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~------------.... -----------------------------------------------------------------------------·------------------.... Suriyedeki Fransız orduları kumandanı Kole Ankarava c1an vıne 
başka bir Vazifeye tayin. edildi ~ld~etll yaOmur Y~idı 

ŞamdaMulıalefetpartisininlıükiimet ıkı mektebın 
alelJ/ıinde lJaptığı toplantı dafıtıldı kampını seller bas 

Bir çok tevkifat yapıldı 
HatalJ intihabatı ağustosun sonuna k adar bitecek 

Tetk ik sevahatıne a lt notla r : 2 

Kömür işlerinde 
Celal Bagaı ı rı ideali 

Antakya, 18 (HuıuıJ) - Fran
~ız :2ark ordulan Baıkumandanı 
Kole Fransa ukerl mecllıl Azalı
~ma tayin edllmlttlr. Beruttan 
Jugllnlerde ayrıl~akt.ıt'. Yerine 
leneral I(apo getfrllmlftlr. 

§amda ıekl Batlblıı b&flnda 
oulundutu muhalefet parttat l»tı· Beı sene evvel lsmet lııöııli ile 

biı-llkte Zonguldak watlen bavzıuıını 
ıezerken o zamanki lktısat \r ekili 
CelAl Ba)aı•'ıu kömür lşlcıi ve bura
da çalışan 'J'U..k amelesi bakkmdaki 
PruJele.rlnl derin bir ze'\'k ile dinle
ınlştlk. Bu defa CelAI Ba7a.r kabine
sinin kıymetli uzvu Şakir Kes~blr 
ile birlikte maden üba11ııu tetkik e
derken o projelerin ~kkuk etmiş 
oldutuna &örmekt.en bllflk bip mem 
aantyet duJduk. 

Btzde bu memnuniyeti husule ge. 
tiren munflakıyetlerden biri Türk· 
iş ,.e Kömüıiş şirketlerine att olu 
ocaklaı·daki kömür amelesinin hayat 
,.c ~nh~ma şaı·t lıll'mda ancak lnkılaıı 
tabiı·i ile llMle edileblleceJt bir de· 

Celll Ba7ar ı, .ba ll8Qlm •ill~ 
midilrtl aıfatiyl& ilk defa Jlc>npldak 
maden bavsası ile al&kadar oldutit 
•ll'&larda Ttlrk amelesi &tiPet dolar
ken ocaklara girerler, güneş batar. 
ken de oradan çıkarlardı. Maden a
melesi için bayat yeryözünil aydm· ı 
latau glnete veda ederek ebedi bir 
karanlık içinde olan yeraltmdakl o
caklara kazma sallamak idi. Yiye
cek olarak amelenin midesine inen 
.te>·, köytlııden sırtına yllkleyerek ge
tliıdftı fasolye, yahut nohut gibi bu· 
bubatıu haşlamaıı ile bezdirme ne
'Witıtlen yan plşmJş hamurdan ibaret 
idi. Yazın uzun gtınlerlnde maden 
kuyuıannda ~ışına sa.ati ise bazan 
on ll~. on dört saati bulurdu. HlllAsa 
Dladen amelesinin o zamanki hali 
Jirekler paralayıcı bir ıstırap idi. 
Maden idareleri ocaklardan çıkar. 
dıkları kömilr ser'\'etl ıılsbetinde 
!rtlrk köylU.llnUn bayatını tahrip • 
dip gld11orlardı. 

Bu vaziyet karşısında CelAI Baya· 
mı ralnız vatan severlik kalbi de
ilJ, lor.an kalbi de tayan etmJftl; faz. 
la olarak böyle bakrmsabk içinde 
amelenin istihsal kuvvetinden aza· 
mt ran<lıman almamayacalllll da ge
ne en evvel o takt11r etti. Sa)"ID hilki· 
met Relıdmlzin maden havzasmda 
ilk ısllhat projeleri bu milfahedele
rln neticesi idi. 

Bu dota Zonpldak bavzasmda 
pzlerlmlz lle gördtlk ki CelAJ Baya
nn kendisi için ideal yaptJIJ ftlElrl.e
rln mlihlm bir kısmı ocaklarcı., ta
Jıa)\kuk etmiştir: 

Bir kere amelenin çalışma aaatt 
resmen her tarafta •ekiz saattir. F ... 
kat. ocala aılrip çıkmalar, arada ge
çen .fasılalıır ile semereli surette ça
Jlfllaa saatler altı saaU g~mez. A
mele u7kudan kalktıktan sonra çor
basmı içiyor; sonra ocağa girerek 
.:alışıyor; ocaktan tıktıktan sonra 
7emek yiyor; tekrar liç saat uyuyor. 

Yük blr toplantı yapmfı, hopar16r. 
lerle hUkdmet aleyhi neşriyat 
yapılmııtır. Bunun u rtne hUkO: 
met lotlma •dilen yer basmış, blt 
-;ok klmaeleM tevkif etmiştir. Su 
rlye meclisi, Surtye • rurklre &D· 

1 aşmaatnt ta.idtk etm~e Fransa 
ia Suriye - Praua m ahedealnl 
~ sdlk etml;recektfr. 

HATAY: Ö'TI e ABA.Ti 
Antakya, 1' (.Huaut) r Kaldı

:;ı yerden başlanmasına *rar ve
rilen Jlatay intihabatı At;,stos ıo· 
nuna kadar muhakkak bUİecektlr. 
Meclis de 20 Eylllle kadaıı teşkil 

edllecektlr. 

i 
Romanqa matem içinde 

Vatde Kraliçe M~ri 
dün öldü 

BU~ 18 fA A.) - Bugün saat 11 
de yap!l-.n trbb! konsultasyondan son
ra 11.eeredilen raporda Valde kraliçe. 
nin sıhht vaziyetinin birdenbire ağır-

lqtıfı ve yeniden milhbn derecede 
kan kaybettiği bildirilmigtJr. 

Bttkreı 18 (A.A.) - Valde kraliçe 
(Sonu Ba. 6. Biı. 6) 

Çin tayyareleri 
·Dört Japon harp 
gemisini batırdılar 

Citıdeki harpten bir g6rllnüş .• 

Hankov, 18 (A.A.) - Şeklayl A- yında raptrfr kongrede kabul olu
nan fevkallde procramını taıvtbe 
alt llYlhayı mtıtteflkan kabul etmlt-

Talebeler ağaçlara gerilen ipierı 
sulardan k urtulabildiler 

:.&nkaranm uzaktan gUzcl bir göriinllşl •• 

Ankara 18 (Telefonla) - Bugün dan daha fazla bir baskına 
yine eehrin muhtelif yerlerinde ~ kalmış, talebe her t t rlü eş~ al 
şid~etli yaiJDurlar yafdı ve bazı yer- yatak ve çantalannı, biltiln " 
lerı sular kapladı. Bu arada hukuk takımlarım ve kampa ait daha 
fakültesi ve erkek liseleri kamp. çok eeyalanm orada bırakarak 
l&rı ıeçen defa ~8'1 •au -.ır~- (Şonu: B<J. 6 Sfl.1) 

Polis Okulunu bitiren 183 
zabıta memuru 

O>iiHluüc peşüıde1t ' 
Çıplak adamlar üzerinde tetkikler 

Her 1ene old.uiu pbl bu sene Kalam't kofU.llda bir dealll 
mamı yapddı. Ramamm bir ta ratmda erkekler, diler tarilmda 
dmlar denlse strıyorJar. Buna bir dl7ecetlmla yoktur. Bu senet• 
la olarak erkekler ne kJadmJa rı:n.8111• glftli6~rl yer arasında ve~ 
iliz lst8ncle ut ldclmlnde bir de kahve 7apılmıftır. Burada d 
ah'elllerl aepetmek latıe)'eJller toplanı70r. lfba bu tarafına 4a 
dt7eçet.1ml• obaa,J'Ulllr· 

Ancak aon llaleııde blıvedekl aeylrcllerden bazıiarmm ewqıqı~ 
dlrbla .ıarM nıa atren, phut ııtneşe kanı yatan ~--~ 
Jann Tlçatlamu t.etJdke koJUI duldan hayretle söze ç&l'JllFOl'J 
1Hırac1a ._ .... Mab n abllk vaızlıtı rapmak niyetinde o11ıuı-~ 
la, 'kend1Dtt8de bör~e Mi' 11&1lhl.Jet de aörmeıaefd 
araıı1a ..,.._ kaJ4etmekteıı cıe aeçem 

Amele için banyo yerleri yapılmış. 
tir. Ocata gelen amele iptida traş e
dilir; 11açlan tıunamlyle kt"~lllr; eı. 

blaelePI çıkarılır: etllv makinesine 
koli'cır; dezenfekte edillr; bit vesatr 

~ 1911erden temhdeııiri amelenlıı 
6: ~llilı.l~ililliatüai*'-



DE R~iMLi K iZ 
\'azan: Nıyazi Ahmet 

Kbımı darağacının altına getirdi-
ler. 

Biri ipi muayene etti. 
Kazım bir daha etrafına baktı. 
Müthit surette asabiydi ve kalbi 

hızla çarpmağa başlamıştı. Bu şekilde 
ölmek istemiyordu. 

- Keşke müsademede ölseydim .. 
diye düşündü. 

Tam bu esnada bir kadın haykmşı 

kulağına geldi. 
Ne olduğunu anlamak için etrafın• 

balcmırken GUlçubuğu önünde gördü. 
Dersimli kızın yüzü kıpkırmızı ildi. 
Terlemiıti. 

Soluy.ordu. 
Kazımın önüne geçti. Sonra bir çığ

lık koparır gibi gene haykırdı. Kilrtçe 
birıeyler söyledi. 

Biltiln Denimliler şirıdı karımna 

ceçmiılerdi. 
Gillçubuk batındaki yeıil yemenisi

ni çıkarıp ortaya atmııtı. 
- Kim namusumu çiğneyecek.. di-

7• batırdı. 
Denimliler birbirlerinin yüzlerine 

baktılar. 

Birkaçı mınldandı. Birkaçı hlli se
dirin ilstünde bir but &ibi duran Seyid 
Ruamn önüne ıeldiler. Seyit batmı iki 
tarafa aalladı. Asabi uabt sakalını :>'k
pdr. Sonra bir yay gibi gerilerek ya
takJann UstUnden yere atladı. Silratle 
kulübelere doiru uzaklıtı. Biraz son
ra Besi koprak meydana gelmişti. Gül 
çubuiun 6nünde durdu. Yerdeki baı
&tilyU ı6sterdi: 

- Bu senin namuan mu? .• 
- Benim namu.um •. 
- Niçin kullandın burada? .• 
- Öyle istedim.. • 
- Ne yapacaksın bu düımaru?. 
- Bana liznn ... 
- A.ıat mı ediyorsun?. 
- Arat ediyorum .• 
Gülçubuk böyle söyledikten sonra 

yll.ıbaıı Kazımın önüne geldi ve: 
- Siz, dedi, serbestsiniz.. Kimse 

bir ıey yapamaz. Gideceginiz zamanı 
ben söylerim. 

Besi hiddetinden titriyordu. Yüz
bapnın yanına geldi. Gözlerinin içine 
baktı. Balattılar. Kbım: 

- Aman yarabbi bu na:nl kadm .• 
diye dütündü. Besinin harikulade gü
%elliğine bir türlü akıl erdiremiyordu. 
!çinin titrediğini hissetti. 

Besi tekrar Gülçubuğun karşısına 

geldi: 
- Namusunu kaldır •. 
- Kaldırmam .. 
- Sonra elimden kurtu1amaz11n. 
Gülçubuk Besinin yanına biraz da

ha yaklqtı ve yavaıça: 
-Ben ide, dedi, vatanım için ça

hfryorum .• 
- Vatanın için ml? 
- Elbet.. İntikam için ••• 
- DUtmanlan kurtarmakla mı? .. 
- Onu ben bilirim ... 
- Sen bir alçaksın.. Hainsin .. 
- Ben vatanım için yapıyorum .. 
-Yalan.. 

Beai Denimlilere döndü: 
- Bu namusun üzerinden ıeçecek 

yo1r mu? •• 

· Dersimde bellri 
ilk defa e<Syleniyordu. 

Meydanı dolduranlar kuvvetli bir 
ribglrın altında sallanan bir fundalık 
gibi titrettiler. Yüzlerinin rengi değiı
miıti. Sert sert mırıldanıyorlardı. 

Kimle cevap vermedi. 
Bai boynunu bükerek kulübeye 

doiru uzaklaştı. Derııimliler de birer 
birer dağıldılar. 

Ortalık bir an içinde tenhalaımıt-

GWçubuk Khımın kolundan yaka
byarak başka bir kulübeye çekti. 

lazım bir ıey anlamıyordu. Yalnıa 
ıu bdannı anlamıştı, ki kendisini i • 
dam etmiyecektedi. Yahut edemiye • 
celderdi. Gülçubuk kurtannııtı. 

XulQbede yaşlı bir kız oturuyordu. 
GUlçubuk: 
-Bu annemdır .. dedi. 
Jtlzım ihtiyar kadmı selamlaıdı . 

-Olmaz .. diye bağırdı. 
-Ni~in olmaz .. 
- O benim anamdır. 

- Anan olsun. Beni kurtardığın i-
çin elini öpecegim ... 

- Ol~az, hız seninle akraba deği-
liz. Düşmanız. 

- Düşman mı? •.. 
- Düşman ya .• 
- Peki, beni niçin kurtardın? .. 
- Söylememiş miydim? Sen de be 

nim istedi gimi ya pacakıın? .. 
- Demek onun için kurtardın .. 
- Elbet .. 
Kazım hala bu kızın kendisin.den 

ne istJyebılecegini diışünüyordu ve bir 
türlü akıl erdıremiyordu. 

- Ne istediğini söyliyecek misin? 
- Şimdi soyliyemem .. 
- Şimdı soyle ... S-:>nra belki pit -

man olursun ... 
- Niçin pişman olacağım? •• 
- Belki söylodığini ya!'amam. 
Gül çubuk güldü: 
- Gene pişman olmam ... 
- Niçin?.. 

- Sen yapauğım .. dedin. Yapmaz· 
ıan intikam alırım. 

- İntikam mı alının? 

- Alırım .. 
- Ne yaparsın? .. 
- O vakit dütünilrüm onu ... Şimdi 

konuımıyahm. Hem vaktimiz çok az 
kaçacağız .. 

- Sen de mi kaçıyorsun? .. 

- Ben de açmazsam sen bu dağ-
lardan çıkabilir misin? Yolda öldürür
ler .. 

-Burada niçin öldürmediler? .• 
-Anlatırım .. Şimdi al §U sillhlan. 

Kazım gül çubuğun uzattığı bir ta
banca ile tüfeği aldı. Sonra: 

- Yalnız tabancayı alayım, dedi.. 
Tüfeği kullanamıyacairm. Kolumu kal 
dıramıyorum. 

- Al timdi ... Yolda bana verirsin. 
Ben kullantinı: .• 

Silahlanma iti tanwnlaadıktan son 
ra Gül çubukla Kazım atlarına binerek 
yola çıktılar • 

Gül çubuk: 

- Yolda, dedi, önümme çıkan olur
sa hiç durmadan kaçalım. 

-Ne yaparlar? .. 
- Öldürürler ... 

- Peki seni tanımıyorlar mı?. 
- Tanırlar. 

- Seni de mi öldürürler? .• 
- İkimizi de. Hem biraz ıonra ar-

kamızdan gelecekler .. 
- Bizi öldllnnek için mi? .• 
- Evet ... Orada bana bir ıey söy-

lemediler. Adeti bozmazlar. Fakat biz 
aralanndan çıktıktan 10nra ikimizi de 
vurabilirler. 

Besi timdi bana çok kudı. Dilpan 
oldu. 

Khım bir an bir ıey dütUndU. Son 
ra: 

- Besi beni 61dllrmek istiyordu 
defil mi? .. 

- Oyle .. Onun e<Sylediğini kimse 
bozmu. Seyid de onun söyledilini ya
par. 

- Seyid Rıza mı? 
- Evet .. 
-Demek Seyit onu çok seviyor? 
- Her karı11nldan fazla onu ıever. 

(Arktm mır) 1 

DüngalJı 3 günde 
dolaşan ta9yare 
ingiltere bu tipden 200 

tayyare yaptırıyor 
Amerikalı tayyareci Hovard Hug -

hes tayyaresi ile dilnyayı 3 günde 'do
laıtı. Bu seyahatta tayyarenin vasati 
sürati saatte 325 kilometre idi, Bu bü
yük bir rekor değildir ve Amerikada, 
hatta Avrupada işliyen birçok yolcu 
tayyareleri bu süratle gidip gelmekte -
:iir. 

O halde, tayyaresinin muvaffaki -
yeti nerededır? 

Tayyareciler buna: "Tayyaresinin 
sisteminde,, diye cevap veriyorlar. 

Hakikaten, Hovard H ugheıin bü -
tün muvaffakiyeti tayyaresini iyi in -
tihap etmiş olmasıdır. Bu sayede ne 
bir yerde inzaya uğramıştır, ne de geç 
kalmıştır. 

"14 Elektra tipi denilen bu 
.arzı tayyarelerin hepıi büyük rekorlar 
kırmıya yaramıştır. 

Ayni tayyareci geçen ıene Los An
gelos - Nevyork sürat rekorunu da bu 
tipteki ilk tayyare ile kırmıştı. 11 kişı 

lık ''Elektra 14,, yoku tayyaresi de ge 
çen sene Amerikada seferler yapmağa 
başlamışttr. 

Amerikaya, tayyare ııipariş vermi
ye giden İngiliz heyeti de bu tipi mu • 
vafiak bulmuş ve bundan 200 tayyare 
ısmarlamıştır. Bunlar sonra askeri ke 
9if ve sahil müdafaa tayyareleri olarak 
kullanılacaktır. 

1940 ollmplyadı 
N~vyorkta yapılacak 

Nevyori 18 (A.A.) - Japonyanın 
olimpiyat oyunlarını tertip etmekten 
vazgeçm(')i üzerine, Ncvyork şehri 

olimpiyat oyunlarına talip olmu§tur. 
Nevyork şehri, olimpiyat oyunlarını 

öntimtiüeki yıl açılacak olan dünya 
sergisi !abasında tertip etmeği dil
tünmektedir. 

DUn'a sergisi organizuyon komi
tesi rdsi Graver Vhalenfn resmen 
aöyled gine göre, enternasyonal olim
piyat ~omitesi ile bu hususta derhal 
tetebllislere girl§ilmi§tf r. 

120 metre uzun
ıugundakl kC>prü 
Manş 18 ( A.A.) - Aksu üzerinde 

kurula<fk olan 120 metre uzunluğun
daki betonarme köpıilnUn temel ka
zıkları dUn merasimle çakılmıştır. İl
bay Osman Şahinba9, ilk defa phmer 
danı işleurek kaztğa ilk darbeyi indir 
m.11tir. Merasimde çok kala.balık bir 
halk kütlesi de hazır bulunmakta idi. 

IBlr lnglllz mecmuasında 
mamıeketamnz hakkında iki say 

Akdenizrle İngiltere için 

Türk dostluğu kada 
~ıymetli o.anı yoktu 

----J.ıgili .. mecn11 !Isının T'd1"1.."iveııe tah.tti8 ettiği 8ay/alarda çı'klm resimle'r<lefl 
H aremdcn ve Y<J.§ makton lourtulcın kızıar,, 

111gılızce lıa/talık "Sjır,. mecmuası bu.} Türkiye, gayretli '3}ışmasırun ilk 
gımkii posta ıle geltn son nushasında veleriru bugün iyi bır ticaret muvi3Z4enl .. 
Türkıyeye ıkı say/asım ayırmıştır. Bır-ı içinde toplamaktadır. 
çok resunlnle bnaber neptdılm bır ya- }'azıda bundan sonra yeni Ankar 
zıda bilJıasıa Türk • lnııüz dostlufuua ı cumlıurıyet lıükılmttinin muuaffaki 
~ret olunmaktadır: sanayi ve malt pltfnlarından, milll ba 

•'SahJJJerını Akdemzın yaJadıiJ küçük larımızdan, memleketteki büyük m'14"1m 

memleketlerden, dostluiu lngiltereye inkıl4bından balıstdilmektedır. 
Türkiye kadar kıymetlı olanı yoktur. 

lskenderundaki !011 Mdıseler Türkiye
nin şark havzasında işgal ettıği mevkıe 
dıkkati çekmıştır. Herkes gördü kı. yenı 
bir devlet doğmuştur ve dünyadaki rolü 
gittıkçe ehemmiyet kesbttmektedir. 

İngiliz • Türk münasebatı senelerce 
çok iyi gitmiştir. Son defa Türkiyeye ve
rilen 16 mılyon İngibz brahk kredi de 
bu dostluiun kuvvetini gösteren en yeni 

Maarif Veklll 
Gümüşhanede 

Gilmilfhane 18 (A.A.) - Doğu 

lerinde tetkik seyahatinde bulun 
Maarif Vekili Saffet Arıkan bu 

saat 14 de fehrimU.e gelmi§tir. 
Vekil, valJ, kültür direktöril 

delildir. Bu kredi Türkiyeye lngiltereden frndan villyet smırmda ve kala 
mal almak JÇiıı verilmekı.dir. Bunun 10 bir halk Jdltlml taratnıdan 
mıl}'9.n ısterhnı sınai kalkınmaya tahsiı 

edilecek. 6 milyonu ıle de Türkiye harp 
malzemesi alacaktır. Bu arada gemi. top, 
askeri techizat vardır. Bu kredi hususi 
kanunla verılmiştir ve geçen hafta parli
mentoda müttefikan kabul edilmiştir. 

Bütün harp sonrası mkılAplardan bel· 
ki yalnız Türktyeninki tamam ve esaslı 
bir inkıllptu. İçtimaı hakımdan Türki
ye hareketli bir yerdır. c;nnkü orada eski 
din ve ananeler yıkılarak ) eni bir devlet 
kurulmuştur. 

methnltnde cOŞkun tcMh11ran--

lanmıgtır. 

Vili.yet makammı. belediyeyi 
mektepleri ziyaret eden vekilimiz, 
oeyt burada geçirecek ve yarın Tr 

wna hareket edecektir. 

Adliye Vekili Gitti 
Birkaç gündenberi şehrimizde bu• 

luna.n Adliye Vekili B. ŞUkrü Saracoi• 
tu İzmire gitmiştir. 

G-ONON AKiSLER/ KURUN-
~--

AHONl! l"AHIF~I 

llnnlekeı llemlehı 

"Ölülere hDrmet,, trtnde dlftndO 

8fl 

O CNKU "Ak§am,, gazetesinin} 
Dikkatler,, sütununda "ölüle

re hürmet,, diye bir fıkra vardı. 
Ölüm, bUtUn günahları yıkayan bir 

esrarengiz su gibi. O banyoyu kim 
alırsa, iyi veya kötü, derhal kıymete 
biner. 

O ytlzdendir ki tanımadığımız bir 
adamın cenazea!ne bile, hürmet iste
riz. O adamın - öldüğü için - iyi adam 
olm~ı tabildir. 

Eskiden "ÜzkUru mevtakilm bilha
yır .... denirdi. Yani "ölUleri hayırla 

yadediniz!,, Avam dilinde de bu his 
"Kel ölür sırma saçlı olur, kör 
ölür badem gözlü olur., tarzında ifa
de edılmiştir. 

Hulasa: "Ölülere hUn=ct,. denildi 
mi, mevzuu, hiç milnakaşaeız kabul 
etmek lazımdır. 

"Akşam,. gazetesinin "ölUlere hür-

A ytılı l~~ Kl'f-
ll aylılı .ıtto 

·~ • 
il ııylılı .,~ 84!0 • 
Yıtlılı 900 1600 • 

1 arııeıııııden Halkau Hırlılı ıcın aJdl 
ıtuı ııuru, dıı,ulur • .,usla bırlılıne 1ır
u•)'c1J ycrlcre •)da yetrıııı be,er kunıf 
ııııırnedlllr. 

~hnne kaydını blldlrea mektup • 
ı•l11r1I lkrttuıl, abune pın1ımın po1ll 

"'e>• bllnka ti• )'ollanıa Ocrelını id11rt 
met,. faslında, bir cenaze alayını ta- ı.cııdı ourıne alır. 

kip eden killl8elerln gakalqmalanna, 1 nrkl11enln heı paalo merhılnd• 

glılüşmelerine itiraz ediliyor.. Ki IWN'o abone "°'""· 
Bakın bu noktada ben biraz müte- L A ır- d ııı 1 0 11 .... .. ıııt . . . .... e••t ırrne ere .., .urus·-- ·I 

reddıdım. Zıra her vaziyet, imJa.nın 1 ___.-6 
kendı felsefesinden bir şey ortaya ko- ı------------ _....-.: 
yar. Cenaze alayında gülll§Up eğlenen ·--·-··---··-· .. -· ... --·-·-·-::;;;..-: 
lerin f elsef eaini klm bilir! ? Belki de: 11 l I i ' 

1 

m Snh Çarşanıb8 us 
"Oh ıu adamcağız dünyadan kurtul- f U 19 Temmuı-20 Teının 
d B f i a1 • kll eğ : 7 ncı ay - Gün 31 u. u an cuemın ezası çe m e ! 
defer mi? lyt etti de göçtü bahtiyar ! Cemnııillevveı 1357 1 21 '! 
adam!., gibi aözler koDUf&l"&k fıkır- i Huınl Temmuz US3 4 75 
dqıyorlar .• Bu ıamlmlyete isyan et- 1 Hızır Munü 7

" 4,45 
me.ı.e hakkımız olabilir mi? lı Gün doluşu 4

•
44 

19,36 
6 Gün batışı 19,40 
"Akfam .. muharriri, tabutun arka-1 Sabah namazı 2,49 2.52 

mndan mUllüman adeti Uzere birkaç I ötte " 12.22 ı:·~: 
adım ytlrUmek uaulüne de itibar etme- ikindi • 16,18 ~t'.s& 
dlğimiz.den tlklyet ediyor ki; i§te bu- ı ~!~m " ~~:~~ 21,33 
rada haksızdır. Zira şimdiki ölUyU lmsAk .. 2,30 2,34 
tutmağa imkan yok!. Belediyenin ·---··- .. ··-·----- ..... 
kamyonuna bındi mi, saatte otuz kilo 
metre ile bir solukta obtlr dünyayı 

b ıluyor. 

15 Yıl Enel Bugün 
Denimde olduğunu unuttu. İhtiyar ka
dına llnmgelen hürmeti göstermek 
e1hd ~ek istedi. Gülçubuk kçprak 
herine atıldı. 

lktUJat Ve.kili Şa1cfr Keae'Mr aon Zongıddak ıteyıahatinde bir ~mil.r 1cıt.ızma
ci8ile görüfürken 

Ayni teraitle kendııini takip ise, 
biraz maarafh olmaz mı? 

BIKJIB'l' •UNIB 

AD t.VA - Adana matbuatı d,artn llua· 
3ından dolavı aon derece izharı rnemnıınl• 
11el etmekte oe b• lcararıntlan dolallı lılk4-
ırt•U diki~· 



italyan lar ırkçılığı 
nasıl kabul ediyorlar? 

' Bu, Alman ırkçı~ığının italyada 
aynen tatbiki demek değitdir ... ,, 

italyad.ı §İmdiye kadar ırkçılık ba- ) 
riz bir siyaset halini almamı§tır. Geçen 
lerde "Cornale d'İtalia'' gazetesinde 
çıkan yazı ile, yakında İtalyanın da bir 
rrlı:çıl k siyaset.ne gireceği bildiriliyor
du. 

iı kıtaaı göndermi§tir. Bunlar orada, 
15 oğustosa kadar, Ren boyunda Al -
manyanın, Fransadaki Majino hattına 
mukabil yaptığı iıtihkimlan tamam • 
hyacaklardır. 

hayada tatbik edilecek olan ırkçı -
lık 11yaseti on nokta üzerinde ıöyle 
toplanmaktadır: 

1 - insan ırkları ayn ayndır, fakat 
bu demek değıldir ki bunlardan bazısı 
alçak, bazı alidir. Yalnız, dunyada bı· 
n ırinden farklı ırklar vardır. 

2 - Dunyada büyük ırklar var · 
d r k · k • uçu ırklar vardır. Büyük ırkıa-
~m menfaati ıse, ötek:l len evvel göz 
o:ıune alınır. Meseli ıimal ve Akdeniz 
kavı :nle rı buyuk ırktandır ve, yaıam.1 
n:lktai nazarından, mevcudiyeti işikar 
olan hakıki bırer ırk teşkil ederler. 

3 - Irk dıye bir §ey yalnız yaıa
ma bakımından kab t d'l' u e ı ır. 

4 - İtalyan milleti kısrnen ıri ırk
tandır ve medeniyeti de ar1dir. 

.S - Tarihi anlar da çok miktarda 
ada~rn bıiyilk rol oynadığı bir efsa • 
nedır. 

Guete ıunları illve ediyor: 
"Bu karar, Almanyanın hava kuv· 

vetlerini iki miıline çıkarma11 için ve
rilen emirle beraber ahnmııtır. Soy -
lendiğine ıöre, Almanya 6000 tayya
reden mürekkep birinci sınıf bir safı 
harp tcıkil etmek istemektedir. 

Fakat Alman havı orduıu tefi ve 
İktıaat diktatôrli General Görinı tn • 
giltere ile, iki memleketin hava kuv • 
vetlerinı tahdit etmek için bir anlaım• 
imıalamak arzusundadır. 

•'Görinı bu tasavvurunda geçen . 
terde Alrnanyaya gelmit olan birçok 
İngilizlere onların lngiliz hükumetinin 
bu huıuıtaki fikrini alacaklarını ümit 
ederek, bahıetmiıtir. Bununla b~raber 
reımt mahafil böyle bir tekliften ha • 
berleri olmadığını bildiriyor. ,, 

Doktorlar Arasında 
Yeni Tayinler 6 - Bundan böyle, artık saf bir 

Italynn ırkı vardır. Ankara 18 (Telefonla) - Sıhhiye 
•• 7 - İtalyanlar n ırkçı olduklarını Vek!letinde son defa yapılan hUk'1-
ılan etme zamanı gelmiıtir. met tabipleri araımdaki tayin ve na-

8 - Avrupa Akdenizlileri (garp- kll liıteaini bildiriyorum: 
hlar) ile şark ve Afrika Akdenizlileri Yıldızay hUkCUnet tabibi Mehmet 
ara~:ıda bır fa~k gözetmek l":o:•""dır. Göç Nevplur merkez hukfunet tabip-

- Yahudıler İtalyan ırkından liğine, Sandıklı hUkClınet tabibi Ab-
~eğıldır. dullah Erim M. Kemal ı>aşaya, Kadı-

ı o - 1utyanların ta.nwniyle Av - koy belediye baştabibi Tevfik Akif 
rupalı olan vucut ve ruh huıuıiyeUeri Ayışığına, Kadıköy beledıye dispan-
hiç bı r tarzda bozulmam:ılrdrr. serı baıtablpJlğinden ...çıkta kalan Ri-

Bnlan neşreden "Cornale d·ttalia 
gazetesi ilave ediyor: " fat Cafer Kadıköy belediye başta.bip-

liğlne, Burdur memleket hastahanesi 
' 'Bu kararın tatbiki ile eirişilecek dahiliye mütehassısı Ekrem Akın E-

siyaset örf ve adatı değiştirecek ve lbığ, Nazilli hUkfunet tabibi Tahsin 
milleti ırk meselesinde bir fikre sahi 
e ece tır. , , ~-""Esen.Jst.anhw merke,s~t taJUıa_ 

llfble, lftlWlya memlü~ baatahan. 
Bazr ilim adamlanrun söylediğine al röntgen mUtehuaıaı Baki Yenen 

ıöre, ftalyada ırkçılık ıiyıaeti felsefe 
ve din bakımından tatbik edilecelc de- Den' •. w e, İstanbul akliye haatahane-
ğ'ldir ve bu Almanyadaki ırkf!ılı.ıı.m t- ıl mUtehauıalarından Cabit Emre 

1 
• " Manisaya, Kars doğumevf çocuk has-

ta yada tatbiki manasına alınmamalıdır. talıklan mütehassısı Raif Yesari Ma-
M iksat halyanla.ra, üstün bir rrka men 
sup olduklannı öğretmektir. niaaya, Tıp Talebe Yurdu idare tabip 

lerinden Saim Ermetin Maniaaya, 
Berlin Memnun Gureba hastahanesi cild ve zührevi 

İtalyada ırkçılık siyasetine batlan-
ması Almanyada memnuniyetle kartı • hastalıklar asistanı Nail HUnler fren-
lanmııtır. Ciazetelerden ••Berliner Ta • :;i tarama heyeti mütehassıslığına, 
geblat., bu hareketi, İtalyanın da Ya- Adana belediye tabibi Demir Afyona. 
h.udi aleyhtarlığına ittirak gibi göıte . açıktan milteka!t tabip Nur! Ergüçlü 
rıyor. Fatih belediye doktorluğuna, Demir-

. Gazetelerin bu meaele hakkındaki köy hUk6met tabibi Reead Göktepe 
gurültülü yazılan üaerine D. N. B. Budnı.ma. Mersin süt ve çocuk mu~ 
(Alman istihbarat dairesi) Romadan yene ve mU~averee\•f mUtehaBsıın Mi-
~~dı.ğı bir telgrafı neıretmittir. Bunda hal Adanaya tayin edilmişlerdir. 

. malumat alan İtalyan mahafiline Bandırma belediye doktoru Hayati 
gore, ırkçılık meaeleıinde henüz kanu- Tarhan, Manisa memleket hastahane 
?en b!r karar verilmit depldir . ., deni- ıl belediye mUtehaaaııı Bayer, Elazığ 
ılyor. memleket hutahaneal dahiliye milte-

• • • 
. İUlyada ırkçılık, daha ıenit tefsir 
ıle Yahudi aleybtarlıtının kabulü be • 
men her tarafta b' ıraa hayretle kartı • 
l~nmııtır. Çünkü Itaıyan faıistliği tim 
dı:e ka.dar, Alman nuyonal sosyaliz -
mınde bılhassa bu noktadan bcnzemi -
yor u. 

Frans·zca "J al urn •• ıaı:etesinin bu 
haberı veren Roma muhabiri ilive edi
yor: 

Jtalyan milletinin aaf Avru mmn 
ld - .. pa 

m~~P o ugu S03'1eniyor, Halbuki iıı 
t~ tıs~· kler bunun aksini ıöatennekte • 
d•: ftalyada yahudilerin (erkeklerin) 
yüzde 28.5 i katoliJclerle evleai--'-

1 
ıv~-r. 

ttalyan arla evlenen Y ahuri kadınlan. 
nın n'tbeti de yüzde 27.& dir. 

Diğer taraftan, ı\iuaaolini, Emil Lud 
vige bulunduiu bir beyanatta t.izzat 
dememiş mi idi ki, dünyada aaf ırk 
yoktur, bir insanın yüzde S i kandır 

SS i ruhtur?. 
Nihayet, Musaolini, harpte Yahu . 

d ferin büvük yurdseverlilc r&termit 
o duklarını daima aöylemiıtiT. 

Almanya Franıız Hududunu 
Takviye Ediyor 

Londradan bildiriliyor: 

"Deylı spres,, in bildirdiğine gö-
re, Almanya Ren mıntakaama 100.000 

hasaısı Necati Selvl. İlıparta belediye 
doktoru Ragıp Kurtaran, Fatih bele
diye doktoru Mahmut Göreli istifa 
etmişler ve iltifaları kabul edilmiş
tir. 

Trahom kursu tabip1erinden Ntya~ 
z1 Çah,kan Maraşa, Suad Urlaya, A
ziz Kotay Mardlne, Nlzım Mutlu !OY 
adı Yamana, Mazhar Hız Beıml tra
hom mücadele hastahanesi tabiplik
lerine tayın e-dilmişlerdir. 

Orta tedrisat /1 icaret odasında SarıyPrde hir orta 
direk törü geldi Bey.nelmilel ticar~t o~iası okul 8"-ılacak 
O~ t -1 ıstanhul komıtesı Y 6re ınen mevcu<ıu ve 1.. t 1 Partinin delAletlyle 

mektep binaları vaz:yeti (un op andı hl hl 
• 1 Beynelmilel ticaret odası İstanbul r 08 bu J U Od il 
l.0 rneşgul Oluyor komıtesi dün Ticaret Odasında Oda Boğazın Rumeli Kavağından iti 

Orta tedrisat direktörü Bay Avni binnci reisi Bay Mithat Nemlinin baş- baren Emlrglna kadarki sahada o-
dUn Ankaradan şehrimize gelmiştir. kanlığında toplanmııtır. turan llkokul mezunu çocuklar için 
Direktör şehrimizde bir mUddet ka- Toplantıda kcmiteye dahil bütün bir ortaokula ihtiyaç olduğu yapılan 
lacak Ye orta tedrisat müesseseleri- azalar hazır bulunmuı, ruzname muei- tetkikler neticesinde teablt edilml' 
nin vaziyetleriyle meşgul olacaktır. bince 27 haziranda aktolunan kongre- bulunmaktadır. Bu sabada oturan 

Bay A\'ni dün kültür dlrektörlU· de kura isabet eden Ahmet Kara, Selim ve Sarıyer kazasına bağlı semtler 
tUnde genel lspekterlerle bir toplan· oğlu Refik, Necip Serdengeçti, Mitbat çocuklarının kış gUnlerlnd~ EmlrgA. 
tı yapmıe, bu yılki okul ve öğretmen Nemli veniden idare heyetine seçil • na kadar gidip gelmeleri büyük müş-
lbtlyacı etrafında görUşmUştUr. Dl· mişlerdir. kUIAta sebep olmaktadır. 
rektör ayni zamanda şehrimizin cif· Bundan sonra kongre dolayısiyle Bu yıl yapılan iıtatlstiklere göre 
te tedrisat yapacak orta okulların Başvekil B. Celil Bayar ile fktısat Ve- Sarıyer kazasına tlbl llkokullardan 
vaziyetlerini de inceleyecektir. kili Bay Şakir Kesebire çekilen tel - mezun olan talebenin sayısı bin ki· 

Bakanlık bu yıl bina ve bUtçe dar. graflara gelen cevaplar o'kunmuı,rek - şldlr. 
lığı ~ Uzilnden birçok ,·il Ayetlerde ye· li'll ve ilanlarda mC§rU usul ve kaideler Sarıyer kaza parti heyeti bu vazı-
nı okul açmaktan sarfınazar ederek tetkik edilmiı. Arbitraj kanunun ter • yeti gözönilne alarak vlllyet yoluy-
mevcut okullarda çifte tedrisat yap· cUmesi gözden ceçirilmiıtir. la kUıtnr dlrektörıntnne ve bakan. 
mnk ııuretlyle iki randıman alınma- Bundan sonra, ofisin komiteye aza lığa müracaat etmltJtlr. 
ıı çaresini tatbik etmeli uygun bul- kaydi, siıortacılann aidatı meselesi, Parti mnracaatında ortaokul için 
muştur. Bu ıuretle ö&retmenlerden komisyoncu tüccarların bagajlan, güm uygun bir bina bulunduğunu ve bl· 
de bir miktar fazla tatlfade etmek rük tarife projesi üzerinde ayrı ayn nayı klra11z olarak kUltUr direktör· 
lmkinları hasıl olmuş olacaktır. cörilfllleler yapılnuıtır. lnğünUn emrine vereceğini blldlrmlş-

Bu yıl yUkaek okullann verdlkle- Toplantı sonunda, nakliye ifleri tir. 
rt mezunlar ve açılan müsabaka im· etrafında bilihara görilıülmek üzere, Vaziyet, Bakanlığa yazılmı,tır. 
tlbanlarlyle orta tedrisat ölretmen B. Naki Düğmen, B. İbrahim Kemal, Şehrimizde bulunan orta tedrisat 
ihtiyacı önlenmiş olacaktır. B. Cevat Düzenli ve B. Suat Karaoı • dfrektörU Bay Avniye de bir heyet 

İhtiyaç basıl olduğu takdirde yar· mandan müteıek'kil bir komisyon se • müracaat ederek bu işin halledllme-
dımcı ötretmen kadrosu da cenlşle- çilmiıtir. sini rica edecektir. 
tılecektlr. Bu komiıyon birkaç gün sonra top 

Dazr garetelerln ilk, orta ve ıtse !anarak bu mevzu etrafında cörüıecek
kltaplarında yeni yapılan terim de- tir. 
ğlşmeleri üzerine bu kltaplann ted
ris yılına yetlemeyeceflne dair ba· 
ıı havadisler ı,aa edilmiştir. Fa· 
kat allkadarlarla yaptığımız temas
lar neticesinde böyle bir vaziyetin 
mevcut bulunmadığı katlyetle tek -
zlp edilmiştir. 

Kitaplar Teşrinievvel ba,ına ka
dar kat'! surette tamamlanmış b lu· 

• r.1fene o u lar ota 
terek hendese •• hnap kitaptan 
da Bakanlık tarafından mOsabaka 
ile yazdırılmı,tır. 

Bu yıl bu kitaplar da dlterlerl gl
bfr tekkftap usuıu ile tatbik edilecek 
muhtelif müelliflerin eserleri kabul 
olunmayacaktır. 

Karagümrük Nahiy.e Müdü
rü Bir Kaza Geçirdi 

Karagümrük nahiye müdürü Bay 
Atıf evvelki gece BUyUkderede vapura 
binerken, ayağı kaymıı denize düı -
mUıtür. 

Bay Atıf derhal yetigen tayfalar ta
rafından kurtarılmııtır. 

Çifteha vuzlardaki Yol 
Sultançeıme ile Çiftebavuzlar ara-

11nda yapılan 800 metrelik yol inpatı 
tamamlanmııtır. Bu yol Caddebosta -
nrndan itibaren yeni ilive edilen lcıa

miyle 1250 metreyi bulmuıtur. Y.c:y Çif 
tehavuzlardan Cemilpqa aokafma ka 
dar da temdit edilecektir. Tamamlan
ma iti eylüle kadar ıürecektir. 

Misafir Erkamharpler 
Şehrimizde misafir olarak bulunan 

Yugoslav, Yunan ve R~n erkinı • 
harp subay heyetlerinden Yunan erkt
nıharbiye heyeti bugün memleketle
rine döneceklerdir. 

Ağustos Ayında Gelecek 
Seyyahlar 

Şehrimize iki afuatoeta Markopolo 
vapurile 450, Roma vapuriyle 700, 3 
ağuıtoıtı da Viktorya vapuriyle 600 
ıeyyah gelecektir. 

Lokantacılar Sınıflara 
A'trfliJ'or 

Oteleiler cibl lokantacılar da ıı -
nıflara aynlrnalarmı istemiıJerdir. Ev
velki cün ıehrimizdeld bütün lokanta
cılar bir toplıntı yaparak Belediyeye 
müracaatı karar vermiılerdir. Belediye 
bu müracaatı tetkfk etmektedir. Pek 
yakında lokantacılan da sınıflara ayı
racaktır. 

Büyükderede Kır Balosu 
Büyükdere kaza Partı Ocağı 13 

afuıtos cumartesi gUnil Bilyükdere 
Beyazpark guinoıunda büyük bir kır 
eğlencesi hazırlamaktadır. 

Eğlenceye festival münasebetiyle 
ıehrimi.ıe gelen zeybekler de ittirak 
edecektir. O giln uzun ı:amandanberi 
yapılmakta olan Boğaziçi Deniz klü
bilnün açılma töreni de yapılıcaktır. 

Avrupaya Gidecek 
Öğretmenler 

Yaz tatili münasebetiyle Avrupaya 
seyahat etmek istiyen öğretmenlerin 
bu seyahatlerini yapabilmek için mu • 
hakkak ıurette KültUr Bakanlığından 
milaaade ılmalan icap etmektedir. Va
ziyet bütün okullara bildirilmiı bu • 
lunma'ktadır. 

Bakanlığı yapılan müracaatlara gö 
re bu yıl geziye çıkın l>ğretınenlerin 
uyısı 500 - 600 arasındadır. 

Ziraat Vekilinin Dünkü 
Tetkikleri 

Evvelki gün ıehrimize gelen Ziraat 
Vekili B. Faik Kurdoğlu dün iktıudi 
mahafilde bazı tetkiklerde bulunmuı, 

alakadarlarla ıörüımlittür. 
Faik Kurdoilu §chrimizde bir mud 

det kalarak ziraat kongresi huırbk • 
lan etrefında alakadarları çağırarak 

kendileriyle görü§ecektir. 

---0-

Demiryollan Toplanbsı 
Cumartesi gUnU Ankaraya ıltmit 

olan Balkan demiryolları konferanıı 
murahhaalın dün ıabah ıehrimize dön 
mUılerdir. 

Konferansın ikinci devresine 
dün derhal baıtanmıf, eıya tarifeleri 
Uzerine hazırlanın esaslar tetkik edil • 
miıtir. 

Efya tarifelerinin tetkiki ve bitiril
meıi bu hafta içerisinde ikmal edilmit 
olacaktır. 

Bozuk Yollar Naııl Tamir 
Edilecek 

507 bin lirayla yapılması kararlaı
tırılan yollar yapılırken çıkan parke 
taıtariyle de ikinci derecedeki yollar 
dlizeltilecektir. Belediye bu yolları 
tesbite baıJamııtır. Müteahhitle olan 
mukaveleye bu madde de eklenmiıtir. 

Bentlerdeki Su 
Sular idaresi bentlerin ıu vuiyeti 

etrafında yaptığı tetkikleri bitirmiftir. 
Bentlerin buıUnkü vaziyeti ihtiyaca 
kafi gelmediğinden tevsi edilecektir. 
Tevsi plinı hazırlanmaktadır. 

Dolmabahçeye inen Yol 
Ciümilııuytından Dolmabahçeye i

nen yolun lıtimlilc muameleeine ya • 
kında baılanacalctır. Bu yol tamamllf' 
a.falt olacaktır. 
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Kızağın heınen yanı başmda parça- J 

lanmış elbiseler ve insan cesetleri bu
lunuyordu. Bu zavallılar acaba kim- ı 

di? Bu büyük orman çerçevesi içinde 1 

nasıl bir facia cereyan etmişti? Bul- 1 
duğumuz vesikalarla bu esrarı aydın- l 
latmağa çalıştık. Bunlar general, Po-1 
pelyef erkfınıharbiyesine hitaben ya
zılmış kağıtlardı. Kolşak ordusunun 1 
ricatı esnasında erkanıharbiyenin bir 
kısmının, dört bir taraftan yaklao:;an 
düşmanın gözünden kaçınak için bu 
ormandan geçmiş olması muhtemeldi; 
fakat zavallılar nihayet Kızıllar tara
fından yakalanarak, hepsi öldürül
müştü. Oradan çok uzak olmayan bir 
yerde, kurtarıcı kurşunun hayatına 

son vermesinden evvel, başından ge
çen feci vakayı bütün çıplaklığile hi
kaye eden bir kadın cesedine rastladık 
Ceset, yapraklar arasında mahfuz bir 
yere uzatılmıet ı. Etrafta görülen şişe 
ve konserve kutuları, cinayetten ev
velki cümbüşü açıkça anlatıyordu . 

Cenuba doğru ilerledikçe, halk, 
Bolşeviklere karşı hasmane bir vazi
yet alıyor ve bizlere daha fazla misa
firperverlik gösteriyordu. Nihayet 
ormandan çıktık ve Kızılkaya dağları 

adile anılan yüksek dağ silsilesinin 
geçtiği ve sık sık tuzlu gollere rastla
nan, (Minousink) stepine eriştik. Bu 
rejyon, buraların ilk sahiplerinin me
zarlarını teşkil eden ve büyüklü, kü
çüklü binlerce dolmeni (türbe) ihtiva 
eden bir mıntakadır. Onar metre yük
sekli~'indeki bu taştan abideler, Cen
giz hanın ve bila.bare Timurlengin ta
kip ettikleri istila ve fütuhat yolunu 
göstermektedir. Bu dolmen ve pira
mitlerden, binlercesi, şimale doğru 

bitmek tükenmek bilmlyen bir sıra 
halinde uzanmaktadır. Bugün, bu o
valarda Tatarlar yaşamaktadır. Bu 
zavallılar da, Bolscvikler tarafından 

soyulduklarından hepsi de, onlardan 
ınüteneffidir. NHekiın, onlara, firar 
etmekte olduğuınuzu açıkça söyleınek 

ten çekinmedik. Bize, bol bol yiyecek 
verdiler, yanımıza rehberler kattılar 
ve nerelerde ve kimlerin yanında çe
kinmeden kalabileceğimizi, bir tehli
ke vukuunda nerelerde saklanabilece
ğimizi öğrettiler. 

Birkaç gün sonra, (Yeniseyi) nin 
yüksek bir kıyısından, (Kransnoiar
sk) tan (Minousinsk) e giden ve kızıl 
askerlerile dolu olan, ilk buharlı va
paru, (Oriol) ı gördük. Az sonra, 
§arka doğru olan seyahatımızda, Sa
yan dağlarına, (Urianhai) nin başla
dığı yere kadar takip edeceğimiz (La 
Tuba) nın mensabına vardık. (I...a Tu
ba) ( ve (Amy) nehirleri arasındaki 
saha, (Çetinkin) ve (Krafçenko) ya 
külliyetli miktarda asker veren bir 
mı:ıtaka olduğundan, yolculuğumu

zun en tehlikeli kısmını teşkil ediyor 
du. ' 

Bir Tatar, bizi ve hayvanlarımızı 
(Ycniseyi) nin sağ yakasına geçirdi. 
Şefga doğru da, bize, (La Tuba) nın 
mensabına kadar rehberlik eden bir 
kaç kazak askeri yolladı. Bütün gü
nümüzü, burada istirahatla geçirdik. 
ve kendimize yaban kirazı ve frcnk 
üzümünden mürekkep güzel bir zi
yafet çektik. 

UÇURUM KENARINDA ÜÇ GÜN 

Sahte pasaportları haınil olduğu

muz halde (La Tuba) vadisini tırman 
dık. Her on, on beş kilometrede bir 

yolu üzerindeki hükumet dairelerin
den istifade etmek hakkını bahşedi-
uı du. Bôylece her köye varışımızda 

hayvanlarımızı dc§ıı:ıtirebilmek ıçın 
oradaki Sovyct mümessilliğini ziyaret 
etmemiz icapc diyordu. Kendi binek
lerimizi, b\zi (La Tuba) nın mcnsabı
na kadar getiren Tatarla, oradan, ilk 
h ukCımet da ircsiııe ka<lnr arabası ile 
taşıyan kazağa bırakmıştık. Bütün 
köylüler, küçük, bir azlık müstes
na, Bolşeviklere hasımdılar ve bize 
bUyük bir istekle yardım ediyorlardı. 
Onlara karşı olan borcumu, hastala
rına bakmak suretile ödemeğe çalışı
yorum. Yol arkadaşım da kendilerine 
ziraat işleri hakkında pratik nasihat 
!arda bulunuyordu. En çok yardımı
mıza koBanlar, ihtiyar .muhaliflerle, 
knzaklardı. 

Bazan, tamamilc komünist olan 
köylere rastlıyorduk. Fakat, kısa bir 
zamanda, bunları diğerlerinden ayırt 
etmesini öğrendik. Bir köye girerken, 
hayvanlarımızın çıngırak seslerine, 
kapılarının önünde oturan çatık knR
lı ve muhakkak, içlerinden "işte yine 
bu şeytanlardan birkaçı,. diye homur 
danarak yerlerinden kalkan köylüle
re rastladık, bunların komünist aleyh
tarı olduğunu ve burada rahatça ka
lnbileceğimlzi anlıyorduk. Eğer, köy
lüler büyük bir sevinçle bizleri karşı-

lamağa koşar, iyi bir kabul gösterir ve 
bize yoldaş diye hitap ederlerse, düş
man nezdınde olduğumuzu anlıyor, 

derhal ona göre tedbirlerimizi alıyor
duk. Bu Bolşevik köylerinin sakinle
ri, hürriyet aşığı olan Sibirya köylü
leri değil, kUyleri, stepin siyah ve 
münbit toprakları ile ç.cvrili olmasına 
rağmen ,sefil ve pis kulubelerde ya
şayan, tembel ve ayyaş Ukrayna mu
hacirleri idi. Bilhassa, Karatuz kasa
basında geçirdiğimiz saatler, tehlike
li olduğ-. kadar tatlı anlari da ihllva 
etmektedir. 

1912 senesinde bu kasabada iki ko
lej 'l_rılmıştı ve şehrin nüfusu on beş 
b~ bine varıyordu. Bu şehir, cenubi 
(YeniseyS) mıntakasındaki kazakla
ların merkezidir. Fakat şu anda, bu 
şehri tanımak imkans·zJır. Kızıl :du 
muhacirleri bu şehir halkmın ekseri
yetini kesmiş ve evlerin büyük bir kıs 
mını yakıp yıkmışlardır. Burası, (mi
nousinsk) havalisindehi komünizm ve 
Bolşevizm hareketinin merkezidir. 
Hayvanlarımızı değistirmek üzere in
dij;rimiz Sovyct binasında, Çeko., içti
ma halirde bulunuyordu. 

Bunun Jçin etrafımız derhal sarıl
dı ve kağıtlarımız sıkı bir kontrolden 
geçirildi. Vesikalarımızın husule geti
receği tesirden pek emin olamadığı
mızdan, bu ziyareti mümkün mertebe 
kısa kesmeğe çalışıyorduk. Bilahare 
arkadaşım sık sık şunları tekrarlı

yordu: "Bizim için, Bolşevikler ara
sında dün bir hiç ola11larm bu~in bi
rer vali olmaları ve alimlerin sokuk 
süpürücüliiğiindc veya kızıl ord"""n 
ahırlarını temizlemekte kullanılmala

rı çok mesut bir hadisedir. Bolşevik
lerle her hususta serbestçe konuşabi
lirim; çünkü desenfektc ile desaf ekte, 
antrasitle, apandisit arasındaki farkı 
bilmezler. Onları daima kendi görüş 
tarzıma uydurmağa ve beni kurşuna 
dizmemelerini temine bu suretle mu
vaffak olmaktayım.,, 

(Sonıı: Sa. 6. Sü. 7.) 

büyük köylere tesadüf ediyorduk. /'' ____________ , 

Bunlardan bazıları altı yüz haneye Alemdar Sineması 
kadar varıyordu. Bütün hüküınet ida 
resi Sovyetlerin elindeydi ve espiyon
lar ,hafiyeler, buralardan gelip geçen 
leri büyük bir dikkatle muayene edi
yorlardı. Bu köyleri, iki bakımdan 

ihmal edemiyorduk. Evvela yollarda 
mütemadiyen bu havali köylülerine 
rastlıyorduk ki, onlardan kaçınmamız 
muhakkak ki şüpheyi davet edebilir
di. Bu vaziyette, herhangi bir Sovyet 
memuru bizi tevkif edebilir, (Minou
sinsk) Çekasma sevkedebilir ve bu 
suretle son giinlerimiz.i yaşayabilir

dik. 
İkinci sebebe gelince, yol arkadaşı

mın elindeki vesikalar, seyahatında, 
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Belso~rukluğu \"C ihtilatlarına karşı 

pek tesirli ve taze aşıd ır. Dh·anyolu 
Sultan Mahmut tiirbe-.i No. 113 

zabıta memuru 
Dün büyük nıerasinıle Taksi 
Cümhuriyet abidesine 

ç e lenk koydular 

üstten il.i resim 01,.,,7 nıczımZ'ltrmtrmı 

Matbuat takımının 
istikbali! 

Seneden seneye ortaya çıkan hem 
ide fuCJol mevsiminin kapandığı, bü· 
tün blyük ekipler.in sahayı boş bırak
tığı zamanlar ihtiyarlarla karşılaşan 

bizim gazetecilerin futbol takımı bu ı 
senenin ilk müsabakasını evvelki gün 
Anadoluhisar 1dman yurdunun ''Er 
meydanı,, nda Istansulsporlularla yap 
tılar ve 938 yazında her kuzu ziyafeti 
çeken klUple karşılaşmaya karar ver 
miş olan "bizler,, Hisarın Ermeydam 
nı alnımız açık terkettik. 

Zaman zaman seyircileri kahkaha
larla güldüren, bazı bazı da - şayanı 

hayret sürati ve takımımızın düzgün 
oyunu yüzünden - herkesi hayrette bı
rakan pazar günkü maçımızdan sonra 
şun anladık ki; A vrupada seyahatte 
bulunan Galatasarayın eski merkez 
muhacimi Cumhuriyetten Ercümend, 
hasta olduğu için, bu haftaki müsaba
kaya iştirak etmiyen Refik Osman, se
bepsiz olarak maça gelrnedil:leri için 
disiplin cezasına çarpılanlardan Ömer 
Bes.m, Ulvi Yenal, Naci Sadullah gibi 
çok kıymetli elemanlarımızla kuracağı
mız bir •'onbir,, değil ihtiyarları hatta 
birçok genç takımları bile "süpürmek,. 

1 

kabiliyetinde olacaktır. Hatta tam ta
kımımızda pekala yer verebileceğimiz 
Kırmızı Beyazın mizah muharriri Ga
latasaraylı Sacid ile Anadolu ajansın 
dan Fenerli Niyazi ve Esadı da hesaba 
katarsak karşımıza çıkacakların vay 
haline .. 

Bu tanınmış oyuncular olmadıgı hal
de - evvelki gün - istanbulsporun "sö
züm ona,, ihtiyarlarını silip süpüren 
ekibimiz de daha birçok iı:ler görebi
lir. Bu takımda kalecimiz; Nnmık, ga
rip jestlerine, bir hayli geç kalan blon 
jonuna ve bacak arasın:fan avuta bırak 
tığı toplara, nihayet on metreyi bulan 

uzun degajmanlarına ( 1) rağmen an
cak bir kere mağlUp edilmiş, İstanbul 
ajanı Abdullahın da yardımile istan
bulsporluların bütün gayretine karşı 

mükemmelen kalesini müdafaa etmiş
tir. 

M üdafilerimizden İzzet Apak; yüz 
elli kiloluk vücudile başlı başına bir 
kale gibi "kalrmizin,, önüne dikilince 
bılhassa uzaktan atılan ı;;;ütlu onun 
ya göbeğine çarpıyor veyahut da çok 
muntazam kafa vuru§ları (!) ile topu 
uzaklaştırıyor. 

Diğer müdafi F .. rcümend ise, arkada 
ı:ıının hatalarını örtmesini beceren 
çok müstait bir genç .. 

Her ikisinin yegane hataları Kamı
ğın degajmanlarmı gölgede bıraka

cak kadar uzun ( ! ) vuruşlar yapm~la-
rı .. 

Muavinlerimiz; dün çok büyük bir 
isabetle kurulan bu hatta Osman Kav
rak ve Murad Kayahan - takımın en 
genç elemanları oldukları için - cid
den iyi oynadılar. lkisi de canlı idiler. 

Merkezde Ahmet Adem ise belki 
de eski klübü Kasımpaşada bile buka
dar muvaffakiyelli bir maç çıkarama 
mıştı. Bu yeni evli gencin de iki ka
bahati vardı; bunlardan biri forma
sını göğsünün üstüne kadar çekip, 
henüz nc§vüncma bulmakta olan 
karnını meydanda bırakmasıydı .. 

Diğer nffedilmcz hatası da: müsa
bakaya ara sıra müdahale eden hake
mimize yan yan bakarak: 
"- O düdüğü bana ver de; beledi

ye memurlarına tas çıkartan tarzım
la ben bir <>ttüreyim sen de gör. 

Diye, diidiik öttiirme horahğı et
mek arzusunu gcstermesiydi. 

Muhncimlcrimiz; işte onlar da çok 
mühinıdirler, hele merkez muhacim 

Polis okulunun 51 inci de 
tiren 183 zabıta memurumuz 
yük merasimle Taksimde Cu 
abidesine çelenk koydular. 

Saat on beş buçuğa doğru 
müdürü Bay Mehmet Ali Ay 
öğretmenler Taksime gelmişte 
az sonra da önde borazan grU 

sında itfaiye mızıkası olduğu hal 
polisler göründüler. Çok temiS 
miş olan mezunlar sert adıml 
.zıkanın çaldığı marşa uydurar 
deye d'Jğru geldiler. 

Mezunların teşkil ettikleri 
nın arkasında süvari polislerle 
sikletli grup geliyordu. Hepıi S 
etrafına bir halka teşkil ettiler. 

Meydanın etrafı binlerce 
rafından çevrilmişti. tlç mezun 
dığı büyük çelenk abideye kon 
sonra bandonun çaldığı İstiklal 
hep bir ağızdan söylendi. Mü 
mektep müdürü deftere ihti 
yazdı. Hazırlanan kürsüye sınıf 
mümessili Hasip Şensöz çıktı. 

Arkadaşlarına hitaben kı5' 
çok güzel olan şu andı söyledi : 

"Arkadaşlar; 

Bugüne kadar asayiş ordu• 
!erce eleman yetiştiren polis 
51 inci devresinide bu orduya 
ettirmek üzere bulunuyor. Biıe 
refli günümüzü yaşamak fırsa 
ren dünyanın en büyük adaııd 

önderin önünde bu iki yüz genÇ 
irfan ocağımızda öğrendiğimis 

asil milletimizden irsen aldığımı' 
sek terbiyeye ekliyerek devletitl 
ve harici emniyetini bozmak 
güdenlere katiyen aman verıııi 
mize, kanunlarımızın çerçevesi 
de gücümüzün yettiği \r,.ad.ar 

bitaraflık ve soğukkanlılıkla v~ 
recegimize, Büyük Şefin tarihi 
larmda gençliğe emanet ettiği bil 
yurdun emniyet ve selameti içiıı 
gündüzlü durmadan yılmadan ti 
bıkmadan büyük bir gayretle 
ulus için müfit olarak çalışac• 
and içeriz.,. 

Bütün mezunlar gür bir sesle 
içeriz.,, dedikten sonra geçit re 
pıldı. Kuvvetli bir disiplin için 
tiştırilen zabıta memurları al 
rasında geçtiler. Gümüşsuyu 

mekteplerine gittiler. 
Mektebi birincilikle bitiren 

şat Mutlugündür. ikinci 53 Ce 
racandır. Üçünculük için Uç 
v~rdır. Bunlar 9 Hayri; 10 Ni 
Seyridir. Bunlar ayni derecede 
aldıklarından aralarında kur'a ili 
cü seçilecektir. Mezunlardan 133 

tebin esaslı talebesidir. Geri 
merkezlerden seçılerek gönde 
dir. Merkezlerden gelenler bu~ 
lerine gönderilmek üzere Errıni 
durluğune gönderileceklerdir. 1,;lJ 
mezunlar da İstanbul zabıta tef'" .. 
da üç ay staj görece'kler, sonrl 
leketin muhtelif yerlerine gö c 
ceklerdir. 

Bunlar hakkında emir al'~· 
mektep müdürü dün akşam >-"' 
gitmiştir. ·rifl 

Mektebin 52 nci devresi bl 

rinde başlıyacaktır. 

1 ol.O 
Sedad. tnkımımızm gol kra 1 e 
d~d şahsi oyunundan ,.azgcçs~ue 
da Şazi Tezcan ve Osman i 
gibi beceriksizlerin yerine d~ 
recek iki arkada.5 bulsa, e: dol 
nün senelerdenberi bir tUrlu )Cf 

mndığı orta akıncı yerine t.e 
yin edilc>ceğine şüphe edilrne~ir 

Bizim m şhur (A) Fuadın, ya 
!er yapmak istiyen fakat ne 

·'zide 0 
ğını ~ ıran hnli, bu gu ·ııt' 
nun mU\ affnk olamamasını 1 

ınektedir. d ,,re 
Solacık Sala.haddin iki e j 

. . b'l ''e bu zaman meden bıtıre ı en J11lll 
gittikçc> açılarak herkese pa e 
tan bir ,·arlık gösteren ye!rin 

cumuzdu. al 
İhtiyatlardan O man Cc~ S'

.(Sonu S<J. 



Korku Yatağı 
er stadının 

ismi ve •• 
Ulus refıkimi::i'ı fik'Ti: 
Anha alı Ulus rcfikimi::dc Şeref 

st.<ıdı i~in gıi .. cl bir ya::ı çık"1nt~tır. 
Aynen al yorıı::: 

Sus vapuru 
Yaı:ın ıı:.dgar Vallas Çeviren; H. M. 

Ne. 3•---------·• 
------------ ge~ 10 1111 s )' J.}or. Hem askeri bir A1V 

b kasının kamyonmuş. 
Son dakıkada lngıltere an . 1 Ridcr bir sıgara yakmış, ı:e dü-

dırcktorlerı t ıkırlerı.ıı dcğiştirmış er; • r r d 
. d ğerinde altın şünccli bil' tavırla kibriti ha a c ın e 

gemiye 53000 sterlın e . tutu.vordu. 

1stanbulun, bugiınlerde, en büyük 
spor da' ası, Be ıktn taki stadın kapı- l 
sından "Beşiktaş Şeref stadı,, levha
sının ındıri cı ek yerine "Beşiktaş jim
nastik klUbü .. stadı levhasının konul
muş olmasıdır. 

Dün geldi; yakında Bandırma 
hait.n3 işleyecek 

. 'f'in askerı ce-
gondcrmişlerdi. Bu ış 1-:. ·s'tetmişlerdi. Sonra o kıbrıtı yere bırakıp da sôn-
mıyetten bir kamyon 1 b 
Banka, arada bır böyle fevkalade v~- düğuniı g rdüğü zaman birden ire: 

1 Vesaı - Aman, '-'arabbı ! dedi. Olur ~ey 21 Y tlcrde, askeri makam aı 10 - .J 

tını kullanmak ıtıyadındaydı. değil! 
53000 stcrlınlık altını taşıyan ka~- Ve birbiri ardınca kibritler yaka-

yona ı:ekız polıs hafi) esi refakat edı- rak ycrı arar gibi bir vaziyet takındı 
yordu. Bır asker olan şoforde sılıihlı kı onun bu hali müfettiş Sımpsonu 
idı. sınirlendirıyordu. 

Gıd.lecek yer, uzun sürmedi. Ge~e - Ne oldu, dedı. Gün ışığı, yeri gör-
saat on hır buçuktu ki kamyon Tılbo- menızc kiı.fi gelmıyor mu? 
riyc varmı!':tı. Ve sabaha karşı saat Rıder, doğrularak gülümsedi. Fa
ikide tekrar Londraya donerek ~ng~l- kat bu gtilümseyişi ancak bir saniye 
tere h'lnka!'!lmın avlusuna nbbetçılerın kadar sürdü. Sonra yeniden suratını 
gözll önünde girdi.. . asarak: 

Skotland Yard memurlarından yenı _ zavallı 
bir takım ~"i'di. Herbirinin Jirer oto- adam! 
malik tabancası bulunu)ordu. 

B ki Sımpson sordu: u ikinci sefer de kamyona yü e-

adam, dedi. Zavallı 

Herkes yazıyor: Sporculuk centil
menlik, k dir in. slık demektir, niçin 
~erefi unuttunuz? Beşiktaşlılara şu 
be) nat atfolunuyor: "Bunu yapan1ar 
bizden değıldiler.,, 

Bütün bu giırültü arasında işitilmi
yen tek ses, Jc\ hayı değiştirmek ka
rarını veren Besiktaş jimnastik klü
bü idare he.}etinin sesitnr. İdare he
yeti bu kararı niç:in almış, eski lev
hayı neden indirtmi tir? Bu sadece 
heves mahsulU olamaz. O halde? 

Madem ki kamoy salfthiyeti ida,. 
re heyetinin kararını bir mesele hali
ne getirmiştir. Jdare heyeti de kara
rının mucip sebeplerini açıkça izah 
etmesi lazımdır. 

M rak etmiyor musunuz? Şeref 
stadı neden Beııiktaş jimnastik klübü 

tilen nltının de· eri 73•000 sterlindi. - Kımden bahsedı) orsun yahu? 

SanJı 1 ra konı lduktan sonra, polıs Fakat Rider cevap vermedi. Ona ( ) 
haf )cleri i eri atladılar ve kamyon mukabil ilerde goriılen eski model bir ___ K_ı_s_a_l_ı_a_b_e_ı_·J_e_r __ _ 
barıl· d ı su arabasına i"aret etti. 

' an ayrı dı. :. • \ cşılay Km unıu lıu seneki "Yeşıl gü-
Fer berce gid n polis hafi)elerin- Bırhkte oraya kadar gittiler. Rider nti" ~luduıı)ad:ı kuıtama)a karar \ermiş. 

den hepsi ) ukec.c bir Hmir tarafından varilin içine baktı. Jyice görmek için tir. (ıczıııtı ııaznr guııü 8,5 da kalkan 
gözden gPrırılmış hepJi de şahsen ta- kibritler çaktı. '"lr.ık" \apurı)lc ~aJ>ılacakıır. 
nınan kı'm "leı dı·. d • Agu~to un ilk gunleri(\ıle şehrimizde ~ Simpson soruyor u. 

Kamyon bundan sonra, bir kısım hine :\nkııı se))uh beklcıııncktedir. UrugU-
• . - Boş mu? a) lı se)) ahi ır nurs:ıdan ~ônmüşler ve amiri, sonra da bisikletli bir devrıye 

1 _ Korkarım ki öyle.. şe ıriınlze gclıııişlcr<lir. tarafından gorülmüştü. Her ikisi de • Gnlntnd:ıki "eni "'olcu salonunun inşa-
k Skotland Yarda döndükleri esnada " " ~ ·amyonun tabıi bir şekilde yoluna sı üc, dört aya kadar bilirucceklir. Bina-
devam etti ·ıni görmüşlerdi. idi ki, Rider bütUn tetkiklerinin neti- nın onu nele 34 metrelik bir ıtaat kulesi bu-

Yol bir aralık, Raynham adında bir cesini anlattı: Jun ruktır. 
köyden geçiyordu. İşte bu mmtaka - BiJiyorsunuz ki, diyordu. Flek • Pah ılılıkla mücadele tetkikatı fcin ge-
dadır ki kamyonun izi kaybedilmişti. bir kimyageniır. Bilhassa Simpson, tlrilcn mbteha sıslardan Ben~ayn Bursa

dıı cıılışnıııktnclır. Mülehassıs bJlhassa kalı. Tilböri mevkii vaziyetten haber- sen bunu hatırlarsın; bir kere daha zımııl rnzi~ eti ile alakadar olmuş, beledi. 
dar olur olmaz derhal harekete geçti ehemmiyetle sö,lemiştim. )e lıulcesi üıcrinde tetkikat yapmıştır. 
ve araştırma başladı. Tahkıkat yaptığımız yerde bulunan • naıknn demir;\olu konrernn ında, tren 

Ruzgarsız bir sabahtı. Çukur ara- eski su arabasını da ı:ordük. Bu su tere miisterek hir tnrıre tnthik} ile fiyat
zıye sıs çökmüş yol dalga dalga be- arabasının, oradaki çiftçiye ait olma- lnrın ucuzl:ılılınıısı kalıul edilmiştir. 
vaz bir sis tab:ıkasile kapanmıştı. d • - 1 d • Tak im mc\ rlnnının yeni şc,hir p!Anı. 
.J ıgını ögrendik. Evvelce ora ar a na söre inşnsı beş senelik bir ~rogramla Ancak sabahın saat sekizine dog·ru- .. ı b' c g" u"lmedı·g·ı·ne go··re 

oy e ır s y oı b.llirilccckliı:.....J,lı&.ar di.m:~n. ti.,nıt-
aw; :ki dwnağa b8.ila,vMA JıWt~ı-i"Mrtııü-+-1BUııtmuır111ı1ıı_..,PtftlWP.lf'l#r"-""'nttrttnt1911'="!••• ,.,-serıd saleMır.fılOp ve ~rlerl, o-
la d:ığılabiliyorlardı. böyle bir su variline, tazyikle gaz dol- ıohn~ gnrlorı ynpıl:ıt"akhr. 

Fakat sis kalkar kalkmaz, bir facia durulabileceğini bir tarafa bırakalım, Başka vi layeflerde: 
ortaya <'lktı. Z bıta memurları, bir doğrudan doğruya varilin içersinde 

k. b' • Nazillinin Gilzcl kö) ünde kah\·ecilik hendek irersine yuvarlanmış es ı ır keskin bir zehirli gaz imal etmenin ne 
'> eden ı:rnin Yılın:ız adında 6 y:ışınd:ıkl ço-ford otomobili buldular. Otomobil, kadar kolay olduğunu tahmin edebi- cuk ku lll:t duscrck hoğıılmuştur. 

) ukardaki bır telgraf dire ·ıine nasıl- lirsin. Bılhassa bu varilde yapılan ga- • Hendek ziraat memuru Galip Yozgat 
sa çaı pmadan oraya yuvarlanmış, fa- zın ba!::lıca unsuru "karbon monofi- zirn:ıt mektebi ınunlllmlığinc, ~erine de 

'\ st olmamıı;tı. Bir )erinde sa- sit., ıdı. Bu keskın 7..ehirli gazın, sa- Ankarn zlrnot rneklehi mezunlnrından Atn 
katı da yoktu. Ancak, içerde. dircksi- kin bir gece yarısından sonra, sabaha ın, ın cclılmi:o;lir. 
Yonun başında görülen adam, ölü idi. karşı o çukur araL:İ)e bir hortumla • Koma nğır ceza mahkemesi önflnde 

Derhal muayene ettiler Adamın hiç sal1\·erildı0,'Tini farzedelim.. O zehirli ım hı Jlusc) in, Cnfcr oğlu •Jiic;eyin ndın· 
· ıl:ı birini çnkı ile öldıirınüştür. 

bir yeı inde ölümüne sebep olabilecek gaz ne olursa olsun. terkibinde mut- • llnlıkcsirln Gökko) ünde allı ynşında 
bir yara \'eya sakatlık g- rülmiyordu. laka "karbon monoksit,, vardı. Ve bu Rcccr> ile nllı l aşınıln Emin ka,·gn etmiş
Fakat y\i?.ünün hali, kalbten öldüğü- karbon hala, orada bulunuyordu. Zi- ıer, hirihirlcriniıı l iizlerlnl ıırrnnlnmış· 
ne hükmettirecek l::·fr manzara arzedi ra, yaktığım kıbritler, yere düşer dil§ lrır. Recep C\'e ırnnünce hnyılnrnk ölmüş-
Yordu. mcz hemen sönüyordu. Yere yakın tür. 

Ora~ kücük bir ciftlik sahibi ol- olarak yaktığım bütün kibritler sön- • Gn7.lnnlchln Türkkız1 mahallesinden 
du - 1 ld du. ıc er, kamvon 0 rukuru geçerek k:ı~:ıp l\lehmrt, knr<l<'şi DOrriiden nlnc:ıih 

gu n aııı ı. .J "' ol:ın yirmi kuru u :ılnınn~ ıncn kn,·1ıa et· 
Otomobılin bulunduğu yerin az öte- öteki tepeden aşabilmiş olsaydı, misler, nrn\n giren h:ıha:ııı ıle Diirrülii 

sınde yol iki tarafı dik ve yüksek bir içcrdekiler ölümden kurtulabilirlerdi. de öMiirnıü ıilr. 
arazi ara 'n:ı giriyordu. Buraya Fakat biran içın olsun kendinden ---------------
··.Kols çukuru, dcnılmekteydi. En de- geçtıği için, ~för direksiyonu §aşıra- Donanma piyangosunda 
Mn tarafında da \Oltn g-ectiği kücük rak yolun kenarına çarpmış Ve Otobüs kazanan numaralar 
çıftiiğın .ki kısm~nı birbirine bağla- durmuş .. ihtimal Flek çetesi orada 

Donanma C<>miyeti İkramiyeli Tahyan tek ar bılık bır köprü görünüyor pusu kurmustu. Ve hadise vukua ge-
du. lir gelmez derhal kamyonun üzerine 'ılatı Piynngosunun 15 Temmuz 1938 

Hadise mahalhne Rider ile müfet
tiş Sımpson ge,dikleri zaman gerek 
otomobil, gerekse ceset kaldırılmıştı. 
Kamyondan herhıı.n~i suretle hiçbir 
haber alın m mı tı. Anc ı-. otomobil 
i~erini la cip ed 11 mahalli polis, iki 
şey ke fetmiPti. Kamyonun bu mınta 
kadan geçerken yolun kenarına çarp
tı ını teren 'zlcr göze çarpmakta 
idı. 

Simp on: 

- l rımck kı, dedi Kamyon bura
dan g erken, olen cift inin otomobi
line ç .... rpnıamnk için çarcabuk sağa 
alm:11 \ e burada carpr.ıı~tır. Çünkü 
yc\•a r•ft ıniıı <'tomobiline ait izler 
de göı iiyoruz. Hem de zıkzak giden 
izler. ihtimal yolun henüz uzakların
da ik"n r~ • r ki iyordu. 

Rider soı du: 
- Eurad n ıtıbaren kamyonun iz

lerını t· ·~ıp ettimz mi? 
Bu \ aknvı t hkikc memur edilmiş 

ol n $ mp n: 
- E\ t, de1i. ~ımal 

yol ' a b ıı yor. A 
ihı.mctir ·e 

ılerde bulu-
nan ntri m vkıınd bir memur 

ı·teli kocnm::ın bır kamyonun 

atladıkları zaman, iç('rdekiler ölmüş- :ınU yapıl n 67 inci keşidesinde ikra. 
tü. Bunun Ü?.erine Flek çetcsf.nin mıye ve amorti isabet eden tahvil nu
kamyona sahip olarak sürüp gittik- maralnrmı gostcrir cetveldir. 
lcri muhakkaktır. Kendilerinin gaz /\. :id cln 1t/a olıııvın tertip nural.an. 
maskesi ta.Irtıklarına şüphe yok.. 129, 251, 119, 1265, 2657, 3332, 

- Ya çiftçi? 3~b8, 7059, 7371, 7473, 
- Çiftçi belki de. 8123, 8692 

Kamyon geçtikten sonra öldü. 

O dahi oradaki ölüm çukuruna in-
di. Fakat otomobilinin sürati onu bir 
az daha ıleri götürdü \ c çok silrme
den yu' arlanıp öldü. 

Rider bu s"zleri seyledıkten sonra 
ayağa kalktı: 

- Şimdi, dedi. Gıdip Mis Mnrgrit 
ile görü er k onu tcsl,in etmeliyim. 
l.ı ndisini ote!e gönderdiniz mi Mister 
Simp on? 

Sıze bu zahmetı yapıvermenizi rica 
ctmı tım. 

Sımpson hayret içinde Ridere bak
tı: 

- :-\e, dedi. Mis Margrit mi? 
Ben ~:ı Mnrgı iti g "rmedim. 

(Arkası 1'ar) 

• Bur .ıJa ıkı ufuı ub.çu k.ıdııı, ~.ıt, lun
ıııışlır. 

lkramiye isabet eden numaralar: 
3000 129 61 
100 8692 61 
50 8123 80 
10 7371 21 
10 8692 88 
10 3332 58 
15 129 55 
10 03·;2 16 

5 7371 11 
5 8692 91 
5 1265 27 
5 8692 76 
5 2657 60 
1 1119 78 
5 1119 49 
5 8123 83 
5 ;-''!:12 6 
5 8123 15 

Bnlud ı i t.cı tiplcrın hizalarında 
gosteı ılen sıra numaralarından mil. 

"Sıısn rnımrıı li111amr111zila (bıı uapur TraJcın eşidir) 

Ticaret filomuza yeni katılmış o
lan Sus vapuru dün Vedat kaptanın i
rlare:ıinde limanımıza gelmi~, Fındıklı 

önünde demirlemiştir. 
Vapuru, öğleye doğru Denizbank 

erkanı ziyaret etmiş, yapılan siparişe 

tamamiyle uygun ve son 'derece iyi ol
<luğu görülmüştür. 

500 kişi alabilecek olan Sus vapuru 
86136 İngiliz lirasına mal clmuştur. 

Aldığımız malumata göre, vapur, 
yakında Bandırmaya İ§lemeğe baılıya· 
caktrr. 

Şimdiden haftada üç ekspres posta
sı yaptmlmağa karar verilmiıtir. Bu 
hesapla İstanbul ve Bandırma İzmir 
yolu 14.S saata indirilmiş bulunmakta· 
IClır. Haftanın diğer günlerinde yine 
eskiden çalışmakta bulnan vapurlar • 
dan birkaçı işliyecektir. 

Cürmümeşhutta göz 
yaşartıcı bir sahne 

Bir hakim baba oğlu 
nasıl barışllrdı ? 

Cürmümeşhut üçüncü sulh ceza 
mahkemesinde dün bir baba - oğul da
vasına bakılmış, ve kendileri barıştın\ 
mıştır • 

Babayı davacı oilu da suçlu mev
kine geçırten bu hidiııe ı ~ur: 

Şehremininde oturan Sait 10 sene 
kadar evvel Zehra adında bir kadınla 
evlenmiştir. Zebranın Hatiçe adında 

bir kızı Saidin de Muzaffer adında bir 
oğlu vardır. Bu suretle büyüyen ço • 
cuklar biribirini sevmişler ve geçen -
Jet. de anneleri ölünce evden kaçarak 
evlenmişlerdir. 

Yeni evliler annelerinden kalan mi
raslarını çabuk bitirmişler ve geçenler
de Şehremininde bir evi kalan baba -
sının yanına gelerek evdeki hisselerini 
satıp parayı vermesini söylcmişler1dir. 
Sait, öz oğlu ve lıvey kızının istekleri
ne kulak asmamış, bir hakları var a 
mahkemeye müracaatlarını söylemiştir. 

Muzaffer bir şey koparmıyacagını 
anlayınca sık sık kavga etmeğe ve ba
basına türlü hakaretlerde bulunmaya 

başlamıştır. 

Nihyet evvelki gece bir arkadaşını 
eve getirerek eglenmek istemiş, babası 
da kendılerini tutup sokaga atmıştır. 
Bu yüzden yeniden kavga eden babao
gul yakalanarak cürmlımeşhut mah • 
kemesine verilmişlerdir. 

Hakim B. Kamil evrakı tetkik et
tikten sonra suçlu gence dönerek: 

- Oglum, dedi, babana nasıl oldu
da hakaret ettin; öp elini de barışın!.. 

Muzaffer bu sözler üzerine iğilerek 
babasının elini öptü. 

- Bundan sonra dürüst ve namus
lu bir evlfit c1acagım ve sana daim~ 
hürmet edecegim. Hakim huzurunda 
söz veriyorum, dec".i. 

İhtiyar adamın gözleri yaşarmıştı. 
Dava sukut ettikten s~nra, baba 

ogul dışarıda 'kucaklaştılar. Oglu ı: ti
yar babanın kolundan tutarak merdi
venlerden yavaş yavaş inip gittiler. 

Sahte Şehadetname Davası 
Bir müddettcnberi agır ceza mahke 

mesinde sahte sahadetname tanzim, ve 

tcbaki ayni t rtıplerın diğer sıra nu. 
maralarına v 251, 396 , 7059, 7473 
No.h lcrtiplerc kfunılen amortı ısabet 
etmıstir. 

İkramiye ve amorti bedelleri 22 
Temmuz 1938 tarihinden itibaren te. 
diye edilecektir. Amorti bedeli ~he~ 
tahvil ıçin bir TUrk lirası ve yırmı 
kW'U§tur. 

1 
tahrif ederek kullanmak suçu ile mu -
hakeme olunan Bahaeddin ve kayınbl· 
raderi Hüseyinin dün de euruşmaları-
na devam edilmiştir. 

Dünkü celsede Bahaeddin mahke
meye bir fatfda vererek, bu igte hiç bir 
suçu olmadıgını, Hüseyinin teşvik ve 
tahrilci üzerine şehadetnameyi kullan
dığını söylemi§ ve beraetini istemiştir. 

Bundan sonra mutalaasını serde • 
den müddeiumumi suçlu Hüseyinin bu
na benzer daha birçok suçları olduğu 
gözönüne alınarak kendisinin 491-512 
nci maddelere göre tecziyesini iıtemitt 
Bahaeddine de busahte vesikaları kul· 
landıgı kendisinin de ikrarı ile aabit 
oldugundan 342 inci madde ile ceza 
kesilmesini ileri sürmüştür. 

Duruşma suçlu gençlerin müdafaa· 
larını yapmaları için başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Bir Katil Tevkif Olundu 
Geçenlerde Arnavutköyünde 10 se

nelik bir kin yüzünden arkadaıı Meh· 
rnedi öldüren katil Mustafa dün adliye
ye sevkedilerek dördüncü sorgu hl • 
kimli ine teslim eilmiştir. 

Mstafa dun müddeiumumilikte ver 
digi ifadede suçunu itiraf ederek de • 
miştir ki: 

- On sene kadar evveldi. Bu adam 
benim sevdigim kızı kaçırdı. Zaten •· 
ramızda bir kan davası da vardı. O za
mandanberi fırsat gözlemcğe batladım. 
Nihayet emelime muvaffak olarak kea 
disini vurt.lum.,, 

Katil birinci sorgu hikimliginde 
sorguya çekildikten s~nra tevkif e • 
dilmi tir. 

On Metre Yükseklikten 
Düşen Kadın Öldü 

Samatyatla tren yolunda Şevket a-
partın nında oturan v~ kız ~arde~i A • 
na ta yanın oka a gıtmesıne hıdıdet
lenerck bir sinir buhranına yakalanan 
Fofo bu sırada dışarı bakarken gözleri 
kara;mış ve ıo metre yuksekten tiren 
yoluna du erek a ·ır surette yaralan • 
mı tı. 

Fofo dün, Haseki hastahanesinde 
kurtanlaır.ıyar k ölmüştiır. Adliye dok 

toru muayeneden sonra defin miısaadesi 
verilmiştir. Tahkikata devam edilmek· 
tcdır. 

Mükerrem adında bir genç kızı 
babasının evinden kaçırarak beraber 
yaşıyan ve namusunu kirleten Baha • 
eddin, dün 4 üncü sorgu hakimliğince 
tevkif edilmiıtir. 



ispanyadaki harp 
iki senelik mücadeleye raomen 

ispanyanın üçte biri 
hükQmetçilerin elinde 

Bllbao, 18 (A.A.) - Franko kuv
vetleri IOD Uç gUnlUk taarruzları es· 
nasında Teruel cephesinde bin kllo
metre murabbaı toprak işgal etmlş
Jetdlr. Sagonta • Teruel yolunun 
7anıı Frankocuların elindedir. 

Banelona, 18 (A.A.) - DUşmaıı 

Teruel • Baganot yolunu ileri hare
keU için mihver ittihaz ederek Bar
rl;ronun cenubuna doğru ilerlemesi· 
ne deTam etmiştir. 

DOıman, evnlkl glln, pek şiddet. 
it muharebelerden sonra, San - OgUs. 
tin, Barraka n Plna dö Vfllanneva-
11 işgal etmtıtlr. Dtln ileri hareke

tlae devam eden düşman, bir muka
vemete maruz kalmış ve bUtUn gay· 
retlertne rağmen hareket noktası o
lan mevzilerine dönmek mecburiye 
Unde kalmıştır. 

Artana mıntakasında dllşman, hil
tametçllerln Alkora mıntakası şl • 
maline doğru Ucrasını, tasavvur et
tikleri ileri harekete mani olmak 1-
ctn mukabil taanuza geçmiştir. Dt1ş· 

manın bUtlin teşebbllılerl akim kal
mıştır. 

BUrgos, 18 (A.A.) - Franklst kı
taat, dUn Mogeruelor, Arkonoso, 
Fuentese • Rublyelos'u işgal etmiş
lerdir. 

Bir hava muharebesi esnasında 

hükQmetc;llerln bet tayyaresi düşU

rUlmüştllr. 

Madrit, 18 (A.A.) - İki seneden· 
bert devam eden c;etln muharebeler
den sonra İspanyadaki vaziyetin bl
lAnçosu şudur: 

lspanyanın hUkumetc;Uerin elinde 
bulunan kısmı, 181.500 kilometre 
murabbaıdır. Yani İspanya arazisi· 
nln Uçte birinden fazladır. 

İspanyanın hükümetçilerin elinde 
bulunan aksamındaki nUfus miktarı 
seklz buçuk milyondur. İspanyanın 

bu kısmı saayU tensik etmekte, zt. 
raatm inkişafını temin eylemekte 
olan hükumetin otoritesi altındadır. 
HUkQmet, aarf bir orduya sahiptir. 
Yalnız harp malzemesine sahip de
ğildir. 

Ankaraya yağmur yağdı 
(Baf fmG/I .•ı tncfde) 1 Herdeki yola çıkaıbilmest için dvar 

l&lmele 1!MCbur olmt1flardır. köyl~den yardıma gelen, köylilleriıı 
Bil haauata kendislle görOfttllDm hfmmetlle ~arın *8sma. ipler ge-

rilmJf talebe bu iplere tırmanarak 
~-~tb· D bhiai hacUle- mdaıı yola çıkmak lmJrAnmı elde eı. ,,.,,_ ...... • mittir. 

BDdaq birk&Q gUn e~l Çubuk .Aafalt Jola ya.hm tlfeğbd Jmrta.. 
.... t.PaıllJe ~ au beıkmma rant erkan talebe orada tlfek catt 
~ almm11ı Gadn'larm etrafı DUi, baraı.a gelen belediye ~ 
~bml&ı, rlDe blneNk pbre clAnmDılmtir. 
~ balla gelen ..ı o kadar an! 
1IMetU olmuttur Jd bu tedbirlerla 

_.ıllial tfılir etmemlttir. Yağmur 

JI 4e ı.,ıun11. glWkge pddetl-
arb&Wllbr. 

ransız - ingiliz 
nazırları 

Badfae JeriDe .a..t giden vali ve 
belediye relal bay Tıııdoian daha b&. 
a allkadar mvat pç vakte kadar ta
lebeııln dlhmıelerine --.ret etmteıer 
dlr. Bel maddi arardali bqk& hiQblr 
zarar lru etmemft nUfusça zayiat ol· 
tnamıetır. 

Ancak talebeden bir Jmaı yol ta. 
nfma pçmet nretlle lleltn htlcu.· 
mund&n kurtulmak lBtemişlene ele 
bunlar tedblnDUkler1 yUzUnden 111-

JUD lçfnde taımıeıar, mtlfldllltla Jmr. 

~-
Çüd Ye Jnmı•ldletıanmaaa CldnıJt 

benc1l yolu tamamm ~ bl1Q;. 
maktadır. Şehrin sair )'e1'teriDde hlc 
bir fevkalldelik yoktur. 

Etimeaut'taki Radyo 
lıtaıy:onu 

Ankara 18 (Telefonla) - Jl:tlme. 
autta iDluı bftmil olan radJO !-..... 
yoımnun devri teeUml bu aynı 22 •ln!
de JaP)acaktır. Teldaatm m11\'&kkat 
bbaJtlDden w tecrtıbe devreelnln 
HnnaHiMlen 10.15 itin bc1ar 80llr& 
ııepiyat bqlqacaktır. 

ı.tu,mun kllat merulmlDln ne 
PJbaa Japllacalı benls maıtm ol
mamakla beraber Cumhur171t bayra
mmd& yapıJacatı ~· 

Jatuyoıı ~'l"'&J& bqlaJIDC& n. 
puite 15 den 120 kilovata ~ 
Ankara çok kuvvetli bir merkez h .. 
line gelecektir. l8tuyoDda ted&hll 
mevmbahs olmayacaktır. Bu mUna
lebetle 6yle cllıular lnıralmqtur ki 
bunlar Ankarayı muayyen bJr tulil 
mevcede çahftıracat, dlier ~ 
tarcsaıı tamamaı ayıracaktır. 

Aabra çaheırken Jine her tarafı 
din1eme.t mtlmkQn olacaktır. 
Yalım mmı dalplarda 200 metre 

aru~da .btaranm leei duyulacak
tJr. Kii& cl.ıpJar lç!D .n> metrem• 
selell de olm&J&C&kf;ır. Kmalar glln
dblerl 19, 74, poelerl 31,69 metı'e 1-
r.erbıden çalıpcak. '011mJar hıe pce 
gllndb ıa metre '-inde bahma,. 
caktır. Bundan bqb 'bagtln nutl 
her kOyde bir okuma oduı teatat içlıı 
çabplı,ona ayıd tekllde Jlao k6Jde 
bir ra4Jo .alona. rad10 me)'Clam ~ 
m&Ja çalıplacübr. BAien Trakya 
umum nıüfettltllli ahaamda babı· 
D&ll 1283 k3yde bet wlik program
la Jalmı UUllJ radJ01I. l&hip bal• 
nacaMı.r. 

A.vruplıtlaıı pttrllen hmast '*6-

Boluyu şereflendirdiklerı 
gün kutlandı 

Bolu, 17 (A.A.) - Bugün 17 Tem
muz, BUyUk Kurtarıcı AtatUrkUn Bo
luya ayak bastığı mesut günün dör
düncü yıldönUmU coşkun ve içten ge
len bir sevinçle kutlandı. Mebusla
rımızın da iştirak ettikleri bu teza· 
hürat münasebetiyle şehir baştanba
şa taklar ve bayraklarla süslenmiş
ti. Saat dokuzda belediye önünde 
toplanan llç bini geçen halk, esnaf 
cemiyetleri, asker ve mektepliler bll
yUk caddeyi takiben Cumhuriyet 
meydanına gidildi, merasime lstlk
lAI marşı ile başlandı ve onu takiben 
nutuklar söylendi. Bir saat suren 
muntazam bir resmi geçit yapıldı. 
Öğleden sonra Karaçayırda mlllt 

oyunlar, spor eğlenceleri, gece de 
Cumhuriyet meydanında halka pa
rasız sesli sinema gösterildi. Askerin 
de iştirakiyle muazzam bir fener a· 
layı yapıldı. 

kik seyahatine alt notlar: 2 

Kömür işlerinde 
Celal Bayarın ideali 
(IJsta tq,rnfı l tncid.e) 

lenlr; yatala girerken a7nca temiz 
yatak esvabı giydirilir. Kovu, ba
llnde oları yatakhanelerde amelenin 
yattıit kar7olalar köylerinde bul. 
malarma lnıkAn bulunmıyan bir te
mizliktedir. 

Banyodan çıkan amele geniş bir 
mektep dershanesine benzeı;ren istJ· 
rahat salonunda dinlenir; bundan 
sonra tlzerlerl ~inko kaplı mualar 
ttzertnde yemeklerini yer. 

Tttr.ldş ve Kömtlriş'ln amelelere 
yemek ,·ermek için \1icuda getirdiği 
tesisat hakikaten takdirler ile kar
tdanınağa değer. Burada btr amele 
gönde yedi buçuk kuruşa bir Ç'Orba 
ile ik.J kap, on iki buçuk kuruşa da 
beş kap yemek alablliror. Belki kö-

haline itimat etmemek mUmktlıl 
ifldlr. 

Eregll ışlrketl hllktimetçe sa 
lmmasdaıı evvel Zonguldak 
bavzaauun bir parçası Adeta ha 
memleket imtJyazı ile bir nevi 
nebi müstemlekesi olmuttu. Zo 
daim ortasmda (Plato) denilen 
mahalle vardı ki bura7a EregU 
ketinin adamlarından bafka 
glremmdi. Zonpldaklılar o 
buradaki Fransızlann Türkler 
kmdald telAJddlerini anlamak 
törle ldr fıkra nakledi7orlar: 

)'tlnde yemediği derecede gıdalı ye-

ita [yan • Macar mekler ne besleniror. 
Bununla beraber bekAr amelenin 

Zonguldağın şarkmda K•bus 
ullen bir plAJ vardır. Plato'da ot 
Frammlar raz gtlnlerinde hususi 
mat.ör ile bu plAJa giderlerdi. 
gtln şirket hizmetinde olan bir 
ba)'tar da plAJa gitmek lçln m 
almmasmı Fransızlardan rica e 
Ba rtca;ra Tllrk bartannm aldıit 
vap şudur: 

G .:. r üşme 1er1 hayatında ret ah ıemın etmek için - Bizim yanmıızda bir tta17&11 
bendim var. Biz onu bile motöre 
mayoro21. Sizi nasıl ala.blllriz?,, 

düın ba=Badı Zonguldak muhitinde vllcuda getiri-
.,, len bu ;yardım tefkilAtı da k&ti gö-

Roma, 18 (A.A.) - B. lmredl ile rttlmtlyor. Evll amele için .kiltik bah-
Dö Kanya, saat 9 da buraya muva- çell ve birkaç odalı mtlnferit evler 
salat etmişlerdir. Kendilerini B. yapmak teşebbtl.sttne girlşilmit bulu
Musollnl lle B. Clano, B. Alfleİ'I, B. nuyor. Şimdilik bu evlerden ntlmune 
starase ve diğer İtalyan ricall Ue olarak bir mahalle vtlcuda gelmiş 
Alman sefiri istikbal etmişlerdir. İs- gibidir. Zonguldak bavzasmda ça
tasyondan çıkıldığı sırada halk, 'Ma- 1ışan amelefi ~klara bağlama'k, -.1' deTlet &damlarını alJutlamıttır. biç ohnaua 08 bef bin kadar dalDd 

tı,ıe Ettbank Ereglt şirketini 
almak lle Tilrk vatanında para 
zandıtı halde Türklere karşı 

tarzda muamele f'!tıınek dir'etkl 
ııı gösteren bir mUstemlekecller 
tanatmdan memleketi kurtann 
filmdi ba firketln blHAln te&f 
bncta bahsettlıtmhı Tllrk 
•terbulen Te f4arecllerln4ea 
ttekkep pnçlerln eUndedJr. 

Roma, ' ' (A.A.) - halJ'anlarla amele ,..apcak bir amele muldtl 
Macarlar ~ramıdakl llk 16111tmeler, ricada ptlrmek lçba Jedl mllJOB ıt. 
Kici ar:ecJa yapdmJttn'. B. fmre- N tah.tıdne karar TerlJ:mtftb'. 
cU ile B. n~o. bu e&11&74a Kont KU Ok bl C 
Clano ile n•ane icabı al7ul llfk11 Sonra ..... aaeleelnln ocM'ar. ç r ÇO 
eo7ıe _!1.~s4en seç1rmı,1erdlr. sı. : ==~ --:S =:!ec: iki yaşındak · 
7ad ~~eler Glle4en aonr& B. 

:ıı:;:fP":~:.Bapetll =·~==kardeşini öldü~ 
B. tmr~ U.e hartcl7e ll8'1fl B. Kan- Vekili laldr X-hlrln eJ9le açılan Bahkellr (Huauat) - Blr 

7anm .Jtoman,.a harekeilerl mtlllue Guctaa 1'..-. ~ ba t.ed- oe X:oruou nalıi7eelııde blr OOC 
betlJI., matbuat mahfellerlııde bu birler ....,.......,..., Zba 1111 • baııca Ue ktlçilk kardetlnl f 
i!J&1'atfn ra.)'8111 hakkmda, b~ok faıl)'oDc1& maden ameladnl bOl"acıP .. kilde ölcltlrmltttlr. 

tahm"'ıt4MUl8Jır. 9"tım"S"mJTT- &ı~, ~·• 01clulö n t-au ve evdekiler-ln'rt~ ... il ... llR1'RhnAa. ~ immmak Jtla... ...... E .... balh-.ffQID&t -

uır. Eu tv>.~ bir çolU tl'Ra- 11t.U 

mlyle es&881s olup 7a1Dız hayal m~- ilbl', J'Dl•etı aınea h .uert kal• ek bere ekin tarJasma al 
ıulll bialupm~. lan~ l~ taUm7~ bir,_, O(>cülan blr kllY.D ltırak 

ttal1a. Yugoslavra Ti lılacartata- ele ,-.pdmqtn. rlle metPl otmala b&flamıtı1ı.rı 
nm lft4rak e4eoeklerl :reni bir 817881 Bit.la balllardaa INlflra OelAl Ba- !amaWa 11 79flannda k 
mlhTer te8l8l haktmdakl pJla 4a ıana maden baftM!!llda Jllft....., ıaaa b"8 otlu Xahmet. 
bllhuıa bunlar me7anmdadır. Bu- bir bna 4aba YUda .. .,. c1a ide. ~ De OJJWDakta. onu 
ra4a. hfo timle bu gibi hapU fara- alla Tlrk pmcleıtadea .. ıkkep •*•Midir· Mehmet bir 
"s17elere ttlbar etmemektecllr. 1* a11ıı...ıtt1ı. -cablarclan kuruımue 
--"--------..-----··• • Jİl ...........- '9 ıtrml" içeride &lılı duran 

Çin tayyarele_ri 
(Va tarofs ı ...,,..., 

tir. Btıtnh ekalllJet partllert lider. 
ıerl htık6aeUn mukavemet ve dahut 
tmar lfl6rJDla 4eTamı hakkm4akl 
faallyetlnt zahir olacaklarını blldlr
mltlerdlr. ._ karar usun alkıtlarl& 

tareıJaDmlftlr. 
BonkODI, ıa <4.A-l -SeldaJ'I Ar 

Jann: 
Çin h&Ta nvvetlel'l 41D 4• Bu'kov 

·ehvm4& Yaqse nela$de buluan 
Japon harp cemllerlnl bombarclım&ll 
etmltlerdlr. Bombal'dmwt netlce
Blu.4e sarar ıtreıı pmlletlen ldlotlk
ler oekllmltler, btıJl)derl llatan~'ll 
flm&Unde kalnııtlarclır. l>tbı clOrtJa· 
pon ıemlıl batınlmıe. totnde bulu
nan binden futa JaPon ukeTI GJ· 
mit. bir tıaıı da botuıuıuttur. 

&anıhay, 18 (A.A.) - Şekla1f J
Jauı: 
Çe~ancclan Nanklnlıı cenup pr

km& aeııderllen Çin ortmıu.n4an iki 
motorize mlfreze Llshue'de bulunan 
islerinden hareket edenk bir m11-
kabll taarrQa geçmltler n Vutau• 
ceng, Tlennntle, Oııebaa, tcenyon" 
Lontan, Hıtaıeu ve 'J'f Uflle.tçeng mn 
kilerini ltr.al e4ere1' pl~rlan Nan. 
kinin cenup fYklılne )'lrmJ kilomet
re 7atl•'11lıtlardtr. eangb.aym kaP
tmnda Pot,tongda Çin eetelerl Ja• 
pon kuVTetlertne .tl4~ettl taarruslar
da bnhınmaktadırlar. Şangha7 ·Han 
çOT demlryol11nu bet n~ktadan kee
mltlerdtr ... Japon ordusu bu mmtr 
katara m.~«UJ'e~ tabip kıtaatı 
g3n4erme'*841t. 

meye bqlan...,.. tlt ...ecıe 89, Ddll 
el 1ene bfha~e 261 k6J blrel' i'a4 

JO' ···-·· 9ü ,,.... :1282 

de balanan eeaebl ............ " smm tabancuı gGltlııe llltlnoe 
Jdteb•un•arm •Jm '100 JdtılJl ba- la o)'llamak heveatne ,.apılmJI. 
laprda; buglD havuda gene ecne- merakla tabanca71 eline alan 
bt mlhendls ve miltebauuı vardır; met blraı sonra ellerUe, hasır 
fakat baa1arm mlktan 'fO kltl49ft tı faciadan haenlz bunu ku 
tasla c1ellldlr. -.... llaaa mldlbl ta bqlamıttır. lşt& bu ku 
Bekir Vehbi, ..... ld41d " bat- eenaaında tabanca birdenbire 
mllaea4la:Oımüll Bldl, .......... .._ mıt tıkan 'kurtUD Kehmedbl: 
t1bl n.- llopk., ~ .....,. llerlela4e bulunan iki 7ql 

Mir Hakki oltata laaJ4e ....... katdeli Jlutafqa Slabet e 
et.tia k&Dlr lflerlnbl Nuell Mttla ftltı J'&'ml 'kanlar lclnde 7 

......... nb1al'I - llldlliil'İ ile •tlftll'· 
~ b41J ela be ~ sut.ıı iMia• hemen kotan 
eUae ...,.,.,.... Oillar ile .,...,.. 1'a •• tarla4atller bu mi 
planc1aa ........ .... ..... ile brtd ... ltlardll'. 
lflwlnln w ...ae. ........... l8ttJE., JltlOD Jlutata lıat&ne76 

........ ,.Ola oıkantm•• 

Matbuat takımı --.i'dneeeımıtttr. 
(~ lllOI .,,,,._ a-) 

Um on dakikada -.k llllift#ald,e. 
t1 g&terdl]er; foto All ise bleclllkte 
Jd maıtm meharetine ~ ı ... 
lılyetlni katarak talrnnm Dleeillkteiı 
mullacimUp kadar her tarafm4a OJ
nayabllecek tam bir lhtW* olduiwm 
~ 

taJmnmmn en ıtmmlu flemanlan 
olan Namık. Salllaed«Ua ve Allnbı 
fotolnfgl oJmaJar.r baDdan ~ 
JnaçJarda onlardan bit.ifade eclllaiJe
cetbnia beuiyor; 'bmla da sebep top 
~ nBlm ~ untma
laıi, "" 1* "atlama, ,.a1Aih1a.. pat
rOblan Jmdırmalandır. 

Banlar hem futbol 0111ımtık 
rototrat çekmek ilmini Bll:eadlklm 
inda gerek talrml*nı• geıebe .... 
1tm1z lçhı c1üa faJdah olaeakJana 
e m&Jrhwlert ~ udı oı.. 
tü: aha,a ~ ..... - hePlll 
Mnr Mbafonlu hakemt Mıme$ Me---~ .. 

alde Krali 



f GOnlük

Dün ve yann ııiJiADYO I 
" K '/ ~ Programı il J ercU~e lllllyatı i ıs TEmıuz. oJs. sALı 

l l!14Cl SERİ \ OGLE NEŞHİYATI: 
No. Kuru' ıı Saat U.30 PlAkla Türk musikisi, U.50 
ı Safo 100 ~, Havadi.~, 15:05 Plakla Türk musikisi, 15.30 
2 Aile çemberi 100 § :ıtuhtelıf plak ne~rlyatı, 16.00 SON. 

a ticaret, banka, bonıa 7~ ) 1 AKŞA~l ~EŞRIYATI: 
4 Devlet ve ihtilal 1e ! Sact 18.30 Hafif müzik: Tepebaşı Bele· 
O Sosvalıım 7:, -~ diye bahçesinden naklen, 19.15 Konferans: 
8 Rasin ı 'l:') Fatih JJ:ılk E'•i namına: ;\lesut eCmil (Mu-

l tşı;ı ~ıı.ıfı ihtllalJ ~ siki hakkında), 19.55 Dorsa haberleri, 60 § 20.00 Saat ayarı: Grenvlç rasathanesinden 
8 Laşuuı 60 ~- naklen, Vedia Rıza ve arkadaşları tarafın· 
9 lsfahaıııı doğn,, 100 : dan TTürk musikisi (Eviç ara, Mahur), 
10 Rasuı lJ 7fı f 20.40 Hava raporu, 20.43 Ömer Rıza Doğ· 

(Bu seri} i blrdco alanlara 1 Ura SS 1 rul tarafıncfan arabca söylev, 21.00 Saat a
kuru, ikram edilir, ,.e ı lira 82 l'uruı ~ yarı: ORKESTRA: 1 - Berliyoz: Ben'l'enu· 
pcıJln alınarak kalanı ayda 1 er Ura- ~ to seleni. 2 - Çaykov!lky: Romans. 3 -
dan vcrtıKi)·c bırakılır.) l Drigo: Pizlknto. 21.30 Cemal K!ımil ve ar

;: kadaşları tarafından Tilrk musikisi (Hj. 

caz), 22.10 Müzik ve vnryete: Tepebaşı Re· 
Jediye bahçcııinrlcn naklen, 22.50 Son ha· 

lOO j bcrl<'r ve ertesi gOnfin programı, 23.00 Sa· 

2 St;t SEHi 
11 Uorıo liaba 

12 Dulıliı;itı psıkoloJlaı 
lJ Ukbanaı selltın 

U Engım:ı k duğtımü 
l~ Rasi.n m 

16 

~ ) at aynrı: SON. 

17 
:;:;:~;-d•ı E :_: __ -: Zah1ı!~/!::sası 

18 Çocuk d~ürtt:nler 60 Buğday ~ıımuşak 

4 15 

19 Uım ve felset... 30 ~= " sert 5 - 5 20 
"' ,, kızılca 5 28 5 32,5 

20 CemıJetin asıllan 100 €. Arpa yemlik 4 15 ( 16 
(Bu serl)1 birden alanlara 1 llra SO ~ Arpa Ann dol 4 5 

kurus ikram edllU, ve 2 Ura ZO kurut ~ Mısır sarı 4 l3 
pcşln alınarak kaluu ayda ı er Ura- ~ Kuşyemi 6 31 

dau veresiye btrakllrr.) ~ Sus:ını 1488 30 
- le fındık 

8 UNCU SERi ~ Peynir beyaz 28 -
21 HükUmdar mlJlet 50 Tiftik o1tlok 120 -
22 Yeni Umı dhnlyet '7:1 ~ Tiftik mal 100 -
23 Komünizm ro s 
2-1 Günııo ikt..ısadl ltlert 60 ) Gelen 
2~ Cumburiyet 50 ~ Du~day 196 Ton Kepek 50 
26 Tercüme 100 ~ Arpa 43,3/' ,. Kıl 4 
27 Değişişler 71> ~ Kepek 60 ,. Tiftik t,t/4 ., 

28 Llokoo 20 1 Mısır 30 " Afyon 96 Kilo 
29 K ·t r b h 60 i Merclınek 14 ,. 

apı :a ızm u ra.ıu } Z. yaR 79 ,, Afyon 5 " 

31 8 

105 -

Ton 

" 

11\llDl"HMll»A 
CAN KUD.TAQI~ 

30 Salambo 1~ f P. yağ 10,1/4 ., B. peynir 16,1/2 ,. 
( Bo aertyt birden alanlara 1 Ura 22 \ _ M • • d • • • • v • • d 

kunışikramcdJUr,ve2lln88kunı,; L..a.liij ~~ Orman Umum u urlugun en:{ 
peşin alınarak kalam ayda l er Ura- ı ~ 1 
dan rnreslye brrakıhr. § ~ Orman Amenajman ve ölçme işlerinde kullanılmak Uzere: 100 adet 

Ras~ ~·ctı SERİ 
60 

~=~ BUGÜN KAiıKACAK \ TAPURIAR ufkt ve şakuıt daire taksimatlı pusla ve dürbUnlU öleme A.letl~ 

lstnnbulda Çinili rıhtım han 2 No da 
Rcna Feri vekili İstanbul avukatlarından 
M. Garip tarafından lstanbulda Galalada 
Topçu çıkmazı Sara han 10 No. da Avus
turyalı CJvano PedoU varJslcrJnden Otflyo 
ve Hans ile İstanbul Kadıköy YeldeiUrme
nl DOz sokak 46 No. da Emelya#aliçeri a. 
leyhlerine ikame olunan meni müdahale 
-ve muaraza davası nzerioe mQddelaleyh· 
Ierin her ilçlinünde Jkametgahlarının meç
hul bulunmasına mebni ilAnen yapılmıf 

31 
Saat Vapurıın adı Gitli4i yol 250 adet ormancı kompası. 
3 Bse Kara<renrs ,. Cep pus a91 

9.30 UAur lzmtt 100 ., Mira. 
16.::ıo Trak Mudanya b 
20 Saadet Bandırma 200 ., Tecessllmat urgusu. 
19 Seyyar Karabiga 200 ., Bez eertt. 

İskender 
= 34 Kadrn ve 101yallzm 100 l 
İ1 35 Demokrit 25 / 

125 ~ ( ~ ~~~=r::h~t 40 l 10 :'tlersin Mersin Satın alınacaktır. Kolaylıkla taeı oabltecek hafif A.llt ve edevat tercih 

C.EJ.ECEK YAPURtAR 
sebeplerlnden biridir. 

(
= 38 Etlka 100 i 

39 Herakllt 25 f 14.30 Burc;a Bartın Bu A.lA.t ve edevatı vermek isteyenlerin son tadllA.tı gösteren kata· 
I 40 Ruhi mucizeler 75 ! ı t.15 Trak :\hıdanya !oklar ile cins ve nevi, ti atı, teslim edebilecekleri tarihi gösterir teklif 

olan tebliilata rağmen 17.6.938 cuma gilnft 
saat 10 da mahkemeye gelmediklerinden 
ve bir vekil de gôndermemiş olduklann
dnn haklarında gıyap kararı verilmiş ol. 
mıığl:ı bu baptaki muhakeme 14.9.938 çar
,amba günil saat 15 e talik edildiğinden 
müddeiıılcyhler yevmi mezklırda Gebıe 
Asliye Hukuk mahkemesine gelmedikleri 

=---~ mo -.criyt birden alanlara ı dra 4 ~ 6.30 Soartet Bancfırma mektuplarını 30 Temmuz 1938 tarihine kadar Orman Umum MUdilrlüğUn• 
kuruş ikram cdlllr, ve 2 Una 86 1ıuraı 5 17 Tavyar lmroz de teşekkül eden komisyona getirme lerl veya taahhUtlU olarak gönderme-: 

i " rnrcstvı· hırakıhr.) EGE TiYATROSU 6 Ağustos 1938 eae.t 10 da teklif ettikleri A.lA.t ve edevattan birer ta~ 
'§ dp~·1ş1 ln alm:ı.rnk kalanı ayda 1 er lira--::---===-~-=,---------------- Jerl. 

~ 3 iNCi SERi TE,ISfLLEAl ne ile bunlar hakkında her hususta izahat verebilecek bir mUmessll bu· 
İ 41 DeprofUndiııı &o E :\uri <;cnç ve arka. lundurmaları IA.ztmdır. (4347) 

l 42 G ·•--• 7& - rl ı~lıırı 1!1 tt'mmuz Mh --------------------------------= Unun hukuk, ve lÇUWAO "' ~ 

l= - ak şnm ı t'skil<lnr Bey. \'eya bir kanunt vekil de Aöndennediklerl 
takdirde muhakemelerine gıyaben bakıla
ca~ı ilônen teblii:t olunur. (26184) 

tneselelerl E 
- lt'ro~lu h:ıh çcsinde: i 43 Eflatun 3~ \ BABA Sahibi ASIM US 

\_ 44 Gi.zll harpler 7!'.'I ~-"'--=-
4:1 Di8raellnln hayatı 100 

i 46 Metarlzllı nedir ~ = 
§ 18 irsiyetin teslrlert '10 l 47 Yeni adam 75--== __ -=-~--==:: 
i 49 Politika telıııereıııt '1~ 
'i 50 Eıııtettk ~ 

( (Bu serlyt birden alanlara 1 Un 
59 kuru, ikram ed!llr ıoe ı Ura S6 ka· 

f ru~ peşin almaral& kalam ayda 1 eı 
~ llradan veret1lye hırakdrr.) 

~ 6 NCI SERl 
: :n Ernelt 1 

I 52 Para J :53 Sezar 

~-~-:=:-_= ~ ~l~~i~!:: hayab 
5g Hipnntizma 
59 tnııan 

100 

f() 

40 

100 
. 50 

;=-~_-=-=-~~:--~- 60 Yeni kadın 4 rı ~ (Uu <1ertyl blrdPn alanlara 1 Ura 26 [ 
kuruş ll>ram rodlllr: vf' ı lira 4 kuruş ~ 

lrı alınıtrak kalant a\·da 1 er Ura- §. 
p~Ş : 

~ dan ,·ere~lyP bırakılır. > s 
1 Nc1 s1<;n1 ~ 

A1 Vikont un ölümU 

R'? gneit 0 
63 Liza 

30 
10() 

100 

~=:::=~_-:::: 64 Evlilik 20 M r.tzll pRmuk h11rbl !'IO 

' nk ,~,~~~," , . \~ ~r: ~t: ıt ı r\'I ) 

buZ, Vakit Yurdu. 

Bizans /mpara· 
torluğunun 
Tarihi 

8Ul1n.• mf'1ıtıw 

ıızun 'flllla' nY"' 
rıvn t~tk11c ve te
tebbu edilmiş bir 
,,.ewu '>7du~u Jınl· 

de btıgUJt biltı ay-

lın.Uıtılmnm~ bir· 
rf)k tnrn flnn ,,..1, 
tlır. Tet•fik Yetim· 
lioğlu trmıfındnn 

lf sanım1za çeı·ri· 

len Bi::an.• lmpa-
ratnrluğımun fa· 
riht adlı kitap 

bu aydınlaf1lmn-

m1ş taraf/,an tes· 
~it etmrhfe t•e bil· 
tlln BiZtın.• ff1riht· 
ntı temaA ~d("rt>k 

Şarki A11r11pa im-
prıratnrluğumm 

bin 'ltmelik vıı im. 
atını hikaııe et. 
mektedir. 

Fiyatı t/İl.2 kıt· 
ru~ olııp lı~r ki· 
frz7ıçırla hulıınur. 

Toptan müracaat 
mahalli: - lstcın-

Neşriyat mUdUrU Refik A. Sevengfl 

- KURU.Sun kitap ~eklinde roman telr.lkı;aı -

16 JOKO"!\'T GULUYon 

Ertesi günU, Madam Hutton öğle yemeğine 
indi. Geceleyin epeyce kalbi tutmuştu ama, şim
di biraz daha iyice idi. Hem, misafirini ağırlamak 
istemişti. Mis Spens'e, Llandrlndod içmelerinden 
şikAyet etti. Genç kız da, sanki konferans verir
miş gibi, Madam Huttona acıdı ve ona bol bol tav
siyelerde bulundu. Mis Spens, teşbihte hata olmaz, 
tıpkı bir maklnell tüfeğe benzerdi. öne doğru e
ğtlir, namluya benzeyen ağzından, kelime misk et
lerini biribirl arkasına savururdu. !şte bugün 
de ev sahibesine, gene acıma, alaka ,.e tavsiye 
kurşunları yağdırıyordu. Buna bir bombardıman 
da denebilirdi. 

Madam Hutton ekseriya edebt veya felsefi o. 
lan bu bombardımanlara maruz kalırdı. Mesela., 
az mı Meterlanin, Bergson, Vilyam Ceyms yaylım 
ateşlerini yemişti. Bugünkü bombardıman tıbbi 
ldJ. Mis Spone uykusuzluktan, :aevilerinden bah
setti. Bazı zararı dokunmayan ilAçlarm ismini 
söyledi, tanınmış doktorları sağlık verdi. Bunları 
duyan Madam Hutton , güneş yiyen çiçekler gibi 
açıldı. 

Mister Hutton, sesini çıkarmadan dinleyor ve 
onları seyrediyordu. Canet Spens ne de garip bir 
mahlUktu? .. lçlnde Adeta tuhaf bir merak uyandı
rıyordu. Her yüzUn, bir gilzelllk •eya Yahşilik, ra
ba.ncıhk iç fizlyonomlslnin aynası olduğunu ve h.,11ır 
kadın konuşmasının esrarengiz körfezlerin Uzer-
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- Zannetmem. 
- Fakat Llbbord, senin gibl dllşllnmeyor. O 

ne söylediğini bilen, bir insan, bir doktordur. 
- Hayır. Ben bu yolculuğa dayanamq.m. Çok, 

çok halsizim .. Yalnız başımı? gidemem. 
Madam Hutton siyah ipek çantasıdnan bir 

mendil çıkararak gözlerine götUrdU: 
- Boş cicim. Hele bir davran bakalım .. Böyle 

kendlnl bırakmak olmaz. 
- Hayır, hayır. Bırakınız beni, burada rahat 

rahat öleyim .. 
Kadın, şimdi sahiden ağlayordu. 
- Yarabbi sen bilirsin .. Kendine gel karıcı-

ğım . Beni dinle biraz, lUtfen ..• 
Madam Hutton, daha şiddetle bıçkırmata 

başladı. Bunun Uzerlne Mister Hutton: 
_ Ne yapmalı. bllmem ki.. diye söylendi. O· 

muzlarını silkerek odadan dışarıya çıktı. 
Mister Hutton, icap ettiği kadar sabırlı dav· 

d .x. pek iyi biliyordu. Fakat elinden ranama l15JDI 
gelememişti işte .. Daha erkeklik çağının llk anla• 

d nu anlamıştı ki, fakirlere, zayıflara, has· rm a şu 
talara ve sakatlara acımak şöyle dursun, bilA.kiı 
onlardan nefret ederdi. Günahı kadar bile sev. 
mezdl onları .. Mektepten yeni çıktığı zamanlarda, 
ona bir vazife vermişler. Londranm en Ucra ve 
fukara köşelerinde tetkikata göndermişlerdi. u~ 
glln sllren bu tetklkattan, gaylzll bir nefret ve 



8-KURUN 19 TEMMUZ 1938 

T. C. Ziraat Bankası 

Para birikti renlere 2 8,800 
lira ikranıiye verecek 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf lıesaplarında en az 50 lirası 
';ulunanlara senede 4 defa çellilecek kur'a ile aşağıdalzi plana göre ikramiye dağı
:ılacaktır: 

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 par.alar bir sene içinde 50 LiRADAN AŞAGI DÜŞ
~1/YENLERE ikramiye çıktığı takdirde lJ~ 20 FAZLASJLE verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin
' " ,.,..J<; f pr<'ldir. 

il \ 1 :::::::::111 ... ::::::~::::::::: W:t~.zı::::::n:::::::: 
:: 1 f . ;: g • l r. r a n h a y r a :i 1 OPERATÖR 

ür. Halit Ziya Konuralp 
IQ©Kır©IR< 

t\:ecattin A tasagu n 
Tıp Fal~iiltcsı J kincı Cerrahi 

Klinigi Doçenti 
istiklal Caddesi Elhamra Apar. 

tımanı No.: ı (Sakarya Sineması) 
Muayene saatleri: Pazardaıı maa. 

da hcrgiin saat 15 • 19 'krıdor. 

TP.lr(mı · 'l.ti - 'l.'J ----

.. .. .. .. 
ii Röntken Mütehassısı :: :: H 
~E l Jergün ö~leden sonra saat 3 ten 7 :1 

H ye kadar Heledıye, Bınhırdırek Nurı- il 
ii conker sokakta Aslaner apartıman il 
~~ No. 8· 10 Ü 
l .................................................... :w. .. .. ..................................................... ...~ 

Her gün sabahlan sekiz buçuğa 
akşamlan 17 d en 20 ye kadar Lale 
U ·ayyare apartmanlan ikiııci daire 

ı 7 numarada hastalannı kabul edeı . 

Cumartesi günleri 14 den 20 ye ~a 
dar bastalarıru par;ı•·z. Kurun, Ha 

bcr olcuyuculanru dakupoo mulca· 
hıhnrlı- muııvcnc eder. l'••lı•f 2:{tı:'ı:{ 

- U.CR U.Xun kitap ~eklinde ı·ouıan tcfriksaı -

J OJ\:OXT Gtn;UYOR 

Nafıa Vekaletin 
Yüksek mühendis ve f en m emurJa 
Yüksek mülıenais Ye fen mektep lerlnden mezun olup da ka 

kelle! bulundukları mecburi hizmet !erini bitirmeden evvel her 

\olursa olsun vazifelerini terketmlş o lanlnrla bu hizmetlerini ya 

şimdiye kadar müracaat etmemiş ve ya bu husustaki daYete ica 

mlş yahut vekaletçe istenllen tazıııi nntı .. -ermemiş veya ika 

meçhul kalmış olan yüksek mühendis ve fen memurları 3467 sa 

nun mu\·akkat maddesi hükmüne tev flkan 1 Ağustos 938 den iti 

ay içinde yani Teşrlnienel 938 gaye sine kadar Nafıa Veka.IetJ 

caatla kanuni mükellefiyetlerini ırn etmeleri lüzumu aksi takdt 

kör 3467 sayılı kanun hükümleri hak lnrında tatbik edileceğinde 

darların bilhassa 4 üncü, 5 inci ye G n cı maddelerdeki mlieyyidel 
nazarıdikkntleri celbolunur. (2452) (4509) 

Türk Hava 
Büyük Piyangos 

4. Üncü keşide 11 Ağustos 938 de 

ikramiye 50.000 Lir 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle ( 

Z0.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 

Ill:psine 25 lira bedel tahmin edilen Topkapıda eski Takkec 

yazıt ağa mahallesinde toılkapı caddesinde 203/205 N. lı iki dük 

zı satılmak lizere-açık arttll'ınaya konulmuş lsede belli ihale gü 

ren bulunmadrğ~lan pazarlığa çevri imiştir. İstekliler 1 lira 87 

ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 22/7 /938 Cuma giln 

de Daimi Encümende bulunmalıdırla r. (B.) 

................................ 
lloktor 

Hafız Cemal 
LOKMAN H EKiM 

Dahi liye Müteha ssısı 

Pazardan başka gün leıde öğleden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar 
istanbuda Divanyounda ( 104) n u
maralı hıısusi kabinesnje h.ıstalarını 
kabul der. Salı, cumartesi günlcd 
s;ıbtlh "9,5 - 12., saatleri hakiki 

1
, fukaraya mahsustur. Muayenehane 

ve ev telefonu· 22398. 

-
~§~ IHI@~HmD 
Ur. Şük rü Erta n 

Cağaloğlll Nuruosmaniye cad. No. 5 
Tel. 22556 (Dr. Osmaa Şerefettin 

apartımam 

---------------
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Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

tiksinme ile duıımuştu. KcıH.lisiııi yokladığı zaman, 
<!Uşkliıı!ere, zavallılara acıyacağı yerde, yüzlerinJ 
bile görmek istemediğini hissetmişti. 

fuz etıııeğe çalışıyor, onun için de etrafına dikkat 
etmiyordu. Ne de güzel, lfltif okuyordu. Okuduk
ça da h:eyifleıılyor, zovkleııiyol'du. 

Son clef a nc~-re. 
dilen Bizans / m, 
prı.ratorluğu tari 
hi ile 66 cilt ta 
mamlanm1ştı 1 . gyet, bu hiç de hoşa gidecek, ü\'ünülecek bir 

mqziyet değildi. Jlk zamanlar, keneli kendisinden 
Adeta ut.ırımışlı, ama .. Yavaş ya\'aş alışmış, ka
nıksamış. ne yapalım, yaradılışını, huyum böyle .. 
Huy çıkmaymcn. <"an çıkmaz, denıiş, artık Ulesi· 
ııi dUşünmemlştl. Emfly ile eYlendiği zaman, ka
<lıncağuın kaııı rant yerindeydi. Güzeldi de, esa-
8cn, o \"altltlcr onu scymişti. Fakat şimdi, şimdi.. 
!:\:arısının bu hale gelişinde ne kabalı ati \ ardr, 
Jrnndlsiııiıı ... 

Madaın Ilutton kendi ba!;uıa ycııneğini yecli. 
Ji'utton, karısına knrşı yaptığı kaba muameleyi 
affctllrnrnk için, odasına çıktı ve: 

- Jstcl'sen sana biraz kitap okuyayım! .. dedi. 
Kadın bu sonıştan ziyadesiyle nıütclıııssls ol· 

<lu. 'I'eşekkürlcrlc lrnhul etti. Fraıısızcasiylc ve he
le telı\ffuzu ile bilhassa ö\'ünen Hutton, o haldo 
fransızca blr şey okuyayım, teklifinıle bulundu. 

Madam Hutton, meşhur Fransız edibi Hası. 
nln dilini, flhcnkle konuşarak: 

- Fransızca rnr, fransrzcaya bayılırım hen .• 
dedi. 

Mister Jlııtton, küttiphaneye koştu ve sarı bi r 
kitapla döııclU. Okumaya başladı. Bütün dikkat ve 
sayretiyle okuduklarını mükemmel surette tclfı. !· 

On beş ~ayfa okumuştu ki, garip bir sesle 
kendisine geldi. Dalgrnlıktan kurtuldu. Bnşını 

kaldırclr. ~ıadam llutton uyumuştu. Bir müddet, 
hiç konuşmadan, kımılclamadan olduğu yerde k~l· 
dı ve heyecansız bir merakla gözleri kapalı, uyu
yan yüze lınktı. Bu yüz, vaktile, çok, çok zaman 
evvel güzeldi ve hu ytizün güzel olduğu zamanlar. 
c!aki hatıraları :renihaştan yaşamak, gözlerinin 
öııüııde carılandıruıak ne kadar da heyecanlı olu· 
yordu. ~"'aknl hayal iUeminde uçmanın manası 

yoktu. HPalite karşısnda idi. Val<tilc, IH\lıi bir gü· 
zellik saçan IJU yüz, şimdi, buruşmuş, Jrnıla\'l'alu:;ı
ınıştı. Deri, elmacık kemiklerinden lıaşlıyarak, 

ince, küçücük buruna kadar gerilmiş, incelmişti. 

Kapalı gözler, haştanhnşa kemik kesilmiş hııda
kalara gönıülmilştU. Yandan vuran lambanın ışı

ğı, yüzdeki hütUıı girintileri. çıkıntıları kalın akis
lerle tcbarliz ettiriyordu. Du yüz, Moralesin yap· 
tığr !sa yüzüne ne kadar benziyordu? .. 

J,e squ~ııettc ~tait invisible 
A u temps hcıırenx de l'art paten. 

l\:endlkendlne mırıldanan Huttoıı biraz Urpl'r· 
d l, titredi \e ayaklarının ucuna basarak odnd<tn 
çıktı. 

Ba.şlı 1J11ş111a v 
biitihı ilim seı.ıerı 

teri doyuracak dt• 
rP,'Cdn OÜU-ıl ola-:. 
bu kütiiph:ıne "" 
{"inde iktı.~rıdi, ,. 

debi ve ilmi me-: 
zular üzerine t}O· 

~ılmış en 11,.ni J • 

tapl:ırı 

nuz, T erdi "IC'l~ ... 
Tıirk o'ku1111rw • 
rııım çok ı;ak. n.. 
dan fanıdıtiı şf1Jı,. 
~i11ct1er tarafı" 
dan yapılmı~t .. 

Kitapl<ırı topfı •.• 
ve muhtelif ~eril~ 
ri perakende ('1.a 

rak alanlara t 'fi. 
zilli t yapılır. llffl.. 
ra0011t yeri: l s
tanbul - Vlıkit 

Yurdu. 


