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RE 

Rus _ Japon ihtilatı 
resmen halledildi . 

A k l . aldıkları yerlerz 
j er eı ın r 

tahliqeleri beklenıyor 
. mümessillerinin konferansı tarafın-

Tokyo, 6 (A.A.) - Röytcr AJnn- dan tetkik edildikten sonra Hariciye 
sı muhabirinden: . . . B· nazırı B. Şigcmitsu'ya bir telgraf çc.. 
Perşembe günü Japon sefırı ıle (Sonu Sa. 6 Sü. 2) 

I · · f d ı · ·· ·· mcl"'rin ''Ja .ıtvıno arasın u o goruc ... 
pon hariciye servisi,, tarafından neş. 
redilcn neticesi burada. her iki tara.. 
fın hudut ihtilfıJım muslihane bir su
rette halletmek hususunda mutabık 
kalmış olduklarını gösterdiği şc!din
de tefsir edilmektedir. Halihazırda 
acil olan mesele, yeni müzakerelere 
girişilmesine inlizarcn iki tarafca zap. 
tedileıı mıntakaların miitckabilen tah
liyesindl'n ibarettir. 

M CZAKgRELERZ DEVA?tL 
Tokyo.6 (A.A.) - B. J.-fö·inof'u~ 

ccrnbı harbi) e ,.e hariciye nczarctlerı 

Aile hukul<unda 
yeni z;hnjyet 
,\J;uıııılar J eni bir C\ lcıımc 'c ho· 

:;-ıııımn knııınııı ı,:ıknrdılnr. nıı knıııııı 

.\ ı ııuıııJ ndıı 11 i((' hııJ :ıl 1111 t cıııelincll'll 1 
<lc•-.i .. llret·r.k ııı:ıhlJ <'H<.'dir. :o:ııııdi:> c "' ~ kadar im ınernlck<'ttc nil(' tc':klliıH' 
.-~o" oltııı ıllni u,.uJlrr ) criııt• J <'ili 

kını un il<• 1111 .,3 orıal sos~ :ılinııiıı 

pr'-"nsl plerl gcı;I :\ oı·. 
.\ lıııaıı lıı ı·ııı ycıı 1 <'\lcıımc \ c ho-

-~e antk anıa,ması 
naUnasebe.ll e 

i\ tatürk'le 
Kıral Borıs 

* arasoında * 
Ankara, 6 (A.A.) - Selanik anlaş. 

masının imzası münasebetile Bulgar 
kralı Boris ile rcisicümhur K. Ata· 
ti.irk arasında aşağıdaki telgraflar te. 

ati olunmuştur: 
Ekaelans Kemal Atatürk 

Reisicümhur 
Ankara 

Balkan mili' tlcrinc refahlı bir istik. 
b~l temin eden Sclanik anlaşmasının 
imzası miinasebet:ıc, başanlmasına e'k. 
selansınızın en acul yardımı deriğ bu. 
yurmad:gı bu taril:! eser için en kal. 
bi tebriklerimi ve en hararetli mem • 
nuniyct hislerimi ckseHinsınıza bildir. 
meklc bahtiyarım. 

BORtS 

Orta Avrupada qeni bir hadise 
-- 1- ~ ~ 1-1 3-1 .. ~__...._...,.. ........ - ı._a 1'-1' ..... --

Çekoslovak tayyareleri -Leh hududundan • • girdiler ıçerı 

Lehistan, elçisini şidaetle protestoya memur etti 

Frankocular Alikante
yi bombardırnan etti 

inqiliz konsolosu 
ağır qaral0:ndı 

Alikante, 6 (A.A.) - Saat 11,30 
da Franko tayyareleri Alikantcyi bôm 
bardrman ctmi§lerdir. Bazıl:ırı çok kuv 
vetli olan 70 bomba, Bcllaviıta ma. 
hallcsine ldüşmü§tÜr. 

250 kiloluk bir bomba, İngiliz kon· 
soloshanesine isabet etmiş ve mühim 
hasarata sebebiyet vermiştir. 

Konsolos ağır surette yaralarımı§-

tır. 

Bir kişinin ölmüş ve l 1 kitinin ya. 
ralanmış olduğu söylenmektedir. 

-------------------------------

CEPH~LERDE HARP 
VAZlYETl 

Banelona., 6 (A.A.) - Bir tebliğ. 
de ıöyle ·denilmektedir: 

Şark ceph-eıinde düımanın bütiln 
taarruzlaı:ı afır zayiat verdirilmek ıu 
re~ile tardedihniıtir. 

• • • 
v Salamanka, 6 (A.A.) - Nevcdilen 
bir teblifde .J(Syle denilmefı:tedir: 

Ebr nuntakasında cilmhuriyetçile. 
rin birçok taarruz teıebbüsleri aka. 

· mctc uğratılmıJ ve birçck mühim mev 
ziler i§gal edilmittir. 

KO~SOI.ıOS AGIR HASTA 

8 (A.A.) ...... AHkante· 

Varşova, 6 (A.A.) - Uc Çekoslo
vak askert tayyaresi bu sabah Slye
zln mıntakasında huduttan yirmi ki
lometre içeriye kadar bir uçuş yap· 
mışlardır. Polonyanm Prağdakl el
çisi, Çekoslovak hUkQmetl nezdinde 
bu uçuş için şiddetli protestoda bu· 
lunmağa memur edilmiştir. 

BİR mRSIZLIK TEŞEBBUSU 

Pral, 6 (A.A.) - Bu gece Prağ
dakJ Alman askeri ataşesi Albay 
Tussen'ln apartımanını soymak için 
bir teşebbüste bulunulmuştur. 

Albay Tussen, Prağda. bulunma
dılmdan zabıta yalnız zorlama ve 
kırma teşebbUsUnU meydnna çıkar· 
ma"ktan başka bir şey yapamamıştır. 
Zabıta memurları, memleket harici 
lmUyaıına malik olan apartımana 
girememişlerdir. 

Daha derln tahkikat icrası için 
Albay Tussenln avdetine intizar et
mek IAzımgelmektedlr. 

ÇEK - AMERİKAN TEMASLARI 

Prağ, 6 (A.A.) - B. Beneş, saat 
10 da Amerikanın Berlln sefiri olup 
halen Çe"koslovakyada bir tetkik se
ynhatl icra etmekte olan D. Hug Vll

"nnına ı~aııuıııı 311Llllllllnı•JJrn 1.ahiri 
u .. •en ~--" ~~iİiilrr1,....,llllJftlii'i~•.-.~~iil'1;ıi;l'fnlB' _: 

Ög., retmenlik da aldıfr yaralardan dola71 cok .... 

Amerlk:ının Prıı.ğ sefiri 
~~u~Kan kabuf etmiştir. Bu ll: 

tur)DJR boşanma usnlünU sokmaktı. 

Zira A \llst 11 r) mlıı kili c mahkeme· 

teri her ne kıı(]nr izdh nçlnrı fcshct

ınck snrnlıl) etini lıniz :idi) ckr de 
bu emrctlo bil'ibirlcrinclcn il) rJl:m 
erkek , 0 Jrndm için hiı" d.nhn evlen· 
mek yıu•nk itli. Hn7.I J\\11 turyn kn· 
nuuları He ı•nıın lnl' tnrnfııulım bi
rlblrlcl'indcn nyrılmış olan erkekler 
ve kadınlnr Jçln Jhclns ohınan lıususi 
bir ıııüsııac1o ile tckl'nr e\·lcıuııek u· 
suHlnden istlfaclc cdllcrck ynınliın 
lzdh'a~lıırm dc,·ıııııı dn nlc) lıtc bir 
~ikAyct olmnnııısı şnrtma bnğlı idi. 
ŞikAyct olduğu tnkdirdc, hiikinılcr 
bu türlü tzdh ıaçlıırm doğru ohıtmlı
ğına \C ga)Thnld bulnncluğuııa hük

ıncdcrlcl'di. . 
İtte Alnuuılur ) cnl bil" ı.nnun ile 

Anıstur3aduki lm ,11zl3cti Alnınıı· 
)"ada mc,·cut 011111 aile wmllcrlnc uy
durnııık mııksnchnı tnkJp ctnıh:lcr
dlr. }'akut n1 ni zıınıandıı ı\lmanyn· 
da lıllc Jınyııtmm c asını tcşldl <'d<'n 
usulleri tlo dcğlşt iı-nıJı,.lerdir. 

JIN' yerde olduğu gihJ AJnuın)ııtla 
dnhl ':'im •113 o kad11r C\ Jenıırn denilen 
akit bir kntlın ile bir cı·kck nrnsmc.!· 
yapılu.ıı hlr m11kn,·clc<lcn ibıırct idi. 
J>c, lethı, ct'Inlyctln bu nı11kn\"clcyc 
mil lahalc"I sndcco IJ.l tarııfın rızııı:;ı 
nı tel itle , e mu kın elenin kanuni 
şnrtlaı·a uygun olurnk nıkuuını tc~
hlto münhasır knlır(]ı. Yeni kanun 
ise c' lcnmc clcnllt.•ıı ııktl sadece iki 
ferdin karşılıklı aı-zularım tatmin 
ellen bfıo nınkın-clc mahiyetinde g(;r

mofor. Aktın snhllı olııınsı için her 
l;i<'ydcn C\\'CI :\lınnıılık t.·cuıl)ctinln 
umumi menfııutlno uygun ohıruk 
kurulmuş olnıasmı şart koşuyor. nu 
tarzda kurulan bir o\ lcnıno ak· 
tinin bozulması, ynni bir oıabkcmc 
tarafından l~ıınnın (tnliik) kararı 
, (lriluıcsi Jı;in de Alman cemJycti· 
nin, AJnınulık Alcmhıln nıcııraatl 
hunda olduğumın "ıthlt olmıısrna )ti· 
7.urıı go ıtcriJ or. 

Bilfarz enelce AJwan)ada c,Jcn· 
k k biri· mlş olan bir kadın ne er e 

l>lrlcrlnln sadakatinden şUphc e<lin
ı·c- mahkeme> c mUrn<'nnt ctlcr<'k bo-

ASIM US 
(SOfflU Sa. 6 Btı. 8) 

Selanik anlaşmasının imzası milna. 
sebetilc bana göndcrdigi nazik tcJ. 
graftan dolayı majestelerine hararetle 
teşekkiır ederim. Başarılmasında ma. 
jestelerinin aldıgı faal ve semereli his. 
seyi büyük memnuniyetle tebarüz et
tirerek, Balkan milletleri için bir re. 

im tihanında kazananlar 

fah ve muhadcnet devresi açan bu ta. -
rihi eser için majestelerine en samimi 
tebriklerimi takdim ederim. 

K.ATATORK 

- - -
G. KAzım Özalp 
ooıu manevr•l•r tn• 

gldlyof' 

nir il) J;:ndnr <'\"\ (') 'J'cpchar,ın<ln 1 

ı~'·ıullrııl"'n iki yıış lıü) ük bit" cocuğu 
lm;uklıı :> ıırıılı> urnk öldüren küçük 
Jrntil Aluncdln ıııuhu.kenıcslno dün 

rle <le' anı t.'<lilınl.,tlr. Resiı~~~ . Afı
ıııet ınalıkcınc tıuzurunclıl gorlilüyor. 
Tııhsllatını ıulliyc t;\ltnııunıuzcla oku-

l ncwıuız. 

An'kara, 6 (Telefonla) - Milli Mü. 

dafaa Vekili, general Kbım Ozalp, 

doğudaki manevralarda bulunmak U • 

zere ay gonuna doğru manevra mın. 

takasına gidecektir. 

15 inci yıl mada 1 y11sı 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden. 
Cümhuriyetin 15 inci yıldönU. 

mU hatırası olarak, bir tarafında BU. 
yük önderimiz Atatürkiln kabart. 
ma bir resimleri ile Altıok, diler t a. 
rafında cümhllriyetin 15 inci yılını 

tcsbit eden yazı bulunmak Uzcrc 
partimizce bir madalya yaptırıla. 

caktır. Sanatkirlarunızın, açtığımız 

bu müsabakaya ittirakleri ve hazır . 

!ayacıkları nümuneleri ağuıtoıun 

onuna kadar C. H. Partiıi Genci 
Sekreterliğine göndermeleri rica olu. 
nur. 

ıstanbul öğretmenleri 
Edirnede 

General Kazım Dirik öğretme.,. .. 
terle bir hasbıhalde bulu du j 

rrakyada yapılan işler hakkında etraflı malumat verdi 
(Y ..... 9ndde) 

hlm vaziyettedir. Diler taraftan ıı-
isnafa kaçarken yaralanan iki ~uk 
OlmUftllr. 

-·· ~ 

zat. mllteakıben D. Krofta tarafın· 
dan kabul edilmiştir. 

B. Bug Vllson, saat 15 ele Beril. 
ne hareket etmiştir. 

DUn, rağmur sıkıntısı lle karışık çok sıcak bir hayadan so11rıı birden· 
bire şiddetli bir sağanak halinde yn~ ınur boşanmıştır. Şehrin mulıtclif yer 
lerl sel altında kalmıştır. Resimde ŞehzQdcbaşmda s@lln bMtıtJ cadde 
n ln hali göi'IUU1or ... 

9)iifftedH pefinden : 

Kokain mukaddes toprak 
Fra•u gazeteleri Brookl 1n hahambaşısının, Te\Tat içinde ko

kain kaçakçılığı ettiği için, I"a riste te\·kJf cdJldiğinl yazdılar. Poll 
kendisine sorunca, hahambaşı kaçakcıbğı iukAr etmiş: 

- Bu kokain değil, Şeri" nclırl kenarından toplanmış mnk.ad 
des topraktır. BunıcJan alacatım para Uo l•'illsUndo Arapların ta· 
amızlarına uğrayan kara bahtlı l:"ahudilerln çocuklarma yardmı 
da buJunacatım." dcmJf. 

Fakat baham.başı Tevrat içinden çıkan şertn mukaddes toprak 
delO, ko-.ın oldulunu ltlraf ctse1di ne olurdu? Zira bahambqı 
H azreti Musa'nnı dinindeki abkAnu neşre memur bir adamdır. Mu
sa Pe7gambertn tfcareUnl 7asak cttlğl birçok: yiyecekler arasında 
lııe kokain denilen bir madde mevcut değildir. Onun için haham
başı: 

- l'a.hndller sadece tllc<'ar bir millettir. nen <le bu tllccaı· 
mJlletln dini reislerinden blrl>im· Bunun için tlcarct c<lcbııtrlm. 
Bbtm pefpmberlmb 7uak etmedlğl itin de kokain tkaretı 7apı
)'Ol'llm. ti 

Di1eblllrdl.. ve şllpheslz bu suretle kcmlislnl tlahn kun ct11 
m9daf .. etmlt olurdu. 

HASA KlJMÇATI 



~ -KU.KUN 

No.21 \'azan: Niyazı Ahmet 

Munzur dağlarına sığınacaklar veya- } 
but mü ademede öldürüleceklerdi. 
Bütün bu ihtimaller mukadderdi ve 
hiç biri kendisini eelAmete çıkara

mazdı. O halde ne yapmalıydı? .. 

Dersimli kızın elbiselerini çıkat!dr. 

Kendisi de soyundu ve ciğerleri dol -
duran toprak kokusunu derin derin 
içine çekerek uzandı, ona daha ııkı sa 
rıldı, hararetini daha çok duyldu. 

Bütün ümit kapılarının kapalı ol
duğunu düşündUk~e sıkıntısı kat kat 
artıyor, has.ret bir sevgi ate§l gibi i
çini yakıyordu .. 

- Nereye bakıyorsun Adnan bey. 
Al kadın, nrkasım bırakmıyordu. 

Şimdi bu gilzel kızın güzel, tatlı sesi 
bile Adnanı korkutuyor, tiksindiri· 
yordu .. 

- Ha.va aldım biraz. .• 
- Uyumak istemiyor musun? 
içeri gi~i. Toprak bir çan•ğın içi. 

ne konmuı bir yağdan ~ıkan beyaz 
bir ışık, mağaranın içinde titriyordu. 
Bi.r kenara oturdu, genç bir kızla yan 
yana yatacaklardı. Gülçubuk ile böyle 
bir yerde kalmak ne kadar isterdi, Hat 
tA ne kadar istemiıti, de muvaffak o
lamamıştı. Şimdi iıter iıteme.z Al ka. 
dınla bir mağarada, yanyana, kucak 
kucağa yatacaktı. Daha doğrusu böy. 
le yatmağa mecbur cdilmiıti. 

insanlar tuhaftır, .zorla elde ettiği. 
ni kıymetli sayar da kolayca gelenle
re dudak büker. Kadın da öyle değil 

midir? Kaçllkça kovalanır, fakat Uze. 
rini.ze titredi mi çabuk bıkarsınız. 

Adnan ayağa kalktı. Ceketini çıkar 
dı. Şapkasını bir tarafa fırlattı. Ayak. 
kaplarını çıkardı, sonra: 

- Ben burada u.zanmm Alkadın, 
yorgunum da ... 

- Dur üstüne bir keçe örteyim, 
Ü§Urslln •• 

- Sen ne yapacaksın?, 
- Ben Ü§Ümem Adnan Bey, biz 

alııığu:. 

- Olmaz olmaz. Ben de ttıümem. 
Adnan uzarur unnmu y9rgunluğu 

nun bUtün vUeuduuu hırpalamıı oldu. 
ğunu anlıyordu. Her tarafı ağınyor. 
du. Gözlerini kapadı, biraz sonra U • 
zerine 'keçenin örtüldüğilnU hissetti. 

- !şıfı ıöndüreceğim Adnan Bey. 
- Söndür Alkadm .. 
Ne olursa olsun Adnan uykusunu 

alacaktı. Sinirleri yatışmış, kendisini 
toplayabilirdi. , 

Aklına gene Gillçubuk geldi. Yan 
uykuda, yan uyanık hayaller görme -
ğe ba}latnıf tı. Dersimliler mağarayı 
basmışlardı. 

Gülçubuk, beynini tırmalayan bir 
kahkaha ile gülüyor: 

- Aptal adam ... Sen kansın .. diyor 
du. 

Sonra tekrar Dersimliler üzerine 
sullanıyor, ellerini, kA:llannı bağlıyor 
hır, karanlık mağara yollann'dan uçu. 
rur gibi geçiriyorlardı. 

Bağırmak istiyor, sırpınmak isti. 
yor, muvaffak olamıyordu. 

- Seni buraya gömeceğiz. Diye Ku 
• tudcresinin korkunç bir uçurumunun 
altında ta§ları pcrçalıyarak akan ıula. 
rı gösteriyorlardı. Havaya kaldırıyor. 
lar, fırlatıyorlar ... 

Adnan bu buhranlar içinde gözleri
ni açtı. Bağırmak istiyordu. HattS ba. 
ğırmak için ağzını bile açmıştı. 

Hafif bir nefes yüzünü okşuyordu. 
Alkadrn yanrbaşrnda yatmıştı. Elini u. 
zattı, ellerini, vücudunu, yüzünü yok.. 
ladı. Dersiınli kız, apaçık, üstüne bir 
şey örtfinmeden yatmıştı. 

. . . . . . . 
Adnan uyandığı vakit mağaranın 

yarısına kadar güneı giriyordu. Alka.. 
dın kalkmıı, giyinmi§, bir kenarda o. 
tumıu1tu. 

Genç delikanlı, rahat rahat giyindi. 
Gözlerini açtı, tekrar kapadı ve tcit: -
rar derin bir uykuya daldı. lkinci uy. 
ku da hayli silnnUJ olacak, uyandığı 
vakit mağarayı oğuk bir havanın iı • 
tila etmiş olduğunu hissetti. 

- Adnan Bey yemek yiyelim. 
- Çok uyudum değil mi Al'kadın? 
- Uyudun ya •• 
- Yorgundum Alkadın .. Çok ycrul 

muıtum .. 
lkiıi de güldUJer, Alka!dın Adnana 

daha ziyade yaklaştı. Yanına oturdu. 
Elini onun göğsüne koydu ve; 

- Beni sevdin mi Adnan B y7 .. 
Diye sordu. 

Adnan, birşey anlamamış gibi, Der
simli kızın yüzüne baktı, böyle bir 
sual karşısında kalacağını hiç ummaz. 
dı. Dersimli kadınların yabancılara 
gönül vermek şöyle dursun yüzlerine 
bakmadıklarını duymuş, hatta gör. 
müştü. O kadar, ki Elftzığda onu bir 
gece umumi evlerden birine götürmil§ 
terdi. Adnan burada Fidan adlı bir 
kadm görmüş ona laf olsun diye: 

- Seni sevdim Fidan.. demişti. 

Denimli olmaınakla beraber bu vi. 
layct merkezinde doğup büyüyen ka.. 
drn kahkahalarla gillmÜJ: 

- Sen çok yabancnJısın buraların .. 
demiJti. 

Şimdi Alkadına ııe diyecekti.? Son. 
ra bu kadın niçin böyle bir sual ıor -
m•fa !Uzum görmilgtU. 

Adn.an, iclurakl dı, 1 UrWm 

~aha f azl Dersimin garip tdetleri 
ile karııtaıllğı zaman tuhaflaşıyor, tik. 
siniyor, korkuyordu: 

- Acaba bunun albndan ne çıka -
eak?. diyordu. 

- Sen çok gtlzelsin Alkadın .. 
Dedi. 

Bu, Denimli 'kızı tatmin etmemig. 
ti. Güzel olması aanki hiç bir kıymet 
değilmit gibi dudak büktü, tekrar sor. 
'1u: 

- Beni sevmedin mi? .. 

- Sevmez olur muyum?. 

- Ben de sevdim, Adnan Bey. Gül 
çubuğa söyleme bunları .. 

- Niçin Alkadın, eöylcrıem ne o • 
1ur? 

- O bana yemin verdi. 

- Ne yemini?. 

- Söylemem Adnan Bey .. Yemin 
verdi. 

- Hem beni seviyorsun, 
söylemiyorsun .. 

hem de 

- SöyliyemC'm Munz:urun bagı için 
yemin verdi. 

Munı:ur, Dersimin tepesi bulutlar 
.arasında kaybolmuı bir ~ağıdır. Ora
dan çıkan sulara Munzur suyu denir 
ve dağ gibi su da mukaddestir. 

( A rktı.tt VOT) 

arf irikı a ının 
onuncu yı ı 

Dok uz ağustos salı 
~iloü kullanıyor 

Harf inkılabııruzın onuncu yıldö • 
nümü dokuz ağustos salı günU büyük 
bir törenle kutlanacaktır. 

OgUn festival şenliklerinden ba~ka 
üniversiteliler büyük mikyasta törene 
i§tirak cde<:eklerdir. Saat 8 ide üniver. 
site konferans salonunda toplanılacak, 
müteaki'ben genç talebeler ellerinde 
meplelerle şehir bandosu önide, Gülha. 
ne parktna gidecekler ve Atatürk hey. 
keline çelenk 'koyacaklardır. 

Eminönü h::lkevi temsil kolu Sa· 
rayburnu parkında Himmetin oğlu pi. 
yesini temsil edecek, dil kurumu ba§. 
kanı Bay İbrahim Necmi harf ln!:ilabı 
hakkında bir konferans verecektir. 

Med ve cezır ••• 
Bir yaz gezintisi yapmak 
isteyen iki kızın geçirdik· 

Jeri nahoş macera 
lngi!tcrede, 18 yaşında bir kız olan 

Ayrin Bovden, bir yaz gezintisi esna. 
sında pek nahoo bir macera geçirmiş. 
tir: 

Bu kız, kendieite ayni yaşta olan mu 
hibbcsi Filie Deyvisle, Porloktnn yola 
~kmıştır; Maynlinyde, Kardiften gele 

cek bir tenezzüh vapuruna. yetişecek

lerdi. Lakin, iskeleye vardıkları za
man, vapur kalkmıştı. Bunun üzerine 
de kızlar, geriye dönmek zaruretinde 
kalıyorlar. 

Dönüş için, sahil yolunu seçiyorlar 
ve bir müddet sahil boyunca kayalık
lar üzerinden yUri.iyorlar. Bu suretle 
dönüş yolunu tuttuktan bir mU.ddet 

sonra da, bir med dalgası gelip lk~lni 
birden karadan ayırıyor; mUetakil bir 

tarr.da kalarak, etrafı su lle kaplanan 
bir kaya. parçası üzerine atıyor. 

Saatlerce bekliyen kızlar, karanlık 
bastırınca elektrik feneri yakarak. sa. 
hil nöhclçilmni ikaza u~aeı::vorlar. 

Bir kımıldanış sırasında, Ayrin suya 
dü§ilyor, tekrar kayalığa tutunuyorsa 
da, i§aret verdiği fener elinden kayıp 
sulara karı~ıyor. 

Ayrin smlsıklam olmu3 esvabını, 
ça.m~ırlarım sıyırıp, kurusun diye 
kayalar üzerine Geriyor. Sırtında bir 
muşamba, soğuktan tir tir titriyerek 

geceyi geçiriyor. Muhibbesi Filise ge
lince, o aralık daha aı: rUzgiıra maruz 

bir kısma sığınmıştı, ama. Ayrio, ıs. 
lak kayalıkta ayağı kayıp da tekrar 
suya düşmek cndi§esile, yerinden kı. 
mıldayamıyor. 

Ortalık ağarınca, Ayrin, bir de ba
kıyor kl esvabını ve biltUn çama§ırla. 
rını sular götürnıü§; sadece yağmur. 
luğu orada! 

Açtıktan ve soğuktan bitkin hale 
gelen iki kız, ayni zamanda ayakları 

kaya sivrintileri ile çentik, çünUik ye
re ayak basamaz vaziyette olmaları
na. rağmen, cezirle sular çekilince, tek 
rar arkası olan kayaya, sahil bo)'4na 

Ula§ıyorlar. Orada bir eve kapağı a. 
tan kızlara, melce gösteriliyor, yiye
cek, giyecek veriliyor. 

A}Tlnle Filis, 14 saat naho3 bir va.
ziyette kalarak, tasarladıkları tenez. 

zillıü tasarlamadıkları şekilde ap. 
mı§ bulunuyorlar!? 

Korkunç hayaletlerin verdiği vah . 
fetle Adnanın içi titremeğe baJlamıJ
tı. İçini saran bu 'kOTku ile ona sokul. 
mak, onun hararetini duymak istedi. 
Alkadmın ürkmesini bile düşünmeden 
yaklagtı. Kollarını vücudundan ayıra. 
rak kucnldadı ve biltiln vücudunu ona 
yapIJtırdı. 

Sus andırmada 

- Alkadın uyuyor musun?. Gel bu 
tarafa beraber yatalım Alkadın.. U _ 
§Ürsün onra.. Hastalanırsın. Keçeyi 
de beraber örtelim Alkadın. 

Artık korkmuyordu. Başını genç 
kadının göğsüne gömmüş, sımsıkı 
sarılmıştı. Bir müddet öyle kaldr. 
Fakat biraz ııonra terlemeğe başladığı 
nı hissetti. Alkadrn da üstüste kimbi. 
lir kaç fistan giyiyordu. 

- Çıkar bunları Alkadrn.. Daha 
rahat uyursun.. Uşümezsin kork. 
ma Arkadın. ilk se/cNnl cuma gUnün yapan öus vapuru l1t:uıdırmada 

• lsfanbu öğrefmenlerı 
Edirnede 

General Kazım Dirik öğretmen· 
lerle bir hasbıhalde bulundu 

frakyada yapılan işler hakkında etraflı malumat verdJ 

18tanbui ôyr. uıını c..-ı ııw ı:xııı •• tta bu. 
lUf1ı(lJl Um~ni Miifr.ttiş General 

Kazıtıı Dirik 

Edirne, (Hususi) - İstanbul öğ. 

retmenleri bugün ıaat dokuıda Ata. 

türk parkına gitmitler, beraberinde 
getirdikleri çelengi itfaiye bandosunun 

iştirakile ve çok içten gelen meras~m
le Gazi anıtına koymuşlardır. 

Bundan sonra kafile ba§kanı ile 
beraber öğretmenler genel ispe'kter 

KAzım Dirike iadei ziyarette bulun. 
muşlardır. Salon kapısında misafirleri 

ni karşılıyan sayın general, Trakya
nın faaliyeti etrafında kendilerine §U 

izahatta bulunmuştur: 

''- Devlet Trakyada kalkınma 6ia. 
temini koliektifleıtirmiıtir. Devlet, 

hususi idare, belediyeler, köylü hep 
bir arada çalışır. 

Biz eıki Oımanlı imparateduğunu 

çökmek üzere bulunan bir toprak ola. 

rak aldık. Hiçbir yerde Tür'k: gücü, 
Tilrk kuvveti kalmamııtı. Halbuki bu. 
cün Byle mi? .. 

Bı,ı mesut devirde, bu mesut gün
lerde, AtatUrk re1imınae Urk urdı 

her §eye, ekonomisine sahiptir. Köylü 
ni.in rehberidir, mürşididir, her§eyi. 
dir. 

Bütün Trakya bölgesinde en çok 
ehemmiyet verilen ıey yapılan işlerin 
plinlaştmlmasıdır: Her yerde mutla
lca plan .. 

Vilayetlerin, kazaların, belediyele • 
rin, köylerin muhakkak planlı çalı§ml 

lan göze çarpmaktadır. Biz §imdi u. 
mumiyetle be~ yıllık plan içersindc 
çalışıyoruz. 

Yıl içeninde yapılamıyan herhang! 
bir it muhakkak surette onu takip e • 
den yılda yapılmak mecburiyetinde. 
dir .. Ancak bu sayededir ki heryer ıgıt 
daklanacaktır. Gene bu aayedcdir ki 
bütün kasabaların ıuyu, elektriği, 

haritası, kısa, tek bir kelime ile her 
ıeyi olacaktır. Ve yine bu sayededir 
ki Ioıluk durmadan kalkacak, her ta· 
raf nura knvuıacaktır. 

milyon dokuz yü.ı bin lira tutar. (80) 
kooperatif bugün aktif olarak çalış. 

maktadır. Daha birkaç giln evvel Al. 
manyaya kavun ve karpuz satmak ü. 
zere bir kooperatif daha kurulmuş

tur. 
Trakyada 200 örnek köy vardır. 

Evvela ige 40 köyle başladık. Bunlar 
b:itün çevrenin ıııldağıdır. Biz köy. 
lerde faaliyeti yalnız söz ve kitapla 

değil ayni zamanda göz ve resimle de 
yapıyoruz. Bunun için muhtelif afi~ 

ve levhalar yaptık. 

Halen bölgede yerleımit 90.003 
göçmen bulunuyor. Bunlann yüzde 

sekseni mlistahsildir. Hepsinin kültü. 
rü yüksek, temit, azamt yardım gör • 
müı vatanda§lardır. Yine bu maksadı 

temin için (6) milyon lira sarfile is. 
tanbul - Edime asfalt yolu yapıl. 

mııtır. Yolun Lilleburga.za kadar olan 

kısmı ikmal edilmiştir. 

Son kısım ı 940 da dost Bulgar hu-

duduna varacaktır. Bu yol göçmenle. 

rin refahı üzerinde büyük bir rcl ya.. 
pacaktır.,, 

Bundan sonr• genel müfetti§ Trak. 

yanın killtür kalkınması hakkında öğ. 

retmenlere esaslı bilgiler vermi§ ve 

bu vadide nevedilen çok kıymetli der 

gilerl de gö terml§tir. 

General misafir öğretmenlerini ka. 

pıya kadar götürüp uğurlamııtır. 

"'- TUNA komisyonu yarın Sinaya • 

da bir toplantı yapacaktır. 

Toplantı esr.asında Anıluıdan son. 
ra )' nile tidtrrı 1 canıret kes"'"'""" 

olan Tuna rejiminin tecdidi meselesi 
tetkik edilecektir. Almanya ve Avuı. 

turyanın bu komisyonda arllk mümes. 

silleri bulunmamaktadır. 

AHONE fAHIFESJ 

llımltkel llunttket 
trtnd• dııındo 

Aylık il~ J~~ K11-
a .,ıık 280 •2~ • 
8 ıylık n& 820 • 
Yıllıll voo 1GOO • 

J erlhısıuden Balkın liirllll lçla ıydı 
olua kurut d0$01llr. Posta blrllğlae sır. 
mlyco yerlere ıyda )'elmlt be~er kuruı 

ı zammedilir. 

4hnne kaydını blldtren mektup n 
telgraf O<'retlnl, ıbone parasınıa posta 
~eya banka ile yollnma Ocretlnl idare 
kenılı 01erlne Jır. 

Tiırklutnln hu P<Mlo mttkeıtndt 
l\UHUN'a abone uaıılu. 

Adres deaıştlrme OcreU 25 kunışıur 

Trakya bölgesine hergcyi yok ola . 
rak kavugmugtuk. fstil&dan 6Cnra 800 

koyunla elimize geçen bu bölgede bu. 

gün orta bir rakamla bir buçuk mil. L---------------' 
yon kıvırcık koyun vardır. Bu husus 
için .de yine büyük bir azimle çalıı

maktayız. 

Meseli tar'bon savaşına amansız 

bir ~ekilde devam ediyoruz. 300.000 
hayvana aıı tatbik edilmiştir. Bu ıe. 
kil altında 1940 yılında ıarbondan e· 
ser kalmıyacaktır. Ruam mücadelesi • 
ne da ayni gekilde devam ediyoruz. 

Kl.syde çok bUyük bir güç vardır. 

Şimdiye kadar ihmal edilen ve i§ gör. 
mek imkanı yoktur denilen bu gUç ve 
kuvvet "imece,, dir. Bu kuvvetle biz 
herıey yaparız. Her§eyi yoktan var e. 
deriz. Bu çalışma üzerinde muhtarla. 
rın da büyük yardımları vardır. 

Trakya bölgesinde muhtarlarımız 

çok kuvvetlidir. Onları askerlerden se. 
çeriz. Bunlar yüzde 80 okumuş ve şu· 
urlu insanlardır. Yine bu faaliyeti ye. 
yıinu 550 ye varan köy katipleri kuv. 
vetlendlrir. 

Bugün HOQ köyümüz bulunuyor. 
1280 i köy kanununa tabidir. BUtçele 
ri vardır; biz bunları ayn ayrı tetkik 
ederiz. 

1400 köyün bütçeleri yekönu bir 

.___......" ........................... " ... -............. . 
İ 7 Ağustos - 8 A~ustos ı 
f lilKU nı Pazar Pazartesi 

·ıj Cemnzlü:ahir 1357 

8 
!ci 1°: - G~:: 1 

• Huml Tenrnıuı 1353 24 25 
i llııır sııno 93 94 1 
! Gün do~ışu 5,00 5,01 

1.

1 ~:~a~~~%aıı 1~~~~ 1 ~~~ 1 
oaıe • 12,20 12,20 
ikindi • 16,13 16,13 

10,20 19,20 
'ı Akşnm " 21 ,09 21,07 1 

\'ııtsı • ! 
j tmsftk 3,00 3,01 i ... _. ............................... _. ...... _ . ..._ .. _ 

15 Yıl Evvel Bugün: 
ANKARA - Xaci paşa hcyrtl aııl:ulue

&I Romaya muvasaldt ederek parlı7k mera-

&lmlr. kar,ılanmıı ve na~tıekll Jlu&ollnl ta
rafrndan dn kabul olunmuşlardır. Musoll-

1'1 htytllmlzi 11apılacnlt bir rtımlgrcide 

davet etmiştir. 

Tlcyctimi:. ltalyan leşkildtı asl:triyr, 
bahriye ı•e lıaııalycslnl ltlklk ellikten sorı. 
ra Şlmalf ltaluauı dolaşrp §clırfmi:e do. 
neccktlr. 



Veınft kDtapiaır: 

-- -Köiün Yolu 
"Re/ ik Ahmedrn_ 11~ ~ag
f aga sığmış onbır hıkage- Yerli mallar ser-

lik bir kitabı,, g·sj bu akşam 
Refik Ahmedin son kitabını, Çanak

kaleye giderken, vapurda. okudum. De 
iliz üstünde yalnız bir adam için kita. 
tan gilzcl yoldaş olmaz. 

Dostumun cemiyet içindeki çehre
sini iyi bildiğim ve sanati ona vası. 
ta ettiğini görür gibi olduğum için, 
son eserinin adı, beni aldattı. 

"Köyün Yolu,. nda sandım, ki içti· 
rnat bir akide belirecek. Köylünün ız
tıra bı sayılıp dökUlerek münevverler 
çekiştirilecek, §ehirlinin refahına sö. 
Vülecek, ortaya sebebsiz yersiz bir 
hınç tohumu atılacak. 
Meğer aldanmışım. Eserde böyle 

bir şey yok. Refik Ahmet. gözü ka... 
pah, daha doğrusu gözü içinin dün· 
yasına çevrilmiş bir mefkureci gibi 
değil, yaşayan gerçeği görüp gösteren 
bir sanatkar gibi çalışmış. . 

Buna sevindim. ÇünkU ben, sanatı, 
belli başlı cemiyet davalarının boyun 
duruklarına öküz gibi koşmıya taraf. 
tar değilim. inanmışımdır, ki dava sa
nati, asaletini kaybeder. 

Sanat tarihi, şahidimdir. Zaman za. 
man bir takım modalar çıkar. Fakat 
bütün bur.tar, nihayet modadır. Kı~a 
bir ömür içinde yanıp sönerler. Bır 
kumaşa, şekil, biçim veren moda, ku~ 
ma-şm aslını nasıl değiştiremezse. da
valar, •·tez,, ter de sanatin özüne öyle-
ce dokunama.zlar. 

Sel gidip kum kaldığı gibi, moda 
geçer \"e sanat kalır. Tarihin, eserleri 
kayda. başladığı gUndenbcri, kaç kere 
hava değişti! Kaç moda benimsen~p 
bırakıldı. "'Fert için mi'! Cemiyet içın 
mi?,, meselesinin, yUz senedenberi hl
ıa çözUlemeyişinde sanırım, ki bu de. 
ğişmelerin payı bUyUktlir. 

Refik :Ahmedin eseri, böyle değil. 
'1J."~ırim Ynln~ hiit.iin...mıuı:ail• r.o~iat 
bir kalemden çıkmıe; Genç bir boQa
nm köylU ile elele vererek bir batak. 
lık UstUnde düzgün bir yol kurmala
rmın hikayesi. 

Hikayede devlet makinesinin i§leyi
§lni yakından ka ... Tıyan bir görüş var. 
Tipler çok canlıdır. tstidaların takıl
dığı masa çalıları ne güzel gösteril. 
miş. Hele benzin parasile ~för günde

liğini köylilden lstiyerek silindir \·er
miye razı olue noktası, adamı acı a. 
<:ı güldürüyor. Evet belki acı ve hazin. 

dir: fakat ne yazık, ki bu içlilik ve a
cılık kalemin suçu değil. gerçeğin 
kendi tadıdır. Hakiki sanatkar. ne 

bahasına olursa olsun bu acılığı ört. 
mek için kendiliğinden bir şey kat.. 
mu. 

Refik de öyle yapmı~. Yol kenarı-

Çimento buh
ranı devam 

ediyor 
Bir müddet evvel başlamıe olan çi

mento buhranı h~ıa devam etmekte. 
dlr. Birçok inşaat çimento bulunma· 
dığından yilzüstU kalmıştır. 
InşaaUa alakadar bazı kimselerin 

iddiasına göre, Istanbulda çimento sa. 
tıcıları, müşteriden malın değerinden 
faz.la fiyat istemektedirler. Bilhassa 
bu işi perakendecilerin yaptığı tasrih 
edilmektedir. 87,5 kuruşa satılması 
lazımgelen 50 kiloluk çimento torbala
n 140 kuruşa kadar satılmaktadır. 
17,5 liraya verilmesi l!zlmgelen bir 
ton çimento da 22 liraya yükselmiştir. 

Umwni kanaat bu vaziyetin ancak 
hariçten memleketimize çimento geti
rilmek suretile düzeleceği yolunda ol
duğundan bu hususta hükumetin sa
lahiyet verdiği Etibankm biran evvel 
piyasaya hariçten çimento getirmesi
ni §iddetle intizar olunmaktadır. 

"Köyiin yolıt,, adlı hikaye 1\itabının 
dci)crU. muharriri 

Refik Ahmet Scvengil 

na atılan külüstür bir silindir bozun. 
tusuyla yolu yapan köylil, alnını gurur 
la yilkseıtemiyor, içinde bir korku 

var: 
_ Ya, izinsiz devlet malını kullan-

dığımııı duyarlarsa? diye vakit vakit 
Urpermeler geçiriyor. 

"Medeniyet Dersi,, nde de, yine böy
le çok kuvvetli, erken bir müşahede. 
nin izini değil. kendini görüyoruz. 

Bunda mükemmel bir han tasviri 
var. "Adı palas ama kendi ahır!., olan 
bir han tasviri. 

Hancı hiç tınmadan: 

- Bizde bit ne gezer! llahi beyim, 
aklına. Ra_şayım.1tin biri bırakır öteki 
alır! 

Diyecek kadar kalenderdir. 
Kiiçilk hikaye, bir hayat parçasını, 

bütün ömrün içinden çekip çıkaran bir 
eser olduğu için hayli gilç bir iı sayı
lır. Bu küçük parçanın içine hayatın 
kendisini, tipleri, psikolojileri, mantı. 
ğı ile sığdırabilmek herkese nasip ol. 

maz. 
Dostumu böyle dar, çapraşık, çok 

çetrefil bir yolda muvaffakıyete ka. 
vuşmu§ görmek beni sevindirdi. 

Yalnız bilmem niçin, bu son eserin
de üslubuna biraz kayıtsızlık karıştır. 
mış. Sanat nesrile gazeteci yazısı 
arasındaki farkı o da benim kadar bi
lir· Eserde bence bu kalenderlik tek, 

biricik buluttur. 
1/akh-ıı Süha Gezgin 

çocuğunuzu hangi okula 
vereceksinız? 

Jstanbul bölge 
sanat okulu 

Okul Sultan:ıhmettedir. Telefon 
umarası 20140. İstanbul yüksek 

n t okulunda iki ihzari, üç teknik sana . 
f ağar icleri model, tesvıye, 

sını ı ve ,. ,. • 
. dö"'·u··m sıhhi tesisat ve elek. 

demır, ,.. • 
trik atelye?eri vardır. 

Bu okula yatılı, yatısız:, .paral~. ve 

t
alebe alınır. Pansıyon uc -

1 
parasız: 
rcti 150 liradır. Memu.r çocuklann. 

.. de on tenz:il~t yapılır. 
dan yuz 

Girmek istiyen talebenin: 
A _ ilkokul mezunu olmaları, 
B _ Yaşlarının 13 ten az 17 den 

yukarı olmaması, 
C _ Sıhhi durumlannr raporla 

tesbit etmİ! b~lunmaları, 
D _ İmtihanda kuanmıı olmala. 

rı lazımdır. 
Paralı ve nehari talebe imtihana 

---o-- tabi değildir. 
Yugoslav Batkonsoloıu tstanbuldan başka; Ankara, 
Yugoslavynnın şehrimizde bulu. Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, 

lımir, Kastamonu ve Konya illerin 

kapanıyor 
Bu seneki faaUyet ge
çen senelerden çok 

daha iyi oldu 
General Franko lspanyasmm şeb. 

rimlzde bulunan Ankara ajanı B. 
Julyo Polenstya, diln sabah Galata
saray Yeril mallar sergisini gezmiş 
ve cıkarken muharrirlmize, "sergi. 
nln çok enteresan ve kıymetli oldu. 
ğunu .. söylemiştir. 

Yerli mallar sergisinin iki harta 
kadar daha açık tutulmasından 
vazgeçilmiştir. Bu itibarla sergi bu 
akşam kapanacak ve al~kadarlar, 
gelecek sene için açılacak daimi ser
gi işlerlle meşgul olmıya başlıyacak. 

ıardır. 

Serginin bu seneki faaliyeti, çok 
iyi bir muvaffakıyetle neticelenmiş. 
Ur. Ziyaretçi sayısı artmış, alışveriş 
ise yerli mallara karşı halkın göster 
dlğl rağbetin yUksek derecesini bil
direcek kadar fazla olmuştur. 

Gelecek sene açılacak daimi ser. 
ginln adı, "Sanayide ilerleme sergL 

si .. olacaktır. 

Bir Çocuk Göğsünden 
Isırıldı 

Fatihte oturan Fehmi Gonce adlı 
12 yaşında bir çocuk dUn sokak
ta gezerken bir beygir tarafın. 
dan göğsünden ısmlmıştır. Fehmi 
ısırıldıktan sonra korkup yere dil.. 
şilnce birçok yerlerinden daha yara. 
lanmış, hastaneye kaldırılmıştır. 

Diğer taraftan beygir yakalanm:ı:ı, 
kuduz olup ohnadliın1n tea ili lcln 
mUtıahede altına aırnmr,tır. 

Oksijen Nakline Hususi 
Vagonlar ayrılıyor 

Oksijen, hidrojen, ve ascUlen gibi 
maddelerin nakllyatmda her tilrlU 
tehlikenin önUnc geçmek maksadile 
Devlet Dem lryolları idaresi, her a
yın birinci ve beşinci günleri bu mad. 
delerin perakende olarak nakli için 
trenlerin arkasına husus! birer va. 
gon bağlanmasına karar vermiştir. 

Bu maddeleri havi vagonları nakle
den trenler ilk kalktıkları istasyon. 
dan itibaren her istasyona geldikçe 
merkezi haberdar edeceklerdir. 

-<>--
lki Yangın 

Dün şehrin iki yerinde iki yangın 
başlangıcı olmuş, bUyümcden söndü. 
rülmüştür. 

1 - Çakmakçılarda Küçük hanın 
alt katında Istavri oğlu Haramazun is 
kemle atelycsindeki yol üzerinde top. 
lanan talaşlar ateş almış, itfaiye tara. 
fından yetişilerek söndilrülmü§tUr. 

2 - Kalyoncukulluğunda Tarlabaşı 
apartmanında oturan Sellnikli Mev
hidenin oda perdelerinden birisi tu. 

• tuşmuş, kendisi tarafından görülerek 
söndUrUlmUştUr. 

PARMAKLARI EZİLDİ 

Şişlide Silrat mensucat fabrikasın. 
da amele Yusuf oğlu Ihsan, dün ma
kine başında çalışırken sol elini maki. 
neye kaptırmış, parmakları ezilmiştir. 

--<>-
Buz Sarfiyatı Çoğaldı 

Havaların ıncak gitmesi yUzUnden 
buz sarfiyatı çoğalmıştır. Belediye, 
buzun kilosunun yüz para.dan fazlaya 
satılmaması için icap eden tedbirleri 
almıştır. 

o 

Türk - Romen Elişleri 
Sergisi 

Türk - Romen elişleri sergisinin a
çılması için hazırlıklara ba§lanmıştır. 

Sergi 20 ağustosa doğru açılacaktır. 
Romanya hUkumeti eşyalan §imdiden 

nan Baş konso1oıııu B. Vutcotiç, mczu. d de bölge sanat okulları vardır. 
nen Belgrada gitmiştir. Gelinceye IL..;.e __________ ııııtr--:. 

kş.da.r ba' konsolosluk itlerine ınua .. 
vln B. Spaıoljt Venle bakacaktır. 

göndermiye amade bulunduğunu biL 
dirmiştir. 
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Hastaneden beş parasız 
çıkan biri 

Kavunlara 
dayanamamış 
Bir aya mahkOm oldu, 

fa11al ecıl edlldl 
DUn, ka..-un yUkJU olarak Yemişe 

yannşan ömerin motörilne Yaşar a.. 
dmdn bir gene sokulmuş ve herkes 
işile meşgul olduğu sırada bir kayun 

alarak kaçmıştır. Yaşar kavunu bir 
köşeye çökUp kesmiş, ancak daha. bir 

lokma yemiyc fırsat bulamadan ya
kalanmış, hemen cürmü meşhut zap. 

tile adliyeye sevkedilerek Sulta
nahmet ikinci sulh ceza mahkeme
sinde muhakeme olunmuştur. 

Yaşar mahkemedeki sorgusunda. 
suçunu gizlememiş ve eunları söyle
miştir. 

- Birkaç gUn evvel hastaneden 
cıktım, hic param kalmamıştı. Aç 

karnına sokaklarda dolaşıyordum. 

Nihayet sabahleyin Yemişe gittim, 

motörde taze taze kavunları görUn. 
ce canım cekU. Dayanamadım; bir 
knyun alıp kactım. Fakat, bir dlllm 
bile yemeden yakaladılar. 

HAklm Sal~hattln Demirelli, Ya
şara bir ay müddetle hapis cezası 

vermiş, fakat sabıkası olmadığını 

gözönUnde tutarak cezasını tecil e. 
dip kendisini serbest bırakmıştır. 

---o--

l<adın yüzünden 
bir yaralama 

Mesele ayot kadını 
sevmekten çıktı 

Dün de kadm yüztlndmt bir yarala.. 
ma vak'ası olmua, birisi arkadaşını 
ağır surette yaralamıştır. 

Fenerde Şehit Muhtar caddesinde 
25 numarada oturan Ahmet oğlu Nafi 
ile arkadaşı Hamam sokağında 53 nu
marada oturan Kazım oğlu İsmail ay. 
ni kadını sevmekte ve bu yilzden iki 
arkadaş arasında sık sık ehemmiyet.. 
siz kavgalar olmaktadır. 

DUn akşam her zamanki gibi yine 
beraber gezmiye çıkan Nafi ile Kazım 

yolda dolaşırken, mevzubahs kadına 
rastlamışlar ve Nafi kadına yaklaşıp 
konuşmuştur. 

Kazım bu hale fevkalade içerlemig 
ve Nafi ayrılıp yanına gelince, hiçbir 

söz söylemesine fırsat vermeden çek
tiği kamasını arkadaşının sol böğrü. 
ne yerleştirmiştir. 
Ağır surette yaralanan Nafi hasta

neye kaldırılmış, Kizım suç aleti ile 
yakalanarak tahkikata başlanmıştır. 

--<>--

anır annm ş©>yBe 
lddDa edDyoır: 

1 Bu yıl kış pek 
fazla olacak 

BiltUn Avrupa büyük bir sıcak dal. 
gası içinde bulunmaktadır. Hararet 
bilhassa orta Avrupa.da hissedilmek
tedir. Bu hafta Belgradda hararet 

gölgede 53, Vareova.da 50 yi bulmuş.. 
tur. Yalnız, Fransada bu sene fazla 
sıcak görlllmemcktedir. 1910 da 37 
1924 de 38 dereceye k11dar yükselmi~ 
olan hararet bu gUn Fransada ancak 
32 derecedir. 

Diğer taraftan, bir Alman aliminin 
haber verdiğine göre, önümUzdeki kıe 
çok sert olacaktır. Bunun sebebi §U. 

dur: ~lf~im cereyanı bu sene yolu
nu degı§tırecek ''e ı;ıimali Avrupanm 
iklimini yumu3atmak hususundaki te. 
sirini icra edemiyecektir. 

Kuruna abune 
olunuz ve edininiz 

öğretmenleri 
memnun ede
cek teşebbüs 

Mesken tahsisatı için iç 
bakanhk tetkik yaptırıyoı 

Ilkokul öğretmenlerinin birikmit o. 
lan mesken bedellerinin verilmesi i~in 
bütçede icap eden münakalenin yapıl. 
dığı yaz:dmııtı. 

Öğretmenlere bu para tC'dricen iki 
veya ilç taksitte ödencdektir. Diğer 

taraftan öğrendiğimize göre iç i§leri 
bakanlığı bütün öğretmenleri m~un 
edecek yeni bir teıebbilste daha bu. 
lunmağa karar vermiı ve hazırlıklara 
ba§lamııtır. 

Villyetlere gönderdiği bir tamimde 
öğret~enlere 5 ile 8 lira arasında ay. 
.rıca hır mesken tahsisatı ilive etmek 
için allkadarlardan fikir iıtemiıtir. 

istenilen fikir de viliyet bütçesinin 
bunu heı lira veya sekiz lira olarak 
kaldırabilmesi keyfiyetidir. Ali.kadar
lar cevabı yakında bakanlığa göndere. 
ceklerdir. 

Öğretmenler bu zamları 
yıldan itibaren alacaklardır. 

-0-

ıelecek 

iki Zavallı, Hırsızlık 
Suçundan Yakalandı 

Yenlşehirde 13 - 14 yaşlarında iki 
kız çocuğu hırsıirık suçundan yaka. 
lanmı§lıard11'. İkisi de Rum olan kızlar 
Ye"*1hirde bir eve girmişler ve içeri. 
deki t1Ya sandığını kırarak 110 lira 
para ile bir hayli eşya. çalmı§lardır. 

:Yakalanan kilçilk kızlar kamhati bi
rlbirlerinin üzerine atmaktadır. 

Yapılan tahkikat sonunda babala. 
nnın annelerini brrakıp kaçtığı ve an. 
;nelerfaJn de1Mf}ca bfrlsile ya.§8.ftlıya 

ba§laması üzerine kızların sokakta 
kaldığı anla§Jlmıştır. Bu kUçUk kıila. 
rm birçok erkek dosUan vardır. Bun. 
lar da. vak'a.dan sonra yakalanmışlar, 
soııguya çekilmişlerdir. 

--o-

Konferans Ve Danslı Çay 
Şişli Halk evinden: 

Tilrk harfleri inkılabmm 10 uncu 
yıldönUmU mUnasebetile ağustosun 9 
uncu salı gUnU saat 17 de Halkevimiz 
de Bay İsmail Hikmet tarafından 
(Tilrk dili inkılabı) hakkında bir kon
ferans ve Halkevimiz cazının i§tira-

kil~ bir de danslı çay verilecektir. Da. 
vctıyeler Halkevinde dağıtılmaktadır. 

--0---

Loyd Corç Hasta 
Lon!dra gazetelerinin yazdığına gö. 

re, sabık İngiliz baıvekili Loyd Corç, 

fena halde soğuk almaktan mütevellit 
bir hastalıkla yatmaktadır. 

Doktorlar, kendisine tam bir istira
hat tavsiye etmişlerdir. 

Loyd Corç, bu yüzden hariçle olan 

blitün münasebetlerini kesmiı, angaj. 
mantarını geri bırakmııtır. 

---<>-
Hapishane Binası Hakkında 

Karar Verilemiyor 
Umumi hapisane binasının yıkılıp 

yıkılamıyacağı hakkırldaki karar bu
gün verilecekti. Fakat İ§İn daha esas. 
lı tetkiklerden sonra halledilmiı olma.. 
sı muvafık görülmüş, mütehassısların, 

yerinde geniı mikyasta bir tetkik yap 

analarına yeniden karar verllmi§tir. 
Heyet arasından seçilen miltehas. 

111slar umumi hapisane binasının yanın 
da adliye sarayı inıa edilebilir mi?. 
Edilemezse hapisanenin yıktınlmasın. 
da bir mahzur var mı'drr?. Noktasından 

tetkikte bulunacaklardır. 
Bunun için de heyet salı günü ha

pisane binasını tekrar gezecelctir. 

Mütehassıs heyetin vereceği karar 
'komisyona bildirilecek ve gelecek haf. 

ta pazartesi xUnU toplanacak olan ko. 

misyon katt kararını verecektir. 
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Çeviren : Nebll S. Altug 
A'tletn~m sezonu kapanırken 

\.1111ıııııııııu11 mııınnnııı... 21 .,.ıınnuııuıı _...,.,,J 
"Dougoun" la manastırm arasın- j 

da ve yolda daha yakın bir mesafe- 1 
de, bir bedevi kampı gözüme Hişti. 
Bunların, beygir ve sığır sürüleri 
yanlarında bulunmayordu. Anlnşı -
lan uzun müddettenberl burada bu
lunduklarından, hayvanlarını dağda 

bırakmışlardı. Yaraların çoğunun 

üzerinde, sari hastalık l\Hl.meti olan, 
rengn.renl~ bayraklar dalgalanmak
ta idi. Yanıbaşlarmda, tepesine bir 
başlık geçirilmiş yllksek sırıklar bu
lunan yurtalar ise, sahiplerinin 
BldUğünU gösteriyordu. Ovada do
laşan köpe:k sUrillerl, etrarta, cu· 
kurların içinde veya nehir kenarın· 

da, insan cesetlerlnln bulunduğuna 
delildi. Kampa yaklaştığımız es
nada, davul sesiyle karışık, meHl.n
kollk bir hava çalan bir flUt sesi ve 
haykırışmalar kulağımıza çalınmn

ğa. başladı. 

tuğu ve çekindiği milletin, bugUn 
ynYnş yn,•aş ortadnn kaybolmakta· 
dır. 

Etrafımda, hep bu can çekişenler 
lrnrngl\bını görüyor, erkek, kadın 

,.e çocukların feryat, sayıklama ve 

hezeyanlarını işitiyordum. Ditnp 
blr hale selen slhlbazın davulu, 
monoton bir şekilde devamedlp gldi-

Sporcularımız bu sene 
başında ve mevsim so ... 
n unda ne dereceler aldı? 

;.ordu. Elimde, bu sefalet ve iztırap 
manzaraları tlo mücadele · edccelc: 

ne bir deva, no bir kuvvet olmadı
ğından, bu manzaraya tahammül e
debllmeme lmkAn yoktu. Bu melun 

mahalden, sUratıe uzaklaşarak kac· 
tıl\. Bu lrnrlrnnç sahnenin izleri, 

sanki bir müddetten beri peşimize 
takılmış gUrUnmez cinlerin tacizleri 

gibi, uzun mUddet hafızamızdan si
linemedi. Hastalık cinleri! Sefalet 

ve dehşet sahneleri! Mongollstanın 
karanlık ve esrarlı mihrapları önün-

• 
{ Mongolumuz, vaziyeti anlamak U· 

zere ilerledi ve döndUğU zaman, blr 
çok Mongol ailelerinin, kerametleri 
ile tanınmış (Ynlıançl) hutuktusun
dan yardım istemek için gelmiş ol· 
duklarmı söyledi. Veba, taun ve 
kam. çiçeğin kırıp geçirdiği bu halk, 
Hutuktuyu g6rmek üzere çok uzak
lardan gelmişler, fakat, (Urga) da· 
ki Buda Vlvanı ziyarete gitmiş ol· 
duğuudan, onu, manastırda. bulama· 
mışlardı. Bunun üzerine sihirbaz
ları yardımlarına çağırmışlardı. 

Hastalar, blrlblrl ardınca ölUyordu. 
Sabnhleyfn, yirmi yedinci ölüyü de 
ovaya atmak mecburiyetinde kal
mışlardı. 

de, her gün kurban edilenlerin ruh
ları! '!'esirinden kolaylıkla kurtula
madığımız, korlrnnç ve anlaşılmaz 

bir korku hepimizi sarmıştı. Ancak 

ağaçlıklı tepeyi geçerek, ne (Yaban· 
çl Küre) yl, no "dougoun" I ve ne de 

Soıı atletizm miisa'OOTocıTarından l>iri$t csnası11<M a.1ınm1-§ bir mısrontanc 

Bizim lıunları konuştuğumuz es
nada, yurtalardan birinden bir si
hirbaz cıktı. Bu, bir gözilne perde 
inmiş vo suratı çiçekten delik deşik' 
1.ıir halde bulunan, lılr ihtiyardı. U
zerlndo rengilrcnlc paçavralardan 

"lDUrekköl' btr elbise bu1nnuyaır,~ıı1ltil"t 

tun bu r enkli parçalar belindeki ke
mere lıağlanmış duruyordu. ,Yanın

da bir davulla. bir flüt bulunmak
ta Jdl. Gözle ri yuvalarından fırla· 
mıştı; morarmış nğzından köpükler 
saçılıyordu. Birdenbire, uzun ba
caklarının üzerinde fırıldak gibi dön 
meğe, sar'aya tutulmuş gibi, elleri
ni, kolla.rını, omuzlarını oynatmağa, 
davul ve flüt çalarak, acayip ve can
hiraş sesler çıkararak, sıçramağn 

başladı vo bu hareket, yüzü sapsarı 
keslilnccye, gözleri kancanağınn dö" 
nünceye kadar devam etti. 

Ukbahardan itibaren ldevam etmek~ 
te olan İstanbul mıntakası atletizm 

içinde bir çok can ~eklşenlerln bu· programı geçen hafta nihayetlendi. 
lunduğu hendeği görmeyecek bir ye- Son seçmelerde kazananların, bu 
re geldikten sonradır ki, <lerin blr sene Yugcslavyada yapılacak olan 
nefes alabildik. Balkan oyunlan için maça girmek U. 

Bir az sonra, bllyUk bir gölün lte- zere oldukları şu günlerde genç at. 
narına vasıl olduk. Bu (TlslngUl) Jetler de istirahate çekilmiş bulunmak 
dil. Göliln kenarında bir Rus evl bu- tadırlar. 

Bu seneki Balkan oyunlarına gide. 
lunuyordu. Burası, (Kosagöl) U 

cek atletlerimizin yine dördüncülük
(Ulyasu tay) a bağlıyan telgraf Is· 

ten kurtulamıyacakl~rı muhak"kak gi. 
tasyonu idi. bi ise :ele, yapılacak derecelerin daha 

KATİLLER ARASINDA iyi olacağına da şüphe edilemez. 
Telgrafhaneye yaklaştığımız es· Bu sene başlanmı~ olan atletizm 

nada, (Kanin) adında ,telgrafhane çalışmalarının büyük tesiri ancak üç 
:işler! ilo meşgul olan, sarışın bir dört sene sonra görülebilecektir. 
&!Wc.o....tcand\U Wk. aşı.un b~--~1~~1twııınııcn -:-alet erimiz het' mcm 

vırla, g.eccyl orada geçirmemizi tek- Je'lcette olduğu gibi lstanbulda da ıınu
lif etti. Odaya girdiğimiz zaman, u- ayyen dereceler tesbit edilecek ve 
zun boylu, zayıf bir adamın ayağa tecrübe müsabakalarında bu derecele. 
kalkarak bizleri dikkatle .s.UzdUğUnü re erişebilen atletlere hususi birer 
YO mütereddid Qir tavırla bize doğ- rozet hediye edilecektir. 
ru ilerlediğini gördük. (Kanin), Bugünkü istanbulun genç aletleri, 
-:: Misafirler, diye izahat verdi. Türkiyenin her hangi bir mıntakası. 

(Hatyl) e gidiyorlar. Duranın ya- nın birinci sınıf atletlerile yarışabile •. 
hancıları. cek kabiliyettedir. 

- Aiti., dedi. Dördüncü katagoriden başlıyarak 
Kemerlerimizi çözerek, ağır Mon- mevsimin ilk ve son rekorlan arasın. 

gol kaputıarımızı müşkülti.tln çıka- da bir mukayese yaparsak ıu netice. 
rırkcıı, zayıf adamın, ev ,sahi1.ıimlzc yi elde ederiz: 
heyecanlı bir şeyler anlattığını gör- 50 metrede derece 7,2 den 6,8 e, 

dilm ve oturmak Uıere, masanın ya· 100 metrede 13,l den 12,1 e, gülle'de 
ııına yaklaştığım sırada, omm, "ge· 10,26 dan 11.98 e, diskte 22.92 den 

clktlrmek mecburiyetindeyiz" de· 28.05 et uzun atlamada 5.14 ten s.95 
dlğhıl işittim. (Kanin) de bu sözleri, e, 4x50 bayrakta 28.8 den 26.7 ye yük 
başını sallamakla tasdik etti. selmiştir. 

(Arkası 1'a1') Uçüncü kategorideki dereceler çok 

Nihayet, yere yuvarlanarak, bil -
tun vücudu flo kıvranmağa ve anla
şılmaz sesler çıkarmağa başladı. 

lşto sihirbaz, çılgınca hareketleri i
le hastalık cinlerini ürküterek, has· 
talarını bu şekilde tedavi ediyordu. 
Diğer bir sihirbaz ise, hastalarına, 

biHl.hare öğrendiğime nazaran, Buda 
Viyanın aknilüfer çiçeğinden doğ

muş vücudunu yıkadığı mukaddes 
sudan alınan, pis ve çamurlu bir su 
lçlriyordu. lkl sihirbaz da, mütema
diyen: 

Kasım paşada 
cuk sünnet 

125 ço
edildi 

- Om, om, diye bağırıyorlardı. 
Sihirbaz doktorlar, cinlerle böyle 

mücadele ederken, öbür tarafta has
talar kendi hallerinde terkolunmuş
tu. Zavallılar, keçi derileri ve kaput 
yığınları arasında yatıyor. yüksek 
bir hararet içinde, sayıklıyor vo 
Utrlyorlardı. Ateşlerin etrafında, 

hastalığın sirayet etmediği gençler 
ye çocuklar oturuyor, etraflarında 

geçen hi\diselere aldırmayarak, çay 
ve tutun içmekle meşgul oluyorlar· 
dı. Yurtnlnrın hepsinde, tasviri lm
kıl.nsız hastalık, ölüm ve sefalet 
manzaraları görlllmekteydl. 

Ey ulu Cengiz Han! Asya ve Av
rupayı derin bir vukufla anlamış ve 
bütün hayatını Mongol adının yük· 
solmeslne ve zaferine tahsis ctmiş
Un. Milletine, onu, böyle bir ölüm
den koruyacak nuru niçin verme
din? Eski alı Hl.kını, asırdide dürilst
lüğünU ve sulhcu seciyesini muhafa· 
za etmiş olan milletini, asırların 

mahvetmekte olduğu Kara Kurum
da gömülü kemiklerin, koruyama,. 
mıştır. Dir zamanlar, medeni diln
ranın yarısmdan zlyadesinfn ltork-

Kasımpaşa çoeult esirgeme kurumu, 
teşekkülii 1938 yılı başından itibaren 
idare heyetinin seçtiği arkadaşlarla 

üç ay evvel çevrenin yoksul ve kim. 
sesiz çocuklanndan 101 kişiyi tama. 
men giydirmek ve bu arada hasta ve 
gıdasız yavrulara süt ve ekmek temin 
etmek suretilc büyük yardımlarda bu. 

· lunmuştur. 

6 Ağustos cumartesi günü de Ka 
sımpaş:ı Geyikli aile bahçesinde 125 
çocuğu sünnet ettirmek gibi büyiı1c 

bir iş daha başarnuştır. 
Resimde sünnet olan çocuklan ve 

idare heyeti ile 125 çocuğu bir buçuk 
saatte sünnet eden sünnetçi Mustafa 
Remzi Elitcz görülmektedir. 

kıymetlidir. Bu çocukJar iki sene son
ra doğrudan doğruya birinci katego. 
riye geçerek milli takım kadrosunu 
kuvvetlendireceklerdir. 

Bir de bu ımıfın derece!erini ilk 
eforJarile mukayese edelim: 100 met. 
re 12 den 11.4 e, 200 metre 27.7 den 
24.9 a, 400 metre 50.3 ten 55.2 ye, 
800 metre 2.26 dan 2.12 ye, 110 ma. 
nia 17.6 dan 17 .1 e, 200 mania 30 ldan 
27.5 e, (Türkiye re&:orudur), 4x100 
bayrak 49.1 den 47.2 ye inmiştir. 

Güllede 9.70 den 12.32 ye, diskte 
26.30 dan 30.39 a, ciritte 31.70 den 42. 
98 c, uzun atlamada 5.67 den 6.00 ya, 
sırıkla atlamada 00.0 ldan 3.00 e, üç 
adımda 11 den 12.88 e çıkıldı. 

Hundan birkaç !\ene: CTTd yapılan 

Türkiye birinciliklerinde bile bu de. 
recelerle gelen bir nuntakanın rahat 
rahat ortalığı derleyip tophyabileceği 
hatırlardadır. 

Birinci kategoriye geçmeden bura. 
da sene başında müsabaka yapan ikin
ci kategoriden bahsetmeliyiz. 

Bu kategoriye yaşlan iler!emiş at. 
letizme yeni heves etmiş tecrübesiz 
adamlar alınır. 

Bu sınıf, üçüncü kategoriden terfi 
edenlerle takviye edilir ve mevsimin 
ilk müsabakasında birinci kategori ile 
birJikte yarışır. BöyJe bir yanşmada 

birinci kategorinin içerisinde üçüncU. 
lüğc kadar ijercce aJabilmiş olanlar 
doğrudan doğruya bir üstteki sınıfa 

geçerler. 

Plase olamamış olanlar ise ikinci 
sınıftaki vaziyetlerlne göre mükafat 
alırlar. 

Bu sınıf tan da yetişen pek esaslı 

adamlanmu: clmuştur. 

Yüz metrede Istanbul üçüncülüğünü 
l 1.2 ile 'kazanmış olan ve 6.54 ile u • 
zun atlama birindisi olan H. S. den 
Seyvan mevsimin ilk müsabakasında 
100 metreyi 12 saniye ile kazanmış

tı. u~ ıehir müsabakasında 200 metre 
de ikinci gelen Muzaffer BaloğJu, :disk 
ve güllede ani pa.rlıyan Arat, 800 met 
rede ön safa gelen küçük Ahmet bu 
sınıftan yetişmiş kimselerdir. 

Birinci sınıfımız henüz bir birinci 
sınıf olmaktan pek uzaktır. Alınan de. 
recelerin beynelmilel kıymeti hemen 
hemen yo"ktur. Aşağıdan gelen kuvvet 
ti takviye kıtaatı üst zümrenin kıyme
tini arttıracaktır. 

Bu sene içersinde tstanbulda 10.000 
metre, 110 mania, 1500 metre, 4x1500 
metre 200 mania, 4x200 metre ve 
4x400 metre rekorları kmlmıştır. 

Amma 110 metre müstesna diğer 

derecelerin pek esaslı kıymeti yoktur. 
Bir iki tanesi müstesna eğer bugünkü 
Türkiye rekorlarının 'kıymeti yoksa 
bundan ldört beş veya on sene evvel. 
kilerine gitmeye hiç lilzum görüle.. 
mez. 

Bir de.rece yapabilmek için altıdan 

bile fazla rakibe ihtiyaç vardır. Türk 
atletizm tarihimize bir göz gezdirecek 

]
Festival milnasebellle pbrl 

gelecek olan 

Futbol takımla 
Slavya, Nasyonal ve Ol 

plyakos .... Her UçU de 
çok kuvvetlldlr 

Çekoslovakyarun mcthur Sla 
Mısırın Nasyonal klilp ve Yunani 
nın birincisi Olempiyakoıun felti 
spor temaslanndan futbol maç 
yapmak üzere şehrimize geleceğini 
velce haber vermiştik. 

Slavya Türkiyeye ikinci 
len ecnebi ekibi olmakla beraber 
teknik futbolu ilk gösteren takım 

Bu seneki merkezf Avrupa ku 
maçlarının son karşılaımalannda Slt 
yalılar, bu turnuvanın f8Dlplyonu 
dedilen İtalyanın Guiova klilbUntı 
lup etmeğe muvaffak olarak - h 
de 4 - O gibi büyük bir farkla 
turnuvadan elemine olmasına ıe 

olmuşlardır. 

Bugün tam formunda olan Sla 
nın antrenmansız Türk futbolcularla 
pacağı maçların neticelerinin le 
olacağı biran bile akla getirilemez._ 

1 

Mısrnn Nasyonal klübil futbol takl 
mında da, beynelmilel bir töhrete • 
Iik olan kardeş memleket, milU futbJ 
ekibine dahil altı sporcu bulunmakU 
dır. Mısırlıların !da talmnlammz ~ 
f ından yenilmesini pek milmkOn anı 
mıyoruz. 

Yunanistan şampiyonu Olempiya 
kos ise; geçen sene ıehrimizde Pirt 
muhteliti ismile gelen ve muvaffalay~ 
li ma~lar yapan takımdır. 

Yunanistanın beynelmilel futbolCU' 
!arından Vazos, Depuntis, SimyonidU 
Gramatapulos ve Langoı Olempiyaka 
kadrosuna dahildirlcz. 

Yunan gazetelerinin yu~ 
göre, Olempiyakoa takımı bugtin &f 
tam formundadır. Nitekim bundal 
bir iki ay kadar evvel ıehrimize ıelef 
Fcnerhnn '"'Yr. yr.ntıdl1rteır~raı Otila 

tasaray ve Perayla berabcr-e 3 
Şişliyi mağlQp eden Enoli~ - P 
tinaskos f utbolculanndan kurulan m 
telit takım, :tstanbuldan dönerken q 
lempiyakcsla karşılatmıı ve bu mil .. 
bakada Olcmpiyakos çok hakim bl 
oyundan sonra yediği üç gole muka 
bil yedi gol atarak açık bir gılibiyel 
kazanmıştı. 

-<>-
Dünyanm en meohur merk• 

muauinlerinden Arjantlnll 

Montı 
Yine ltalyadaki klubünd 

kaldı 
Birinci dünya kupası maçlarında Ar 

jantln milli takımının merku muavtnıf 
ğinl yapan Monti, gösterdiği fevka.l&cf 
oyun sayesinde dünyanın en melh~ 
futbolcUsU olmuştu ... Sonradan Jtatya tt 
rafından nyartılnrak_, Arjantbıden !tal' 
yaya getlrilen bu bUyWc futbolctı ~ 
son zamanlarda tekrar memleketbıe af 
deceği söyleniyordu. Fakat merkezi A• 
rupa kupası maçlarında klllbll Juvenlıt 
taknnmfüı yine fcvkallde oyunlar ~ 
rnn Montl, son gilnlerde tonturatml ~ 
zeliyerek, line İtalyada talmaia kani 
vermiştir. 

Fransa kandırabilecek mi 
Yukarki ı·esim, merkezi Amerikamt 

en kıymeUl futbolcularmdan Reguelrcıt 
ya aittir. 

Şimdi Hava.nada bulunan bu o 
ya Frnnsanm Rasing klUbUne alabDm 
için, geçen gün Rasing klllbUn reisi 
yüz liradan fazla masraf ederek mert 
zi Amcrikaya telefon etmlt ve dalllaıli 
larca konuşmuştur. Fakat bUtlln bu 8' 
mckler henUz bir semere verme~ 
Amerikalı oyuncunun Franaaya p 

gelmlyeccği henüz malQm değildir. 

olursak uzak veya yakında iki atleti 
bariz bir surette mevcut müaa ......... ., 
n paylaştıklarını hatırlayabiliriz. 

Bunun önüne geçmek için mil 
adedini arttırmak lazımdır. Bir da 
cteğ-~ ne kadar yayılırsa zirvesi d 
o derece yüksek olur derler. 
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Korku Yatağı 
j An ıcrıKu Cunıhurrei::>i lŞe ın:üdahale -edecek mi? 

Köpeksiz yürüyemi
yen kör kadın 

ingilterede içeri ahnm adı, köpeği 
1,5 ay karan tinad 3 kaiacak 

Yazan: Edgar Vallas 
(eviren: li. M. 

----------No. 54 ------------• 
_Aman lanet olsu,ı Daver'c! 

Itider yerinden sıçradı. 
- Bril mi? Bril nerede? 

Olganm sesi şimdi cni~onu işitili •. 

Fakat göstermiye lüzum yoktu. Zi
ra Bril gayet perişan bir halde, yır
tık, pırtık elbiseler içinde bir memu
run koluna yaslanmış olarak geliyor
du. 

yordu. 
o sesin içinde öyle bir yorgunluk ve 

1 ihtiras vardı ki başka pir wmanda ol 
saydı, Rider'in yür<>ğini hüzün boğar. 
dı. Fakat ı:ıimdi, Margritin akıbeti 
bu bedbaht genç kadının halile uğraş
mıya meydan bırakmıyorQU. 

lngilterede bir knnun \"ardır, d15ıırdnn 
gelen kimsenin ynnında köpeği varsa, lila:;:;illl:~ 
hayvan bir buçuk ay karantinada bekler; 
bundan ewcl köpeğin lngiliı hudutta • 
rından içeri girmesine müsaade etmeı. 
ler. Halta vaktiyle İngiliz krnllçPslno 

Rider süratıe sordu: 
- Nereden geliyorsun? 
Adam bir saniye kadar konuşama· 

dı. Sonra yeri iııarct edilerek: 

Olga•o dakikada bir "dul kadın., ol. 
duğunun da farkında değildi. 

( A rl.Yısı OOT) 

Dalgın acranı - Eyı ah, yii:m.c ö[j
rt ıı m ryi 1111 ıı t m U§ll 111 ! Frnnsnd:ın hediye gönderilen kupPk bile 

bu kanuna tlıbi tutulmı:ş, krnliçnlr. batın 
için köpeği karantinada bekletmeden i
çeri sokmayı kimse düşünmemişti. 

- J\:uyuııun dibinden... dedi.- Mis 
Margrit de şimdi oradadır. 

Kısa harici haberler Bril, lıalsizliğinden yıkılmak üze.. 
reydi. Kendisine kuvvetli bir kadeh 
konyak verildikten sonradır ki, vak'. 
ny1 anlatmıya ba~ladı. 

Bunun üz.erine Rider. Grey ve Bril 
hep birlikte kuyunun başına gittiler. 
O müddet 7.arfmda askerler de polis· 
ler refakatinde olarak en önde bulu
nuyorlardı. 

-- .,..., -:(. Tayyareci Korrigan, muvasalatı 

esnasında haJk tarafından yapılan fev 
kalade nümayiş esnasında almış oldu. 
ğu şüpl1esiz bulunan karnındaki bir 

On bin franga t>ir imza 

Delki şimdiye kadar buna itiraz eden 
do olmam15tır. Fakat bu gün bu kanun
dan ilk defa olarak bir Amerikalı kız şt
knyotçidir. 

Rider ve Grey, bellerinden ayrıca 
ipler bağlandıktan sonra itina ile nıer
dh·cnlerden inmiye başladılar. 

Bril yarı yolda tehlikeli bir mıntaka 
olduğunu söylüyordu. Orada, icap e· 
den dikkati gösterdiler. Ridcr yalnız 
bir şeye hayret ediyordu. llk defa ku
yuyu muayene ettiği zaman bu merdi· 
venlcri nasıl olmu~tu da göımemişti ! 

Her halde kuyunun kapağını tama· 
nıen açmamış olacaktı. 

Dibe geldikleri zaman atlndılar. 
Rider ya ,·aş bir sesli!. 
- Margrit! diyefısıldadı. 
Fakat hiçbir cevap yoktu. 
Rider önce bir yana, sonrtı öteki ya. 

na elektrik lambası sıktı. 
Fakat .Margrit yine görünürlerde 

yoktu. 
Hidcr, tarif kabul etmez bir yeis i. 

çine düştü. 
~onra Grcy'c dönerek: 
- n, dedi. O tnrnfn öoğnı git ben 

de geçidin bu taı·afmr takip edeceğim. 
Bellerindeki ipleri çözerek her ikisi 

de aksi istikametlere ayrıldılar. 
Rid<'r, ayakları kayarak, yıkıJrp 

kalkarak, yarı koşuyor, yarı yürüyor
du. 

Derken ilerden beliren bir ses işit. 
ti. Durup elektriğini tuttu. 
Ağır ağrr yürüyerek sağa dündü. 

Uzaktan gün ışığına benzer bir aydın. 
1ık gördü. 

Oturup ileriye doğru baktı. Bu sı. 
r:ıda bir insan gölgesinin de kımılda
dığını farketti. 

Ridcr eğilerek ilerJcmiyc başladı. 
O dakikaya kadar elinde sert kauı;

çuk sopası bulunmakta iken. şimdi 
korkunç Brorning tabancasının kab. 
zasma yapıştı. 

Gltikçe, o gölge yaklaşıyordu. 
Bu sıradn, gölge birdenbire konuı:l-

tu= 
- Olga, baban ner~yc gitti? 
Bu Misis Börtün'dü. 
Hider, verilen cc,·abı ic:itmcdi. Çiin

kU cevap çok geride bir yerden geli
yordu. Ve boğuk bfr halde aksediyor
du. 

O kızı bulmuslnr mı? 
Rider bu ikinct suali de ses soluk 

çıkarmadan dinledi. Boynunu ileri u. 
zatmış, verilecek cevabı işitmiyc çalı. 
şıyordu. 

Gelen cevap eu oldu: 
-Hayıy;-! 

Sonra Olgaya bir şey daha söylccli 
ki f{idl'r pek iyi nnlıyamadı. Bun. 
d:ın sonra Misis Bürtün'ün sözleri yi. 
ne bir şikfı~·ct halini alarak şu yolda 
:ı ksetmiye başladı: 

- Burada kalmanın manası nedir? 
~en zaten bana d·•ima böyle muamele 
<:>tliıı ! Kimse demez ki ben fenin anne· 
ııim, nasıl ölmediğime şaşıyorum. Çek 
t ığinı dertlerin hesabı yok. O adam 
reni günün birinde i"ldür..nıiyC' kalkar. 
~:ı hiç şaşmam ... Ve bu dediklerime 
mim koy! 

Derken. gızh bir yerde duran kızın 
itirazları yükseldi: 

Her halde "Of bıktım., gibi bir ey 
s~·ylcmiş olacaktı ki, ann<>sı: 

- Sen bıktınsa ben bıl,nı Jım mı? 
diyordu. Vaver ncrc-i " Tulı ftır ki 
baban Da\"cr h İ\km l bir \ o) lo· 
medf. Acaba D \ r'ın b t a bır cy 

mi 

yaradan dolayı doktorların emri üze • Dünyadaki meşhur ve büyük adam. 
rine yatakta yatmaktadır. lnrın imzalarını toplamak hastalığına 

Mis Hazcı Hurst lsmindt'kl bu genç kıı 
kördür ve ancak yanında köpeği ol
duğu takdirde yürüyebilmektedir. A
merikadan lngiltcreyc gelirken de kö
peğini yanına almış ve vapur sahile 
yanaştığı zaman da, onun yardımıyla. 
çıkmak istemiştir. Fakat burada ka-' 

Tayyareci, nümayişlerden başka /a tutulan meraklı bir İngiliz zengini, 
pılacak kabul resimlerine gidebilecek. kral Corc ge~enlcrdc Pnrisi ziyaret 
tir. Kendisinın salahiyettar makamat· ettiği sırada tnkızaferdeki hatıra def· 
tan mezuniyet almaksızın Atlas Okya terine imzasını atarken bu im7.ayı ku
nusunu geçmiş olmasından dolayı mu. rutmak için kullanılan (baskurut) ka.. 
vakkaten iptal edilmiş olan pilot vesi. ğıdına on bin frank teklif etmiştir. 

nun karşısına çıkıyor. 

kasının ıptal müJdeti bitmiştir. Takın bekçisi teklifi reddetmiştir. 
Korriganın tekrar uçmasına ruh .. at Çünkü bekçi fakir bir adam olmak 

la beraber, lngil:ı kadar imza topla. 
verilmiştir. 

:;.. Fram:ız enstitüsü azas.n::lan olup ma meraklısı iıniş .. 
birçok tarihi ve diplcmatik eserlerin Mısırda Bar Artistleri 

müellifi bulunan Şarl Düpiii, ~6 yaşın Mısır gazetelerinde çıkan bir ista. 
da olduğu halde vefat etmiştir. tistiğe göre, lskenderiyedeki bar ve 

:f. İngiltere üzer;nde başlamış olan kabare artistlerinin sayısı hayli kala-
hava manevralan, sis dolayısilc sabah balıktır. Muhtelif milletlerden 628 
saat S,30 da inkitaa uğramı~ saat 14 kadın artist lskenderiyenin gece ha. 
tc tekrar lıaşlamıştır. yatını yaşatır. 

Taarruz eden tarafın, Layçestcr, Bu nrtistlerin içinde 223 Macar, 
ve Londraya yakın olan birço'k merkez 7~ Alman, 63 Avusturyalı, 36 Yunan, 
lcri "bombardıman ctmeğe., muvaf. 35 Amerikan, 31 Çek, 29 Fransız ,28 
fak olduğu zannedilmektedir. Horn- Bulgar, 23 Leh, 18 İspanyol, 13 Yu. 
şurh, Norslot ve Esseks bombardıman goslav, l5 ltalynn 9 İngiliz, 4: Lit-
tayyaı elcrinin taarruzuna uğramış ve vanyalı, 4 Suriyeli 4 İsveçli 6 Rus 4 
bu sıraaa Grıt nngton demiryoJu _ Y 2..Ar · tinli 2 Uruguyaylı 
nun bir kı;Ju tahrip edilmiştir. 1 Norveçli 1 Türk 1 lraklı 1 Holanda.. 

:;. Ingiltcre amirallık dairesinin an. lı 1 lranh l Belçikalı 1 Çinli 1 Beyaz 
Rus kadın artist vardır. 

şantres yatı ile, Baltıkta bir cevelan 
yapmakta olan B. Dülf Kuper, Kiele K a n Muayenesi Terakki 
gelmiştir. Pazara kadar orada kalmak E diyor 
niyetindedir. Amerikanın Viktorya 5ehrinde çok 

* Liyonda inşaat sanayii amelesin. yaıılı bir zengin, genç karısından şüp
den binlerce kişi, taleplerini terviç et belenmekte ve geçimsizlik günden gü. 
tirmek için umumi bir grev ilanına ne f azlalaşmakta imiş. Bu ihtiyarın 

karar vermişlerdir. • 17 yaşında bir oğlu varmış. Çocuğun 
:;. LEH hariciye nazırı B. Bek, dün kendisinden olmadığından şüphelenen, 

Oslodan Berlinc gelmiş, derhal Polon karısını hiyanetlc itham eden ihtiya. 
ya sefarethanesine gitmiştir. B. Bek, rm iddiası mahkemeye kadar intikal 
saat 23,30 da Varşovaya har~ket et - etmiştir. Mahkeme kan muayenesi 

miştir. 
:;. BELÇiKA, dududuna 200 metre 

mesafede bir demiryolu geçidinde bir 
tren ile altı yolcu nakletmekte olan 
bir otomobil arasında çarpışma olmuş, 
otcmobildeki 6 yolcudan beşi ölmüş. 

ttir. 
$ LEHiSTANDA Ho;şof mıntaka-

sında düşen bir yıldırım, beş kişiyi 
öldürmüş, beş kişiyi de ağır surette 

yaralamıştır. 

:r KENT, dük ve düşes, dün akşam 
Dalmaçyaya gitmek üzere Bclgratta 
nailıi hültümet prens Pol ile prenses 
Olgaya misafir bulundukları Brdo şa 
tosunu terketmişlerdir. Dük ve düşes, 
birkaç gün Adriyatikte bir cevelan 

yapacakla_rdır. 

Gü rıl ü k 

RADYO 
P r ogram• 
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yapılması kararını vc.rmi§, ve ilk ev
vel ihtiyarın sonra da oğlunun kanla. 
rı muayene edilmiştir. Neticede çocu. 
ğun başka kandan olmadığı anla.§ıl· 

ması üzerine kıskanç ihtiyar genç ka. 
rısından af istemiştir. 

Sadık Köpek 
Venedikte bir sene evvel bir mo. 

tosiklet kazası neticesinde ölen Joze
J>C Tornago isminde bir adamın çok 
sadık bir köpeği varmış. Motosiklet 
kazası olurken köpek de sahibinin ya. 
mnda bulunuyormuş. Bir yıldanberi 

köpek Jowpenin motosikletle ezildiği 
yere gidip, yeri tırmalar sahibini arar 
Ye akşamları tekrar eve döncrmig. 
Ölen Jozepe namına geçen hafta se
nelik dini ayin yapılırken köpek ber
mutat kazanın olduğu yere gitmiş 
ve sahibini ararken bir otomobil al. 
tında kalarak ayni yerde can vermiş
tir. Sadık köpek bu suretle bütün 
Venediklileri müteessir etmiştir. 

( Kısa h_a_be_r_ıe_r __ ) 
• Ormanları koruma idnresl, Sirkecide 

~eni \C hu~ıık bir amb:ır binası yap. 
ııı:ığa ktmır vcnniştir. Bu hıısustnki pltın 
lı:mrlıııımışlır. Binanın 22.200 liraya 
~·ıkar:ıgı uııııılııınktudır. 

O ?.aman da kız şikayet ediyor: 
- Nasıl olur! diyor. Köpeğim be. 

nim gözüm demektir. O olmazsa ben 
ne yUrUyebilirim, ne de vapurdan bir , 
adım dışarı atabilirim. Başka bir kö
pek de bana bu işi göremez, çUnkü be
nim köpeğim benimle beraber büyU. 
mil§ttir, beni daima arkasında götür. 

Amerikalı kız ,.c karanffnada ))('klctll· 

mek istenilen köpeği 

vapur da lngiltereden tekrar hareket 

etmek Uzeredir. Kı2:1n ya köpeğini ka. 

rantinaya bırakması, yahut da Ameri
kaya dönmesi lfwmdır. 

miye alışmı§tır. 
Genç kızın bütün eikayetine rağmen 

köpek gemiden dışarı çıkarılmamıştır. 
Bunun üz.erine, Mis Hazel Hurst Ame
rikan cümhurreisine telgrafla mürıı
ca.a.t etmiş ve şikayetini bildirmiştir. 
Diğer taraftan, Amerikndan gelen 

Amerikan cünıhurreisinin bu işe 
müdahale edip etmiyeceği de belli de. 
ğildir. 

MAHKEMELERDE 
- - - - Z-- zwwwz ...., - - -.... 

Bir kangütme davası görüLügor 

Katil Halimin 
istendi 

idamı 

Geçen sene Galata rıhtımında va_' tir. 
purdan çıkarılan babasrnm katili 11- Katil ~bitlerin ifadelerine kar§ı 
yas jandarmalar arasında kelepçeli o. aöylc demiştir: 
larak götürülürken tabanca ile vura
rak öldüren Halim ve suç ortağı Se
ferin duruşmalarma dün de ağır ce~ 
zada devam olunmuştur. Dünkü ceı.. 

sede müddeiumumi Remzi iddianame
sini serdetmi§ ve demiştir ki: 

- Halim, iki sene evvel Rizede bıı
basmı öldürerek kaç.an ve sonra Kars 
ta. yakalanan llyasm lstanbula geti
rileceğini haber almıstır. llyası öl
dürmeyi kuran Halim, bir tabanca te.. 
darik ctrni§ ve bir ay her gün rlhtıma. 
gelerek beklemiştir. Nihayet vak'a 
günü jandarma muhafazasında vapur 
dan çıkarılan llyası Tophane nhtı
mında. giderken, tabancasını çekerek 
a:kasın~a~ bir el ateş ile öldürmüş
tür. Hahmın suçu bu şekilde sabit ol. 
~~!~u:. _tıy~ı o gUn tesadüfen gör_ 
dugunu ıddıa etmesine rağmen bu sa-
bit değildir. llyası bekliyerek t'eam. 

~ü~:n öldü:düğü anlaşıldığından ken 
dısının 450 ınci maddenin 4 .. .. be d" • • uncu n-

• 1 ıle - ıdam cezası - tezciyesini iste-
rım, ancak yaşının göz.önünde tutul
masını da dilerim. 

• - ~~çc~ celsede ifade vermemiş
tim. Çünkil mahkemede ölU SabahaL 
tinin arkadaşları vardı. Bana yumruk 
sallayıp tehdit ediyorlardı. Onun için 
korkup susmuştum. 

Ben Sabahattini kasten vurmadım. 
_Mahkeme gelmiyen şahitlerin celbi 

içın muhakemeyi başka bir güne bı. 
raktı. 

Arkadaşını Yaralayan 
Kasap Tevkif Edildi 

Evvelki akşam Sirkecide kasaplık 
ya~n Şerif, Kasap arkadaşlarından 
Ganıyi bıçakla kalbinden ve sırtından 
ağır surette ynralnrnış, suçlu hasta
neye yatınlmı~. kendisi de yakalan.. 
mıştı. 

Dün adliyeye getirilen Şerif, ikinci 
sulh ceza mahkemesinde sorguya çe. 
kilmiştir. Cnrih demiştir ki: 

::- Gani dükkane geldi. Bana ve çı
ragıma çattı . 

- Sen bize ne karışıyorsun, çek a. 
rabanı git, dedim. Kı?.dı. Et kestiğim 
ve il.zerinde bıcaklarnı durduğu masa· 

ya beni yakalamak üzere abandı. Kaç 
tını. Sonra kendisi dükkandan çıkarak 
gitti. 

• b 'elki ı;undcn itibnrerı Bandırma se· 
fcrlrrini ~ ııprnn~a boşlamış olnıı Sus \"OJJU· 

ruııuıı lıaflcıdn bir gOn de Mudnnyn hnt. 
l ı rı:ı işlemesi knrnrl:ı~llrı im ışlır. 

• Şirketi llnyriyepin ikinci melıtnp ülc
ıni önümüzdeki sah günü gecesi l"Rpıla· ı 
c:ıl.lır. 

Diğer suçlu Seferin ise İlyas yere 
yu\•arl~ndı~~~n sonra cesedine ateş 
etm;k ıstedıgı iddia olunuyorsa da bu 
sabıt olmanu~ır. Kendisi o gün te
sadüf en orada bulunmuş ve kaçarken 
yakalanmıştır. Beraclini ve hemen 
serbest bırakılmasrnı isterim. 
Mn.h~em<.' müddeiumuminin tahliye 

ta!_ebını kabul etmem.iş ,.e suçluların 
tnudafaalarını hazırlamaları icin mu. 
hakcmcyi başka bir güne bırakmıı:;tır. 

Fakat aradan iki saat sonra po. 
lisler gelip beni yakaladılar. Ganiyi 
vurduğumu söylediler. Ben kendisini 
vurmadım, her halde beni dövmek Ü· 

zere abandığı masadaki bıçaklardan 
yaralanmış olacaktır. 

Kasap Şerif tevkif olu~ustur. 

• Be' nclınilel ticaret odnsı tsınnlml J.:o· 
mile.si, Hcrlin Iıcynclrnilcl ticaret odnlnrı 
konf(re iııılen sunr:ı lııızırlrınıııış ol:ın bey-ı 
ııelınılrl licnrrt Jı:ıkeııı mııllrrf ndındnki 

ıt ıhı \\ nıp:ııl ın gclirlını~lir. 
J urk~'l'.) c lcrcGrue edilerek alAkndar ik. 

f fade Veremi ven Ahmedin 
Dili Çözüldü 

Bir ay evvel Topka~ı haricinde Te. 
pebağında 17 yaşında· Sabahattini ar
kasından vurup öldUren 15 yaşında 
katil Ahmedin dW'Uf!Daama ağır ce-

70 Amerikalı Profesör 
Yarın 70 Amerlknh profes6rden 

mürekkep bir seyyah kafilesi şehr1. 
mlzc gelecek bir gün kaldıktan S?n 
ra, lzmir havnlisindeki haberleri 
gezmek Uzere tetkik seyahatine c;ı. 
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Filistinde çarpışma 
gene şiddetlendi 

Tedhişçiler bir lngiliz 
askerini öldürdüler 

Kudüs, 6 (A.A.) - Öğleden tonra ı haber verdiğinden ıüpbe edilen bir a
Eski§Chirdc bir Arap ,polis memuruna rabı öldürmüılet"dir. 

tabanca ile ateş edilmiıtir . .Polis me. lNGtLtZ ASKERLER! iLE 
muru, çok ağır yaralanmıf olmasına ÇARPIŞMA 
ratmen, mukabelede bulunmuı ise de 
ancak oradan ge~ekte olan bir arap Kudüs, 6 (A.A.) - Kudüs ile Şe. 
yaralanmıJ, mütecavizler .kaçmı§br. ria arasındaki yolda tedhişçilerkr mun 

Civarda bir köyde, bir yabudi .evine tazam İngiliz askerleri araSinda lbir 
atmak niyetinde olduğu bom'banm çarpışma olmuıtur. 

mitsiz patlamumdan dolayı bir arap Bir İngiliz askeri ölmüı. tedhifjçiler 
ötmfiıtUr. Akkida tcthJKllc.r, pollae de oldukça zayiat vermiştir. 

Musolini 
lngiliz - ltalyan 

tatbikini 

/ 

anlaşmasının 
istiyor 

Hitler 
"Harbin UnOQe 

geçmek arzusunda,, 
Berlio, 6 (A.A.) - Mütekait tngi. 

liz generallerinden hkoçyanm "lngi.. 
liz; lejyonu,, reisi lan Hamilton, Hit. 
leri ziyaret etmek için gitmiı olduğu 
Bcrıteagıden'dcn Führerin §ahsi tay. 
yareıi ile Berline avdet etmiştir. 

Ayni tayyue, kendisini bugün öi: 
leden eonra Londraya götürecektir. 

tan Hamilton, Führer ile yapmıı ol 
dufu göriişmeler hakkında İngiliz: .ı:i
mamdarlanna malQmat ve izahat ver .. 
me3en evvel gazetecilere beyanatta 
bulunmaktan imtina etmiıtir. 

Maamafih, Führerin bir Avrupa har 
binin önüne geçmek arzusunda bulun.. 
duğundan emin olduğunu söylemiı. 

tir. 
General, Almanyanın başkalannın 

'kendisini, mUtemadiyen tahrik etmele. 
rine müsamaha. etmiyeceği fikrinde 
olduğunu ilave etmiştir. 

ltalyanın Boğazlar 
mukavelesine 

girmesi 

Merkez Bankasının 
Klering hesaplprı 

Ankara, 6 (A.A.) - Türkiye Cum· 
hurJyet Merkez; Bankasından alınan 1 
hesap hUlQsalarına. göre, 30 - 7 .. 938 
tarihindeki klerln~ hesapları beki· 

yelerl ve kredllt ithalM icln Cumhu· 
rlyet Merkez Bankasına verilmiş 

taahhütler yekftnları:_ 

CETVEL: 1 

Tilrklye Cumhuriyet Merkez Ban· Memleket Miktar T. 1'. 
kasındaki klerlng hesaplan borclu lnglltere lO.o~o.•oO 
bakiyeleri; ispanya 318.500 

lsveç 2.725.100 
Memleket 1'fiııtar T. L. İsviçre 880.000 
Almanya 6.490.000 Lehistan 36.700 
Avusturya • 661.000 Letonya 37.600 
Belcfka 4.400 Macaristan 1.381.500 
Çekoslovakya, 3.217.500 Norveç 766.300 
Finlandiya U9.900 Romanya 1.161.100 
Fransa 3.272.700 s. s. c. ı. 1.174.400 
Holanda 1.016.200 Yugoslavya 397.400 

, CETVEL . 2 . 
Kredilf lthalU tein Cumhuriyet Merkez Bankasına. verilmiş olan ta· 

ahhiltler yekflnu: 

Memleket Resmt daireler Husus! şahıM!r, Yekfın 

T. L. T. L. ) T. L. Roma, 6 (.A..A.) - Musollnl, Al· 
bay Slrll Rok'n kabul etmleilr. 

ekeerlyetlnln tnglltz • İtalyan dost
luğunun yeniden teeesUeünU arzu et.. Bir kararname ile taıvip edildi .Almanya 16.632.787 10.034.238 26.667.025 

17.71' Albay Slril Rok, B. Musollnlye 
~vam Kamarasında lnglllz • İtalyan 
parllmento grubuna mensup 60 m& 
bwıun lmzaladıfı bir eempatl mek
tubunu vermiştir. 

Bu mektup İngiliz - ltalyan anlaş
ma.11nın tatıdiktnln, Avrupada de
vamlı ıulhun en mUhfm unsurların
'dan biri olacağı flkrlnl tebarüz et
tirmekte ve İngiliz mflletlnln bUyük 

tlğint blldlrmcktedlr. Roma, 6 (A.A.) - Reımt gazete, 
B. Musolfnt, şu ceYabı vermiştir: bir kararname ncıretmi§tir. Bu karar. 
"Ben do İtalya ile İngiltere ara- pame boğazların rejimine müteallik o. 

sındald mUna8ebctlerfn maziyi tas- lan beynelmilel Montrö konferansı 

t!ye eden 16 Nisan anlaşmalan ile muk.ureratına İtalyanın iıtirakini tas. 
tesbit cdllen mnhtretto bulunmasını vip etmektedir. 
temenni ctıncktcylm ve bunun ya- Bu ka.rarnamenin ahklnu 2 mıyıı 
km zamanda mcrtyet me,·kllne gir- 1938 tarihinden itibaren makıblinc p 
mestnl gönnck anusundaymı." mitdir. 

Ç inin bazı yerlerinde 

Japon askerlerinin 
mevcudu azaldı 

Yeni P. T. T. tayinleri 
An'lcara, 6 (Telefonla) - P. T. T. 

müdürleri a.rasmdaki nakil ve tayin. 
leri bildiriyorum: Urlaya Mardin 
Merke.ı: tefi ZlllfU Arcan, Muğlaya 

~onya müdür muavini Rahmi Birekul, 
Siirde Adana posta muavini Mehmet 
Medent, Denizliye Zonguldak mildilr 
muavini H akla Tutal, Elblp Ersu. 
ruınznUdQr muavini RU§t11 Aydu, Şiddetli bir hava bom 

Hongkong, t5 (A.A.) - Son gün .. 
lerde Yangçcnin §imalindeki mmtaka.. 
da dUJUWl kuvvetleri i1e yapılan çe. 
tin müıademeler neticesinde iki Japon 
mUfrezesi imha edilmiştir. Bu müsa. 
demelerden birinde bir Japon ylizba. 
§ISI telef olmuştur. 

Çin tebliğine göre, Çin kuvvetleri 
paz:ardanberi Susungun §İmali şarki • 
slne takriben 80 ldlometre mesafede 
Tsiyan - Şanda ldemiryolu boyunca 
Japon mevzilerine mukabil taarruzlar. 
da bulunmaktadırlar. 

Pazar gUnU 1000 kadar Japon itllf 
edilmlıtlr. An evi merkezinden Şeld. 
yang ve Kiyangıudan itibaren Yangçe 
cephesine mUtemadiyen mUhim mik • 
tarda Japon takviye krtaatI rönderiL 
mektedir. 
Diğer br takım haberlere göre, Ho 

pey, Ankinı, Nankinı, Ymınov, 

ŞanıhaY w Hıuıovdaki Japon gami. 
aonlannm mevcudu azalnuıtır. Çünkü 
Y&Jll'çenin aıaiı mecrumm MWkul· 

Amer i ka-Japon tlcaril 
anlaşması 

Vqington, 6 (A.A.) - Hariciye ne 
118.l'eti, Amerika Birle§ik Devletleriyle 
Sovyetler Birliği arasmda bugUn im
zalanan ve bir senelik meriyet milel.. 

detl olan ticaret anlqmumm metnini 

neşretmektedir. Bu anlaşmaya göre, 

Sovyetler Birliği Amerika Birle§lk 

devletlerinden ugarl kırk milyon do
larlık mal satın alacak ve buna muk~ 

bil Amerika Birleşik Devletle:ri de 

Sovyetler Birliğinden yapılncak f tha.. 
lata en ziyade mazharı mUsaade mil.. 
let kaydını tatbik edecektir. 

1937 de imzalanan ve ayni esasları 

ihtiva eden anlaşma, 4 temmuzda ni
hayete ermişti, bu yeni anlaşma eskL 
sinin yerini tutacaktır. 

Almanyada yahudi dok
torlara iş yok 

Berlin, t5 (A.A.) - Yahudilerin 
tat>abet ier~ımdan men~ A!Manyanın 
her taraıfmdu d)'ade hilb111a Ber. 

ceyt mevzileri olan bu §ehirlerdeki 
Japon kıtaatımn birço~ halihazıroa. 
ki harekit cepheıine aevkedilmiıtir. · 

Geçenlerde Çin bombardıman tay • 
yareleri tarafından Hükovda kullanıl. 
mıyacak bir hale getirilmiş olan iki 
Japon muhribi, tamir edilmek üzere 
Şanghaya gönderilmiştir. 

ŞiDDETLi BiR BOMBARDI. 
MAN 

Hankeu, 6 (A.A.) - Japonların 26 
bombardıman tayyareıi ile 27 aveı 
tayyaresi, saat 16,50 ide Han"keu tay· 
yare meydanını tiddetle bombardıman 
etmltlerdir. 

Birçok noktalarda yangın çıkmııtır. 
Civarda bulunan bir kaaaba, alevler 
içindedir. Facia kurbanlan miktanrun 
f ula olmumdan em!iıe edilmekte. 
dir. 

Çin tayyareleri, mukabil harekete 
bulunmuıtardır. 

Tayyareye kartı bataryaların mUda 
faası pek o kııdar faal olmaı:nııtır. 

Rus- Japon 
(Vst ynm. ı incide) 

kerek mUza.kerata devam etmesi için 
yeni talimat vermiıtir. 

TANKLARLA TAARRUZ 
Tokyo, 6 (A.A.) - Sovyetler bugUn 

ıabahleyln Çankufeng mmtakuında
kl Japon mevzilerine taarruz te,eb. 
bUIUnde bulunmutlardır. 

Harbiye nezareti, bir piyade taburu 
ile 50 tankın Çangçih gölU cenubun. 
da bir buçuk piyade taburu ile 60 tan 
kın da Şatsaoping'in timalinde taar
ruzda bulunmu& olduklarmt turih 
etmektedir. 

TOKYO • BERTJN - ROMA 
Tokyo, 6 (A.A.) - Alman bUyUk 

elçisi ile !t.alyan bUyUk elçisi, ayrı ay. 
rı hariciye nazın muavini B. Horinu. 
şi'yi ziyaret et.nıi§lerdir. 

linde gayet derin aksUldmeller yapa. 
caktır. 

1 Filhaldka Viyanao\I& mevcQt 1787 
!doktorun 1127 ai ve 637 ditçinin 412 
al yıhudidi,r. Buna mukabil Avuıtur. 
yanın di~r tanflannda niıb~ bu 
bdar fula deiiJdir. 

Amasyaya telgraf işleri reisliği ıube 

mUdürlerinden Rıza Onoul, Menine 
Denizli müdUrU Vehbi Altuğ, Burdu.. 
ra Burdur merkez tc!i Muıtafa Gün. 
düz, Mardine Siirt .merkez şefi Kad. 
ri Dağrstan tayin edilmiılerdir. 

"Elkabes,, gazet esi
nin bir neşriyatı 

hakkında 
Ankara, 6 ,(A.A.) - E lkabea gue 

tetinde Ankara görilfmeleri hakkında 
lntitar eden yeni malQmat etrafında 
yaptığmuz ıoruıtumıalat'dan, ira'k ene 
buıan ıeiıinin müf arıekatindcıı evvel 
Hataydaki milletler cemiyeti komilyo. 
nuna tarafgirane tıelgraf çelctiti ve 
diğer taraf tan Türkiye ile Suriye ara. 
smda taksim ıuretile bir hal tekli 
tavsiye ve tavıautunun iki tarafa dost 
luk makaadile ırak hUkQmetinden çık
tığı öğrenilmiıtir. 

TUrk dili Bellet enl 
"TUrk dili,, belleteninin 21 .. 22 aa. 

yılan bir arada olarak aatııa çıkarıl .. 

mııtır. Bu aayılarda UçUncU TUrk dil 

kurultayı ve kurultayın GUneı • Dil 
teoriıi Jcomiıyonuna sunulan tez:lc.rin 
franaızealan da vard;r, 

Bu nyılarla belleteniıı üçüncü a. 
bone yılı da batlanuıtır. Abonelerin on 

rayı ıkaqılığı olan Us lirayı dafıtma 

mer'Jcezimize göndermelerini dileriz. 

BeUetenin birinci ve ikinci abone 

yılı sayılarmdan birkaçı tükenmiı, ka 
lanları ıc1a tlikenmeğe yUz tutmuı ol,. 
duğundan eksikleri olanların müraca • 
atlarını geçiktirmemelerini rica ede
riz. 

Kurumun bütün yayınları gibi -
Türk dili - belleteni için de 1atıf ve 
dağıtma merkezi !stanbulda Ankara 
caddesinde Türk Kitapçılığı Limited 
gi.rketidir. (A.A.) 

BAŞVEKİL ANKARA YA 
G!DiYOR 

Ankara, t5 (Telefonla) - Bir mild.. 
dettenberl fatanbulda .bulunan baıve. 
kil CellJ Bayar, paıartni 1Uni1 An • 
karada beklenmoktodir. 

• 

.Avusturya 170.397 188.111 
Belçika \ 17.820 17.820 
Çekoslovakya 4.779.236 584.698 1.061.934 
Estony& \. 24.298 24.298 
Finlandiya 175 4.690 4.684 
Fransa 23.849 271.652 295.50t 
Hol anda 57.818 66.41' 124.232 
İngiltere f 792.468 593.303 • , 1.885.771' 
lspanya 1 27.764 10.802 38.666 
İsveç .1.772.073 305.864 2.077.927 
1svlçre 

\ 28.423 193.5'3 221.966 1 

İtalya 
1 28.456 212.60, 240.960 \ 

Letonya 19.998 19.998 
. Macarlıtan 463.383 116.125 679.508 

Norveç 1.610 12~70 14.480 
Lehistan 

1293.462 16.767 a10.ı29 

Yugoslavya 1 11.586 U.:589 26.174 
Yunanistan. 2.246 35.923 38.168 
s. s. c. ı. 136.012 136.012 

Yukarıdaki fkf numaralı cetvel de yaztlt ithala.tnı vadelerLne ~~re 
:vaziyeti: 

6 aya kadar v&dell 
Resml Huıust 

Memleket Daireler Şahıslar 

Almanya 
D. M. 

T. L. T. L. 
1.6~3.051 

1.125.787 
5.418.98B 

1.944.768 

Daha uzun veya başka Ta.deli 
R~ml Hurud 

Daireler Sahısla.r 

T.L. T.L. 
14.989.736 

2.872.47' 
4.615.252 

868.320 

OETVEL: 8 

Muhtelit memleketlerin Merkez ı Memleket 
Bankalarında tutulan klerlng heıap· Eıtonya 

larındakl ala.caklarlmJZ: İtalya 
Yunanistan 

MtktarT. L. 
45.900 

3.046.700 
81.800 

"Hami diye,, 
Glresundao ayrıldı 
Girdlun, 6 (A.A.) - Hamidly• 

mektep gemisi lcomutanı yarbay Ne • 

cati özdeniz; dUn .aut 10 da dıtarı 

çıkarak valiyi, meVki komutanını, be

lediyeyi ziyaret etmiı ve bilihara ge. 

mlye d6nmUgtür. 
Bir mUddet ıonra da vali, komutan 

ve belediye reiıi vekili gemiye ıide. 

rek bu .ziyaretl iade etmiılerdir. Vali 
gemiden ayrıldıfı zaman top atımı ile 
ıelfi.mlanmııtır. 

öğleden ıonra Hamidiye sporeulari. 
le Giresun ıporcuları aruında tay. 

yare alınında bir kardeılı"k maçı ya. 
pılnuıtır. 

Geee, küçük yalı parkında belediye 
tarafından Hamidiyenin komutan ve 

tıubayları ıerefine elli kitilik mükellef 
bir ziyafet verilmiıtir. 

Hamidiye bugün eaat 1 O .da Jima • 
nımızdan aynlmıttır. 

--0--

İNGİLTERE FRA?'-.TKODAN 
CEVAP 1ST1YOR 

Londra, 6 (A.A.) - lyi menbalar
dan öğrenildiğine göre, Burgostaki 1n.. 
giliz ajanı Hodgson, ademi müdahale 
komi~inln gönüllülerin geri alınma
sı hakkmdaki notasına. Franko ma

kamları tarafından hfila cevap veril. 
mediğinden dolayı, General Franko 
nezdinde te§ebbUelerde bulunmaya me 
mur ediimJotır. 

JAile hukukunda 
· yeni zihniyet 

(Vat tu.raft birincide) 
şa.nma davaşı .açabllll'lerdi. fjlmdl 
be ba rolda bir dava açmak böyle 
şahsi hissiyata ve arzulara mtıstenıt' 
ıebeplere dekli, ancak AlmAnlık 1 

mentaatJne, Alman mllletinln nmu· 
mi monfaatlne alt ısebepler tizerine 
açılabilecektir. l\IcselA erkek ile 
kadından biri diierln!n saı1 bir hu. 
tahta tutulmuş oldutanu, 7ahut ak· 
len mal61 balundotunu ve bu fel'&lt 
itinde doğacak çocul'un Almanlık i· 
tin zararlı bir me,·cud.iyetten başka 
bir şey olanuracağını ilerire Btlre
rek aktın feshini iste7ecektJr. "Yahut 
erkek ile k.admd.ıuı biri kısır olursa 
böyle bir ailenin devamı çocuk 1•P" 
ma kabiliyetinden mahrumiret do
la.yısiyle Almanlık menfaati aley
hJnc olduğundan gene ntkAhm tesh1 
btenebilecektir. 

Bu \'aziyete göre Almanya.da. Je· 
ni kanun boşanmayı kolaylaştırmak
tan ziya.de devamı Almanlık Alemi 
için zararlı olan aUe tc~ekktlllerinl 
orta.dan kaldırmak itin yapılmış de
mek oluyor , .e Aile tcşktunde fertle
rln arzularını değil. sa<1,ece Alman· 
hk menfaatini hesaba kattror. Bu 
suretle Almanya<Ja ferdi httrriyet, 
ferdt teşebbtls dcntlen ~yler aile 
hayatı cepb~lnden kuv,·etll bir su
rette kanunt takyide tAbl tutulu
ror. 

ASIM US 
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Dzmır mektuplar.: BORSA 

Fü8rd8-i2o"o amele Ankara G-8-938 ----. 

Ortaokul öğretmenlik 
imtihanında kazananlar 

çalışıyor 
Sun'i göle su verilmeğe başlan~ı 

' 

tuaitla ~ amelelım' 
. d Uç kişinin yaralanması ile neticele 

İzmir, (Husuıt) - 938 bmır enter a, b. tosiklet 'kazaıı olmuıtur. .. .. yak nen ır mo 
M&yonal fuarının açılma ~unu · Ahmet isminde bir glimrllk memu.. 
lııımı bulundufundan, KUltür. parkta akti birinci kordonda yasak 
faaliyet artmııur. Gece ve ıündm rul, gece v ağmen denize gimıiJ yr. 

1 f • 1 ri d alıımakta o masına r ' ' 
1200 ame e uar ıı e n e Ç - kandıktan ıonra çıkmııtır. Ahmet, çıp 
dır. nJa. lak olarak kar§ı tarafa geçmek ister -

,Kültür parkta devletler pary~ k b da kar;ııı'dan gelen bir mo. 
d "k 1 . . ı 1 ·ı inaılte- en u ııra :ıı 

rı . a yu se mııtır. ta !a 1 e .• .., siklet kendisine çarpmıı, yere yu.. 
renın yeni pavyonları bırkaç güne ka. to 
dar bitirilecektir. :ltalya pavyonunda, varlamıştır. 
12 Ada için de bir k/ije a)9.rılmıJtır. Motosiklet de devrilmi§t üzerinde 

Tanzimi iılerile bizzat Ziraat Veki. bulunan Hüseyin ve berber Nuri fırla 
linin alakadar olduğu büyük ziraat mışlardır. Her üçli de yaralanmıf, fer. 
pavyonunda, cam adam da tetJıir edile yat eden kazazedeler otomobille has. 
cektir. taneye kaldınlmıılardır. 

Ziraat müzesi, Türkiyenin .zirai du. -o--
ruınunu tebarüz ettirebilecek bir mü. lzmir ağırcezasında 
'kemmeliycttedir. • k 

Fuar münasebetile fChrimizc bari~· bır 8f8r 
ten gelecek seyyahlar, memleketimizin B • k f •ı h 
diğer şehirlerini de fuar teruilitından ır a l emen 
istifade ederek ve ikamet tezkeresi mah~ku.Am r_ . _J,rjd' ı• 
.~sızın ıueblleceklerdir. Bu ea ı 
susta deniz: ve devlet demiryollarında 
yüzde elli ten.zillt yapılmıf, fuar ko -
mitesi vasıtasilc keyfiyet büyük sey • 
yab acentelerine bildirilmittir. 

Fuarın arka kısmında, Killtür par • 
kın büyü1c bir parçasını kaplıyan suni 
göle, kısım kısım ıu verilmeğe ba§lan

mı§tır. 

Posta idaresinin lzmir fuarında çr. 
karacağı pullar da satılmağa başlan· 
nuıtrr. Pullar, on ıeri olarak hazırlan. 
mıftır. 

Bunların üz~lerinde kıymetlerine 
göre muhtelif resimler vardır. 12,5 
kuruıluklar!da Atattirkün portresi gö. 
rülmektedir. Diferlerinde Atatürk bey 
keli, bmir .aat kulesi, Kadifekaleıi 
ve bir salkım üzüm vardır. 

Fuar sezonunda ilk spor teması, 

merkezi Avrupanın en kuvvetli takım. 
]arından biri olan Slavya ile izmir 
ımuhteliti arasında yapılacaktır. 

Slavya, ayın on sekizinde gelecek, 
21 ağustos pazar gUnU muhtelit ile 
oynayacaktır. Slavya takımı, buradan 
da İstanbula giderek 27 ve 28 ağus -
toıda iki maç yapacaktır. 

lzmirde 15 inci Yıl 

Katil Mustafa 
M cıktul Sabircnfn anası Hayriye 

ızm· (Husuıd) - Ağır ceza suçla-

d ~~k cUnnUme§hut, geçinudzlik 
nn a . "ld.. k 
yUzUnden kansı Sabireyı o uren. a-
til kasap Mustafa.ya yapılmış ve cına.-

Hizalarında yıldu lıaretl olanlar. a.. 
,rinde muamele ıOrealerdir. Rakam· 

lar aaat 12'd• kapanıt aatıt tı,..tJandar. 
111----Ç E K L ER 

• Loadnı 620 • Pral 4 BM 
• NeTJOrk 126 60 • lıladrld 6 20 
• Parti 8 '7~ • Vart0Ta 23tS2 
• MUlao 6 6625 • Budapeflt2' 80 
• Ceaene 28 9125 • BOkreı O 932\ 
• Amıterdamım 'Z075 • Betırad 2 &75 
• Derlla 00 81 • Yokobamı86191> 
• Br11kle1 20 7076 • Slokholm 81 P65 
• Atlaa ı 186 • Mosko~·ıı 236725 
• Sof19 1 68 Yl7aaa 

ıatlkrazlar 

• J 933 T. Bor 1 19 to ' • Erıranl İstik. 
• "' • II S. Ersunım 
~ " .. ili S. Errurum 
Efekttner verilmemiştir. 

llUGON KALKACAK VAPURLAR 
Saat 
12 
10.30 

9.30 
9 
8.30 

22.20 

Vapurun adı Gittiği yol 
Cumhuriyet Karadeniz 
bmir lzmir 
Uğur İzmit 
Tayyar İmroz 
Trak Mudanya 
Trak Mudanya 

GELECEK VAPURLAR 
12 Konya lzmir 
8 Kemal Ayvalık 

11.20 Sus Mudanya 
21.50 Trak Mudanya 

ilhan Tarus'un 
Küçük hikayeleri 
Doktor 
Monro'nun 
Mektubu 

- Yakında çıkıyor -

EGE TiYATROSU 
Nuri Genç ve arlı:a
dnşlan ~ ARustos pa
zar akşamı Yenişehir 

Aile bahçesinde 
KOKAİN - ESRAR 
Fennanlı Deli Hz. 
Sabriye Tokıeı 

ZAYİ 
1340 senesi ilkmektep şehadetnamemi 

kaybettim. Yenisini alncaAımdan eskisinin 
hükmü yoktur. - Kadıköy Kalf aoğlu S. 
No. 31 Yıuuf K. Oıkau. 

Diş Dr 
Necati Pakşi 

Her cUn muayene Kara.köy Tünel 

meydan No 1 - 2 Salı gllnll paraaız. 

yet tahkikatı bir gUnde ikmal edilerek 
iki celsede muhakeme neticelenmiştir. 

Katil Mustafa, geçen sene evlendiği 
karısını anası ve kendisi ile geçineme
diğinden sekiz yerinden bıçaklıyarak 
sokak ortasında vurmu&, öldilrmÜ3-

tür. 
lki celsede biten muhakemede, şa

hitler ve maktul ile katilin anaları 
da jstfcvap edilmf§ler, katil 14 sene 8 
ay }\apse mahkflm olmuştur. 

bmir, (Husuıi) - Cümhuriyetin 
on beıinci yıldönUmUnU kutlamak U. 
.zere bir program tesbiti için vali B. 
Faı:Iı Güleçin riyasetinde partide bir 
toplantı yapılmıJtır. Seçilen bir komiı 
yon, bu itle meıgul olacaktır. 

Ayrıca her on bet giinde bir top
lantı yapılacak, umumi içtimada komla 
yonun faaliyeti ve hazırlıkları tetkik 
edilecektir. On be§inci yıl, 9ehrimizde 
parlak bir 9ekilde kutlulanacaktır. 

parsa avcıları 21 
domuz öldürdü 

Çamlık İstasyonunda 
Tren Kazası 

bmir, (Hususi) - Kuşadasınt11 
Çamlık istasyonuna 48 kilometre me • 
safede bir tren kaz.ası olmuıtur. 

Aydına gitmekte olan yardımcı bir 
katar, yolda katar bekçisi Hasan Ali 
ile kansı Esmaya çarpmıf, Alinin ba. 
cağını koparmı§tır. Esma da ba§ından 
ağır surette yaralanmıştır. Kazayı ya. 
pan tren, her ikisini de Aydına götür 
müı. hastaneye yatırılmJ!br. 

Bir Motosiklet Kazaıında 
3 Kiti Yaralandı 

Izmir, (Huıuıi) - Birinci Kordon-

Anka.ra, 6 (Telefonla) - Orta. okul 
öğretmeni olmak istlyerek imtihana 
giren ilkokUl öğretmenlerinin yazılı 

imtihanlarının netlceai belli olmUftur. 
Bunlar bu ayın on yedisinde Gazi Ter. 
biye EnstitUsünde eözlU bir imtihana 
daha tAbi tutulacaklar ve bu iki im
tihan neticesine göre Uç sınıfa ayrıla
caklardır. A kıamma ayrılanlar doğ. 
rudan doğruya ortaokul öğretmeni o
lacaklardır. B kısmına ayrllanla.r bir 
yıl leylt olarak tahsilden sonra öğret.. 
men olacaklar. C kısmına ayrılanlar 
muvaffak olamıyarak tekrar mektep. 
lerine döneceklerdir. 

Yazılı imtihanda muvaffak olanla
rın adlarını bildiriyorum: 

Tilrk/! grupu 65 ki§idir: 
Ankarndan Sidika Avar, Fethiye 

Ataman, Macide Cemal özsel, Ferran 
Özbek, Yusuf Kokdağ, !Kemal OlkU
cU, İstanbuldan Ali Riza Baysal, KL 
mil Barka, Muhittin Ertan, Kadriye 
Türkay, Sadiye UlkU, Nazmiye Polad, 
Sa.im Aytus, Fethi Duyar; lzmirden 
!smet Aytekin Nihat Kabek, Rlza Sa.y 
kok- Hilanet Orhon; Niğdeden Tala.t 
Güvenç; Çanakkaleden Nerlme Soy. 
kok, Celil 1utant; Ma.nisadan Ali E. 
ron, Orhan Edgüer Kemalettin Tur· 
nalı, Sani Basma.er, Şa.dm Karasu 
Lamia. Demir; F.ekişebirden Seza.i ö. 
ner; Mardinden Sadri Kıymaz, Kazım 
Yedekçioğlu; Zonguldaktan Hilmi E. 
ner, Leman İÇBel, Huriye Ek3ioğlu; 
Bilecikten Seyfi Bilge, Recai Varol, 
Omnan GUndUz; Afyondan Tayyar A.. 
taman, Tahsin l'an(lirll; Balıkesirde:n 
Kıymet Kazez. ~ Tardu, Mus.. 
tafa Doğan, Sadberk Erdim; Ada.na.. 
dan tsınet Ramazanoğlu; Sivıısta.n. 
Turgut Can; İçelden Remzi Xuncer; 
Tekirdağdan Fevzi V amacı; Muğla
dan Fehmi Kişa.guıı; :Ağrıdan Hikmet 
öz; Giresundan Sadri Us, Cemal Hur. 
men, Aıaettin Şumnu, lsmail Ceyhan; 
Erzurumdan lzzet Emek; Edinıeden 

eml>at. ~.;~- Uitlü 
Tuncay, Dhan Cnfniir 'Xiafainontlcf'an 
Seniha Atasen; Tokattan Galip GU.. 
nerl, Fehmi Gürler; Kocaeliden Feri· 
dun Ankara; Bursadan ZühtU MuzaL 
fer Kalkan, Erzin candan Mli§erref 
Yaylalı; Sinoptan Eşref Nemutlu. 

Riyaziye grupu 68 kişidir: 
Ankaradan Ahmet Aydm,lsta.nbul. 

dan Saliha. Şimsek, Fehmi .Aıı.ya., Mü
nevver Uslugil, Mela.hat Nuran, Ca
fer Erbilgil, Zeliha Arı, Rasim Uslu. 
gil, Şaban Turan, Seher Ural; hmir
den Şerif Egeli, Bekir Erel, İbrahim 
Erdem, Şükrü Çagatay; Kırklarelin. 
den Hasan Tuzun; :Muğladan Hakkı 
Tilrkmen; Gireeundan İbrahim Yener, 
Muammer GUnbay, 1hsan Kaptanoğlu, 
Nevruz Gündoğdu; Tokattan Turan 
Dertli; Ma.latyadan Nazım Suanel, 
Fahriye Öden, Saadet Soylu, ömer 
Cudi, İhsan Soysal; Muştan HUmi Öz.. 
kul; KıJ"§ehirden Rahmi Oksal; Bit
listen Uı.eyir '.Karaka.ya; Urfa.dan o. 
ğzu Altuğ, Tevfik Sakalı; Karatan LA. 
tif Doğusa.y, Haydar Akbq, Mehmet 
Kan; Niğdeden Osman Berkoz, Arif 
Targan; Boludan Murtaza Özışık; Ma.. 
nisadan .A:bidin ığ, Hakkı Özbek; Yoz
gattan Akif İlpars; Mardinden Zlle
riya Küçükönder; BurdurPan Apdi 
llkin; Kütahyadan Osman Ersoy; E. 
18.zizden Mustafa GUner; Afyondan 
Ahmet Yılmaz; Zongulda.ktan Meh
met Öder, Şahin Köker; Bilecikten 
Alaaddin Bingöl, Sabri Tuğay; Kon.. 
yadan Zekiye Anıa, lbrahim Canya.
nar, Mehmet Akm; Antalyadan Ihsan 
GUrel, Adan.adan Aldii Onur, Yakup 
Avcı; Sivastan lffet Mersin, Osman 
Aktan, Aydından Recep GUrkan, Tur· 
gut Ansan Celil Özdil; Vandan Hüse
yin Tuncer; Sinoptan Emin Erke; E
dirneden Doğan öntUrk. 

Tarih - coğrafya grupu 102 ki§idir: 

mi Karakullukçu; .AdMa.dan Bahri 
Erzin, Lfttfi Bateğmez, Galip GUrdil; 
Babkesirden Meliha GUney, .Ali Zengi, 
İffet Karaman, Nezihe Durder; Nlğ
deden Halit Aralan, Ekrem Beter, 
Haydar Ata.seven; Zonguldaktan Vu. 
ral, Sabri GUltekin, Salih .Kansaran; 
Ma.raştan Oğuz Özavsar ,lsparta.dan 
Sadiye Denerli, Abdi Dilemen, Kırte
hirden Hilseyhı Güner, Recep Okay, 
Arif Özdoğan, Ziya Akkay, Meliha 
Güven, Ağndan Riza Çallar, Muğla.
dan Retat Birol, Tekirdağmdan Mu. 
henna :Onııal, Ali Gürvit, Havva Sez. 
gin, Neriman Tuzun, Hasan Tuzun, 

Gilmüşaneden Seydi G<5ktürk, Rep.t 
önaı, Tokattan lhsan Bilsel, Malat
yadan Nazım Suaner, Sal!hattin Top. 
çuoğlu, Mü.stan Faik Erbaş, Riza Dum 
lu, Mehmet Etili; Kastamonudan Os. 
man Bo1.0k, Ha.!an Altay, Ha.tice öz
ge; Samsun dm Ömer ç.kır, Yo7«&t. 
tan Edip Otan, Niyazi Utku, Sıtkı De. 
mir, Fahri Okay, Eıskigehirden Muzaf
fer P}levne, Zira Köken, Manisadan 
Neclp Ata.y, Turgut Un.er:-Orhan Ed. 
guer, Hamit Ata.can, Safiye Kirkoğlu, 
Yoz.gattan Cemil Vural, Kütahya.dan 
Saadet Göbeleş, Amasyadan Behçet 
A:rpat, Kayseriden Veli Gökçen, EIL 

zlzden Necip Erdem. Ziya 1Iter, Bil&
cikten Tevfik Erkal, Balıkesirden MU. 
rüvvet, Alper, Ane Berktan, Antal. 
yadan Rifat Sencar, Konyadan Zeki
ye bgi, Osman Zeki Öner, Burdurdan 
Mahmut Satıç, Kütahyadan Cevdet 
Anil, Pakir.e .Anil; Artvinden Gafur 
Tanyal, Çorumdan Tahsin Aygun, 
Bursadm Mellhat Ustar, Güzin Sön. 
mez, Ali Acar, Recep Özbozkurt, Edir. 
neden Mefharet Barlas. 

Fenbilgisi grupu 26 kijıidir: 
lzınirden Ali lstanbulluoğlu, Mani. 

sadan Zeliha Taner, Eskişehirden Ra
Qiye Kasırga, Kiitahyadan Fethiye 

Örgenç, Burdurdan lftlseyin öncuı, 
Konya.el~ Sai.P Titiz, .Anta.lyadan ~ 
cft İpekçi. Balılreairden Halit Ozel, 
Enver Paainlf, Ferit Evginer, Adana
dan Salt Adsal, Sivastan Şaziye öz
men, Aydmdan HUsnU Karakurum, 

Urfadan Ragıp öncü, Çana.kkaleden 
Kizmı Şerbetçioğlu, Tekirdağından 
~tice Tekne], Nadide !l'uzuııalp, Sa. 
liha Kovankaya, Giresundan Nabi 
Kutluk, Çorumdan Halit Bayrak, Si. 

noptan Asım :Aydın, Tokattan Nihat 
Bayrakçeken, Ma:latyadan Aptullah 
Boray, Bitlisten Ahmet Coşkun, Ko
caeliden Ethem Tunacan, Sami Algan., 

DDnkO ok 
müsabakaları 

latanbuı, 6 (A.A.) - Okspor Ku· 
rumunca tertip edilen ok abş mnsa. 
bakalarının seklzlncJsi bugUn aaat 
16 de eski okculardan İbrahim ve 
Bahir Ozok'un hakemliğinde yapıl· 
mışbr. 

Müsabakalara uzun menzil abt
larlyle başlanmış, kısa puta atışla
rlyle nihayet verilmiştir. 

Atışlara on amatör sporcu iştirak 
etmiş ve çok iyi neticeler alınmış. 
tır. 

F ord 75 Yatında 
Me3hur Amerikan otomobil fabri. 

katöıil ve milyarder Ford, geçen glln 
75 yaşına. girdi. Bu münasebetle ken.. 
disine dünyanın her tarafından, 
hatta devlet reislerinden bile 

hediyeler gönderllmiştJr. Httıerln 
Forda gönderdiği hediye de Alman
yanın bUyUk kartal nişanıdır. Dolum 
yıldönUmUnün yapıldığı Kleveland 

şehrindeki Alman konsolosu Hitler 
tarafından kendisine bu nişanın "Sa
nayi sahasındaki eserleri dolayıslyle" 
verlld!ğfnl bildirmiştir. Bu nişan Al-

mnnyanın ötedenberi ecnebilere ver
diği nişanların en büyilğtldUr ve bir 

Ankaradan Me1A.hat Doğulu, Fatma 
Ariman, lstanbuldan Sadiye, Sal~hat
tin Kuray, Cemile Mehmet, Turgut, 
Müveddet Okan, Bedia. Ö?.Cr, Ziya öz.. 
kaynak; 1zmirden Musavvar Ünlüsu, 
Hanife Ku, Sabahattin Coy, Veli Ar. 
tan, Mustafa Çankaya., Mustafa Baf, 
Kazım Özer, Ahmet En!oy, Hasan 
Evrenol, Ayge Saadet Çakur, Aydın
dan Hul"8it Tuzun, Huliisi Tanyeri, Şe 
fik Ergün, Nilüfer Bortecene; Sivas. 
tan Mehmet Gilnen, Ali AtaJağ, Feb... 

Amerikalı bunu ilk defa olarak al
maktadır. 

Ford yaş gününün kutlanmasında 
karıslyle beraber 1908 modeli, yani 

30 sene evvelki bir otomobile binerek 
gezmişlerdir. Akşama da. 1400 kişi· 

llk bir ıl7afet. YerUmlfUr. 
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Ziraat Bankası 

Sermayesi: 100,000,000 l'ürk lirası 
Şube ve ajans adedi 262 

Para biriktirenlere 28,800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbC1Talı ve ihbarsız tasarruf 
hesaplarında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 

defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre 
ikramiye dağı· tılacaktır: 

4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 " 

~ DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene rçinCle 

i 
t::!J LiRADAN AŞAGI DOŞMIYENLERE ikramiye 
çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 

1 Kur'alar senede 4 defa, 1 EyliH, 1 Birincikanun, 
.. 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerincle cel<ilecektir. 

1. 
'o • - . . • j . . 

Yüksek Deniz Ticareti mektebi 
müdürlüğünden ; 

1 - Mektep lise YC yüksek olmak üzero nltı yıllıktır. Yatılı ve para.· 
sızdır. Gayesi tüccar gemilerino kap tan ve makinist yetiştirmektir. Mek
IC'bo glrclll.ten sonra yiyim, giyim :-.·o satro mokton tnrnfmclıı11 tomlu cdllir. 

2 - Mektebin :alnız lise birinci smıfıııa talebe alınır. un arın or-
ta mektebi bitirmiş Ye yaşları on beş ten kücük YO on dokuzdaµ bUyilk ol
mnmaları şnrttır. 

:: - Yazılmn işi için pazartesi, çarşamba, cuma. gUulcrl mektebe mU· 
rncaat edilmelidir. 

4 - 1stckltlcrln mektep ıuüdürl yetine karşl yazacakları istidaname· 
!erine: 

A - Hüviyet cüzdanlarını, 
B - Aşı kflğıUarıuı, 

C - Mektep diploma asıl veya tasdikli surctleriııi n•ynlıut tasdikna-
melerini. 

D - Polisçe mu$nddak iyi lıa1 kfl ğıl lnrını, 
E - Yclilerinfn izahlı adres ve tatbik imzalarım, 
1'~ - G X !l cb'clında altı ndet kar tonsuz rotoğrnflarını rn11tctmelerl 

lı\zınıdır. 

5 - Yazılma işi 22 4ğustos 1938 pazartesi gUııUııe kadardır. 1stekll· 
ler munyenei sıhhiye için o gUn saat sekizde bizzat mektepte bulunmalı
dırlar. 

G - l"nzln tafsilat almak isteyen lcrc ayrıca matbu bilgiden gönderilir. 
:i\Iııhaberntta posta pulu irsali Hızım c!ır. (3987) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan ; 

1 - Bir tonuna yirmi altı lira pn. ha biçilen iiç yüz ton Sömikok 8·8·938 
pazartesi günü saat on ikide kapalı zarf usulilc satm alınacaktır. 

!! - Şartnamesi parnsız komisyon dan alınabilecek lıu eksiltmeye gir
mek isteyenlerin beş yüz seksen beş liralık teminat makbuz veya baııka 
melüubunu muhte' i mektuplarını on geç belll gUn saat on bire kadar ko
misyona vermiş olmaları. (2560) (47 35) 

Yavuz 
(Q)D~U@m 

Sezen 
~eır~n 

Dunyanın bellibaşlı moda merkezi olan Pariste kadın ve erkek 

terzilik akademilerinde san'atın bütün yeniliklerini tekemmül ettirerek 
şeref madalyasiyle taltif dilen ve gene Parisin en büyük kadın ve er
kek terzihanelerinde büyük mu•;affakıyetlerle çalışmış olan Yavuz Sc· 
zen ilk mütehassıs terzi olarak memleketimize dönmüş, Beyoğlu Par
makkapı 113 numaralı Gayret apartımanındaki atelyesinde sayın· mü~ 
tcıilerini kabul etmeğe başlam·ştır. 

Hizmetçi 
AHAN 1 Y () R 

DOKTOR 

YUSUF P. Eczacıoğlu 
Hüdavendigar caddes; 55. Sirkeci. 1 

llcrgün: (10 - 12) ve (14 • 18) 

WOLANTSb ~AN~ 
t UNi NY.~ 

Fatih Sulh 1 inci Ilul:ııl~ Mahkemesinden: 

Abdurrohmanıo Arif Çelebi nlcyhinc nç
tıih iznJcl şuyu dnvnsı icin gönderilen znp. 
tı dm·nya ınııınniteylıin ik::ıınelgiıhı meç· 
Jıul oldıığıı mübaşiri tarafından tlavetiye 
znlırinc verilen mcşruhattan Ye zabıtanın 
tahkikatından nnlnşılınakla m::ılıkemece 

müddei Yekilinln talebiyle 20 gün mfiddet
le iıtıncn tebliğat icrasına Ye muh:ıkerue
nin 8·9-938 saat 11 talikine k::ırnr verilmiş 
olduğundan bermueibi karar yevın ve sa
ati meıkQrda mahkemede bizzat veya bil
vekillc h:ııır bulunmadığı takdirde da'ra
nın sı:r:ıhen de,·:ım olunacalh tebliğ ma
kanuna kaim olmnk üzere iliin olunur. 

,(26383) 

1LAN 
Falilı Sulh 3 üncü llulmk llôkimlijji11dcıı: 

38/884 - Şefikanın dava olunan koca• 
sı Selühaıtin nlcylıiııe nctısı sulh tcşelı

lıüsü dn,·::ısmı.la d:n·a olunanın halen otur
dıığu yeri bilen olmadığı anlaşıldığından 
ilCınen tchlil{at icrasına karar verilmiş ol· 
makin Scliıhattinin 22-8·938 tarihinde sa
nı 9 da mahkemede bulunması lüzumu ak
si takdirde gıy::ılıında muhnkenıeyc bakı
lacağı tebliğ m:ıknmınn knim olmak fizere 
ilan olunur. (26385) 

c Yeni Neşriyat-) 

.YÜCEL 
l'llcıııleketinıiziıı biricik genelik mecmu

ası olan Yiiccl'in 42 nci Ağustos nüshası 
nefis bir şekilde intişar etmiştir. lçinde 
hilh::ıssn maarif sisteminin meziyet ,.e 
lıataları nı.llı ünh·ersiteye nit bir mak::ılc, 
Yeni mezunlnrl:ı bir konuş.mn ndlı bir mil
s:ıhabc, WHI Duront'tnn kıymetli bir ter
cüme, Ch:ırlcs Dickcns'tcn bir parçn ve 
en meşhur romanının hulasası, Dede Kor
kudun şahsi) etine dair tarihi bir tetkik, 
Dr. Ardel'in Aşk Mektclıi adlı kıymetli bir 
)azısı, -Behçet Kemalin, Cahil Sıtkının, 

Çocuksuz bir aile yanında çalışacat. 

erta yaşlı kimsesiz bir kadın aranıy:>r 

gazetemiz ilan servisine müracaat. 
j ' ara ı hastalarını kabul eder. 

J 
Yusur l\lnrdlnin, Fethi Tevetin birer gü

'I zcl şiiri vnrdır. Tavsiye ederiz. 

------"=- .......... . 

Vev.ıei · ~emr ı:.g.of ları .. ~~~-_ Lima~~qr_I · iŞ/rtme 
. · ... Umum idaresi illlnlar·ı - . 

. - - . ~ . '·- . ... .. , .. .. . . . . .• . . 

Muhammen bedeli 2040 llrn. olan 2 veya 4 zamanlı Dizel veya Benz 
motısrlil 4 ndet santrifuj tulumba 23· 8-1938 salı günü saat 15 de Hayd 
paşada gar blnasındakl satın alma komisyonu tarafından kapalızarf u 
ille satın alınacaktır. 

Du işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 163 liralı 
muvakkat teminatlarını vo teklif ınek tuplarını muhtevi zarflarını cksntın 
gllnü saat 14 de kadar komisyona ver melcrl IAzımdır. 

Du işe alt şartnameler Haydarpa şn.da gar binasındaki komisyon tar 
rından parasız olarak dağıtılmakta dır. ( 5041) 

ı~tanbul Beledives~ ilanları 

Belediye vesaiti için lüzumu olan ve hepsine 1000 lira bedel tahm 
edilen 26 tane kontrol saati açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi l 
vazım mUdUrlUğUnde görllleblllr. ls tcklller 2490 N. Jı kanunda yazılı v 
sika ve 76 Jlralık ilk teminat makbuz veya mektubiyle beraber 23-8-93 
snlı gUnU saat 11 de Daimt Encllmendo bulunmalıdırlar. (B.) (5200), 

Keşif bedeli 21 bin lira olan Si lahtarağa, Kemerburgaz yolunun~ 
saslı tamiri kapalı zarfla ekslltmcyo konulmuştur. Ekslltme 9-8-1938 s 
glinU saat 11 ile daimi encümende yapılacaktır. Keşif evraklyle şartn 
mesi 105 kuruş mukablllnde Nafıa MUdlirlUğtlnden alınablllr. 1stekllle 
2490 No. lu kanunda yazılı vesikadan başka 20.000 liralık bu işe benzer U 
yaptığına dair vesika ile Nafıa VekA Jetinin 938 yılı ehliyet veslkaslyH 
J 575 liralık ilk teminat makbuz veya mektubiylo beraber tekltp mektu~ 
tarını havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 10 a kadar Daimi 
E cllmene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul olun 
maz. (1.) (4764) 

inhisarlar u~ ... IVlüdürlüğünden: 
Şartname ve projesi mucibince Eskişehir buşmUdUrlük binasında yav 

tırılamak kalorifer tesisatı işi açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedell 2833 llrn. 49 kuruş ve muvakkat teminatı 21~ 

liradır. · 
· 3 - Eksiltme 22-8-938 tarihine rastlıyan pazartesi gilnU saat 13 de 

Kabataşta levazım 'e mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapıla' 

caktır. 

4 - Şartname ve projeler 14 kuruş bedel muknbUlnde İnhisarlar u. 
MüdUrlUğil levazım ve mübaynnt şube slylo Eskişehir BaşmUdürlUğtlnden a• ' 
lınablUr. 

6 -1steklileı-in kanunen kendile rinden aranılan vesaik ve % 7,6 g9 
'eunıe paralarlyle blrllkte eksiltme lcfn tayin edilen gUn ve saatte yukaf" 
da adı geçen komisyona gelmeleri 11ft. n olunur. (5181) 

I - Tefrişi toknrrilr eden Balıkesir, Dursa, Edirne, Erzurum, lzmli 
Konya, klılsnr. ryon vo 'Yalova ldn. rolorı ıcın idaremizce kabul edUen 
tioler dablUnde ve şartnameleri mucibince yaptırılacak 1342 f>arç b'fi 
kapnlt zarf usulfylo cksfltmeyo kon muştur. 

lI - Muhammen bedell 30776 lira Gi kuruş ve muvakkat teminat 
2308.25 liradır. 

JTI - Eksiltme 22-YIII-!138 tarl hine rastlıyan pazartesi gUnll saat ıı 
'le Kalıataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda 7• 
pılacnktır. 

IV - Şartname ve resimler 1.ri3 lira bedel mukabilinde her gUn 1n 
hisarlar Umum MüdfirlilğU Levazım ve Mübnynat şubesiyle Ankara ve tz 
mir Ilaşmlidürlüklerlnden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek is teycnlerin şimdiye kadar en eşağf 

yirmi hin liralık bu gibi lşl<.'ri rnuvnr falnyatıe yapmış olduklarını gösterlt 
vesaiki İnhisarlar İnşaat Şubesine lb raz ederek muknblllnde bir ehllyet 
\•eslkası almaları Hlzımdır. 

VI - MühUrlU tekliC mektubunu, kanuni vesaik ve Vinci maddede ya• 
zılı ehliyet vesikası, % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka mektn· 
bunu ihtiva edecek olan kapalı zarfla rını eksiltme gUnU en geç saat 10 21 

kadar yukarda adı geçen Alım Komisyonu Başlrnnhğına makbuz mukabl 
llnde verilmesi ln.zımdır. (5105) 

Nafıa Vekilletlnden : 

Yüksek Mühendislere : 
3077 Sayılı kanunun neşrinden C\'\'Cl 1035 sayılı kanuna göre mühen-ı 

dls , ·oya mimar Unvaniylo Yerilmiş o lan diplomalarla ruhsatnameler yük
sek mühendis yeya yüksek mimarlık ünvaniyle verilecek ruhsatnamelet 
hükmünde olup 3458 sayılı kanunun neşrinc1en itibaren en çok altı a~ 

içinde bu mühendis vo mimarlar dip lonıa vo ruhsatnamelcrinl yeni Unvan 
larına söre değiştirmek mecburlyetlıı de bulunduklarından haiz oldukları 
diploma ve ruhsatnamelerle birlikte vckttletlmlze müracaatları llA.n olunur. 

(5147) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan ; 

ı - Bir tanesine yetmiş beş kuruş kıymet biçilen 6,5 X 5,5 XII s. 
M. eb'adında vasıflarına. uygun kuru pli S-8·938 ııaznrtesl günü saat ondn 
r.nzarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız kom is yondaıı alınabllccck bu pazarlığa gir· 
mck lsteyeıılerln altmış sekiz lira altmış üç kuruşluk teminat makbuzu 
veya banka mektupları ile blrllkte bu saatte komisyona başvurmaları. 

(2559) (4734)! 

Türk Hava Kururrıu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 77 Ağustos 938 dedir. 
Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 


