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Kahraman Ordumuzun Trakyadaki 

M~~av;a Ha.rek~f; . Dün 
Gece Y a r ı s ı B a ş 1 a d ı .. 

Voguslav 
Başvakili Yunanistanda se

yahat yapıyor 

~Qnavra Başi:ın;cından Beş Dakika Evvel 
•rıavi Ve Kırmızı Taraf Kuvvetlerine Vazife-

leri Bildirildi •. 

~-le ~ •ra, 16 (A.A,) - Bü-
l'-a lbanavralarda hazır bu· 
~ .._k ibre davetli bulu-

1"' 'i"· Afgan askeri heyet
'-t ''•ııbula ıelmtıler ve 
~le karıılanmıılardır . 
~ ra, 16 {A.A.) -
~aııa nalar da hazar 
Sı;: k olan 1ran aıkerl 
~ bu aabr. h fıtanbula 
it-_, •e ıneraaimle arıı-
""1:'l•rdır. 
~~ı.bul, 16 (Huıuıi Mu
~" itden) - Tukyada 
~•ra ıahaaında aakeıi 
'6t, lt, bü16k bir faaliyet 

it ç''Pınaktadır. 
-...-··-· 

B. Sioyadin<ıvıç 
Belgrad , 16 Yugoıla v 

baıvekili ile İ unan boıvekııı 
Korfuda görüıtükten sonra 
doktor Stoyadınoviç Korfu 
yu terkederck AnUvara ıtt 
mtıtlr Yunaniıtan dahilınde 

daha bir hafta kadar kala 

=='"",.,,.......======'-===== cakhr. Yugoılav baıvekllınin 
Çin Tayarelerinin Beynelmilel refik&ll Madam Stoyadıno 

vlç aslen Yunanlıdtr. Bir 
Mıntıkayı Bombardımanını müddettenberı hemııre ve 

1 
akrftbalarına mlıaftrlile ıt · • ı t F A d~n Madam, koca11 tle bir 

ngı ere, rans, me- likte Be 1 ııra<\a dönecektir. 
---rımır----

ri k a Pr~t_esto Etti.. 
1 

Oa~iliYI ve kültür bakan-
lan isttnbutı ael~iler 

japonların Hankaouda üç günoenberi yaptık lalı taır- Ankar • 16 < A.,.. ) -

1 
• • 1. 1 L • L d' 1 Dahıliye Vekıll ve Parti 

f Ul ar netrc Sil J.8 mada Y8 flC8t etmede IJ ef Genel Sekretera Şükro Kay 

kasman bombardıman edil· 
meatnden dolayı proteato 
etmiılerı:iir 

ile Kültür Bakam Snfft!l 
Arakan düo akıarn ~lanbu 
la gitmtılerdir. 

Yüzme Varışla rı 
kalı Oldu .. 

-

Valimizin d~ haztr bulunduğu Ayııhktıki yu ş 
güzel ve eğelınceli olmuştur. 

ÇO 

Spor Bölgealnln tertip etti
ği yüzme teıvik müıabaka~ 
lart pazar günü Bandarma, 
Erdek, Edremit, Bürhanlye, 
Ayvalık ve ıehrimtzden bir
kaç au sporu mensubunun 
iıtirakiyle yapılmııhr. 

Müsabakalarda ıençltk 

aporlartyıe çok yakından ilgile 
nen Valı ve Cumhuriyet Halk 
Partili Baıkam 1.> . t.them 
Aykut ve kalabtııık bır ıpor 
merakh11 bulunnıuıtur 

Ogün ıa& t 14 dc:ı baıhyau 
muınbok.ı. ıö c-ce dt:"V3m et 
mııur. 

50 Metre ıerbeıt: Ayvalık 
ldm .. nyurdunden Zeki bmo
ct, öan.:Jırma Dojanıpordao 

Nıhat ıklnci. 

100 Metre Hrbeıt: e ••. 
dtrma dojanıpordan Oıman 
birinci, AJYalık Alunıpordan 
Zeki ikinci 

200 Metre ıerbeıt: Ban 
dırma Dojanıpordan Hakkı 

birinci, Bandırma ldmaoyur 
dundan Hakkı ıklnct. . 

400 Metre ıerbeıt: Ban 
dırma Dofanıpordan Oıman 

birinci, Eı d~k ldmanocaiın 
dan Mehmet ikinci . 

1 UO Metre RrlüıtG: Ban· 
dırm" Dotanıpordaa Hakin 
btrancl, Bandırma ldmanJur· 
dundan Hakkı ikinci. 

200 Metre kurbalama: 

Bandırma ldmanyurdunı hn 
Reıtt birinci, Ayva lı" ld· 
manyurdundaa Bekır k ncı. 

1500 Metre muk t el: 

Bandarma Dotanıpor Or. 
man birinci, Erdek 1 C;· 

caiından Recai Uclrc 
Kürek yarııı: lkt ~ 

tanın iıtlrakiyle yap ıl• 
rincl yanıta birincı Ayvojıı 

Akmıpor, ikınci Handııma 
ldmanyurdu. 

Üç çıfte futamn ittirakiyle 
yapılftn iltincl kürek yara· 
ıında Ayvahk Akınıpor bt 
, ınc ı , Ayvalık ldmanyurdu 
tkiocı olmuııardır. 

11öylece müaabakalar eo. 
na ermııtir . 

Bölge yOzme btrlnclUk 
müıabakalan 6nilmilzdekl 
pazar ıünü yine Bendarma, 
Erdek, Edremit. A1vabk, 
BGrbanlye ve ıehrtmi• JG

sOcOlerlalD •ttlraklJl.ıe Ban· 
dırmada J&pılacaktar, 

Müıabakalan yakından 

takip eden Valimiz •• C. 
H. Partlıl Baıkanı 8. Et. 
hem Aykut ve Spor 86lınt 
e.,~anı 8 Feyzi Si··~ 
clGa ıyflmlze d6amGtlerdlr. 

'llandır.- ve ıehrtmİt. '78-
zOcülerl de don Nat ı 7 de 
celm1ılerdl~. J 

B~t.~ma- ıporcalar,....W 
••at iıtlrabattaa IODl'a Baa· 
dırmva hareket etmltler 1r. • 

.~d tı ve ma vl ordu ku . 
ı_,, •aılan pazar ıünll Çor 
t"ttı"''•tak manavra ha 
"'-lt GıerJnd~kı tik konuı· 
' '

1111 Y•pmıılar ve Çor ,,:-a- topçu alaylarma 

Şang 1ay, 16 Radyo ) 
Japon konıoloıhaneıi da 

mma yerleıtirllen bır hava 
mOdafaa obOdlnOn Çın ta
yarelerlne kuıı )'" phfı mü 
dafaa eıınas111Jcı Lırçok t-im 
ıeler ölmüıtür. 

Londra, 16 ( A .A. ) 
Uı.ak Şerkten muhtelıf mem 
balardan alınrın haberlf're 
nazaran dün Çın Tayyare· 
lert tarafmdan Şanghay il 

Don ve b,. jünkO hava 
muhı.nebelerl • .r.«naaındft atı 

lan bombalardalP bir iki ta 

neıi İogilız .ve Amerikan 
filoları amiral a.emllerl ya 
kmldrrna -düımüıtür 

.ı .... - • 

Antakya.da Heyecan Ve~ 
fl,

1 
•le •ancak verilmııtir. 

~I, topçu lutalarmın . 
~ , ""• aırhlt otomobille 
'-ı..:' bunlara menıup ln· 
~ Jerlerlne varmıı ve 

' ~·'••ı m"navra hare 
'9a •ılernııtar 

S."-•ra beılamasdan beı 'L lcadar evvel mavi 
iL. oq ..... 
... ._ ltt taraf kuvvetleri 
ttt"a '"••ra vazifeleri tah 
~Gı bttdırıtmftllr 

' ~t•rnlar bu emirlere 
' ''ekete aeçlrilmtıler 
-...."--., 
_ ~fı ı "'•da bulunacak 
~ t .... k ~l n 1 ametl içın ıa 
~ftt 1 lc meklf"P tahıiı 

~6~berg 
t.,liaind~i-PHYDPUlllUZ 

, ~ün ıçııdı 
,,,, ''• l6 (A A) Al 

~l ~~ 1937 yıla beyne! 
,._..,lcı lltıberg doiu pana 

aıı., Pllvyonumuz bu 
~l''lt.._~~•lrnle açıimııhr 

1 

ı.:.". "'-1tı ihraç mallenmı 
.. ~ı ıt.,"0elerl1 e Türk ellı

~l'9a. eden pavlyonu · 
)Qlc bir alaka ve 

:--11 ... 1ac1ar. 

mamnda bulunan Japon 

Nankınde ~fı idare ilan 
edılmiıtır. 

Bir Tokyo te grafı J opon 
~ l ç 1 ı i nln '-Qejınlmaaınm 
ve ruau~n harp ilin edıl ..,_ 
me11ôtn muhtlımel olduf unu 
blJcUl'JPektedlr 

!Japonların iiç ılindenbe

ri Hakouya. yaptıkları tanr 

donanmaııno yapılan taar 
ruz eınaaında Jl hrin nıuh 

tel ıf mahallerine isabet eden 
bombalardan 463 kit• ölmüf, 
8t8 k ıti de yaralanmııtır . 
Bunlar arauuda Avrupalı -
lar da vardır 

1 ruz ~m k'louJtır 
" 1 Japtn ar Hopey 11Ukame 

Çin tayyareleri bu ıun de tı~ rıcat etmektedirler 
Japon donanmaıına taarruz .,~8--=:z:::=p· 
etmlflerdir 

İngiltere, Fransa ve Ame· 
rtka hükömetleri Çın hariciye 

1 
n~zaretıne bır nota ve erek 
beynelmilel lmtıy1tz n mlı 

Kösteııcede 
~ 

f ran~oya ait cep~ane ve 
mühimmet yüklü bir Alman . 

vapuru ltıkif edt idi 1 
8ükreı, 16 (A.A.\ Ro-

manyanm Köıtence liman n

da bulunan bir Alman kum· 
panyı11ına aıt Morcf"o vapu 

-ra ih 
"' ( .. - ~k 

Kuıumu Atllirke ait hitı-
ralın tupluyor 

Ankara, 16 ( A A. ) -
Atatürlcün kendi el yazııı 

ıle veya dikte ıuretıle arka
daılarında yahut onlardan 
intıkal eden zevatta mahfuz 
bulunı:ı.n hitıralarınm ve ta· 
rih ıergislnde göıteriln eıl 

Türk inkılap taı .hine fay· 
dalı olan vesıkalann sergi 
el n flonra l.endilerlne iade 
edilmek üzere IJolmabahçe 
ııueyı Tarıh Kurumu Sek
retuliği "dreııine gönderil
me11 Türk Tarihi Kurumun-

ru içinde General Frankoya 
aıt aillh ve mühimmet ol 
masından dola yi liman po 
lııince hart-keline mOıaade 

ecltlmemlflir. ı dan rica edilmekte.tir. 

Endişe Devam Ediybr .-. -_ .. ................................................ __ . 
Sokaklarda Türlilere Raatgele Kurfun A(llı1·or 
Silahlı Af iretl;!Hataya Doğru Akın Eaıyorl. r 

1 
11elrızor htaayonu yıkıl · 

mıthr. Bu mıntaka alevler 
lçlndedir. 

Antakyadakl heyecan ve en 
dııe devam et41M'lfttrdlr. 

An&.ara, 16 (Huıuıi} -
Antakya ve haval11ln<ten 
gelen haberler buralardaki 
Türklere yapıl8n kölü mua 

melenin devam elmek~e ol· 
duiunu bildırmektedlr. , Ma 

hal li hülulmet barice haber 
çıkmama.mı temin için Royter 

mubabirhıln Kudüıe çekmek 
istedıfı le graflan kabul et · 

mem~k ıçin poıta t~lıraf 

idareılne emır vcrmitUr 

Sokaklarda Türklere raıt 
gele kurıun atılmaktadar 

Bu arada yeni len ıııllhıız 

halka Araplar larafmdan 
ateş açılmııtır. 

Demır gômlekhlere men 
ıup bınden faıla si atlı An 

tal<ya içinde -:lole.ımaktııdır 
lar. Sılahlı aıır,.tle-rde.u Ha 
taya doğru akın baıl1tm';1lır 

Ankara, 16 (Huıusl -
Ctzrede 3 JO \ilıli~ ha k 
canlaunı lrnrtarmak ...,~~ 

dan sabah hudutlarımıza 

lltıca etmek lıl mtılerdır 

Amuclede il.O ev ı•••r.~ 

ARkara, 16 ( tl uıuıi 

lrıh ile b ıvakil ırasın
da ihtilil ıı çıktı 

lıtanbul, 16 - İıkendcri 
yeden f ran11zca .. lıtanbul., 
gazet~ılne btldirtltyor: 

Muhtelif aneteler kabi· 

neye kartı tlddetlı bir neı 

riyala alritmlılerdir Bu 

netrlyatta, Kralla NahH Pa· 

ta araımda bir ıhtıllf ol 

duiunda israr edllı'llektedir 
• 

< Glız,.telerln yazdıklarına 

• ()re Kral ile baıveldl ara

aınd"iki bu lhtillf Kralın kı · 
lıç '" kuıanma11 hadiaeıi ve 

kabineye Yuıuf Elıındlnln 
'6 • 

~I tarafından k•1Nll edil· 

Arap mahaUelerındeı. Türk 
möha !leleri a yralınaıtuıı· 

M ar it . 
-""'" 

M .. dür lükı 11 
değ şi 1 k ı 

..... 

kad o u da 
yap ldı 

~kara, 16 (Hususi) 
Kültür Bakanlığı kültür 
direktörlerinden kıdem nıüd-
detltlı ,d.olduran ardan ha 
remde Mffr derece yükıe
lenferlnin liıteıi ile bu di 
rekt6rl0klerln kadrosunu 
heznlamııttr. 

Yeni kadroda mP1atl11r ve 
ı•;;\'a11nda bir çok de 
ilt yapılmııtar 

luls.tt.i lri. tıık f r.d•ldı 
Kucte., 16 (A AJ:- ...f'ı-

1iıtln.,.1JizuraualuT yf'n•drn 
a nıtllzler kanı k ık a• 
ra tftlra\tan ıu9lu ,.ıık " 

~rap komtteılnln 4 uu.e 
dtle• bet kitlJI tevktkAt 
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Japon Harici Politikası " 
nın Mütecavizkar Yolu 1ıı 

'""~~rC:lf#llll .,... ,. •• ' . .. • '~ -
~ ·"''···· . . . : '. 

iZDEN HABElilER 
- ... -_ ;'i::... ·.:~ .. " 

) 
31 Temmuz tarihli Prav· 

da gazeteıi b1lha11a Çin • 
Japon hadlaall, Alman fa . 
ıtzmlnln ham mevad uuu
ve Sovyet demlryolculartnın 
bayramı gtbi mevzularla 

me"ıul olmakta dır. 
.. Japon harici polltikuı · 

nm müteca vlzkar yolu,. baı
lıkh baımakalede ha· 
li hazırda ılmali Çtnde ce -
reyan eden hadlaat, Japon · 
yanan mütecavizkar askeri 
elemanlarının Çtnt kısım in 
11m iıttla etmek ve boyun 
duruk altına alma yolunda · 
ki ıtyaaetlerini kati ve anu· 
dane bir ıurette yürüttükle· 

rini bütün çıplaklığı ile göı· 
termekte oldufu ve mezkur 
elemanlar ıtmalt Çini ikinci 
bir Mançuko haline sok· 
mak imkanlarının bugün 

mevcut bulunduiuna kana· 
at ıetirerek bu meseleyi de· 
mir ve kanla halletmeye 
karar verdikleri ve bu ça 

pulculuk hareklhnın da, 
1931 ıeneai eyltlOnde ilinı 
harp etmekılzl~ Mançurya· 

da ıtriıtlen aakeri harekita 
bir Hı olarak ileri ıürülmüt 
olan yine o mahut,, ıarki 

Aıyada vaziyetin lıtlkrarı,. 

ıları alttnda yapıldıf ı izah 
edilerek deniyor ki: 

~Çın milleti , Japon aakert 
elemanlarının bilha11a "ko · 
mtinlzme karıı birhkte mü· 
cadele.,. huıuıundakl anuda
ne taleplerinin ne mlna ifa
de etttftne tamamtle kani 
olmuıtur . Şimali Çınde te· 
ve11ü etmekte bulunan ha · 
dlıat, komünizm ile müca· 
delenin haktkatta beıkaıının 

toprafmı çapulculukla lıtlr · 

dat etmekten baıka blrıey 
olmadıiım bntün cihana bir 
daha göıtermtıttr. Hirola, 
Ç•n mlllett boynunu kendi 
isteğiyle Japon emperya · 
lizmlnln boyunduruğu altına 
ıokmaya mfitemayll bulun 
dutunu ve Çın milletinin 
milli mevcudiyetini idame 
ve muhafaza husuıunda 
ıünbeıün büyüyen ve kuv 

vet bulan mücadele ve az 
mini müeellah kuvvetlerle 
kırmak için yeni gayret ve 
teıebbOılerin lüzumunu lılf 1 
derecede hl111etmektedlr. 
Mamafih, Hirota bundan 
ııkılmamaktadır. MenfaatkAr 
kapltaliet davletlerlo , bahu· 

ıuı lngllteaenin, mütecavizi 
intizama davet yolunda bir 
lıarette bulunmayacaklarına 
kaol bulundufu mGddetçe 
itidalini muhafaza edecektir. 
O, Japooyaoan "sabır ve 

defatne hakimiyet ıtyaaeli" 
ni devletler pekala anladık 
larını fevkalade bir vakarla 
btldlrmektedlr ki, bu da 

onun "lnıiltere ile ananevi 
doıtluiun iylleımeal"ni arze· 
tmeıinden ve İingiliz Japon 
görüımelerlnln yakın bir 
zamanda baılıyacağına ümit· 
var oldujüou lhıas etmeıin 
den neıet ehe gerek Hlro 
tamn Sovyet - Japon mü na· 
ıebata meaeleılne dair ıöy 

ledlil nutku Japon siyaseti · 
nin bu meaelede hiçbir ta · 
havvüle uğramadıfını ve 
bunun ylne eaklıi gibi Ja
pon askeri mehaflllnfn emir· 
lerln• uyıun bir ıurette 

yürütüldüfünu b ir daha le 
barüz ettirmektedir Japon· 
Alman aekeri anlaımaaının 

akdinde Hfrotanın oynadığı 

faal rolü nazarı itibare alı
nacak olurau, ıüpheııiz Ja
pon - Sovyel münaıebatı 

meıeleıinde yeni btr ıey 

beklemek fuzulidir . Çünkü, 
mezkOr anlaıma Japonya 
nm bugünkü harici ttlyaseti 
nin temelini teıkil etmek· 
tedır . Japon askeri eleman
ları Sovyet Japon müna· 
ıebatmın normal bir ıekle 

konulaaını arıu etmcmekt~ 

Sovyet - Mançurya vt-: Mon· 
gol - Mançurya hudutların · 

da yine eıkiıi g ı bi provo 
kasyon yolları ile h~reket 

etmeye yeltenmektedirler. 
Onlar ayni zamanda, hudut· 
larda vukua gelen muıade · 
dematın giiya hudutlarm 
teıbtt edtlmemft olduğundan 
ve Sovyct hudut muhafızla · 

rıoıo Jcpon · Mançurya as · 
kerlerlne hücum ettiklerin 
den dolayı vukua aeldtfine 
Japon milletini lknaa ve 
onlarda bu histi uyandırma· 
la uiraııyorlar. Sovyet hü 
k6meline atfedilen bu iına · 
datın tamamlle yalan oldu
ğunu iıbata kalkıımak fu . 
zulidfr. Zaten bu gibi yalan· 
lara hatta Japonyada bile 
inanacak bir ıahıı buluna. 

maz" 
Bundan sonra makalede, 

Sovyetler Birliği ile Çin ara · 
11nda aktedilmiı olan mu · 
kaveleden, mukavele mucibi 
teıblt edilen huduttan, 
Sovyet hüktimerJn in Sovyet• 

Mançur~·a hudutlarındaki 
anlaımazlıkların izalesi ve 
hudutların kati ıurelte tea 
biti maksadiyle bir komlı· 

yon letkili huıusuoda Ja 
ponya ya vaki olan teklifin 
den, Sovyet hükumetinin ise 
böyle bfr komisyonun faa
liyete geçmesinden Japon 
hükQmetlnln Sovyetler Bir · 
lifi ile Çtn arasında imzala
nan Pekin anlaımasıoın 7 
inci ve mukdem aolaımuı · 

nın 3 üncü maddeleri ah· 
kamı mucibince bugünkü 
hudutlara hürmetkar kal 
ması husuıunda talebinden, 
Amor nehri hadiaatı ve bu 
hadiıattan tevt:llüt eden va· 
zlyetten, Sovyet • Mançurya 
hududunda lıusele aelen bu 
gergin vaziyetin rıerian iza· 
lesi için hudutları teshil 
komisyonunun bir an evvel 
faaliyete aeçmeıine guya 

Sovyet hükümeUnin engel 
çıkarmakta olduğuna ve ko · 
minteroe karıı mücadele el 
mek hususunda geçen ııene 

Almanya ile aktedilen an· 

laomanın teatrli b ir suretle 

tatbik mevkılne geçirilme· 
ıine dair Htrotanın parla -
mentonun fevkalade toplan· 
tmnda verdiği beyanattan 
ve Japon Bahriye nazırının 

ıöyledifi k11a nutkun mani· 
dar mahiyetinden uzun uza
dıya bahsedilmekte va ma · 
kale fU ıuretle hitama er 
mektedlr: 

.. Japon nazırlarının par 
lamentonun f e~kalide top . 
lantııında ı6yledtkleri nu-
tuklar, Japonya harici ılya· 

ıetinin Mançurya iıtı1a11 

bıılanlu;larıodakl ıekltni 

Avc ı la Çobanı Kayışla Boğup 
Av~ıların Çengeloğlu Çiftliğin- Ö 1 d Ü r m Ü Ş 1 e r .. 

Bay mı .. 

de Yaptıkları Sürek Avı 
eli Gecti .. 

Neş- 17 Yaşındaki Çobanı öldiirme~ 
~ le Suclu Olanlar Yakalandı•' 

, ft 
. 1 Bandırmanın Kayacık kö bir çobanın ö ldürlldüiünii 

ı yü meraamda Ahmet adında dört çobanın zan attınd• 

Avcılar bayramına iştirak eden avcılardmı l>lr yrup 
Avcılar Kulübü av mev· Burada bilhassa kayde 

siminin ba~lame.sı dolayiıile dilmeğe değer b ir nokta 
pazar günü bir sürek avı varsa o da, yapılan 

tertip etmlıitir. bayramda fa:Ela av vuru. 
O gün ıabahleyjn erken- lamamıı olmasıdır. 

den Kulüp Reisi B. Behcet Çünkü yap ılan avda. yü-

Karadoğanın baıknnlığında ze yakın avcı nihayet yir-
tehrimi7.deki mevcut avcıla r mi kadar tavıan, elli kadar 
davetlileri ile birlikte Çen · keklik ve birkaç da diğer 
geloğlu çiftliğine g itmiş- hayvan vurabilmiılerdlr. 
lerdir. Avcılar, köylünün ve 

Avcılar orada beıer kiti· 
ltk gruplara ayrılarak ava 
çıkmıılardır. 

Av iSğleye kadar devam 
etmfttlr. Ôfle vakti tekrar 

çiftlikteki konak yerine dö· 
uen kafileler davullarla kar 
ıılanmıılardır Avcılar bu 
av etlerile davet li lere b ir 
kır ziyaf etf ve rmft lrrdlr. Bu 
yemekten sonra ıı vcılar 

aralarında türlü eğlenceler, 

h a l k ı n k e k l i k yu 
murtalarmı, av yasağına rağ 
men gizliden gizliye topla 
maluını , la vıan yavrularını 

vakitsiz vurmeiarım buna 
sebep olarak göstermekte ve 
bu suretle bu gibi av hay · 
vanlarının azaldıklarını ileri 
sü rmekte d ir ler. Bu şekilde 

ava clevam edillrlC av 
hayvanı neslinin azalacu · 
ğını söylfyerek a v ınınta.ka· 

larile vurulabilecek hayvan 
laran tahdidini istemekte 
dirler. 

oyunlar tertip etmiıler, hoı 

bir vakit reçirmitler ve akıam 
geç vakit ıehre dönmfiıl er 

dir . 
--c=- .c:::s . 

550 Sene 
• 

lşliyen Saat 

ı Tabanca 
i Çeken adam ma~Um ol~u 

Ahmet oğlu dell a l Osman 
İnönü mahalleıtnden ibra · 
hlm oğlu Samiye tabanca 
lethir etmiştir . Bu smıda 

vaka yerine gelen poliı 

mem uruna da hakarette bu 
lunmuotur . Oıman adliyeye 
verilerek meıhut suçlar mah· 
kemesinde yapılan mu · 
hal<emesi sonunda bir ay 
hapse, 30 lira da para ce · 
zasına mahküm olmuıtur. 

Hemen hemen 500 yıllık 
ömrü olan bir rıaatln hala 

kusursuz itlemesi, seyrek 

görQlmüı olan ıeylerdendir . 

Jehan de Felaln adında 

bir saatçiuiu eııeri olan bu 

saat , 550 yıldanberi esaslı 

bir tamire• lüzum görmeden 

tılemekte, dakika ıafmamftk

t dır 

Bu saatin ıçını tetkik 
eden saatçiler çarklarının hiç ' 
aıınmamıo olduğunu teıbit 

etmiılerdtr i\i, bu da, Fela · 

inin mülhit bir sanatkar ol· 
duğuna delalet etmektedir. 
Yapılıı tarihi t389 olan bu 

~ocuğu ~öğmüş 
Dumlupınar mahallesin· 

den Hüseyin oğlu Mahmut 
bu maha ileden İımail oğlu 
12 yaşındaki Süleymanı döğ · 

mü§lür. Şikayet üzerine tah· 
k ikata başlanmı~tır 

...... 
og emen 
Kıdem zamlanm vekalet 

bildirdi 
Kültür Bakanlığı or ta le 

drisat öğretmenlerinden 

J 702 numaralı kanuna göre 
bu yıl kıdem alan ların ad· 
larım kültür direktörlüğüne 
bildlrm ittir . 

Buna göre maaıları blrer 
derece yüks~len ö~relmen · 

ler ıunlardır: 

Lise Coğrafya öğretmeni 

Cenap Refiğin asli maaıı 

70 liradan 80 liraya, liıe 

TGrkçe öğretmeni Samtnin 
maaıı 25 den 30 liraya, li · 

se Tarih öiretmeni Nazifin 
maaıı 45 den 55 liraya, lt
ıe Felsefe öğretmeni Enve· 
rin maaıı 35 den 40 liraya, 
liıe Beden eğıtlm öğretme· 

ni Kamilin 20 den 2Z lira 
ya , lise İngilizce Öğretmeni 
Şayestenin 25 den 30 liraya, 

Öğretmen okulu Tedriı 
usulü öğretmeni Zekinin 30 
dan 35 liraya, öğretmen 
okulu Beden eğitim öğretmeni

1 Abdullah Şahinin maaıı 25 
liradan 30 liraya yükselmfıtfr. 

bulunduklarını evvelce yat.· 

mqtık . Bu köyde 0 

... 
G ö k m e n merasmın nıu 

tecirj Kesik Bayra m adıll 
dakt bi ri ile üvey oğlu tı,· 
san ve Hasan Kahyanın ço 

hanlarından Mümin öldurO· 

rülen J 7 yaıındnkl çobafl
111 

katili ola rak yakalanrtı•f 
lardır . 

Tahkikata gore çob•0111 

kendi kayııı ile boiuldul" 
ve ıonra bir çukura atıfdıl' 
anlatılmaktadır. 

,e 
Bu feci cinayetin ne ·l 

heple yapıldığı tahkik ed• 

mektedlr . 

Başına 

Gram 
Fırlatmış .. 

h ııe•ill Cumhuriyet ma a 
111 

den yemiıçi Mustafa ol ~t 
S•f 14 yaıındaki Salahattio 1 

Halkevl civarında Mehdi' 

"" oğlu Ahmedi kavga ııoO ~ ,. 
da baıına bir gram at• 11 
hafif surette yaraladıi', 

•" dan tahkikata baılan~ 

Okullara Girme Şartlan: 

Lise Ve Ortaokullar·· 
915 Numaralı kanuna gö 

re Kültür Bakanlığına baAlı 
lise ve ortaokullarda para · 
sız yatılı okuma istlyenlerin 
seçme sınavları aıaiiıdal<i 

esaı1ara 1ıCÖre yapılac&ktır: 

1 :;eçrne aınavları 2-
Eylül 937 perıembe gunu 
saat 9 da bsılıyacakhr. 

2 - Seçme sınavlarına 

gireceklerin baıvurmaları 28. 
Ağu toı 937 cumarteıl saat 
13 ç.e kadar knbul edilecek
tir. 

3 - Seçme ı;ına v iarına 

gir~ceklerln şu fattları ta~ı 
malnrı gerektir: 

A) Türk olmak. 

8 ) Lise ve ortaokullar ta · 
' llmatnameslnin her sınıf için 

saptadığı yaılarda bulunmak 

- , .. ı~ 
4 ·- Uçüncü ınadd~P ,ı 

h '"\111 
B ) fıkraları nüfus u ıl• 
cüzdanlle 1 cı f ıkraıu ok"' 6' 

ra verilmit olan rapor t.JO' 
., p 

neklerine göre Bahke111 d•P 
kumet doktoru tarafıP ,ıı 
yapılacllk bakı ıonund• 11 

f ıcr• 
nacak raporla [ D 1 1 ~M 
uraylardan, köylü be I• 
heyeti ihtlyariyesiodeıt 1 

•'' 

ca klan belgelerle 1 E J fık',ıı 
okulundan alacağı öğretıtlt• 
ler kurulu tutuliasile ıııtP 
nacaktır . vı 

5 Seçme l!ına vf arı ıl• 
layetimlzde Lisede yaP 

caktır. l1~ 
6 Seçme ıınavl•'' .

1
,,1 

rkçe Edebiyat J, {RiY•ı' 10 d ,ıer 
!Tarih Coirefya] er pıl• 
deo ve yazılı olarak ya 

1 eaatten baıka. saat kulesin 
de, 144 7 tar ihinde yapılmış 
diğer bir dıvar eaati vardır. 
Bu saatin de acaiplıği tek 
yelkovanlı oluıudur Bun
dan baıka , orta çağda ol· 
doğu gıbi yalnız saat 21 de 
bir defa çalmaktadır . 

1 --====.;==========-========:::::::=:...-----...-----.1 gerektir. 
C) Bedence ve ruhça has· 

ta , illetli, sakat ve kusurlu 
olmamak 

cakhr. 
at '' 7 - Türkçe edebiY ~I 

muhafaza etmekte bulundu
ğunu ve Satonun Hariciye 
nazırlığı mevkılndc bulun 
duğu kın müddet zarfında 

Japonyanan harici siynıette 

daha mutedi l bir yol tuta · 
caiından ümitvar olan bazı 
garp atyasetçllerinln bu dü 

tüncelerinde haksı-ı oldukta· 
rıQı aöıtermektedlr .. 

~ocu~ Esirgeme Kurumu 
Baş~anhöm~an: 

30 Ağustos Zafer Bayra-

mına raıtlıyan pazartesi gü· 

nü Kurumumuz tarafından 

fakir ve kimsesiz çocu· 

klarm sünnetleri yapı 

lacağandan yardıma muhtaç 
olanların 20 nğuıtoı tarıhi 

n e kada r her gün saat 
15-17 arasında Balıkellirpalu 
bitlfiğindeki Kurum Baı 

kanlılına müracaat etmeleri. 

D) Okutamayacak kadar 
Baba - Ana11 fakir olmak. 
(Belge, örneel lise ve ortao 
ku llar dan al ınacak ) 

E ) Zekaıı, çalııkanlığı , 
ahlakı talebeıi bulunduğu 

ok~ldan alacağı fotoğrafla 
bir belge i e saptamak 
[ Belge örneği 1 iıe ve orta · 
okullurln var] 

F) Sınıfta kalmamıt ol 
mak . 

navı 2-Eyül Perıernbe• ıtı' 
1 .. 1 c&J 

yozlye emavı 3 Ey u tf 
vı 4 

Tarih-Coirafya sına p•'' 
lül cumartesi günü Y" 
caktır . ıçe 

8 Yukarıkl şartl•' .. ı' 
1 j,!IJ' 

riıinde paruız yatı 1 adi•'' 
larındll kazenaolerııı ıııır 
gazetelerle i 1an edılece -· ..... 

9 - Sınavlarda *' d tJ f' 
t r " dereceleri bir olaf1 a Jtll 

· tı e 
hit ç~ukları terci 

ceklerdtr 

b 
) 

) 

h 
e 
) 

1 

ıı 

d 

' 
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G~nıin lesadüjluiiıdtn 

lnanılmıyacak 
Itahikat .. 
d Dalgın ve ağır yürüyor 
..,um.. Nereye niçin gittiği· 
~ıra bile farkın.la değildim .. 

Sovyet Rusyanın lngiliz 
Planına Verdiği Cevap .. 

Ultııaıl )'Örüyor hayalimde te . , 
rı,~ bulan dünün sı~mtıla· 
t e baıbaıa çarpıf ıyor, mü
ı'"•dı bilmediğim sokak· .... , 
li ıapıyor doltıııyordum .. 

._ •va 11cak vücudumu 
~ l'ln bır ter tabakası bık-
1•lıtc b 1 
8 

1 e vermiyordu . 
b, ilrrıedığım sokaklar ni 

,,~~t beni istasyona çok 
" il büyük bır btnamn 
ı'nın .._ a çıkardı . Sağ tarafı · 

~ dl)lru yürüyordum . 
l>t u anda gözlerime çar 
tıa il bir tablo.. 1 ablo dlyo. 
Q "·· Hakikat insanı kendi 
e (!Çeken bir görünüı . 

bıa lr ihtıY.ar dede uzun çu
._ tunun verdiği zevkle göl · 
~e•ın ''1> e sığındığı ağacın yetil 
ı,,1:ııkfarma bakıyor, çıle · 
te buruımuı çehreııne ıüı 

ten - 1 ~ •onük gözleri do muı. 
b •nı •aran birkaç genç 

'"' du na birıeylet anlatıyor .. 
Bır 

11... ılgara yakmak baha 
dıı 'Yle )'anlarına ıokulmağı 
._~6ndüm .. Ve bu fikrimde 

~t kalarak yanatlım . 
)t ep,i dalgın . Mütemadi 

"•rrı 1 .._ aıırdım faz a ömre ,,, 
~'lı hı anlatmıı hafif 
le, il dudaktan dökülen ıöz· 

e u S Se Yrnuı . . uıuyorlar . 
tı llrnla ateı istedim uzat. 
Ot. Yaktım ayrılıyordum . 

\lr 1 
~t ev it sen de ihtiyar 
t,1 babanın gençlık mace · 

~"•nı dinle dedi. 
lçıll •ten bunalan, avunmak 
""• "'acra arayandım yarı 
de ÇIOlenlerin üstüne ben 
''dt Olurdum . Şuradan bu 
'-ttır~ denı vuruyor, gençlik 

8 
•rını döküyordu. 

~t~ •ıen çehresi gençliğinin 
~tıı tcanlariyle doluyor, ba· 
s,tı •önük bir ııık gibi 
dı._ tenge bürünüyor, de
() , h IÖrülecek bir tablo . 
dn1Gtı hır reuam olsaydım . 
Qlt lacelerıne gömüldüm . 

btd~"•hk nerelisin oilum .. .. 

--~errıleketimi söyledim .. 
Q'n 

'~ lllnen var mı de 
~ l~I!. Yıllardır kalbimdeki 

boıluğa feryat ede 

Son günlerde lzvestla ve 
l'ravda gazetelerini iıgal eden 
mevzular araaında bılha88a 

"Sovyet hükumetinin lngl 
liz plinına cevabı.,, "filozof 
Dekartın fen ıahasında ça
lıımıya baılayııının 300 ün
cü yıldönümü., "Tiyençlnde· 
ki Sovyet konıoloshaneaine 

yapılan taarruz., gibi mev· 
zulara faz.la ehemmiyet ve· 
rilmittlr . * 2 Ağuıtos tarihli Prav
da gazetesi, ı;ovyet hükCıme· 
tinin İngiliz plan:na cevabı 
ve ademi müdahale komi· 
lesinin tali k o m i s y on u 
toplantısında Ma· 
ylakinln nutku hakkındaki 

mufasu.l telgraf haberlerini 
neıretmekle beraber, bey 
nelmilel mevzular kısmı ic
mallnde bu huıuaatı daha 
açık bir ıekilde izah etmek 
tedir . 

Mezkur makalede, faıist 
istilacılar izin uzun müddet 
gayet uygun bir pf'rde va 
zifeıinl goren İıpanya işleri 
ne "ademi müdahale,, siya · 
setinin hezimete uğramafı, 

bilhaHll inglltere hülc um eti 
tarafından komiteye arzolu 
nan methur uzfaıma planı 
nm beynelmilel komitede 

ede aaçlarım ak ak olmOıtu 
Bu ıual kar1111nda donmuı 
tum . ikisi de yok sizlere 
ömür . . 

O Memlekette babana 
kim derlerdi diyerek kahn 
fakat tütün tiryakilerini 
l:endine çeken tabaka11ndan 
bJr ıigara çıkararak ba · 
na uzattı .. 

Ben de o arada ona sor 
muı olduğu sual hakkında 

cevap vermltlm.. Anlıya· 

madım tekrar et dedi .. 

Tekrarladım .. Pirden içli 
gözleri tekrar tulandı, ren 
gl penbeleıti.. Ytınandaki 

genç ~ayanlaran en büyüğO 
olacak sanıyorum . 

. Gördü~ün . . T eaa 
düfen kartımıza çıktın tey 
zeniz Şaziyenin oğludur de 
mez mi.. Beynimden vurul. 
muıa döndüm .. 

Ka11rgalarla dolmuı .. Ken 

l'()~l(DİLiNIN MİLLi ROMANI No: 62 

d'tı" li,Yır. Bir silah arka- sakin, ietirap11z ve içli ola
"'•tt •ı Görseniz o kadar· rdk seviyordu .. Haıtahanenln 
Ş~f:~ fedakar bir genç ki. . beyaz diti kelebeği onun 

lttı •a,1' bunu o kadar iç gönül çiçeklerinde sanki ka · 
'tı bt 'hıltti ki Süadın bakıı· nat çarpıyordu . Sonsuz Ye 

'rG/deab1te del itti ,, derin •everken ilk defa 
~bı aı~•inde bir sızı duyar meıut oluyordu Ona , kal 
''- 'c'~·· Şefika, o güzel bini dökebilmek .için aradı 

11 
~tlld il dolgunmlydl.. dıfı kuvveti dudaklarında 

L.~ la •iı aurbet yolculuiu bulamıyordu . o. herıeyl ba· 
111~ tı d.. .. 

•tG 0nunı noktaaında kıılara bırakmıı, gözleriyle 
~f " le, b ı~, 'l•ıına çıkıveren ne demek istedlilnl anlat· 
it a..,'11 

birden ıevmlı ve mağa çalıtıyordu . 
'" 

11
'
1 

llÖnf Qnü doldur- Şefika da onun aevgtılne 
~~ ilk ve hislerine yabancı kalmı . 

d•fa bu kadar yordu . Bazı: Slada dalıın 

müzakeresi neticesinde daha 
vazih bir ıdkilde meydana 
çıktığı, inglltere hükumeti 
böyle btr planı arzetmezden 
evvel Almanların ortaya bir 
"Laypçig., kruvazörü hadi. 
seıi çıkardıkları, Almanya 
ile İtalya bu hadiıeyi lıpan 
ya sahillerini kontrol itin 
den çekilmek için bir vesile 
olartık ileri sürdükleri, çün 
kü onlar kendi askerlerini 
ve mühimmata harbiyeyi İı· 
panyaya bilhaua deniz ta· 
rikiyle sevkettiklerinden bö
yle bit vaziyetin taahaddü· 
ıünden ziyadesiyle menfaat 
tar bulundukları ve bu eı 

nada yine mezkur devletle 
rin telkiniyle Portekizin de 
ispanya Portekiz hudutla 
rında kontrolü kaldırdığının 
ilan edildiği kaydedilerek 
Almanya ile italyanm de 
niz kontrolünden feragat et-

, tikleri günden ademt müda
hale komitesinin son inıiliz 
planını müzakereye baıladıiı 

, güne kadar bu mesele etra· 
fmda cereyan eden hadiHt 
ve ıiyasi entrikalar ince 
lenmektedlr. Bundan sonra 
makalede, lnglllz planının 
ademi müdahale komlteıln
de müzakereıine geçilerek 

dine hakim olmıyan ser· 
hoıtum. 

Evei benim bir dayım 

vardı . Senelerce lzmlrde 
yaıamıt günün birinde or · 
tadan kaybotmuıtu . 

Bu hikayeyi annemden 
dinler görmek hevealeriınle 

çaflardım . 

Beni kucakladı.. Ôptii, 
okıadı bunlar da kardeıle 
rin dedi Bu tesadüf • karıı 
unda.. Sevinmedim değil 

kendimi kimsesiz sandığım 

muhitte meğer ki kanımdan 
kopan parçalar da varm•t· 

Şimdi her gece çlleli yü 
zünün buruıuklutuna bakı 
yor, geçen bu ömrün 
kalbime koyuladığı anne 
huretlni k11men olıun unu 
tuyorum. . Bu tesadüf ıönük 
ciğerlerime hava dolduran 
en büyük kuvvet oldu .. 

M. Ali Kayman 

balntlarında sanki mukabil 
bir istek ve çarpınıtın ıö -
nülden gönüle aktaiını anlat · 
mak isti yen titreylıler var· 
dı .. Süat genç kız yüreilnl 
okumak iıtlyen içli bir göz· 
le baktı: 

- Fikret beyle tanııar 

m11ımz? .. 
Şefika bu ıorıunun kar 

ıılıjını duyduiu ve latenil 
dift 1ıibi verdi: 

- O da bir yaralıydı .. 
Daha doğrusu meçhul btr 
yol~u .. 

- Sözlerinizden blrteJ 

ıu izahat verilmektedir. 
"lngılz planının ademi 

müdahale komiteıinde mG· 
zakereıi eınuında Sovyetle:r 
Birliği müme111ili. komitenin 
nazarı dikkatini fuılere mu· 
hariplik hakkının verHmeıl. 

nin hiç de doğru olmıya

cagı meıelerl üzerine celbet
miıtır . Bunun üzerine faıiıt 
devletler delegeleri ilendi le· 
rine has bir küstahlıkla 

Sovyetler Birliğini İspanya 
itlerine ademi müdahale ıi 

yaaetint bozmaklıkla iltiha 
ma yeltendiler. n 

"Sovyet hükü~ıettnln in 
glhz planına verdiği ve bu 
giln gazetelerde neıredtlen 
cevabı bu küıtahça isnada· 
tın e11a11ız oldu~unu açık 

ve ıtırih olarak meydana 
koymaktadır. Bu sevap, hah 
hayırda tahaddüı eden va· 
zlyetln mesullyetl İspanya 
milletine karı• yapılmakta 

olan caniyane harbi durdur 
mak lıtemlyen f aılat devlet 
lere ait olduAuna hiçbir ıüp 
he bırakmamaktadır Sov
Yf'l hükumeti cevabında, 

ademi müdahale aolaımaar 
na riayet edilmesi husuıun 
daki kontrol sisteminin ta· 
mamiyle baki kalmasına id 
d•a etmektedir. İıpanya il· 
manlarına giden vapurların 

kontrol memuru almalara 
llzım oldutu gibi dP.niz ka· 
rakolları da devam etmeli
dir. Eğer, gerek cumhuriyet 
hükumetinin elinde bulunan 
ıerek lıllM tarafından ele 
seçlrtlen limanlarda huıuıi 
kontrol noktalar ı ihdasına 

pratik imkanlıu mevcut ise, 
o zaman Sovyet bükü.meli 
deniz karakollarının laivmeı. 
karıı gelmi,tecektir. Bunun· 
la beraber Sovyet htıküme 
tinin cevabı iıllert muharip 
olarak tanımak teklifini ka · 
tlyetle reddetmektedir Böy · 
le b:r teklifin kabulü ademi 

Fil imlere 
Yapılan 
Sansar 

Almanyada, ıenede 80 
milyon metre filim kullanıl
maktadır. Her sene 2 mil
yon metre filim sanrüre ti
bi tulmaktadır. 22,955 kilo· 
metre murabbalık bir ara· 
ziyi İfgal eden 28 ıtüdyo 
hummalı bir faaliyetle çahı 
maktadır. 1 Milyon 943.099 
yeri ihtiva eden 5 302 ıi· 
nema salonu, kapılarına hal-

Meksikada 
Bir hu~ut garnizonu hıy
dutlann taarruzunı uğrıdı 

Meksikanın, Amerika hu · 
dudu civarında bulunan Ti. 
juana kasabasındaki Kaıo . 

dor kalesinde, 24 askerlik 

ve iki zabitlik ıarnizon Yar· 
dar. Yüzbaıı Alfonso Pozun 
kumandaaında bulunan bu 

ka açık bulunduruyor Si 
nema sanayilnden 52 552 
kiti çalışıyor Propağanda 

bakanlığı filim kıımınm bü· 
bütün Almanyada 22 357 
ıubeıi vardır. 

dud mıntakasını korumak 
1ıarnizon kaçakçıların pek 
az b u l u n d u j u bu hu · 

1 
"la mükelleftir. Kaaador ka

leıl, baıtan baıa büyük Ko
ktüs afaçlarlrle örtülü bir 

vadide, bir tepenin etefin
dedir. 

Oç günde londradın Sang~ay 
Şimali Okyanuıyada mun· 

lazam hava seferleri teılsi 

uzun zamandanberl göz ön· 
ünde tutulmaktadır . lnılllz
ler, Londra ile Şanghay ar· 
a11ndaki seferi 84 saate in · 
direblleceklerini ümit edi 
yorlar, 

Her ne kadar Amerikanın 
tranıkontlnantal ve tranıpa· 
ıifik hava m0ee88eaeleri bu 
iti baıarahllecek mevkide 
ise de, lngiltere, yeni bir im-1 
pııratorluk hava hattı kur 
mak niyetindedir. 

aldıklara bütün taahhtıdata 

her daim ihlal edip durma 
ları . ecnebi aıkerlerl ıeri 

çekmek halckandaki vaadle-
i rJnl de hiçbir zaman tatbik 

mevkiine koymayacaklarını 

açık bir surette göstermek 
tedir, Faılıt istilacılar tara 

1 

fından tbozulan ademi mü· 
dahalıo slyaıetl, beynelmilel 

1 komitede temıll edilmekte 
olan d~vletler billperva ha 

1 

reket .!den iıtilicılara Qzer 
!erine aldıkları taahhdüata 

Bir gün, yüzbaıı Paz, ka
leye giden yolun Kaktüı al
açlara arasında pek fazla 11· 
kıımıt olduiunu nazarı dtk. 

kate alarak, bunların keaıl
meıine karar verdi .. Birden· 
bire uzaktan ılllh ıeılerl 

duydu ve hududa rönderdt
ii bet kitinin kaçakçıların 

taarruzuna uiradıiını anla
dı . Derhal atına atladı Ye 
15 kitiyle beraber d6rtnılı, 

taarruza ujrıyantarın yardı· 
mına gitti. fakat uzaklar 

tıklara bir aırada, kalenin 
yandıjını gördüler. Alfonıo 

Paz. huduttaki hadisenin bir 
tuzak oldufunu ve ilk eYYe· 
la kaleyi kurtarmak icap 
ettlilnl anladı. Fakat tam 
bu eınada: millhit bir lnft
lik etrafı titretti: HaJdut
lar lcıleyi berhava etmlıler
dı. 

Haydudlar. ıörünmeden, 
kaleye kadar naaıl ıokulma· 
ja muvaffak olmuılardı? Bu 
ıualin cevabı ıayet baıit: 

müdahale anlaımaama ta · sadık ka\maya mecbur et 
mamlyle zıd biroeydlr. Çün· mek yiğitliğini kendilerinde 
kü bu teklıfin kabul edil- hiHeltikleri takdirıte. yeni· 

Haydudlar, KakUb aiaçlar1. 
na keserek üzerlertne 'geçir· 
mitler ve yolun iki tarafına 
dizllmıılerdl Aıkerler uzak· 
laıınca da, böylece ilerliye· 
rek, kaleyi uçurmuılardı. mel.. kor . den ikame edilebilir." 1 astlerlu 

::~,~.ı .. m:~·k:~:~k !,:_.Belediye Riyasetinden: 
caktar Yapılan bu teklif ka 
bul edildiii takdirde iapan 
yadan ecnebi askerlerin ge 

ri alınması temin edilmiı 

olacak yolunda düıüncelere 
kapılmak cidden gtllünçlür. 
Faıltt devletlerin Üzerlerine 

anlayamadım . 
- Haıka tey konuııak 

olmaz mı? .. 
- Stzt üzüyor muyim? .. 
Şdıka ne ıuretle ce 

' vap vereceğini birden kesti 
remedi.. Süadın bu ıorgu 

ıundtı açık bir f üphenln ve 
içli bir sevginin ıeılni 
duyar gibi oldu .. 

Mimarın sevgiıtne kartı 
artık lakayt ktılamıyacafını 
anladı Şef ika da onu ıe 
vlyordu .. 

Genç mimarın ılk ıeldljl 
g ü iı d e n beri aralarında 
pek çabuk baıhyan samimi 
yet blrgün anıızın rengini 
deitıtlrmlı, ıtttikçe hız alan 
ve için için yanan bir sev 

ıtye bürünmütlü . Fakat 
ıenç kız bunun dotruluiu 
na bir türlO ihtimal vere · 
mi yordu .. Daha ıonra za· 
vallı Zebranın Akıbeti onu, 
göntU ltlerinde o kadar ti -
Uz yapmııtı ki . 

Kendisi de Zehra gibi 
klmHllz bir luadı .. Buıllne 

Mevcut numune ve tipe göre yeniden 10 ta-
ne tanzifat arabası yaptırılacağandan 15 gün müddetle açık 
akılltmeye çıkaralmıthr . lhaleal 27 8 937 cuma ·ıünü saat 
16 da belediye encümeninde yapılacaktır.· Taliplerin bele
diyeye müracaatları ilan olunur. 

kadar en ufak bir ıevgiyl 

bile yüreğinde 
alevlendirmemiı. kimseyi 
sevmeden yaıamııh .. Daha 
gençti.. Belki ileride o da 
ıevebilirdi . Fakat o zama · 
na kadar böyle, kimıeılz ya
ıamak ve yeknaaak btr ha· 
yata boyun eimek de ona 
pek tahız görGnGyordu . 

Mimar Süatla, bazı gün 
ler çok yakından konuıu· 
yor, onun bil', düıünce ve 
duygularını tahlil etmete 

çalıııyordu.. Her arathrma, 
genç kızı ona bir parça da· 
ha yaklaıtmyordu . 

Süatla, fikirleri, düıünüıle
ri birbirlerine o kadar ya
kın ve denkti ki.~ Onları 

ıanki rublarile de anlaımıı 
bir çifttiler.. Oıtelik mimar 
Süadın o b6yük ıevıiılnt de 
anlamııh .. 

Son buhran ıeeeıinde 
kendiılni kaybederek dalıın 
yatan Saat, aabaha kadar 
Şefikanın adını hecelemlıtı .. 
Bir kız daha ne lıtlJeblltr. 

4-1-321 

di .. Şefika bütün bunları 

düıünürken öyle dalmııtı ki, 
içeriye giren hademenin 
ıeılyle ancak kendine ıe

lebildi .. 

Küç&k hizmetçi kız, elin· 
de bir zarfla onlara dofru 
yaklatarken biraz menih bir 
ıeale ıöylenlJordu: 

- Fikret bey on dakika 
evvel haıtahaneye uiradı, 

ılze bu mektubu baraktı . 
Acele tılerl varmıı, belki 
yarın ıelirlm dedi.. Ve 
mektubu haıtabakıcıya Yer· 
dl .. 

Şefika uzatılan zarfı alır
ken Süatla ıöz ıöze ıel· 
miılerdı.. Yaralı ıubayın 

gözlerinde, lnıkanç bakıılar 
genç kızı en gizli yerinden 
yaralamak için ldeta çırpı· 
nıyordu . 

Şefika mDtkll btr vazı· 
y< te dü1m61Ui . Haklı bul
duiu bir ıGpbeyle ylrell 
11zlarken heyecanını belli 
etmemeie, lakayt ı&rGnme· 
le çalııarak zarfı açta .. 

SOROYOR-
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Paz.arlesınden baıka her lill ı Koru a İs iye ağllğı 
Sayın 

• •• 

gün çıkar SiyaeaJ gazete .. 

Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Ayhğı:400 

Sayıs ı : 3 

G unu geçm ; ırn v ıl ""' 25 

k unıı~tur . 

AD~ ES: 

~~AUKl:~iH 1 URKD1Lİ _,, 
i viçred 

Hır as~eı i ampta anstz n 
pathyan ~ir lop 

Bren, 14 ı Radyo) lsv içre 

askeri ka mplarandan birinde 

yapılan top tecrübeleri t'ti 

nasında bir top patlamıı. 

bir zabit ölmüt, birkaç ne· 
fer de yaralanmııtır. 

..moıu 

r::ı 
L:.:I 

~ 
1.::1 Halkımıza: 
r::ı Şf h t.::ı ı a aasa -

ld rı her taraf· 
mı t ı ün aa lmı ı 

EJ o lan meıhur 
Balık esir (DAG 

fili ILICASl) itle 
meğe baoladı 

ifil St1lurı u e 
kum banyolu 

fEJ rı muzmi11 ru 
[il) muliznwya, 

siyatik, böb 
ffiJ rek, A11m, ue 

rahim Jw~lu-

ffil ltklarwu .-;on 

derece nafi ol 
ffil duğu Sıllhfye-

... 

'i:" l'e.kdlellnln raporlle. mu:>addoldır. . "' . 
1::.1 Vilayet, ve kaza yo\ları çok günl yapıldığından Ilıcaya araba, otomobıli:,Kibı 
mJ seri vasıtalarla ehven fiatla gidip gelmek l<olaylatmıfllr. 

Otomobil için Sabrıata hanında 8. Zülfıkiua müracaat t:dılir . Bununla 
mı 

Dünkü un ve zahue f iatlan m:J beraber halkımızın sağlığına hi7:met etm .. k dütüncesile Hatlarda da ehemmiyetli mJ 
UNLAR: 

Asgari 

K. 
Azami 

K. 

fiil 
(il][!] mı 1111 il ffi] mı 

mı 
mı mı mı ~ mı mı ~ mı ~ mı ~ mı mı 
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AHMET ve IBRAHİM CUMALI 

-~~~ 1t sıı 11 mr: ~ 

Vilayet Daımi Encümeni 
ldarei hususiye akaratının Umurbey mahallesinde 

Maarıf ma~azaları denmekle maruf mağaza lardan 7 l ·5 

numn rnlı mağaza 26 AAustos 937 tarih ırıde ihalf'si icra 

kıhnmalc üzere 9 Ağustos 937 tarıhinden itibaren bır ıene 
ilk icarı açık artırmaya &ıonmuıtur 

2 Bu mağazanın muhammem bedeli icarı 30 lira. 

muval<kat teminatı 225 kuruıtur. İlıale Vıliyet maliemın 
da müteşekkil daimi encümen tarafından yap.lacakt ı r . 

3 - İsteklilerin yukarıda yazılı gün ve aaatte muvakkat 

teminatlarını malsandığana yfltırdıJdarına Oftir mal<buz ve· 
ya banka mektuplarile encümene müracaatları ilin olunur. 

4 - 1 319 

İŞ rE YERLi MALI MAKiNE BUDUR 

Uzun sene.lerdcnbui lerrıibc rıelicrsf olnrak her 
düzeni bf~ Türk sanatkô.rwın elinden pkon lıuğday ~ 
eleme kalbur maMnelalnl piyasaya "rzed/ynrn: 

Bu makineler muhitimizde ekilen buğdaylar için 

en elverl~li ve en uygun bir §ekilde tecrübelerle ya 

pılmıthr Saatte . muhakkak dört yüz kilo buğdayı 

her çeıltte ayırır ve temizler 
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