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Halbuki onlar sadece akıl ve sinir 
hastalarıdır. l't1znn: R. KÜÇÜK 

Dr. Cevat BILl hrıstalarından birile karşı k rşıya 
NOmune hastanesin n şoseye b!lkan ı ne zumandanberi r.beklenen:btr sevgiliye 

odasında, asabiye mQtehassısı Doktor kavuşmuş olmanın n'3şeslni ve huzurunu 
Cevad BUl ile karşôklı otu•uyoruz. j veriyor. Henüz tomurcuklanmaıa ve 1i

O her zemenkl sevimli yQzü ve ne- lizlenmete b1şlamamış kuru kavak dal· 
ıeU hali Ue anlatıyor. larında bile bir tııhar conlanma var. ~ 

Dlşarıda; gQneşll , ılık bir hava var. Kapıdan giren hem,tre doktorun ya-
Uzun snre n, kı9tan ve son yağan yağ- nına kadar geldL yavaş sesle bir şeyler 
murlardan sonra bu gllneşli hava insana 

1 
an attı . Altt.1rtıfı 2 incide) 

HOPED E BİR KAZA 

Ders okutulurken bir 
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Do., uda 23 Nisan 
Büt iiu Do!J 1t ~e!tirleri Jlilli ifa kimiyet 11e ~.'ocuk 

lnı,11ra111/a r1111 uuulau kut l uladıla r 

DOÖU :l MAYlS 1938 ~ 
1 Muşta sıtma 1 N DA 
V~ trahom Osttaraf• t focide) ıırnııı, güçlü, kuv:li bir hast:: ':'~ 
Munhasıran bu hastalıklarla 1 Doktor y<>rirdrn kalktı Ve "Bir Kendisi kony<tlı idi, oldukca ıyı ~ 
uğra 'a ca k 1 . ' dakik• ! • .ııym k d •ş' rı Çl k h. q1ed rrs. ta h ;ili g Ormüştn ' ISta n bıı'•'" d~ 

.. ş )] r . " 1 Bu güıHl b .hnr h .vr.sıwia öyle tatl ı ~ii{ crnıaednden blrhde. iınnmJıl< ~ıeı' 
illUCadele h~yetı }a.ltll1 ve g-Uzel aııl •tıyordu ki, bu sohbetin ken hastalanmış ve Leiavı e lllme1' ttll 

Mu' [ Husu;i ) _ UıLııı z d kesiliştoe b \Va"' ı Ozüldüın hu koğu~a yatırılmıştı. Ru bastı:ııll 1ı • :tınan a'1- . · ... · d. . . det 
beri gerek Muşıa ve gnek köylerde 1 Içeriya giren doklo a meral.it göz- ısı~ın. Al-ab .o.lduğ'unu iddia e ııııtO' 
balkın belini bU' en bir sıtma htı.ı: talığı lerle bakt m. O, ;yUzUnde her zamanki berkesı.n kendısıne :a~masını ve.111 ~u 
vardır. I te"ess!lınü sanki l enim me"akıruı büs- nında ıbaclet elmesinı ısterdl. A~. aııt 

Bu müziç hastulık l>ilhtısqa \ı öylülerl bl\t ~ n art•rmak htiycn b!r kryıtsızlıkla tıuş lıasta~ıırından kendisine bir ~e~gll~~ 
iş'erinden geri bırabcıık kadar s<>rs"ın- yc•ir.e olurdu \'e s~k·n bir ela ile ya- ber ı ı:-eç·nış ve ikl Lane de ınurl 
leşTİ·tir. 1 rıın kalrn lwrııışmas·nu l ı ·aktığı ~e·den muşu. . ·uııd-' 

Sıh'Jtıl dlrektürl\ Nı:ıci Kanşorny ve • başlartı. . Bıııılar gardıysn!aıın _koDll~ >' 
hiikı1m~t doktoru ZUhtl\ Bl!g-in b::-ş~ıı ol-1 l(qpı tl'ı·rar açıldı, bu defa henı)iıe kurtuldukları 7amanlarda ayin bıleıı {' 
duğu halde mevc:ıt va mahdut ı:.ibbul 

1 

te':i~h , .e gizlenıe~e Inzııııı glirmeden: ~~~a kalkışı.rlar~ı. O sıbah koğll\.,tt l~ 
te~kilatı mUtemadlyen ml\ı~adPJe c·ttik leri 1 - D.>ktor, dedi, {l~·üncii yataktaki d!hlm zaman, bızlın Allah blrdell ~r 
halde bu hunrl' ıcı hastalığı önleyemiyor! h>tsltı bir tür'ü ıı~·u mık istc'llfvor. ğmdan fırladı ve koğuşun oıtasırı• d s~ 
Meınl~kelte eczaci ve eczane yo'.ı~l;r~ı Do'üor lle::n~ircye döndü ~c: d~r koşara·k· geldi, önümde ye~e f' 
Devlet \:inini de ihtiyacı karşılamıyor - A~·şeyc knı nındakl kurba!lavı çokl!l, ellerını bana dığru uzattı '/ ~r 
Yu d it 

· · · ı· k . · sek bir sesle · .. ı .ı . 
. z e a mış nıı:ıbeli nde s'\lg ın der- şırıHıt çı arltı~ımrn \e b r ~ey kalma- ' · . 0 ıfl" ~ bır duruma giren bu öndl\rücü tuıstahk- d ğını süy:e, birnz soma uyuyacaktı·, 11 - Hepiniz .~:bıt olunuz, bebııııd~ bit 

lıı beNber kemirici trnhom hast1Jı~ı da !dedi. ~ uh ola~a~~ ıs .ifa ediyorum.. bef ~8 
az değild'r. Ml\oha'iıran bu işlorle uğ'ra-ı Bu defa da ben re'>re iemP. lim : .. ~nra hepı~ı~·n allahı doktordu!'. p,ıı' 
şacak bir mücad~le heyeti o'm-ızsl\ ve - İnsan karn•n ln ku ·bağ'a olduğunu n.ız b.e~i~ gıb~ ?nuı .ayaklarına ~: tııi on 
bu hastalığı karşılamazsa hılkın bali du bilir de nasıl uyuyubilir lloklorcu~uaı? rak ıb .. cl.t edınız 1 dıye bağırma,., ne mandır. delim. ,, · tadı ve ayaklarıma ~apa~dı. .. ·ord~ lı!r 

Biitlln h~lk aözlerint lıl\'<" · t· t Oo1<tur Cevad bana da ucıy.:ı.rak Hastam gene hır krız geçım.., d~ ,., ı u ne ın şe - T 1 ~ ~ d . ·ot ır ıtn 
katine d ·kmiştir. tıuklı ve anl ·ltrreğa başladı: e aş e.me en onun sakmleşmesı ,-t!' 

Ders okutulurken 
bir dersanenin 
döşemesi çöktü 

- Bu zavallı, cte Ji, karn ncla kur~&- mek Hlzımdı, e n ufak bir korktl ~ 
, ğ-t olduğunu zarne:e:ı ve bu fikri Stl- z3af gö5termek has~a üzerinde fen~ 'Jİr 

bitten bir tUrlll keııcl'ni kurturamıyan tesir bırakacaktı. Net~ceyi saoırlll ı! Y~t 
yirmi y.ışm la genç bir kad udır. yordum, allahlıktan Jstira ettiğini ,ô. ~ l\ıı 

Bir sabtıh uykusLFHlali : • BeJ. ku.-. yen hastam birden yerinden fır}ııd~ 
bağa yuttun, kwbıığa karnımda bıığırı- kttrnıma doğ·u beşı ile öyle bir ~ 1' 
yor. diyerek uyanmış, 0 z~mırn":i~nberi vuı du ki, darb3nin şiddeti ve 

1~~ 
c'e bi.r tu:ıu bu vehimden ktll·tulamam·ş, ettitti nahiyenin hassasiyeti neticesi Şı'. 

Karaköse<le, Bo çkada, Sarıkamı şfa 23 Nisan bayramından intibalar 

23 Nisan bayramı Bölgenin herye- losu başlam ·ş , sab.tha kadar devam et· 
rinde geçen yıllara nazaran daha par- mi;tir. 
lak meras m ve heyecanla ku'lanmışttr. Bo çkada halk daha bir kaç gnn 

Sarıkamışta da evvela kaza kayma- evvelden b .iyramı kutlamağa hazırlanı
kamı Bay Zıya Uğuz bugünün manasını yordu. Çarşı başı başdanbaşa donatı!· 
anlatan kisa bir nutuk söylemiş ve b~-; mıştı. O gnn yapılan merasimden sonra 
nu yavruların hitabeleri takip etmiştır. Cumburrelsi Atatarke, Ku ultay Başkan· 
S~ylevlerden sonr~ .tale~e bir geçit .res-: l ğına ve Parti G~nel Sekreterliğine min 
mı yapmıştır. Gcçıdı muteakip Partı ve net ve şükran telgrafları çekilmiştir. 
Beledi)e ziyaret ecilmiştlr. Burada da 
manzumeler okunduktan sonra talebe 
mekteplerine dağılmışludır. 

Çocukları esirkeme kurumu o gUn 
36 çocuğu geydirmlş ve öğle yeme~l ye
dirmiştir. Öğleden sonra subaylar mah
felinde bir çocuk balosu verilmiştir. 

Sarıkamışta cirit 
oyunları için 
talimatname 

Çocukları esirgeme kurumu subay· 
ıar sınema sıılonunda çocukııtra ruım Oyunların ıntizamını temin 
gÖ3termiştir. Kuıum ayııca 6Ubaylar mah- için 41 maddelik blf 
fil\ salonunda umuma mahsus duhuliye-
ıtz bir balo \ermiştir. talimatname yapıldı 

Karakö,ede de okullar Cumhuriyet s k [ arı amış Hu ~u ->t] - Uzun sllren 
alanında yerleıini almışlar, 9,45 de i bay kıştıın soma karlar eriyerek fı~kıran 
Bürhan Teker töıen yerine ge.miş ve ye~illikler i~lnde ilkbaharın bllfi!l gn
saat onda mera :ın bJş.amoıştır. Çocuk- zelliklerini yaş 1yan Sarıkamışta, gepen 
tarın söylevleri dinlenJıkten sonra. geçit yıl olduğu gibi bu yıl da cirld oyunları 
resmi yap!lmış ve bundan sonra şehıtter başlamıştır. 
aoıdına gidileıek m..o'i ulun b -.zırladığı Keu veterine l ve lıalkevi köycülUk 
çalenk bu akılmış, bir dakika süh iinet e - komitesi Uyeslnden bulunan Şevket Ben· 
dildlkten sonra balke~ine gidilmiştir. Bu li'nin llglsl ile cirld oyunlarının intizam 
rada ç ocuklara şeker dağıtılmış, mUte- ve faaliyetini temin fçin 41 maddelik 
akiben talebe mektep~erine dağılmıştır. bir talimatname yapılmıştır. Bundan son
Öğleden sonra halkevınde çocuk balosu ra cırıd oyunları bu talimatnam ahka-
veıllmiştir. Saat yirmide büyUklerl.ı ba- mına göre yapılacakbr e 

(Öst tarafı ı incide) şlmdı dort gl1nd ılr bizim misafirimiz, dimi kaybetmişim, nöbetçi orıbll J 

Beş sene eHel bu binanın Ust ka- nıüş ıbede altındadır, tahmin edly .:ruın müdahal€ si olmasaydı, bilki de ~{ 
tı halkın yardımı ile t'lmir edi!erek. or- ki pec. yc.1kında iyi olar .\k me '.ll'c~eline ml\ddet o vaziyette kalacaktıill• ~" 
ta. ok •ıl da bunıya n 'ikledıl •niş ve her d ünece'.Hir. derhal koğuştan çıkarmışlar, sıca~ rıl 
ikı mektep talebesi bir çalı altır da top · Konuşmamız iste:liğim n:ecray,ı gir- yo ve bir çok sıblıi . tedbirler sO~~ ı 
lanmıştır. rrıtştı. Doktordan ı{mdiye kadaı başıı;- kendime geldiğl'll Ztlman, başııll 

Yalnız bu kat inşa edilirken miıhen- den geçmiş meraklı Vdkaları dlnle1lle '{ kadaşlarımı merakla beni seyrede( 
dls veya mimar bulundurulntlmış ve ga- .. e u.oou kari'c~·irc aıılalnıak için bu duın . Ve günlerce basta yattım. ~ı 
liba iyi malzemede ku'lanılmamış olma- bahsı bir fifsat bıldim : Dokto~u~ başından .geçen pıı 
~ıki, .k!sa bir yaşı olma3ına rağmen ma- . ~ Doktorcuğum, dellirn, kimbilir raklı ve tehlikeli vakayı dinlerke"111 

ıll mhidam bır vaziyet almıştı. ş :mdıye kadaJ ne azgın delilede ve ne bile heyecanchn l\rpermiştım. · fB 
Dün okulun kUlUpbanEsinde :kinci galip vaktlada karşıla~tınız. Bir kaçım gene ber zamanki neşesile: 

şmıf talebesi kimya tec. Ub: leri ydpmak- anltttm;;.z mısınız? - Fakat bütün bu tehlikelerııı&ti 
ta iken , birdenbire döşeme mlldbiş bir Cevad Biıl bialen cid<li'eşti. Gözleri men, bize bilmeden fenalık etı:nek 

15 
·~ 

çatırtı ile altkatta bulunan ilkokul bırin- pen•:e·ederı dışarıya, güneşli yola takıl- ha~talaıma karşı en ufak bir 1'lıl· st 
et sınıf A ~ub~si üzerir.e d.lşer~k yı- mış, uzu~ı Lll~n duşUndü, so!lra birden: nefret hissetmem. Onlara karşı ol~~- ; 
kılmlştır. Kıınya mualllmliğini yapmakta - E.vve.a, c!edi, biz, as1biyeci dok- gim onl ·ı 1n bu bakılrnağıt ve te--· n~ 
olan mtıdür Sait, çatırtıyı duyar duymaz: to!lar delı diye bir şey tanımıyor, h'zim muhl ~~ lluı>ta ııu.leıiııi gordlik~~s b 
• Eyvah, çocuklar gidiyoruz " derneğe lçın Sadece basta vo lııkıl ırnğtı, f e lav!- tün f ı.ızlalaşır, d iyerab: güldü. . . r 
kalmedan, kendılermi alt kattıtkl ilkoku- ya mıılıtc.ç insımlar vardır. Bunlar da - Gene fü kl ·köyl\!'d~ ellb

1111 

i 
lun mini m:nıyavrnlarının fer)atltm Kalbınclen, ciğerinden muzıarip lıaslııla~ k·n f.-zla a

1

kol f!elic~'t akıl btıs.t11~
1 

ar~sında bulunmuşlardır. J.( ı b :, ali.ıl ve sınir ha\tasıdırlar. uttr,uı ış ES' i bir düyunu umuIJJ1Y~ (' 
Hadiseden korkan çocuklardan bir Fı.!hakia.a bunlar içic de hİzio azoıo muru vardı Bu hasla her gördUğ

0 

c 
kısmı pencerelerden atlayarak, bir kısmı- deli d ye Luv.:ı!f etliğiniz ve benim "cıe lüklU insanı şeytana benzetir "'

6 

da mektebin cUmle kapısındım düşe kal- ~kıl bast1:1sı clly~ tashıh etmek istediğim taşlamak isterdi. t 
ka kendilerini dışarıya atınışldrd,r. oyle rnüvazenesi bozuk o!anlan vardır Hastaneye ilk getirildiği z11JJ}'~• 

ilkokulun mevcudu 600, orta 0 ;. ulun kı, dikkcıt ve ıhtiarnm edılnıediği zaman- hay'ı tehlikeli haldeydi, fakat bit 
ise 300 ze yakın talebesi vardır. Toz !tırda cidden pek teblikeiiJir!er. İçterinde det tedavi edildikten sonra i).•flc~ 
toprak arasında ilk heyecal zail olduk· gene öy.e.erı vardır kı çok ağır basta ve kendisine umumi bahçede se~ 
tan sonra, çocukların toplanmasına baş- oıınalarına rağ'men zararsız, sessiz, sada- dolaşmıık üz9re mUsaade edi1ınlşt1• # 
lanmıştır. Netıcede ilk wektep:en on bır, sız, kuzu ıt•bi b:rer mah10.kturlar. 1 Bir gün öğleden sonra pafY

0 
f 

orta mektepten on talebenin bafıf suret- Mes~lcı ~imdi midesindeki ku bağa- dan dönüyordum. Güneşli bir yıı~f. 
le yaralandıkları anlaşılmıştır. z"yi t n ın bağ'ırma&ından uyuyamadığını söyle-

1 
nnydll, güneş için kullandığıCll f 

yoktur. Sonradan y Jpılan tamir esnasın- yen h!ista ın, ışte bu tebli~esiz cinsten 1 camlı gözlüll lerlml takmıştım ber lJ r. 
da döşemenin altına konulan demir pot- b r fikri sabıte kurb~ n olmuş z1rarsız 1 biraz da yorgun ve dalgın btr zıı 1118 

rel olmasaymış, mıızallab çocuklardan bir ha:t:ldır. olacak. Birden: ,,, 
kim bilir kaçı bu dakikada öl nUş bulu Bak n s~.ze ~·ar ip fakat ıı y .u zaman- - Kara şeytan, kara şeytBll• :ıl> 
nacaktı. Hepsini Allah esırkedi. da çok t1:th.lıa.eıı b~r v.:ıka rn!atayım: m11sın, taşa tutun, taşa tulu 'l, tııŞll 1, 

.Bakırköy Ak.lıye Hastanesinde nö- diye bagırarak üzerime doğrtl > f 
Bu gece nöbetçi eczane 
«VATAN» eczanesidir. 

c~tçı olduğun bir g~~ rn, b~r zaınarıkt 1 birini gördUm, Elind ~ kocaııı110 ~ 
gıl:>I gene .sa~a~ vızıtası lçın erkekler, tuğla n~eriıne doğru geliyordU· ·fJ şl 
koğ~ışu.na ~ırmıştı:n. Hiç unutmam, sağ- duğum yer ikl bina arası ldi, 0 ~ 
dakı bırmcı yatuk ta, kırk yaşında, sa- . ( Devamı~ 

---- . ~ 
daha bfsRedtlmez bir bale uel nılş ol t ti f k ~ ı caklardı. Nıha el : ı:. a- ! a ı a• at kuru d'iyeblieceglm bir lisan ya.şaıyı.şa alışma.h1ı..;ı olduğ·u.m·· wlt\ ı4 

_ A Y . . 
1 
ile anlatıyordu. Fikıl.rlerLm bambaşka sa- yolculuğu bende azap oUu J)lğeı' ~ I 

z~tıl\l i nkaraya mı teşrıf edıyorsunuz 
1 
halarda dolaştığı halde onun söyledikleri tan hlç görmediğim Ankar~yı nıer# d 

n. z de? . diye söze başladım. bunlara ~deta bir fon vazl<fesi rgörüyordu. diyordum~ orada sanki ..hıltytı1c b:iI°· B~ı 
lbtıyar Mıralay elindeki gazeteyi bir Vruk~t olduk~ gecikmişti. beni ·bekliyordu. Acaıba ora·da me~ ~ 

kenara bırıı.k!ı· YUzllme dik dik bak Lı. . Çok konuştuk Refik Beyefendi dc-1 gi·bi şeyler bulacakitırn? v.e nuıM"e,t 11 
Sonra yUzll bırden yumuşadı. Gülerek: dı. Şimd'i çenemizi bir parça da başka bir hıt·ımden ayrılmağa ne kadar dıı1tl 

- Evet dedi. Orada takip cdiltcek 1 şekilde oynaıtalım. l lecek:tim? - · işlerim var da.. 1 . Sesimi .çı_karmn.dı:11. O baş ucundaki Gel dağlar üzeninde sabaJiıfl ~I 
"{~.: Ba{JadJr . Bu ufruk sebep aramızda bitmez bir 

1 
ıaıa u.anaıa• ufak b>r sepet lndlrdi. Bem yav•ş açtldlğını gördlim. şur&d• % 

• m.U!k~~emeye v~He verd:I. İhtiyar ve gün · b~~a~ peçeteler, ı~f:ı.k paketler bir bardak, 1 blı~er parça ·kar ... Beıırıi!k ve gUJlW~ 
Ve bir kadının bu kedar dnşnnnlmeğe Seyahat ba a k 

1 
görmüş bir za.b•tln konuşmasını dinle -1 alumınyumdan agızları kapalı küçük bir , ragmen soğuk blI 'hva ;,;ınde 5'~ 

de~eri yoktur ... Düşün!iü en aüzel gün 1 d t b n çob ukzlun ge dl. Kar- mek kada.T güzel bir şey var mıdır? On- rki kap çıkardı. 1 tren, ajeta cansı:z denen bllr ~ tl 
• • • 6 - şım a o u an ay8Z ıyı ı topcu mirala- ıarı ı~ "·'l · . - ı ri !arını zehir edıyo!sun kendin•··· yı ile bir konu ma lıroatı 1 n .en"' enne mahsus dlyebılecegım - Buyurun ... Bir iki lokma ... Fena koŞ".ıp duruyor. Uzaklaı'1a bacaı• ·ııı• 

Haklldl. Fakat ben bir kimseyi dU· ô _ ş . . arıyordum. 1 kuru, heyecansız blI if•delerl vardlı·. En 
1 
olmaz ... Kuvvet verir de •dama ... Yine bastk ve toprak damlı evler, •il" ;,,! ıiinerek nzülmiyordıt"1 . ihtiyarım haricin- bur taroflaki kendisım teiyle gelenle- feV!kalMe vruk'aları bile o b..sit lisanları bol bol i«>nuşuruz. ve.inde yamçllarının kalın -11".J 

de bir d u• ~ıın 1 u k ı çinrl o b' c ılı yordum. ;~ ~c sozler:nden Ka 1serı il biz lnhaiiye ı ~~r "';;~';'la<ı bozan lıısanı ~ayı·ete düşti- 1 Ses çt<armadon onu kııın»mak için bil•ill erek dolaşan Çdbıihlax v< I<""'J>' Yen~em ılAve edlyerdu : an o .duğunu anladığım zat deha · ;ye mühlın 'bır vak a karşısında b:r iki lokma almaiTı terciıh ettim y . .kafalarını yukarı d"'°"'u 'kaJ.dll'~ .d 
tren barak t d t f nasıl ol'uy{)r da sükü tl ı ' "' · em- ~~· fi"" - Azıcık iradeni kullan Retlk e e er e mez ka asını bir ne er muhafazaya den !,'ifa daldık, Yeniden harp maceraı . tayan ve trenin ardından ~Eltııı e:ı' 

Kendini lıu kadar Falıverr.-:e Hayatt·a· kenara dayamııı ve ağzını açarak derin mulvaffa:k oluyorlar demeyiniz ... Onlar se- özlerimi:zıde canlandı T.ren lstasyonlnradıı kaşan sarı tuylü ~oban köpe:Jtleı'i·•' .,ıY 
" ... · ne er süren bir m ı ğin - . · a . "' j11iifV

11 

değlşm1yPn, unutulmaydn hiç bir şey bır uykuya dalmıştı. Topçu miralayı ( lıkl ·
1 1 

. ese _ ~erd1gi al.ı.şkan- kısa bır zaman için duruyor, tekraT ka _ ler suren ve hiç deglşmlıyert bU gı 
yoktur ... Yeni h· yecanlar ara kendine sUkOtt bir zata benziyordu. Yırnınd 1 diraB~ ~rıa:ıe ıkapanmagı ıtlyat etmişler- ranlıklar içinde yoluna devam edlyirdu. beni Ü·?'.Ü);ordu. Guı,beti ve Y~~ı U 

O 

·· t 1 ı b ' · utun heyecanaJ.nnı parlayan g" 1 Dıc:ar d k'I d ha · d'd tdtv' ( 
na da hak veriyoıdum Ve irade- !{aze e er ırer birer baştan ta sonuna le 

1 
rt . . az - ...,, ı a 

1 
er en lüç bir şey tefrik etmek şım l en hı~tmeğe b~~yo ,

11 

i k dl 1 h ' . r ve se hareketlerlıe ııfa;de edebilme~ k bil d - . ı· . t. f . l o~' ~ nı en e ıme istımal etmek kararını 1cadar gözden geçiriyordu. Ben elimde· nln sırrına enıniiŞerdir. a egı\:I 1~ Yalnız rayların birbirlerine ara ,e ıa. ımız n~cı~ değhşir gıb .~eli alıyordum. Tren karanlıklar içine daldı· romandan bir sayıtacık b!le okuyama· Yol aıka un .. . . . merb~t oldugu kısımlar üzerinden t.ekeı· - :ı~ \ ~ sarı renklı b.r su kalıtı gö 
~ı zııman ka~amda hep onların sözleri ı oıştmı. Sa~dan s:>ldan konuş k 1 f el.aş da oyle ıdl. Çeşıtlı.harp l leklerın atlamasından mütevellit muttarit gutlerıin dibinde kıvrılıyordu. 
yer etmltlardı, dum Yolu k t 

1 
bu matı 8 ıyor- mevzularını, Yemende, Arnavutluk.ta da- bir tıkırtı durmadan uzuyordu ,1' 

• n BI ın ı arı IUte e belki ha sonra mücadelede kar~ılaştıJtlarınl Bö l bl!r . - J : - 1 

• c• r1'1'
51 

• Y e iürültüye, ıbu şekilde gir .... ..!.. ~ x. ,. 

tıi 
11 
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EN SON HABE RLERD 
Çekoslovakyaya dokunulamaz 

1 

Dük dö Vindsor 
ı~ sene 
tansada oturacak 

f ~tuğu köşkte banyo yeri 
&ıım altındandır 
~ l!:~ki lng-illz kralı Dnk dö Vindsor 
~""~anın Cenubunda Kan şehri civıırın· 

,,tı) bı Antıb bumund~ Uç sene için bUyUk 
ııd~ ·t S!lyfiye kiralamıştır . 

.i8 1928 de lnş ısı bitlrllen bu köşk için 

Londradaki müzakerede 
icap ederse milşterek 
harekete karar verildi 

Küçük Antant devletleri de Bükreşte 

' 
vaziyeti müzakere ettiler 

Londra, 30 (A. A.) - Havas ajan-1 ğı te şebr U.,lere tııglltere de muzaheret 
sının hususi muhabirinin iyi hir menba- edecektir. 

3 

Siberyada 7 Yıl 
Esaret hatıraları Toplayan: B. D. 

Çek zabitlerinden biri kızarak bağırdı: 
- Bu herifle mi uğraşacağız be ... 

Atın bir vagona, gelsin bizimle beraber 
Baykala kadar ... 

lllllyon frank safedllmlştir. KöşkUn 
(Jnn denize kadar haf!f meylll!3 uzanan çt • 
b~etıliklerle örllllüdOr. Denizin kenarında 
d r YOzıne havuzu, bir kameriye ve bir-
k~ ~nkon vapurlarının yanaşması için 

dan ö"'rendi"'lne göre, 1mriliz . Fransız · oeb:mrlen ~enşevlkler tarafıııdan döillı dim. Aradaıı h<'r halde uzun bir za-e-. e-. ., l\ü~ük .\nlanL <la ,·nı. lyt• lı 

Çuk b!r limen vardır. 
görüşmelerinde şu me\zulara t<>mas verilmış' olan hüviyet vara.kamı çıkar - man geçer 'Ve ben de perişan olurdum. 

CJ u«>rüı:;ü yor 1 

. Binanın dahi ılnde elektrikle h;ıleyen 
~r Ort vardır. DUşese tahsh edilecek 

edildiği anlaşılmaktadır. dtm. Zabit incC<.1en Jnceye bu vesllkayı tet.- Ha ttfl orada bent dinUyecek kimse bula-
Çekoslovakya meselesinde, İrglltere BUkı eş, 30 (A. A.) - Burııd1 t )p- kik etti. tizerlndeki imzalara dikkatle göz cağım da meşktik idi. Cephede bol.Şevik-

tek odasının yanındaki salonda bulu 
lltıı banyo sum altından yapılmıştır. 
1 Kroe köşkü her sene için DOkA ya
'lll milyon franka kiralanmıştır. Vergi 

evvc lce Alman yanın lngilter eye vnıliğl lanmış o1an Küçü { A ntu l de\ le .ı~ri altı. I · ~r:e mi.ıcadele '.halln.de bulw1an zabit -
teminatı Al ırnnyaya hazırlatac~ktır. Eğer k•)n ey i gu· n,m 1 r·nc '1t v.ı 1 ı-!ııı .;< ~-ı - Evet dedi bu vesika doğrudur. Fa- le.ıden hangisi bentmle meşgul olacn.ktı. 
ÇekoslovJkyeyl\ bir taarruz vaki olwsa, dir. B ı gö·üş uc-1 r le (:··ko~1 •lV 11 ~· nm knt ilzerlnde rcs!m yoktur ... Binaenaleyh Ya blr kenara tikılıp atılacak veya serse-

ı • · \ bir kur.şuna hede! olacakun. Blıtiin hnya-

~e <llğer masraflar kiraclya aid bulun-

1ng ltere r'nınsa ile müştere~en ht.ı reket et· v<ız'veti Tuna lı ·vzusının \'at yet · 1 •;u~· başkasma ait oJabilir. siz lbunu bir yer-
t h 1 tım zaıbltierln şu nn !'Çlnde vı>receklerl 

me"'e karar vermiş bu ' unmaktadı". tu ·ya., 1 0 • .\.luıırnyuya ilh ıki üz..:ı i. ,. 1 ·,den eLinlze geçlrm.1.5 olabilir:-;in~z · 

~-d-ır_· ~~~~~~~~~~-
n - knraı a bağı ı idi. Ben onları tnlır.l.k eder ve 
Olğer btr nıe• ele de Frnnsayu ald dl~ edt' n vı zly l n ih.a'<f re Pdilnıi~tir . . Sizi tevkif ederek me-rkez kumandunlıgı- z1t bir karar vermelerine Sl bepo1'ınun 

bir iki kU~ülc ad ııyı .Japon 1arın sıkı5lır- Bu meselele el:! Kii~ii:C A · l aıı l J,..vl· tleri ııa tesllm edecğiz ... Hliviyetinizi isbat e- d'tye du.şünerek hiç sC'simi de ç1karmı -
-ı mttkta bultmmal~ rdır. Bu hususta Fran- mw11hh 'ls'arı n.ut ıbık bulunduk ların l d~rse.niz tn.hliye edilir.-,iniz ... Sonra nefere yordum . 

........._ D 1 Ş S 1 YASA sa!J. ı n jap:m hllktlmeti nezdinde yapnca· müş thede etmlş'crd ir. dondu: iıci süngülü getirin... Fakat zabitlerin en genci 

---------·------ • Münakşaya hiç karışmadan kc.nnrdn 

M 8 k • ı b •• ı t b ı d J . çare yoktu. Vagonda kalmağa mec-

1• ı ı ti . t• aşve 1 ugun s an u a . . k b bize _eyirci .n'ibi bakan za'b!Uerln en genci 

' 
e er cemıye 1 • burdum. !ki süngülü getırere a~ıma o 

•••••••••••••••••••-- 1 diktiler. Ben de akibetimin ne olacağını lfifn karıştı: 
~Onseyı·nı·n 9 (Öst tarafı ı ınctde) .vekili Celal Bayıırla Ha riciye Vekil gözlemeğe başladım. · - Ne ıuzumu var bu herifi Baykala 

l aruetlm es"ı"sınd•ı El'n hUht1ıne- r._ ras ve ar a aş a.rı ı'l saa .' a_ Tren ı1areket. rtti M 1 

J) A k d ı dt\ t q d kadar götilrmeğe ... Hürriyetini haıklkaten 

t 1 t '' • " - ı ı l d ı isba ta muktedir olacaksa ayıp değil mı? 
ayıs op an ısı tin in kıynu fi bıışsrılu•ıra yr kır.dan Selantğe gem şer ve ıstasyoıı a bm er ' " 1 F k l Beyhude yere yorulmuş olacag·ıı. 

• .f ,. • • ce hulk tarafındıtn karşılanmışlardır. .Biraz sonra tren hareket ett. u a 
. Milletler c~mlyetl konseyt, lr.giltere- ş ~hıt 01 ~m . E erı nıılletfn .. n .. tize kar şı J( 11rşılsma merasiminde Selanik vall 'l bmim içLmde bir emniyet ve sükı'.ınet var- OblirkUler: 

~ın teşebbOsQ Ozerine bu ayın dokuzun- go~terdJ~ı . bağlılık, ve hus~~ kab~b~ n umumisi, Koloıdu kumandanı, belediye '. dı. Çitaya gelir gelmez hilviyetılmi .is'bat - Peki ne yapalm1 d~e sordular. 
il toplanacaktır. do.ayı ınınnetdarıı~ımızı utfen ı ağ nisi hazır bulurmuş'nrdır. Bir Askeri etmek ve Çeklerin elinden kurtulmak be- - Yine muhafızlarına katalım Rus 

"'- Ronseyı'n bu s ... ferki toplantısında e .i ı ız _ _ . kıta seıa.m ıe~ mini ifa etıikden sonra ' nim için mc.o;;cle değildi. Katarımız art.ık ğ '" " C ı-ı B ı t b't ' di'·t ı::evklıyat zabl:tinin fb•ılundu u köye gön -uıakere edilecek olan en mühim me· ~ a ayar soı erın .. .ı ır ö en muz'ıka Türk ve Yunan milli marşlarını ' Çitaya yaklaşıyordu. Ben de seviniyor -
eı El l il ı i T k d derip ona tesrm ettirelim. Orada b~nıın 

Q t, Habecıistamn v&ziyeUdir. MıllQm- ~oma. . en gaz• •c er n ur ıyeye a· ralmıştır. füşvekil Celal Bayar i&lasrona 'dum. Fakat istasyonda durmadik .. . Neh -
ııu ., t ı tı ,. J çaredne bakar. Şlıp11eli bir vaziyet varsa 
k r ki, Habeşistan denil~n bir memle- ve e rr ı : r. yıgılan halkı samtmt eurette selamlamış' rln üzerindeki büyiık köprliyü g"'çtlk. 0 da biz'm kadaT kolaylıkla işi halleder ... 

"
tt artık dQnya haritasında mevcut ol- Hus\'ddl \'uıınn ~:uau l1'ı\l'larıııı cin ve 15 dııklku · kttdar h;tasyonda istirahat· ı "Her h~de .e. sk. i .o. ita istasyonun .. da .. duru-"k • '["" ı l l l Bunu Baykala katiar sürükleyip başımıza ı. la beraber, Htbeı.:tstan bfil4 millet- m· < yt•ye c. H\'t l dl t ım sonra beraberltrlnde Vah'J umumi , ruz .. dive dtı!<unuyorddm. Bu d11 qıncem-·u v IJ ·~ .....,. ne be!~ e.ielim. 

cemiyeti azasından bulunmaktadır. Atina, 1 (A. A.) - Anado!u üjan- K•; lordu kumandal'ı, belediye reisi ol- ' de de. aldanmı.şun . Trenimiz ora<ln da 
l Ntteklm lmptlratorlar İmparatoru bu ~ının husust muhat-1 · i ti ldiıiyor : Dün duğu halde A'atUrkün doğduğu eve git- ı durmadı. Nereye gittiğim!zi sormağa ce- Genç zabitin bu s6zlerl yü.reğµne su 

1~ı>latıh münasebetile milletler cemiyeti Elen sıın tkarlttrı tsrafındım, Başvekil mişler ve ziyaret tlmişlerdir. Belediye ' saret et.ınedcn bekllyordwn. On, on beş ~erpiyordu. Beni bur.ada bırakmalan, he
J~ll~t kAtipl\A'ine gönderdiği bir telgraf- Ca14l Bal ar'la llarlci} e Vt kili 'l'e\fik relst tarufından Jllz ım gelen ıahat ve-• dak;d:a ka'dar sonra kiiçük bir askeri ı:, _ le Rmara teslit}l etmeleri cidden mem -

ılıyor ki : RfştU Ara~ şerefine bir mllsameıe v~- rilmiş, Buşveb.il bu kiymetli evin hllsnü ' tasyonda cı.urdnk. ornda bana bir jurnal nun!yeti mucip clncak bir şeydi. Hlivlye-
ı " Habeş mrseleslnin bu seferki l?P· rilmi~tlr. • ınub.afdzasından dolayı belediye reisine ' tanz:Jm etıtıler ve yanıma iki süngüm mu- timi kolayca i~,iba.t edebilt.."Cek ve bu su -
:1ı ruznamesinc alınd ı ğını öğrendım. Muvattakiyetlo ve1 ilen temsil Cela.l teşekkürde bulunmuştur. Celaı Bayar ve ' hafız tayin ederek gec;tiğlmiz eSk1 Çita _ detlc şu sıkıntılı .vaziyetten ~urtulacak-
1:ı ı~let!er cemiyeti misakı ahkamı mu- Bayu tarafından takdirle karşılanmı~tır. arkadaşları geldiklerinde olduğu gibi 1 da'ki sevk zabitllğne göndeı"(liler. Gece va- tını. 
111 bınee, cemiyetin azası olan bir hUkQ· Temsilden sonra, Ur kHbU1 resmi ya- kalabalık bir balk kitlesi ttrafındun saat kit oldu'kca gecikmişti. İnce bir yağmur Muhfızlarımı çağırdılar ve ben.1 sevk 
it ete aid mesele görüşüleceğı zaman, a- pılmış ve Celal Bayar Haş vebil Metak· ıı de uğurlımmışlttrjır. Başvekil ve ıır· 1 çbelzyoı,du ve biz karanlıktn önümilzii zrıib!tlnin bunnduğu köye götürerek ken
t klldar hO.ldlmet mümes~illerl bu top- sassa bu heyet Türkıyeye gönderıldiği kada~l:m İstanbul:t müteveccıhen hare-j hemen lhemen görmiyerck yürüyorduk. dlslne tesllm -etmelerini emrettiler. Ka
~~~lıda bulunurlar, Bip. aen.a~eyh istiklali! tokdir de fevkalade o emnun kahıcağı· Ket elıııiş'erd ir. Be-n uykusuzluktan yongunluktan ve he _ ınnlıkta yine yola dil5tUk. Yağmur art -
ı lllllcadele eden ıuilletıınln menfa~t- nı bÖ) lemiş ve Ol neı al Mt:tttnas da Aynı z:ımttnua Ttıı k ruiiletlnin Elen 1 yecandn.n bitJktn ıblr hale gelmiştim. Ya- mıstı ve ben aTtık yorgunulktan blr sar
~ru tnlldafrta etmek m1ksJldlle Habeşıs · ı heyetin yakında Turliyeye gôndtrile· dostıımna göoderttilı s ılawlau aa ge- nımda'kl muhafızlar benden çok süram hoş haline ıgemtştim. Muhafızlar dn •baş-
b ınurahbaııları da l>U toplantJda hazır cEğıııi 'tt11..letmı~ttr. tirdik. TUıkiyede E en m illetine karşı ' yüriiyorlard.ı. Ben onlara yetişemiyordum . larına bu biroenblre bel(l olnn adama 
lılunacakla.rdır. ,, ~ch\ulkten o• c,:erl"eıı o1an dostluğun ul.bler.ni ae aynen bura- Bu yüzden arada sırada durarak beni onları ge.:e ıyağınur atında oradan oray-~ 

ıı İtalyanın Habeşistan lmparalorlu~u - Selanik, 2 (A.A.) - TUrkiye fütş da gördüm. 'bekliyor Ye yanlarımı. yakl:ı.ştı°ğım zaman sürüklcmeğe .'>c'bep olduğundan dolayı 
t~ kOçük devletlerdt n bazıları kabul d. - : t•llerlndt:'.<ı tlifekler:n dipçlklerlle vura _ 1çerl:yorlar:iı. Ik~de bir de: 
lll l~ltrdtr. Sun İtalyan • logiliz d06tluk Felaketzedelere yardım devam e ıyor rak: - Haydisene be ... Ayağını ça.,buk tut. 
"'~edeslne gOtt, lngiterenln de emri _ j - Yürüsene be herif .. Gece vakti :>(111 ile beraber bana bir dlıpçlk !nd!rme-kten 

l 1 tastık etmesi, mil etler cemtyetinini (tln ıuaıı 1 llıclde) • - mi bektyeceğlz. kendilerini alamıyorlrndı. 11 toplantısında tahakkuk edecektir. Fran· ı 1 
" d Kaslamonunuu yardımı Kızılay cemiyetinde Onları rıuzdırmaJUaıı korkuyordımJ. Köye doğru t.ı.. . a bu yolda İngiltereyi takip edece· 
'~ ı hn" e,,tml~ ve 1"ranaa . ltalyan mü- Ke.stttmonu, ı (A A.) - Ka~t4 nıonu senelik toplantı I Kan ter :l,çinde kalmıştım .• Çiıt..nya ~~kla= 
~~ relerine ~e böyle bir hava içinde Vilayet ve uıulhakalınc!ıı kuşthır rtıuı-1 . , . , şınca azıcık ferahladım.Orndaı eksvk za 
bıı'\• "-ııtır. · · ... ~ kelzedeleılne yuoım ıçın çal.şmalanı 1 Ankara, ilO (A.A.) - Kızıl ay cemı- bitl1ğind.e her halde kolayca .meram an-

y ... •-.. yeti bu~ün 938 yılı umumt tophrntısını 1 i::ıtabilecektim. 
rı. Örtll" , ı..ı ar•·11 olpıııs. J:>itwı·,, bir başlanmıcı ve ilk olarak wplauan parn i ı 'l uyor _. .• u• ~ ı ' ~ ~ , " . bUtun Vı1Ayetlerden gelen 87.aların işll-

faki Çit:ıda V n ~ n formalite nQrQzleri de· milletler 1500 hrııyı geçm'ştir. Bu pdra ınahamne k.l kd t . tt C l t n. 38_
938 1:e .... , 1 ,,r. 1 d t , • . . · ra ı '! a e mış r. em ye ;-, 

1A '"'Ye\ nin 9 Mayıs 1top tıntısın a em.z göndenlmek 'llzere kıiilcıy cemıytıtıne , b .. 1 . 1 t tik ııu7 1 h b Esk.l Çita istasyonuna geldı;;.ımiz za 
~nece"" · 1 d . . 1 . • ,,- yı.ı u ce~ın as ve u>J yı ı esa a- · , 6' • -

· .,ır. tevd t 1 mlştır. • " ~ · ı tını tetkik etmiştir. ı maıı doğruca sevk 7..abitllğlnln bulundu -
S() Otçe~lerde gelen kı~ bir telgrafta, Ayaucıli m~uaur \"c amclcsluhı ı 1 t b ld f . t 1 ğu <lah"t'ye gittik. Ornda bir yazıcı nefer 
l' \'}"~tler bük.Qmetlnln mille.tler cemı)e· }'üJ'dlUll ' S an ll an Zffil e uyukluyordu. . 
1llden ç 'ltilfçe4i hakkın lakı bir rivayet- f' lt 
'tn bBb~ill'"'Ordu. Şlmdl daha iyl _an · Aı.kH<t, 1 (A.A.J .- Ay~. Cı~ kaza- as a şose - SeV":iC zabıti nerede diye sordula'r. 
lııtılıy0 k' SJ ·~tıer milletler cemıye- sı memur, amtlts Ubla Vt:saır~ı1ı bJreı İstımbul 1 [ llususi ] - lstanbulla - Yok burada ... Civardiki ~öye gitti. 
il r ı ı OV)' "' ·· l . Jr ' hl f ' . t 0 ilden kil klen zlyı:de, Hab~ ş gunlUK. ye\mıye ~rını ~ ışt r e,a~e · lzmit ve lzmitle Yalovu uras_nda uSfdlt zaman mu:ı.fızlarımı bir düşiince 

. ~llltivakil~~ t.:~k.a bazırhman milletler zedelerme yarlııw ıçın 'veııu Y• k.arnr·, bir şose tnşıısına karar vc; rilmi.,tir. Her I aldı Beni ne yapacaklarını düşünm{?ğe 
(!ııınıyeu konseyi müzakerelerinde bulun- laştı ı mışlttr vts bu part. yı aogrııdaıı duğ ik.i tarafa d~ ağdÇ aodırıl ıcak olan bu başladılar. Ve niha.yet .katara döruneğ·ı 
ille( istemiyorlar. , _ r~ya ~ızılöy ~emıyt tının Anb.ara meı-ke· asfalt yol, izmitlen zonrli GölcUk ve Ka- ve vaziyetten znbitlerlni haberdnx etmeğl 
ıh Bu mOzakerelerde HabeJ murahhaa- zıne gondermışler<1ır . ı ramUrselden de geçecelı.tir. kararlaştırdı lar. Tekrar geldiğimiz yollarn 
~tını · ö ı ltl dur ı. · düştük. Artık yor.gunluğum ve ıztıabım . d" ~ n söyleyece~lerı s z er ma m · llasaııh.ulclJh:r tlüıı uıı· .~aullt• ~00

1 
Yo. ıu~ Sapancaya kad .ır uz tlılm.ısı 

1 
4~Uk devletler ıse polıtlka adamlannın Hra toıılıu.lılm· daba ıhm senelerde devlet merkezıne son haddine gelmt§ti. BiZ katara aondü-

' ~h l · d k ıı ğiimüz zaman Çek znblt.lerı U)~kuya dal -

Eskıl Çita btnsyonuna geldikten ron
ra znbltln l..s--ı!.raıhate gıttJğl köyiln yolluıu 
hmnen öğrendik. Bu s "fer o isti'kmnete 
doğru yiirlımeğe bnı?ladık. Fa.kat köy yolu 
çok batak ve çamurlu idi. Kar.anlıkta 
görımeden bastığımız su bir.lkintlleri yü
zünden ii3tlimüz ba~ımız beı bat bir hale 
gelmşti. Yanımdaki anuhnfızar da inadı
na imi~ gibi yolda sert adımlarla yilru -
yor ve onlar ja bu slfoslnrı bü .,bi.itiln zJ
yadele.ştlrJ.yorlardı. Nihayet köye vardık. 

Sevk zabitinin bulunduğu evi öirend~k ve 
k.mo'.3lni görn1eğe gittik. Oda kapısından 
icerl girdfğlmiz zlman seV.k zabiti ~~öşe
deki 'biı· ıkmryolnda soyunmuuş yatıyordu. 
Bir sandalyenin üzerine itina ile astığı 

cekC'tlnden müli\ziım riitbesinde olduğıı
n•ı anlad1m. Bizim içeri girmemizle yerin
den şöyle bir kımıldadı ve .evrakuna göz 
atarak: ıı .... ettıaı zamanlarda söz enn e l;1 a - Kırş hir telaiı.etıedtleri için ı Ias~n- ulıı ştıı ılması da kacarlu~tırılmış bulun-

~ıeldlk n ı bu iti de ı te 1 mışlardı. Onları uyandıroık. Muha:fızlar -- Pdki dedı muhaflzlnl'a siz gidiniz 
~ ·ıı~\e . teri btr turn r :ıu k ~l • kttlede dun bir topl.111u yapılmış ve bfr maktz iır. vazı.yeti anlattılar. Zabltlerden lb;.r tanesi artık ben bu zat ııe meşgul oluruın. 

't'e 1 rı cerçlvenin ~ıı n~ 5~ a.ca il~ gün zarfında ~C.O ura tı:odırUdö bulunul· Hııyd t rpaşsdan G;:bzeye kadttr işle- pek ziyade kızmıştı . Tekrnr Rusların cllnc dilt.şUğUme bin 
1.>ir, nn~evetra Habcşısta~ ıçln . ~Si t • 1 yen Barıllyö trenlerınio lzınite k ttd r U· - Bu ıher•fle mi ugı' '"'"'"Cag· ız .be... h d"' "im 
j r clıniı? " gayet ıyi ıdi • kat ılın · muş ur. . . .... ......... am uscna ıeuu . Kurtulmam artık da-
f:n bt • ' t kt c•naze Pasinltr mubitlm!e ıtOO liraya ya· Z : tılması ıçin d3 telk1 der yapılm:ıktaJır. U,;:'kudnda mı insana rahat yok ... Atın bir k~~a m<--elcjj_;di. " 

il r tezkiye yap ı an sonra ~ G "l .. kt . .ı<; 
~ Uea101 da okuyarak, çok gecikmiş olan aı.ın para toplamıe ğı ltthm·n ea~ilııek ~ 0 CU e ımar vagon gelsin bizimle Bayk~a kadar... Aldanmışım 
il llıtraslml de ifa etmiş oıacaklardır. dir. Ze zele teUlk.etıoln detışellnı lakdır ] Orada hesaplaşırız .. 

A d 
. p . K h' t d Gölcük [ Husu· l - Hollan':ialı grup Diğer zabit bu teklife kahkaha ne 

~i rtık ondan sonra a gayrımevcut eden, ttHo hıllkı , ırşe ır vtt an 'ş a- tarttfından <; zl.en plana göre, Gö cük 
t r tnernteketln murahbaalarının konseyi rın .. "Zt:mı· y-'rdımı aosterme"'e başa- gülmcğe başladı: o l .. .. .. o e-. yepy.rni bir şerur olmak Uz ~redtr. B ş · K 
.,,ıı antııaıında bulunabilmesi gibi bir m ı.:lardır. - ah ... Kaih ... Knh ... Doktor Mç te 
.. teı..._t. Q 'lecektir v vekil Celal Bilyürıo burada yaptığı tet- fena bir seyahat değil.. . 
~ ın de ön ne g-eçı . • Dün 200 lira bir saat z.ırfında top· kiki d ·ık l ı k b r Mılletler cemtyetı konseymin bu se- er en sonra, 1 ş 0 ara rı tını in- Ben Qitada ya:kamı kurtamrn.ğı ümit 

6tL• itik lanmıştır. şasına başlanac · ktır. Yeni hUkOm!l ve ederılcen bir de B y,:k la k d h t ., ~ toplantısında yorgan g t ten ~on- a a a ar seya a 
~ ."'Vianın bittitlne blr daba şahıt o- Aıkalelllelin f eltlketıedelere y•rdım belediye dalreleıioln inşaatı bara!etle etmeğe mecbur olursam halim ne olurdu. 
Cttıı, DlPLOM 41' llıteal 4 anca aagı/a "adır. devam ediror. Bayltald.a. hüvlyetım~ ne S?Ietıle tesb1t e-. 

Sevık zabitine: 
- Akşamdanberi çekmediğim kalma

dı. Bu yağmurda, bu karanlıkta iki defa 
garnizondan bı,ıraya kadar gidlp geldim. 
İns:ı r edıll arLık bana ... Hasthçneye tele 
fon edin onlar tbeni tanırlar bırakın gl -
deyim yerime ... 

(Arkası var 
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S. P. O. R. 1 , ________ ı 
Cumartesi, Pazar günkü 

spor müsabakaları 
Paris birinciliklerine girebilmek için 
1500 metreyi dört buçuk dakikada 

koşmak lazım gelmektedir 
B 1 · in bölge veya Halk 1938 yılı Parlste yapılacak olan muştur. u maç ar ıç 

Avrupa atletiz'll b:rincfllkl~rl için, TUrk Partisi bir kupa koyacaklar. 

Spor kurumu atlEtizm Federasyonu ta J/<i kem ku1·stı 

rafından bu mUscıbakalara girme~ için l Bölgemizde ve ıcaberderse Doğu-

Südün kaymağını 

tamamen ç ı karı r 

Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

1988 ~ 

elde edilmesi lazım gelen der~celArın bil- nun diğer bölgelerinde mrçları l~are , . 

dlrtlmesi nzerine Bölge atletım ııjan\ığı için hakem yetiştirmek. ,için, şeı~m5zde .,._. Umum satıs-. · ·yerı' •• lstanbul, J ahtakale Cadde~i{51 Numaralı tarafından hazırlanan çalışma programı- açılacak hal(em kursu ıç n rur por , ,.. 

nın ilk tt'şvik müsabakası olan 150') kurumu futbol federasyonuı:dan (Poker tıraş bıçakları deposudur;) 
metre koşusu Cumart-esi gUnU y>1pıld1. <Telmiş ve muvaf< k t edl'miştlr. B~f G ORTAGI j 

., . 1 k. sporculardan n NEŞET SOL AKQ LU ve Gtlretıkapın Ka'Ya-nar ç&rflll .. ~ ·"' Cuma gUnUnden beri durmadan de _su ida"e ı.ç n r ı Al' .T kvar federas- Enurumda Satııt Yeri · t\. . · - ·---------- ~ 
vam eden yağmur Cumartesi gUnU de Futbol ıııanı n~an YI ı ~ ·ı mizde bir 

saat ona ka?ar Y~kdıktan sonra havak- ~~k~~ :~~~~~,t~~ te;kıı ~lıtecektfr. Aşkalelilerin yardımı 1 Erzurum İnhisarlar Başmü;8ürlüğünden: nm birden bırdenbıre aeması, koşul ca , , •. •. . • • d~' 
Yeri. bı·r (Pist) ballne koymuştu. MUsa- Er:.lll'lllli (, lll'll R.'fl//<tRl lf aı 1 Aşkaleliler de Kırşehir ve Yozgat fe- , 1 - Erzurum Bt1şmUcJU rJilğüne ba~lı J\hrı, Tut Ak, Aleşgtrt, Bayazıt, DlY' ~e 

1 [ lA.ketzedelerlne gönderilmek üzere kendi & e. 
0 bakalara ra~nız Erzııru m GQ~U klubU _ıı: K o pıla IJ ttuı u ııleı·e n· ('/' aralarında topJajıkları 4.660 kuru.şu Er - 1 T~r~a n' To~tu m ·- o ıı u' il ın ıs, Ha'."" kale, i '!'lr, .. ,şkale ~darelerlle TrabıO ,.,ı· 

tirek etm şh. KIUp }ırWı yed! alldgon Erıurum Gücü k ıyakçı!arı bu k•ş zurum Kızılay şubefilne göndennlşlerdır. Bıllıs Başmudllduldcrılc Van MUdurfQ~Une },rzu•, umduıı bir sene zarfında. lb8'" 
dermlştl. D ığer klDpler ~' n uz laahy.• te mun !•zaman çalışbklar1 gibi yazın da ça Aııkal<de teber.ilde bulunan zevat şun - edilecek me v addi in blsariye vesllrenln nakli ·41 2i\ • 4 - 938 gününden ıl ,.!' 
geçmediklerindea atlet gondermemiş. er- lışma\arına devam etmekte ve yü üyüş- ıardır: yirmi gUn müddetle ve kapalı zarf usulile ve kaı)ah z8'rf usulile mnnak• 
dl. Halbuki tam çalışma ve laahyel fer tertip etmekhd!rler. Güç kayakcılan K. İsmi soy adı konulmuştur. 

5

) dl 
mevsiminde bulunduğumuza göre dığer bu hafta içinde Kopdağına gıderek kar- 50 :iıbraJh1ım Oztüıik. 2 - hıble 16 - !'l · 938 tartblne tesadUt ecfe-v Pazartesi gDnU saat ( 1 
klup fdarEcilerinin bir az hızlanmaları lı kısımlarında idman yapac::k 1arcıır. ıoo Sefer Alpaslan Erzurum İnhisarlar BaşmüdürlUğünde yapılaca} .tır. -uoıı· 
bölge gençliği hesabına hayırlı olur. Bu sene Bayburt sporcular/ 50 Zllhni Çağlayan 3 - Taliplerin muhamm }n teminat m1kl1 . rı olan ( 600) lirayı ihale gu 

ıoo Hasan Emlrzc den evvel lnbisıırlar veznesine verme'eri lazıı ndır. ~· ·t:>oo de alınan derece: ·"e ııı·ı·ıı.ıe ,.;<le •ıı t'isaba knla I' 1 hl ı saşıtl 
'f /ı 

1 

-

1 

' 100 Yusuf Eın.irze 4 - 'falipler şartnameyi görmek için l LlergUn Erzurum n sar ar Koıuya işUrak eden ve Emı· yaparak/ar ıoo Seyfullah Çelik dDrlUi!D satış şubesine müracaat edebilirler . lıt 
rum Oüc:üne mensup 27 atlet resimleri Bu mevsim zarfında Erzurum Böl· 100 Muharrem Şahin 5 - Teklif mektupları kırmızı mumla mübürlU olarak ikinci maddede 1 alındıktan sonra koşuya ba§ladılar. At- Enb' a Küçlik t ·ı tt ı kb k b·ı· d · ı · lB"ımdır 

gesi sporcularının Bayburt ve Trabzon 150 · ,y erı en saa an evve ma uz mu a ı ın •;j komısyona verme er• .. • · }etler
in bütün malzemesi noksansız ve 1 50 Ali KıU.çük p t d k b l · k l kabul dil · sporc:ılarlle muhtelit temaslar yapma ar' os a a vu u u an gecı me er . e mez 

n!:r.amt bir şeklide klupleri tarafından lmk&•lan baıırlanmaktadır. 60 H..an Küçük ( No. 256) 4 • 3 
temin edildiğinden ve koşu yolu da iyi Baybu~t futbolcuları, 2"Üreşçilerl ve 50 Albbas Ateş 
oldukundan, müsabal{a hararetli oldu. ciritçileri şehrimize gelerek, muhtelif 50 Kasap Al~ Rıza . 

Ferd itibarile alınan neticeler şunlardır: müsabakalar yapacakıard r. Erzurum 50 Hasan Çellkta.ş Posinlerh·ra.1/<~JllltJ'ltt,fjtflldfl ı: 
Birinci: Dört buçuk dakika altmış Bölgesi sporcuları da aynı şeklide Bay· 500 Mu:sıta'fa öztülik Pasinlerin Kevank köyünde Osrr ıan 

iki saniyede, ikinci: Dört buçuk dakika bur.ia iadei ziyaret edecekler ve bu 200 Ha.şlm Pdlat kızı Diirriye ve Abclurrı:hınan oğlu 1. ıtkı 
yetmiş bir saniyede, üçüncü : Beş daki· seyahatlerini Trctbzona kadıır temdit 200 Ynsuf Koçak V.J Hasım oğlu Abdurn.hman ve t man 
kada. edeceklerdir. Bu temaslardan iyi netice- 50 carer EmiI"l.e kızı Nuziıe ve Hasan kızı Ayşe l>' amla-

Parls birinciliklerine girebilmek için ler alınacıığı tahmin eailmekteair. 10-0 Taştan Kö.se rına Kevank köyünde tapucu .,,,. dnılan-
k },eııeı·'·tı 'ı<•n .,•11 ''ll/'(l(/<ı ıoo Mehmet oğlu Hasan Çellk na n ııkayet erazilerln sat·Jnı~ 

1 
suretlle 1500 metreyi dört buçuk dakikada oş- r u ıı 1.. ı h Me""·""et V'ılıç 

1 
k 

k d 1 tl · ı · 50 '"!111 p.. ş!lyuun iza :sine malı etuel' ı;.: arar ve-mak lazım gelme te ir. Ate erım zın Ankara, 30 (A. A.) - Ankara Geç 
100 

Avni Aytk -~ 
i ld rild lğ'inden Kevank koyüı.w.'Q <gU ıılımtl bir iki idmandan sonra bu derecey • e lor blr!ığl tarafından davet edllip Ani<•· ıso Bektaş Emlrze mevklinde kdin gnn doıtusJ illeı.:ir oğlu 

edecekleri ve Erzurum ve Türk adına raya gelen Fenerbabçe takımlle Muhafız 50 Atci Meıhmet Cf mil taı lası boyn zı J-ıe..nt ~Un batısı 
bu milli işi başaracları muhakkaktır. Gucü arasında yapılan bugtUıkü maç 100 Yusuf Ay~lt kıbl~si hark He mabdr.t 7ij60 metre 

Bisiklet yartşt 3 - 2 Feneıbahçenin gabbiyetile netice- 300 Hafı:z Çağlayan murabbaı sah..ısında 6q Ura kiymetinde 
lenmiştir. Yarın da Fenerbabçe Ue Genç- 200 SeY'irt Cıumuy ve köy önü mavkiiodrı gun doğusu ke· 

Büyük Tarihi 

.Anıtları Kitabeleri: 
1 ol-' 

Gilzel yuıduınuzun bir köş3S dl 
füzum·nu tanımak isteyenler dUkılfllıO 
satılan bu kitabı okumalan latımdıt· 

F. 125 Dr. 

Yll G .. zete ve kitap ba 

Türk Spor kurumu bisiklet tederas· ler blrliki takımı karşılaşacaklardır, 100 HaHt Ha.san ştr boy razı kıblesi y :,1 gUn batısi mır-
yonunun çatışma ve müsabaka progra· 20 Kemal Akçay man yolu ile Mohıll'Jt t•rla 3680 metre (No· 270! 
mı geUnceye kadar blsiklı:ıt ajanı tara- Del ı· ıer arasında 5() Fırıncı İskender murabbaı sahasını'.a ve f)Q lıra kiyıııetin- ----------· _ __./ 
tından tertip edilen üç seriden teşvik BO Mehmet Şişman de ve köy önün de şillor mevkimde gün --

HUseyin. 

mnıabakasmın birinci serisi pazar günU 5-0 Fırıncı Osman doğusu HU9_ tarlası boyrazı Ali oglu 
sabah saat dokı•zda Iııca yolu üzerinde 10 Eski.el Süleyman Halıt tarlıst gün batısı Ali oğlu Hutıt HAVA (Vat tarafı 2 incide) 25 İsma.11 usta. tarlası kıble .si Eşref oğlu Üzeyir tarla-
ve Gez köyüne gidip gelme 16 kilomet- sıkışık bir vaziyette idim ki, geriye 40 Ali Osman sıle Mabmrıt blı bektar 900 metre mu-
re mesafede yapı'dı. Bu koşuya da do- kaçam2dım, ne olacax-ını korku ve 100 İlbraıhiım Kurt rnbbaı !jahasır.ıda ve 100 lira klymetinde H lkt 605 ı 

... G 
6 

1 ava tazy : . ,.. kuı b!slk!etcl !le yalnız Erzurum Den merakla b>kllyordu'll. Hasla biraz ileride 50 Nalbant Ahmet usta ' vo dejlinnon yolunda bıns yolu mevki- • • (Deniz sevlyNl) :760.' 
iftirak etti. Bisikletli koşuya müsait ol- önümde duruyordu. Gözleri yuvaların- 25 Ba.lokal Fazıl ınde kain g11n doğusu Au oğlu Haıit 

2 - 5 - 038 saat 8 Raporu 

Subunet : ı 10. 7 madıQ'ı halde mUsabıkların nefes ve azim- dan fırlamış, ağzı köpük içiııde, elini 25 Bakkaıl Eşref tarlası boyrıızı Ömer oğlu Etem tarlası 
leıinin sayesinde aldıkları derec:ler çok havaya kaldırmış, kısıımış Sosıle: 25 ~a.sap Arslan -.;- gUn batısı.kumuç yolu .11.iblest hlns Y»· Düşük suhunet : ·+- 3.4 
iyidir. Musabaka lstanbu l kııpısı dışın- - Kara şeytanı yuka'adım, kara, 25 Cafer ağa r !ile Mahmut tarla 603f> metre murabbaı Rutubet : % 6a 
dan başladı. Bu müsabakayı seyretmek şeytanı yakaladım, taşlıyalı·n, taşııyalım! 25. Me'vlôt Usta ıı,; r sahasıncıe ve 130 lira kiymetinde ve Ruzgar : Sakin 

h d 
1 

al H 11'~ ç· 1 1 d Rüyet : 'J'am l\:in geıcnler, lkl ay evvel
1

buzlu ve kar- diye ayl!ırıyoı u. . · ~. Bakk a.~ F / cıeıı er )O uu a uıun pyu: m~vKılnde 
lı bir zamanda yapılan yarışta çetin bir Nasıl oldu tllrnı~orum, h!lstanın1 50 Berber İbra.h!m usta r ,. kAin g-Un doğusu tbnınım oğlu yemen Semtt : Temumen açık 
mücadeleden sonra birinci gelen Gueten arkasından onbaşının gurültü etmeme~e, 25 Terzıl Ali usta ! i' r lttılası boyrozı Heb b og-ıu Hasan tarlası ... ---------, ____ ;/'t-
Hasan'ın yine birinci geleceğini umuyor- çahşıırak şokulduğunu gü.tdUm. Bırden 25 İlyas çavuş ıün oatısı 8alim Karısı acJHe htrlası kıb Teşekkür / 
1 M .. b k b 1 d d tt ö ırnlhırını yakatacıı ve twuden ~uğıayı 100 Hallıt kıruna.C'ı ,r. f lesi Münire tarlasile mahdut tarlanın ardı. - uaa a a aşa 1 

ve av e. e g aldı, etralıan yeuşen kimsele•kı yaıdı-1 ıoo Şaılli Ersen, ' r 6300 metre murabbaı sabosındtt ve 50 'fortumd•n getlrttlğlm 6 ya~ında ye~ 
ruldUku Gocun ienç bısıklt tcısı Nec- mlie bu tthlıkell vaziyelı ae atJataııştı.:n. 200 Bay :liıisan Cansever ' lıra kıymetinae olLluğu ve Al ı babada 'frl 

mettin arkadıişlarını 200 metreden faz Doktorun yUzl\nde tekrar acıyıtn ve' 300 Taşron Talip TU.keş F ,. r yaUaçl:t kain gUa cıoğusu lf:tsıın . o"ıu tim bir kızıa doğuştan sakat oJaDfıD' la k ldi V ko bjtM..ı.ı· zaman ı 6 gayrikabili şifa oldu""u söylenen ay~ f' açara ge e şu u5 onlara bütün haydhnı, meslt-ğinl ve sev-
1 

100 Ta:şron Ha.san Demirel 1 Abcturratıman çayın boyruzı ~akır oglu 
6 

e 
alınan neticelerden berk.esin yUzD gül- gisini vıkfeden insanlara mctosus manalı 20 Hüseyin oğlu Azlız ' ' Ft:h m tarlası gü::ı batısı Ömer oglu Hı- muvaffaktyetli bir ameliyatı t tedavi ,, 
do. Haıtay• 30 k!lometrellk ve l!ıcaya bir tebessoın belırdi. Gö2icri eski hatı- 1 

4<160 Yekün r ' san çayırı k.b.e>1 114ottn uııu Abouc.ah· meğe muvalf~k olan memleketin k•!"':ı· 
gidip &•ime ikinci seri müsabakası ya- raların yığıoına cl•lmıı devam etti' • mao •••!asile M•hınul çay r bir hektar fi operatörü Ouıer llicana gaıetenı< ;ı;ı 
pılacaktır. Gençlerimizi tebrik. ve daba - Yardım etmek, hı:stahırımı i~l et- ı~ı'Zltl'lllil J nlti.~ar/ar 120 metre munı.bbdi sabasmda v~ 200 sıtoslle teşeitkUrU büyük bir borç biU' 
çok ç•lıım•larını tavsi~e ederız. Bisiklet meğe uğraımak bUIUn bu teblıkelerine Başmilılürlii1Jii111lıııı : lira kiymetıode olduğu •• koraboy civ•· , Nurlu o~ıu· şokrO 
koşusur.da N, cmettin 23 dakikada birin- ve acılarına rağmen ne kadar. tatlı bir p k kınd fa 1' t k 

1 
rında kara çayır mevkiın:ie kaın gUn "*""""" 

ci, ger.ç Salah~ddın Eryaıvuz 25 dak.1- meşgale! dedi. e ya 8 a ıye e geçece 0 an doğusu avcı oğlu Şdrıt tarJnsı boyrazı • 
kada iklr.cl, basan 29 dakikada üçüncü Akıl:ı dediğimiz insanlara nazaran tu:zlalarl~. etrafındaki şorlana muhafa- Edtbe tadası gün oatısı Mubıuut oğlu 
oldular. aklı ve siniri hasta olduğu için ·neıı. I zaları. ıcm muvakkat ve alh ay müddet• Ahmet taıJasl ktb.esı hark ıle mahdut 

denilen ve eskid~ll eemiyetten ayıı, ya1- 1 le h;7ıbda~ e ı11lmek üzere inhisarlar tarla iki hektar ve t 10. mel.e murabbaı 
Spo,;culara mokar;uarı bu hatta nızlığa ve ihmale. mahkQm bir kenardaı' 8"şmtiıiUrlluğUndked lmltttkh'tnla mduhhatazıı sahas,nda ve 100 lira kiymettnde ve çif- fLAN TARİFEsf : 

verllecektir memuru a ınaca ır veva a a yu- t ı · k · 
1 

k · · d x- u · 

8 
· 

1 
d · ... ~.. ..w K. -~ · bırakı!an bu :r.ıavallı insanları, iyi etp:ıe. . .. • e erı mev um e aın gun 0

6 
usu oeıı.ır ncı ıctyı a a ıanuuu ..:.11 un ... ı ' l b / l 't /Ja ~l ı. b . i b b k il 1 1 karı tahsıl gorenlerle büsr. nbal erbabın- oğlu Esat tarlası boyrazı İbntlıim og-lu 7 • •· 00· • () ey o lJUlf' (l/ ~· ayar•a,; ğe uglln iÇ il am JŞ a usu ere. ~!t ış-ıdan olanlar ve fili hizmetin\ ıra etmiş yt1men tarlas ı gii!l batısı Hebib OÖ'U Ha- . 6 .,. 1&· 

ooGu 

·ı h t' t f dan tanzim ed'l maktayı.z. b ı 1 l t dl k d · tld ·1 - .. • : " oo • 
Bo ge eye 

1 

ara 
10 1 
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