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Lord Runciman 
SUdet meseleslnin 
esaslara hakk1nda Ilk 
raporunu haz1rhyor 

lngiltere hUkOmetl, 
Frankonun son 
cevabi notas1n1 ted-
kik etmege ba$lad1 
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MU.Frid solcular, Daladier 
aleyhine vaziyet aliyorlar 

lhtilif, Daladier'nin haftahk mesaiyi 
artbrmak istemesinden ~1k1yor · 

baladier: "Haftada 40 saat ~ab1mak yiiziinden bir ~ok sipari,Ieri 
reddettik. Fransa normal ~b1mazsa mabvolur,, diyor 

~aris 23 - Ba§vekil B. Daladier 
lstila eden naf1a ve ~ nazirlannm 
Yerine B. De Monzie ile B. Pomaretyi 
taYin eyleml§ ise de kendisile 00syallst
ler ve komiinistler ve ~ konf ederasyo
nu arasmda bir taklm anla~mama7.-

llklar ~lkmak tehlikesi b~gooterm~
tir. 

Ba§vekil B. Daladier haftada 40 
saat ~ak usuliinii kaldtrmak ts
tediti hakkmda aleyhine siiriilen ·it· 

(Devanu t iincii sabifede) 

Eski Rumen mallye 
naz1r1 $&hrlmize geldi 

TUrk tacirlerin KUstence ve BUkreste hirer 
ticarethane a9malan muvaf1k onrUldU 

Memleketimizle Romanya ara11nda ticari miinaseba
.tin inkifaft i~in 1ehrimizde miizakereler yapilacak 

Diin gelen 

llomanyamn tamnm1§ iktisatg1Iann
dan eski Rumen Maliye Nazm Kredl 
~ndustiiel bankas1 umum mlidliru ve 
'l\irk - Rumen Ticaret odas1 reisi pro
fesor B. Viktor Slavcsko ile Kredi Ru
tnen bankas1 umum mildlirii ve Turk -
~Umen Ticaret odaSl idarc meclisi aza. 
8mdan B. G1igor Karp diln ogleden 
8onra D~ya vapurile Romanyadan 
~hrtm.ze gelmi§lerdir. 

): 

Rumen heyetl 

Bilkre§ elgisi B. Hamdullah Suphi 
Tanriover, Romanya setiri B. Telemad, 
Romanyamn istanbul konsolosu ve se
farethane erkarundan baz1 zevat iki ik
tisa~1y1 kaf§llam1§lard1r. 
Ttir.k - Rumen Ticaret odas1 reisi ar
kad~1 ~ehrimizde iktisat~1larla temas
larda bulunacak ve tedkikat yapacak
lardir. Bu teclkik ve temaslardan ga. 

(Devama 4 ilncii sahlfede) 

-.. Girid Hanga 
isgani f ailleri 

Dort kiti idama, digerleri 
de muhtelif cezalara 

mahkum edildiler 
Atina 23 - Girld Hanya §ehrinde 

gtknu§ olan son isyarun ele baftlanru 
ve· suglulanm muhakeme etmek i~in 
te§ekkfil eden fevkalAde divaru barb, 
maznunlarm muhakemesini bitirml§ 
ve· diln gece karanm vermi§tir. 

Divam harb, Venizelosun yegem Mi· 
r;otakiyi, sablk Hanya belediye re1sl 
Mundakiyi, Girid politikac1Ianndan 
Voludakis ve Baklacisi giyaben idama, 
eski Hanya belediye reislnin karde§i 
Mandakas Mendaki, Kafatosu ve sablk' 
ayan azasmdan Georgeladakiyi mtieb
bed ktirege ve diger ele ba§llan muht;e.. 
lif cezalara mahkfun etmi§tir. 

Yirmi ~ klfi ha.kkmda beraet 
karan verll~tir. Per~be g(lnil 
lkinci seriye dahil e¥iastn muhake
meleri riiyet edilecektir. 

Turk -Yunan 
ticaret anla~masi 
Miizakerelere eyliil nihaye

tinde Atinada batlanacak 
Ankara 23 (Telefonla) - iktisad · 

VekAleti Yunanistanla akdedecegi
mlz yeni ticaret anl~masmm ihtiva 
edecegi yeni esaslal"' etrafmda ted
kikler yapmaktadrr. Eylfil nihayeti
ne dogru Atinada b~llyacak milza
kerelerde h iikfunetimizi temsU ede
cek heyetimiz Atina el~isi B. Ru.,en 
E4refin reisllginde TilrkoflS reisi B. 
Bil.rhan 2'1ihni, Cilmhurlyet Merkez 
bankasmdan B.· Cabir, Tiirkofis Bal
kan masas1 ~efi B. Hasandan terek
kilp edecektir . 

.. Akkafiiiera 

Her mevkl 1ahat ve 
konforlu olmal1d1rl 
Yeni gelen vapurlanmzzm ikincl 

mevki yolculan.na yemek verilmedi.. 
ginden t;ikayet olunmaktadzr. Bir 
kariimiz :;oyle yaziyor: 

cSus'la Bandzrmaya gittim. Dort 
saatlik yola 249 kuru$ verdim. Az pa· 
ra degll. Halbuki sandalyeleri de 
Uirinci mevkie tahsis etmi$1.er. Bizle
re yemek satilmadzgmz bllmedigim 
i.fin a~ kaldim. $ikayet ettim. 

- Farkzni vererek birinciye gegin; 
orada rahat edersiniz! • cevalnm 
verdi.ler.» 

i~te bir zilmiyet lei muhakkak de
gifmesi l<izim. ille birinci mevki mi 
rahat olmalz? $inuliye kadar gii.ver· 
tede seyahat edenlerin sz.kmtisma 

' ancak: cVapurlanmiz eskidir, azdir, 
yenUeri almmca vaziyet dii.zelirht di
ye tahammiil olunuyordu. 

inkisara ugraniamaliyzz: Her mevki 
kendine gore rahat, ke1uline gare 
konforlu t'e her ihtiyaci tatmin eder 
$ekilde olnzali. Billiassa yeni sipaf'i$· 
lerde, yeni te$kildtla daima bu dik
kak almmal&I 

. 

Ba§vekil ile Hariciye 
vekili diin.ak§am Ankara 

·trenile hareket ettiler 
B. Celal Bayar dogruca Elaz1Qa ue~erek manevral-r· 

da bulunacak. Hariciye Vekili Ankarada kalacak 

. 
B. CeW Bayar, Haydarpafa pnnda kencllslnl ugmlamafa relenler arasmda 

B~vekil B. Cela\l Bayar, refakatinde 
Hariciye Vekill B. Tevfik R~til. Aras 
oldugu halde diin aqam eksprese 
baglanan hususi vagonla Ankaraya 
gi~tir. 
~ekil, Hariciye Vekili lle birlik

te hususl motorle Haydarpafaya gel
m.if, kendisini ~ i¢n bekliyen zat
lann ellerini slkaraJc iltifatta bulun
m~tur. B~vekil garda trenin hare-

ketine kadar bircok zevatla ayn ayn 
gi:)riifm~tiir. Tren saat tam 19,10 da 
hareket etmi§ ve ~ekil kalabahk 
bir ki.itle tarafmdan hararetle teffl 
~tir. l 
~ekili ugurhyanlar arasmda RI· 

yaaetic\imhur seryaverl B. Cel!l, Ma· 
liye Vekili B. Fuad Agralt, Bilkre~ el
~isi B. Hamdullah Supht Tannover, 

(l>evanu 4 iinri sahifede >. 

Kar1s1n1 bo$ad1ktan 
. sonra seven bir adam 

Bir sebzeci eski kar1s1n1n 
kocas1n1 bir kUr$Unda oldilrdil 
Diin Beyoglunda Tarlab~mda fe

et bir cinayet i~Ienmqtir. Bir adam 
~g1 kansmm kocasm1, elinde t&
banca oldugu halde kovahyarak at
t1gi k.ur~unlarla oldUrm~tiir. 

Vaka hakkmda elde ettigimiz ma
lfunat ~udur: 

Katil Maksud, yedi sene evvel Ar-
navutlukta evleturu., ve evlendikten 
blr miiddet sonra l~iz kalmca tstan
bula ge~tir. Burada seyyar sebze
cllik yapmaga ~llyan Maksud ka
nsma aylarca para gondermemif, 

(Devanu 4 ilncii sahifede) 

Mah pus - Bir de fa da i~indekilere sorun baylar! .•• 

, 
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Kii~iik ltildf Macar 
hiikllmetile anla:Jft UguD ZIDJr en ge JyOr ar Yekiller Heyeti yeni bir. 

kararname ~ikard1 
lktisad Vekili hareketinden evvel kendisile 

gorii§en Izmir muhabirimize dedi ki 
" Bu yd, Ege m1ntakas1n1n bereket ve ne1e yihd1r. 
~ah1malanm1zda bize yard1m eden gazeteci 

arkada,Iarima te§ekkiir ederim,, 
tzmJr 23 (Telefonla) - iktisad Ve

klli B. ~ Keseblr sabahleyin saat 
11 de Tilrkofiste Filistin ticaret heye
tlnl kabul e~tir. Tilrk - Filistin ti
cari milnasebatlillll ink.i~f1 tizerinde 
go~dn. 

iktisad Vekill bundan sonra pala
mut ihmca~tlanru ve sanayicilerinl 
kabw etti. Muhtelif i~er il7.erindc 
uzun uza.dlya gorii.5fildil. Bilhassa. 
mamul paiamut sanyllnin lnki~a!J. 

\izerinde duruldu. 
Fuar komitesi ta.rafmdan B. ~akir 

Keseblr ~refine Fuar gazinosunda 
bir ogle zlyafeti verildl. Ziyafette Ad
liye Vekill B. f?ilkrii Saracoglu da ha
zir bulundu. 

iktlsad Veldli saat 16 da refakatin
de TUrkofis refs muavinl B. Nihad, 
UzUm kurumu mudi.iru Sinop mebu
su B. :tsmnn Hakkl Verni, istanbul offs 

mildilrfi. oldu~ halde !zmir vapurile 
l:stanbula hareket etti ve merasimle 
ugurlandl. 

iktisad Vekili hareketinden evvel 
bana ~u beyanatta bulundu: 

c- GOrdilklerimden ve goril~tiik
lerlmden ~ok memnun olarak aynh
yorum. Bu yil Ege mmtakasmm bere-
ket ve n~ yilld1r. Ekonomik vaziye
tin, bu 1nld¢tan ~ok f aydalar gore
cegt ~iipheslzdir. Fuar hakkmda B~
vekilin takdirlerlne ilftve edilecek bir 
nokta yoktur. <;al1~malarmuzda blze 
ya.rdlm eden gazetecl arkad~lanma. 
~kki.ir ederim.> 

Adliye Vekilide geliyor 
izm!r 23 (Telefonla) - Adliyc Ve

kili B. ~tikril Saracoglu bugUn izmir 
vapurile 1stanbula hareket etm~tir. 

lord Runciman raporunu A"!erikanzn 
bitirmek Uzere Meksikaya · notasi 

llk rapor alakadar iki taraf a 
tevdi edilecek 

Prag 23 (.A.A.) - iyl haber alan 
membalardan ogrenildiglne gore, Run· 
ciman heyeti, §lmcliye kadar gerek hU· 
kumet gerek SUdet Alman partisi tara .. 
fmdan kendisine bildirilen biltUn mn
lumat1 tclhls ve tanzlm eden ilk rapo· 
ru bitinnek Ozeredir. Bu birinci rapor
da ne «tavslyeler» ne de c•milsbet tek
lifier1> yer alml§ degildir. Bu ilk rapo
run istihdaf ettigi gaye, vaziyeti aydm~ 
latmak ve mcselenin esaslanru vazcy
lemektir. Bu rapor, alakadar lid tarara 
tevdi olunacaktir. 

lki rakip 8$tk 
Birbirini kama ile meme 

albndan yaraladdar 

Topkap1da oturan ve arabaclhk 
eden Mennan lle Nuri, bir muddetten
beri bir kadm yilziinden yekdigerleri
ne rakib vaziyettedlrler. Diin gece 
~chreminl clvannda blriblrine rasll
yan ik.i meslek~ aralanndaki mese
leyi tazeleml§ler, neticedc her ikisi de 
yanlanndakl bi~aklanm ~ekerek sol 
memeleri altmdan blrib1rlcr1ni yara
~lard1r. 

Her iklslnln de yaraJan kalbe yakm 
olup hayatlan tehllkededir. ikisl de 
Gureba hastanesine yatml~lardir. 

Tiirkiyeden Yugoslavyaya 
hayvan ithali memnuiyeti 

kalchr1ld1 
Ankara 23 (Telc!onla) - iktisad 

Vekaletine gelen mahimata g0re, 
Yugoslavya hlikfunetl Tilrkiyeden 
Yugoslavyaya hayvan 1thali hakkm
daki memnulyeti kald1rnu~tir. 

Hayvan ih~ etmek istiyen ihra.
ca~1lar Yugoslavya Ziraat Nezare
tinden blr ithal ~ahadctnamesi ala.
~aklardlr. 

Ankara dil tarih ve cografya 
fakiiltesi 

Ankara 23 (Telefonla) - Yapll
makta olan dil, tarih cografya fakill· 
teSi binasuun ln§aSl, ders yilmm ba§
langicma kad.ar tamamile bitirilecek
t1r. 

Ankarada yeni bir ainema 
daha yap1ld1 

Ankara 23 (Telefonla) - Yenl§e
hirde yapllmakta olan sinemanm ln
~aatl bitm.i§tlr. Bu suretle Ankara il~ 
sinemaya sahip oluyor. 

Notan1n muhteviyah 
hakk1n da ketumiyet 

gosteriliyor 
Va,ington 23 (A.A.) - Amerika hil· 

kfuneti, Meksika reisicumhuru B. Kar
denas'm Amerika Birle~ik Devletleri te
lbaasma nit ziraat arazisinln istimlaki 
hakkmda verdigi notaya cevabm1 Mek· 
sika btiyilk el~iligine tevdi etml§tir. 

Resmi maha!iller, bu cevabl notamn 
mefadl hakkmda tam ketumlyet mu
hafaza eylemektedir. Nota, ancak Mek
sika htikfunetinin eline ge~ince ne§re
dilecektir. 

Ankarada bir cinayet 
14 yq1nda bir ~ocuk 30 ya

ftnda bir adam1 oldiirdii 
Ankara 23 (Telefonla) - Bugtin 

burada blr cinayet i~lendi. 14 y~m
da bir c;ocuk 30 ya~mda blr adanu 
b1~akla yarallyarak oldurdi.i. Katil 
Kastamonulu ibrahim Cir~ird1r. 
Maktul de yine Kastamonulu Arlf
dir. 

Katil ibrahim, bu cinayeti ni~in 
i~edigi haklonda verdigl lfadcde: 

- Arlt bana gayrime¥U tekli!te 
bulundu. Hiddetlendim, ne yaptigi
Dll bilmiyorum, de~tir. 

Bugful agir cezah su~lar cilrmii
me~hud mahkemesinde yap1lan haft 
muhakeme neticesinde ibrahim.in 
y~1 ve buna sebeblyet veren hadlse 
nazan cllkkate almarak katil 1 sene 
agir hapse mahkClm olmu~tur. 

lki cesed bulundu 
Diin, blrl Galatada :?arap iskelesi 

civannda, dlgeri de Floryada plaj ha
rlcinde olmak ilzere ild ccsed bulun
m~tur. Galatada bulunan cesedin 
pantalon ceplerinde dlrhernler bulun
duguna gore, bunun bir seyyar satlc1 
olacagi tahmin edllmektedir. 

Floryada bulunan cesed de Lebon 
pastahanesinde ~a11~an Zekiye aidclir. 
Her ild cesed morga kalchnlm~t.Ir. 
Zab1ta tahkikata devam etmektedir. 

Ki.ittc1hk kooperatifi 
Ankara 23 (Tele!onla) - Gazete

ciler tarafmdan kurulacak kagidc1-
hk koopcratl!inin esas nizamname
sini goril~mek iizere obiirgiln istan
bulda akdedilecek i~timada Dahiliye 
Vekaleti namma Matbuat umum 
mildtirliigil mcmleket i~eri mil~aviri 
B. Sadrt Ertem ve iktisad Vekaleti 
namma da i~ ticaret umum miidilr
li.igii ~ube miidiirlerinden B. Samet 
V?tirak edeceklerdir. B. Sadri Ertem 
ve Samet bu ak~am istanbula hare
ket et~erdir. 

'Ankara 23 (Telefonla) - Vekiller 
Heyeti Muamele vergisinden muaf 
tutulacak ba.Zl maddelere aid yeni bir 
kararname ~lkamu~br. 
Karanamede zikredilen maddelerin 

Muamele vergisinden istl!adeleri, ~a
~daki miiesseselerde kullamlmalan 
p.rtile kabul olunacaktlr: 

1 - tmal, ithal, allm ve satun veya 
ihrac1 vcya bunlardan devlet inhisa
nnda bulunan maddeleri imal eden 
fabrikalar. 

2 - ~eker ve gllkoz f abrlkalan, 
Tiirkiye rnahsulft.tm1 ~liyen tasirha
neler, tasir fabrikalan, pirina. fabri· 
kalan. 

3 - Kuru yemi~leri ve hububat1, ne-
. bati ve hayvani mahsulati, pamuk ve 

coplerlnden, pamugu cekirdeginden 
ay1ran ve temizllyen miiesseseler. 
(<;eltik, ku~ tiiyil, suni ytin ve sunt 
pamuk imal yerleri hari~). 

4 - Maki ne ve alfttl zlraiye Imai ve 
tamir miiesscselerl. 

5 - Maden cevherlerl, taharri ve 
1zabc ve tasfiye fabrikalan. 

Ankara ~ehir ' tiyatrosunun 
yeni e2\erleri 

Ankara 23 (Telefonla) - Ankara 
~r tiyatrosu bu mevsim i~in zen
gin b1r repertuar haz1rlam~tir. Bu 
arada ikisi telif, ikisi adaptc olmak 
\izere dort yeni eset sahneye konula· 
caktir. 

Y eni bir kuru§luklar 1 ey
liilde tedaviile ~1kar1lacak 

B. Stoyadinovi~in ziyafetinde Yugoslav ve 
Rumen naz1rlan nutuklar soylediler 

Macaristan1n silahlanma hususunda hukuk miisavah 
tan1nd1, miitekabilen kuvvete miiracaat edilmiyecek 

Belgrad 23 (A.A.) - Kii~iik Antant 
daimi konseyinin bu seferki Bled i~
tirna1 nihayetlnde bugiln rie~redilen 
resmi teblig ezciimle diyor ki: 

Daimi konsey, bir senedenberi Ma
caristan ile yap1lmakta olan miizake
reler netlcesinde Macaristan ile Ki.i
~tik Antant devletleri arasmda her 
tiirlii kuvvete miiracaatten kar~tllkll 
surette vazg~mek kaydini ve Kti~ilk 
Al}tanti ~kil eden uc dcvlet tarafm
dan Macaristamn silft.hlanma bahsin
da hukuk mi.isavatm1 ihtiva eden an
l~malara var1lm~ oldugunu mem
nuniyetle mil~ahede etmi~tir. 
T eblig Pariste iyi kar11Iandi 

Paris 23 (A.A.) - Bled'deki Kil~ilk 
1ti1Af daimi kamisyonu mesaisinin hi
tamma alt olarak n~redilen teblig, 
Pariste bilhassa iyi karf?1laruru~tir. 
Diplomas! ve siyaset mahafili, Macar 
kabinesi ile ii~ devlet arasmda ve KU
i;iik itilaf m daimi rneclls1 tarafmdan 
yaptlan tekU!lerin iki noktas1 ilzerin
de itila! basil olmasmdan dolay1 mem
nunlyet bcyan etmektcdirler: 

1 - Macaristan i~in silahlanma 
hususunda hukuk mUsavatmm ta
runmas1. 2 - Miitekabilen kuvvete 
milracaat etmemek taahhildilne gl
ri¢1mesi. 

Belgrad 23 (A.A.) - B. Stoyadino
vi~, Rornanya ve <;ekoslovakya Hari
clye Naz1rlan ~erefine verdigi ziya
fette soyledigi bir nutukta, gii~llik
lerle dolu zamanlarda Orta Avrupa
da sulhii idameye muvaffak olan Kii
~tik Antantm faaliyetinl ovmii~, 

Bulgaristan ile Balkan Antanti ara
smda yap1lan anla~asmm ehem
miyetini kaydetmi~ ve Ki.i~i.ik 

I ' 

Antant ile Balkan Antanti arasmda.-
ki baglan tebarilz ettirmi~tlr. 

B. Komnen verdigi cevabda ayni 
f ikirlerl tekrar etmi~ ve bUahare Ma
cari.stan ile yap1lmakta olan goril~ 
melere tcmas eyllyerek demi~tir ki: 

- Orta Avrupa sulhiine yeni bir 
yardlm yap1ld1g1ru daha bu ak~m 
ilftn etmek lsterdik, fakat evvelce 
nazan dikkate almmam1~ bazi verait, 
bize bu hususta milsaade ctme· 
mi~tir. 

B. Komnen, sazlerini, Kti~tik An
tantm bu sulh eserlnin ~k yak:mda 
~r1lacag'I umidini izhar ederek bl-
tirmi~tir. · 

Belgrad 23 - Romanya Harlciye 
Nazin B. Comnen bugiln saat 19 da 
Bled'den hareket etmi$lir. 

Ankara 23 (Tele!onla) - Maliye 
Vekfl.leti kenarlan brt1lh yeni nikel 
bir ku~luklar bashrrm~tir. Yeni bir 
kufWi!luklar 1 eylfilden itibaren teda
vlile ~kanlacaktir. 

Son daklka 
Frans1z kabinesinin 

vaziyeti 
BugUn yann 

tavazzuh edecek 

Frankonun cevab1 
Londrada tedkik ediliyor 
ls~i ve liberaller cevab1 kabule sayan gormUyorlar 
hUkOmet, muzakereye a~1k kap1 b1rak1ld1Q1 fikrinde 

-------------·------~~~-

Paris 24 - B~vekil Daladierin 
haftallk ~al1~ma saatlerlni artt1nnak 
hususundaki projesi sosyalistlerle 
komunistlerin ve bunlara lltihalc 
eden mesai kon!e,derasyonunun ~d
detli hucum ve tenkidlerlne ugra
maktadlr. 

Sosyallstler ile komiinistler par
rn.mentonun i~timaa davetinl taleb 
edlyorlru:. Muhtelif siyasi !1rkalar bu
giin topJanacaklan cihetle, siyasi va· 
ziyet bugiin yarm aydlnlanacak ve 
kabinenin vaziyeti taayyiln edecektir. 

Arap ~etelerinin 
geni tecavuzleri 

Kudiis 24 - Diin Filistinln muh
telif yerlerinde bir taklm tecaviizler 
yap1lm1~tir. 

Tulkerimde aske.ri bir kamyon 
g~erken bir bomba patlallll~, bir in
gillz yilzba~ Olm~tiir. Bir Arab ~e
tesi, Kudtis civannda bir mar~andiz 

Londra 23 - Ademl mi.idahale ko
mitesi reisi Lord Plimut general 
Frankonun cevab1 geldlgi cihetle, 
mil~verelerine ~lamu;tir. Bugiin 
mezuniyetinden U>ndraya avdet eden 
Harlciye Nazin Lord Hallfalts ve 

B~ekil Qemberlayn 11e gori.i~ecek
tir. ingiltere hilktimeU, bu hususta 
acele bir karar verrniyecek, Fransa 

hiikfimeti ve ademi mudahale plAru
ru kabul etmi~ olan ba~bca hfi.kO.
metlerle mii~averelerde bulunacaktir. 

Ademi miidahale komitesinin i~ti
maa daveti mevzuubahis degildir. 
U>ndra siyast mahafili, Frankonun 
cevab1ru kapah bir mahiyette telfl.kki 
edlyorlar. Maamafih resmi mahafil, 
cevabt notanm yeni miizakerelere 
a~k kap1 brrakhg1 miitalaasmda
dir. 

KUkUrtsUz UzUm tipi 
ihdas olunacak 

trenini durdunnu~. bir polisi oldiir- lzmir iiziim ihracat~ilarmin 
m~, ~fmendifer memurlarm1 soy-
m~tur. Mi.iteakiben ~etecller, ma- bu yoldaki talepleri kabul 
kinlsti aldlktan sonra lokomoti!i ha- olundu 
rekcte getirrn~ilerdir. Tren iki kilo-
metre gittlkten sonra otomatlk fren- lzmir 23 (Telefonla) - Uziim ih-
ler sayesinde kendiliginden durmu~ racat tacirlerl bu sabah da i~ tlcaret 
tur. umum mildilril B. Miimtazm riyase-

Nazaret civannda ingiliz askerleri tinde Ticaret odasmda bir toplant1 
bir ~ete lle ~arp1~~lard1r. Bir as- yaprm~lard1r. ihracat~Ilar nizamna-
ker a.gir yaralanm1~, alt1 Arab 01- mede tadilat yap1lmas1ru, kiikiirtsiiz 
mu~ttir. kuru tiziim tipi ihda51m istediler ve 
Kudils 23 (A.A.)- Filistinde teclhi~- nizamnameyc bu yolda bir madde 

~ller !aaliyetlerine devam etmektedir- ilfl.ve edilmesini llert siirdiiler. ihra
ler. Diln Tel~viv'in cenubunda iki Ya- ca~1lar, Avrupahlann bu ~e~it i.izii-
hudi omnlbtisilne ate9 edilmi~tir. me fazla ragbet gasterdiklerini ve 
Nesziona civannda iki Yahudi oldii- talep kar~1smda bulunduklanru bil-
rillmil~ttir. Akresa!at yolunda ild cllrdiler. UzUmcillerin bu taleblerl 
Arabm cesedi bulunmu~tur. Brlsan kabul edildi. 15 eyl'O.le kadar uzilm 
civannda polisle haydudlar arasmda ihracatmda eski tipler mutcbcr ola-
vukua gelen bir miisademede dort cak, bu tarihten sonra da yeni mah-
haydud olm~tiir. . sulden tizum tipi tesblt edilecektir. 

' 

ingiliz gazetelerinden ~i ve libe-
ral gazeteler, general Frankonun ce
Vabllll kabule ~yan gormemekte ve 
Qembarlaynm siyasetlne hiicum et
mek i~in bunu f1rsat ittihaz etmek
tedir. 

Muha!azak!r gazeteler tse, Fran
konun derhal kendisine muharlp si

fatmm ta.mnmasi talebini kabule §a• 

yan gonnemekle beraber cevabm ta
mamen menfi olmad1g'I fikrindedirler. 

Londra 23 (A.A.) - ispanya ile 
~ goren ingiliz annatorlerl kom.itesi, 
diln ~ n~tigt bir tebli~de, 
Frankistlere tam muharip hukuku 
tarunmasmm aleyhlnde bulundugu
nu bilclirmekte ve Burgos hiikumeti
nin iki emniyet limam tesisi hakkm
daki tekllfinin de fliliyatta tatblk 1m
k8.m olm1yan bir teklif oldugunu ka.y
deylemektedir. 

Ankarada ucuzluk 
Belediyenin pahabhkla 
miicadelesi iyi neticeler 

verdi 
Ankara belediyesinin hayat1 ucuz.. 

Jatan tedblrleri, diger vll~yetlere or• 
nek olacak neticeler verrn.l§ttr. Lokan• 
talardaki yemeklerde fiatler vasatl 
olarak yiizde yirmi, gazlnolarda yiiz
de yirmi be§, sinemalarda yiizde yinnir 
eglence yerlerinde yiizde yinni bet 
ucuzlarni§br. Ankarada bu ucuzla
malar, diger sahalara da te§Illil ecli• 
lecektir. 

Ankara bp fakiilteai binaslll"' 
da 1200 yatak bulunacak 
Ankara 23 (Telcfonla) - Ankara. 

Tip f akilltesinin ilk yap1lacak JoSJill 
olan Dogum ve Nisaiye kllnigl bina.
smm in9aatma onilmilzdeki birJnc.i
te¢nde b~anacakbr. Bina 750 btll 

ktisur llraya mal olacaktrr. 1200 Y" 
tak bulunacaktrr. 



AKSAMDAN AKSAMA 

Tavsiye mektubu idetlni 
hayabm1zdan kald1rsak · 

' - Bana bir tavslye mektubu ve!Yr 
.WSiniz? 

Bu s0z hayatimmla Slk: Slk i§itiliyor. 
Bazan bir gen~, niifuzlu akrabasm· 

dan bunu istiyor. Bazan mevld sahi· 
bi bir koDl§Uya bir ihtiyar bayan, yiiz 
lazartarak ayni rica He gidiyor. Ba· 
tan da taze bir kadm parmait araya 
ka~1yor. Zaman zaman ne'Lih, zarnan 
11:a.man da m~kfik §ekilde tavsiye 
mektubu... Hatta, hi~ taw.madt'1 bir 
i.nsan bir miidi.iriin, bir saylaVlll ilti· 
mas mektubunu istemek • ekseriya da 
vas1ta ile istemek • baklam kendinde 
buluyor. Ger~l kendilerine §oyle ce
vab veriliyor: • 

- Camm! Buna ne hacet goriiyor
sunuz? Arzu cttiginiz ise dogrudan 
dogruya kendiniz ba§vursamza •• 

<t- Benimle alay nu ediyorsunuz?» 
tnanasmda bir tebessiim. 

- Aman efendim... llalimize act
ym, Iiituf buyurun .. 

Fakat ben §ahsen emiuim: Boyle 
dii§iinmek tevehhiimdiir. i~, mekte
be, hastaneye ve saireye insanlan ka· 
bul edecek mevkide olanlann ~ogu, 
getirilen mektuba ehemmiyet vermi· 
yorlar. BaktJ.klan hakti.r, ehliyettir. 
BOyle hari~ten miidahaleye - velev yiik
sek yerden olsun - sinirlenenler pek 
~k. 

Ancak bu ahlfilda olanlar bile, baZl 
vaziyetlerde, hem de alakadar olma
dtklan bir miiesseseye tavsiye mek· 
tubu gondennek mecburiyetinde ka
hyorlar. Anneleri, kartlan, lazlan, ya· 
hud hilrmet ettikleri bir ihtiyar yal
v~ttr. Hatir klram1yorlar ve ba
husus kendileri hakkmda §oyle ~oy
letmek istemiyorlar: 

- Ne katt kalbli §ey!.. Hi~ te iyilik
ten ho~lanmiyor ... Yagmur olsa kim
senin tarlasma yagnuyacak... Biiyiik 
rnevkie ge~ti de burnu Kaf daglanna 
~1kt1 ... Ilalbuki p~ dayim onu mek
tebe yazd1rmantl§ m1yd1? .• Ah, ah! 
Bu zamane adamlan. .. Allah merh~
rnet versin ... 

Onun i~in, ~a~ar, tavsiye mek
tubu yaZibyor ... Piyasast geni§ledik· 
~ gen~Iiyor ... Em.iuim Jd, bunu her
kes istemiyerek yap1yor. 

¥¥¥ 

Kurunuviistadan ve umumiyetle 
eski devirlerden kalma pek ~ok kotii 
~eyleri atbk. Bu arada §U tavsiye 
1llektubu adetini de hayatumzdan 
kiilliyen uzakla§brsak... Zira, neza
ketle adma «tavsiye11 diyoruz ama, 
bunun dobra dobra manaSI «iltimas>) 
d1r. «iltimasl) ise C<rii~vet» e yak.in ko
tu bir §eydir. 

Bunu bundan sonra adile sanile 
hoyle telakki etsek ... Ve notunu ver
sek: Ciiriim! .. ~iddetli nizamlarla, 
helki de kanun yolile, iltimas1 da 
:tii~vet kadar yasak etsek. .. Verenler 
ve alanlar mesul olsalar... Boylelikle 
~ii1>h~siz, memleketin maneviyati na
:nuna 1>ek biiyiik iyililc et~ ve her
kesi de biiyil.k yiikten kurtarma§ olu
l'Uz. 

cva - Nu) .... ~ .......................................... . 
Para yiizilnden dogii~ 

Kad1k6yunde oturan ve bina boya
C1hg1 yapan Ibrahim, karde~i H~im 
Ve ayni sanatten Galib ve Sahn ara
larmdaki bir para meselesi dolay1sile 
kavga etmi~ler, Galib ile Saim, san
dalye ile iki karde.?i dogmil~lerdir. 
~Olis hepsini yakallyarak mahkemeye 
vermi~tir. 

- Ucuzluk her yerde kendini gOs
termege b~lad.l ~ok 9iikiir bay 
Amca ..• 

Ell 

EQlence yerleri 
Ihtikar gapanlar 

~iddetli ceza 
gorecekler 

Sayfiye yerlerinde, bilhassa bazi 
plaj gazinolarmda musaddak fiat lis
tesi haricind~ m~terilerden fazlaJ 
para istendigi tesbit edildigini yaz.. 
m1~tlk. Eglence ve istirahat yerlerin
den halkln ucuzca istifadesini temin · 
etmek gayesile tertip ve Belediyece 
tasdik edilen listeler haricinde m~te
riden para alan milesseseler, hi.i.kft· 
metin hayati ucuzlatmak i~in takip 
ettigi ~ok yerinde maksad ve gayeyi 
ihlal ediyorlax. . 

Beled.iye, halkm aleyhinde nebce 
veren bu hareketlerin katt surette 
onilne gei;mege karar verrni§t.ir. Bu 
itibarla oniimilzdeki cumartes1 ve pa
zar giinleri, Belediye mtitetti~eri, Ik
tisad miidiirli.igu roiirakipleri, bizzat 
kaymakamlar ve Belediye zab1ta me
murlan ~ehrin muhtelif yerlerindeki 
eglence yerlerini gayet s1kl ve gizli bir 
surette tefti~ edeceklerdir. Liste ha.
rici fiat istiyen milesseseler hakkm
da zab1t tutulacak ve bu zab1tlar Be. 
lediye reisligine verilecektir. Vall ve 
Belediye reisi B. Muhiddin ttstiindag, 
bu kabll rnilesseselerin milessir bir 
ibret te~kill edecek surette ~iddetle 
cezalandm.1.malanru arzu ettiginden, 
rnesuliyetlerine gore bunlar hakkm
da muvakkat sed karan verilecektir. 

Evin camlarm1 patates ile 
kirm1~ 

$ehremininde oturan SWeyman 
isminde biri, evvelce miinasebettar 
oldugu Sabriye isminde bir kadllllll 
evvelki gece evinin camlanm patates 
ile klrdlgi it;in polis tarafmdan yaka
lannu~, mahkemeye veril~tir. 

Haydarpasa koprusu 
Belediye caddeyi tevaie ka

rar verdi 

Nafia Vekaletinin Haydarp~a tren 
hatt1 iizerinde fevkani bir ge~id kop
rtisil ~asma karar verdigini ve bu 
husustaki biitiin hazirhklann Bunal 
edildigini yazm1~tik. Kopril, Haydar
p~a lisesinin, HaydarpW?a tren hat
tma miintehi olan caddesinden itiba
ren ba§layacaktir. Kopriiniin in§ast 
milnasebetile Belediye bu yolu da bi
raz geni~letmege ve. tanz~m .~t~e~.e 
karar verm~tir. Yem g~1d koprusu, 
tramvay, otomobil ve yayalara mah
sus muhtelif Iosunlan ihtiva edece
ginden, Haydarpa~a lisesi_ ca~desi ~e 
miistakbel kopri.iniin vaziyet~ne gore 
tanzim edilecektir. Yolun yem profili 
Belediye Fen heyetince tanzim edil-
mege ba~lamru~tir. 

Bundan b~ka Haydarp~a Hsesl
nin denize dogru uzanan sahasmda 
yap1lacak tesisat iitin, tanzirn ~dilen 
plan tasdik edilmek iizere Naf~a Ve
kaletine gonderilini~tir. Bu plan da 
geldikten sonra bu sahamn imarma 
ba~lanacaktir. -----

1000 lngiliz seyyahi gel~i 
Strot Hallan vapurile diin ~ehrunl

ze lOGO ingiliz seyyahl gelmi~tir. 

B ER E - H ..... "~~··· II 
" T arh ,, ve ~1kartma 

I Hak/1 iiktigetler I $ehrin IAQ1mlar1 
Yeni neslin ~ocuklan ~da 

ne kadar cahil kaldigunlZl diin anla
dun. Yammda dort ~ocuk hanl hanl 
kon~yorlardI. Bunlann arasmda 
kii~il.k yegeuim de vardt. f;ocuklar
dan biri sordu: 

Zeyrekte on ii~ giindiir .. .. .., 
~op~u ugram1yan 

evler var 
Fatih Zeyrek caddesinin ~op 

der<U iizerine dikkati celbe<Uniz ... 
aazeteler hergiin sabahleyin sa
at dokuza kadar <;opciilerin ~le
rlni bitireceJclerini yazi.yor. Biz 3a
at dokuza degil, ak~amin dOrt 
veya befine kadar da bekl.emege 
razqµz. <;ilnku bugun 13 ilncil. 
giindiir lei ~oprilniln mahallemi
ze geldigi yok. Bu s-zcak havada 
~opler evlerde fena halde koku. 
yapz.yor. Bu ifin haUini ayrica ri
ca ederim. 

Zeyrekliler namma 
M. 

Onbirlikler 
Onbirlik sigaralann bozuklu

gundan bu. siltunda $ikayet ediL
mf$ti. Muhtelif karilerimizden 
aldl§imiz mektuplarda bu. $fkl1.yet 
tekerriir etmektedir. Tiitiln!erin 
yafi cildu§u, pek szlct sanldt§i say
l.eniyor. 

cPaketlerin altma bir numara 
bastliyor. Sozde bununla miiracaat 
edilip fikayet edilecek. Falcat o 
numara dahi okunmiyacak dere
cede siliktir!» deniyor. 

Bit ile miicadele 
Belediye sonbaharda meccani 

hamamlar a~acak 

Gecen sene bit milcadelesi maksa
diyle, Belediye fakir kimseleri ha
mamlarda meccani surette yikatrm~ 
ve bunlann e~ya ve ~am~1rlanru da 
Tebhirhanede tcmizletmi~ti. Bu ted-

birin bilytik f aydas1 ve neticesi gO

rillm~tilr. Ancak Belediye g~en ilk
baharda bu usule muvakkat bir za· 
man ir;in nihayet verm.4;ti. 

Kll? mi.inasebetile fakir halkm te
mizlenmesi it;in bu meccant yikan
mak usuliine tckrar avdet edilecektir. 
Ancak hamamcilar, meccanen Bele
diyece ylkattmlacak kimselerden do
lay1 asil mli~terilerinin ka~tigmdan. 

~ikayet etmektedirler. Belediye bu 

vaziyet kar~1smda istanbuldaki ha
mamlardan bir k1snum milnhasiran 
fakir kimselerin meccancn yikamna
s1 ir;in kirallyacakhr. Bu hamamlara 
diger mil~teriler kabul cdilmiyecek
tir. Bu maksadla Belediye bazi ha
mamcllarla bir anlai;;ma yapacakt1r. 
Meccani hamamlar sonbaharda ~1-
lacaktir. 

Bu hamamlar a~1ld1ktan sonra bu
raya fakir kimselcr slk s1k sevkedile

cek ve l?ehir i~inde ilstilba~1 kirll, has
tallk ve mikrop saitan kimselerin b1-
rak1lmamasma 1(8h§1lacaktir. 

40 Lehli talebe §ehrimizde 
Diln D~ya vapurile ~ehrimize 40 

Lehli talebc gelmi~, Galatasaray lise
sine misafir edilmi~lerdir. Talebeler 
birka~ gun kalarak ~ehrimizi gezecek
lerdir. 

lmara 
ba~lanmadan 

evvel hitirilecek 
Belediye ile Kanalizasyon ~rketi 

arasmdaki mukavele miiddeti bitmi~ 
ve ~irketin Kas1mp~daki boru fab
rikasi Belediyeye terkedilmi~tir. ~ir· 
ket on scnelik mukavele rniiddeti i~in
de ycdi milyon lira tutan istanbulun 
Ha.lice akan bir kis1m kanalizasyoni
le Cihangir, Fmd1k11 ve Beyoglunun 
diger baz1 lagunlarm1 yapmi§tl. Be· 
Ied.iye, Kad1koy ve civan lagimlarlill 
~a ve Kurbagahdereyi de temizlet
mek istemi~, fakat elde tahsisat ol· 
macbgmdan, bu i§e ba§lanmarnam1§tir. 

Fakat istanbul ve Beyoglunun ima-, 
n i¢n ~ehircilik miitehassISI B. 
Prost'un hazirlad1g1 naz1m pldn csas
larma gore tafsilat plam yapilip tat
bik sahasma konmadan, her ~eyden 
cvvel ~ehrin heniiz yaptl.nuyan mec
ralanrun in~as1 zaruridir. Bunun i~in 
Belediye imar hareket_lerine fiilen • 
ba~lanmadan evvel istanbul ve Be· 
yoglu taraflanndaki kanalizasyon §e· 
bekesini ikmal edecektir. Ayni zaman
da Kadlkoy Ia.gunlarmm in~as1 ile 
Kurbagahderenin temizlenmesine de 
bu semtin planlan hazirland.lktan 
sonra ba~lanacaktir. Ancak bu i~e ay
nlacak tahsisat, bti.t~edc mevcud ol
mad.lgmdan, i;;ehrin iman i~in hiiku
metin ayiracag1 fevkalade tahsisattan 
bir klsnu istanbul ve Kachkoy mecra
lanna hasredilecektir. Bu suretle ~eh
rin mecralan muntazam bir ~ekle 
konduktan sonra imar faaliyetine b~
lanacakt1r. Kad1koy ve civannda ya. 
pllacak kanalizasyon l?ebekesi, n~
zun pl~nm icab ve lstikamellerine gO
re inl?a edilecektir. 

Karpuz kabuklan 
Kabuklar1 sokaga atanlar, toz 
toprak i~inde karpuz yiyen

ler cezaland1rdacak 
Kavun, karpuz rnevsimi miinaseb~ 

tile baz1 kimselerin sahillere, sokak
lara, arsa ve meydanlara kavun, kar
puz kabuklan attiklan gorillm~tiir. 
BaZI. ~ocuklarm da sokaklarda toz, 
toprak ir;inde kavun, karpuz yedik· 
leri gorillmektedir. Kavun, karpuz 
kabuklan sinek ve digcr ha§aratm ~o
galmasma sebep te~kll ettigi gibi, ~o
cuklarm bu suretle kavun, karpuz ye
melerinde de biri;ok s1hhi mahzurlar 
vardlr. Belcdiye, ~ehrin s1hhatine mu
gayir olan bu hale nihayet vermek 
iizere alakadarlara s1kl emirler ver
rhi~tir. Ortaya kavun, karpuz kabuk
lar1 atanlar ~iddetle tecziye edilecegi 
gibi, yolda toz, toprak i~inde meyva 
yiyenler hakkmda da ceza verilecek
tir. Ayni zamanda Beledlye temizlik 
amelesi daimi surette bu kabuklan 
ortadan kald.lracaktir. 

- Siz a:toplama• yi nasll yapar· 
' SllllZ! 

- «Topi.a.ma.» rru? .• 
- Evet toplama ... 
Cevab veremedim. «Toplama» ne 

olabili.nti.? Dti~diim. 1'1ektebcle 
bOyle bir ~y okudugumu hi~ hatrrll· 
yanuyordwn. Cehaletimi t;ocuklara 
anlatmaktan da utandun. Bir kii~iik 
kurnazhk yaptUIL Sordum: 

- Siz toplamayi nastl yap1yorsu
nuz? Yapuuz da gorelim ... 

Biri eline bir kalem aldI. Oniine 
bir kagtd f;ekti. Bir talam rakamlar 
~izdi. Baktun. Biziln bildigim.is 
ucem" Jerden birini yaptt. 

Agnmdan ka~l.I'dun: 
- Bu «cenu ameliyesl.. 
C@cuklar ~51rdtlar: 
- «Cem• ameliyesi de ne demek! .• 

Bu toplama ... 
Bir mi.iddet sonra gene i~lerinden 

biri sordu: 
- Q1kartmayi nasal yapars1mz? 
Toplamadan «~ikartma. nm ml

nasuu ~lkardun. BizinI eski tabirle 
~ocuklann benden «tarh» ameliyesi
!lli nasil yapbgmu sorduklanm an
ladnn. 

· Bundan sonra ~ocuklar bana ne
Jer, neler sormadllar. Hem oyle ay· 
Jan, bilinmedik kelimeler de deg:tl ..• 
Jlepsi lisanda y~tyan, agizlarda 
kuUandan tiirk~ kelimeler ... 

Bu suaJler ka~1smda kil~illder be
ni iyi terlettiler. Bereket versin Id 
s0yledikleri kelimelerin minalann
dan neler sorduklannt kestiriyordum. 

Bugiin liseden ~tluru~ yenl nesil 
Cl~lkartnul» diyor, «tarh» cremiyor, 
daha bunun gibi bir ~ok eski tabir ~ 
lerin yerine yenileri ge~mi~tir. Bis 
evvelki nesiller onlann yamnda ade
ta hafif tertib bilgisiz kahyoruz. 

Muhakkak ki bizim mekteb zam.a
nuruz artik g~~tir. Yeniden mek
tebe girip bunlan ogrenmemire ini
kftn yoktur. 

Fakat yeni neslin, yeni 90CUgun 
diline de ayak uydurmaga mecburuz. 

Aksi ta.kdirde bOyle: 
- «((akartma» ne demektir? diye 

sorulunca apu~.p kabnz. 

Hikmet Feridun Es 
... UHllUllllllllUUllllllllUUUUHllllUIUllUUlllHIHUUUllUtlUUUU•f-

Alacak yiiziinden kavga 
Kocamustafap~da oturan Beh

zad ve Receb ismilerinde iki kil?i blr 
alacak meselesinden kavga etmi~ler, 
Behzad, Recebi sopa ile ba~mdan ya
ralam1~tir. 

Y ankesici Mahir 
Bandll"maya gitmek ilzere nhtim

da gl~eden bilet alan Haydar isminde 
birinin yanma sokulan Mahir ad.In
da bir yankesici Haydanp ceplerinl 
kar1~tmrk'!n polisler tarafmdan ya
kalarum~tlr. , 

DEKORASYON 
Magazas1 i~in mevsim yoktur 

Her ay en modern mallar gelmektedlr 
· Beyoglu tstiklal Caddesl 

Ba.y Amca. me:rvac1da ! .. 

... Kasaplardan tut da ... ·1 . . . Eglence yerlerine, lokantalara 
kadarl .. 

..• Fakat §U meyvalarl .. Hata. a~ 
pahas1! .. Bundan yalmz ben degU, 
herkes ~ikAyetcil .• 

B. A. - Merak etme, iki ti~ ay sonra 
bu ~ikayetlerin hie biri kalm1yacakl •• 
-? ... 
B. A. - Kl§ gelecek, meyva mevsi

mi g~ecekl ..• 



MotOrlii tayyare mektep 
ve kamplan a~1Iacak 

Bunlardan baska ihf iyac1 kars1flyacak bUyUk 
bir planor fabrikas1 kurulacak 

AtatUrk k1z1 bayan Sablha Gok~en 
havac1hg1m1z1n son vazlyetl hakk1nda 

lhttsaslar1n1 anlatta 

:&tatiirk ma na,.. Sallilia ~ ~ B. Fuat Bulca Eqazl meydanmda 

Ankara 23 (Telefonla) - Til.rk 
Rava kurumu ~an1 B. Fuat Bul
ca diin sabah istanbuldan ~. 
ve Etimesut istasyonunda inerek 
Ergazideki Tiir~un motorlii ba
vac1hk kamp1ru teft~ e~. 

TiirkkWlU gen~llginin kencli dege
rini gastermek imkAnllu buldugu her 
t'nsatta, onu daha ~k kuvvetl~ 
ge~ olarak gormiye ~ar, 
e&,kanm diinkfi tefti~yle kanath 
neslin yeni muvaffalnyatlerine phit 
olm~lardlr. 

.B. Foat Bulca; Etimesut fstasyo
nunda It.arum yarbqkaru B. Flkrl, 
TfirkklL1o genel Direktorii B. Osman 
Nuri Baytal ve Kumm fleri gelenle
rt tarahndan k~annu'7 oradan oog .. 
roca talebenin ~gi u~ sahasJ
na gelmi~ir. ~aru, burada Atatiirk 
klZl, Tilrkku~u B~gretmeni Bayan 
Sabfha GOk~n ltaJllla.nu.,tir. Bayan 
GOlt~Ie btrlikte talebe ile ayn ayn 
konu~ u~~ vaziyetlerinl ogrenen 
.B. Fuat Bulca, faalfyet hakkmda al
dJgi izahattan sonra, tefti~n neti
celerlni fO sOz.lerle anlatrm~t1r: 

c - Bugiin aldJguruz neticeler, 
gogsum:iizii kabartacak rnahiyettedir. 
8iztn lstkladlanruz ve kabiliyetiniz, 
mqallim1erinizin bilglli f eragatlerile 
btrl~k bugiin bizi sevindiren miis
bet neticeyi meydana getirmi.,tir. 
Sizlere ~ilr ederim. OOsterdigi
niz yi.iksek enerji ve elde ettiginiz 
verimler, yann i~n en kuvvetli temi
nattrr. Hepiniz, orduda giizel, muvaf
faloyetli vazffeler ba.p.ran birer ele
man olacaksm:Iz. Sizlert tebrik ede
rfm.> 

Blmdan sonra talebeJer tayyareler
de teker teker u~~ yapnn~archr. 

Bayan Golr~in beyanab 
Tilrkkll§unun ~k cJeterll ba§ogtd

menl kahraman GO"k~'in ibtfsaslan
ni otrenmek lstedik. Atatilrk klZl, ge
cen sene ve bu seneki kamp ~ 
m bak.kmda §lllllan sayledf: 

..... Her Jeni aenede, blr 111 evTeW
ne gtsre gera mlktar, gerek kalite ba
bn•odan daha iiAUn vuiyeUer e1de 
edi)OI' oz. Alman netittler, bfiytik ga. 
yemiz olan kanath nesll idealinin ger
~ balmmndan blze bUJiik a. 
mitler vermektedir.> 

Y eni teaialer 
Yeni tes1*r hakkmda fl! mujdell 

haberler yeriJmektedJr: 
((- Gayemizf blli10rsunm: Ferell 

ftrhgma ~ giivendigimiz Tart ~ocu
iunu, en modem cihazlara kaVU§tura
rak, baftCJ nesli bir an enel yaratmak
br. Blmun ~in biitfin imk8.nlardan fay. 
daJanarak Ye evvel§. bilyiik §ehirleri
m.17.dm bafhyarak Tiirkku§U §Ubeleri 
turacaiJ7-. Bu pl.Anda TilrkkU§U §Ube· 

lerinden bafta, gen~erimizi orduda ve 
millt mudafaa servislerlncle koJayhk
la vazifelendirmek ~in motOrlii mek
tepler de ~z. 

Ergazi'deki motOrlii mektep ~ ye
ni ve muazzam bir pavlyon ini;a edil
mektedir. 140 bin liraya ~ikacak olan 
bu beton paviyonun inpl'IM'an IOI>-

ra, mektebin talebe sayi.si bir misli ar
tacaktlr. ~en sene burada okuyan 
ve turizm pllotu brOvesi a1an 18 gence 
mukabil, bu sene talebe say:xSI 30 u 
bulmuftur. Yen! paviyonun ~· 
dan sonra bu rakam, yilze ~aktlr. 

Diger taraftan yeni ~ok mtlhim bir 
tedbir olarak yenlden d<Srt yerde mo
tOrlii kamplar ~11maSI fizerlnde tetkfk. 
ler yaplhnaktachr. tstanbul, tzmir, 
Bursa glbi biiyiik vilAyetlerimlzde ~
Jacak olan bu kamplar, turlzm pilot ye
ti¥-irme meseleslnl ~ok kolaylqtlnru§ 
olacaktir • 

Bugiin biitiln pllnorlerimiz, memle
ket dahilinde yapilmaktadlr. I'll.nor ih
tiyacmm denmll olarak arttatnu g0z 
oniine a1an kurum, bilyO.k blr fabrt.. 
ka lrulmaJl kararlqtinmftlr. 
~ 8eJle 20 tane getlrilm~ olan 

Foke Vulf tayyarelerinden 8 ta.ne da,.. 
ha ismarlanm.Jfbr. Bu ay i~lnde gele
celdir. 

EvvelA yetl§mlf personel ihUyac1 ~ 
riDde duran kwtun, genel merkez bi
na.si ile pilot mektebi ar88llldaki sa
haya biiyiik pansiyon bina.si yapmayi 
kararlqbmuf ve in.fa iflni eksiltmi
ye koym\lftur. Bu blna da yaplldlktan 
sonra, burada, geni§ bir havacihk sitesl 
meydana ge~ olacakt1r. 

B. Fuat Bulca, diln, Ergazi mekte
binden aynlchktan sonra planor 
atOlyesine gelerek tedkiklerde bulun
m'U11tur. 

TiirkkUfUJlun aml gayesi olan g~ .. 
llgin milll miidafaa ve ordu hizmetle
rine hazirlamak mevzuu ilzerinde ilk 
tecrilbeler ~ok muvaffaklyetli nett
celer venni§tir. Tilrkku§U kamplarm
da yetifip brove alanlar, aat:erlik biz. 
metlerl geldigi zaman, hava olrulun
dan yet~rek asked pilot ve rasit ola
blleceklerdir. 

I Ankara Borsas1 I 
23/ 8/ 938 

T8rtr '-mi I ftdtll 19,30 
Ti.irk borcu I i>etin 19.20 
Ti.irk borcu II pefin 19.225 
J:rpal ..... 
Yiin ft puaalE 52~ 

PARA ft ~1.g (Kapanqi flatled) 

1MMtn- I ...,.. 1.14 
Mew-York 100 DolM 125.8' 
Puts 100 Fru* 3.4315 
MUlDo 100 Llre' 8.82 
Cenevre 100 tsvi~re ~- 28.83 
Amsterd. 100 Florin 68.835 
Berlln 100 Rayhfm&rk 50.41 
llr6Uel 100 lle!p. 21.22 
Atana 100 IJnlmll 1.1225 
lotJa 109 Leva 1.515 
Prac 100 c;ao.IOY&k Kr. 4.3425 
Madrid 100 Peseta 6.14 
Vaqova 100 Zlotl 23.70'15 
Budapefte 100 Penco 2s.08 
B6k.rel 100 Ley, 0.9175 
Belpad 100 Dinar 2.855 
Yokohama 100 Yen 35.845 
StotbOlm 100 fne~ Kr. 31.655 
Moskova 100 Ruble 23.735 

EBTtJl.iRUL SADi TEK T1YATKOSU 
Bu gece (BiiyUkada) da, 
yann gece (Heybeli) de, 

cuma fBebek bah~) de 

(BAY ALDATIRSA) 

* 

Baevekil 
•(Raf tarara 1 inci sahif ede) 

amlral ~illaii Okan, Hariciye Vekaleti 
umum! kAtibi B. Numan Menemenci
oglu, ~hrtmizde bulunan saylavlar, 
irak sefirl B. Naci ~evket, Vall ve Be
lediye reisi B. Muhlddin ttstiindag, 
istanbul kumandan1 general Halls 
B1y:xktay, diger bazi generaller, Polis 
mudi.i.ril B. Salih Kll1Q, Denizbank ve 
~ehrimizdeki diger resmi daireler 
umum mildilr ve miidiirlerile erkaru 
ve daha bir~ok zevat bulunmu~lar
dlr. 

B. CelA.l .Bayar Ankarada tevakkuf 
etmiyerek dogruca ~rk manevrala
nnda hazir bulunmak uzere EIA.ziga 
gldecektir. Hariciye Veklll B. Tevfik 
Ril~tn Aras Ankarada kalacaktir. 

Kar1s1n1 bo1ad1ktan 
sonra seven adam 

(Baf taraf1 1 inci sahifede) 
ihmal etmi~tir. Bu vaziyet kaq1smda 
kaympederl klzuu alarak istanbula 
gelmi~ ve Maksuda, kansma bakma
snu soylemi~ir. 

Mak.sud buna aldJn~ etmemi~tir. 
Nihayet kan koca aynlmaga karar 
vermi~ler ve aynlm1~lard1r. KadJn, 
kocasmdan aynlc:hktan sonra gene 
Amavud seyyar sebzeci Seyyid achn
da birisile evlenmi~tir. Fakat Maksud
da miithi~ bir lo.skan~lk hissi uyan
~. kan.siru ~adlktan sonra delice 
sevmege b~Iam1~1r. 

Eaki ve yeni kocalar 
kar11lafmca 

Seyyid, diin sabah hayvamna yiik· 
ledigl sebzeleri satma.k i1zere Ta.rlaba
~ caddesinden g~erken, kansmm es-

KatD Mabad 

ld koca.si Maksuda raslanuftlr. Mak
sud birdenbire tabancas1ru ~ekerek 
Seyyide dogru ~evirm~ ve tetige do
kunmu~tur. Fakat tabanca ate~ alma
m1~tlr. Seyyid k~maga, Mak.sud da 
elinde tabanca oldugu halde Seyyidi 
kovalamaga b~lam~br. Maksud ta
bancanm tetigine ikinci defa da do
lrunmu~, fakat gene ate~ almam•ir. 
OOzlerinl kan biiriiyen katil, karan
ru mutlak tatbik etmekten geri kal
mam1.!J ve tabancasm1 ale.!J aldmnciya 
kadar Seyyidi kovalam1~tir. Nihayet 
bir bakkal dukkanmm oniinde Seyyi
di gene tabancasma hede! tutm~ ve 
tettte dokunm~ur. Bu sefer ate~ 
alan tal>ancadan ~ kurfan Slyyi
de isabet etmif ve zavalll adamI yere 
sermiftir. 

Kati1 Mak.sud emellne muvaffak ol
dugunu gi5riince ka~1m~t1r. Seyytd, bl· 
raz sonra yerinden kalkml~ ve yttrft
mek lstemif!e de yaramun atir olm• 
SI ytiz6Ddm tebV yen! ymarl~ 
ttr. 

Bu mada yetifen poU1Jer bir tarat
tan tattlt tak1be koJulm~, dtjer 
taraftan da yarall Seyyidl hastaneye 
nakletm~erdir. Yarall Seyyid tedavt 
altma almdJii Beyoglu bastane.lnde 
61miiftiir. Katll yakalamDJftlr. 

Katil bugiin ciirmilme"1ud mahke
meslne verllecektir. Diin g~ nkte 
kadar tahkikatla mefllll olunmWl
tur. 

EITm bir ziya 
Doktor 8. Ali Rdat Baran diin ge

ce vcfat etmi~tir. Cenazesi bugiin 
saat ikide !j~cle Bomontide but 
P8'8 sokak z numarah apartunandan 
kaldmlarak ailesi kabristanma def
nedilecektir. Merbumun arzusu 
v~ile ~i~ek ronderilmemesi rica 
olunur. 

Miifrit. solcular, Daladier 
aleyhine vaziyet ai1yorlar 

(Sq taraf1 1 Incl sahlfede) 
hamlara gazeteler vas1tasile verdig~ 
cevabda haftada 40 saat ~a11,1Imasma 
muanz buJunmadiguu, fakat fabrika
larda normal -;ali§ma teessils ettikten 
sonra bu usuliln idamesi IAzlmgeldigl
ni beyan eylemi§tir. B. Daladier bu 
hususta .,a misali zlkrediyor: 

Amerikadan bize verllmek istenilen 
yiizlerce miiyonluk btr siparifl, hafta
da 40 saat ~lfll18. umlii siparifin mu
ayyen zamanda yapllmasml temin ede
miyecegt cibetle reddetmege mecbur 
.talc:hk. 

Sosyalistler zamanmda kabul edi
len hafta 40 saat ~1~a :tanunu fab
ri.talara verilen slpari.Jlerin mik1an
m azaltnnftJr. Frans& normal bir air 
rette ~h§amazsa mahvolur. 

lt konfederasyonunun 
proteatoau 

Paris 23 (A.A.) - Genel 1~ konfe
derasyonu idare heyeti, ittlfakla kabul 
ettigi bir karar suretinde, BS¥ekil 
B. Daladier'nin evvelki ak§am radyoda 
yapbg1 beyanati ~ddetle protesto et
mektedir. !dare heyeti, kirk saatllk 
hafta meselesinl halk~ cephe millt 
komitesine tevdi etmegi ve milll ko
mitenin bu i~i en ~abuk bir surette 
miizakere eylemesini kararl~brnu_,
trr. 

Diger taraftan, Idare heyetl, talep
lerinde tamamiyle hakh olan Marsilya 
liman1 il?~ilerl ile tesaniidilni.i bildir
mekte ve liman i~Ierinde askerlerin 
kullamlmas1 keyfiyetini ~ddetle pro
testo etmektedir. 

Soayaliat partiai toplamyor 
Paris 23 (A.A.) -Sosyalist S. F. t. 0. 

partist parlamento grubu, 26 agustos
ta saat 14 de toplant1ya -;agnlm1~tir. 

B. Blum, sol cenah partileri t.emsil 
heyett sekreteri lle temasa ~ ve 
temsil heyetinin de 26 ~ta saat 
17 de toplanbya ~agnlmasml tekli1 ey
lemiftir. 
Paris gazeteleri batvekili 

taavib ediyorlar 
Paria 23 (A.A.) - GalleteleT, b1lgful 

yalniz, iki nazmn istifas1 Qzerfne ka-
binede yap1lan degi~iklikle m~gul ol
maktad1r. 

Maten gazetesi ~ man~eti koymak
tadJr: 

«Daladier, diln tercth ettigi yolu gos
termf~ ve bu yola girm~r. Memleket, 
ltendisinl bu yolda takib edecektlr.» 

Jurnal gazetest diyor Jd: 
«Bugilnkfi nazik enternasyonal vazi

yet kar$Jsmda, efkAn umumlye, bulu
nan hal suretinfn basitugf ve sadeHgi
ni memnuniyetle telAkld etm~r. Bu 
suretle ilk hticumu k1ran Daladler, 
tlltyata g~mek i~in kendisint ~ok kuv
vetll bulacaktll'.» 

Belbi, Jur ga..etesinde diyor kf: 
«Fransada, insaniarda olduktan zl

yade hA.diselerde blr kalkmma azm1 
vard1r kl, bu azim her §eyin !evkinde
dir.» 

Ordr gazetesl, b8§111akalesinde diyor 
kl: 

crDaladier, FranBizlarm ancalc ~ok 
clddl prtlarda 1,1ttigt blr lisan kullan
m1'br. FranaJzlar, t.endilerine bu Hu.
ni kullanan fefe karfl, dalma ~ftn •
zu ettilf tutyaUa mukabele etmiftir. 
Kltleler, halk D87Mlllda popiller ol
mamaktan korkmlyanlara IOllunda 
daima halt verlr. Bu keyfiyet, Fran
sada S(jylendiA'i :tadar az detlldlr.,, 

Patt luma1 gazeteslnde albay Larok 
cllyor kt: 
c~ekil, bu kil~ hldfseye 

ebemmiyet vermiyerek yolunda de
ftDl etmekte t.amamfle hakh bu
lunmu~tur:> 

On gasetesi bqmakaJesinde, daba 
ziyade ihtiyath davraruyc>r ve dl
yor Id: 

•Ba§vekilin nutltunda istifa eden 
iki naz1r tarafmdan ftl'ilen tefsirin 
dotru olabilecegtnden korkanlara v• 
ziyetin hi~ te ooyle olmad1gi hakkm
da teminat verilmelldir. Mevzuubahls 
olan ancat ufak ve mahdud inhiraf
lardJr. Ew;en bundan b~:ta bir ~ey 
de mevzuubahis olamaz. Daladier, 
ba.5ka ~raltte seferberlik ernrlne ben
ziyen bir emir vermi~tir. Bu emir din
lenmelidir. Fakat bu emir, i~ sm1f1-
nm elde ettlgi haklara k&rfl bir teh
did mahiyetini almamal1d1r. Aksi tak
dirde, istihdaf ettigi gaye kaybolur.> 

Popiller gazetesinde Leon Blum di
yor Id: 

«Daladier'nin bizzat kendi.sinill 
hazirlad1gi gii~lilklerl, Daladier aley
hlne istismar etmek arzusunda degi
liz. Vaziyet bunu biu yaptmmyacak 
kadar vahimdir. Fakat eger fimdiye 
.kadar bilmiyorsa, Daladie.r'ye §llllla
n ihtar etmemiz l.Azundlr ld aa.syal 
kanunlarda gerilemek ve yahut iKl 
.11mhna karf1 ~ka bir politlka takip 
etmek bp.lninde, sosyallat partisine 
g(ivenmemelidir .» 

Amele, hiikiunetin projeaini 
reddetti 

Paris 23 (A.A.) - Liman ve dotlar 
federasyonu sekreterliginin bildinfi
gtne gore, federal bfiro Marsilya lima
nmdaki anl~umzhgm halllni istih
daf eden hill<t1met kararnamesl pro~ 
slnl reddetmi§tir. Delegeler taleblerin• 
de israr etmektedlrler. Bu talebler '1Jfl• 
lard1r: 

1 - Askeri k1ta1ann derhal i§ten ge
ri abnmalan, 

2 - Mtiddetin hitamma .kadar 
bugiinki.i kollekilf mukavelenin tatbik 
edilm . eSl, • 
3- Hayat pabahhg1 lie ve diger oo~ 

yiik limanlardaki yevmiyelerle mute
nasip bir vaziyette yevmiyelerin !azla
l&§tmlma.si hususunda mi.izalterelere 
devam olunmas1. 

Eski Rumen maliye 
naz1r1 ,ehrimizde 

(Bq tarafa 1 inci sahifede) 
ye iki memleket arasmdaki ticari mil
nasebatm bir kat daha inki¢m1 ternin 
etmekiir. 

TUrldye - Romanya iktisadt mttnase
bat1 e838en bilbassa son .senelerde ~ 
inki§af etmJ~r. Son defa yapllan ti
caret mukavelesl her ild mem1eket 
i~ de ~ faydah olmaJrta, iki :mem
leket tacirlert daha miisaid prtlar aJ. 
tmda ~a11pnaga imkin bulmaktadrr
Iar. 
Bir~k yabanc1 tacirlerin yaptikla

n gtbl TDrk tadrlerintn de KQ.stence 
ve Buk~te bfrer ticarethane a~ 
Ian muvaf1k gorlilmektedir. Tacirler b-q 
sayede daha bilyiik ve kolayca i§ gor
miif oJacaklardlr. 

Rumen ik1i!a~1lann §ehrfmlzdeld 
tedldk ve temaslan esnasmda mub
tellf toplant1 yapilacak, gerek TUrk • 
Rumen tlcari munasebat1mn inkip!I, 
gerek TUr:t - Rumen ncaret odast ~
bflJla !ahasmm tevsll fi2erinde baZl 
kararlar almacakbr. 

Bir milddet evvel §ehrimi2de topla
nan Balkan eltonomi konseyin~ itti
haz edilen kararlann suretf tatbfld d~ 
bu toplantllarda. mevzuu bahsolacak
tlr. Rumen iktisa~11an htanbul 11-
caret odasmda da tedkik ve temaslar
da bulunacak Romanya ile ~ yapan ta.. 
cirlerle Ticar~ odasmda bir gtrni§?lle 
yapacaklarchr. 

Rumen Kredi Endiistriel bankaSI 
umum miidilril dun D~ya vapurunda. 
kendisile goril§en bir muharririmize 
Tiirk - Rumen ticret mtinasebat1 ve 
istanbukla yapacag-J tedkikler etra
hnda §U beyanatta bulunmUftur: 

- istanbulda kalacaguwz mi.iddet 
zarfmda Tilrk iktisa~ dostlannuzla 
iktisadl goril.§meler yapacagiz Gaye
miz lld doat memleket anuDndaki tica
rl mi.inasebatm yeniden lnkipflDl te
min etmektir. 
TUrk-Rumen ticari mfinaseb&t1 eaa-

11e11 ~ inkif8f etmifUr. Bu ink"8"" 
daha ~k artacagmdan §i.iphemiz yok4 

\ur. Her iki mem1eket de bu gaye ui· 
runda azaml gayretle ~aJ1pnaktadr• 
lar. 

Bu f1rsattan i!tifade Ue t.tammta 
gelcligimden dolayi Cok JDeildlll .. 
num. O\bel fehrinizi ,..,.,,.,." sfit• 
mek fll'satml tazanmtf olU)Orunt. ~ 
dilltim htisni kabulden &JDC& ~ 
nun ft mtttehasslahn.> 

Rumen 1ktisadc1la.n fehr1mi* _. 
zintiler de yapacak, m~ cami1efl 
ziyaret edeceklerdir. Misafirler terefi• 
ne milteaddid ziyaf etler verllecektir· 

Grev yok 
Paris 23 (A.A.) - B. Daladier'niJl 

beyanatmdan sonra bugiin vazlyet, 
aosyal balamdan hi~ olmazsa :Parts 
mmtakalmda ~k satin kalm~ur. 
Hi~bir mmtakada ne klsmi, ne d9 
sembolik grev yapllc:hgma dair bit 
gfula maliimat almmamiftl.I'. 



? Gene bir dansOzle evlene 
18 bin kadem yukseklikten 

geceleyin para~utle indi 
90 Irk milyonerin macer 

Yeni Zelfmd a

dalanrun en zen
gin ndamlarmm 
isimleri saytld1gi 

lhtiy rin gen~ zevcesile oturdugu ~atoda ii~ ci
nayat i§lendi, evvela karde§i, sonra karde§inin k1z1 
,atoda oldiiriildii, ihtiyar milyoner bu cinayetler-

r 
s1 gibi tehlkld edil

rnesi laz1m geld1gi 

meydnna ~karll
d1. Umumi efltilr, 
mahkcmenin var-

Bir sene cvvel 22400 kadem ilti.f a
.(ian giindiiziln para§ilt ile yere ine
l'ek cihan rokoru yapan Gwynne JohnS 
lismindc Galli bir ingiliz bir ka~ giin 
evvel de geceleyin 18000 kadem irti
ladan p~t ile hunege muvaffak 
<>larak gece ciha.n rokorunu yaplill§
itJ.r. 

Evvelki rokorda kendisini tayyare
nen attlktan sonra anca:k 18000 ka
oem a§ak1ya indlkten sonra paI"afd
:tunu acma&a muvaffak olmu§tu. Bu 
"cieta dahi kcndisini on seldz bin ka.. 
oem ~1ya att1~ vakit ancak yere 
!OOO kadcm lmldl~ zaman para§iitii
Jlii acabilmi§tir. 
'. Mumaileyhin gece cihan rokoru 
.Yapacagmdan ingiltere hava idaresl
nin malumati bulundugundan Salis
bury ovasmdaki dart tayyare meyda
IU hazir bulunuyordu. Tayyareci ken
tlistni .pam§iltil ile B§Rgtya sahverdl-

gi .zaman belindeki kuvvetli elektrik 
f ener.ini silt Slk salllyarak mevcudiye
tini yerdeki hava memurlarma bil· 
direcekti. 

.Ak.si tesadilf olnrak 8§8.giya kendl· 
sini sahverdlgi zaman !ener bozuhn~ 
ve ~·.la i§a.retvermege muvaffak ola.. 
m~. Riizg!r 1se IPa~tu ile bir· 
likte kenclisini uzaklara sevketmi§t1r. 

Hava idaresi civardaki btltiin koyle
rin ahalisinl harekete get1rm~ ve tay
yareclyi bir funda.11k i~lnde saliinen 
bulmU§tur. Tayyarecl hemen Notho
ravon tayyare meydaruna goturill
m~tlir. 

Diger bilegindeki barograf hangl 
i.rtifnlarda scyrederken ~ag1ya indi· 
gmi gostermi§ oldugundan glindil.z 
cihan rokoru yapan tayyarecinln §1.m· 
di de gece rokoru yaptigi biitiln diln
yaya nan edlhni§tir. 

zaman doksanllk 

Vinter'in adl da
ima bB.!la g~er. Bu 

illtiyarm doksan 
y~da oldugu 
balde gen~ ve gii

d16ri bu neticeyi ~Up· 
he ve tereddildle 

kar~lad1. <;iinl..'ii 
doksanllk bir ihti-

den beraet etti, fakat kendisi de zehirlenerek 
oldiiriiliince gen~ kartSJ tevkif edildi, gen~ dansoz 
kay1n biraderini ve k1z1n1 oldiirdiigiinii itiraf 
etti, ihtiyan da dansozii ~1lduas1ya seven katibi 
zehirlemi1ti. 

yann koskoca :bir 
kadm1 pencereden d1~nya ata:bilece -
kuvvete malik olanuyacagi kabul 
olundu. 

milnasebata dair hicbir ~ey duyulmu
yordu. 

Ancak sene sonuna dogru mahke
meye in tlkal eden esra.rll blr hadise 
m\.inasebetile herkes Vinter'in cok 
gen~l~~ olduguna kanaat getirdi. 
Hern ka.rlSl, hem de kendisi mnhke
mede hesap vermege davet olunmu~
lardl. c;ilnkii bir gcce ~tonun bal1ce
sinde Vinter'in biraderi 'Vilyarn 010. 
olarak bulunmu~ ~agmda gorii
len bir revolver ku19unu yarasmdan, 
katledil~ oldugu ~rm~ 

Ya otomobil al1rs1n1z ya istif a ederim 

zel bir kadma goniil vermesi, hayatl
run '.f cci bir surette nihayet bulmasile 
netlcelendl. Bundan daha dort sene 
evvel Vlnter'in sU.rdugi.i miinzeviya.ne 
hayattan dolayi ~ikayet eder durur
qara1r. o, milyoner oldugu halt1e, 9ok 
hasis blr hayat siirdugunden cVel
lington 'un Canll oltisil> lftkabinl nl
~· Vinter kilciik bir J.."Uliibede ya
~. ;i~ni kendisi goriir ve akrabasl
na mensup ~uklar bu milyonert zl. 
ya:rete gittikleri zaman, "Onun evinde 
bir darillft.cezede i~ler gibi, ikram 
g0rilrlercll. 

1934 senesinde Vellington ~ehrin
de Tok .Malyela admda giizel ve ca.. 
zibeli bir dansoz temsiller vermege 
b8.!llaymca, milyoner canh olil, lbirden
ibire dipcliri bir adam oldu. Vinter la
yafetini degi~tirdi, ~lk Cez?!leie b~
ladl, biltiin eglencelerde ham bulun
maga ve paralan bol bol ~aga 
ba.'}lad1. Nihayet .giizel dansoze ta.lib 
oldu, bir ~k kwnanna giri~ti ve bir 
zamanlar nasil cihan borsalannda oy
ruyamk mllyonlar kazandlse, bu se
!er de 8.!lklnda m uzaffer oldu. Dans(). 
ze laymetll milcevherler 'hediye etti, 
rnilkcllef bir yat satin alcb, Velling
ton sahillerinde kaleye 'benzer bir ~
to Inp ettlrdi. Nihayet, giizel dansO
ziin istikbalinl de d~iinerek onunla 
evlendi. Doksan y~daki ihtiyann 
on sekiz ya.c;;mdaki giizel dansozle ev
lenmesl parlak surette llrutlandl. 

Karde,P ihtiyar milyoner, Vilyam1 
Oldilrmekten su~lu olarak mahkeme
ye veri~ti. Vinter mahkemede de
di ki: 

IFakat Y.inter, bu defald bcraetin
den ve akrabasma kar~1 kazand1gi 
bu yeni zaferinden zevk almak i~in 
uzun vakit bu1amadl. 0, bu mayis or
tasma dogru kansile Parise gitmek 
ve gene, giizel kansma Parisi g0ster
mek istiyor.du. Fakat hareketinlien 
iki giln evvel ~ddetli sancilar iginde 
birdenblre vcfat etti. Doktorlarm mu
ayenesi neticesinde, Vinterin zehirlen
digi anla,,~d1. Tabli ilk once kaflSI ha
tira geldigi i~in sab1k dansoz yakala
nnrak sorguya ~ekildi. Kadm, her ne 
kadar kocasim zehirledigini inkar et
ti ise de zab1ta ona inanmak istemedi. 
Yg.Imz, kadm sorgu esnasmda s1kl~
tm1mca, knymbiraderi Vilyarnla onun 
klz1 Spuan•1 b1diirdilgun{i. ciinkil ~Ok 
sevd.igi kocasi Vinter'i onlara kar~ 

mildafaa etmek 1Zt1rarmda kalm~ ol· 
d~u soyledi. K.ocasrm zehirlemek
le hl~bir a1U.kas1 olmadiguu tekrar 
et ti. 

t\tlantik r denizinde ingjltenmin 
'bennud adalan vnrchr. Bu adalann 
lnerlcezt Bermuddur. 22,000 niifusU 
ttarmr. 

Bugiinlcrde cam ~ok SI'kll.an bir 
~i wrsa o da bu aaalarm vali.Pntn 

canuhr. Bu zat es1d bir generaldir; 
emir vennege, emhierini de yerine 
~etirtmcgc a~. R&lbuki bir 
.llteginI yerine getinnedller. 

General Tali, ada mecli9ine -decli Id: 
- Tef. ~J.kmak i~ bana blr 

lltomobn Uzim, bir oto.moWI a11ms 
hna ... 

Meclhl inuikbe cevab verili: 

- Emrederseniz bir araba alalnn. 
bir bisiklet o.lalnn, fakat otom.obll 
ot.omobil alamayiz. .. 

- Sebebl? 
- Bugiine kad.ar kil~iik adam1za 

motiirlii big bir ~ey ISOkmadik. Size 
otomobil ahrsak, hemes otomobil 
alacak, ballan rahata ~· 
Bunun ~ illdze otomobil alamlyaca· 
Gtz! .... 

Vall necl.isten ~ ve dedi ki: 
- l'a otom.obll al.lrsinn, ,.abut is

tifa ederim! ••. 
Galiba :Demumda bqka bir vall ta.

yin edecekler! ••• 

c-Maattecssii:f onu ben Oldiinnedim:. 
Karde¢m son aylar za.rfmda bana o 
kadar fenallklar yapti ki onun o1du
rillrnii~ olmasma hie acimiyorum. O 
beni vesayet altma almak isti
yordu ve bfitiln e.lmibam1, bunun i~ 
aleyhlme hare'kete getirm~tb 

Q1r1I ~1plak bir dansoz 

Mahkeme, Vinter'in beraet1ne 'ka
rar verdi. Fe.kat ild giin sonra "ZB.blta 
tekrar onunla ve kansile rn09gUl Ol· 
maga mecbur kaldl. Maktul Vilyam.'m 
clli ya~da'k:l k1Zl. Spuan geceleyin 
Vinter'ln ~'to.suna girmege muv:affak 
olmu~ ve miit~ bir miicadeleyi mu
teakip ~tonun penceresinden a.c;;a~· 
ye. atilarak Olm~U. 

Bu defa da Vinter, 'katilin kendisl 
oldugunu iftiharla itiraftan cekin
medl. Fakat kanun onu mesul ituta.
rnadJ. <;iinkii hAdise mahallinde yap1-
lan k~fte, kadmm evvela milyonere 
iki cl tabanca siktigi ve pencereden 
~al'il ablmasmm bir nefis rniida'faa-

.Miizakerenin ikinci safhasmda ka
dmm, zehirlenme hAdiseslle hie ala. 
kas1 olmachg1 me~ ~1kt1. XaUI, 
mllyonerin kAtibi idi. Bu kB.tip, kad.I· 
m cok sevdiginden :ve onunla cvlen
meyi goze ald1rdlgmdan Yinter'i ze
hirlem~ti. Giizel kadlm, tahkikat hA.· 
kiminin ta.zyikinden kurtarmak icin 
k.D.tip bizzat mahkemeye milracaaUe 
cinayctini itiraf etmi~i. Bunun iize
rine kadm tahliye edildi. ~imdi o, ka· 
casmdan kalan muazzam mirasi ko. 
casmm akrabasile paylru;;acagm1 soy
lemektedir. 

Bu,gilnlerde Berlin varyetelerinde nu
rnara ypan bin tilrlii cambazlar, hokka
bazlar, muzikac1lnr arasmda bir de 
~.tnl~1plak dans .eden bir artist laz 
~ard1r. ismi Matea Merifild alan bu 
:tunerlkalJ gtizel dan.sOz ~ml~1plak 
ISahneye ~lkm'Sk yalmz ellcrinde tut
ltugu iki bilyiik yelpaze ile vilcudft
nu ortmege ~yor. Matearun bu 
Yeni dansln.nndan bahseden gazete-

Berlinde sicaklar £Ok fazla 
I Son giinlerde istanbulda oldugu 
gibi Berlinde de dayamlmlyacak si

Ca.k gilnler y~andi.Dort bu~uk milyon
luk bir §ehri boyle bir sicak dalgasi kap. 
ladigi zaman dondunna sarfiyati da 
llliith.i~ .surette artlyor. Mesell en 
S?cak giinlerde Berlin halkuun il 7 
ltl.ilyon 500 bin kilo buz ve 400 b1n 
litre 'dondurma sarfettigt tesbit olun
lllu~ur. Su sar.fiyatmm da gtinde 
900 .bin metre mikAb1na ~lktig-I g().. 
..'liilmil§tiir. 

Iertn ne.¢yatma bak:llacak olursa 
gO.zel Amerikah o yelpazelerle viicu
diinil ortmekten ziyade ~maga mu-
:va!fak oluyormU11. Bereket versln 
oynad1g1 «Kclebek ve 5riimcck:t 

!simll lfantastlk clans esnasmda iize

rine c;evrilen rengflrenk projektOrle-

izdiva~ hayatmm nastl g~tigtne 
ve ~atoda cereyan eden ailevi milnase
bata dair tafsilft.t yoktur. Dan.sOziin 
maiyetinde Siynml1 hizmet~ler var
dl. Onun i~in kan koca arasmdakl 

rin Slhirli ziyasi ~llt ta.raf}ann ~r- Yang1n tehlikesi 
tiilmesine yardun edlyormu~. 

Be r k klar1nda otomobil Mangaldan tutu§an m~nto, 
r in so a w az kald1 yangina sebeb1yet 

bollugu · d 
Bir miiddet sonra Berlin sokaklan ver1yor u 

Kar1s1n1n kulag1n1 ve 
yiiziinii jiletle kesti 

otomobilden ge9iJ.mez bir hale gele- Evvelki gcce bir kan kooarun dik-

cektir. ~ilnkil yenl halk otomobllle- kat.sizligi yiizilnden Samatyada bir Yorganc1 Hamdj, kans1n1n ba(!ka erkeklerle dU~up 
rl ~ glkmaz herkes mutlaka bir mahalle yangm tchlikesi atlatm.1~tir. Y Y 

~:~~b= ~~~ ilzere ot=~=~IA~Sil~=N~~::. kalkmamas1 i~in bu harekeli yapl1g1n1 iliraf etli 
300 bin otomobil glka.raca.kt1r. BWl· N k da · 

... 1 ...... ,.,ttr gece arl1 ap1 oymyan tiyatroya . . d t 
arum J1epsl ~diden saw~ · gitmege karar :venni§ler ve soknga ~lk- . Ge~enlerde Ye~e c1vann .a. o ~-
Qunkii bu halk otomoblli yalruz 485 nn§lardir. ran yorganc1 Hamdi admd~ bm bir 
lirachr ve bu para da ha.fta.da ik1 bu· . . . miiddettcnberi ayn YB.!lad1gi ve b<>-
~uk lira ile Odenecektir. .Kan lkoca, tiyatroya gidip seyre- ~male 11.zere bulundugu kans1 Fat-

~~ dursunlar, odada biraktlklW:. ve mayi kandlrarak Karagfunriik clva-

Domuzlara ballkyag1 
1~ u~ bulun~ b~ .mangal uze- nndakl yorganc1 diikkamna gotiirilp 
rme sabet ede-.n bir c1vide asih bulu- ustura lie yiizilnii ve kulagm1 par~a-

Bir gt.in kendisini buldum vc: cArtik 
ba.r~alun, beraber gczelim> dedim. 
Bu sozilme inand1 ve gezme teklifimt 
kn'bul ederek benimle beraber geldi • 
A~arn uzeri bir rnUddet dolru;;bktan 
sonra beraberce bir slnemaya gittik. 
Gece de sinernadan c;1kmca, vakit ge~· 
tigi icin, o geceyi Karagiimrilkteki 
diik.kAmmda ge~innemizi teklif etti~ 
Fatma bunu kabul etti. Beraber diik .. 
kAna gidip yattllt: Ben uyumadlm. 
GOzlerimi 'kapayarak Fatmanm uyu
masm1 bekledim. Bir miiddet sonra 
kendisl uyuyunca yav~ yataki;an 
kalktun 'Ve e\rvelden hazrrlayip sakla .. 
dIC"tm usturnYI alarak yanma sokul· 
dum. Kcskin ustura ile yiiziinde dort 
yara a~hktan sonra kulaguu da kes
tim. Bu ~eri, Fatmayi oldilrrnek rnako1 
sadile yapmadrm, Benim rna"'ksad1m, 
onun yiizilnil yarahynrak cirkinl~ti
rip b~ erkekler tarafmdan be~ 
!llilmemesini tern.in etmekti. Euna da 
muvaffa.k oldum. 

Almanyada geni~ ~ domuz 
l'e~tiriliyor. Bir 90k miitehassis, 
dotnuzlann bes1enmelerlle m~gul 
Oluyor. 
Ki~n bfiyiittilen domuz yavrulan

"la havuc, rmsir ve un ile kan~tinl
llU§ ballk verll~ 'takdirde hayvan
~n y~Iandl~ gorlilm~nr. 

BWldan sonra mutehassislar, do. 
muz yavrulanna her giln 15 gram 
bahk eti verip 15 gram bahk ya.Rt da 
ig~ler :re domuz yavrulanmn bu 
g1da ile daha cabuk bliyiidUklerJ.ni 
itesbit et~lerdir. 

iyt amma, bu besleme pa:hahya mal 
olmuyor mu? ... 

K1rm1z1 gUllu h1rs1z 
1 Neuyork Ztibitasi, sekiz a:y taJd:p
ten sonm «Giillil 1nrsiz» di.ye_ amlan, 
'la.Jc Dolamoni 11aJcala.di. 
_ I ak on ~ekiz y~nda ha.rikul&:!.tl 
Piizel bit: erkcktit'. Keniltnt zengtn. 
b.ileZerf.n gem; kufian.na -Oegendiriyor, 
Onlara kur yapiyor w bu a.rada el.mas-

~ ~arlio§ do1a§irken yakalandi 
~ Galatada blr otelde misafireten 
Otu.ran ve Bursada elektrik~l Fran
suva, diln son dercce sarbo§ bir halde 
dol~irken polisler tarafmdan yaka
\anm~, mahkemeye verilmi~tir. 

A.rnator bir §oforiin marifeti 
Latif isminde amaWr bir sofOriln 

ldal'esindeld 1679 numnral1 ot~mobll, 
knrnkoyde kebabc1 Selimin giragt 
Ahmede ~arparak yaralanu§tlr. 

Ianni QDltuor vo elmaslann yerms 
1ctrmtz& "fbir gill bt.rakip ko.f;iJIOT. 

J ak Y:eni Orleanila 1JO]calandi. Ora
da bir kag kiba.r. 'kliibitn 6.zasiydi. Her
kes onu giJnfll avczsi hayalperest Ufr 

§af1" diye ta~ordu. 

Evkaf belediyeye 130 bin lira . venyor 
Evka.f ile Belediye arasmdaki ihti· 

lA.f hakem heyeti kararlle balledllmi~ 
ve hakem kB.ran her iki taraf a tebll~ 
~ti. Bu karar muclbince Evkaf, 
.Belediyeye 130 kilsur bin lira lade ede
cekti. Bu pararun iadesi i¢n Belediye 
ile Evkaf arasmda cereyan eden mu
habere netiicelendiginden, 130 bin li
ra hafta icfnde Belediyeye verilecek
tir. 

~an N~ir:nin mantosu mangal iize- lami~ti. Diln asUye dordiincil ceza 
nne dw;;m~ ve yanmaga b8.!11aimst1r. hk . d Hamd' · k f V'"·- n...• d oda d _.:.,...... ma emesm e mm mev u en 
~~z~ana ~ ~~~ · 
kapl~n'\'~ • • · • "dh1.,. bir muhakemesme ba.'}laruru~tir. Mahke-

~~, evm 1~In1 mu ~ ya.. . 
ruk ! okusu ka ilrun t1 rnede Fatrna da davac1 mevkiinde bulu-

t P 1~ r. nuyordu. Fatmanm yi.iziinde dart ta-
Evdeki diger kiracJ.lar neden sonra. ne derin ustura yaras1 gorilnuyordu. 

i§1n farkma vararak polise ve :itfaiye- Bir lrul$ da gene ustura ile ikesll-
ye haber v~ler, d.erhal ye~erek mi~i. 
oda kaplSl klnlmak surel.ile 'B~ san
diiriilm~ ve civardald kfu:nilen ah· 
~ap ve eskl evler bu suretie biiyiik 
lbir teh1ike atla~r. 

Oskiidarb 1hsamn soydugu 
yerler 

Bundan dort giin evvel yakalanan 
blr~ok lurmzhklardan on ild sene 
hapse rn.ahkUrn o1an Uskiidarlt. thsan 
ha.kkmda Emniyet miidiirlil~ ikincl 
f?ubesinCe yapllan tahkikat ikmal 
edilmi~tir. 

ihsanm, Tahtakalede Ku~ Yen1· 
ham, Tanburac1 hamru, Kug(lpazar
da Alemclar haruru, Nuruosmaniyede 
Docent bay thsamn evini, Nuruosma.. 
n1yede Halk apartnnarum, Mercanda 
Tlgcilar hanm1, Yagkaparu ve Mum· 
hane caddesinde lid evi, Nuruosma
niyede $eref sokagmda bayan Zeki
yenin evini soydugu tesbit ~tir. 
ihsan diln adliyeye tesllm edllmi~tir. 

Son tahkikatm ac1Imasma dair ka
ramame okunduktan sonra sorguya 
~ekilen Ham.ell vakayi ~oyle anlattI: 

- Karim. Fatmayi cok seviyordwn. 
A.Imesile bazI uygunsuz arkada§lan 
lkencllslni kandlrarak fena yollara sev
kediyorlardl. Bunlar v8Sltasile ~a
nda bazi adamlarla rntinascbet pey. 
da cttiglni ogrendim. Kendisine mii
teaddid defalar ihtarlarcla bulundwn. 
F.akat s0z dinletemedim. O gene esk1 
abH\ksIZhklanna devam ediyordu. Nl· 
hayet aynlmaga karar verdik ve biri· 
birlmizden aynldlktan sonra mahke-
moye miiracaatle b~ma davasi ~ 
tlk. Lftk1n kar:mU ~ok sevdigim le.in bu 
aynllk beni gok milteessir ediyor, 
Fatmanm b~ka erkeklerle t~a
sma fena hnlde sinirleniyordum. Ben
den ayn.ld1ktan sonra ba~kalarile de 
d~p kalkamamas1 icin kendisine 
bir f enallk yapmaga karar verdim. 

KarlSl, davac1 Fatma da vaka~ ay .. 
ni ~ekUde anlatarak dedi ki: 

- Gece uyurken birdenbire yiizO.· 
miin sJ.Zladlgmi duydum ve yataktan 
s1~adun. Yiizilm Ye kulagrm kanlar 
icinde kalm1~, s1z1Iyordu. Kocam Ha,m.o 
di de elinde ustura ile kar~unda du
ruyordu. Can aclSl ve korku ile diik· 
k!mn i¢nde bagmnaga b~achm. 

Giirilltuyii duvan polislcr ve halk ye
ti~erek beni kurtardtlar.> 

$ahidlerin cclbi i¢n muhakeme 
b~ka giine birakildl. 



Sahlte n 

Bursanzn imar pldnznz 
B. Prost yapacak · 

Yesil, Muradiye gibi tarihl ve k1ymetli 
abidelerin et raf 1nda bUyUk parklar yapllacak 

Devlet ma hallesi, Cumhuriyet meydan1nda, Sanayi 
mahallesi Merinos f abrlkas1 yan1nda kurulacak, 

<;ekirge su 1ehri olacak 

BuNianm umumJ manzaru1 ft lmar komi!Jonu rei!i nll B. §efik Soyer 

Bursa (Ak~) - ~ehrimiz imar I 
planmm B. Prosta yaptmlmas1 ka.tl 
olarak tekanilr ct~tir. Plfm esas
lan ilzerinde !cab eden hazul1klar ha
raretle devam ediyor. 

~ehrin ve ~hirle birlikte Uludalm 
havadan fotografileli i~in, alakal1 ma
kamlardan muvafakat cevab1 gelmi~
tir. istanbul Be1ediy~i de fotograf 
J~inde Bursa Belediy~ine vasi mik
yasta yardlm vadinde bulunmu~tur. 
Hava fotografmm kanunue,11•elde 
almmas1 da tesbit edilmi~tir. 

Diger taraftan B. Prosta verilmek 
uzere umurnt ve mufassal bir rapor 
hazirlarnak i~in imar komisyonu, va
li B. ~efik Soyerin b£l-?kanhg1 altmda 
~al1~maga bW?laim~llr. Mtitehass1s
larla birlikte imar komisyonunun 
kadrosu otuzu ge~mektedir. 

Komisyon ge~en haftadanberi ti<; 
umumi t-0plant1 yapm1~ ve dort komi
te te~kil etmi~tir. Komiteler s1k s1k 
toplanarak raporlanm hazirlam1~lar
dll'. 

Raporlardan bir klsmi miizakere 
ve kabul edilmi~ir. Bunlar arasmda 
en ziyade tarihi binalar klsm1 komis
yonu bilhassa me~gul etmektedir. 
Bursanm eski, dagm1k bir ~ehir olma
s1 ve k1ymetli bir~ok tarihi eserlerin 
~ehrin hernen her tarafma serpilmi~ 
vaziyette bulunu~u. bu yolda yap1lan 
tedkiklerln de ~ok esasll olmasm1 icab 
etthmektedir. 

~ehrin muhtelif kablistanlanndadlr. 
Onun i~in komisyonda, bu mezarhk
larm muhafazasmdan zi.yade, loymet
li mezarlarm rniinasip bir yerde top- . 
lanarak bir nevi eazrm mezarhg1, ya
hut mez...arlar milzesi te~kili fikri ilze-
1·inde bir temayCI goze ~arprnaktadtr. 
cYc~ib, cMuradiye~ gibi bina ve tarih 
klymetleri baklmmdan ehemmiyetli 
abideler, bulunduklan yerlerde mu
haf aza edilec£k ve gevreleri geni~le
tilerek, eserler, bilytik parklar i~ine 
ahncaktir. 

Bursamn kurulu~ vaziyeti de ince
den inceye tedklk edilmektedir. <;e
kirge, bir koy ve rnahalle vaziyetinden 
~1kanlarak tamamile modern bir su 
rnmtakas1 haline konulacakt1r. 

l?imdlki stadyom i1e <;elikpalas ara
s1, Killtilrpark sahas1 olarak aynla
cak ve sanayi mmtakas1 cMerinos» 
fabrikas1 civarmda kurulaca.khr. 
~ehrin i~inde, muhtelif serntlerde bu
lunan fabrikalar kamilen bu mmta
kaya indirilecektir. 

Devlet rnahallesi, bugi.inkli Atatilrk 
haykelinin bulundugu Ciirnhurlyet 
rneydanmda t~ekkiil edecek :ve yeni 
yap1lacak olan Halkevi binas1 da bu
rada in~a olunacaktir. 

~ehrin tren ve otobus istasyonlan 
ile halve ticaret rnmtakas1, Demir~ 
istasyonu ile Uzun~ar~1 arasm1 kap
lam1~ olacaktir. 1 

irnar komisyonu, nihayet onilmuz
deki hafta i~inde toplantllanm bitir
mi~ ve raporu hazirlam1~ olacaktir. 
Raporun cografi, iktisadi baklmlardan 
ihtiva ettigi kls1rnlarmda, ~ok kiy
metli tedkiklerle esasll ve muf assal 

Muhtelif mmtakalardaki mezarhk
larda pck ~ok ~ahsiyetler medfundur. 
Bunlar arasmda, ta Bursamn f ethi 
zamanmdanbe1i if a ettikleri ilmi ve 
askeri hizmetlere gore, tarih sahifele
rinde yer alm1~ simalar bulunmakta
d1r. Fakat dedif,rim gibi, bu mezarlar, 1 malurnat rnevcuddur. 

- Sen Petronu ne kadar iyi tam
yorsun? 

- Onu, kirnse iyi tarumaz. Fakat 
herkes, bu anlattiklanm1 bilir. QiinkU 
butiln Roma onunla me§gul. Btitiin 
kadmlar ona ~1ldmyor. Erkekler gip
ta ediyor. Yalmz ondan Poppea ile 
Ticellius nefret ederler. 

- Poppca, Ticellius. Billyor musun, 
ben bunlardan Nerondan korktugum
dan daha f azla korkuyorurn. 

- 0 haldc rnilrnklin oldugu kadar 
silik kal, fazla siislenme. igrcnc; te ol
ma. Bir §eyi ne ~ok iyi, ne ~ok fena 
yap. 

- Biltiln bunlar ni~in? 
- Sana bir fenahk gelmemesi i~in. 

Poppeamn gozleri, Uzerinde bir ka~ 
saniyc fazla durdu mu, kendini bed
baht addedebihrsin. i§te bundan sa
kmmah, varhgm1 mtimkiin oldugu 
kadar saklamaga ugra§mah. 

Dinllyen csmmin solgui1 yiizunde, 
bir ac1 do!a~t: gene ic;ini c,;ekcrek: 

Al '· Ne i<;in bu saiaya geldim 
dcdi. 

- ~C' rm dur::.}c )3. geldim de.en 
da a d i u olu1 D yaya ge dikten, 

hele boyle geldikten sonra biliyor mu
sun biz, esirler, para ile satm alman 
insanlar, neyc benzeriz? 

-Neye. 
- ~u ayagmdaki silslii §e1idlerle bag'-
11 pabuca. Evet biz miitemadiyen czi
len, siislti pabuc;Iariz. Biraz canlan
m s1ksak, kullamlrn1§ oldugumuz ic,;in, 
almd1g1m1zdan daha ucuz bir fiatle, 
bir eskiciye satar, \'e yalmd, f1rlatip 
ta .. obiir diinyaya atarlar. 

Ac1, act giildil. Diger esire aglar 
gibi ba§ml egerek giilen arkada§lmn 
omuzuna dayad1. 

¥¥¥-

Roma sokaklanm, gece tiillerle sar
IDI§, bilttin ne§esile parhyan rnehtab, 
pmlt1lar sac;mi§tt. Roma artik uyan
mi§tI. Her ko§esinde, bin bir zevk ve 
bin bir ac1 sakhyarak ya§1yordu. Ha
yatI, tuttuklan §arap kupalanmn 
i~inde gbrmege ba§l1yan sefihlcr gi.ilil
yorlar, sefiller ai; rnidelerini ellerile 
bast1rarak inlerken, uyumaga c,;alI§l· 
yorlard1. · 

Neronun saraymda ta§an bir ne§e 
vard1. Sokakta bir ka~ ki§i durmu~. 
parh1an saraya bakarak dii§ilniiyor-

Manlsada UzUm bayram1 
Bu aene bayram ~ok giizel 

ve eglenceli oldu 

Manisa (Ak~am) - Bu sene Uzilm 
bayram1 ~ok gilzel ve eglence1i olmu~
tur. Manisanm civar koy ve nahiye
le1inden kamyonlarla getirllen tizilm 
niimuneleri davul zurna ile Halkevi 
bah~esinde a~llan sergiye konulmu§
tur. Sergiyi vali B. Lutfi Kirdar ac,;
m1~ ve ilzilrnden yap1lm1~ bilyUk bir 
~elengi Atattirk biisttine koymu§tur. 
Merasimde on bin ki§iden faz1a halk 
bulunmu§tur. 

Ktitilklerden i.iziim tophyan koy 
k1zlarm1 temsll eden canll tablolar 
sokaklarda gezdirilmi~. ve sergidc en 
iyi uztim yeti§tirene hediyeler veril
dikten sonra te§hir edilen taze ilzi.im
ler halka dag1tilm1~tir. Herkes ilzlim 
~ark1sm1 soyliyerek bol bol ilzilm ye
rni~tir . 

Oece, ortamektepte koyliller ~erefi
ne 300 ki~lik bir ziyaf et ve Halkevi 
bah~esinde gardenparti verilmii;tir. 
Gardenparti ~ok eglenceli ve kalaba
llk olmu~tur. Manisanin Uztim tan
gosunu soyliyen bir<;ok c;ifUer, gece .. 
yansma kadar dansetmi~lerdir. 

B~vekil izmil'den donti~te husust 
trenle Manisaya ugrarm~ ve fevkalade 
tezahilratla kar~1lanm1~tir. B~vekil 
evvehl Partiye gitmi~, ~ereflerine ve
rilen o~le zlyafetinde bulunduktan 
sonra Uzilm bayram1 miinasebetile 
~llan sergili gezmi~ ve etraf1 doldu
ran balk tarafmdan l?iddetle alkl~

lannu~tir. B~\·ekil Manisada birka~ 
saat kalarak, yeni yaptlan binaJai·1 
tedkik ettikten soma co~kun tezahil
rat arasmda ~ehrirnizden aynlm1~tir. 

Saghk korucu kur1lar1 
Edirne (Ak~ain) - Trakyada bu 

sene ac;1lan Saghk Korucu kurslann
dan 59 ki¢ S1hhat Vekaletinin prog
ramma gore kurs gormii§ ve bu gen<;· 
ler koy b0lgele1ine dag1lm1~lardir. 

OnilmUzdeki sene yeni kurs a<;1la
caktlr. Koylerinde slhhiye c;;antala~ 
riyle dol~an bu gen~lerin rehberligl 
pek luymetUdir. 

Umurbey koyiinde bademcilik 
. fidanhg1 

Edirne (Ak~) - Ziraat Vekfi.
letl <;anakkalenin Umurbey koyilnde 
bilytik bir bedemcilik fidanhgi. ye
ti~tirilrnek i.izere 12,000 lira sarfile 
derhal ba§lamt§tlr. 

Siirdde bir kamyon kazas1nda 
7 ki,i yaraland1 

Diyarbaklr {Ak1am) - :?ofOr Yu
sufun idaresinde, e~ya ve yedi yol
cu alarak Siirdden hareket eden kam
yon, Satt1 koyil ci\'anna geldigi za
man oniine ~1kan hayvanlan c;;igne
memek i!;in manevra yapmak ister
ken devrilrni~tir. ic;inde bulunan yedi 
yolcu ag1r sui·ette yaralanm1~ard1r. 

~ofOr Yusuf tevkif cdilmi~, yaral1-
lar da tedavi altma ahnm1~t1r. 

lard1. Hallerinden, o aleme girebilmek 
ivfn co§kun arzularla sars1ld1klan 
belli !di. Onlar da, asiller gibi silslen
mek, en nefis yemeklerle doymak. gil.
mil§ kupalardan damarlan alevleniu
ceye kadar §arap i~mek ve sade uzak
tan gorebfldikleri glizel kadmlann 
yumu§ak ''iicudlerini kuvveti artan 
kollan arasmda s1kabibnegi elbette 
isterlerdi. Lakin talih kara sargisile 
onlan ~ekerken, isyan etmek hakkuu 
bile kendilerinde bulamiyorlard1. Bu 
adamlar, yorgun bacaklannm iistun .. 
de sal1anarak saraym I§1klarm1 scyre
derken, 1ztirablarim biraz daha derin
le§tirmektt>n ba§ka, acaba ne bulu
yorlard1? ihtimal ac;hktan ve didin
mekten bulutlanan gozleri I§1klara 
dalarken, hig olmazsa, biraz hayal 
yaratmak ilmidile parllyordu. Kar§l
dan h1zll ad1mlarla ilerliyen bir gem; 
goriindu, kalaballga yakla.§mca hay
retlc bagird1: 

- Hey! Arkada§lar! Ne oyle hayran 
hayran baklyorsunuz? 

Kinle titreyen bir ses cevap verdi: 
- Neronun eglencesi var, bilmiyor 

musun? 
- Siz buradan ne gorebiliyorsu

nuz? 
- Hit;. Sade bak1p, kim bilir ne ka

dar egleniyorlardir, diye dil§tinilyo
ruz. 

- Demek Neronu ve asilleri k1ska-

Diinya bugday mahsulii 
bu yd ~ok bereketlidir 

Amerika hUkOmeti, ~if ~ilere 142,5 milyon lngiliz 
lirallk bir kredi a~maoa karar verdi 

Bu seneki dilnya bugday mahsuHi 
bir ~ok noktadan dilnyamn en mil
him bir 'meselesi ve ayni zamanda 
bir ~ok hilkumetleli dil~iindi.iren bir 
gailc olmu~tur. Bugday mtistahsili 
olan umum memleketlerde bu sene 
mahsul son derecede mebztildiir. 

Mahsuliin ~ok olmas1 fiatleri du
~iirmektedir. Fakat milstehlik mem
leketlerden i;ogu bu ucuzluga baka
rak killliyetli mikdarda ihtiyat bug
day iddihar edeceginden fiatlerin tu
tunacag1 ve hatta bir derece yilkse
lcccgi bekleniyor. 

Beynelmilel ziraat enstitiisiiniln 
tuttugu hesablara gore umumi harb
denberi §imdiye kadar kiirrei arzm 
~mal msfmda bu seneki kadar be-
1·eketll rnahsul olmam1~tir. 

Burada ge~en seneye 11aza1·a11 on 
iki milyon i.ic; yiiz bin ton fazla bug
day yeti~mi§tir. Bu fazlahk yiizdc 
on tic; nisbetindedir. 

Mustahsil mernleketle1in ihracata 
miisaid olan bugdaylanndan miis
tehlik memleketlerin ihtiyacah iki 
misli fazJa bulunuyor. 

Fransamn bu seneki mahsuli.i alh 
scncdenberi emsa.li gorillmemi~ de
rccede bereketlidir. Bu sene ktil1'ei 
arzm rusf1 ~imalisinde degil, msf1 
ccnubisinde de mahsuliin bereketli 
olacag1 anla~11Iyor. Avustralyada ve 
Arjantindc bugday mahsulii te~rini
sani vc kanunuevvel aylannda yeti
~ir. Lakin mezruatm bugilnkil hali 
mahsuliin ~ok mebzill o1acaguu gos
termcktedir. 

Amerika hiikfuneti, bugday ve di
gcr hububatm gayet bereketli ol
masmdan c;ifc;i smlfmm mutazanJr 
olmamas1 ic;in koyhilere yilz kirk iki 
buc;;uk milyon ingilz llrahk nakdi 
muavcnette bulunmaga karar ver
rni~tir. 

I 

Amerikah her koylii ycni mahsu
liin 27 kilo tutan her kilesi ic;in hli
ktimetten bir ~in lie,; pens milkafat 
a!acaktir. Koylii pamugun her lib
resi ic;in iki pens, mismn her kilesi 
Jc;in 8 pens, pirincin her 100 libresi 1 

i<;in bir ~ilin bir pens milkafat ala
caktlr. 

Oelecek sene mahsulil daha az 
olursa ~if~iyc verilen milkUat bir 
kat daha arttm.lacaktir. Amerika hii
kumeti bu nakdi milk8.fatlar ile 
koyli.iyil mahsuliln fiati dii~erse za
rara ugramaktan kurtaracak ve ay
ni zamanda sati~ muamclesini tcsri 
cdecekti.r. Koyli.i fiatin yukselme
sini bekliyerek elinde tutm1yacaktir. 
Bu surcUe Amerikada ticarct ve mil
badele canlanacaktir. 

Bu sene Tuna havzasmdaki mem-

myorsunuz 
- Tabii. 
- Ve bunu, utanmadan da soylil-

yorsunuz. 
- Elbette, neden utanahm; onlar 

bahth biz bahtsiz, onlar daha dogar
ken bahth imi§. 

- Bu dilnyaya herkesin gcli§i ve 
gidi§i birdir. 

Ya§hca bir adam ac1 bir gillil§le 
soylendl: 

- Fakat ya§ayt§lan C§ degildir. 
Gen~ omuzlanru silkti: 
- Evet, §imdi biitiln Romayi bir 

araya topla, bak kimi gen~, kirni ya§-
11, kimi s1hhatte, kimi hasta, bir k1s
m1 ~irkin, bir klsm1 da gtizel.dir. Yani 
hepsi bedbahttir. Lakin isteseler hep· 
si bahtll olabilirler. 

- Nas1l? 
- Kendilerini biraz daha az, ba§-

leketlerdc dahi bugday mahsuHi c;olC 
bereketlidir. Bu sene dahi Alrnanya 
milbadele usulil ile bu bugdaylarn 
ba§hca mil§teri olacaktir. Almanya 
en ziyade Macaristan, Romanya "e 
Yugoslavyadan bu sene bugday ala.· 
caktll'. Evvelce bu memleketlerdell 
daha ziyade mis1r ahyordu. Fakat 
bu senc m1s1r mahsulil iyi oJma· 
m1~hr. 

Arjantin dahi bugday vc- m1s1t 
mahsulilniln bir k1sm1111 mubadele 
surctilc Almanyaya vermcge haz1r· 
lanm1i;;tir. Alelade zarnanlarda bug· 
day m1s1ra nisbetle daha pahal1d1t· 
Lakin Rusya bir k~ haftadanberl 
diinya piyasasma bugdayi m1sll'dal1 
daha ucuza teklil ettiginden ~mdl 
mtSll' bugdaydan daha pahall bulu· 
nuyor. 

Bu se11e bugday mahsulilni.in f;01' 
meb'zill olmas1 yalruz tabii bereket· 
ten ileri · gelmi§ degildir. BugdaY 
cinsinin-1slalu ii;in yap1lan gayretlt't 
dahi miihim bir amil olmu~tur. 

Mesela Fransiz ziraat mi.itefennin· 
leri c;;ok yilksek verimli ve ayni 2a
manda hasadl. kolay bir bugday to
humu bulm~lardlr. Bu cins bugda)' 
~imali Fransa ve em.sali iklimlet 
ic;in son derece miisaiddir. Bu cln9 
bugdaya Rheims tohumu isml veril· 
mi~tir. 

Bu cins bugdaym verimi diget 
cinslere nazaran yiizdc yirmi f azla· 
d1r. Soguga ve dona mukavernct et· 
mektcdir. 

Taneleri sert ve iridir. Yalmz en 
iyi cins bugdaylardaki tathhk yo1'· 
tur. Bu cihetten ingiltcre, Kanadll 
ve Avustl'alyadaki yeni cins bugday· 
lara mundli bulunmuyor. Maaha1.a 
bereketli olmast itlbarile bugda)' 
mahsulil ilzerinde daima rnilhlm bit 
amil olacakhr. - F. 

<;orlu civar1nda bir batakhk 
kurutuldu 

~orlu (Ak§am) -Kazamizm TtirJc· 
gi.icii koytiniin slhhatini tehdid edel1 
18,000 metre uzunlugundaki goli.iJl 
batakhk k1sm1 kurutubnu§tur. 

.. 
KO<;OK ILAN 

okuyuculamruz arasmda 

EN SERI, 
EN EMlN 

EN UCUZ 
vas1tadlr. Alim satim, kira 1§lerin
de i§ ve i~i bulmak igin istifade 
ediniz! * _J 

koysayd1, ihtimal, sizler de, onun gft>i 
canavar olurdunuz. Qiinki.i iyiligi, fe• 
nahg1 ay1rabilecek zaman bulamazcll• 
mz. 

Dinliyenlerden biri, ba§mI salhys· 
rak soylendi: 

- Ne olurdum bilmem? BildiglJll 
bir §CY varsa benim ne ba~1ma tac, ne 
de cebime para koyan oldu. 

- Herkesin ba§mda tac, cebinde 
para yoktur. Lakin, her insanm kaf11• 
smm i~inde bir beyin vard1r. Bu d• 
her §CY i~in kafidir. Bak, bir kaG ad1J11 
yilri.i, kollanm kald1r, indir, gozleri11l 
kapa, dii§iin, d~iinebildin mi? 

- Evet. 
- Bak, cevap ta verebiliyorsun, dft" 

ha ne istiyorsun. Sende her §CY var· 
Boynunu bilkiip istedigini vermeierl• 
ni bekliyecegine ~all§, ara, buJ. :a~· 
benim de b~un ~1plak, cebimde, 111~ 
para da yok, hattft. karmm da a~ . .AJ1111t 
ben mesudum. §u gipta ettiginiz Nit" 
rondan ~ok daha mesudum. 

- Ne ic;in? 
- <;iinkil, yalruz kendimi di.i§iill" 

rnilyorum. Paras1z oldug1umun rarJ<Jil' 
da bile degllim. Neronun insanln~ 
izt1rabdan inletlrkcn buldugu zevlt ' 
ben onlara yardim edebilmck ic;ln i;it• 

·ncl, l1§1rkcn duyuyorum. Onun sev1 ·f 

kalanru, biraz daha fazla dii§iinerek. 
Mesela siz, bugiln bedbahts1ruz, ne 
i~in? Qiinkii yalmz kendinizi di.i§iinen 
adam1arsimz. Nerona gipta ediyorsu
nuz, ~iinki.i, anas1 ona, cinayetten ~al
ma bir kuvvet vermi§. O da, hi~ yo
rulmadan istedigi kadar f enal1k yapa
biliyor. Ah! Tembeller. i§te bunun 
i~in ona imreniyorsunuz. QUnkii her 
§Cyi yatab'1nda, uykuda bulmu§. Sizin 
de anaruz, daha siz yumurtasmdan 
yeni c,;Ikm1§, etrafma hayian, ha} an 
bakman bir civcivken, ba~1mza b'1 tac 

iniltilerle berabcr s6ntiyor, benimlt ' 
daima i~imde ya§iyor. Diin) a dond~){; 
~c insanlar ona 1Ane'9 bana te~d<l~0) 

~ edE'cek. .(Arkac;1 ,:ir 



La Fa yet ile La Ro1f uko 

Bayan La Fayet 

Sevgide if rata varacaksm • A~kln
ian b&§ka hie; bir §eyden zevk alnu
J&Caksm • Bir tek kf§i seveceksin -
Yegine gayen sevgiline kendini be
fendirmek olacak • Sevgilini koruya
caksm - Sevgilinin her halini, her 
huyunu Qeieneceksin • Onun istegl 
aenin ~tegtn olacak - Onu omriiniin 

· aonuna kadar seveceksin. 
Bu, 17 nci asrm Amentiiaiidilr. 
La Fayet ile La Ro§fuko da bu 

amentiiye Iman edenlerdendir. 

••• 
La Fayet'in annesi La Vergne, gen~ 

Ya§mda dul kahnca §Ovalye ROno do 
Sevinye ile evlendi; bu suretle 17 ncl 
asrm pyam dikkat iki simas1 akraba 
oldu. · 

ROno do Sevinye'nin iivey km hiir 
ve keyfine buyruk biiyildil. 

0 devrin mef}mr dedikoduculann
dan Biissi bir harita c;izmi§, §ehir 
isimleri yerine tarunm1, kimselerin 
isimlerini YazmIJ, herkese dil uzatan 
bir cog'rafya kitabl yapDUft1. Bu kl
tapta Vergne ic;in: «BU §ehir c;ok gil· 
zel ve c;ok milteass1p bir §ehirdir, di
yordu. o kadar miiteass1ptir ki, Bris
sak dilkasile patrik bu §eh irde ya§ay1p 
hiikilm siirdiller.u 

. BO.aai1ntn patrik diye ima ettigi kar
dmal RetzdL HalbukJ Retz hatiratm
da bayan La Vergne'den bahsederken: 
(!O afacan gene; klz1 elde etmek ii;in 
c;ok ugr~t1m ama rnuvaffak olama
d1m)) diyor. 

ZekASJ ve giizelligi ile ~hret bulan 
La Vergne yirmi iki y~ma geldigl 
ha.Ide evlenememi§ti. O zamanlar 
gen~ luzlar on dort on be§ y~1nda ev
lenirlerdi. Nihayet gtinlerden bir giin 
La Vergne de La Fayet kontuna var
maga raz1 oldu. Kont asil fakat buda
la bir adamd1. Kansma taparcasma 
~k oldu, kansi onu sevmedi. 

Bazl kadmlar vard1r, kocalanm yok 
ederler, diri diri gomerler; yeryilziln
de varhklarlle yokluklan miisavi olur. 
Bayan La Fayet te bay La Fayetl 
gomdii, yok etti. 1683 tarihine kadar, 
Yani tam 28 sene evli yqiyan bayan 
La Fayet evli oldugunun !arlona kim
se varmam1§tl, hatta kendisi bile bu
nun farkmda degildi. 
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Sayan La Fayet Pariste kralm yen
gesile ahbab oldu. Krahn tevecciihii
llil kazand1, fakat arkad~l oldiikten 
sonra bir daha saraya ayak basmach, 
kendi a!eminde ya§ad1. 

Kendi aiemi t;>ek parlak bir alem de
gildi ; ~ok dostu yoktu. Kalaballktan 
ho§lanmazd1, gtisteii§i sevmezdi. Ad1-
m ·<Sis1> koydular. Hayalperest, mariz 
bir kadmd1. K1rm1zi atlas dil§eli ya
tagmdan ~1kmaz, kadm ve erkek ar
kad~lanm yatak odasma kabul eder
di: Art1p eksilmiyen hafif bir harare
ti vard1. 

Yan uzlette y2§.lyan bu miinevver 
itadm roman yazard1, fakat imza koy
mazcb. Btiyiik rnuharrb:di, bunun bl
lindigini istemezdi ; giizel Jatince bi
lirdi, fakat konu§mazch; .e.~dlk ve 
lnti§fik bir dosttu, fakat gosterm~.idi. 

Bayan do Sevinye, bayan La Fayetf, 
bayan do Grinyam sevdigi kadar se
verdi ; bunun i~n bayan Grinyan La 
Fayeti sevmezdi. Hele arada Bay do 
La Ro§_fuko vard1. 

:/.:(. :(. 

La Ro§fuko ~ vecizcler > 1 ve... ~p. 
Junl1klarile rne§hurdur. 
Yin~! ~nrt y~ndayken kardinaI 

Ri§olieu'nun ellnden An d'Otripl, kral ]' 
13 unctl Luinin elinden de bayan 
Hotoforu almag\ kurnm§tu ... Eu a,ra.. 

da ~vroz dii§esi arkasmdan Longo. .; 
vii dil§esile sevi§ti. Bayan Longovil 
onu Mazeren ile meclis arasmdaki ih
tilAftan pathyan ihtilAle soktu, do
gu§te gozleri ~1 yukan kor oldu. 

Bu elim hldise bu Don Juam Ver
toy ptosuna hapsetti. GOzlerinde si
yah gozlilk rniinzevi bir hayat siirme
ge bqlad1. Ancak Mazarenin oliimiln
den sonra Parise geldl. Sen sokagmda 
Lianlrur konapm a~t1. Kirk sekiz ya
§mdayd1. 

1661 deyiz. Paris edebiyat kasirga
sma tutulmU§ sanki. Me§hUr kadm
larin salonlannda §iirler okunuyor, 
konser veriliyor, vecizeler sayleniyor. 
Vccizeler stiylenen salonlarm bqmda 
bayan Bablenin salonu geliyor ve ve
cize s0yliyenlerin ba§mda da La Ro§
fuko var. Ancak ((sevgide ifrata var ... » 
amentiisilne artlk iman1 kalmam1§. 
Kadmlardan ihanet gordilgii it;in ac1 
soyliiyor: ((Herkes a§ktan bahsediyor 
ama, goren pek az ... ,,, (lNamuslu ka
dm varsa onlar raha tlanna dii§kiin 
olduklanndandmi, «ihdas ettikleri 
vakalara gore qk1 tarit edecek olur· 
sak, dostluktan ziyade kine benzer.11 

La Fayet, La Roflukonun arkada· 
11 miydl, metresi mi?.. Miiverrihler 
biraz da kODlfU penceresi gozetliyen 
mtitecessis dedikoduculara. benzer. 
Biiyiik adamlann husust hayatlanm 
e§eleyip dururlar. La Fayeiit ile La~
fukonun da beraber s\irdiikleri om
riin izlerini ar&§tlrdllar, takat miis
pet bir neticeye varamadllar. 

La Ro§fuko, La Fayeti tanichg1 
zaman ellisine yaklqiyordu. Bu y~
ta bir erkek Apk olabilir. Nasil kt uzun 
dilli Biissl, bayan Skiideriye bOyle 
sayliiyor ve kad.mdan §U cevab1 al1-
yor: 

aBay La Roffuko, bayan La Fayet
Ie namuslu namuslu y&§lyor. Arala
rmda dostluktan bafka bir §eY olma
dip g6riililyor. Her ikisinin besledik
leri Allah korkusu ve belki de politi
ka, &§km kanadlarm1 kesmi§tir. La 
Fayet onun gozdesi ve ilk kachn arka
da§idm> 

La Ro§fuko da o sualarda §Oyle 
yaziyor: 

- Bir zamanlar ~apkmhk ettim, 
fakat artik, gen~ olmama ragmen et
miyorurn. ~apkmhktan vazg~tim, ve 
hlll blr ~ok namuslu insanlann &§kt 
zimmet kaydetmege ugrqtlklarrm gO
rilp §&§iyorum! .• 

!pk m1ych, degtl miydi? •.• Bu bil
meceyi c;0zmek i~in: Bagbych diye
lim. Her giin, sabah erkenden evinden 
~lkar, La Fayetin evine gider, gece 
~ vakte kadar kahrdl. 

La Fayet, La Ro§f\lkonun pessl
mizmlnl yatiotird1. La ~fukonun 
vecizelerine mukabil &Oyledigi sOzler 
buna delildir., ~Unkii La Ro§fuko bu 
sOzieri cerhetmemiltir. 

La Ro§fuko der ki: t<insanlann 
dostluk ad1ru verdikleri fey, izzetl nef
sin bir feyler tazanmara ~tiii blr 
tlcaretten bqka bir fey degildir.» 

La Fayet mukabele eder: •Harc1 

~y La Ro~fuko 

alem dostluk i~in dogru amma, haldkt 
dostluk it;in yanh~.1> 

La RO§fuko der ki: <1A§k ne kadar 
nadir olursa olsun, hakiki dostluk 
daha enederdir.n 

La Fayet mukabele eder: «Ben her 
ikisinin de enderligine kailim, ~ilnkii 
hakild qkta biraz dostluk, hakikt 
dostlukta da biraz 8.§k vvmr.,. 

La RO§fuko der .ki: d~adlndan ~o
gu 8.§kt tatt1ktan sonra dostlula yan 
~izerler, ~iinkii 8.§ktan sonra doatluk 
ta ts1ichr.1> 

La Fayet rnukabele eder: (IElbette, 
~ilnkii 8.§kta her §eY vard1r: Fikir, 
kalb, vii cud •.• ,, 

" Bayan La Fayet: 
- La Ro§fuko benim zekAIDI, ben 

onun kalbini i§ledim! demi§, dogru 
soylemi~. 

• •• 
Bu qk gibl ~ kuvveUi dostluktan 

Frarunz edeblyab bir pheser bzan
ch. La Fayette, La Roftuko bqbqa 
verlp bir romaa yud1Jar: La prenses 
do Klev. Bu romarun kahramam pren
ses La Fayet, bay Nemur da La ~
fukonun ta kendlsidir. 

Bir giin dilimize ~evrilmesini te
menni edecegimiz bu giizel eser yaz1-
1Iyordu, Bayan Skuderi, Bay Bttssiye 
dedi ki: 

- Haberin nr mJ?.. IJa .Fayet tle 
La Ro§tuko ba§ba§a verml§ler roman 
yaziyorlar. Bu yqtan sonra beraber 
b&§ka bir teY yapamazlar kl ... 

Biissl gfilfunRdi: . 
- Gen~ olmachklan ne mutlu; yC'k

sa oturup roman yazmazlardl, biz de 
gilzel bir eserden mahrum kahnhk! .• 

Seliml Sed~ 

Beyairler araba ile birlikte 
denize yuvarlanchlar 

Silriictl Aa1amn idaresindeld ~ift 
beygtrli blr araba, sebze hall nht1-
mmda yiik yilldemek \izere bekle
mekte iken, hayvanlar \irkerek ara
bayi denize siiriiklemif}erdir. 

Araba bu ~kilde denize yuvarla
runca zab1ta haberdar edilmi§, zab1ta 
itfaiyeye malfunat ve~ ve itfalye
nin tahllsiye tertibatile beygirler ve 
araba kurtanlml~t1r. 

Candarhda deniz klubii a~1ld1 

• 
lnnir "(A.~>: - DlklH tar.aatnm 

Qandarll nahiyesfnde bu ha1ta de
nlz sporlan kltlb11 ~Jm1~tlr. Yeni 
kl ii.bi.in ~llma tOrenlne 1zmir vallsi 
z. Fazll Gill~ riya.set e~, Berga. 
ma bandosu gilzel musiki p~ 
~tu. ~er arasmda plAjda 
muhtelU milsabakalar yap~. ka
zananlara ~eler verllmi~tir. Vall 

B. Fazl1 Gill~ vlllyetlmizd• «!eniz 
sporlanmn sfiratle ~f1 ve yiik
selmesl l~ miihirn tedbirler almak
tachr. Yalonda Urla, KarabW'un ve 
~e kazalannda da birer deniz 
sporlan klilbil ~Ilacakt1r. Yukar1da
ld resimde c;andarll plajmda gen~
ler ve ark:a tarafta vali ile diger ze
vat gorilnii.yorw. 

dahlfe 1 

Vichy'ge akin 

Vichy' de 926 danberi 
gOriilmemi§ kalabahk var 
Bunun ba1bca sebebi, frank1n k1ymeti bir misli 
indirildigi halde fiatlara zam yapilmamas1d1r 

Vichy Afustos 
Pariste bir miiddet kalmak, ban 

teclkikler ve mfillkatlar yapmak nl
yetinde idi.m. Bu makwlla, ecnebl 
gazetecilere biiyiik kolaybklar g0steren 
Accenil miiessesesine hitaben miles· 
sesenin 1atanbuldakl nazik miimessi
ll ve Ajans Havas muhabirl IL Valery
den bir takdim mektubu alml§t1m. Fa
kat mcaklar bent hasta ettl, Parise 
muvasalatumn ii~Uncii g(lnu seyaha
timin hedefi olan Vichy {Vl§l) ye ha
reket etmege mecbur oldum. 

Vichy biltiln dilnyada tanmm1§, 
Fransamn me§hur su §ehridir. Her 
giin dokuz on saat masa ba§mda ~a
l~manm sebeb oldugu Anzalar yilziin
den, doktorlanm1zm tavsiyesi i.izeri
ne, §irndiye kadar ii~ defa Vi§iye gel
mi§, her defasmda ~ok istifade etmi§· 
tim. Bu sef er dordiincii seyahatiml 
yap1yordum. 

Parisi 35 derece mcakllkta b1rakrnl§
tun. Vichy'ye geldftim zaman tatll 
bir ha,•a ile kar§lla§tim. Termometre 
24 dereceyi gOsteriyordu... Parka ba
kan Amirante oteline indirn. Saat 
diirt bu~uktu. Su i~me zamaru yakla§
t1gmdan ellerinde bardaklarile bir in-
81.Il seli muhtelif membalara gidiyor
du. 

Park mtithi§ kalabal.lkb. Diinyanm 
dart bir tarafmdan gelmi§ binlerce 
1nsan aga~lann altmda oturrnu; ak
pm konserlni dinllyordu. Son seya
hatlerimde hi~ bir zaman Vlchy'yi bu 
kadar kalabal1k gormemi§tim. Otelin 
miidiirilne: 

- Bu ne kadar kalaballk ... dedirn. 
Bana §U izahati verdi: 

«- Vichy 926 senesindenberi hi~ 
bir zaman bu kadar kalabahk olma
Illl§tI. Bu sene buraya miithi§ bir akin 
var. Bi.itiln oteller agzma kadar dolu
dur. Eg'er istanbuldan mektup yaza
rak vaktile yer temib. etmemi§ olsay
dm1z, diger bir ~ok rniiracaat edenler 
gibi, maatteessilf sizi de misafir ede
miyecektik ... Otellerden ba§ka pansi
yonlar da, aileler nezdinde de bo§ oda 
kalrnami§tir .1> 

Vichy'ye ilk defa olarak 926 sene
sinde gelmi§tim. O sene bu giizel su 
§ehri hakikaten milthi§ kalaballkti. 
927 de ikinci ziyaretimde kalaballk bir 
par~a azalmI§tl. U~iincii defa olarak 
931 de geldigim zaman Vichy adeta 
tenha idi. Biiyilk palaslardan bir los
nu a~am1§t1 bile... Bunun sebebi 
929 da bqhyan diinya iktisadi buhra
mrun tesirinin heniiz ge~memi§ ol
mas1ych. Bu yiizden Ariierlkadan, in
giltereden Vichy'ye hemen hie; kirnse 
gelme~ti. 

Son senelerde iktisadi buhran §id
detini kaybetti. Bu hal ve trangm 
loyrneti bir misli indirildigi halde fiat
lere zam yapllmamasi Vichy'ye yeni
den bilyiik bir akin olmasrm temin et
ti. 931 de kapab duran palaslar yeni
den a~ld1, her taraf doldu. 

Vichy'de be§ bilyilk palas, bilinci, 
ikinci, l.ic;ilncil, dordilnci.i simf olmak 
u zere dbrt dereccye aynlm1~ yilzlerce 
otcl, bir c;ok pansiyon vard1r. Ek e1i
yetle hbkilmdarlarm, ingiliz lordla11-
run \e buyiik zenginlerin indiklen p • 

laslar ni~ pahahdir. Sabah kah
valt1s1, ogle v• ak§am yemegi dahil 
olmak uzere ltlr oda i~ln giinde en az 
300 frank, yalll bizim pJlram1zla on, 
on bu~uk Ura "ftmlek lizimd1r. 

Birinci aniJ.f. otellerde fiat 70, iltin
cl mmfta ee, ~Unciide 50, dordilncil
de 40 franktan ~Jar. Pansiyonlarda, 
yemek i~mek dahil olmak ilzere 20 
franktan yani 70 kUl"U§tan it ibaren 
oturmak kablldir. Her tarafta yiyecek, 
ve temizlik be1ediyenin s1k1 kont rolil 
altmda bulun<lugundan bu ucuz pan
siyonlarda bile hileli, kans1k yaga, 
rnideyi bo7.acak yemege, kirli bir yata
ga tesadiif etmek kabil degildir. Pan
siyonlarm ucuzlugu verilen yemekle
rin bir kap ve basit §eyler olmasmdan 
ileri geliyor. 

Amirante, Vichy'nin birinci sm1! 
otellerindendir. ii;inde, yazm hava ~ol 
Sicak oldufU zamanlar odala11 serin 
tutacak tesisat ta vardir. Bana, gaze
teci oldugum i~in 65 franga iyi bir 
oda verdiler. 85 frank Tiirk parasile 
225 kUl"UfJ eder. Hususf aptesanesi, 
akar s1cak ve soguk sulu yikanacak 
yeri olan giiael bir oda i~in , sabah 
kahvaltis1 ogle ve ak§am yemekleri 
dahil olmak fu:ere, bu paramn pek 
ucuz oldugunu itiraf etmek lflzi md1r. 

Vichy'de gazetecilere ve ailelerine 
:})ilyilR kolayl1klar gosteriyorlar. Gazi
noya , ancak hukumetin ald1g1 resim 
verilmek suretile, bedava duhuliye 
kartJ veriliyor. Etablisman termalde 
banyo. dUJ i~in gene yalmz hukumr
tin aldig1 resmi veriyoruz. Tiyat rolar
da milhim tenzilat yap1yorlar . Beledi
ye, Vichy'ye gelen herkesten ald1gi 
oturma resrnini (ki gtlnde 2 frnnktu) 
gazetecilerden ve ailelerinden a lm1-
yor. Bunun i~ sadece gazeteci oldu
gunuzu ispat edecek bir \'esika gcister
meniz kafidir. 

. ¥¥¥ 

Vichy'de ltstanbuldan gelmi~ bir 
<;ok kimselerle ka?'§lla§tun. T1carC't 
Odas1 reisi B. Mitat Nemli. A' ukat 
Ha§im Refet ve ailesi, doktor Fuad 
Si.ireyya, eski Brilksel §arjedafe1 i Ka
rnil. ilanat §irketi mtidtirle1 lnden 
Samanon, Huli ve aileleri, Kanaat 
kiitiiphanesi sahibl i1yas '\ e ba~ am. 
~i§lide eczac1 Nargileciyan ' e bayam, 
Manakyan tiyatrosunun me~hur ak
toril Holasm oglu Edmon ve bayam ..• 

Vichy'de bir villas1 olan eski seras
ker Riza (p&f&) run oglu B. Ziya ile 
ailesi de, her sene oldugu gibl, yaz 
mevsimi g~irmek iizere buraya gel. 
mi§. Parkta geze,rken tammad1g~m. 

fakat istanbulda gordilgum diger ba
z1 ~ehrelerle kar§tl&§tlm. 

~~------------~-E.T. 
Pencereden diiterek oldii 
Taksimde Abdillhak Hamid cad

desinde bir apartimamn be~mri k a
tmda oturan i srailin hizmet~isi 22 
ya~lannda Emine dtin evin p nc rc
sinden sokaga dti~erek ba<:md n 
1 alamp olmustur. Adlil t:' do t 
ta1 fmdan yap1lan mua) 1e n 
sindl' Eminenin defninc ruh 
I ilmi tir. Erninenin du~c l 
da t hkikat de' am ecllyor • 
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~ildlil&IAM14'htlM ~R 
Kulelililerin 4 iincU SU sporlan bayram1 Muhtelit tak1m cuma 

ounu lzmire oidiyor 
Cumartesj gi.inU saat16 da zengin 
bjr progrram jle tesid edilecek 
K1ilelflller, ka.ra sportannaa oldu

gu gibi deniz sporlaoru da biiyiik .bir 
alfilm. :ve enelji ile ba§armaga ~
§lyDrlar. 

.Mtikteblerinin oniinaeki biitiin te
sisat hep kendi azlm ve te§ebbtisle
.rile meydana ge~. Su Bj)Ol"
aanna da ller giln muntazam bir 
a)rogramla ~!Ve ¢h~tirilan bu 
degerli ;gen&ler, bize bu de\18lllll. ve 
bilglli mesailerlnin loymetli hasil.ar 
lo.::InI gootennek i~ dort senedir 
~-aptlklan gibi gene bir bayram ter
t1ll etmi~lerdir. 

Bu bayrama komutanlar, biltiin 
riekteb direktorleri ve sporseverler 
c.a vet edilmi~ir. Giizel blr progra.m
la. hB.Zll'Ianm~ olan Kulelililer, okul
hn oniindeld su cereyanlanna rag
men elbiseli, hatta techizath yiiz
mege, kurtarm.a, suda bogu~ma ta
l mlerine ehemmiyet :venni§ler ve 
muvaffak ta olmu~ardtr. Miltead
did su topu taknnlan da vardlr. 
B~vekilin kendilerine bediye et

tigi ~arpi ile her giin gall~yorlar. 
27 agustos 938 cumartesi giinii 

s,aat 16 da Kuleli 1iscsinde yap1lacak 
olan bu dordiincU su ~rlan bay
ranunm programi ~dur: 

1 - istik.Hll lllB.r§l, 2 - Bir s0y
lev, 3 - :Miisablkl.ann g~d resml, 
4 - Atlamalar: 1, 3. 5 metreden 
(Traplen ve kuleden), 5 - Kulell 
bayrak )Yao~: 50 metre serbes, 
l 00 metre .kurbagalama.. 50 metre 
s1rtiistil, 100 metre serbes, 200 met-

:re kurbagala.ma,, 100 metre Sll'tiistii, 
6 - Su altmdan yiizme: <C~ ye
rinden diiz olarak mesafe alma), 7 -
Su albndan dalarak en ~ok tabak 
~a: (3 ; 5) metre der.inlikten), 
8 - iKurtarma, ta§lma yiizmeleri ve 
canlandmna, -iEsbise ile yiizme, su 
d~de soyunma., elbise ile mu.kave. 
met yiizil~il. 10 - Sef erl teehizatla 
atlamalar (5 metreden), Ill - T~ 
.zatb sudan ge~~er, 12 - Padelbot 
~lar, 13 - Su topu, 14 - ~rp1 
~. 15 - Milkflfat tevzil. 

Yllkandaki yan~lar arasmda ay
nca deniz eglencelerl de yaptlacakb.r. 

Gel~ vapuru: Koprii. Uskiidar is

kelesinden: 15,25 Donil§ vapuru: Qen
gelkoyilnden: 18,5, 18,42. 

Band1rma ldman Yurdu 
idare heyeti intihab1 

Bandu:ma (Ak§am) - ii:dman Yur
du id.are heyeti dntihab1 yurd Azalan
illlll Halkevi salonunda toplanbsile ic
ra edilmi§tlr. Eski idare heyetitiin se
nelik nporu okundtiktan sonra s~ 
yapllml§ ve neticede B. 13. ~b Kura.I, 
TalAt Esin., Sallhadclin Tekell, Bekir 

Ural"' ve Ha:kkl San ekseri_yetle Ids.re 
.heyeti 8.zahgma dntihap edilmi§lerdir. 

Erbaade bir ma~ 
Erbaa 22 (~m) - Buraya gelen 

Samsun Demir spor klilbU arasmdakl 
ma~ u~ ii~e berabere bitmi§tir. 

18 gUnde bisiklet ile 1528 kilometre 
kateden iiG sporcumuz 

Ant<ilya (A~)' - ~rimizden 
hareketlc blslklet turuna ~1kan ii9 
gen~. Burdur, isparta, Eglrdir, ~ar-
1nkaraaga~. Klreli, Kanya, Cihan
beyli, Ankara, Polath, Sivrthisa.r, 
Eski!?ehir, Kiltahya, Afyon, Sandlkl1, 
Dinar, Tef cnni, Korkutell, yolu ile 
Antalyaya donmii.¢erdir. Katedilen 
mesafe 1528 .kilometredir. Bu tur 18 
giln ii;inde 5 giln istirahaUe yapll
n~tir. Vasati giinlii.k yiiriiy~ 100 
kilometre tahmin edilmi!iken 117 
kilometreye ¢tan~. gilnde vasat.t 

I . 

• 
8 saatlik me.safe katedilmi~tir. Spor-1 
cularnmz yagmur ve kuvvetli riizgar .. 
Iar altmda seyahatlarina devam et-
~lerdir. Qizilen seyahat progranum . " 
muvaf fakiyetle b~aran sporculan-- I 
m1z don~lerinde parlak surette kar
~1l~larchr. Partida kendllerlne · 
bir ~ay ziyafetl verilerek madalyalar- .1528 ldlometrellk turu muvaffaklyeUe 
Ia taltif edllmi~lerdir. bltinm il9 Antalyab 1porcu 

lzmitte yuzliculilk ~ok ragbettedir 

ril.rldye 200 metre kurbagrua ma §ampiyonu Yusuf ~~fl 
gen~lerle bir arada 

iz:m.it (Ak~) - izmit gencle
l nde yiizilciililk ve deniz sporlanna 

ves vc ragbet, gilnden gune art
? .lkte.cllr. Bu saycde Izmit, Tiirkiye 

niz sporlau alamnda ~ok miihim 

bir merkez olmu~tur. 
TUrkiye 200 metre lnrrbagalama 

{>amplyonu Yusuf, idinan Yurdu yii
zilcillerlni muntazam bir surette fr&"' 
h~tmnaktadrr. 

lzmi~e gidecek Istanbul 
muhteliti takviye edildi 

FUtbol federasyonu taralmdan :f u
ar miinasebetile izmirde a'rakya, An
kara, istanbul ve izmir mtihtelltleri
nin · ~aklle yaptlan futbol tumua.. 
mna ~tinik edecek olan istanbul 
mrihteliti cuma giinil. sabah1 Bandlr
ma tarikile izmire hareket edecektir. 

Evvelce bu miisabakalara i§tirak e.t
mek iizere altI klilp muhtelitinden 
~kil edilen istanbul.muhtelitine, b-

mirlller bu taklmm istanbulu temsil et
mekten uzak oldugunu ve istanbulun 
birinci sml! dort klilbi.inden oyuncu 
almmad1g1 i~ln bu takuna k~ oy
nam.iyacaklanru bildirdiklerinden, 
son bir kararla bu talo.mm kadrosu 
d~~tirllm~ ..\'e istanbulun birinci s1-
mf .kli.iplerinden miiteaddid oyuncu 
almarak gidon muhtelitin kadrosu 
kuvvetlendirilmi~tir. 

Yeni muhtelit takrma Be¢k~tan 
Mehmed .Ali., Giine~ten Murad_, Gala
tasarayda.n H~im, Fenerbahgeden 
Esad ve Lebib almm~lardlr. 

Yeni oyuncularla takviye edilmi~ 

olan istanbul muhteliti, izmirde: 
Mehmed Ali - Bahadlr, Leblb -.Sa.. 

deddln, Esad, Kemal - Muh~em • .§e
hap, .H~. Haydar, Murad. 

~ckllnde oymyacaktir. 
~kilen kura mucibince tzmir ~ 

lannda 27 agustos cumartesi: Trak
ya - izmir, Ankara - istanbul; 28 
agustos pazar; T.ralcya - Ankarf\. 1z. 
mir - istanbul; 30 afu.Stos sail: T.rak
ya - .istanbul, Ankara - izmir takun
lan .kaq;Il~acaklardlr. 

16 :futbolcudan miirekkep olan ts
tanbul muhteliti, mmtaka asb~karu 
Muhtarm riyasetinde gitmektedir. 
Kendisine J1a.kem olarak Nuri_, antre. 
n6r olarak Kelle tbrahim refakat et
mektedir. 

Bisiklet~ilerimiz diinya 
1ampiyonas1na 

giremiyecek mi? 
28 agustosta ..Hollandada yaptlacak 

olan df.inya amator blsiklet ~piyo
nasma girmemiz hakkmda evvelce ve
rilen karardan, dovlz milsaadesi ah
namad1gmdan dolayi vazgegilmi~tir. 

Bu miisabakalar i'i(ln bi.iti.in vesait 
tem1n -.edildigi ve bir -aydanberi bisik
let{:llerimiz muntazam bir ~eldldc ~a
~tmlchgi halde son dakikada Qlkan 
bu engelin bertaraf edilmesi yoluna. 
gidllmesi, diinya amatOr bislkletglle
rindcn pek te ~a.gt olmadiklanm 'Ber
lin olimpiyadlarmda 8 Jnci gelmek 
suretile isbat eden blsikle~ilerimizin 
istikball nanuna elzemdir. 

AIAkadarlann bu~ 1aznn olan 
fehemmiyeti vereceklerini ve bisiklet
~ilerimizin diinya bisikle~ilerlle boy 
ol~~esine :fmkftn :vereceklerlni tah
min etmekteyiz. -----
M1s1r tak1m1 cuma giinii 

geliyor 
Festival miinasebetile tertip edilen 

futbol ma~larmda cumartesi giinO. 
Giln~ - Galatasaray muhtellti lle 
pazar giinii de Fenerbab~e -~k~ 
muhteliti ile :ka~tl~ olan Mlslnn 
llg ve kupa ~ampiyonu Ennadiyfilehll 
klilbil cuma giinil sabaln §ehrimize 
gelecektir. 

Gelen Mls1r takunma, MlSll' :futbol 
federasyonu umumt kltlbi rlyaset et
mektedir. 
1~de 8 Mls1r mllll takun oyuncu

su bulunan bu takumn kuvveti hak
kmda fazla blr ~ey yazmag1 zaid bu
luyoruz. Eski futbolcularm ~k iyl 
tamdlgi MUhtar ye All Fehmi bu ta
knnla birllkte {>ehrim.ize gelecek ve 
muhacim hattmda oymyacaldarchr. 

Bebek bah~esinde aile 
balosu 

B~litUUJ Halkevinden: Bosyal -ynrcilm ve 
yok.su1 coculda.n baklln tulcrtnde l~tufkA.r 
.muavenctlcrde bulunan saym kal"deG}el'i
mlze zevkll ve e~Ienceu blr gecc geclrmelt 
lr;ln 27 A~ustos 1938 cumartesl g'{lnft saat 
16 dan sn.baha kadar devam etmek ilzere 
.Bcbek Bahccslnde blr a.1le balosu tert.lb 
edllml§tir. tl'yelerlmlzln para.siz duhullye 
kartlanm nlmnk iizcre her C(in ogleden 
sonra Halkevimize mUracaatlan. lAzundlL 
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Zincirlikuyudaki otomohil 
facias1n1n muhakemesi 
Mahkeme muhte1if ~abidler.i din edi Vie 
muhakemeyi ba~ka bir giine ralik eHi 

Be~ ay kadar evvel Maslak yolun
da Zincirlikuyu civannda -gazetcci 
arkad~miz 'l'ahirin Oliim.ii ve Hay
tlar, ~efik, fEkrem, Nibad ve sofor 
Kemal adlarmda bell •kipnin de· ya
ralanmalarile neticelenen otomobil 
'kazasuun mubakemesine agrr ceza 
mahkemesinde bala~r. 

Dilnkii celsede ¥>for Kemal mev
kuf en su&).u yerin~ elektrlk §irketi 
mil~terilcrJ da.iresi mildiirii :B. Os
man Kemal de davac1 yerinde bulu
nuyordu. Celse ~ilinca, kaza esn~ 
smda otomobllde bulunup yarala.
nanla.rdan Nibad sahid ola.rak din
lendi. Nihad kazayi ·~ijyJe anlattl: 

- Sabah1eyin erkenden bell ki§.i 
matbaadan t;Iktik. Daiina bizi >gez
mege gotiiren ~for Kemalln '6tomo
biline tbinclik. Galatasaray civannda 
bir diikk!ndan uc ~ rakl ile yiye
cek alchktan sonra Zincirlikuyudaki 
gazinoya gittik. Orada raktlan 1~tik. 
~otOr T8k1 i~medi. Saat 7 sira.lann
da IBiiyiikdereye gitmek iizere tek
,rar otomobille yola ~lktlk. Biraz ~t
tikteu sonra k~dan 150 metre ka
dar ilerimizae b~ka bir otomobll 
-gordilk. Bizim ~for korne ~ruarak 
yol istedi. Ondeki otomobll de yolun 
sag tarafma sapmak suretile yol ver
di. Biz yolumuza devam ettik. :Fakat 
aranuzda dart metre kadar mesafe 
kaldlgt Sll'ada onde1d otomobU bir
denbire tekrar sola donerek on'iimil
ze ~lkt1. Bu otomobile ~tigmuzi 

habrhyorum. Bundan kirk sekiz sa
at sonra ayildlgim zaman da 'kendl
ml hastanede buldum. Beynim zede
le!ffiii~. Hi~ 'bir~ey hatrrllyarmyod
dum. Ondeki otomobile ~arpt1gmuz 
'Zaman bizim ~for Kemal sa.rs1lin!f 
ve ba~ direksiyona ~arparak yanl
nu~ti. Milsademeden evvel ve milsa
deme esnasmda bizim otomobil 50 
ile 70 kilometre arasmda blr siiratle 
gidiyordu. Ondeki otomobilln sahib! 
B. Osman Kemal, bizim yol istemek 
iizere gald1gnmz kome sesinl duymll{I 
o1acak ki, sag tarafa saparak bize 
yol verdi. 

Bu ifade iizerine reis~ B. Osman 
Kcmalin ne diyecegini sordu. B. Os
man Kemal korne meselesine dtiraz 
cderek: 

- Yol i.izer:inde otom.obiltnile ma
nevra yaptJ.gnru ilk defa sayliyen lbe
nim. !Fakat bu manevrayi arkadan 
Jtome sesi duyarak yapmachm. Ge
zintimi bitinni§tim. Maksadun, yan
taraftaki toprak yola saparak otome>
bilimi ~evi.rip geri donmekti. Yoldan 
sapa.rken dildz aynamdan ba.ktun. 
Seksen, hattA yiiz metre geride dahi 

otomobil gormedim. IKome sesi de 
duymadun. O esnada arkadaki oto
mobil daha geride ~ Qok siiratll 
geldigi i9in birdenbire bana ~8§
llDJ{i we ~arp~. Kame de galma-
11llllltlr. Benim otomobilime garpmca 
ayagnndan \faralandrm. On giin te
davi altmda kaldun. otomobil baina 
~arptiktan 'Sonra ya.mmdan epti ve 
zikza.klJ. yfuii~e ilerlemege !bafla
d1. Bclki ~a:rduna ihtiy~ olur di
:ye otomobilimle bir miiddet arkala
nm takib ettim. Fakat onlar durma
dllar, yollarma devam ettiler. 57 
metre ileride de agaca &arpt.J.lar,, i!eci 
kaza oldu. Eger agaca ~r:pmasayd1-
lar yine dunmyacaklard1. Benim oto
mobllim kilgil.k ~e tekne gibi bir~cy
dir:. Bana gB11>makla onlarm koca
man otomobillerine hi~ bir§cy olmaz.. 
::As1l zarar goren .benim. l:lem yar~ 
lanchm, ihem otomobilim ihasara ug
rad1. ~imdi de zarar ve ziyan da.vaClSl 
S1fatile burada bulunuyorwn. 

Dedi. ~ahit Nihad hazirhk tahki
katmda ;verdigi ifadede kendi otomo
billerinin 80 ile 100 kilometre arasm. 
da bir silratle gittigini ;ve 5, 6 metre 
ifakl~bklar:i sirad.a B. Osman Kema
lin birdenbire otomobilinl 9evir.i.p yo
la &lktlgrm saylemi§ti. Bu .iki if ade
si arasmdaki farkln sebebi soruldu. 
iNihad; 

- Kazada beynim yerin<Ien oyn~ 
'tlll~, kendimi 1kay'betmi~im. HAI~ 
lkendimi topllyamadrm. 1Rakam.1ar 
arasmda 1bocahyorurn. 

Dedi. *fik ve Haydar adlarmdaki 
1iiger ~itler1e karakol jandarmalan 
11a dirilendi. Tedkik: i~in evr!lkln Id
dia makam.ma tevdiine karar verlle
rek muhakeme b~ka giine b1raktld1. 

Bu aqam 

Nobet~i eczaneler 
~l§li: Ma9]m, Taksim: istJkla1 caa

dcsindc Kemal Rebul, Kurtulu§ -cad
dcslnde A. Galapulo, Beyoltlu: Oa.la
tasaray, Posta. sokn~da Oarih, 'Oa
lntn: To~ular cndeslnde llldayct, 
KQSlmPa§a: Vasi!, llaskoy: HahClot
lunda Bnrbut, EmlnonU: Be§ir Kc
mal, Fntlh: isman Hakkl, Karagilm
rUk: Mehmed Fuat, Bak1rkoy: Mer
kez, Sanyer: !Osman, Aksaray: ¥enl
kap1da Sa.nm, Bc§iktal}: Vldin, .Fe
iner: Vlta.11, Kumka.p1: Cemil, Kii<;iik
paznr: 'Hasan Hulusl, Samntya: Ye
dlkulcde Teo!llos, Alemdar: (;enberll
ta§ta S1rn Ra.Slm, §ehremlnl: Ahmed 
Hamdi, Kad1koy: Sadik, Yeldc~lrme
nlnde ttcier, Usldidar: Sellmlye, Hey
beliada: Tomas, Biiyiikada: Halk. 

Ber gece a~lk ecuneler: 
'TenlkDJ, E1Dtrd.n. 'RumellbJsan, Or
~. MllaTUt.kOJ, Sebek, Beytos, 
P,apbahoe ve Anadoluh1Annc1&t1 ec
aneler her 1ece a~. 

Ytiksek i~tisat ve ticaret mektebi direktorlUQUnden: 
Yilksek lktisat ve Tica.ret mektebl ve ona baglt Ticaret lisesi ve Orta ti

caret mektebi lkayit ve ikabUI prtlan: 
lUektep, Yiiksek iktisat ve ticaret me'ktebi, ticaret 1.isesi, orta ticaret ms• 

tebi olmak ilzerc ii~ kmmdan miite§elddldir. Her ~ Imam da yatilI degildir. 
CcretSizclir. 

~iik:sek iktisat ve IDicaret.kJsnu ii~ senedir. Bu klSDla kayrt ve kabul i~in: 
1 - !Lise bitirme ve olgunluk smavJanm ba§a.nml o)mak. 

2 - Ti.caret Jiselerindm mezun dlmBk Iamncbr. 
l'icaret lisesi ilk y1h ihzari olmak iizere dort ylldlr. Bu Jasma kayit ve ka

il>ul j~ 
!l - Orta me1dep meamu o1mak. 

2 - Oria ticaret ~lerinden mezun olmak. 
s - 18 yapndan biiyiik Obnamak lhund.Jr. 
ccYalms dort senellk -orta ticaret mektebl mezunlan bu lasmm birlnd ... 

mfJna kabul edllirler .» 
Qrta Sl.'icaret meldebi ilk yib ihDri olmak ibr.ere clOri yildu. Bu lasma ka. 

yit :ve kabw i~in: 
l - ilk mektep mezunu olmak. 
2 - 15 yafllldan biiyiik olmamak liizn»cbr. 
«Ba§k:a mekteplerde ild yil iist ilste aym suufta kDldlgmdan kaydJ 8iJ1. 

nen talebe ticaret lisesi ve orta ticaret :mektebi k.Jsimlanna kabul edilem~ 
Mektebc kayit i~ilt miiracaata &§aiuJ.aki belgelerin getiribnesi lAznndD', .. 

1 .!!... DirektOrlilgc hitnben yazdmq bir dllek~ 
2 - ekteb diploma \"eyn tasdilrnamelerinin ~. 
3 - Nilfus cil.zdaDL 
4 - Ail kigu:ll ve Slhbat rapol'JI 
5 - tyl .hal kflgtdl. 
6 - Altl tane vesika rotoi:'TafL 

• Ti caret lisesi ve orta ticaret tnektebi lo.mnlanna la1) i. olunac.ak taleb&I 
Jer.in velileri ile bhfikte miirnrruit etmeleri. IJmnchr. 

Kayitlara 15 eyliilde bqlanarak 5 l>irincl t:e¢nde nihayet verilir. 
Yiiksek iktisat ve ticaret M& 

DirektOrii . 



{ Unutulan mektuplar J BULMACAMIZ 
I ' 2 3 4 5 (> 7 8 9 10 

~msi §akir yazihanesinin sol gozii
nii ~ti. Bura.si bir talrun pembe, ma
vi, beyaz zar!h mektuplarla dolu idi. 
~akaklannda bir kac; ak sac;a ragmen 
htla c;ok gene; goriinen ~emsi mek
tuplardan ge~i gtizel bir ka<;uu aldl. 
i~lerinden begendiklerini okumaga 
ba§ladl. Bunlarm hepsi 8.§k mektup
lan idi. Her biri tiirlii tiirlii ya§larda
ki kad.mlardan gel~ti. i§te Pariste 
ta.Iebe iken sevi§tigi gene; bir kad.Inm 
franszzca mektuplan, ~te dart sene 
evvel, biitiin bir yaz kendisi i<;in her 
giin Suadiyeye gidip geldigi baygm 
gOzJ.ti gen<; dulun el yazis1 ... ~te Pe§
tede ta~gi zengin ve ihtiyar bir 
fabrikatoriin kansrmn gonderdigi 
kartpostal. ~ Mehlikanm, Sabaha
tin, Zeynebin, Muaazezin, Melfillatin 
tnektuplan ... 
~emsi ~akirin hayati ba§tan ba§a 

kadm ve a§k maceralan ile dolu idi. 
Bu c;ekmecedeki saytSiz mektuplar 
Yakt§1kll bekarm gontil meselelerinde
ki zaferlerinin en biiytik, en a<;Ik fer
tnanlan idi. :?emsi ~akir bu mektup
lan c;ok severdi. Onlan zaman zaman 
a~1p okumaga bayilirdl. Bu mektup
lan okuduk<;a da eski gtinleri tekrar 
Ya§1yor gibi olur, arkasmda brraktlgi 
eski tatll hatiralann ic;ine gomilltirdti. 

Mektuplara §oyle bir goz gezdirir
ken ne hararetli cumlelere raslanu
Yordu. I§te bir mektupta: <1Seni c;tl
gm gibi bekliyorum. Sensiz gec;en za
lllanlarunda ya§adlgum hissetmiyo
rum. Bir dakika bile kaybetme. He
men gel. .• » deniliyordu. 

Ba§ka bir mektupta ise: «G0zlerinin 
derinligine baktlkc;a sanki mtithi§ bir 
U<;urumun kenannda imi§im gibi ba
§1.In dontiyor. i<;im titremeden gozleri
ne bakamiyorum .• » diye edebiyat ya
Plhyordu. 
~emsi ~akir kendi kendine: uBu 

tnelrtuplan ni<;in evime gottirmuyo
:tuni? Evde camm slklldlkc;a okurum .. )> 

dedi. Yazihanesindeki mektuplan bii
Yiik bir paket yapt1. Yazlhanesinden 
~lkti. Evi ta Kartalda idl. Evvel~ Kop
liiden Ha.ydarpa§a vapuruna bindi 
IIaydarpa.§3.dan trene atlach. Kartal 
istasyonundan ~11op evinin yolunu 
tuttug'U zaman birdenbire telA§la dur
du. Mektup paketi nerede idi? Ellert 
bombo~tu. Deli olacaktl. Mektuplar1 
nerede unutm~tu? Vapurda mi? 
Trende mi? Yaksa yaz1haneden <;lk
bktan sonra ugrad.Igi gazinoda mi 

bt.ra.knu§ti? Caru !ena halde slkilnu§
ti. Bu mektuplar onun ic;in son derece 
hYJnetli idi GOnlilniln biltiln srrlan, 
hayatmm btitiin a§k hikayeleri bun
larda yazi.11 idi. 

Birdenbire aklma geldi. Bu mek
tuplar muhakkak birisinin eline gec;
lllJ§ olacakti. Bu suretle en btiyi.ik sir
Ianru yabanct insanlar ogrenecekti. 
~emsi :;;akir bunlan dti§tindti.kc;e c;ile
den c;Ikiyordu. 

1stasyona dondil. Memurlara tren
de bir paket bulunup bulunmadlguu 
sordu. 
~imendifer memurlar1 biltiin istas

Yonlardan boyle bir paket bulunup 
bUJunmarugiru tahkik ettiler. Hayrr ..• 
Trende boyle bir paket bulunmam1§h. 

*msi §akir o geceyl uykusuz ge<;ir
di. Ertesi giinil aklma bir c;are geldi. 
Oazetelerin birine ~yle bir ilan verdi. 

«istanbuldan Kartala gitmek iizere 
diin Kijprtiden vapura ve Haydarpa§a
dan da. trene bindim. Bu esnada ya
tu:mdaki bir paketi kaybettim. Paket 
~ san bir kAgida sanlml§, tizerine 
de kmruzt sicim baglanm.I§tir. ic;inde 
b.tr ta.Irun mektuplar varcllr. Bulanla
l'Jn insaniyet namma adresime getir. 
lllelerlnf rlca ederim •• » 

Ertesi gti.n aqam i.izeri ~msi ~aki
l'fn yazlhaneslne, iri ir1 ye§'ll gozlii, 
Utan~. giizel, gene; bir kiz girdi. 
~eDlSi ~ i~in bu kJ.z hig yabanc1 
btr ~ehre degtldi. Bu beklemedigi ziya. 
re~iyi hayretle siizerek: 

- Bir emriniz mi var efendim 
ded1. 

Gen~ kI.z bilsbiltiin utanga~ bir ta
llrla: 

. ~- Estagfirullah ... dedi, size kaybet.. 
t1giniz paketi getirdim ... 
~emsi ~akir adeta heyecanla verin

den flrladJ: 
- Mektuplar m1? Mektup paketi 

tni? dedi. 
Gene; k1z: 
- Fakat, dedi, size kar§I ~ok mah

CUbum... Beni affetmenizi rica ede
tegim. Kabahatim c;ok biiyUk: ... 

§emsi §akir §a§Irlill§tl: 
- Estagfirullah e!endim... NaSil 

bir kabahat? 
- Paketi vapurda buldum. Yere 

dti§mil§tti. Bir kenan da adamaktll1 
yirt1~tt. i~inden bir kac; mektup ta 
dok:illmii§til. Vapurda yammda bir ar
kada§tm vard.I. Bu ~ok merakh bir 
gen!t ktzdlr. Bana: 

- Bunlar 8.§k mektubtL •• elk zarf. 
lanndan belli. •. ille okuyahm ..• diye 
tutturdu. 

Ben 1Sl'ar ettim: 
- Oyle §ey olur mu? Ba§ka.smm 

mektuplanru okumak dogru mu? de
dim. Fakat arkada§Im bana aldrrmad.I 
bile .•• ttstellk: 

- Btt mektuplan sahibine gottir
mek Hmm ... Herhalde sahibinin adre· 
si zarflannda yazar. Herhalde mek
tublan okumahyiz ... dedi. Ve beni din
Iemiyerek mektuplan ald.I. Zaten bu 
esnada Kadlkoytine de <;J.knn§tik. Mo
da tramvayma bindik. Arkada§Im 
mektuplan okudu: 

- Bak, bak ne diyor? .. Ne §airane 
yaZllmI§ bir mektup! .. diyerek c;ogunu 
da bana dinletti. Vallahi kabahatimiz 
~ok biiyiik ama a!f edersiniz ..• 

:?emsi ~kirin hayreti btisbtittin 
artmI§tI. Demek §imdi §U kar§lSlndaki 
gi.izel, <;1t1 p1t1 ktz hayatmm btittin 
SU'lanm biliyordu. Fakat gene; ktzm 
oyle mazlum bir hali vard1 ki ~emsi 

§akir gtiliimsedi: 

- Mektuplar1mt bana getirmek 
ic;in zahmet ettiniz. Size gok c;ok te
§ekkiir ederim. Bu meselede aff edile
cek hie; bir §ey gormuyorum. dedi. 

Gene; ktz: 

- Ertesi giinu gazetede ilammzt 
gori.ince sizin ic;in mektuplann c;ok 
k:J.ymetli olduklanru anlachm. Hemen 
getirdim ••• 

Gem; klz 11mektuplann sizin igin 
~ok Joymetli olduklanru a.nladrm» sO
ziinil .sOylerken Meta klrgm gibi idi 
~msi ~akir §imdi gene; klzt son de

rece Sicak, son derece ic;-e yakm bulu
yordu. Sordu: 

- Fakat neden oturmuyorsunuz? 
- Sizi rahatsiz etmiyeyim. 
- Bildkis ..• 
Yazthanenin oniindeki bilyiik kol

tuga oturdu. Kon~aga b~Iadllar. 
Bir arahk gene; kJ.z agzmdan bir s0z 
kac;rrd.I: 

- Sizi daima vapurda goriirdtim. 
HattA arkada~lanma da gosterirdtm ..• 
dedi. 

Sonra bu sozi.i istemiyerek agzm
dan kac;ird1g1 ic;in klpknn11z1 kesildi. 
~emsi §akir: 

- Beni arkada§lanruza m1 goste
rirdiniz? Af!edersiniz ama .•• Ne mak
sadla? 

Gen<; ktzm utangac;hgt biisWtun 
artti. Kulaklar,mm ucu bile klzarm1~. 
miniminl, bic;imli, kiic;tik burnunun 
iistii mahcubiyetten terlemi§ti. 

- Hie;... Hie; bir maksadla... diye 
kekeledi. 

$imdi §emsi ~akir an11yordu. Geni; 
klz1 da hatirlami§tI. Vapurda s1k slk 
kar§tla§irlar ve bak1§1rlardl. Gene; klz 
belki de kendisile ala.kadar oldugu 
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Boldan sata : 

1 - Nezih detil - Aheste. 
2 - Budala - ~siz. 
3 - Vadinin ba.g1 - Kiirkii me§hur bit 

hayvan. 
4 - Hassas - Ziyayi aksettiren llet. 
5 - Bir renk - Qimen. 
6 - Bir harfin okunu§u - E.rkek ke~l. 
7 - ses - Siikiinetl lfham eden. 
8 - Ourur - Tersi amel olur. 
9 - Gooterlvsiz - Surat. 

10 - Saha - Ehali. 
I 

Yuk&ndan a~: 

1 - Saglam - Keder. 
2 - Samsun havalisinde blr kasaba -

Zillet. 
3 - Biyigm yal'l.Sl - SI!at edab - Ye-

menln merkezi. 
4 - Ters - ~1.§manllk. 
5 - Terbiye. 
6 - Dlk satb1 mail - Bunakllk. 
7 - Dava vekili. 
8 - Servet - lki barf. 
9 - Oilzel sanat - Slkl§uu51. 

10 - Silsilenameslz. 

Gc~en bulmacamlZlll balli: 
Soldan sata: 
1 - Karnabahar, 2 - Oda, Latin, S -

Rum, Isman, 4 - Ork, Lor, 5 - La, Bag, 
6 - Nam, Gtinliik, 7 - Eyalet, Ura, 8 -
R<:>ka, Hem, 9 - Al, Kendi, 10 - Ren, 
inat. 

'f'ukandan apfl 't· 
1 - Korgeneral, 2 - Adu, Ayol, 3 -

Ramolmak, 4 - Ra, Lake, 5-Allk, Ge, En, 
6 - Bas, Biitiin, 7 - Atllan, Di, 8 -
HinogJ.uh.in, 9 - Anar, Ure, 10 - ikamet. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

i~in, merakla onun mektuplanru okU· 
mu~tu. 

Yanm saat kadar konu§tular. Gene; 
kiz: 

- Ben art1k gitmeliyim .•• diye aya
ga kalkti. 

fi)amsi ~akir: 
- Ben de ayni vapurla donecegim ... 

Mi.isaade ederseniz beraber .:;Ikahmt .• 
cevabrm verdi. 

Yazlhaneden beraber c;Ikttlar ~emsi 
~akir o gtin gene; klz1 evine kadar b1-
rakti. Bundan sonra s:tk mk vapurda 
biribirlerine rashyorlardl. 
~msi ~akir artlk bti.ttin eski rab1-

talanru unutmu~tu. Bu utan~, bii 
.sOzle ktpknnnzi kesilen iri gOzlii gene; 
k1za k1sa bir zamanda bu kadar bag
lanmasma §3.§iyordu. 

Nihayet gene; k1za evlenmek teklif 
etti. N ecla • gene; k.Izm ismi - gozlerini 
a<;arak: 

- Nasil olur? dedi.. Sizin hayatrmz 
gonUl maceralan ile dolu ... O kadar 
klymetli hatiralanmz, mektuplanmz 
var ki... 
~emsi ~akir: 
- Necl<l .. dedi, muhakkak seninle 

evlenmek istiyorum. 
- Peki ama. .. Bir §Srtla. .. Mektup

lan beraber yakacagiz. .. 
Bir ay soma yeni evlerinde stisli.i 

zarflarm ic;indeki dart deste mektubu 
yak1yorlard1. Hikmet Feridun Es 

.......................••...•••......................................................•........ , 

vc bfttiin 
atnlara kar~1 

Ba~, Di~, Nezle, Grip Romatizma 
Nevralji, larikhk ve hiiti.in agrilar1n1z1 derhal keser. 

rumn UI#S lcab1nda giinde 3 ka§e abnahilir. LLU au 

Di$i KORSAN 
Tari hf Deniz Roman 

Yazan: lskender F. Sertelli Tefrika No. 95 ;__J 
Harikliya: "General T eofilos sizi devirmek istiyor , 
ha1metmeap ! Ondan ve Periklisten ~ekininiz !,, dedi 

- Ne diyorsun, Harikl.iya? Seni 
hapis mi ettiler? 

- Evet, ha.c;;metmeab! Ben bir 
k~ gti.ndenberi 1~ ve havasiz 
bir odada y~yorum. Falrat, soyli
yecegim ~eyler bundan !;Ok daha mti
himdir. Beni dinliyecek vaktiniz var 
nu? 

im.parator birdenbire heyecana ka
p1lnu~: 

- Benim haberim olmadan donen 
bu cntrikalann b~nda kim var? 

Diye sormu~tu. Mihail sarayda 
kendisinden habersiz kw;l uc;mad1gt
ru samyordu. Harikliya imparatorun 
dizlerine kapanarak: 
-. Aryils masumdur, h~etmeabl 

dedi. Baz1 .kimseler, size k~ ha
z1r!ad1k1an tuzaklann ic; yiizi.i.nii 
meydana ~kanuasm diye, Aryiistin 
idanu ic;in sizi te~vik ve tahrik edi
yorlar. Aryiis idam edilirse, Arablar 
muzaffer olacak.. tahtimz tehlikeye 
d~ek. Bizans du~~ istilasma 
ugnyacak. 

- Bu entrikalan hazrrliyanlann 
b~da kim var, Harikliya? Bana 
milphem sOzler sCiyleme. Bana isim 
ver. Arablann muzaffer olacaguu 
soyliyen, iahtmu tehlikeye dii~uren 
kimdir? 

Harikliya gozlerini ~ti. H11;k1ra-
rak aglamaga b~ad.I: 

- Periklis ... 
imparator ~ird.I: 
- Ne dedin .. Periklis mi? 
Bu arada prens Andronildn de ag

Zl bir kanli ac;ik kalrm~tl. imparato
run eski siikiitundan, sogukkanlt11-
gmdan eser yoktu. Rwn dilberini 
kolundan tutup kaldrrdl: 

- Bana tafsilat ver, Harikliya! 
Sen kulag1 delik bir kt.zsm! Perikll
sin kafasu~m i~dekileri .senden b~
ka kimse bilemez. Demek ki kendi 
rezaletlerini ortmek ir;in Aryiisii or
tadan kaldlrmak istiyorlar' oyle mi? 

- Evet ha1?metrneab! Fakat, yal
ruz rezaletlerini degil ... En ~ok, il1a
netlerini ortmek i~ hazrrlad.tlar 
bu cinayeti. Aryiisii idamdan kurta
nrsamz, Bizans d~an istilasma 
ugramaktan kurtulacak. 

- Sen nereden biliyorsun bunlan? 
- Beni Arylistin hizmetine veren 

siz degilmisiniz? Aryiisle benden 
ba~a - yakmdan - kimse temas et
rnedi. Onun btitiin samimi fikir ve 
emellcrini ogrendim. 0, Bizansta 
kalmak ve size Arablann ~ yiiziin ii 
bildirmck i<;in gelmi~ir. Fakat bu . 
bakikati bir turlil size analtmak 
firsatrm bulamadl. Haki.kati size de
gi~tirerek anlattilar. Ve Periklis beni 
ondan ktskand.Igi ic;in, Aryiisii ol
diirtmek istedi. 

Harikliya bunlan soylerken, itimad 
verici bir tavrrla hiingtir htingiir 
aghyordu. 

- SOztimti bitirmedim, h~et

meab! - diye llave etti - Hazirlanan 
tuzaklar bundan ibaret degildir. Da
ha neler bilseniz ... Neler doni.iyort 

Prens Andronik: 
- Baba, dedi, Harikliya aklt ba

~da kiza benziyor. SOyledigi ooz
ler beni <;ok d~iindtirdi.i. Periklis 
rne~er ararmzda kara yllan gibi do
l~yorm~. 

Sckizinci Mihail, ogluna; 
- Harikliyayi dinliyelim, Andro

nik! dedi. Dilinin eltmda daha bir 
~ok ~yler var. 

Harikliya ciddi bir tavtrla sozGne 
devam etti: 

- Her ~yi ooyliyecegim, ha§
metmeab! Fakat. beni Periklisin 
elinden kurtarmak ~artile. 

imparator soz verdi: 

-. Bu dakikadan itibaren seni 
onun yanmdan ahyorum. Gene es
kisi gibi benim yammda kalaca.ksml 

Harikliya scvindi: 
- Te~kkiir ederim, h~mctmeab! 

Ben Periklisten <;ok korkanm. On
dan siz de korkunuz. Qi.inkti, prens 
Andronikin dedigi gibi, o aramzda 
dol~an bir kara yilandan farks1z
dlr. Periklis ellerini tahtrmza dola
nu~, samp duruyor, ha~etmeabl 

Sizi yeryiiziinde ondan b~ka yene
cek bir kuvvet yoktur! 

- Peki am.ma, ben onun hie; bir 
fenalignn sezmedim ¢mdiye kadar. 
Tahtmnn temelini sars1yor da ben 
neden ve nasll duymuyorum bu sar
smtiy1 .. ? 

- Periklis o kadar kurnaz ve sin
si bir adamd.Ir ki.. onun yapt1klar1-
m ancak her ~ey olup bittikten son
ra anlarsrmz, ha¥Jletmeab! 

Prens Andronik tekrar lafa ka
n~t1: 

- Ben bu tehlikeyi biraz sezer gi
bi olmu~tum, baba! Periklisin size 
g0sterdigi baghllg;m samimi olmad1-
gma kaniim ben de. 

irnparator ogluna sordu: 
- Boyle bir sezintin vard1 da bu

nu ~imdiye kadar neden si:iylemedin 
bana? 

- Ehemmiyet vermedigim ic;in, 
bo~ere slzi tern.~ ve heyecana dil~tir
mek istememi~tim. 

Harikliya soziinti tamamlamak is
tedi: 

-1 Periklis, general Teofilosla giz
liden gizliye konu~tular, askeri kan
dlnp sizin aleyhinize isyana te~vik 
edecek ve tahtnnza oturacak. 

tmparator gozlerini a~arak hay
klrdl: 

- Periklis te ona yard1m m1 ede
cek? 

- Evet. Boyle sozle~tiler. Teofilos, 
Bizans tahtma sizden ziyade kencli
sini Iaylk gortiyor, h~metmeab! 

Mihail birdenbire muvazenesini 
kaybctm~ gibi, odarun it;inde sinirli 
achmlarla ~agi yukan dola~1yordu. 

- Vay alc;aklar vay, dedi, bana 
k~ zahiren bir kopek sadakatile 
baghhk gosteriyorlar. El altmdan da 
tahtlm1 yir..maga c;all~1yorlar, oyle 
mi? 

Andronikin agz1 bir kan~ a9Ik kal
nn~ti. 

Harikliyayi dinlerken hayretten 
hayrete dil~yordu. 

Oyleya ... imparator tahtmdan dev
rilirse, ye1ine Andronik· varken kim 
gelebilirdi? 

Harikliya: 
- i~te bu yilzden Aryiisi.i idam 

ettiriyorlar, ha§metmeab; dedi. Qi.in
kii biltiln bunlan bir tesadi.ifle 
dinlemi~ ve ogretmi~tir. Bu sirnn 
rneydana i;1kmamas1 i<;in elbctte onu 
ortadan kaldirmak gerekti. i~te Pe
riklis bunu yapt1... Zavall1 Aryilsii 
cidam kiitilgli:i> ne kadar gondertti. 

Sekizinci Mihail i§in ii;ine askerin 
de kan~hgllli ogrenince esash, fakat 
gizli tedbirler almaga mecbur olmu~
tu. Harikliyayi ba~a bir odaya gon
derdi: 

- Haydi sen otur orada. Ne der
sem onu yapacaksm ve ba.c;;ka bir 
~ye kru.1.~rmyacaksm! Agzm1 a~ma
maga da dikkat et! Sen de gidersin 
·idam kiitiigih ne sonra ..• 

Sekizinci Mihailin tahbn1 
y1kmak istiyen kimdir? 

im.parat01un mabeyincisi tel8.~Ia 
i~eri girdi: 

- Bu kadln ortaI1gi alttist etti, 
h~etmeab ! Boyle bh' cariyenin 
s0ziine inarup ta idam htikmtiniln 
tatbikini geri brraktmrsaruz, halkm 
endi~si ve itimadS1Zhgt artar. D* 
rnana kar~1 gilliin~ olruz. Qiinkii, Ar
yiisiin bir casus oldugunu cHitabet 
tap> ndan butiln diinyaya ilAn et
tik. 

Hariltliya, Periklisin sazlerini yan
dalti odadan dinliyordu. 

- Melfin herifl imparatoru nastl 
kandlrmaga ~alI~1yor .. ! 

Diye soyleniyordu. 
Periklis hiddetinden at~ pilskii· 

ri.iyordu. 
:imparatorun kendisini dinledigini 

gori.ince sozilne devam etti: . 
- Ben zaten Harikliyadan ~tiphe

leniyordum. Boyle bir gtinde onu 
sarayda serbes buakmamn tehlikeli 
oldugunu dti~nerek, kcndisini bir 
odaya kapatm1~bm. Onu pencere
den mi ka~irm1~lar, yoksa kap1ya 
b~ka bir anahtar mt uydurmu~la!·? 

(Arkas1 vu) 
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Istanbul - l>t;Ie n~rlyati: 12.30: PlAk
la Turk musiktsl, 12,50: Havadls, 13,05: 
Plakla. Tiirk muslklsi, 13,30: Muhtellf 
pUik n~rlynt.I, 14: Son. 

Alt§a.m ne§rlynt1: 18,30: Plii.kla. dans 
musiklsl, 19,15: Konferans: Fatih Ha.llte
vi namma - Vildan A§lr - (Sporlar, gen11 
~ocuklan nasll yeW;tlrellm), 19,55: Borsa 
habcrlerl, 20: Sant ayar1: Grlnvl~ rasat
haneslnden naklen, 20.02: Faide ve ar
kada§lan taratmdan Tilrk: mustklsl ve 
hnlk §arkllan, 20,40: Hnva raporu, 20,43: 
Omer R1zn Degrul tnrafmdan arabca soy
lev, 21: Sant aynn: Bedriye Tiiziin !]an 
Stildyo orkestras1 retckatile, 21,30: Ve
dia Rizo. ve nrkndll§lnn tarafmdan Tiirk 
muslkisi ve hnlk §arkllan, 22,10: Miizilc 
ve varyete: Tepeba§I Belediye bah~esln
den naklen, 22:;50 Son haberler ve ertcsi 
giiniin program1, 23: So.at nyan: Son. 

Ankara - Ogle ne§rlyat1: 14,30: Kan
§lk pliik ne§riyat1, 14.50: Plakln Tiirk mu
sikisl ve halk §ark1lar1, 15,15: Ajnns ha
berlerl. 

Ak9am nc§rlyatI: 18,30: Plii.kla n~ri
yat (Dans), 19,15: Tiirk musiklsl (Mak
bule), 20: Saat ayari ve Arap~a ne§rlyat, 
20,lS: Turk muslkisl vc halk 9arkllan 
(Haluk Recal), 21: Konferans (Dr. Ve
fik Vassaf) s1hhi konu~a.. 21,15: Stildyo 
salon orkestras1: 1 - Goleiidge Taylor: 
A1\1kanlsche Suite, 2 - Johannes BrahlllS: 
Ungarlscher Tnnz No. l, 3 - Bortklewlcz: 
Gavotte - Gaprice, 4 - Robert Stolz: 
Buona Sero Signorina, 22: Ajans haber
lerl, 22,15: Son. 

Avrupa istasYonlan 
Saat 20 de 

Brcsla v 20 plya.no muslkisl - Hamburg 
20,15 ak§am orkestra konseri - Athlone 
20,20 konscr - Belgrad 20.30 milli prog
ram - Bcromiinster 20,55 orkestra tara
fmdnn muhtelif par~alar r Brukscl II 
20 salon musikisi - Budape§te 20 or
kestra - Bilkre§ 20,30 §arlu, 20,55 keman 
konscri - Droitvich 20,20 plyano mu.sl
klsl - Paris 20 §ark1lar, 20,15 haflt mu
slkl - Prag 20.25 balk §arktlan - Prag ll 
§arkllo.r ve plakia dnns havalar1 - Riga 
20,W konser - Roma 20,30 konser -
Sofy11 19.30 dan ltlbaren (Karmen> ope
rast (ptD.kla) - Toulouse 20,45 haflf mu
slki - Var§Ova 20 vtyolonsel konserl. 20,30 
§en m • .ulkl. 

Saat %1 de 
Berlh~ 21,10 muhtelif operet par<;ala

n - Brcslav 21,10 mandolin ve akordeon 
konserl - Frankfurt 21,15 orkestra lle 
muhtellt opralar - Kolonya 21,10 dans 
muslklsi -.e 11ark1 - Leipzig 21,10 orkestra. 
ile muhtellf pari;alar - Miinlh 21,10 
Lelpzlgden nakll - Saarbrilck 21,10 vi
yolonscl ve orkestra konsE¥"i - Viyana 
21,10 Lelpzlgden nakll - Athlone konsc- ; 
rin devarru, 21,30 oda muslldsi - Bclgrad 
21 - 21,30 §ark1lar - Bordeau 21.30 bi~ 
tlyatro ptycsl - Brno 21,55. muhtelif 
par4tala1• - Briiksel 21 plakla Italyan ve 
Fransiz muslkllerlne aid par<;alar - Bu
dape§te II 21,10 gramofon - Bilkre§ 20,55 
keman konserl, plD.kla dans musikls1 -
Droltwlch (21,30 - 21,30) §ark1, (21,45 -
22,30) senfonlk konser ve sollst konseri -
Florans 21,30 konscr - Helsingfors 21,15 
mar11lar - Kopenhag 21 Rapsodller ve 
halk §nrkllan - Lille 21,30 konser -
Londra (Reg.) 21 Bccthoven'in kuvartetl, 
21,30 dans mus\klsl - Monte Ceneri 
(21 - 21,30) muhtellt par<;aiar - Oslo 21 
Mozart'm (Flgaro'nun izdivac1) islmli 
opcrns1 - Paris (21,30 - 22,15) opera mu
slklsl - Paris (Eiffel) (21,30 - 23.30) 11en 
nk§am - Prag II 21,20 piyano ve or
kestra konscrl (Beethoven) - SoCya 
21 (Karmen) operasma devam (plf\kla) -
va~ova 21 §en muslklye devam. 

Saat 22 de 
Sant 22 den 24 e kadar biitiin Alman 

istnsyonlan Deutschlands'ten naklen Ma
car hiikumet nalbl amlral Harty §Creflne 
verilen konscrt nakledeccklerdir -Athlone 
(22,30 - 23,30) §ell musikl - Begrad 
22.30 halk §ark1lan - ;Beromiinster 22,10 
pl!ikla koro konserl - Briiksel (21,30 - 23) 
konser - Budap~te 22,15 ~tnge"ne musl
klsl - Bilkre§ 21,30 kabare mustklsl, 22,45 
konser - Droltwlch (21,45 - 22,30) kon
scr, 22,30 plynno - Florans 22 gltara mu
slklsl, 22,15 §en muslkl - HelstngCors 
22,10 muhtellf par~ala.r - Kopenhag 22,10 
orkestra lie muhtellf parc;alar - Lille 
21,30 konser - Londra <Reg.) 22 muhte
llC §Cn muslkl - 22,45 askerl havalar -
Oslo 22 (Figaro'nun Izdivac1) ismlndekl 
operaya devam - Paris 22 opera musl
klslnc devam - Paris {Eiffel) §en ak§ama 
devam - Prag 22 orkestra ile muhtellf 
dans havalan, 22,30 orkestra He muh
tci1f Frnnsiz halk konseri - Prag II 22,20 
senfonlk konser, 22,30 plf!.ldar - Sofya 
22 plakla (Karmen) operasma devnm -
22,30 halk §arkllar1 - Sottens 22,15 ho.flt 
rnuslkl, 22,35 akordeon, 22,50 hafif mu
sikl - Stokholm 22,05 (Pul<;lni) nln (Ma
dam Baterflay> opcrasi - Strasburg 
(21,30 - 23) konser. 

Saat 23 de 

YUksek Ziraat EnstitUsU rektUrlUOUnden: 
Bu yil Ankara Yilksek ziraat enstitiisiiniin Ziraat, Veteriner, fakilltesine 

klz ve erkck, Orman fakliltesine yalmz erkek paras1z yat1h parah yatih ve ya
tlSlz talebe nlmacakt1r. Enstitilye yaz1labilmek ~in ~ag1daki §a.rtlara uy. 
rnak gerektir. 

1 - Tiirk tabliyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtiharuru vererek 
bakaloryasuu yapnll§ ?eya lise o!gunluk diplomasm1 alim~ bulunmak l!zun
dlr. 

2 - istanbuI ttniversiteslnin fen fakiiltesinden naklen gelecek olanlar 
lisenin fen kolundan pek iyi derece ile rnezun ve fen fakilltesinde muvatfak 
olmu§larsa orada okuduklan somestrlerden ikisi kabul edilerek veteriner zi
raat ve orrnan faki.iltesinin Ui;ilnc:il semestrlerine ahrurlar. Ancak veteriner 
f akilltesine girenlerin bu fakultenin birinci ve ikinci somestresindc okunan 
:matomi dersinc de aynca devam etmeleri ve ziraat fakiiltesine girenlerin Zi
rn.at staj1ru yapmalan gcrcklidir. 

3 - Enstitilye girecek ta1ebenin Yfl§l 17 den El§agi ve 25 ten yukan ola
maz. Nihari talebe yilksek ya§ kaydma bagll degildir. 

4 - Para.'>lz yat1l1 talebeden beden kabiliyeti ve saglamhklan hakkmda 
tam tC§CkkilllU bir hasta evi kurulunun raporu 19.znndlr. 

5. - Enstitilye yazilan talebe ikl ay i~inde yeniden sagllk ve saglamllk: 
muayenesinden ge~irilerek ertiklerinin lilzum gO.sterdigi beden kabiliyetini 
gostermjycnlerin enstiti.iden ili~igi kesilir. 

6 ·- Ziraat fakilltesine girecek talebe Ankarada Orman r;iftliginde staj 
gonnege mecburdur. Bu staj nihayetinde talebc imtihana tabi tutulacaktir. 
Stajdan sonra talebenin enstiti.ide na?.ari derslere devam edebilmesi i~in ya
p1lacak bu ameliyat imtihanmda muvaffak olmas1 §arttir. 

Staj milddetince talebeye 30 lira ayllk verilir. Ve yatacak yer parasiz ola· 
rak ~iftlikte saglamr. HStajiyer talebenin yemesi ve ii;mesi de enstitilde sag· 
land1gi takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez.), 

7 - ParaSiz yatth talebesinden staj veya okuma devresi ir;inde her ne 
suretle olursa olsun kendiliguiden staj1ru veya tahsilini b1rakanlardan veya 
cezacn {:lkanlanlardan hilkumet~e yap1lan masraflan Odiyecekleri hakkm· 
da verilecek nilmuncye gore noterlikten tasdikli bir kefaletname ahrur. 

8 - Enstitilye girmek isteyenler yukarda yazill rapordan ba§ka lise ve ot. 
gunluk diplomasuu veya tasdikli suretlerini, nilfus kag1d1ru, polis veya Uray
lardan alacaklar1 Uzgidim kag1dlru, orta mektep ve liselerde gormil~ oldukla· 
n silel dcrsler hakkmdaki ehliyetnameleri ili~tirilerek el yazllarile yazacak· 
Ian pullu bir dilck~e ile ve 6 tane fotografile birlikte dogruca Ankarada Yiik
sck ziraat enstitilsi.i rektorliigiine b~ vururlar. 

Talipler dilek~elerinde hangi fakillteye kayit olunmak istediklerini bil· 
dirmeli ve c;ifc;i veya arazi veya orman veya hayvan yeti§tirme veya zirai sa
natlarla alakall bir aile ~ocugu bulunup bulunrnad1gm1 da bildirmeliclir. 

9 - Pulsuz veya usulii dairesinde pullanm~ olan ve 8 inci maddede 
yazill ka!'ttlann ili~ik olmadlg1 dilek~eler gelmem~ sayihr. 

10 - Birinci vc seldzinci rnaddede yaztll vcsikalarla vaktinde ba~ vu
ranlar arasmdan pekiyi veya iyi dereceli ve fen kolundan olanlar veya ctifc;i 
ctocugu veya arazi sahibi veya hayvan veya orman ihtisasile alakah yer ve te
sisat sahibi veya sahibinin ~ocugu olanlar tercih olunur. Edebiyat kolundan 
yalruz pek iyi dereceliler kabul olunur. Kabul cdilecek talebe diploma derece· 
sine ve b~ vurma tarihine giire secilirler. 1 

11 - Zirai staj ve tahsil milddetince okudulan yabanc1 dil, Almanca ve 
ingilizcedir. Faki.iltelerden mczun ·olan talebcye ziraat miihendisi, veteriner 
hekim, Orman mill1er.disi iinvanlar1 verilir. 

Talebe tnesl~'.\. imtinanmn girmczden evvel yukarda yazllan yabanc1 dil
lerden imtihan edilir. Bu imtihanda iyi dercccdc muvaffak olmak §Rrttir. 

1 2 3 uncilliikle mezun olan talebeye milkftfatan Avrupada bir tetklk se-' , 
yahati yaptmllr. 

12 - Ziraat faki.iltesine 4•J. Veteriner fakiiltesine 40, ve orman fakiiltesi-
ne 40 azami talel.Je almacakt1r. 

. 
13 - Cevap isteyenler aynca pul gondermelidirler. 
14 - B~ vurma zamaru n22 agustos 938 den Eyliiliin 30 uncu giinii ak

§amma kadard1r. Bundan sonraki b~ vurmalar kabul edilmez. (3247) (5677) 

BALSAMiN KREMLERi 
Gece - gUndUz - yagh - yags1z 

ve ac1 badem 

BALSAMiN KREMLERi 
Biitiin diinymla l>irinciligi tnsdik ed~ s1hhi giizellik kremleridir. Gece 

i~in yagh - giimluz i~iu yagsiz ve halis act badem ~e§idleri vardlr. 
Hususi vazo ve tiiblerde sattlll". 

iNGiLiZ J{ANZUK ECZANESi 

Beyoglu - fstanbul 

Deniz Levaz1m Sahnalma Komisyonunda: 

Bir hekim aran1yor 
GOlci.ikte bulunan Deniz Fabrikalannda istihdam edilmek iizere 126 lira 

iicretle bir hekime ihtiyar; vardrr. 
isteklilcrin 31/ Agustos/938 tarihine kadar KaSlmpll§ada bulunan komis-

yonumuza her giin mi.iracaatlan. (5728) 

NiSANTASI iNGiliZ ERKEK . MEKTEBi 

Hangi Renk 
Sizi Mesud Eder? 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE Bht 
PUDRA KULLANIR. 

Fena renkte bir pudra, yuzu
niize korkun!t bir makyaj manza
rasiru verir ve sizi oldugunuzdan 
daha fazla Yll§ll gO.sterir. Tenini
ze uygun renkte bir pudra inti
hap etmenin yegane ~aresi, yi.izii
niiziin bir tarafmda bir renk ve 
diger tara.fmda ba§ka renk pudra 
tecrilbe etrnektir. Bu tecriloeyi he
men bugiin size, parastz olarak 
verilecek yeni ve cazip renklerde
kl Tokalon pudrasile yap1ruz. Bu 
yeni <lCild renkleri» (Kromoskop) 
tabir cdilen en son ve modern bir 
makine vas1tasile kan§t1nlm~t1r. 
SihrA.miz bir goz, tam ve kusursuz 
bir incelikte renkleri intihap eder. 

Tene gayet uygun bu yeni pud
ra sayesinde artik makyajh bir 
yiiz goriinmiyecektir. Tokalon 
pudrasI, imtiyazll bir usul daire
sinde «Krema kopiigih ile kari~
tmlml§tlr. Bu sayede pudrarun 

PARASIZ 
Bu sihrimiz yenl 

aCild ren.klerL) 
tecriibe edilebilir. 

saatlerce sabit kalmasiru tem1n 
ettigi gibi pudrarun cildin yath 
tabii ifrazatrm massetmesine ve 
bu suretle cildin kurumasma ve 
scrtle~mesine ve binnetice buru
§ukluklarm zuhuruna. da mAnt 
olur. Her vakit krema kopiifile 
kan§tlnlmt§ mC§hur Tokalon pud
rastru kullanrmz ve blrka~ giln 
zarf mda teninizde yapacagi cazip 
tekemmiilii gorilnilz, daima kutu
Iarm iizerindeki Tokalon ismine 
dikkat ediniz. Teninize uygun 
renk intihabmda tereddiit ettiti
nfzde lUtfen istanbulda 622 No. 
posta kutusu adreslne (Tokalon 
pudras1 5) rumuzile vald olaca.t 

talebde size memnuniyetle, muhte
lif renklerde nilmunelik alb ufak 
paket pudra gonderecegiz. 

I · I Istanbul beledlyesl llftnlara I · I 
Mevsirnlik muhammen ilk teminat 

kiras1 
Floryada 1 No. dilkkan 240 18 
Floryada 6 No. dlikkan 100 7,50 
Floryada Florya ~ar~1smda bulunan ve yukarda numaralarile mevsimllk 

muhammen kiralar1 yaz1h bulunan dilkkanlar 939 senesi ~ubatl sonuna ka
dar kiraya verilmek i.izere ayn ayn a~1k artt1rmaya konulmu§tur. §artnrune
leri levazim mildi.irliltriinde gfaillebilir. istekliler hizalarmda gosterilen ilk 
teminat1 makbuz veya mektubile beraber 3/9/938 cumartesi gilnii saat 11 de 
Daiini Enciimendc bulunmalul1rlar. (5601) 

* 
KUprUnUn Kad1ksy iskelesinde kirallk dUkkanlar 

Senelik muhammen ilk teminatl 
kirast 

Koprilniin Kad1koy lskelesinde yeni 31/ 84 N. dilkkan 1800 135 
Kopriiniin Kad1koy fakele.s-inde yeni 32/86 N. dilkkan 2400 180 
Yukarda sernti, senelik m11hammen kiralan yaz11I olan mahaller ayn ay-

n kiraya verilmek ii ?.:ere ac;1k artt1rmaya konulmu§ ise de belli ihale giinilnde 
giren bulunrnad1gmdan pazarllga {:Cvrilmi§tir. istekliler hizalarmda gosterl
lcn ilk teminat makbuz veya ·mektubile beraber 26/ 8/ 938 cuma gilnil saat 
11 de Daimi Enciimende bulurunahdirlar. (5289) 

YUksek MUhendis mektebi direktHrlUOUnden 
938. 939 ders senesi ic;in ahnacak talebenin 

kay1t muamelesi 1 eylulden 22 eylul 938 ak$a· 
m1na kadar yapllacakt1r. Kayrt o[mak ve daha 
f azla malumat almak istiyenlerin tat ii gunleri ha· 
ric olmak Ozere her gun saat 9 -12 ve 13 - 16 

Athlone 23 §en musL19ye devnm -
Belgrad (23,15 - 23,45> dans musiklsl -
Beromunstcr 23 plnkln ltoro konserine de
vam - Briikscl II (23,30 - 24) pliikla. 
senfonlk konser - Budape§te 22,15 tckl 
~1ngene musikislne devam, 23,15 9ark1 -
Bukre§ 23,45 c kadar konsere devam -
Droitwich (23,45 - 24,15) salon musikisl -
Florans 22,15 tcki §en roustkiye devnm -
Hel.:.ingfors (23 - 24) plfl.kla muslki -
HUversum I 23,25 keman ve ork - Ko
pcnhag 23,20 Danlmarka. musikisine aid 
pa~alar - Lille 23 konsere devam -
Londra (Reg.) 23,05 dans niuslklsl - Liik
scmburg 23,15 me§hur opcrnlardan baz1-
lannm Couvcrturc) lerl - Mllfmo 23,10 
koro konserl ve dans mwiiklsi - Oslo 23 
<Mozart) m operasma devam - Paris 
P. T. T . (23 - 23,30) konser - Roma (23 -
24l opcre - Var§ova 23 eskl Fransiz mu
slklsi. 

Tiirk~e k1smmda tedrisat Yiiksek Kiiltilr Bakanl1g1111n muallimleri, in
gilizce klsmmda da ingilteredeki mekteplerde tecriibe gormti§ mualllmler 
tara.fmdan yap1lmaktadlr. Talebe ingiliz Universitelerine imtihan verecek 
bir dcreceye getirilmektcdlr. 

ya kadar mektebe muracaatlan. , (5323) 

Saat 24 den itibaren 
Berlin 24,15 Brcslnvdan naklenj dana 

muslklsl - Dcutschlands (24,30 - 1) ge
c:m konserl - Alman istasyonlan Viya-

Spor, ders gibi 
0

:mecburidir. Leyll talebe i~in yerlerimiz mahduttur. Ka
yit ve kabul i~in pazartesi ve pef§embe giinleri saat 10 dan 12 ye kadar mek
tep idaresine miiracaat edilmesi. Tel: 41078 

nadan naklen Vlyana musikisl - Athlone 
24 mull marQlar - Budapefte 24,10 caz 
musikisl - KopenhD.g (24 - 1,30) dans 
musiklsl - Lilksemburg Couverture) lere 
devam - Frankfurt 1 Tiirk §arkllan ve 
Al'O.b danslan ve aair pa~ - DJter 
Alm.an tstasyonlan ·MUnlhten naklen aaat 
U>. den 1Ubaren gece µius:Wal. 

SATILIKTIR 
Bir nlkelM ve kromaJ atolyestnin 

makinelert komple teslsat1. 
Fazla izahat i~in Galata, Biiyilk 

TUnel Han 23. 26 Noya mtlraca.nt 

Malat ya Bez ve iplik fabrikas1 T. A. r§iketinden 
(Ankara l'eni§ehir Posta kutusu 2) 

Almanyaya talebe gonderHecektlr 
Dokuma Ustaba§1s1 yeti§tirilmel~ ilzere Almanyaya ii~ stajyer gonderilecek· 
tir. 

Namzetlerin san'at mekleLi mezunu olmalan, Almanca bilmelerl ve as
kerllgini yupllll§ bulunmalan §Srttir. 

Taliplerin tahsil \'esikalannm b1rer suretini bir mektupla §irket merke
zine gondermeleri. 



24 .Agustos 1938 

inh.isarlar U. Miidiir/iijiinden : I 
Cinsi Miktan Tartma Muhammen Tutan :Muvakkat Eksiltmenin 

kabilyeti bedell teminat1 ~i giln saati 
L. L. L. K. 

Baskiil 3 adet 2000 Kg. lik 324.- 972.- 72.90 A~1k eksiltme 13 
Baskw 1 adet 1000 Kg. Uk 285.- 285.- 21.37 Pazarhk 13.15 

I - idaremizin Yav§an Tuzlas1 i~in §artnamesi mucibincc satm almacak 
Ytikarda tartma kabiliyet1eriyle miktarz yaz1h 4 adet baskill hizalarmda gos
tcrilen usullerle satm almacaktll'. 

II - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hlzalannda gosteril· 
m.i§tir. 

III - Eksiltme 12/ IX/ 938 tarihine rastllyan pazartesi giinii hizalannds. 
gosterilen santlerde I~abahl§ta Levazun ve Milbayaat §Ubesindeki Ahm ko-
m.isyonunda yap1lacaktir. . 

IV - · ~artnnrneler paraSiz olarak her giln sazil ge~en §Ubeden almabilir. 
V - Ekslltrneye i§tirak etmek isteyenlerln fiats1z tekli! ve kataloklanru 

miinakasa giiniinden bir hafta evveline kadar inhisarlar Tuz Fen ~ubesi Ml
dfirliigilne vermelcrl laztmd1r. · 

VI - !steklilerin eksiltme i~in tayin edilcn giin vc saatlerde % 7,5 gii~...n ... 
me paralnriyle birlikte yukarda ad1 gei;en komlsyona gclrneleri ilan olunm. 

(5245) 

* 1 - idaremfzin Fa§abah<;e :fabrikasi tamiratl milternadiyesi i§Ierinde 
kullamlmak iizere §artnamesi mucibince 200 cuval ~lmento, 75 metre rnikab1 
kum, 50 metre mikAb1 ~akll ve 5000 kilo kirec a~lk eksiltme u.sulile satm 
almncakt1r. 

2 - Heyeti u mumiyesinin muhammen bedcli 514 li!a nmvakkat teminat1 
38.55 lirad1r. 

3 - Eksiltmc 6/9/ 938 tarihine rastlnyan sa.l1 gilnu saat 10 da Kabata§ta 
levazim vc mi.ibayaat §Ubesindekl allm komisyonunda yapJ.lacakbr. 

IV - ~artnameler paras1z olarak her giln sozil gecen ~ubeden almabilir. 
V - isteklilerin eksiltme icin tayin eclilen giln ve saatten % 5 gi.ivenrne 

paralarlle birlikte yukanda ad1 gecen kornisyona gelmelerl n~n olunur cc5654» 
------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------~~ 

MUsabaka imtihan1 
Tiirkiye Ciimhuriyreti Zia.at Bankas1ndan: 

l - Bankam1za mi.is'l.l'aka ile «10» mufetti§ namzedi almacaktir. 
2 - Bu rnilsabakaya gircbilmek i~in siyasal bilgiler veya Yilksek iktisad 

\'e Ticaret okullanndan ve yahud Hukuk Fakiiltesinden veya bunlann yaban
c1 rnernleketlerindeki muacUllcrinden diplomal1 olrnak lAzirndlr. 

3 - Mlisabaka 7, 8 vc O Eyliil 938 giinlerlnde Ankara ve !stanbul T. C. 
Ziraat Bankalarmda yazi ile yapllacak ve kazananlar te§rinievvel i~inde s0zlii 
bir imtihana tabi tutulacakt:Jr. 

4 - Miifetti§ namzetlfrine «140» lira ayllk verllir. Askerliklerinl yapmak 
(izere aynlan rniifetti§ \C mufetti~ nam.zctleri askerlikten avdetlerine kadar 
m.a~SIZ mezun say11Irlar. 

Miifetti§ namzetlerl iki senelik bir stajdan sonra mi.ifetti§lik imtihanma 
tAbl tutulacaklar ve kazarurlarsa «175» lira ayllkla rnil!ettl§lige terfi ettirile
ceklerdir. uYeni kanunumuz mucibince bankanuz mernurlan da tekaiitli.ik 
hakk1m haizdlrleri>. 

5 - imtihan program1 ile sair §artlan gosteren matbualar Ankara, Istan
bul ve izmir T. C. Ziraat Bankalanndan elde edilebilir. 

6 - istekliler, aramlnn vesikalann aSlllann1 veya noterden tasdikli suret
lerint bir mcktupla Ankarnda Ttirkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi Tefti~ 
Heyeti Reisligine verrnrk veya gondermek suretile rnilracaat etmelidirler. Bu 
m.uracaat rnektublle vzsikalann en ge~ 24/ 8/ 938 tarihinde Tefti§ Heyeti Reis-
ligine gelm~ olmasi rnesruttur. 02397» ((4402» 

Orman umum mUdUrlUgUnden: 
Orman amenajman ve c>I~me i§Ierinde kullan1lmak ilzere satm almacag1 

1lln edilen: · 
100 adet ufki vc §8.kuli daire taksimath pusla ve durbinli ol~me aleti. 
250 Ormanc1 kompas1 
250 Cep pusla.s1 
100 Mira 
200 Tecessilrnat burgusu 
200 Bez ~eridln rnuamelesi 2/9/ 938 tarihine b1rakllm1§t1r. 
Yeniden geleceklerin son tadilati gasteren kataloklar lie cins ve nev'i son 

flab teslim edebilccekleli tarihi g0sterir teklif mektuplanm 31 agustos 938 ta
rihine kadar getirmeleri veya taahhi.itli.i olarak gondermeleri. 

Ve 2/ 9/ 933 saat 10 da teklif ettikleri al~t ve edevattan birer ni.irnune ile 
bunlar haillnda her hususta izahat verebilecek birer milmessil bulundmma
lan evvelce teklif mcktubu verenlerln de ayni §ekilde hareket etmeleri 18.Zlm-
dJr. (2976) (5329) 

Kad1koy sulh lklnci hukuk 
haklmliginden: 

Terekesine el konulup 1flas k~idelerile idare olunan milteveffa Ekrem 
Muhtar terekesi tasfiye azalan tarafmdan satilmasma karar verilen ve ta
manuna yeminli ehli vukufca. <t600» lira klymet konan: Anadolu hisarmda 
GOksu Ni§anta§I caddesi Atik {<7» milkerrer cedlt <c22'1 numarah ve yeni ((26» 
numarah hanc ve rnii§temllatmdan bir donilm tarladaki (1288,, sehim itibari
lc ((2411 hlssesi: mcz.kur h1sse a!;lk arttmnaya vazedilmi§tir. Arttmna pe§indir. 
Artt1rmaya l§tirAk ede.::ek :nil§terilerin klymeti muhammenenin yGzde ycdi 
bu~uk nisbetinde pey aki;esi vermeleri Hiztmdlr. SatI§ tarlhine kadar mezkur 
hissenin hall ve sab1ka vergi, tanzifat ve tenviriye ve vaklf borc;lan ve yi.izde 
bir kanuniye har~ masaya ve 20 senelik evkaf taviz bcdell, dellaliye rusumu 
ve intikal barc1 mil§teriye alttir. Arttirrna §artnamesi ilAn tarihinden itiba
ten mahkeme divanhanesine talik edilm~tlr. 

Bhincl arttirma 28/ 9/ 9:>3 tarihine milsadif ~ar§amba giinii rnahkemede 
saat 9 dan 11 bu~uga kadar !era edilecek birinci arttlrmada bedel klymeti 
muharnmenenin yil~de 75 int buldugu takdirde ustte b1rak1hr aksi takdirde 
son artt1ranm taahhi.idii baki kalmak i.izere arttirma 15 giln daha temdit edi
lerek 13/ 10/ 938 tarihine rnilsadif per§embe giinil saat 9 dan 11 buc;ug'a ka
dar mahkemede yap1lacak ikinci artt1rma neticesinde en ~ok arttll'arun tis
tiinde b1rakllacakbr. 2004 numarah icra ve iflas kanunuun 126 nc1 maddesi
ne tevfikan haklan tapu sicUlerile sabit olmiyan ipotekll alacaklllarla diger 
aH\kadarlann ve irtifak hakk.l sahiplerinin bu haklarim ve hususile faiz ve ma
sarife dair olan iddialarm1 i13n tarihinden itibaren 20 giln zarfmda evrak1 
musbitelerile birlikte mahkemeye bildirmeleri laztmdir. Aksi takdirde hakla
n tapu sicillerlle sabit ohmyanlar sat1§ bedelinin payla§ma~mdan hari~ kallr
lar. Daha fazla malumat almak isteyenlerin Kad1koy Sulh Ikinci Hukuk mah
kemesinin 934/ 41 numarah dosyasma milracaat eylernele1i lilzumu ilan olu-
nur. (5742) 

Istanbul Sara~lar cemiyetinden: 
1dare hey'etimizin karan iizere bir maddenin gorG§illmesi ve onaylan

tnaSI it;in Umumi heyet.in fevlmiade olarak 1/ 9/938 per§embc giini.i saat 14 de 
Fatihde cemiyct merkezinde toplanacaktir. Cemiyet mensuplarmm her hal
de toplantiya i~thaklerini 1·ica cderim. 
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"'9--------------------.... ----------------------------, T.C. ZiR.&AT BANKASI 

PARA BIRIKTIRENLERE 28.800 LIRA IKRAMIYE VERECEK 
Ziraat Bankasmda kumbarah ve ihbars1z tasarruf he.sablannda en az 50 liraSl bulunanlara senecle 4 dcfa 

t;ekllecek kur'a He &§ag'ldaki plftna gore ikramiye dag1tilacaktir: 

4 Ad et 1.000 Lirahk 4,000Lira 
4 lt 500 • 2,000 ]I) 

4 » 250 Jt 1,000 ,. 
40 ]) 100 » 4,000 1> 

100 . ' 50 ]) 5,000 J) 

120 » 40 1> 4,800 J> 

160 )) 20 • 3,200 Jt 

DlKKA T: Hesaplarmdaki paralar bir sene i~inde 50 liradan a§agt dii§llleyenlere ikramiye ~1kd1gi tak-
dirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 deta, 1 Eylul, 1 Birincl kinun, 1 Mart ve 1 Jlaziran tarihlerimle ~ekHeccktir. 

Sermayesi: 100.000.000 Tiirk liras1 Sube ve Ajans adedi: 262 

ASKERLIK i!?LERi 
Eminonii yabanc1 askerlik ~ubesinden 

1 - TruJm §Ubelerine mensub 334 do
A'umlulann yoklamalan 1 eyllli 938 de 
ba§lny1p 31 blrinclte§r1n 938 de bltecektir. 
2 - ~lmdlye kadar §ubeye b3.1 vurorak. 
ka.yitlanm yaptnnu§ olo.nlarla henUz kn
y1tlanm yapt1rm1yan ve Emlnonu Fatlh 
ve Eyiip kazalan mlntakalan dahllinde 
oturan bu doi\lmlu yabancllann yokln.
malan yukanda yaz1ll aylann ~ift giin
lerlnde (Sultanahmed Dikllita~ kar~1sm
da) §Ube blnasmda. yapllacatmdan ka
yitlanm yapt1ra.nlar yalruz nii!us ciizda
m, yaptlrm1yanlar blr ikametgah senc
di dort fotograf ve niifus ciizdanlan 1le 
§ubeye miirncaat etmelert, 3 - S1hhi se
bebler dolay1sile geri kalan ve 334 do
tumlularla. muameleye tabl buluna.n di
f;er do~umlulann yoklama. ve mua.ye
neleri de aynl gfmlerde yap1lacai';mdan 
lkincl maddede yaz1h vesaik Ue §Ubeye 
gelmelerl, 4 - $ubemlzde kay1tll olup 
okullarda. tahsilde buluna.n miikelleflerin 
teen ~leri tahsll ba§la.dlktan sonra okul
lnrin verecegi fotografl1 bir vesika lie 
yap1laca~ndan bu miikelleflerln yokla
malan da 15 blrlnclte§rin 938 de b~lay1p 
30 birlncltc§rin 938 de bitecektlr. Tahsi~
de bulunan okurlarm bu tarihlerde nu· 
fus cilzdam, mekteb vesikas1 ve dort fo
tograf lle §ubeye mtiracaat etmelcrl, 5 -
Ynbanc1 thtlyat1m1zda. kay1th olup ta 
s1hhi sebeblerden dolay1 muayeneslnl ls
tlyen mukellefierln de askerllk mecllsln-

• de munyenelerl yap1laca.~mdan bu gibi 
mnzeterl olan miikelleflerin de muaye
nelerl ynptmlmak iizere §Ubeye mura.ca
ntlan, 6 - Ta.yin edllen giinlerde gelml
yen bu miikclleflcr askcrllk kanunu~un 
mnddel mnhsusasi muclblnce ceza gore
cekleri llan olunur. 

* 1 - Lise ve mundlll okullardan mezun 
olup ta. daha ytiksek blr okula devam et
mlyecek olan ta§ra l}Ubelerine mensub 
ve l}ubemlzde muamelesi tamn.mlanm11} 
bulunan klsa. hizmete tabi ve tam ehll
ycti ha.lz olanlarm yedek subay okulu 
hazirhk k1tasma. 1 eyllll 938 de sevklerl 
yap1lacakt1r. 2 - 29 A~stos 938 pazar
tesi gUnu ellcrindekl tehadetname, tas
dlkname ve tam ehllyeti ve nilfuslarlle 
§Ubeye milracnnt etmeleri, 3 - Tnyin 
cdllen giinlcrde gelmlyen rniikelleflerln 
nskerllk kanununun maddel muhsusas1 
muclbince cezn goreceklerl nan olunur. 

Daktilo aran1yor 
Ttirk~e. Almanca iyi bilen ter

cilmeye muktedir 45 y~na ka· 
dar bir bayan aramyor. Tallp
lcrin Yenipostane kar~1smda Mi
mnrvedad caddesi No. 26 Radyo
lln di~ macunu fabrikasma 
miiracnatlan. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan l~Jetm3 
Umum ldaresl llanlari 

Ankara istasyonunda yap1lan demir marklzin elektrik, saat ve harcket 
kampanasi tesisatma ait i§ler kapah zar! usulile eksiltmeye ~lkanlm1§t1r. 

1 - Bu i~lerin kesif bed~li ceman (9739) liradir. 
2 - istekliler bu i§e ait §artname ve sair evrak1 Devlet Demir Yollan Anka

ra ve Sirkecl veznelerinden paras1z olarak almabilir. 
3 - Eksiltme 7/9/ 938 tarihinde i;ar§alllba giinii saat 12 de Ankarada Dev

let demir yollan yol dairesinde Merkez birlnci komisyonunca yap1lacaktir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek i~ln isteklilerin tekllf mektublle birlikte a§ag1-

da yazil1 temnat ve vesaiki aynl giln saat 11 e kadar komisyon reisllgine tevdi 
etmil olmalan lAzlmdl.r. 

A - 2490 sayilt .kanun ahkAnuna uygun (731) liralJ.k muvakkat teminat 
B - Bu kanunun tayin etttgi vesikalar 
C - isteklinin bizzat elektrlk miihendisi olmasi veya bir elektrik mtihen. 

disini istihdam edecegini teahhlit etmesL (5661) 

* Ankara istasyonunda yapilacak alttan g~it koprlis\i in§aatt kapah zarf 
u.sulile eksiltmeye ~lkanlmistir. 

l - Bu i§in ke§if bedeli cem'an 220.000 lirad1r. 
2 - istekliler bu i§e alt §artname ve sair evrakl devlet demir yollan Anka

ra, Haydarpa§a, Sirkeci veznelerinden 11 lira mukabilinde alabillrler. 
3 - Eksiltme 22/ 9: 938 tarihlnde pel'§ernbe yilnii saat 15 de Ankarada Dev

let demiryollan yol dairesinde merkez birinci komi$)'onunca yap1lacaktir. 
4 - Eksltmeye gircbiunek i~in isteklilerin teklif rnektubu ile blrlikte a§a

g1da yaz1ll teminat ve vesruki aynl giin saat 14 de kadar komlsyon reisligine tev
di etmi§ olmalan IaZlmdlr. 

A -- 2490 say1h kanun ahkanuna uygun 12.250 Eral1k rnuvakkat teminat 
B - Bu kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Bu i§e mahsus Kafia vekaletinden rnusaddak ehliyet vcsikasi. 

(3212) (5660) 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 - idare ihtiyac1 i~in 15000 metre ~ift nak1lli lastikli bak.lr tel a~1k eksilt

mcye konmu§tur. 
2 - Mul1ammen bed.el 1200, Muvakkat teminat 90 Ura olup eksiltmesi 20 

eylill 938 sall gi.inil saat J.5 de Ankarada P. T. T. Umum mtidilrltik blnasmdaki 
satm alma komisyonunda yapllacaktir. 

3 - istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ve kanun! 
vesaikle birlikte o gun saat 15 de rnezkftr komisyona miiracaat edcceklerdir. 

4 - ~artnameler, Ankarada P. T. T. Levazirn, istanbul Beyoglunda P. T. T. 
Ayniyat sube mi.idilrlilklerinden parasiz verilccektir. (2806) (5027) 

Istanbul Oniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Cinsi Miktan Muhammen Teminati ihale g{inii ve 

fiat1 saati 

Me§c odun'l! 200 000 Kilo 1.45 Kr. 157 Lira 5/ 9/ 938 saat 15 
Gilrgen 200 000 Kilo 1.45 Kr. 157 Lira 5/ 9/ 938 saat 15,30 

istanbul "Oniversitc merkezi ile tC§ekkiillerine ahnacak iki cins odun 5/ 9/, 

938 pazartesi gi.inil ayr1 ayn rekt.OrHikte a~1k eksiltmeye konulmu§tur. istek· 
lilerin ihale gilnli kanunda yazll1 \'esika vc teminatlarile komisyona gclmele-
ri §artname, liste her giln RektOrlilkte goriili.ir. . ,,5611), 
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Izmir Fua.rznda. bii.yii.klerimizin bir da.ha. ta.kdirlerini ka.za.na.n 
• 

Paviyonu Fuar1n en ~ok tehaci.irrie ugrayan k1sm1n1 te$kil ediyor. Bu buyuk 
teveccilhe kar$• say1n izmirlilere bir kolayhk olmak lizere HASAN deposu 

Kemeralt1nda hiikumet caddesinde yeni bir $Ube a~1yor 

S1hhat ve gtizellik 
Saglam ve gUzel 

Di~lerle 
Saglam ve giizel d~ler de 

Radyolin 
ile temin edilir 

Dislerinize cok dikkat ediniz. 
Bazan en ilstad doktorlann bile sebeb ve 
men~eini bulamadiklan bir hastahgm di.lj 
iJtihaplanndan ilcri geldigi pek ~ok tecrii
belerle anla§tl~tu. 

Sabah, ogle ve ak!iam her yemekten sonra 
di~lerinizi f1n; aliyarak ve daima 

kullanarak dislerinizi koruyabilirsiniz 

-.------· Muannit inkibaz .............................. ......_a .. , 

BUTUN Si NiRLil i KLER iN ~ 
sebebidir. · 

Tam bo~lmayan barsak, it;indeki baklyelerle viicudu miltemadiyen 
zehirlemekte devam eder ve her yeni gida yeni yeni zararll maddeleri bu 
eski bakiyelere il!ve ederek hastallgi arttmr. 

·• 
Saglam bir insanda karun miktan takriben agrrllgmm onbirde biridir ve milyarlarca kmmzt ve beyaz yu

varlac1klardan miirekkebdir. Kantn uzviyetimizdc oynadtit rol pek miihimdir Viicudiimiizii t~kil eden her hii· 
ceyreye lazun olan gadayi derhal gotiirdiigu gibi olm~ hiiceyrelerin enkazuu da siiriikleyip ~lkanr. Aynca da ,ii. 
cudiin liizum gosterdigi nuntakalarda da yeni iizvi ~ yapmak kudretini haiz kimyevi maddelerle hiicreJe.ri 
ihtiva eder. Demek; bir insan saltanatJnm biltiin azamet ve §evketile y~amasa i~ bu milyarl.arla muha{a 
ve imarc1 ordusunu iyice koruyup bakmllSl ve daim.a :tazeleyip '°galtmasa lmmdir: i§te bunun icin 

Kan, kuvvet, i~tiha ~urubunu t.avsiye ederiz 
FOSFARSOL; Sann doktorJarmuz tarafmdan takdir edilen emsalsaz bir hayat ~urubudur. Bir~~ .sizlere hayatm 

biitiin zevk ve n~'elerini tattaracak ve y~1guuz miidde~e halsizlik yeis, dii~iince, korkakhk, tembellik goster
miyecektir. 

FOSFARSOL'u; diger mukavvi ila~lardan ayaran brujhca hassa; devamh bir surette kan, kuvvet, ~tiha temin 
etmesi n ilk defa kwlananlarda bile au.mi bir harta i~inde tesirini gostennesidir. 

fi'OSFARSOL; muhakkak bir sw·ette karu tazeleyip ~ogaltar. Tath bir ~tiha temin eder, adale ve sinirleri saglam· 
l~tmr, uykusuzlugu, fena dii§iinceleri, yorgunlugu giderir, muannld inlobazlau g~irir. Viicude daima gen~lik ve 
dinclik verir. Zeka ve haf1zayi parlatir. insan mak.inesine lizint olan biltiln kalori ve enerjiyi vererek tam Jnina-
sile azim ve irade sahibi ed.er. Ve her kljebbiisiinde ·muvaffabyete ka~turur. · 

FOSFARSOI,; giln~ gibidir, girdigi eve DC§'e, giizellik ve heyecan sa~ar, her eczanede bulunur. 

1938 SENESl l<;lN 
<;ocuk arabalann1n 
SON PARTiSi GELMi~TiR 

BAKER magazalarinda 
Reklam fiatma sattl.makta.dlr. 

35 Ti.irk liras1 -------* 

BASUR MEMELER I NI 

R E K T A PATI ile 
tedavi edin iz . 

t~ ve dt§ basur memelerinde, basur memelerinin her tti.rlil iltihablannda, 
cerahatlenmi§ fistilllerde; kanayan basur memelerinin tedavisinde daima 

muvaffaklyetle §ifay1 temin eder. 

~ark lspen~iyari laboratuvar1, istanbul Karmda agn, yemcklcrden sonra §i§kinlik, uykuya meyil, d.imagda ata- ( 
let, arzuda cans1zllk, velhas11 hayata kaf§I bir b1kkmhk ve asabi buhran- ( 
lar... ,\ 

Bunlarm tedavilerini ba§ka yollarda aramak pek beyhude olur. !nlct· ( Ka.dtkoy 6 yol agz1 Bayanlar Bi~-
baz1 defediniz. Hayat size dauna bahanm gastersin. Bunun ~aresi o kadar ~ ki yurdunun senelik sergisi a~1l- FESTiV AL BALOSU 
basittir ki: r Inl§tlr. 26/ 8/ 938 a~amma kadar 

~ herkes i~in gezmek serbesttir. 

Her sabah bir bardak s1cak suya bir ~ay kB.§1gt dolu
su koyarak ii;iniz. En klsa bir zamanda kendinizde 
yepyeni bir tehavvlil goreceksiniz. 

Fakat: Dairna ve mutlaka haklki tabil 

KARLSBAD TUZUNU aray1mz. 

ALMAN 
WESTFALYA KOKO 
Kaloriferler ve diger teshin va11talar1 i~in en 

miik emmel ve elver itli koktur . 

ALMAN 

BRIKET KOMORO 
Her sobada zahmetsizce yanan ~ok temiz ve Yiiksek 

harare tli komiirdiir. 

HU60 STiNNES REDERAY A. 0. 
Galata 6 nc1 Vak1! han 3 ncil kat 13, 15 No. Telefon : 43361 

1 Talcbe kayd1 b~larru§tir. ii _____________ .. 

Zayi - Eyiib niifus memurlu~undan 
alflll11 oldug-um niifus tezkeremi kaybet
tim, yenlslni alac~undan esklslnin hiik
mii yoktur. 

B~ikta~ GaraJ soltak No. ! evde 
F. Neyir Kurttekin 

Dr. ihsan Sarni 
6KSURUK ~URUBU 

6ksiiriik ve nefes d.arh1t1 bo~maca ve 
ku:anuk oksilri.iklerl iQin pek teslrll 

llllQllr. Her eczanede ve ecza. 

---•dePolannda bulunur. ---Iii 
MUSEVi LiSESi 

Beyo~lu Kumba.rac1 yok~u 
TAl\I DEVRELi LiSE 

12 ncl s1mrta riyaziye ve l elsefe 
§Ubeleri vard1r. 

Butiin sm1flann ikmal imtihanlan 
eylfiliin 5, 6 ve 7 nci gi.inleri yap1la
caktrr. Kayid ve tecdldl kay1d mu
amelelen cumartesi ve pazardan ba.,
ka her gun yap1lmaktadlr. Yeni ta· 
lebenin getirece~i evrak: 

1 - Niifus tezkeresini.n noterce 
tasdlkli sureti; 2 - S1hhat ve a§1 ra
porlar; 3 - UQ k1t'a ro~rar; 4 -
Evvelce bulundug-u mektep tasdikna
mesl. Tel. 41384. 
Miidiiriyet 

D 0 K T 0 K 

HORHORUNi 
Slrkeci ~ramvay caddeslnde Vlynnn otell 
yamnda hnstalanm hergiin kabul eder. 

Telefon: 2U31 ¥ 

Oamanh Bankas1ndan 
Osmanll Bankasmm Galata, Yeni

cami ve Beyoglu devairi Zafer bay
rnm1 milnascbetile 30 Agustos 1938 
sah gilnil kapah bulunacakt1r. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sahibi Necmeddin Sadak 

Umumi n~riyat miidiirii !jevket Rado 
Ak..pm Matbaasa 

30 Agustos 938 salt ak~arru saat 22 de 

TARABYADA "S0MERPALAS,, da 
«Tanasa» r..e,·ii;;iiniin Yddtzlan baloya ~tirak edeceklerdir. 

Biletler: Baker, K.lrlman, Olyon magazalarmd.a ve Tarabyada Tokatliyan 
otelinde sahlmaktadlr. 

Bir (,;ift i~in ~ liradtr. 

'(

-• Bu ak~am S U AD I YE Plaj1nda __ 

1 MUNiR NUREDDiN 
-.----- ve arkada1lari konseri -----· 

r 

DENiZBANK 
Istanbul ~ubesi miidiirliigiiriden 

Bankamu: l\Ierkezi ile Bankanuza bagh miiessesatta kullantlan yazt ve 
hesap m.akinelerinm mua~·yen zamanlarda temizleruncsi ve silinmesi bir mii
tcahhide verilecektir. istckJiler tekliflerini en ge~ 5/ 9/ 938 tarihine kadar 
Ban.karruz l\Iateryel daircsine vermelidirler. 

Istanbul yUkc;Uler cemlyetinden 
23/ 8/ 938 salt gilnil vukubulan umumi toplant1da ekseriyet olmad1gmdan 

kanun mucibince 26/ 8/ 938 cuma glinii saat onda umumi toplant1ya karar 
verilmi~ oldugu ilan olunur. 

D0RD0NC0 ISTANBUL FESTIVALI 
Tanasa reviisii 

Her ak§am saat 10 da 

T epeba~t bah'Yesinde temsillerine devam ediliyor 
f.'iat1ar: 50 - 100 - 150 kurustur. 

Kousomas.von mccburi degildir. 

I. KARON, BEYOGLU, TONELMEYDANI 
cBeyen Mode fur allea mecmualar1nm 1abt yeri. 


