon uşın uşlar, oyun oyna
nıışlardır. 

Saat sekıze doğru bu altı arkadaş 
rakı içmeğe karar vermişler, birkaç 
şişe rakı ve meze alıp kahvenin ar
ka tarafındaki bahçeye çekilmişler. 
dir. 

Bunların bahçede rakı Alemleri 
ha.} li sUrmilş, dokuz buçuğa doğru 

bahçeden bir tabanca sesi işitilmiş. 
tir. Akabinde de bahçede oturanlar 
sağa, sola kaçışmışlardır. SllAh se 
sine koşuşanlardan biri yere yuvar
lanmış olan Enveıtn Uzedne eğilmiş, 
ağzından kan fışkıran genç bir şey
ler söylemek istemiş ise de muvaf. 
fak olamamış, biraz sonra ölmilştilr. 
Vakadan Kasımpaşa merkezi haber
dar edilmiş, ayni zamanda sıhht im
dat otomobili telefonla çağırılmış. 

tır. Otomobil biraz sonra gelmişse 

de Enver öldilğilnden cesedi tablatl
le alamamıştır. 

Kasımpaşanın faal zabıta memur. 
ları kısa bir zamanda kahveden ka
çışanları ve Em erin arkadaşlarırıı 

yakalayıp merkeze getirmişlerdir. 
Nöbetçi milddelumumt muavlnlerın· 

den B. Reşat Saka da haberdar 
edilmiş, bir mUddet sonra Reşat Sa· 
kayanında tablbt\dıt Sabih Haşimle 

...,, eınayet yerine gelm!p1 cesedi mua
yene etmişlerdir. 

Kurşun En verin gı:-tlağının sol ta
rııfından girmiş, lçerde kalmıştır. 

ISaşka bir yerinde kurşun yarası 

Joktur. 

Ceset, bahceden kahveye alınmış, 
kapısı kapanarak yarın sabah kal
dırılmak Uzere kahve kapısına bir 
nöbetçi ikame edilmiştir. 

Reşat Saka cesedi muayeneden 
sonra Kasımpaşa merkezine gitmiş, 
geç vakte kadar alAkadarları sorgu
ya çekmiştir. llk anlarda Enverin 
kendisini vurduğu söylenmiş ise de 
Al&ettlnden başkası şöyle ifade ver
mişlerdir: 

- AlAetttn tabancasını gösteriyor
du. tabanca birdenbire ateş aldı. 

Vıka kazara olmuştur. 

Allettln ise bunları lnkAr etmiş, 

Fakat cesedin yanında ve bahçede 
tabanca aranmış, bulunamayınca A
JAettlnln Enverl vurduğu anlaşılmış
tır. 

~·~·:ttlnln vakadan sonra kaçar
ken tabancayı nereye attığı geç vak
te kadar tesblt edilmemişti. \Takanın 
sebebi meçhuldür. Tahkikat bu 
nu mE'ydana çıkaracaktır. 

Şubeye davet 
Kadıköy askerlik şubesinden: 
Kadıköy yerli ve yabancı askerlik 

ıubelerine kayıtlı olup 333 doğurnlu

lann son yoklamaları sırasında kısa 
hizmetli olarak ayrılan ve bu doğum. 
lularla mu&.rneleye tabi olan orta ehli
yetnameliler 1 Temmuz 938 gününde 
yedek subay okuluna sevkedilecekler
dir. 

Gerek yabancı ve gerekse yerli şu
beden olan orta ehliyatnamelilerin nU
fus cil7.danlan, ehliyetr.ame ve mezun 
olduktan mektep şehadetnamelerile 
birlikte 29-6-938 Çarşamba günU sevk 
muhtaralannı almak Uzere müracvaat 
lan. 

li lJRlıNa a htJnP tJ/U· 

nuz ve edininiz 

1 

Ankara gücü 
bölge şampiyonu 

Ankara, 18 (Telefonla) - Bugiln, 
AnkaragUcU sahasında Ankaragilcü 
ile Gençlerblrllğl futbol takımları a
rasında Belediye kupası maçı yapıl
dı ve Ankaragücil bölge şampiyonu 
oldu. Sahada görülmemiş bir kala • 
balık vardı. 

Maç 17,5 da hakem Ömerln ida
resinde başladı. Oyunun ilk dakika
ları karşılıklı hücumlarla geçti. 

ntrlncl hartaymın ortalarına doğ. 
ru Ankarngilcil solaçığı Hamdi sıkı 
bir inişle topu sürükledi ve takımı
nın ilk golUnil kaydetti. .. 

On dakika geçmemişti ki, sağaçık 
Haındl solaçık Hamdiden aldığı 

bir pası Gençlerblrllğl kalesinden i
çeri bıraktı. Birinci haftaym bu su
retle 0-2 Gençlerin lehine olarak ni
hayetlendi. 

f kinci devre başladığı zaman GUç. 

liller on kişi oynayorlardı. Hakem 

Ömer sağlçl dışarı cıkarmıştı. Genç. 

ler bundan istifade ederek tehllkell 
birkaç iniş yaptılar. Fakat, çekllen 

şiltleri kaleci Keser fevkalAde bir 
ustalıkla kurtarıyordu. Bu sırada 

hakem GUcllilerln aleyhine bir pen

altı verdi. Bu penaltıda, Gençlerblr

liğlnden Ali sıkı bir şiltle takımının 
ilk ve son golUnU attı. Oyunun sonu

na kadar vaziyet 2 - 1 devam etti. 
Gençlerblrllği beraberliği temin için 
çok çalıştı ise de muvaffak olama. 
dı. 

Hakem Omer bir aralık se7liA:U.. 
re sinirlenerek sahayı terketmlştlr. 
Maçtan sonra da çok müteessif bir 
bAdlse olmuştur: 

Polislerin bUtUn ihtimamına rağ
men hakem, seyircilerden birkaç ki-

şinin taarruzuna maruz kalmıştır. 

Hakemin maçı sinirlenerek idare 
edememesi bu hale sebep gösteril
mektedir. HAdlse seyirciler arasında 
~ok esef uyandırmıştır. 

( kısa haberler ) ---
• Dahill)e Vekili ,.e Parti Genci Sekre. 

teri B. ~uk"rü Kaya bıııı hususi işleriyle 

meşgul olmak üzere Gemliğe silmiştir. 
• Ynrşova sefirimiz U. Ferit şehrimize 

gelmiştir. 

• lktı :ıı Vekilimiz Şakir Kesebir'in ba. 
zı tclkıklerde bulunmak üzere Karabüke 
giılcccili hnher ''erllmeklcılir. 

• Romnn:>nnın Ank:ır:ı elcisi Ankaradan 
şehrımize gclıniştlr. 

• Zürihde topl:ınucak olan beynelmilel 

on otııncı fizyoloji konf!rcsine Ordinar) fis 

profesör n. Kemul Cenap Berksoy ile Do. 
cent Sadi Irmak işlirok edeceklerdir. 

• Gümrük ve lnhls:ırlar müsteşarı B:ıy 
Adil Okulılıişın mebusluğa namzet gösıe. 
rileceği hnkkınd:ı h:ıherlerin asılsız oldu. 
ğu bildirılınekteılir. 

• Okme;>dnnının tarih1 kı;>ıncti ile ml
n:ısip bir hale gclirilme i kin dahili;>~e. 
m:ı:ırlf ,.e e' kaf umum müdürlüğü genel 
kurmay başkanlıih müme sıllerinden mü.. 
teşckkll bir komis;>on teşekkül etmiştir. 

• Yeni moh~ul keten tohumu s:ıtışı baş. 

loınıştır. ilk ol:ırok 8.30 don 30 ton keten 
tohumu s ıtılrnışlır. Alh re olarak da 6.20 
den 80 ton kod:ır Jmneml se\kcdilmiştir. 

• Son hafla zarfında htanbul giimriik
lerinden muhtelif mcmlekellcre 396.126 
liralık mal lhrac edilmiştir. 

Vi IAyel 1 erde 

• lzıııit \C mıntnk:ısına iki gün de,am 
erten hol yoAmurlor ) :ığrnış, kuraklık teh
likesi kolrn:ırnıştır. 

• lzmille )eni )npılnc:ık halkevi inşaa
tına ) akında başlanacaktır. 

• Adapa7.nrına getirilecek olan icme su. 
) unun projro;i Nııfı:ı Yck:ılrli tıır:ıfınılıın 

ta~clık l'•lılınışlir. 

• lzııııl ıleflerılnrlıitıno ta\ in olunan 8. 
Rii~• ~s, 'Vozilesinc b:ışlamıştır. 

Antika bir hey
kel satıldı 

Disk atan a
dam heykeli, eski 
Roma sanatinin 
en büyük eserle
rinden biridir. Bu 
heykel, Milattan 
500 sene evvel 
heykeltraş Miron 
tarafından yapıl

mıştır. 

Bugün bu hey
kelin gene çok es
ki bir kopyası 

Ron.ada 50,000 
İngiliz lirasına satılmıştır. 

ltalyada sanat eserlerinin satılması 
yasaktır. Bu haberi veren Fransız ga
r.eteleri bu satışı hayretle karşılıyor
lar ve Italyan gazet~erinin bundan 
belki hiç bahsetrniyeceklerini yazıyor
lar. 

llave edildiğine göre, heykelin sa
tılmasına bizzat Musolini müsaade et 
miştir. Bunun üzerine, 1783 senesin
denberi bir prens ailesinin elinde bu
lunan bu heyk<'l Almanyaya satılmış
tır. İtalyan hükumeti de satış bedeli
nin yüzde otuzunu vergi olarak almış. 
tır. 

Oda meclisi niçin 
toplanamıyar? 

üçüncü davete de gelme
yen azal :-ır is tifamı etmiş 

sayılacak!ar 

lki haftaaanberi ekseriyet olmadı· 
ğı için yapılarnıyan Oda Meclisi top
lantısı bu hafta Çarşamba günü üçün
cü ve son defa olarak toplanacaktır. 

Ruznamede Oda 938 bütçesi ve kad 
rosu ile Oda memurları teavün sandı· 
ğı gibi konuşulacak mühim maddeler 
olduğu halde bir kısmı azanın toplan
tıya gelmemesi alikadarlann dikkat 
nazarını Ç<!kmektedir. 

Oda Meclisi azasının bir kısmı se
yahatte olması dolayısile ekseriyet 
oJamadıfl Jleri •lll'Wmekte J11e de bu
nun varit olmadığı söylenmektedir. 

Oda nizamnamesinde, "Üç defa ar
ka arkaya toplantıya gelmiyen Meclis 

azası müstafi addedilir,, denildiğine 
göre, bu defa da toplantıya iştirak et
miyen azaların müstafi addedileceği 
anlaşılmaktadır. 

Türk kuşu 
Teşkilat gelecek sene 

daha genişletilecek 
Türkkuşu talebeleri her yıl olduğu 

gibi bu yıl da Temmuz haftasında 
lnönU kampına gideceklerdir. 

12 talebeden teşekkül eden ilk grup 
lnönünde bir ay kadar pilanör uçuşu 
talimleri yaptıktan sonra bir imtihan 
komisyonu huzurunda imtihan ola
caklar, bu imtihanda muvaffak olan 
lar Türkkuşunun motörlü kısmına ge
çeceklerdir. 

Bundan sonra da ikinci grup hare
ket edecektir. 

Alakadarlardan aldığımız rnalüma
ta göre, Türk gençliği Türkkuşuna 

son derece alaka göstermektedir. 
Geçen yıl ancak 50-60 kişiden iba

ret Türkkuşu talebelerinin miktarı bu
sene yüz altmışa çıkmıştır. Bu raka
mın yükselişi de bu alakanın pek ba
riz bir delili sayılmaktadır. 

Hava kurumu Türk gençliğini 

memleket müdafaasına hazırlamak ve 
tayyareciliğe teşvik etmek maksadile 
açtığı kursların çok iyi netice
ler verdiğini gözönlınde tutarak önü
müzdeki yıl bu teşkilatı daha genişlet
meğe karar vermiştir. 

Kadın ordusu 
('tst)anı 4 tlncU de) 

Lord Riding, ızınli olarak Avrupa
ya geldigi bir kaç ay zarfında yerine 
kitıbe ıne bırakmış, genç kız da işle
ri o yokken o kadar iyi idare etmiş. 
ti ki, Lord, Hindistana dönduğü za. 
man, onunla evlendi. 

Leydi Riding kocasile tam 43 sene 
çok iyi bir hayat ya~amıştır. Kocası 
öldükten sonra da kendisini tamarnile 
İngiliz kadınlık c.ereyanına vermi§tir. 

Esrar kaçakçı larını 
nıeydana çıkaran 

R~ssel Paşa 
kimdir? 

Cenevrede Mllletlerarası afyon 
komitesinin toplandığı bugünlerde, 
bilyUk bir esrar kaçakçı şebekesinin 
de yakalandığı haber veriliyor. Bu 
şebekenin başında bulunanlardan 
Fernand Bakula ile Teodor Llon'un 
tevkifi Cene\ re afyon komitesi ta
rafından memnuniyetle karşılan

mıştı. Çünkü bu iki adam uzu.n za
ınandanberl Milletler Cemiyetinin 
kara listesine geçmiş bulunuyordu. 

Bu lkl tevkiften en fazla memnun 
olan biri de Kahire polis mildUrU 
H.ussel paşa idi. 1Udlsenln tafsllAtı
nı neşrederken Russel paşanın da 
kaçakçıların meydana çıkarılmasın
daki rolilnden bahsetmiştik. 

Russel paşa kimdir? 
"Paşa" nın asıl ismi Tomas Vent

vört Russel'dir ve kendisi 1ngil1zdlr. 
Bundan otuz altı sene evvel, 24 ya
şında bir genç olarak, Mısıra gitmiş 
ve orada Mısır dahiliye vekAletl mU
fettlşllğl nde çalışmaya başlamıştır. 

Tomas Russel bu milfettlşllğl es
nasında, bilhassa Mısırdaki kaçak
çılık derdine bir çare bulmaya uğra
şıyor ve bütiln faaliyetini bu sahada 
sarfetmeğe başlayor. 1919 da kendi
sine paşalık riltbesl ile beraber Ka
hire polis mUdUrlüğil veriliyor. 

Russel paşa daha sonra Mısır da
hiliye nazırı da olmuştur. 

Bundan sonra, esrar kaçakçılığı 
ile daha şiddetli bir mücadeleye gir
meye karar veren Russel paşa evve
l! bir istatistik hazırlatıyor. Bu is
tatistikte görUIUyor ki, Mısır hapis
hanelerinde yatan 22.000 mahpusµn 
7 .000 1, yani Uçte biri ya esrar ka
cakcılığı cürmünden suçludur, yahut 
da esrar kullanmıt olmaktan .• 

Gene ayni istatistiklere göre, Mı
sırda 50.000 kişinin esrar müpteHlsı 
olduğu anlaşılıyor. Bunların ekseri
si de 20 ile 30 yaş arasındaki kadın 
ve erkeklerdir. Fakat, diğerleri ara
sında 70 ilk ihtiyarlarla, 6 yaşında 
çocuklar bile bulunmaktadır. Bu 
surette, 7 seneden n- hmhcmföypp 
suretle 7 sinden 70 ine kadar tabiri 
Mısırdaki esrar mUpteHiları hakkın
da kullanılabllir bir halde bulunmak 
tadır. 

Russel paşa, esrar kaçakçılığına 

karşı derhal büyilk bir teşkllfltln 

mücadeleye girişiyor. En·eIA, mem
leketin her tarafına kolcular gönde-

Russel Paşa 
rlyor. De\•eler, atlar üzerinde her ta
rafa giden bu kolcular kaçakcılarla 
Adeta muharebe ediyorlar ve şiddet
li carpışmalnr oluyor. O zamana ka
dar serbestçe hareket lmkAnını bu
lan esrar tnccarlnrı karşılarına çı

kan bu kuvvetli teşkllA.t önilnde der
hal yeniliyorlar. 

Fakat, bu sefer kaçakçılık daha 
gizli yollardan işe başlamıştır. Rus. 
sel paşa bununla da mücadele çare
lerini araştırıyor 'e casus ala} ları 
teşkil ediyor. 

Kaçakçılıkla milcadele teşkllAtı

nın en faal bir unsuru olan bu casus 
ordusu, büyUk bir faaliyete girişmiş. 
tir. Birçok kaçakçı tebekelerl d r
Jı al yalrnlanıyor, diğerlerinin de 1 l 
Uzerine düşülUyor. 

Ru sel pa a, Mı ırdakl esrar ka
çakçılarını takip ederken, mllletlet 
arası kaçakçılık şebekelerini dem y 
dana çıkarı) or ., e bu be) az zehir 
tüccarlarının merltezlerinl birer bi
rer bulu) or. Bunlar Fran da, Bul
garlstanda, Yunanlstanda 'e ıs .. ıc
rededir. 

Kahire polis mUdilrüniln bu saha
daki en muvaffakıyetli keşfi, son 
hıtdlsolcrin meydana cıkmasına, &· 

nahtar hizmetini gören, Yani Vayat
zls'ln te' kırı olmuştur. Son giln· 

(Lfi.t/cn sa11/mıı çeviriniz) 

Görüp düŞünclükçc : . 
Sömürge palyaçoJarı ! 

"Hatay,, da, ana vatanın bu mazlum 
ve öksüz parçasında olup bitenler, ar
tık hepimizin sabrını tüketti. Son gün
lere kadar, dişlerini sıka sıka kükre
mekten kendini alıkoyan ağır başlı 
milletimiz, nihayet gürledi. Başta say 
lavlar olmak üzere, gazeteler, radyo
lar bu davanın etrafındaki iğrenç hi· 
leleri de~iı> ortaya döktüler. 

Nasıl c. \ :ı bir gün utanırlar, ettik
lerine ph:tman olurlar, halka saldır

maktan vazgeçerler diye, nelere kat
lanmarnıştık ! .. Fakat günler, haftalar 
aylar geçtikçe, onlar, uslanacaklan· 
na, insafa geleceklerine, daha beter 
kudurdular. 
Bayağı silahlar, kirli vasıtalar, ka

na susamış sürülerle saldırdılar. 
Fransa ile, anla~tığırnız, uzlaştığı

mız, halde, araya bu topraklarla hiç 
bir alakası olmıyanlar girdi. Karışık· 
tıklar çıkarmağa yeltendiler. 

"Hatay., da yalancı çokluklar kur
rnağa, Türk çokluğunu, iftira, hile sis
leri arkasına çekip saklarnağa uğraş
tılar. Mezhep ayrılıklarını - eu yir
minci asırda • utanmadan, arlanma
dan milliyE>t farkı haline sokmak yo
bazlığını gösterdiler. 

"Sancak,, da Türkün, ne ezici bir 
çokluk olduğunu, Sancağın kendi rUt-

tünü, istiklalıni nasıl beklediğini an
latmak için yenıden coğraf) a kitapla
rını karı tınnağa, tarihleri şahit tut
mağa, ansiklopedilere baş vurma a 
hacet yok. Biıtün bunları gölgede bı
rakan çok parlak bir · rneklc daha bir 
kaç gün önce kar ıla tık. Bir Türk 
paşasının, bir tek Cumhuriy t ordusu 
ün~fonn sının o topraklar üstünd go
rünüşü, halkı sevinç delisi etmişti. 

Anadolu Aj nsının ve yabancı r d· 
yolannın "Asım Günduz,, e yapılan 

candan kar .ılamalar için ) azıp s y
lcdikleri meyd ndadır. 

Bu yazılar, bu sözler, yaQıyan ger
çeği, bir fotoğraf doğrulugu)la dıl 
fılmine çckmi !erdi. 

Bütün halkı Asım Gündüz'ün istık
baline ko turnn gönül kuvveti ncdır? 
Halayın neyi b klediğini, neyı istedi-

ğini, neyi özlNii ~ini bundan daha a
çık olarak hangi sahit g··sterebilir! 
Balçıkla hem d bal ı v ın en kirlisiyle 

güneşi sıvamağa yeltenenler, bari bu 
hMiselerden olswı utansalar ve yala· 

nın mukavvadan kılıçlarile o do
l mas lnr: Amik ov ı s· l 

yaçohmnın komedya sahnesi 
clir. 
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Almanyada şiddetli bir 
yahudi aleyhtarhğı 

Bir gün içinde !ki bin 
yahudi tevkif edildi 

Bertin, 18 - Havas Ajansı bildiri· ı 
yor: 
Almanyada yeni bir yahudi aleyhtar
lığı dalgası ortalığı kasıp kavurmak
tadır. Bu dalga bilhassa polis tara
fından yahudilerin ikamet ettiği yer
lere sık sık yapılan baskınlar ve ya
hudileri ekonomi faaliyetinden ihraç 
ebnek için alman yeni tedbirlerle te
mayüz etmektedir. 
Berlinde polis tarafından alman ted· 
birler neticesinde miktarı 2 bini bu
lan tevkifat yapılmıştır. 
Diğer taraftan yahudiler aleyhinde 

şiddetli nümayişler de vukubu1makta
dır. Bilhassa şehrin şimal ve şark kıs 
mında bir çok yahudi mağnz:.ılarınm 
camları kırıldığı ve 6 yahudinin de 
yaralanarak hastahaneye kaldırıldığı 

§ayi olmtı-.:tur. Polis bu nümayişlerin 
mahiyeti ve şUmuIU hakkmdn hiç bir 
eey söylemiyor. 

• • * 
Berlin, 18 (Hususi) - Dün sabah 

Frankfurter-Allee'deki yahudi mağa
zalarının çoğu kapatılmı!]tı. Yahnrli 
mağnzalarmın camekanlarında büyük 
bir afiş göze çarpıyordu. Bu afişte 
şöyle deniliyor: "Burada yahudi var
dır. Bu afişi yırtmak, yahut kalclır

mak memnudur ... Küçük bir pastacı
nın camckt?nı kırılmıştır. Üzerine şu 

ibareler yazılmıştır: •'Bu dükkanm 
sahibi olan yahudi bir Hitıerci Al· 
man gencini dövmüştür.,, Bir takım 
dükkanlarır. önlerinde grup grup halk 
toplanarak tamamen boşalblmış olan 
ıçerlerin .. bakıyorlar. 

Polis, yahudilere yapılan muamele 
hakkındaki suale verdiği cevapta bu 
tedbirin siyasi mahiyette olmadığını 
tevkif edilen yahudilerin kanuni vesi
kaları olmıynn ve hukuku umumiye 
suçundan kabahatli olduklarından 

şüphe edilen kimseler o1du~nu, bir 
çok yahudi'Prin de o:;ıhıslarım muha
faza ettirmek ü1.ere j:endi müracaat
ları ile tevkif edildiklerini söylüyor. 
Diğer Alman şehirlerinden Berline 

doğru bir yahııdi muha~ereti başla

mıştır. Bu muhaceretin Febcbi 4 mil
yon nüfuslu Bcrlin şehrinde daha zi
yade emniyet altında bulunmak Umit 
ve arzusudur. 

LONnRANIN TEŞEBBÜSLERİ 
I..ondra, 18 (Hususi) - Zannedil

di~ine göre lngiltere hükUmeti yahu
diler aleyhinde alınan yeni tedbirler 
hakkınc?a Berlin hükflmetinden izhat 
almak için yaptığı te~ebbilslerde ıs
rar crlecektir. Burada Almnnyanın 

yahudiler hakkında allhan tedbirin 
mahiyeti ve hududunu ltalyaya izah 
ettiği hatırlatılıyor. 

ltalyan - Yugoslav 
görüşmeleri 

Fransa bunda Almanyaya karşı 
bir hareket görüyor 

Roma, 18 (A.A.) - Yugoslavya 
Başvekili Stoyadlnovlç ile İtalya ha
riciye nazırı Kont Çlano arasında 

:Venedlkte yapılan konuşmalar fev
kaHl.de saınhnt ve dostane olmuştur. 
Bu müzakerat bugün iki saat suren 
bir konuşmadan sonra nihayet bul
muştur. 

Glornale Dltalya iki dovlet ndnmı
nın Yugoslavya ve ltalyayı alhlrndar 
eden bUUln meselelerde tam bir nok
alnazar mutabakatı mUşr~hede eyle. 
diklerini kardctmektedlr. 

Kont Çlano, Musollni'nln bulun. 

lerde gene Mısırda tutulan bu Yu 
nanlının üzerinde şifre kitabı vası
taslyle mektuplar okununca bUtUn 
te~klJAt meydana cıkmıştır. 

Yani Vayatzls bundan altı sene 
evvel de Mısırda tevkif edflmek teh
likesini atlatmıştı. Çin le Avrupa a
rasındaki esrar tlrareti yaptığı an ıa. 
şılan bu kacnkcı o zaman lskendcrl· 
yeden geccrken tutulamamış, yal
nız, arkasından gelen bavulları ele 
geclrllmlştl. Bavulda esrar ve onlar. 
la beraber birçok gizli mektuplar 
bulunmuştu. Bu suretle, şebeke hak
kında ilk mUhlm maınmat elde edil
miş oluyordu. 

Yani, son defa gene lskenderlye. 
de tutulmuş ve bu sefer, Uzerlnde ta. 
şıchğ'ı şifre anahtarı He, bUtUn arka
daşlarım ele vermiştir. 

BugUn, ayni şebekeye dal il olan 
ve şebeltenln reisi vaziyetinde bulu 
nan Teodor Llon, Fransada mu hake. 
me edilmek Uzeredlr. Diğer taraf. 
tan, kacakcının oradaki evi araştı

rıldığı zaman. eski bir şato olan bu 
binanın gizli bir afyon deposu oldu 
tu da meydana cıkmıştır. 

Şatonun blrcok karanlık dehlizle
ri vardır ki, gizli kapıları olan du 
varlara kliplerle esrar doldurulmuş. 
tur. Dundan başka, şatonun köşe. 

bucağında birçok gizli dolaplar eta
ba bulunmuştur. Bunlar da esrnr 
saklamak tein ha?.ırlanmış yrr'<>r<llr. 
Bu dolaplar zırhlı olıırnk ynpılmış.. I 
tır. Öyle ki, eato yanrlı~ı 1amnn af. 
yonlar kurtarılnhllr>rl'ktlr ... 

Tahkikat, teşklln.tm her cihet
ten cok kunetli Ye geniş olduğunu 
gösteriyor. 

makta olduğu Reccionc'ye gitmiş

tir. 
FRANSA liENDlSE FAYDA 

Parla 18 (A.A.) - Gazeteler, Kont 
Çiano ile Stoyadinovlc arasında ce
reyan eden mUzakereler hakkında 

tefsirlerde bulunmaktadırlar. 
Epok gazetesinde James Dona

dleu. diyor ki: 
"İtalya, Avrupanın cenubunda 

Yugoslavyanın ehemmiyetini tanıa
nıiylc takdir etmelttedlr. Roma ve 
B"lsrat hilkOmetlarlnin cenubu şar
kiye doğru yapılan Alman tazyikine 
karşı müşterek bir sed teşltll etme
lerinde biz ancak fayda göreblJlrlz." 

Av 1'unununa 
ek ıayiha 

Meclise vcrıldi 
Ankara, 18 (Telefonla) - Bolu 

saylavı B. İsmail Hakkı Uzman kara 
avcılığı kanununa ek olarak hazırla
dığı teklifini Meclise takdim etmiştir. 

Bu teklüe göre avlanma silah ve av 
köpeklerinin yardımile ve icabında 

tuzakla yapılacaktır. Kara avcılığı 
kanununun hususi maddesinde yazılı 
biltün hayvanlar tüf ekle avlanacak
tır. 8 kalibradan 36 kalibraya kadar 
saçma ve kurşun atan dilz ve yivsiz 
namlıya ve namlısı 70 santimetreden 
uzun olmamak ve nişangfıhları 300 
metreden ileriye ayrılı bulunmamak 
şartiyle ve 5.6 milimetreden 11.5 ti
limetreye kadar fişekle --~ıısus ve 
düz yivsiz veya bir yivli çifte ve tek 
namhlı sil!ıhJarla 6 ve 9 -ilimetrelik 
flobcrler de av silahı olarak kulJanı
lacaktır. Bu tüfeklerle kt•1ıanılacak 
malzeme ve cepane de av malzemesi 
olacaktır. 

Mem'eketimize hariçten getirilecek 
kıymetli, cins av kJpeklerl 25 sene 
mUddetle ve av fişekleri ve kovanlari
le mukavvaları her türlü vergiden ve 
gümrük resl'\"lfnden muaf olacal· .. ,r. 
Barut ve saı::ma askeri fabrikalara 
maloldui!u fiyat üzerine nakil masraf 
lan 118.vesile ahaliye satTlacaktır. 

Tüfek ve tuzaktan gavri vasıtalar
la avlanmqk yasak olacak, kuşlar için 
tuzak kullanılmıvacaktır. Bunun hila
fına hareket edenlerden 25 liraya ka
dar para cezası alınacaktır. 

Sur;yede 
(Usta yanı 1 incide) 

KOMİSYONUN YOLSUZLUKLARI 
Antakya, 17 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Suriyeden gelen gazetelerin neşri

yatı, komisyonun g(lya geri aldığı 14 
numaralı tebliğin gayritiirk partile
rin şeflerine tebliğ ettiğini meydana 
çıkarmaktadır. 
liEsasen komisyonun bu tebliği iptal 
etmediği, bundan sonra çıkan tebliğ
lerin numaralarından anlaşılıyor. 

Filhakika neŞ:-edilen müteakip teb
liğin numarası on beştir. Suriye ga
zeteleri, Suriye hükflmetinin artık 

Fransaya değil, kontTol komisyonu 
nun .ııevzuu bahis 14 numaralı tebli
ğine dayanarak Cenevreye müracaat 
etmesini tavsiye ediyorlar. 

Ki~ YIT MUAMELELER! 
Süveydiye, 17 (A.A.) - Andalo A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Büro reisinin b usabah kayıt muame
lesini tatil etmeden önce ekalliyet 
mümessillerile on bes dakika. kadnr 
müzakerede bulunduğu anlaşılmıştır. 

NİÇİN MÜHLET BU KADAR 
AZ? 

Antakya, 17 (A.A.) - Anadolu A
jansının hususi muhabirl bildiriyor: 

Komisyon, neşrettiği 16 numaralı 
tebliğde nüfus dairelerinde henüz iş
lerini bitirmemiş olanlarla ecnebf 
memleketlerden geler.ler~n muamele 
kAğıtlarmı 18 tnrihine kadar tevdiet
meleri bildirilmiştir. a 

Binlerce kimsenin müracaatı için 
verilen bu rnilhletin bu kadar az tu
tulması TilrkUn hakkına yeni fakat 
ağır bir darbedir. Çünkü bu tebliğde 
istihdaf edilenler yalnız Türklerdir. 

Cinayetler 
• • ser ısı 

(tlsta yanı 1 incide) 
şik etmişlerdir. Yaralan çok ağır olan 
katillerden tbrooim ôlmüştür. Esadın 
da hayatından ümit yoktur. 

Tahkikata na:raran, ilk cinayete İb· 
rahim ve Esadın Yunusla yaptıkları bir 
kavga sebep olmu tur. Bu iki azıh ka
til, İstanbul ve Sinop hapishanelerinde 
~abat durmadıkları için Giresun hapis
hanesine getirilmişlerdi. 

lbrahimle Esada hücum eden dört 
kişi Yunusun arkadaşlan idiler ve onun 
öldürülmesinin intikamını almak iste· 
mişlerdir. 

Müddeiumumilik tahkikata devam 
etmektedir. 

l>elll ol nıudığı için 
mahktlm 

edilemeyen 
kat~I! 

Nevyork 18 (A.A.) - Amerikan 
polis dosyasında bir numaralı halk düş
manı olarak kr>yıth bulunan, 1915 den 
beri 100 defadan fazla tevkif edilip 8 
defa muhtelif hapis cezalarına mahkum 
olan şaki Şariro bu kere turust kanu· 
nuna muhı:·lif harekette bulunduğundan 
dolayı yeniden üç sene hapse mahknm 
edilmiştir. 

Bu hükmil veren hakim, Şarironun 

en tehlikeli ve en vahşi insan katili ol
duğunu kaydetmiş, fakat cinayetlerinin 
delili mevcut olmamas·na binaen ken
disini ancak böyle hafif bir cezaya mah 
kum ettiğinden dolayı müteessif oldu
ğunu hüküm sonunda beyan etmiştir. 

Fransız Hariciye Nazırı 
Parıs elçim izle göı üştü 

Pnrls, 18 (A.A.) - Hariciye Nazı. 
rı Bone bugün Türkiye bUyUk elcisi 
Suat Davazı kabul ederek uzun bir 
mUJft.katta bulunmuştur. 

O!<spor 
Musabekuları bugUn 

buşhyor 
Okspor kurumundan: 
Kurumumuz 12·6·938 pazar günü 

Türkün tarihi ve en eski bir staClı olan 
Okmeydanında ilk faaliyetine geçmiş· 
tir. 

19-6-938 pazar gününden itibaren 
sporcular arasında bu senenin rekorunu 
tesbit için birkaç hafta devam etmek 
suretilc müsabakalar yapılacaktır. 

Atatürk kızı 
(tlsta yanı birincide) 

Bayan Sabiha Gökçen burada bulun
duğu müddetçe refakatine memur edil
m;ş olan önyüzbaşı Kosta Hosiç ile 
tayyare meydanından elçiliğe gitmiş· 

tir. 
Bugün saat 13 de Yugoslav bava 

kuvvetleri namına general Yankoviç 
tarafından Avala dağındaki otelde bir 
öğle yemeği ve bu akşam elçimiz tara
fından sayın bayan Sabiha Gökçen ıe
refine elçilikte bir akşam yemeği ve 
onu müteakip büyük bir suvare verile· 
cektir. Yemekte harbiye ve bahriye na
zırı gtneral Mariç, Hariciye nazır mu
avini, Yugoslav bavaı kuvvetleri komu· 
tanı ve muavini, Yunan, Romen, Bul· 
gar sefirleri ve suvarede de birçok 
Yugoslav bava, kara, deniz yüksek 
erkanile ataşemiliterler, hava ataşele· 

ri Balkan sefaretleri erkanı ve Belgrad 
kibar mahafili mensuplan bulunacak
lardır. 

Türkkuşu başpilctunun tek başınaı 
yaptığı bu Bnlkan hava turnesi burada 
büyilk bir alaka ve samimt bir sempati 
uyandırmıştır. Matbuat b;.yan Sabiba
nın bu :ıeyahati etrafında çok doı.tane 
makaleler neşretmekt.edirler. 

SOFYADAN AYRIURKEN 
Sofya 18 (A.A.) - Bayan Sabiha 

Gökçen, bu s<>bah saat 9,40 da tek ki
şilik tayyaresi ile Belgrada hareket et· 
miş ve hjiva meydanında protokol dai
reisi reısi B. Velinof, kumandan Maja
rof ve Türkiye elçiliği yüksek memur
lan tarafınd~ uğurlanmıştır. 

BELGRADDAKIPARLAK 
KARŞILAMA MERASiM! 

Belgrad 18 (A.A.) - Avala ajansı 
bildiriyor: 

Yugoslav aviasionu Türk cayyarecisi 
bayan Sabiha Gökçene bu sr.ıbah çok 
hararetli ve samimi bir kabul yapmış· 
tır. 

Tayyare meydanrnda askeri hava 
kuvvetleri kumanıdan muavini general 
Yankoviç, hava kurmayının bütün ylik
sek rütbeli subayları, Belgrad tayyare 
alayı subayları, Yugoslav hava teşki· 
Hit1annın reisleri ile Türkiye orta elçi
si ve bayanı, Türkiye elçilik erkinı, 

Yunan ve Romen elçileri ve Başvekil 
ve Hariciye nazırı namına da prctoko1 
şef muavini Franges hazır bulunuyor· 
du. 

Sl'ıat 10 da Yugoslav avcı tayyarele
rinden mürekkep bir filo bayan Gökçe
ni istikbale çıkmıştır. Saat 10,45 de 
bayan Gökçen şehir üzerinde bir devir 
yapıp şehri selamladıktan sonra tayya· 
re meydanına inmiş ve askeri mızıka 

nın çaldığı istikllil m2ı1şı ile karşılan
mıştır. Kendisine birçok bükctler ve
rilmiştir. 

Mutat selamlaşmalardan sonra, ge· 
neral Yankoviç bayan Gökçene Beigrad 
tayyare alayı subaylarını takdim etmiş
tir. 

Bayan Gökçen tayyare meydanından 
doğruca Türkiye elçiliğine gitmiş ve 
saat 11,45 de de saraya gelerek hususi 
defteri imz<:ılamıştır. 

Sofya ile Belgrad arasında tiddetli 
'-ir rüzgarla karşılaşan bayan Gökçen 
Belgrada hafif bir teehhürle gelmittir. 

B:um hükumeti 
(Vsta yanı ı ıncide) 

Je meselesine dair blum, popiller gaze· 
tesinde şöyle yazmaktadır: 

''Fransa doğrudan doğruya kendisi
ne- taalHlk eden meselelerde daima a
demi müdahale taahhüdlerine riayet 
etmis!ir. Her ne denirse densin Fran
sa, ihracat ve sevkiyatına her zaman 
m.:ni olmuştur. 

"Fakat bun-lan fazlası ile de alaka
dar olmamıştır. Komünist arkadaşla • 
nn açmakta bu kadar sabırsızlık gös
terdikleri müzakert-ler hukuki vaziyet
te bir değişiklik husule getirmezdi. 
Çilnkt:ı n.ecliste ademi müdahale it~!a· 
fının feshine mütemayil bir ekseriyet ~e
nıin etmenin im'~anr yoktu. Bu mUzake· 
ı der, ademim:.iJahale itilaflannda tam 
bir mütekabiliyet, tam bir adalet ve 
t:-.m bir tesir temir. edilmedikçe, bizim 
idame ettirmek azminde buunduğu • 
mı:z fiili vaziyeti tehlikeye düşürmilt 
olacaktı ... 
A')F~ı1 1M'1n Af., -\1.E VE LODRA 
Londra, 18 (A. A.) - Başvekil önii

nıiiz-leki lıaftn son ur c':t avam kamar~'>ın· 
da İpanyadnki sivil halkm bo'lll>a.rdı
manına dair tahkikatta ~~~~ ... 
oraya bir bitaraf korr>W

mesi teklifile a~ 

Hatay!şinde mil· 
letler cemiyeti
nin mes'u.iyeti 

( Ottl tarafı 1 UıcldO) 

mak mecburiyetinde kalmış, katil 
ile mUı;evvikleri tutularak hapse ~ 
tılııu~tır. 

Zahiren bak.ılınca bu.ndan <).abli 

tabii bir hareket olablllr mi? sıyasl 
bir suikasttan başka bir şey oıın•· 
yan kaUJ tiadiseslnl mcsullcri bak
k.ın<la takibat yaıuluıanıak batır• 
gelcbllir mi? Haddizatında bu kadar 
ta bil ve basit olan bu cmnl) et ve a
dalet tedbiri 1''ransız sömUrgecUcrl• 
nln şimdiye kadar şımarttığı fenalık 
unsurlarını derhal harekete getir
miştir. Tevkil edJJen suikastçıları 
kurtarmak l<;ln t.araftarları toptan
uıış ,.e hükümct konağını mutıasara 

etmişlerdir. işte bu sırada Adeta in•· 
nıJannyacak derecede garip bir nıan• 
zara olmak Uzere Milletler CemfyetJ 
adma Hatay lntlhabatıru kontrole 
memur olan komisyon reisinin bir , 
gün evvelki katli maznonlarmı se,. 
bcst bıraktırmak için hükumet k~ 
na~nr tAşlayanlan teşvik ettiği gö
rUlmtiştilr. 

Şimdi komisyon reisinin bu tarZJ• 

hareketine; Türkleri azlıkta. bırak· 
mak it;ln talı~maktan başka, nasıl 
bir mana ,·erilefliJJr? 

Tllrk.Jye ile Fransa Hatayda seçi• 
lecek kırk mebustan 22 sinin Türk, 
20 sinin de Tilrkten başka olan az· 
lıklardan olmasında mUttclik kal• 
mıştı. Tttrk.Jye böyle bir anlaşmaya 
razı olurken sulh adına bir fedakAt· 
lık yapıyordu. Çünkü on sekiz yıl e-v· 
\"el Hatny Ulkcsl Tiirk1ye hudutların· 
dnn ayrılırken boradakJ nüfusun 
yUzde 80 • 00 derccc~dnde Tllrk ol
duf;ıınu herkes biliyordu. 1""rans1zJat 
da böyle hlr anlaşmaya mu\·ntakat 
ederken biç şüphesiz hu haktkatJ gô
zönUne getirerek kll'k mebustan yir
misinin azlıklar için hakikatte (01' 

hile olduğunu dUşUnUyordu. Daha 
aonra bu anJaı,ma Hataya giden 001'" 
nelmllel komisyon Azasının Taz1teae
rini do kolaylaştıracağı için bu ne
tice karşısında komlsfon Azalarının 
memnun olması bekleniyordu. 

HalbukJ bAd.iseler tamamen bU 
vaziyetin aksini gösterdi. Fransa ne 
Türkiye arasındaki anlaşmanın tat
bikatı başlayınca beynelmilel kO
mls7on sanki kendileri Hata7 tilkO
slnc mutlaka Türkleri azlıkta bırak
mn.k lt;in gömlcrllnılş glbl her suret
le memnunlyet..-.l:ıllklerlni orta>·• 
koydu. Türkleri lntlhabatta ıu.Iıkt• 
bırakmağa çalışan kötülük unsurlıı-
rrnı himaye için elden gelen her tfC1 
yapıldı. Haziranın on dc'irrlUncU gttnU 
vulrnbulan katlin meso1lerlni ~-ur· 
tarmnk için komisyon reisinin bat'O
kete geçmesi de sa~ece bn tUrJU hir 

gayretin netlccstydl. 

A<·aha l\ltl1etler Cemiyeti Batar• 
g(;n,lcrdikf kontrol koml"7onunuıı 
havsalAya sıWllayan bu tarzı har&' 
kfltlndekt mMullyetl kendi ttzerlne 
alacak mıdır? AlmayAC'akıa bn ce
miyetin Hata7 komtsyononon bitil· 
rafiıkla teltfl mttmkftn olmayan ha· 

reketlertnt takbih etmesi JAznnJteJlr. 
Aksi takdirde Ttlrklyenln Mllletl<'t' 
Cemiyeti l('lnde Aza olarak kalma111 

mUmkUn olm1yacak demektir. 
ASIM UR 

yanatta bulunacaktır. 
Barselon, 18 (A. A.) - Neşredilen 

bir tebliğde, ezcilmle cümhuriyetçileriıl 
mezarlık ve bazı mllnferlt evler mil• -
teına olmak Uzere Villareal'ı istirdat 
ettikleri bildirilmektedir. Frank hava 
kuvvetleri, dün, Nules, Valansiya. Tar· 
ragone ve Barselonayı bombardıman e
derek ahaliden ban kimselerin ölaW 
ıine ve yaralanmasına sebeb olmuglar· 
drr. 

FRANSANIN YENiDEN BiR 
MODA HALESi 

Milino, 18 (A. A.) - ''Gazeta del 
pop;lo" İspanyadan Fransaya iltica ~ 
den 43 üncU hilkumetii fırkaya ınei1" 
sup 12 bin askerin Fransızlar tarafın· 
dan Katolonya'ya ıevkedildiği mesel~ 
sine nazan dikkati celbederek Fransa· 
nm Katalonya makam::ıtı lehine oıır3lc 

1 ıı• .. ve resmen müdahalede bu u 
.. ~ktadır. 
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~ir köylü müthiş bir 
yılanla boğuştu 

&oyu 3 metre, eni 40 santim olan 
canavar on gün evvel bir genci 

öldürmüştü 
t 8ahkesir, 15 - On gQn önce Sa
'ttepe nahiyesinin Dikmeler kö· 
~ilden Hüsnü adında 18 yaşlarında 
lr dellknnh bUyUk bir yılanın hU
~una uğramış ve zehirlenerek öl 
111 1lfttı. 
'a &u müthiş yılan, pazar gUnU ka· 

l> Mustara adında birine daha 
~ldırmıştır. Mustata Savaştepeden 
~tneler köyUne gidip kuzu almak 

re yola çıkmıştır. Tam geçenkl 
~il.kanın cereyan ettiği Kadıoğlu 
~ •hrnedtn tarlası yanındaki pati • 
'dan geçerken bir hışırtı duymuş 

l'e o anda ayaklarına kuvvetli bir 
tlatın çarpmıştır. 
it bu çarpış o kadar ani ve kuvvet 
Olmuştur ki Mustafa derhal ye

te 'uvarlanmıştır. 
~eye uğradığını bllmlyen Musta

fa başını kaldırdığı zaman karşı· 
'lllda birkaç metre yUksekliğlnde 
hır Yılanın, şaha kalkmış, tUyler 
'llerten blr sesle ıslık çaldığını ve 
'ıerıne atılmak Uzere bulunduğu
'll bllyUk l.ilr korku ve dehşet 1-
Cl!lde görmUştUr. 

l!urada blr k6ylllnUn bUyUk blr 
hlan taratından 6ldürüldUğfinil bir 
'tıcıa hatırlayınca vaziyetin veha
ltı.etı gözlerinde bUsbUtUn canlan- · 
llıtttır. 
1<.urtuluş için yeg!ne çarenin mu 

t\4elede olduğunu anlıyan Musta
fa. derhal yerden kalkmağn teşeb· 
hG...uuı~se de o zamana kadar hay 
"'ıı..- bir kurşun bızlle Uzerlne a
lrıın~ştır. Mustafa, çevik btr hare -
~ll~ birden kendini geri atmış ve 
~tile bulunan ayaklarını yılanın 
'ttına doğru uzatmıştır. 
'1Uthlş hayvan, çizmelerin bv.r-

11'1nu yakaiamış ve ağzına atmış
tır. Jşte bu tedblrlledlr kl Mustara 
biraz vakit kazanmı9tır. 

li'akat yılan çl:ımelerl yakalama
t, çalışırken bir taraftan da kuy
"tık tarafı Be Mustafayı kamçıla
lllağa, vUcuduna dolanmak için uğ. 
"tımağa başlamıştır. Bu sırada na
'•laa ayağA. kalkmak fırsatını bulan 
'«tıstafa, anı bir kararla ceketini 
~•karmış ve yılanın ağzına doğru 
fırlatmıştır. Yılan bu deta cekete 
'aidırın~a Mustafa muhakkak bir 
bıurn tehllkeslnden kurtulmuş ve 
beınen azgın hayvanı tqa tutmulJ, 
111abet eden taşlarla yılanı birkaç 
~erın:ıen ağır yaralamıştır. Bu su
"etıe bUsbUtUn cesareti artan Mus
tara, yılanı öldUrme~e muvaffak ola 
htıınıştır. 
no~uşmadan muzafter olarak çı

ltan Mustafa yanındaki kasap bıça
lı ile bir çengel yapmış ve Olll yı
lanı buraya ge~lrdlkten sonra Dlk
tlleler köyUne götUrmllştnr. 

nntun köy ayaklanmış, çoluk tO-

cuk, kadın, erkek yılanın başına 

toplanarak uzun uzun seyretmişler 
ve azılı bir düşmandan kurtulduk
ları için çok sevinmişler, Mustafa. 
nın etrafını bir kahraman gibi sar 
mışlar ve akşam köyde kendisini 
misafir etmişlerdir. 

Yılanın boyu Uç metreyi, kalınlı 
ğı da kırk santimetreyi bulmakta
dır. 

Dr. Uza Verilecek 
Mükafat 

İzmir (Hususi) - Şehir meclisi, ye
di yıllık hizmetine mukabil ~lediye 

reisi Behçet Uza on bin lira nakdi 
mUkafot verilmesini kararlaştırmış, be
lediye reisi bu parayı kabul etmiyerek 
şehir iılerine ııarfedilmcsini istemiı ve 
iki bin lirasının da Kır1ehir felikctze· 
delerine verilmesini rica etmiıti. Rei
sin bu talcbci meclisce de kabul edildi
ğinden iki bin lira Kızılay vasıtasile 

felakete uğrayan kartfeılerimize gön· 
derilmiştir. 

Yeni Yollar Yapılıyor 
Belediye reisi, ikinci kordon, Rüştü 

Aras ve Refik S::wydam bulvarlarının 

parke olarak, inşasına başlanmaııını 

emretmiştir. İkinci kordon için 103 bin 
lira sarfedilecek ve bu yol üç senede 
bitirilecektir. Uk olarak Konak - Güm
rük arası yaıpılmaktadır. Rüştü Aras ve 
Refik Saydam bulvarları da beton • as
falt olarak Cumhuriyet - Montrö mey
danlarında birleşecektir. 

Fuarda Sovyetler 
Pavyonu 

Sovyet Rusyanın İstanbul ticaret 
mümessili şehrimize gelerek belediye 
reisi Dr. Uzu ziyaret etmiş: Sovyet
ler birliğinin 938 İzmir enternasyonal 
fuanna iştirak edeceğini bildirmiıtir. 

Sovyet ticaret mümessili, ıehrimi::de 
bir müddet kalacak, Sovyet paviyonun
da bazı tebeddülat ve ilAveler yaptıra
caktır. Rusların bu yılki iıtirakleri gc· 
!jen senelere niıbetle dc:lha zengin ola
caktır. 

Fuar sa1'.asında Elen, İngiltere ve 
Yugoslavya paviyonlarının inşasına de
vam edilmektedir. 

Fuara res:nen iştirak eden devletler 
nasında Fi!;stin de vardır. Romanya, 
ttalyP, Çekoslovakya, Mısır ve Polcn
ya için de devletler paviyonlan kısmın
da birer yer aynlmqtır. 

tı bankası. ceçen ıeneki paviyonun
da değişiklikJer yapacağını bildirmif, 
yeni planı hazırlatarak cöndermittir. 
Devlet demıryollan idaresinin eski pa
viyonu d:ı yıkılmıttır. Bu ıene daha 
cazip ve modem bir p.aviyon yaptın· 

lacak, tenzilatlı biletlerden istifade 
eden~erin vizeleri burada yapılacak; 

paviyondıt devlet demiryolJannm on 
yıllıl: inkipfı tebarüz ettirilecektir. 

Herkesi alakadar eden faydah 
adresleri okuyunuz; istifade 

edersiniz. 
NOT: BUTaya adresini yazdırmak istiyenlerin lstanbul Ankara cadduinde 

yurdu altında Kemaleddin lren ilancılık bürosuna müracaat etmeleri. Telefon: 
Vakit 
20335 

Şerait ehvendir. 
Kiralık apartıman 

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

.Yakacıkta kiralık otel 
Tutmak istiyenlerin Vakit Yurdunda 

Bay Orhana müracaatlan. 

Doktor Fahri Celal Göktulga 
Sinir hastahklan ve kekemelik mOte. 

hassısı Zorlu apartıman No. 2 Cağaloğlu 
Tel: 20785 

Devren satılık atölye 
Kartvızit tabı makinesi \"e resim atöl

yec;i de\Ten satılıktır. Tafsilat P.K. 
743 1 t. 

En nefis dondurmalar ve en 

Açıldı 
Mevsimin en gUul ve en latif 

mesire gazinosu olan 

Göksu Açıldı 
Her Pazar Saz ve Caz.. 

Fiatlar her keseye elverişlidir. 

En İyi gramofon, radyo ve 
Odeon plaklarını 

Istanbul Hamdibey geçidi Jak Grunberg 
haleflerinde bulabilirsiniz. 

Satılık motosiklet 
HA RLEY DA VITSON markalı 5 'bey. 
gir kuvvetinde bir motosiklet satılıktır. 

almak istiyenlcrin !stiklfil ca,ddesinde 
YEN1ÇERI Ağa sokak 21-1 numaraya 

müracaatleri. 
iyi limonata , _____ S_a_tı_lı_k_k_oş ___ -k __ _ 

IstiklAI caddesinde Saray sineması 
kn~To:ırırtn ()z ı.::.ıiıtf' hulunur. Kısıklıda KUçükçarqJıca caddesinde 9 o. 

da vasi bahçe içinde tatlı kuyusu ve e. 
lektriği mevcut bir köşk satılıktır. Kısık. 

lıda Bay Ademe müracaat. 

En güzel alaturka musikiyi 
ve Bağdat yıldızlarını 

Taksim Belediye bahçesi alaturka kn
mında dinliye ve seyredebilirsiniz. 

En sabit esanslan ve tuvalet levazmıatmı 

Evliyazade Nureddinde 
bulabilirsiniz. lstanbul 

Tokalan mOessesesi 

Vazolannı 5 kurup. geri 
almaktadır 
unutmayınız. 

Florya Küçükçekmece istasyonu 

Otel • lokanta ·birahanesinde 
Tabldot 75 kuruştur. En iyi istirahat 

yeridir. 

Tarsusta 400 dönüm arazi 
Beher dönümü 5 liradan satılıktır. Taf. 

sillt posta kutusu 743 İstanbul 

Gravor radyo gramofonlan 
Galata 

En iyi sesli sinema 
Tertibatını Necip Erses Yapar Istan. 

bul Galata Sesli Han. 

Turbo Jeneratörleri 
S.S.C.I. Tıcaret mümessilli~inden teda. 

rik edebilirsiniz. istiklal caddesi Istanbul 

Küçük yalıda müfrez arsala1' E L E K T R A 
müessesesinde satılır. Birer evlik 22 parça arsa acele satılıktır., _____________ _ 

Ilaçlannızı 

Karaköy eczanesi 
HUSEY1N HOSNODE 

daha çabuk yaptırabilirsiniz. 

Y .azlık kiralık 
Kısıklıda KUçükçamhca cadesinde 2 o.. 
da ı hala ı mutfak bahçe ve elektrik var. 
dır. Yazlık kirası 70 liradır. Kısıklıda 

Bay Ademe müracaat • 

Satılık arazi aranıyor. 
40.50 dönQm yeri olup da satmak istl
)"enlerln civan. evsafı ve mevkii hakkın.. 
da mufassal mal~at ve son fiyatile bir
likte Istanbul 743 posta kutusuna yaz. 

malan. Va~ıta kabul edılmez. 

Saun almak istiyenlerin Ankar.ı cadde. 
sinde 105 numaraya müracaatleri. 

Ahenk ve ~.1andolin almak için 

Ahenk mucidi 
Süleyman Süat 

Eskişehir adresine müracaat ediniz. 

El aT"abalari 
Avrupa mamulatı el ara balan Hasan 
deposu üstünde Abdurrahman lmrede 

bulunur. Bahçekapı 

En iyi cilt yaptırmak için 
İstanbul Ankara caddesinde Emniyet 

mücellithanesine müracaat ediniz. 

Yalova kaplıcalan açıldı 
istifade ediniz. 

. ,,. . . ,. 

En lüks radyolar 

Minerva radyolandır 
Istanbul Hasan deposu üstünde Abdur

rahman Imrede bulabilirsiniz. 

W eatinghouıe buz dolap lan 
Galatada • Helyosdadır. 

Hizmetçi aranıyor. 
iki ki~ilik bir aile fçin kimsesiz ve dinç 
bir bayana ihtiyaç vardır. Acele İstanbul 
Ankara caddesi 105 numaraya müracaat. 

En iyi kliıeler 
ANKARA caddesinde V AKIT Yur. 

dunc!a P AKAR Kllite Atelyesl yapar. 

KADIKOYLULERE 

Meşhur kunduracı Baha 
Mühürdar caddesindedir. 
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~I BORSA 
BUGON KALKACAK VAPURLAR 

Saat Vapurun adı Gllllli yol 
12 Aksu Karadenlı 

10.30 İzmir Jımlr 
9.30 l'#Ur lzmlt 
t Tayyar Imroı 
8.30 Trak Mudanya 

22.20 Trak lfudanya 

GELECEK VAPURLAR 
8 Kemal Ayvalık 

12.30 t lgen Mudanya 
21.50 Trak Mudanya 

HALK OPEUETİ 
20 Haziran p:ız:ırlesl 

Narlıkapı Şen sine
mada. 21 Salı Gedik. 
paşa Auık bahtesln
rle. 22 Çarşamba Be
şiktaş Aile hııhceslnde 
24 Cuma Debek llele
d iye b:ıhce:o;indP : 

t'Ç Yll.nll 

flok lor 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 

Ankara 18-6-933 ---11 

Hızolıırındı yıldıı işareti olırılAr. Oıe
rlnde muamele 1törenlerdır. Rakam· 

lar ıuını 12 ele kapanıı ulı• fıyallıırıdır. 
Çt::l<LEI( 

• l.ondra -i ~575 • Prıl 4 282-"> 
' Nnvork 12f> tl625 • Mndrid 6 962'1 
• Parta S ô075 • Va~Ya 23 7•7rı 
·• Mlllno 6 62 !IS • Budapeslı ~ 03 
• Cenevre 2li 8975 • BQkret O 9' 
• Amslt"rdııntlll 8 · 25 • flel1trad 2 8725 
• Derlln fıO ~ ..5 • Vokotıanı 86 1)34!6 

• Brfıhel 21 8IJ • Sıokholm 82 2625 

• Mo!\kova 2:i 775 

Viyana 

ı---- ••tlkrazıar 

• Atını 1 l 5 
• Sofya 1 ~ 

• 19331'. Bor 1 95 \ • F.rııanl istik. 115 
.. • .. Jll S. F.rzunım 
" •• •• 111 S. Erzunını 

Efektifler verilmP-mistir. 

Zahire Borsası 
18·8-938 

BuAday yumuşak 5 28 --.. Sert 5 20 5 34 .. Kızılca 5 28 - -
Arpa Anadol .. 22,5 --
Mısır sarı .. 5 .. 25 
Kuşrenıl dökme 6 5 --
Keten tohumu 5 35 --
\'ap:ık Trakya 58 20 --
Peynir beyaz 32 31 --
Peynir ka~ıır 60 - --

Gelen O iden 

fifiO Ton Kepek M Ton 

Dahiliye Mfitehussısı 

Pazardan baıka gilnlerdt. öğleden 

sonra aut (2.S tan 6 ya) kadaı 

lstınbuda Divanyound3 ( 104) nu· 
maralı hususi kabinesn3e hastalarını 
kabul der. Salı, cuınarteıi günleri 
sabah '"9,5 - 12 .. saatleri hakiki 
ukaraya mahsustuı. M uay< ne hant" 

o1e ev telefnnu : 22398. 

lnuıtdny 
ı ı un 

IKepek 

120 " 
Kuşyemi 22 .. 

i5 .. Kıl 3 " 
1
Razmol 15 .. B. peynir 16 " 

1 
:\lısır 30 " 

Kaşar 10 " z. ):ığ 42 .. Fasul)·e 15 .. 

- 19 HAZiRAN 938 PAZAR -
ÖIJe neşriyatı: Saat 12,30 PJAkla Tllrk 

musikiıl. 12,50 Havadis. 13.03 Plakla Tnrk 
musikisi. 13.30 Muhtelif plAk neşriyatı. 14 
Son. 

Akşam neşriyatı: Saat 18.30 Plakla dans 
musikisi. 18.50 Konrerans: Pror. Salih 
:Murat (Rad:ro dersleri). 19.20 Nihal Te 

arkadıışlan tararından Türk musikisi Te 

halk şarkıları. 19.57 Sııat ayan: Grenviç 
rasathanesinden naklen. 20.02 Konserva
tuvar proresörlerinden Viyolenlst Llko A
mer, plynno Ba~·an Sabo. 1 - Konserştük: 

Subert. 2 - Konser No. 22: Viottl. 20.45 
Hava raporu. 20.48 Oıner Rıza Doğnıl ta
rafından arapca ~~ylev. 21 Kla~lk Türk 
musikisi: Nuri Halil ve ark:ıd:ışl:ırı tara. 

tından. 1 - Peşrev: 2 - Beste - Serde 
bavayl kakill dilde hayali canan: ZckAi 
Dedcdlnin. 3 - Şarkı - Vakfı aşkın et. 
mişken bütün canı leni: Zekili Dcdcdln. 
4 - Şarkı - Canı aşkın içtim oldum der-

din:ık: Şevkinin. 5 - Şarkı - Dedim e)' 

gön ili Sultanı am:ın ey canımın canı: De
denin. 6 - Şarkı - Hoş değildir SC\"dıitım 
naz ettiğim: Mllıikalı Bay H:ılit. 7 - Sarkı 

- Alınca gö)·nümü mihri cemalin: Hacı 
Arifin. 8 - Ş:ırkı - Yeni moda bir gllzeı.. 
sin nlçün sen beni üzersin: Müılkalı Ce
nap. 9 - Yürilk semai - Ey dll he,·esl 
vu'ilatı canan :.ana diişmcz: Küçük Meh
met aıta. 10 - S:ız sem:ıisl. 2U5 Orkestra: 
1 - Andran: J.a maskor. 2 - Ç:ıykovsky: 

Şan dolom. 3 - Belihes: Mazurka. 4 -
Sı:rahattl: Serenad - \'al!!. 22,15 Al:ın!I ha. 
hederi. 22.30 Pllıkln sololıır, opcr:ı ,.e ope
ret partal:ırı 22,50 Son haberler ve erte
si gOniln proıramı. 23 Son. 



Beşlkta, Sulh icra Memurluğundan: 

Bir borçlan dolayı haciz edilip paraya 
çevrilmesine karar verilen karyola, ko. 
modin, sandaJya ve huna benzer ev eşyası 
21-6-938 larıhlne nıüs:ıdif salı günü saat 
sekizden saat ona kadar Galntada, Kara
ollan sokağında 36 N. lu ev önünde açık 
artırma ile satılacağından belediye ve tel. 
llliye rlhumu mü~terlsine ait olmak üze
re talip olanların mezkQr gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilAn olunur. (25925) 

l•taııbul Adiye Mahkemeıl Altıncı /lu. 
lcıık Dalre!lnden: 

Arife tarafından açılan galpJik davası. 
ııın icra kılınan muhakenıeshıde: Da' acı. 

nın 27 Teşrlnıev,el 937 tarihinde ölu kız 
kardejl Reşldenln 1322 dojtumlu oğlu ı~ 
mail Hakkının 15 senedcnberi gaip olup 
hayat ve mcmatından mallımat alınmadıllı 
dinlenen kimselerın sureti şehndelleri~ le 
sabit olmasına mebni Turk kanunu mede
nisinin 32 ncl maddesi mucibince lsm:ıil 
Hakkı hakkında malumatı olanların ilılıı 

tarihinin rcrd:ısınclnn itibaren bir ııene ı. 
çlnde mahkemeye müracaat etmeleri için 
2-3-938 tarihinde ) apılan llAn üzerine bu 
yolda bir müracaatta buhınulmudığındnn 
bu kerre mahkemenin muallak bulıınıhı1'u 
3 mart 939 tarıhlne kadar l'lmall Hakkı 
hakkında mıılQmatı olanların mahkeme
mizin 93R 218 numaralı dMya.,.ına müra. 
caat etmeleri için ilanen da,·elname teh
liline karar verlldill tel lıit )erine geçmek 
Dzere llAn olunur. (25918) 

· ı ıRt ,fVa 11ht1nf' 11/u· 

nuz v~ edininiz 

Türk Hava 

FRIGIDAIRE 

bit baln,ta, bütün buı dolaptan biri birlerine benzerTer. Fakat 

dikJcaı ile ıeıkik edilecek olurlarsa, pek çok nokıalarda biri 

.birlerinden tamamen ayn oldukları göriılür. 

Mesela bazdan zahiri ucuzluklanna rağmen, tonlarca elektrik 

aarfederler ve korkunç bir masraf menbaıdırlar . 

• 
Sanlan da, sıcak ve yakıcı aylarda gıdaların ihtiyacı olan SÜ· 

h uneti devamlı surette lemin edemezler ve bu yüzden bü· 

ıün bir ailenin sihhatına fayda yerine zarar getirirler. 

Nihayet, bazılarının da mütemadi tamirata ihtiyaç göstarmea 

leri, aile bütçelerine yıkıcı bir yük teşkil ederler. 

Yalnız bir ıek buz dolabı, vesaike isıinaden, sizi hem füzull 

masraflardan kunardığmı ve size elektrik ve dolayısile para 

tasarruf eııirdiğini isbat edecek vaziyeııedir. 

Oelinis ve hakiki bir buz dolabs olan FRİCİDAİRE'i görünü. 

Celiniz. size sudan vaidlerle değil, fakat gözünüsün önüne 

aereceğimiz delillerle onun üstünlüğünü isbal edelim. 

Müşkülpesenl dananırsann, gözü kapalı har~kel elmeuinis, 

· alacağına bua dolabı Frigidaire olacakbı. 

BDURLA BiRADERLER ISTANBUL·ANKARA 

i Zili R 

Kurumu l Çarşamba beledlyesloden ı 

Büyük Piyangosu 
Çarşamba kazasında tahminen "225., hektarlık hlllhazır harl~ 

yaptırılması işi genel şartnamesi dal resinde eksiltmeye cıkardmıttıl .... 
1 - Yapılacak haritanın muhammen bedeli meskQn arazinin Jı• 

"24 .. lira gayri meskün arazinin bek tarı "12., liradır. ~ 

3. üncü keşide 11 Temmuz 938 dedir. 
Büyük ikra.nive 50.0)J f .. iraiır. 
Bundan b.1ka: 1 S.000, 12.000, 10.00 O liralık ikramiyelerle ( 10.000 ve 

20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Şimöiye kadar binlerce kiıiyi zengin eden bu piyangoya ittirak etmek ıure
tile ıiz de talihinizi • ·deneyiniz •• 

rı;;:'""l;;;:u K:;;-a-""" I Göz Hekimi 

ii Röntken Mütehassısı 1 Dr. Murat Rami Aydın 
O Hergün öğleden sonra saat 3 ten 7 1 Muayenehanesini Taksım-TaJimane 

I
B )'c kadar Belediye, Binbirdirek Nuri· ı· Tarlabaşı C~d •. UR'fl' A Apt. nma 

1 cnnker sokakta Aslaneı apartıman nakletmıştır. Tel: 41553 
No. 8-1(} Pazardan maada hergiln: Öğleden 

i "Wlm:::m•mwm 1111m "" l sonra saat ikiden altıya kadar 

2 - Münakasa açık eksiltme usullyle 2490 ıayıh kanun muclblDct 
ra olunacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 292 lira 60 kuruştur. ıİ ff 
4 - Münakasa 4-7-938 tarihine mllaadlf Pazartesi gOntl saat 

Çarşamba Belediye dairesinde icra olunacaktır. _ ... 
oü'"' 6 - Posta tle gönderilen teklif mektupları iadeli teahhDUll 

lAzımdır. r 
6 - Şartname Çarşamba Belediyesi mubaıebeılnden par .. •• alJll 

blllr. (3686) __/ 

~----------------------------------------
lstanbul Unlverslte rektUrlltğDnden ı 11 

Edebiyat fakliltcsine bağlı yabancı diller mektebi yaz kurt!_. 
Haziran 938 Pazartesi gllnil derse Balayacalrtır. -4-"J 

, HaHzlran lmtahanlarına girmeyen talebe bu kurlara devalll tfl) 

1 

c~ıuı imtihanlarına girebileceklerdir. ~ 

Sahibi ASDıt US Neert)&t mUdllı11 Beftk ~ ~ 


