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IKtisaı Vekili bir nuruk nad elli. Törende on binlerce 

Tayyareci Sabiha Gökçen Gece lzmır, 20(Huıuıl)balk ~!zır buJ~~!~d. mebuılar, baka 

Uçuşunda Gördüklerini Anlatıyor. :~0ac:. b:n:::nai~~::: ~:~~~ 

Ma- dilen ve lambalerı yanan 
büyfik ordugih çadırlarıgö 
rülmüı ve buraya ahlan ten· 
vir bombaaile ayrıca porta 
hf çadırlardan mürekkt'p 
küçük bir ordugah tt'ıbıt 
edtlmiıttr. 

A.tatü~k, Başvekil, Misafir Askeri Heyetler, 
\lekiller, Generaller Harekatı Dün Bağlar Sır
hrıdaki 1 9 4 Rakımlı Tepeden Seyrettiler .• 
Sıtay, 20 (A A.) 

8. Celil tiayarm bir nutku 
tle nat 18 de açıldı 

Tören Lozan meydanında 
yapıldı 

Celil Bavarın m.ıtkunu 
Fuar komitesi ve belediye 
reisi Behçet Uzun ıehır na 
mına ıöyledlği nutuk takip· 
etti: 

met rüesuı, kumandanlar 
ve binlerce halk hazar bu 
lundu 

Fuar ıaat 19 dan itibaren 

halka açılmııtır. 
Bu yılkı fuarda ıeçen se· 

neklnden çok daha iyi mu -
vaffak olunmuıtur Vıllyet 
lere tahsis edilen povyonda "'tr 

a.. ' '' takibe memur hu-..,.,, b 
l tnu •btrlmlzden: 

dG •11areca Sabiha Gökçen 
l, Q ltce yaptığı keıif uçut· 

'• tt netıceıfnde aıağıdakl 
ı.-~tu •ermitUr: Saat 24 de 
tı~•buraaz Uzunhacı, Bü 
~'tlflrt•nika • Saray yolu ile 
4-ııa Gç tümen ve kolordu· 
'•ttıredilmıt olan yollar 
~ 1'de aördükleriml ve düt 
t, ııa durumlarını afağıda 

11)oıurn: 
1 S-t,,., c- .. 
' z un gormt'z yo -
'"- dnıman hareketleri 
I.._ 1'tn6ıt6r . Sarayın 4 ki 
.,..,ite k 

'ıl'-r ı a r k ı n d a 1 

"- da durup lambalı ya · 
"- ~dua&hlar, fenerJerı ya 
._ 5 otomobil a6rülmQı 
._~ len•tr bombaları atala 
'dl) dGtrnan durumu tesblt 

llalıtır. 

-.,~'•1ın iki kilometre ti 
it ~ llltkisinde Galatdere 

Bu keıif ıaat 21 45 He 
22 5 araaındaki zaman ıçin · 
de yapılmııhr. 

Saray, 20 tA A.) -Huıu 
ıi muhabirimizden: 

Balkan ve Saadabat pakt 
iarına d.thil dev letlerın ma 
navralara davetli olan uke 
ri heyetleriyle ecnebi ateıe· 
militler heyeti bu sabah sa· 
at 6 45 de İtmlr vapurtle 
Teklrdaiına çıktı ve oradan 
otomoblUerle doğruca bu· 
aünkü harıl"IU'!l IAUuıau~ ~~· 
kezi olan F$aglar ıırh mev· 
ki indeki J 24 rakıınlJ tepeye 
geldiler 

Tepede sabah 7 30 da 
Çerkez köyünden hareket 
edip gelmıı olan Reidcum -'-'•randa gündOz kf'tfe 

~ ;~ g i Ormanlardan 
Odun Kesilebilecek .. 
11 
.. R idaresi neııiyatımızÜzeıine-bu günlerde ihale-

ler yapmağa ~aşhyacakttr 
lı~Ş.lılrın odun ve kömür odun arttırmıya çıkanla-

ıııaı, k 
ı._ '' çekmekte olduğuna ca tar. 

~'t ttııııııttk. . Keıifleri yapılan ve art 

t' eırı1atımııı nazarıltiba· tırmıya çıkarıJacak orman · 
_, ~l'n orman idaresi odun larla, ku ılmeıine müsaade 

"''~ allıürsüzlüfün önünü al· edi lecek olanlann kt'ntal 
1,ı lçio derhal bazı iha miktarı ıöyledir: ,, 
t, hpnıak üzere faaliye f elımiye köylüleri lçın 

::Çrrıııtır. 1215 kental, Çakmakla or 

~lb ltlakaatla bugündf'n manlarından 2G85, Oelık 

"61 't~n, ormıına en az beı taı ornıanından 1!>12, K111 lba
~, 

0
'-'ttre mesafede bulunan yır ormanmdan l 512, Çıft 

-.:ı1Gler lçın küçük arttır- lık ormanından 626 • Ka 
'" la 1 k vakdere ormanından 501, Q Pı aca tır 

(s I~ "'llarnıalar bir ktıt için Kuıkaya Gürgenmh orml\ 

QJ, ' IOO kental arasında nmdan 963 Karagür oıma 
c,ktır nından 1 ('ÜS, Kocakıtla or 

ıı a,,. k . 1 menından 1013, eaklalık ' 8 •nta odun artt1rma 
QI,._ hrlldan itibaren talip ormanından 3786, Hisar or· 

bıı, kaylülere ıhale olumt· mnnından 681. Tokat or-
c~lrtır manandan 683, Karaçam or· 

t (),..._" ,· manandan 646, Karadovul-"'tıt nardan arttarmıya çı-
tt L 'c•lc olanlardan on dö 
~,d . 

._'tt •tının k~ııfleri yapıl-
"-~ Bu ormanlar dil pey 
ı,~•- ~ •çık arhrmıya konu 

•tıt 

t1 b'-ıtG. 
Q'~ Q ilk defa olarak 
ıı... 'ıte 
1~ Penın Ağılkaya or L...., , .. , 
:"'t t. lllt bulunan ve an 

•liıadelcı ~Oo kental 

ga ormanından 413 kental ı 

odun keıılmeılne müsaade 
olunacaktır. 

Bunlardan baıka vilayet 
çevrt>ılnde bulunan diğer 

ormar.lann d" keıifleri ya 
pılmakta ve 
ağaç miktarı 

mektedır. 

kesilebilecek 
teıb ı t edil 

bur Atatürk, Baıvekfl lnö
nü, bütün Vekillerle Çorlu
dan gelen Maraıal Çakmak, 
Orgeneral Fahreltin Altay, 
mebuılar, birçok büyük elçi 
ve elçı lerimfz , Profesör ba · 
yan Aft-t, matbuat erkim 
daha bi~çok zevat bulun
makta idiler. 

Hareket çok heyecanlı ol
muı ve takip edenlertn bü 
yük alakaemı uyundarmıttır 
Aynt tepede baı hakem 
ve Korgeneral Salih Omur 
tak ve hakem heyeti erki 
nı da bulunmakta idiler. 

Atatürk beraberlerinde 
Vekillerle harekitı muhtelıf 
noktalısrda taktp buyurdu -
lar. Genel kurmay ve birinci 
oıdu karar11ahı .ı.,.. a...ı,.._ ... 
ıer ve ecnebı muatırler oa 
zan ayrı ayr1, bazan bir ara· 
da takip ettıler. 

12 45 de Atatürk avdet ' 
etmek üzere Maraıala, Or-

generala, genel kurmaya 
ve ecnebi heyetlere veda 
ettiler Haıvekıl, Vekiltt"r 
ve refakatlt'rlndelu zev11t d" 
Çerkez köyüne döndOler. 

Genel kurmay ve ecnebi 
heyetler Saraya gelerek be 
ledl ye bahçesinde yemek 
yediler 

İnhisarlar 
idaresi üzüm ahyor 

Ankara. Hl (A.A) - ' in 
hlsarl.u ldareıi İzmlrden 
ıaraphk yaı üzüm satın al· 
makta devam etmektedir. 

Bugüne kadar Burnova 
ve haval iıindt>n mıeket ve 
çekirdeksiz olmak üz t• re 
4GOO bin kilo ıuaplık ü7..ünı 
almııtır. 

vilayetimizde yeUıen mah· 
' suller de tethir edılmektedfr. ====-=-=-== 

Japonlar Şanghayı 
Tahliyeye Başladllar 

İngiltere Uzak Şaı kıaki m[ii';fıinTre te~asınr korumak 
iç;n as~eri tedbiller almaaa karar rerdi 

Şanghay, 20 [A.A.) Röy- ı lerlne taarruza hazırlanmak. 
ter ajanaa muhabirinden· tad•rlar. 

Japeo kıtaatı, Japonya · 
dan gelmıı olan kuYvetlerJn 
yardımıle Ktangvanı, \ı oos
ung bağlayan Çın hatlarına 

karıı taarruz icra etmlıler 
~ukl~rını İddia ~dıyorlar · 

Tokyo, 20 [A.A.) - Ja 
pon gazetelerl flmali Çinde 
Japonyanın imar faaUyetlne 
batla mış olduğunu. mc,rkezi 
Çmde ise birçok tayyare 

meydanlarının ve 150 Çin 
tayyaresinin tahribi üzerine 
Japon hava kuvvetlerJnin 
faıkiyeU elde etmiı oldukla
rını kaydetmektedir. 

Japonlar, Japon tayyare 
lerinln birçok noktalarda 
Şaoghay Nankln demlryo· 
lunu keserek Ç•n takvıye in 
taatına kamyonlarda hare 
ketsiz bir halde kalma,ğa 

mecbur etmit olduklarını id 
dia ediyorlar 

Gazeteler, umumi muha
samatın henüz baılamıt ol 
duğuon yazıyorlar. 

Halihazırda Nankinde ta 
'1a11üt etmlt olan 800,000 
kiti ıle takvıye edılmit bu 
lunan 150 000 Çın askeri 
Şanghaydaki Japon mevzi· 

Şantungada General Han
ıouchounun maraıal T ch· 
ag·kai ıcekin emrile timal 
cephesine ıöndermek üzere 
birçok fırkaları seferber et
tedir . 

Nankıo, 19 ( A. A. ) 
Şanıbayda muharebeler ba 
tün gece ıiddetle devam et
mittir Japon harp 11emilerl 
Şopei üzerıne ateı açmıt 
lardır. Çinliler Y angtsepoo 
mıntakaaında tiddetll taar 
ruzlu yapmaktadırlar. 

Bu m&ntakada Japon tak
viye kıtaları karaya çıkma
ja teıebbüs etmiılerdlr. 

Muntazam kıtalardan mG· 
rekkep bir Japon fırkaaaoan 

yakında Şanghaya gelmeıi 

beklenilmektedir 
Üç günde:nberi Nankova 

tıtarruz eden Japoniarın hü· 
cumlan gerı püskürtülmaı

tür. Şimdıye kadar alman 
resmi raporlardan Çinlilerin 
zayiata 500, Japonların za · 
yıatı bunun ıki misle olduğu 
an l aıılmdktadır. 

500 Kişiye Tifo Aşısı 
Vaplldı .. 

Londra, 19 ( AA ) -
• azarların dün öğleden son 
ra yapmıı olduklara toplan · 
ta sonunda gazetelere yara 
resmi bir beyanat verilmif 
tır Bu be~·e natta fÖyle de 
nilmektedir: 

Nazırlar, Şanghayda va 
zlyetln müslihane bir suret · 
te hallini temin için lttlha 
zı mümkün olan bütQn ted 

----
Tifo s dgın ~alin~e olmad.ğı için mec~url 

aşı taıoi~ edilmiyor 
::ion günlerde ıehrlmizde 

bazı tıfo vakaları görüldü 
ğünü ve bunun için icap 

eden ıhtıyat tedbırlerinin alın 
makta olduiunu yazmııtak 

Sıhhat müdürlüğü ııhhiye 

memurları mahallelerde, hu· 

tahtın ~·at< ın bulunduğu ev· 

!erdeki hall<a tifo aıı11 tat 
bık etmektedir. Son iki gün 
itinde Hacıiamall, Okçuka 

ra, Oin'<çiler mahallelerinde 
timdiyf' kadar 500 kııi atı 
lanmıthr Tıfo salgın ve tuh· 
hke 1 görünmcdıAi için bat 
ka mecbuıi atı yal)ılma11na 
lüzum görülmemektedir. 

Tedbir olmak üzere ıu 

birikınUlerine kireç, asitfinık 
de dökülmüıtür. 

Satılan meyvalarm da te· 
mizliğlne itina olunmRkta 
dar. 

birleri derpif etmtılerdir · 
Nazırlar Şanghaydaki İoıı 
ltz menafii ile lngillz tebe· 

asını himaye için zaruri 
olan tertibatı almafa karar 
vermiılerdir 

Salahiyettar mebafıl. bu 
beyanatın bahıetmekte ol 
duğu· tedbirler meyanında 
cidal baltnde bulunan iki 
taraf nezdinde müracaatta 
bu 'unarak beynelmilel imti
yazla mıntıkanın askeri he.· 
rek&t dalreıi haricinde kal 

Bolu da 
Orta orman me~tebi açıhror. 

Bolu, 20 (A A ) - Bu yıl 
yenıden açılması kararlaı· 
hrılan orta orman mektebi . 
ne müsabaka ile ortaokul 
mezunlarmdan 50 Qcretlı, 

25 yatılı talebe alanacafı 
ba"kında vilayet orman ma
dürl0i6ne teblıfat yapıl· 
mııtar. 

Sakarya ilkokulu, yf)lyet 
daimi encümenince bu oku
la tahılı edilmlıtir. 

Bolu ve civar halkı oku. 
lun açılmaaıodan emaalıiz 
ıevinç duymaktadırlar. 

Antrasit 
f iatlan teshil edildi 

Ankara, 19 (A.A ) - Sö-
mikok fabrikasının lıtihıal et· 
tlği Sömikok satıı flah iktisat 
Vekaletince yeniden tetkik 
ve yirmi ağuatoıd•n itiba 
ren bir ton Tfirk antraetlnln 
Z o n g u 1 d a k tan toptan 
satıı ffah 17 25 lira olarak 
teıbtt edjlmittir. 

Ajans 
ıongrası aeıgrıuı ıop11-

nacık 
Belgrat, 18 ( A-.A. ) -

Müttefik telgraf ajanılarının 
ıekizinci umumi konıreıl 
bu ayın 24 dünde Y oıuı
la vyada toplanacaktır. 

Konferanıta merkezi A'f
rupa ile ~alkan ajanları
nın müdür ve m6me11illeri 
de hazar bulunacaktırlar. 

maaını temin etmek ve ln
gi liz ahaliyi müe11lr ıurette 
müdafaa için muktezi H 

kert tertıbah almak Yardar. 
Viıamiral Llttee kıteatın 

zaruri gördüfü hareklta ic-
ra etmesi için tam sallbl 
yetler verilmlıtlr. 

Şanghay, 18 (A.A.) 
Sükunet içinde geçen bir 
gün ve geceden ıonra bu 
aa bah erkenden baıhyan 
topçu düellosu gittikçe ııd. 
detini arttırmatadır. Şimal 
mintakalarmda topçu kuv
vetleri durmadan attoı et
mektedirler Bu meyanda 
Çın tayyareleri de ufak du · 
manlar bırakarak Hungkuo· 
daki Japon umumi karar
ıahının civarına bombalar 
atmaktadırlar Çin tayyare 
lerl Japon harp ıemilerinin 
ve bilhassa konıoloıhane ve 
umumi karargahın damları. 

na yerlettlrılen hava müda· 
f aa toplarının aletine raf· 
men uçmaktadırlar. 

Serseri kurıunlarla hava 
müdafaa mermilerinin par 
ça lar1ndan son iki g6n zar
fında ve bu aabab iki imli 
yaz mmtakasında 100 kiti 
kadar ölmOıtür. Ölenlerin 
bu kadar çok olmaıı haya 
muharebeleri baılar baıla 
maz halkın sokaklara biri· 
kerek muharebeyi seyretme-
ılnden ilerı _,ıelmektedir. 



SAYFA• 2 TORKDILI 

Avusturya Ve Av pa
nın Buğünkü V ziyeti .. 

iki Alman dcvlctı n ln oncak 

bir tek dıı politiluı 1ıüdebl · 

leceğidir ve ancak böyle bir 

po ı irik a lk i taraf an devlet 

ve millet itibarile menfaatle · 

rine hadım olur Baıkaca 

Avusturyanan jeografık va· 

zlyeti yalntz oimaldeki bü • 

yük komıumuz ve ırkdaeım 
ızla değil , aynı zamanda ce· 

nuptakf l:üyük deelet (ltatya) 
Ue de münasebetimızi gös · 

termektedlr Büyük devlet 
ten bizi Alp dağları zahirde 

ayırmakta ise de hakikatte 

aaırlardanberi devam eden 

muhtelif karııhklı ve en fa· 

al münasebetler bizi birbiri· 

mfz:e daima baflı tutmakta· 

dır. Bundan baıka mühim 

inkloaflu1111 memnuniyetle 
takip ettıAimlz kuvvetli ce 

nup komıumuzun ıahsmda 

Avusturyanın hayati ihtiyaç· 

ları için sadık bir yardım 
cıya malık olduğumuz c ı het · 

il iL 

Ziraat 
Bankasından evvelce teka
üt edilenlerde yeni kanun· 
~an istifa~e edebilsce~ler 
Ziraat Bankasında timdiye 

kadar tekaütlük müddetini 

doldurmu~ olan memurlar 

tekaüde sevkedlllrken " teka 

ütlük tazminatı" namı ol· 
tında bir para nlırhu ~·e 

banka ile alakalarını tama 

men keserlerdi . 

Halbuki Ztraat Hankosını 
devlete bağlıyım yeni ka-

nun, Ziraat Bankası memur· 

larına da devlet memurla 

rının tekaütlük haklarını 

bahtelmektedir 

Bu it yapılırken Ziraat 
Bankasından oımdfye kadar 

Ahiren Avusturya Harici· 
ye Nazırı Dr. Guldo Scam
idt .. Avuıturya ve Avrupa,, 

mevzuu etraf mda bir konfe · 
ranı vermiı ve bunda mil · 
letler manzumeıi içinde bu· 
gQnkil A vuıturyanın fooko

ılyonunu doğru olarak mu
hakeme edebilmek için Av 
uaturyaoın lnldtaf aeyrlnt iyi 

bilmek lazım geldlftni kayt 

ettikten sonra yeni Avuıtur 

yanan ekonomik ve kOltilrel 

fonkılyonu fizerlnde durmuı 

ve mazinin derin izlerinin 

umumi harbin doğurduğu fe 

liket ve muıtbetlerden son

ra vuku,. gelen izmlhlil ile 

bile ortadan kaldınlamadığı· 
nı, Avusturyanın Avrupa 
milli ve lkllıadi bönyesl üz· 

erinde tabii bir tekilde vO· 
cut bulmuı blr unıur olma

yıp alır ve kanlı bir teıek· 
külden koparılmıt olduğunu 
ve buna harp ıonp devre 
ılnde b6yQk devletlerin Au· 

tarkl hareketlerinin de lnıl 

mam ettijlnl söylcmfı v e 

eter harp ıonunun bu husuıi 
tezahOrn vukua gelmeseydi 
A vutturya için nefeı alacak 

aaha daha ıenlt ve ıerbest 
olurdu demlf, maamaf ıh ti · 

mdl Avulluryanm komıula 
rının A vuıturyanın ekono 
mlk ıahalardakl ihtiyaçlarını 
takdirle kendilerinin A utarkt 
temayülleriyle Avuıtur yanan 

bayati ihtiyaçları ara11nda 
malıul bir muvazene teııiı 

ettiklerini memnuniyetle tea 

le hieai müllhazalar yanında • 

tekaüt edllmiı olan memur 
!arın d~ hukuku uoutulnııı 
mıo ve bun larm da ayrıl ıe-

1 • • .r • • .. _,_ --
'Btzım memleketimiz bü · 

tün inkltaf aeyirlerine ve ae 
kenealnln hal ve vaztyetine 
Ye huıuıi kabiliyetine göre 

kendini tecrit edecek, kapa
nacak bir memleket olma· 

yıp tipik bir tarzda açık ve 

ıerbeıt bir memlekettir. Ye· 
nl Avuıturya kurulalıdanberi 
aalihiyettar rJcallnin afızla . 
rından dalma keodıslne A-.,. 

rupa Mılletler Bırlijlne bili 
kaydü ıart iltihakı ve kud

retinin yettlfl kadar beynel· 

milel zıddiyet ve ihtilaflar· 

da mutava11ıtlık ve uzlaıtır· 

cılık vazifesini yapmaya her 
vakit lmede olduğunu tek

rar etmııur. Eıkl tarihin 
devamı 1918 deki izmihlil 

ile inkıtaa uframııtır . fakat 

bu hal, Avuıturyanın eski 
monarıl çatm altında ken· 
dılerlne bir melce bulmuı 

olan birçok milletlerle uır· 
luca müddtt beraber yaıa · 
ınıı oldufu hakikatini unut · 
turmaı, bunu o mil 1etlerin 

1alnız bazılara defi!, hepııi 
takdir etmektedirler. Avus 

turya eıki bir Alman mem· 

lekelidir ve hiçbir vakit bu 

ülkenin Alman karekterin 

den fek ve ıüphe edilebile 

cek bir deiltikllk vukua gel· 
memlıtlr. Bundan netice ıli 
barile ıu kehme çıkarılabi -
lir ki bu memleketin polıtı · 
kası hiçbir vaktt büyüf.. Al. 

man milletinin menafi ve 
taliine zıt olacak tekilde yO 
riitülemez. Bu ıebeple Avus. 
turva dıı pohtikasınm ana 

bu elbet dahi Avusturyayı kilde tekaütlük haklarındıın 

ltalya ıle ba~layan dostluk 1 istıfadelerl için bir formol 

baflarının gevıeme-ksizin ld 

amealne bizi tepik etmek

tedir. A vrupanın ortasında 

Avuıtur)·anın durumu, eko ı 

nomlk vesalr münasebetlerin 

ıonsuz zinciri memleketin 

bu luomuıtur . 

Eskiden tekaüt edilmio ve 

tazminat almıı olan memur
lar bankaya birer beyanna 

me verecek ve bu suretle 
tekaütler aırasma girece k· 

lerdir . Banka bu müracaat 

için de gelecek ayın on iki 

ııne kadar devam eden bir 

müddet koymuıtur 

mesul adamlarını nevlma 
bir "vasat ve mutava&1ı t po 

litika8ı,. ~ütr.:eye iıbar et
mektedir. Bu bakımdan Av-

usturva A \'rupada ılYasi bir 
yor. Bu "döner kaprü ,, prR 

tik olan herbir hatta ittisal 

ve mürur temin ed"cek bir 
kabiliyette olup Avusturya 

yalnız kendi trenlerlnı de 

jil, aynı zamanda kendıne 

ıelecek ve baıka taraflara 
gidecek trenleri de bu köp 

rü ilzerlnden geçirir. Bu sa 

hada iki bilyük ve kuvvetli 
hat g6r(lyuruz ki bunlar Oz 

erinde ıtmaldeki ve cenup 

takı komıularımız iki büyük 
devletle (yanı Almanya ve 

ltalya ile] siyaei mu\•atala · 
lar faydalı bir tarzda cere· 

yan etmektedir. Bunun böy 
le olması tabıidir ki Avru 

pada mühim bir kültürel , 
ekonomik ve sıyasal faktör 

olan Avusturyanın diğer bü· 
yük devletlerle ve diğer ko 

mıuları ile de mümkün mer· 

tebe dostane münasebetler 
teais etmek vazifesini akım 
bırakamaz, bu sebeble mev 

zuubahs " üz köprü ,, bir 

takım diğer muvAsalalar vü · 

cude getirmek için de elve 

rithdir. Nerede böyle fay . 

dal: bir m u v a s a 1 aya 

lüzum görQIOr•e derhal 
tesis edilir bu d ö n e r 

körüniln red edeceği hiçbir 

yabırncı hat yoktur. Böyle 

bir red, ancak Avuıturyaya 
yabancı ve kendisinin ecda

dınndan nıevrus ilahı imanı
na uygun olmayan ideoloji 

ler icbar edilmek istenlldı -
ğinde vaki olur . 

-- -"1 1 h 

Rize Killtüc direktörü 8, 
Hamdi Arda dün ıehrfmiı.e 
gel tııiftfr 

herkesten daha iyi bilen 
mumaileyh ise A vuaturyanın 
münaaebet ve rabıtalarını 
idame ettirmek ve milletin 

refah ve saadetine yarayı\· 
cak ıekllde bu rabıtaları 
arttırmak azmindedir. 

Milletin dini telikkflerl ve 
sanatkarane yaratıcılık has 
!etleri ve nihayet uzun 

mahrumiyet yıllarından soa 

ra tekrar iyi yaıamak arzu 

ve hasreti memleketimi 
zln bütün mehaf illerinin 
sulhpervaue lelakilerinl me~
rut kılan ve ızah eden ıe 
beblerdlr. Avrupanın orta6. 
ında bir sulh ve sükOn ye 

rl olmrık Avu turyanın lftı · 
har dııyacağı bir ı e ydir . Kü 
çük ve fakat kültürel kud 

reti itibarile çok kuvvetli 

olan Avusturya kıtmızda vu· 

kua gelen her hadiseden di· 
rel<t veya bilvasıta mütees 

ılr olur Bu hal bızi, başka 
yerlerdeki politık ve ekono 

mık aksülamell~rl dikkatle 

takibe fcbar etmektedır. Bu 
mecburiyet ve bu görü§, 

memleketimizdeki yeni ıe 
raltln tesisinden beri lktida 

ra relmrı olan hükılmetler
den hiç birisi tarafından lh· 
mal edilmemiştir Avustur 

• 
1 DE 

p lis 
- 4"" 

Mesleğine girmek isti-
yenlerden neler aranacak 

Polis meıleğlne alınacak · 

lar hakkında Dahıltye Ve 
kaleli vila yetlere bir 

tamim yapmıotır Hunden 

sonra mesleğe ahoacaklar 

için esaılı ve uzun tahkikat 

y aınlacak tır. 

Gelen ta mime göre, poliı 
mesleğine ve Ankara polis 
enıutQsü ı!e polis mekteple· 

rtne stajye • olarak girmeğe 

talip bulunanlar, bulunduk 

ları yerlerin en büyük mül 

kiye amirine müracaat ede· 
ceklerdir Bunlar hakkında 
3201 sayılı emniyet teıkllltı 
kanunun 23 üncü madde 

sile, mesleğin haız o\du~u 
ehemmiyet ve hususiyetlere 

binaen lahkıki lizımgelen 

genel ve özel durumların 
anlaşılmaıına medar lacak 

bilgi aydmılması mülahaze 
sile esaılı bir dikkat ve ala 

ka ile yapılacak tahkikatın 
maha lli adllye, nüfus ve 

aakerlik şube idueleri ka

na li e tanziminin ehemmi
yeti b§ikfudır. Tahbin; sabı 

ka, maznuniyet mahkıimi 

yet kayıtlarının . mahalli 

Cumhuriyet Müddeıumumi· 

liği yollle , ukellikçe illtiAi 
olup olmadığının, askerliğini 
yaptıktan ııonra yaıını 

taıhih ettirip ettirmedi 
-· . .... ••• . ı. • v 
dtsinden aıı kağıdı ve 8· 12 
ebadında ıkl fotoğraf alına 
caktar. 

l alip, evvelce devlet 

memuriyetinde veya resmi 

mOe11eselerde istihdam edil 
mlı fee, inf ık Ak suretini 1ıöı 
teren veılka ve beraet ztm · 

met mazbataaı, hususi mü
eueıelerde çalıımıı ıse bon 
servis alarak dosynya ko 
yacaktır. 

Emniyet teıkilitı kanunu· 
nun 67 inci maddesinin ıon 
fıkrahna göre, vilayet polis 
intıhabat encümenlerinin "'a 
zifesl, mesleğe girmek iııti· 
yenlerin evrakı üzerine ka 
nuni vasıfları haiz olup ol 

madıklMının tetkikldır. Ta 
lip, emniyet teıkilatı kanu

nunun 24 üncü maddeılnin 
birinci fıkrasında yazılı tah 

sil durumunda değıJııe, ikin
ci fıkraya göre, müsabaka. 

ya tabi tutufacaktır . Müsa 
baka imtihanı sualleri umum 

müdürlük taraf mdan gön -

derilecektlr . Talibın verece · 
ği taahhütname ile müsa
baka imtihanı cevapları ken 
di el yaz111sfle yazı'acakhr 

Poliı tayın edilenlere ha, 
cırah verilmez, tayinlerden 

itibaren 15 gOn içinde va:ıi· 
terine gitmiyenler bu vazi · 

feyi kabul etmemi§ Hyıla 
caklordır . 

Koyunf anm 0Uat1r~en öf en 
1 

çoban 
Çağıı nahiyesine bağlı 

HAi 
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' 1 , 
Okullara Girme Şartlan: 

Yüksek Zi aat 
E titüsü .. 

Bu yıl Ankara yükıek 

ziraat enstitüsüne ıiraat, 

baytar fakfilteıılne kız ve 

erkek orman f akü itesine 

y~lnı-z erkek paruız yatıh . 
paralı yatılı ve yahıız lale 

be alınacalctır. Enstitüye 
yazılabilmek için aıağıdald 

gartlara uymak gereklidir: 

1 - Türk tabiiyetinde 

bulunmak ve itse mezuniyet 

imtihanını vererek bakalor 

yasını yapını~ veya llıe ol 

gunluk diplomasını almıt 

bulunmak IAzımdır. (Baka 

lor yaaını yapmamıt veya ol 
gunluk diplomasını almamıo 

olanlar en titQ ·e alınamaz) 
2 İstanbul üniversite· 

ıılnln fen fakülesinden nak 

len gelecek olanlar orada o 

kuduklıuı ~örmtatrlerden 
muvaffak o1nıu§lana, ikhl 

kabul edilerek baytar, zira 

at ve orman fakültesinin 
üçüncü ıörmestrlerlne alı 

nırlar. Ancak baytar fakül 
tesine ııirenlerin bu fakül 
tenin birinci ve ikınci sö 

meıtrlerinde okunan anato 
mi dersine ele ayrıca devam 

etmeleri ve z·raat fakültesi 

ne girenlerin ziraat stajını 

yapmaları gereklidir. 

3 Enstitüye girecek ta· 

leb~nin VftSI 1 7 den aoağı 
ve l3 den yukarı olamaz 
Nehari talebe yüksek yao 

kaydına bağlı değıldtr. 

caklurı özgldim kaiıtla 
rını, orll~ mektep ve Hıeler 

1 de ıörmüı oldukları sO• 
deuler hakkındaki ehltyet 
nameleri ıltıtirllerek el yll 
zalarlyle yazacakları pulfll 
bir dilekçe 11e ve alh t•0 ' 

fatoğreffyle birlıkte dofruc• 
Ankarada yüksek ziraat eıı5 

lftüıO rektörlOfüne bat •ll 
1 "(1 rurlar. Talipler dilekçe erı el 

de hanaıl fakG1teye k•Y' 
olunmak iıtedıklerini bildir 

melidirler Alut takdirde d!. 
lekçe!erl hakkında bfr aau 

mele yap1lma:ı . 
10 9 Pulsuz veya uıll 8 

dairesinde pullanmamıt ve 
inci maddede yaz.ıh klfıt 
ların ilişik olmadıiı dilek~, 
ler gelmemft sayılar. bl' 
bunlar hakkında hl9 

muamele yapılamaz 
1 ·rıc 

ıO - Birinci ve 8 
1 
'' 

maddede yazılı vesfkal•' . 

' 
.... 

vftktinde baıvuran ar ar• 
1 

, 
1 o' dan pek iyi der~cell o 8 t~ 

tf!rcth edilir Kabul edıleC: 
1 

d etlll talebe diploma erec 
111

, 
ve ba ı vurma tartble~ol' 
göre seçilirler. Kadro c)ert· 
maflığı takdirde orta fi' 

celtler de baı vurma 11~''' 
na göre alınabilirler fetl 
ıeralt altında liseden c:I~ 
k 111 mından çıkaca1dar ter 

olunur. •' 
l l - Ba§vurma ıa11'dtıı 

agustoıun bırıncı gonOP ,, .. ,,. 
eylülünün 30 uncu gOrıU d•" 

4 Parasız: yatılı taleb.e -

ıamına kadardır. Bııf1 b"I 

sonraki ba~ vurmalar "" 
edilmez . d en eJtiklerinln lüzum göı · 

terdiğl beden kabili yeti ve 

sağlamlıkları hakkında tam 

tefekküllü bir hastahane ku

rulunun raporu lazımdır. Bu 
raporlarla talebenin her 

türlü askeri hizmete kabili 

yeti olduğu ayrıcft hurıh 
cdilecektır 

5 Eoıtıtüye yazılan 
talebe iki ay içinde , yeni · 

den ıağlık ve ıağlamlık mu· 
ayeneslnden geçirilerek er 

tiklerinin lüzum göıterdtfl 
beden kabiliyetini gl>stermi· 
yenlerin nııtitüden illılği ke. 
silir 

6 Ziraat fakü ltesine 
girecek talebe Ankarada 

Orman çiftliğfnde IO ay staj 
görmeğe mecburdurlar Bu 

staj müddetince talebeye 30 
lira aylık verilir Yutac le 
yer çiftlikte paranı sağla · 
nır (Stajyer talebenin ye 

mesi ve içmesi ve enstitüde 
sağlandığı takdırde kendıle 
rine bu 30 lira verilemez). 

7 Para ız yatı talebe · 
den ıtaj veya okuma dev 

resi içinde her ne ııebeple 
olursa olsun kendiliğinden 
ıtejını veya tahsilini hıra · 
kanlardan veya cezaeıı çı 
karılanlardan hiik<\metçe 

yapılan masrafları ödlyc 

cekleri hakkında verilecek 

nümuneye göre noterlikten 
tudiklı bir kefaletname alı 
nır 

8 Enstitüye atrmek i11 

Şahit Ve 
Ehlihibre 

Ocretlari için bir 111i~ 
hazırlanıyor 

of'.' Adliye Bakanlıiı rP d••I 
tfıluJ muhtelif yerler bt 
teftııleri a raa1nda bat• ,e•' 
kim ve mahkemelerin '" 
muhakemeleri uıuHi k~od' 
nunun 64 üncQ madde• fı"' 
gösterllen tarifenin r11e .,.11 

olmadıiınd n bahıile, tıtb'' 
yeı lerde ' hld ve ehlf bO~ 
ücret ve tazminatların• 

0
,. 

metmeıJiklerioi görrn0f1 ti 

K a nunun emretUll b&l1 .,~t rıfe k1111 bir müddet iÇ ,ıfe 
t• 

haıırlanacaktar Bu ·k•"' 
fll yapılıncıya kadar I l b' 

ve mahkemeler, deve 
1

bl1 

ztnesind"n verllec~k !ııtı1 ' 
ve ehli hıbre tazrP1"dffe 
idare heyetleriyle bele jd' 

lcr ve icap eden dıfe' ... ı•' 
1 te ... 

me müttsseselerfy e 
1
,,dfr 

geçerek tayin edecek ,ıfe 
h t• o Ayrıca Adliye arÇ de•i it 

sinin 94 üncü rnad ol""' 
f,ümlerlnden lıtıfode 
caklır. , 

Komisarli~ Tmhlııını 11' 
ı enler . ,.k1.,1ı 

Emniyet genel dı l 
0 

Jı" 
d apı' e" ğü tflmmuz a Y a ı'' . 

hatluı 1936 Temmuz anlat 
rnulyle özcldtın nıukad~er 
olan eıaı noktaya ballan · 

aı1ıtır Bu nokta Avrupamn 

Avrupanın bu devvar kö 
prüsiıne muhterem Ba§veld 

liınız Dr. Schuschntaı büyük 
bir sadakatle bekçt!llc etmek 

tedlr Avuıturyanao ruhunu 

y dan bıııka hiçbir memle 

ket haklı olarak kendisini 
kıtaahn ka lbt sayamaz H" 

kikaten Avustu rya. A vrupn 
kılaıu organlzmtnin muhrik 

motörü ve hayati bir uzvu- • 
dur . Avrupanın eıhhl\.t ve 

selameti . bu uzvun ııhhatine 
balhdır.,, 

Nerkls köyünden Mu&taf a 

oğlu Hakkı koyunlarını ol 
latmal< Ozere gittiği Kara 
yer mevl<Hnde ö'ü o larak hu 
luomuıtur . 

Tahklknt yapılmaktadır . 

tiyenler yukarıda }'ezılı ra 

pordan baıka nüfuı kafıdını , 
poltı veya uraylardan ala 

miserltk lmtihe.uın .,,,~ 

poltslerimızlrı ımttbeıı e b'' 
larının tncelenmeılrıe 
lamııtır . 
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!S,ı%ıl Lekeden: 

Nasip Olursa 
Mehmet .. 

Mehmet. . Ben baRrım 
da kızıl leke aile.hıma l<a 

vuıuyorum. 

Vatan için. İıtıklal için 

i Balıkesir Ticar.et va F ransada Casusl k Ya Portekiz 
, Sa nayı Odasm~an B. AI y I d ..., _ 

ölüyorum. Balıkesir Vilayeti merke· p an 1 r m a a a an ı. Çekoslovakya ile 01
80 dip-

~ - Ne o ç&vuıum vurul· 
rnu! · Gölunnde bir leke 

•tr H emde kazıl leke . 

Yarın köye dönenen .. 
Ninem Haticeyi görürsen 

önüne d ız çök . Öp elini 
ben için, ıakın 116zün yaıar· 

zinin Aygören mahallesinin 

kar•k01 • 111 • 0 k • ğ ınd• Sayer adında olan bu AIDiiiİ bir kasabada kurduğu . iomatik münasebetini kesti 
( 40 ) numaralı evde oturan J • .

1 
. 
1
. h b d Ltzbon, 20 (A.A.) - Por· 

Vuruldum Mehmet 
"ııruldum Hain lrnrıun yü · 
'•ihnt k 

Türkiye Cumhuriyeti teba · r8uY0 IS\3SyQnU l 8 Dil 1 mu 8 8f8 JSPIYOJ U tekiz hüktimetı Çekoılovek 
aından olup ayni mahalle Fransanan Römlrmon ka F yada bir fabrikadan ılpa-msıın .. 

Deki . . V av uruyor, yakıyor. 
raoıız askeri makamlara- ı il (Lhl d 

deki ( 38 ) numaralı dükki.· aabasında kurdu~u ltüç6k nan tetkikat ve araıhrma r 1 elt l ıl a aran tayin e 1-
ar ıen baıımda durma 

"•ul ö G d 
Adil atı ldı dallardan, ova· 

lardan düıman ardına . . Bir 
değil bin aerdi ardı ardına .. 

Sonra b lr kurıun düıtü bağ· 

rma . Göluü kanla dolmu§ 
tu. Fakat yüı.ü gözü 1ıUlü

yordu. Son nefeıde yanın 

daydım. Selam eyledi sana .. 

nı ikametgahı ticari ittihaz bir rad~o fstaıyonlyle caaus· ları Sayerln afzli btr radyo len milddette teıllm edılme · 
a meıini ileri ıürerek Çekoılo · 

llb n n e köpek &Ü(Üıs6 

"' 
1 •avuıan düımanının beli· 

\tlc:ndtrdiiln tekmeyi d ("ı· 

ederek 9 3 O yılındanberi luk yapan bir Alman caau· htasyonu kurmuı olduğunu vakya lle diplomaaf milna 
bakkallık tfcaretlle lıtlgal au yakalanmıtlır. Çok ıaya- meydana çıkarmıetır. Ru es sebetlerlnl keımiı ve ıeflrlni 

, I e. Bir daha beli doğ. 
ettiğini beyan eden Süley nı dıkkat olan bu hadise rarengiz radyo ietaayonu eı · ~ ıeri çağırmııtır. Buna mu 
man oğlu Nurlnln ünvanı hakkınd4 fıan&a gazeteleri aaen P . T. T. nezaretinin ı kabil Çekoslovakya Portekiz 

u tnas n. 
•u Adil çavuı Aadll ça -
t 1 lndtrdilim t ekme .. Baa· 
•ııa 

ticareti bu kere ( Süleyman ou ma ıimatı veriyorlar : uzun müddetlenberi dıkkatt hükiimetince m\iıkilat g6ı· 
oğlu Nuri Er yürek ) o iare k Elektrik alit ve edevatı n i celbetm ltıe de yerf bulu • terilmedıği müddetçe kendi 

ili •npladı§ım ıünAO, al - Unutma Mthmet . Bu 
ıazlerfmf. Eeğer görQrsen 
ihtiyar molla Haaan dedemi. 
Bana bir destan yapeın kı 

zanlar kızlar onu okuıun . 

tesçıl edıldiAi gibi bu ünva- ticaretiyle mefiul olan Sa· namamıttı elçisine Ltzbonda vazifeıtne 
nın imza ıekli de Türkçe el yer adında blrlılnin son za· Yalnız Fra nıanın Şark devamını emretmiıtir. 

Qa kapladı~ım kar perde 
tınu d 

lr daha kımıldotmez. 
l d t k d ı b d llzbon, 20 (A A ) - Re· 

yazısile ( N . Eryürek ) ola men ıu a avuç avuç para- mın a aaın n, g i:z:.l ir ra yo uter muhabirinden: 

" --Çavuıum bak . kdenfz 
'''b•c d 

rak Ticaret kanununun 
42 

lar snrf ettiği ve sıkaık faviç - istasyonunun h ergün, birçok 
re ve Almanya ya gittiği gö esrarengiz şıf reler gönderdi · 

1., an a beyaı. köprük 

ı, !e deitJ . Kıp kızıl dalga· "Yavaı ve ııörıOI: bakıııle 

Adtl çavuı gözlerini Meh · 

inci maddedne göre Hahke 

sır Ticaret ve Sanayi Oda· 
rUlmüıtür. Gıttiğf yerlerde ği duyulmuştur. 

Diğer taraftan, Sayerle 
'; çatlıyor . 

"'t uyuyormuıun Mehmet 
~ıin " lt 8ur iP.Si gökleri çınla 
ht' 

8tı d ' "ra a perde arkaııın · 

14 
~ bir ka.ç kiti tarafından 
~ 

1

1Yecek bir kalın ıeıle . . 
c, 925 ıenesl türkce ho. 
.._:ı Nuri Do~andan aldı 
ç 1_ Milli ıarkı ıöylene 
'"tir 1 

IJ 
ı/'elerim Kızılzrmuk 
0fJıirüyor aka aka 

·iıku gelmis Türk askeri 
~il ) 

ah diyor yaka yaka 

mede dl" lyor ,, 
- - Çavuıum, Adıl çavu· 

ıum. Yıldırım l ar gibi düı 

mana akan . Yılmadan atı· 

lan haydi evli.tlarm diyerek 

en önde koıan cavuıum. 

Seni kaybetim öylemi! . Ru
hun nurlarla do'aun. 

Artık dururmu~ um 
ben .. Atılap ıu tepeden . Bir 
kaç ifrit daha gebert 

meden .. 
Perde iner 

11nca 925 ılcll say111na k:ıyct kimlerle görüıtü~ü iyice teıbit 
edildiği ılan olunur. edilememekle beraber, bazı 

karanlık maksatlarla hudut 
Benim işim bllli savaş 
Haybt ili ka/ıratnlln asker 

Naslı> olur seltinll'ile 
Varırsam: memlekete 
.1dil çavuş ülmıiş deyin 
Yaşa 11alan yaşa ınillel 

O ölmedi. Ôlmlyecck 

te. Bu an bile kızıl lekesi 

haricine çıktıiı tahmin edil 

mitli Ruoun üzerine, Sayer 

sıkı bir nezaret altında bu 

lundurulmağa batlanmııhr. 

Onun, ecnebi bir caeu•1a 

aıksık temes ettiği derha l 
ıınlaıılmışıa ela, cürmümtf 

hut yapm11k imkanı elde 

edilememl~tir 

Nıhayet . bundan bir haf 

Bir köy l<öıesi yaluııklı gözlerimde .. Koca b ir tarih ta evvel ıark garni ı.olann 

dan birisine mensup bir as birkaç delıkanli bir destan onu bağrına g6mmüı dal · ~ Mehmet duyuyorum 
) tdu"ca can kuvvet bulu-
or\I.._ 

ıöylüyorlar.. galandırayor . ker ku .nandanlarına, Römir· 

Beri taraftaki bir yoldan Görmüyorrnusunuz ! . . O oıon tüccarlarından birisinin, 

il&~ ~~hmet o ıe sler bana 
S. ııbı ırell yor yQregimde 
~·~ııç, dalgaları k&pürüyor, 
ıı. t diifmandan kurtuldu ... ,,,, . 

aağ ko1u yok bir delikanlı da !eker.in rengini taııyan yeni bir silaha ait planlara 
bu destanı dinliyor ve göz bayrak göklerde . mukabil. kendiılne mühim 
yaıla hemde yavaı, yaVftf Akdeniz sahillerin., vur bir para teklif etti~ i ni söy· 

yürüyor. " fürkce hocam Nu- dukcs onu kızıl lel<enln lemiıtır 

'' •nı göklerde . Kızıl., rl Doiandttn,. kahramanı her Mehmedt bu Bu ihbar üzerine, garni· 

't atlanıyor l ~le ona gök 
'-'dekı kızıl leke 

Hıiccim boruları çolur yurd için bu bayrak için :ton kumandanlığı icap eden 
Bir yarali çavuş bilop csn Vt>rmekten kaçmıyırn tertibatı almı~ ve genç aı 

' Ne o ça vuıurn . Dı1şmana eyleyıip rınzrır MehmetcilclerJni hecelemekte. ker, göıterilen randevuya 

. ... :lskerirıe eder lıitap Varı'l kızanlar coıun gönderilerek cürmümeıhud 

Sea versene * * * Adı l in de.tanını ıöy1eyın ~öy yapılmıt ve Sayer derhal 

1
1
" Dur biraz yaram ıız- Beni biilrdi arlwdaş çınlasın . yakalanarak, husuıi btr büc 
>'Of 

'---.... ~, ----~----~""~' ..... ' _Y_ö_,/\_s_ü_ıı_ıd_e_k_i_y_u_r_<_ıı_"_r ______ ._\1 .... _A_l~l .... K-ay.,..n_ı~a!!""'rı,,,__..~ ... ~--ye ka!:;hl mıt tar . 

~lmt·\' 
~--~-.~.:..__.~---_..~ :tt~L. 

~ l'OıtKotLlNİN MiLLi ROMANI No: 66 }1.~XAN: Halli Uedi /•ıral 
e._ d 

leh ' sl7.e, milmkün mer Mesut çifttiler, yıldızları ıey lık koptu. 
>~ .. e hoıunuza gidecek. oku· redeceklerdi.. O ınradıt doktor Gelin bayılcıu~tı. Ben de 

.. uı, ı:,k tınızı hayrete dOıGre poliı memurunu göndererek li gıb i gülüyordum . 
~•kı~ıler ıöylerım Fakat lkiaini çagırttı . Biraz sonra Bir inilti, ıahilden ıulara 

il 'ltır . henüz dağılamıyan teklıf siz yayıldı .. Bir vücut kumluk-

'>tı~~ ıaten hakikatten hiç 1 e r 1 e yanımıza geldı!er. lara deli gibi koıtu . 
ltlals •dam ki . Fnla geve· Kendimi zor zaptediyoıdum.. Bunu neden mi yaptım 
"t •dıyorum . Buyurun, Bir kızı kurtaracaktım - Da· Hayatın:ı anlatıraam uzun 

'-lluı . il mat beni görünce i dn ıa sfüecek . Fakat ıöı. verdim . 

"at Merhumla tanıtıyor , tırdı . . O halde dinleylntı .. HirgOn 
l'dt."ı? Z D d ' V K d " . - eynep .. e ı. e a ıköy .. 
ı lr 1 • ı kadın güldü: austu · "Sfthifeyi lütfen çeviri 

d\l~ lıte böyle tanıııyor· Ben haykırarak cevabını 
V,rd Dedı Ve anlattı. verdim: 
ı1 '-'d •tı1n ıözü tutmak la - Kanında kuduz ve fi· 
dtt •r · Bana teliraf gön rengi var.. Evlenemiyectk· 

~Q~~"hı kız l<ardeıfnl bir sin .. Ötesini bilmiyorum 
d 0 r " b I Suçlular, dalma ıhtıyat Gta.. e ir po is alarak 

.. e ı sız olurlar.. Hele, korkak 
~'tlı1 "ne yo1landık .. Da· 
~ıf,f e, datılmak üzereydi . ve karelcteuiz inıanlor .. Ben, 
~il._. 1 b~kliyordum Mer- çok bilmit gibi konuıu· 
'-- liik yorum değil mi? . Benim ._.. b nıet gelinle bera 
ttl Ll•rbçeye çıkmııh .. Gü mektebim hayattır. Damat 
d Q hlr ıöz ıöyllycmedı .. 
• •1.aı ıeceydı . A y, eular 

•ıa lltın 1ııkııı sanki ıes Buı gibi donakalmıfh .. 
'Yd ..;onra bırden üzer ime atal· 
(l~ mak iıtedl . Ortalık karııtı 
~er et 1 mand11 na da gılfr . ki el ılllh patladı Btr çıl· 

niz . ,, 

Fikret, iç yapraia geçi· , 
yordu . Süat kolundan tul· 

tu: 
• 

- Gerisini Zehra ile be 

raber okursun dedi . 
Fıkret, acı acı güldü: 

Zehra mı? .. Neler ıöy· 
lüyonun .. 

- Evet . Karııki odada. 
Şefika ile beraber, nftfuı 

kiğıdına bakıyorlar .. 
Fıkret b ir çocuk gibi yal 

varıyordu: 

Görmek kabfl mi? . 
Saat, ıllarHıaın kOllerlni 

avuçlariyle , pençereden ata 
yordu: 

- Göreceksin. Fakat, 
beraber kapılarına kadar 
ıideceğiz . Na11l, Zehra bir 
.:ıkıam lcapını çalmıııa sen 

de çalacaksın . fakat artık 
bahtına.. Ya o kapı açılır 

ve yahut, müebbeden ka 
panır dedi.. 

lkiıl de büyük salonu 
geçtiler . Kfl pılarının onune 
gelmiılerdl. Süal, ceviz ka 
pıyı bir iki defa fiekeledi. 
Şef ikanın . ıeai duyuldu: 

- Kımo .. 
Süat arkadatınm kolunu 

dürttü: 

- Cevap ver Dedi . 
Fıkret, bütün kudret ve 

kuvvetini ıarfederek inilder 
gibi söylendi: 

Pınar köyilndeki, uy 
kuıuz gecenin batı için açı 
nız dedi . 

Hu söz herşeyi halletmıı 
ti. ., Zehra nüfus kaAıdını 
koynuna eaklarken, Şefıka 
ya seılenlyordu! . 

-· Bır aık, belki aahnda 
sadece bir ıevgld lr . 

Fakat, aık lar Pınar köy· 
lertndeki uykuıuz ıecelerle 
birleıhıe o zaman aaıl aık 

1 olur'ar .. 

Aç Şefilra . Aç .. 
Son kelimelerin cevabını . 

ajır atar açı 1 an k a p ı 

verdi . 
lkı coıkun g6nGl birbirini 

kucaklarken Şefika <lrı, ka 
pıyı Üzerlerine yavaı yn 

vaı 6rttlyordu Bu ıırada 

11 ık11k görüıen ve arasıra 

Fransa hududuna geçen , ec 
nebi casus ta . iki gün son 
ra yakayı ele vermittir . Bu 

casusun kim oldutu, askeri 
makamlarca söylenmemek 

tedlr 

Esrarengiz hAdiee, Saye 
rin, huduttan az bir mesa 
fade faa liyette bulunma11 
hasebiyle , ehemmiyetini büs· 

bütün arthrmıılır ve Fransız· 
ların askeri makamlariyle. 

mukabil casus feıkllitı me 
seleyi ıon derece gizli tut · 
maktadırlar. 

Yeni Sovyet Mimarlan 
Sovyetler Birliği Mtmar 

lak Akademeai, Moıkova Mi 
marlık Enslitüıü , dıfer ıe· 

birlerde bulunan 13 Mtmar 
lık Fakültesi ve yükıek me 
ktepleri her ıene 600 ili 
700 ienç mimara dip1oma 
vermektedir. Bu. inkılaptan 
evvelki vaziyete nazaran . 
on iki mlılı bir fazlalık irae 
etmektedir. 

bir müvezzi bir akıam ıaze· 

lesini ıahyordu: 
Akıam yazıyor.. Bir 

Kadın Gii lüyordu.. Hava 
dis ..... 

Genç Mimar, kapının 

eılğlnde. dalgın duran Şe

fikanın saçlarını okıuyor · 

du: 
· lıttiyor muıun 

Bır Kadın Gülüyor 

Şefika, 

Dedi 

Hastabakıcı, yarahımın, 

göteüne, dağımk saçlı aüzel 
batını bırakırken cevap ve 
riyordu: 

Zeynep, okadar f era 
ğatki.r ki. Yıllarca susadı 

ğı kahkahalara bile yalnız 
içmedi.. O gülerken dört 
gönül de beraber güldü. 
Dedi .. Genç Mimar sestnı 

çıkarmadı Güzel karı11nı 
göğıüne doğru çekti . iki 
taıkın gönül sonıuz bir aa · 
adeti, kana kana içmek 11-

terken dudaklar birbirini 
sanki kilitledi. 

On üç sene sonra . Yine 
Toros ekıpre1inde . Yataklı 
vağon pençereılnden, lıtan 
bul uf ı.klarına ıon bir defa 
bakan genç kadın, derin bir 
iç çekiıle oradan ayrıhrken 
kendi kendine söyleniyor· 
du: 

- Tanrıya emanet, aOzel 
lstanbul. . Dedi.. Kocaıının 
}'anına oturdu .. Bır dakika 
ıonra or eolrnl 
Karaeaahmette, 

dtrekt6rft 

ZeJnebtn 

Portekiz hüldlmeti . neıret· 
mit olduğu bir tebliidt, Çe· 
koılovakya ile dıplomaai 
münaıebetlertnln kati ke1f' 
yetini Çekoılovenıka Zeb 
rokjovka fabrikala,,na ya 
pılmıt olan büyQk bir mit 
~alyöz ılpariılni Çekoılo•ak

ya hükumetinin müdat.aleıl 
üzerine bu fabrikaların ifa 
etmemiı olmaaından ileri 
gelmtı olduiu ıuretinde 
izah etmektedir 

iki hüktimet arasında bir 
cok notalar teati edildikten 
sonra ve teblıtın iddlaııaa 
göre Çekoslovak hilk6metl 
bu notalarda haksızca bir 
yol tutmuı olmasına binaen 
Portekiz, Çekoılovakvanın 
hath hareketinin hakiki ma· 
ni11nı anlamıı, yani bu hat· 
h hareketin ÜÇÜf!CG bir dev 
letln tazyiki üzerine ittihaz 
edilmit o 1dufunun farkına 
varmıı, bunun (berine dlp-
lomaıi milnasebetlerlnt keı· 

meğe ve dQn Prafdalci 
Portekiz elçlıi elçilik me 

murlarına Portekiz rae .. fii 
nln hfmayeıini halyan Mfl -
rlne bırakarak Çekoılovak 

payitahtını terketmelerl için 
ta 'imal ita etmeie karar 

, vermlıtir . 

mezarında bulunan Bec:lta
nan mektubunu, karı11na 

okuyordu: 

"Fikret bey: 
İetirap dolu hayatıma bu

gün nihayet veriyorum .• 
Stzden son bir ricam .. He

nliz dört yaıındaki yavru· 
mun sizden baıka ktmıeıt 

yoktur.. Onu batrınııa ba 
ıınız.. Biz ıefılce kazandık .. 
Sefiller gibi yedik. Sefil 
olduk .. Bu arzu, bir mGnte· 
htrin ıon arzuıudur . Size 
engin saadetler dilerim .. ,, 

Bedia 
Ortaokul direktörü ıon 

kelimeden ıonra içini çek

ti Karmna baktı: 

Aıkımızın ıon hitıra11 

masum hlr çocuk oldu .. 
Ne der1l11 Zehra . Dedi . 

Genç kadın, yukarıda mıııl 
mıııl uyuyan çocutun ipek 
tüllerini 6rUlyordu: 

- Cemiyet iyi bir tn1an 
daha kazandı.. Fikret, aıkı 
mız o kadar temiz ki . 

Genç direktör ıeılnt çı
karmadı .. Bir el kompart 
mamn perdealne uzandı . . 
Alaca karanhlcta. bir top 
gftzel HÇ genç adamın Cif 
ıünO ıaıledt. . 

Aynı tıtekle çupınan cha
daklar birbirini ararken, dı -
ıarıda tarla çocuklannın 
ıealerl duyuluyordu: 

- Gazala. Cuata . Ga· 
zata . Gazala .. 

- SON -

.. 



SAt'YA 4 

Pazartesinden baıka her 

giin çıkar Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kurut 
Aitı Ayhğı:400 

Sayısı: 

kuruştur . 

AD ES: 

UNLAR: 

K. K. 

55 Handıman 860 870 
60 840 850 
70 790 800 
80 690 700 

BUGDA Y PIY ASASI 
Sert buiday 4,75 - 5 

Yumuıak 

Arpa 
Muır 

.. 5,25 - 5,375 
3,25 - 3,50 
3,25 - 3,375 

tün Güçlü arkad•ıların ku 

nur. 

Balıkeıirde hokamet caddeafnde vakfa ait araa lzerine 
yeniden tnıa edilecek zemin kat d<ikkanlar birinci kat va · 
kıflar,:•mOdOrlOjü •kinci kat ikametgah binası olmak üzere 

kapalı zarf uıullle 20 8-9~i tarihinden itibaren yirmi gün 
müdd~tle eluiltmeye konulmuıtur. 

1 - İtin muhammen bedeli 13347 lıra 28 kuruıtur 

tuplarınm illdelt taahhütlü olma11 ve nıhayd bu ıaate ka 
dar komiıyon reisliğine gelmit bulunma11 lazımdır Posta 
dakl gecikmeler kabul edılmez. 

4 1 - 333 

.. 
Devlet Demiryolları Uçüncü 

İşletme Müdi1rlügünden: 

TORIWILl 

AHMET ve IBRAHIM CUMALI 


