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Londrada dün mühim 
siyasi görüşmeler yapıldı 
Lord Hali/ aks, Amerika ve Fransa sef irlerile 

O t A Upada Çekoslovak meselesini görüştü 

1 1 arilı Kurumunun 
oerimli çalışmaları 

Alaca - Höyükde Eti'erin en 
büyük mabedi bu undu 

Ttlrk Tarih Kurumunun Tilrldycde mektedir. Hafriyat ve iatikpflann bu. 
yapmakta olduğu isti~ ve hafri. günkü durumu ıudur: :tlar bu yıl da mcvaiııımde batlarmı 1 - Prciaton"lt arqtırmalar: r a Vf I Almanyada ılU\b altındaki askerlere 

buhran T h• d•I • Y-:Asım Us er IS e 1 ıy 
• Tilrk Tarih Kurumu Anadoluda 

• Mesai bu sene daha genlı bir tilçtı. yontulmuı ve ciW&nmlf tq devirle. 
de ve daha keaif bir ıeldlde devam et (Sona S.. 4 SL 3) 

Orta Avrupa TUIJetl f8 blrlaM; ki . b. 
§]:§EEı ce erı lldiril 
7anm bir buçuk milJOD asker ile 
memleketbı bel' taratmda blJ9k 
manevralara baf)amMI, 110J11'a bitin 
prk ve garp hudutıarmda tahkimat 
1apnıaaı ve Alman p.setelerlnhı Çe. 
koelovak7a berine Adeta pJbm .. 
tefi yapar atbl htlcanıJarda balan· 
muı, Fransa ye tngtltereJI telAfa 
dltştlrmek için klft idi. 

• 
1 Başvekil ile 

Ma1eşal arasınd 
Zafer bayramı münase
betiyle telgraflar çekildi 

tstanbul1 31 (A.A.) _ 30 Ağuatoı 
~er bayramı dolayıslle Bqvekill.. 
miz CelAl Bayar ile Genelkurmay 
&.tkam Marepl Fevzi Çakmak ara 
smda ap.ğıdakl telgraflar teati e. 
dUmlştir: 

Biıyak ~ Ce'ltU 8eytlt' 
Bilyilk zaferimizin 18 meı ydd&ıil 

(Sonu: Sa. 4. Sü. 1 > 

Balbuld ff lnıftlda da k.ım1JD1f" 
tır. Nevs Cbroalcle pbl bul IU9" 
telerin neşrettllderl haberlere göre, 
Berlln htlk6metl Ameribda bal•· 
nan sefirlerine h1181181 bir talimat 
yererek Avrapada sallar edecek bir 
harbin oralarda DMJI ~ 
.............. Diler~~ 
.. çıkan huı pset.eıertn ~ Londra, 31 (A.A.) - Bu sabah VhL 1 
mal6mata IÖ"· AlmADJUID ll•kO. te Hall'de btlyUk bir faaliyet göze çarp .--K·~"!U!'!!!lll!R!!!!_liıllll!!U!!!l!!!!! .. Nl!!!llm-··1 

ya elçisi de SovJretlerlll harlclftl ko- makta idi. Saat 9 da Lord Halifaka, 
nıtserl ile mtUAkat ecıeıek pJet s• Hariciye nezaretindeki btlrosuııa geL 

W1d----~ .... utmtn ._.,... aallili elen talfmat aJmata pJmlf olan ~ 
gllterenin Berlln elçili Nevllle Bender 
IODU kabul etmlftlr. Saat 11 de Lord 
Halifab, dün 6fleden IODl'a Londraya 1 

(Sonu: Sa. 4, Sil. 1) 

mabafaza h1d11811JU1a1d fldc1etl1 _.. 
...ıarma nımen Almanpalll her 
tirli tecJblrlere bafYlll'lllak umlnc1e 
batandalaJl11 lllSJlemit ye MJle bir 
ihtimal ~ 8oYret Rupnm 
mlldahale etmlJeeell lmfdlnl kbar ----------

Hariçteki ebnlştlr. 

Bir sin enelkl Aft'llPI' postaemm 
ptirdlll bu mattmatı görttnce blr
.ıenblre lnanam•m•fhk· Her s1B 
ttırltl maoaıııma uerTA!AfA-ım' -ıao 
krm hqecanll haberlerin neşredildi• 
il bir dmrde J~ için bun
ları lhtl,at b7dl7le b~· 
Pakaı ba he1ecanlr Jıaberler diler 
ka~ da bir deıec:eJtl kadar 
beslenlJOI'· JleaelA -·- tstan· 
bul pseleldae aı Aıust- tarlhl1le 
çekilen bir telgrafta şö1le denlllTOr: 

"Reeml mabaftlde Atman se~ 
cSoaa: s.. 4. sa. s.J 

Burgos tebeası 
lspaayara \'ağrılıyor 

Burgos, 31 (A.A.} Hudutlardan 
gecmek lctn tlmdlye kadar ·terllen 
btıttın ıerbeıt mtırilr rubsatnamul 
btıktımden lıkat edllmlt ve bu ruh-
1&tnameler hakkındaki nizamname. 
de merlyetten kaldırılmıştır. Ya· 
bancı memleketlerde bulunan btlttln 
Burgoe tebeası tspanyollar, metru 
mazeretleri olmadıtr takdirde, der
hal memlekete döneceklerdir. 

Sanayi umum 
mOdttrO 

~ş~ki sana~ kanununda 
yapllan değişiklikleri izah etti 

yem n,..-... llAAıj9', 
başhyor 

Tahrir alle•lda ...... 
Jeal plllifetlell 

Ali Ceriip, Rept Nuri. 
1. Halda Baltacıoila, M. 
Nermi, Fikret AclD, BeJı. 
çet Kelnal, Omer Rt-. 
Selimi izzet.. 

BUGÜN 

sayfam1zda 
takip 

ediniz : 

• 

sayfamızda 

güzel bir 
hıltlye: 

Oıttec Klhnmaa atkerlimi• ıeçit • nnlanna . l"ffmınde, altta: 
cliplomalen veriliyor 

1 
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ya Çe os ov 
yaya hücum etmek 

üzere mi? 

Suriye 
Başveklll 

k ızil e 
beraber 

hıgi iz kabinesi dom:nyonlarla 
temastan sonra üç mühim 

karar verdi 
Lonclra. 31 (Hususi) - Kabinenin 

d..inkü toplnntısmda Avrupanm va.zL 
yeti gözden geçirilmi§tir. Hariciye na.· 

Işaretler: ........................ 

zırı Lord Halifaks gergin vaziyetin se. 
beplerini, raporunda 11u şekilde hul!L 
ııa etmiştir; 

Alman manevraları, Alman gazete
lerinin Çekoslovakya hakkındaki ya. 
zılarına. devam etmeleri, Almanyanın 
Henleini teşvik etmesi, !ngilterenin 
12 Ağustosta Berline yaptığı te§ebbü. Jir küçük binada 

görUJen şeyler 
Yazan. Sudrl Ertem 

8Ün bir netice vermesini (İngiltere bu ' ,111!\ıliı.-......

Fatih Halkevi konak yavrusu bir 
binanın kımuzı kiremitli çatısı alon -
dad.r. Ah§ap kaplamaları insana orta 
halli ve mütevazı aile yuvası hissini 
verir. Halbuki bu çatının altında fikir 
ve beden hareketlerini tanzim eden 
bir teşekkül tavanlar.dan merdiven ba
samaklarına kadar binanın içini vazi -
fclendirmiştir. Fakat bu daracık, no. 
hut oda ve bakla sofa binada enerji 
keskindir. 

Çalışma asabi bir mikyastadır. Bu -
nun bir nümunesini ben, hazırlanan 

gazetecilik &ergisi ldolayısile gör. 
düm. Yeni harflerin kab-.ılündenberi 

Türkiycıde çıkan gazetelerin sergisini 
yapmak ilk bakı§ta insana gayet ba
sit görünebilir. Fakat koleksiyon tut. 
mayan, hesap yapmayan hatta tarihi 
vesikalarını okka ile pazara gönder. 
mış bir memlekette bir giln evvelki 
hayata ait bir vesika bulmak ne 'ka.. , 
dar gilçtilr. Göze görlinmeycn, haddi. 
zatında bir değer ifade etmiyen, fa. 
kat zamanında kendini bir kıymet o -
larak hissettiren şeyleri toplamak 
müşklillcrin en gücile uğra§mak de. 
mektir. 

Patih Halkevi bu gUçlliğU 
cesaretini göstermiştir. On 
guete neşriyatının bil!nçosu 
el:le edilmi§tir. 

yenmek 
senelik 
böylece 

Materyelin toplanması kadar i~len. 
mesi de ehemmiyetlidir. Serginin de. 
korasyonu, ışık tertibatı hep ev ço. 
cuklarının zevkiselim ve dirayetlerile 
yerli yerine gelmiştir. 

İ§ Ustünde birleşen, enerjilerini bir. 
birlerine bağlamasını bilen gençler 
güzel eser çıkarmasını da biliyorlar. 
Kilçilk ahşap binanın esmer tahta 
kaplamaları arasında ışıldayan enerji 
ne güzel bir örnektir. 

Sadri Er~ 

teşebbilsüne Almanya.ya. Çekoslovak 
ya vaziyetini gerginle3tirmemesini 
tavsiye etmi§ti), Almanyanın Belgrat 
ve Bükreş hükümetlerine müracaatla· 
rı .. BUtiln bunlar, Hariciye Nazırına 

göre, Alm:ı.nyanın Çekoslovakyaya hü 
cum etmek Uzere imiş gibi olduğu 

hissini veren hadiselerdir. 
öirenildiğine gl:lrc. Lord Halifaks. 

meselenin ekalliyetlere muhtariyet 
meselesi değil, Ahnanyanm geniı:leme 
si meselesi olduğu noktai nazarı üze. 
rinde bilhassa ısrar etmiRtır. 

Nazır, Fransa, Çckoslovakyaya kar. 
81 taahhütlerini yerine getirirken 1n· 
gllterenin Fransaya yardım etmesinin 
mutlaka llzım olduğunu ısrarla söyle. 
mi~tir. 

Lord Hali!aks, Lord Runcimanm 
le demiştir: 

"Çeklerin Sildet Almanlarma teklif 
ettikleri imtiyazlar Henleinin istedik. 
lerini tatmin edecek mahiyettedir. Fa
kat elverir ki Hcnlelnin asıl maksadı 
bu olsun ve SUdet mmtakasmı Alman. 
yaya ilhak gayeoini gUtmesin.,, 

Lord Halifn.l~ıı. ord Ruııcimanm 
Pragdakl teşebbüslerinden de bahset. 
miş ve sözlerini Sir Con Simonun söz-
lerinin Ecrlini ve Henleine nasihat ver 
meğe sevkedlp etmiyeceğini beklemek 
lhnn geldiğini söyliyerek bitirmiştir. 

KAB1NEN1N KARALARI 
Lonclra, 31 (Hususi) - Öğrenildiği.. 

ne göre, kabine, dominyonlarla tema. 
smdan sonra 5u kararları vermiştir: 

1 - Avrupada sulhU muhafaza. L 
çin aı.amt gayret earfetmek lazımdır. 

2-Bu gayretlerin umumi menfaat· 
lerle telifi kabil olmamalıdır. 

3 - SulhU her ne bahasına olursa 
olsun mUdaf na etmek !Azım geldiği 

söylenen zamanlar geçmiştir. 
Salahiyettar mahafilde, tngilterenin 

tutacağı hnttı harekete dominyonlarm 
ittifakla. işltirak edecekleri kanaati 
vardır. 

kalktıktan sonra 
Anrlrc l\Ioruvııclnn: 

Suriye Başvekili 
Parlste anlaşmanın 

tatbikini istiyor 
---0--

Suriye B~vekili Cemil Mürdüm, 
bir miiddettenberi Pariste bulunmak· 
tadır. Fıansızca Jurnal gazetesi haf. 
talık siyasi icmal sütununda Suriye 
Ba§vekilinin bu ziyaretine temas ede. 
rek §U satırları yazmaktadır. 

"Suriye Başvekilinin Fransanm he-. 
nUz imzalamadığı ve İskenderun me· 
selesini Suriyelilere kabul ettireceği. 
miz 1936 muahedesinin tatbikini 
istemek UzereParise gelmiş bulunduğu 
bu gUnlcrde Fransız hUkilmetinin nla. 
cağı vaziyet hnkkmda ne söylenebilir 1 

Araplarla Yahudiler arasındaki ihti 
lata bir anlaşma. ile nihayet vermek
ten bile bahsedilmedi mi? 

Bu anl~mayı temin ede. 
bilecek kimse kendini bUyUk bir p.m. 
piyon sayabilir.,. 

Yahudilere hükUmet 
kuruluyor 

Var§Ova, 30 (Beyoğlu) - Söylendi. 
ğine g3re Leh ve Romen hUkfunetleri 
iki memleket hududu clvarmda. ve 
müstakil bir Yahudi lıUkmeti te~kili
ni dUşUnmektedirler. 

Yahudi meselesini hal için dUşUnU. 
len bu çareye göre, bu mıntakayn ge. 
rek Romanya, gerek Lehlstandaki Ya 
hudller naklolunacaktır. 

Sa at 
ekleplerinde 

öğretmenlerin terf j listesi 
neşredildi 

Maarlt Veklleti bölge sanat ve 
meslek mektepleriyle enstitülerdeki 
öğretmenlerden birer derece terfi e. 
den öğretmenler hakkında bir liste. 
neşretmiştir. Bu listeyi aynen derce
diyoruz: 

Matı§ı 40 Ziradan 45 liraya çıkanlar: 
lzmir bölge sanat okulu fransızca 

öğretmeni .Muzaffer Harç, Istanbul 
erkek terzilik okulu tlirkçe öğretmeni 
H. Cevdet Oflns, Aydın bölge sanat o. 
kulu tilrkçe öğretmeni Emin Erbey, 
Kadıköy kız enstitüsü tUrkçe öğret. 
meni Vesime E..'renel, Ankara. bölge sa· 
nat okulu riyaziye öğretmeni Danyal 
Akhel. 
Maa§ı 35 Uradrın 40 liraya çıkanlar: 
İstanbul erkek terzilik okulu terzi. 

lik öğretmeni Burhanettin Aygün, 
Konya. bölge sanat okulu riyaziye, fi. 
zık, kimya makineler grupu öğretme· 
ni Fahri Ataberk, Diyarbakır bölge 
sanat okulu demir atelyesi §efi Şükrü 
Çelikörs, Üsküdar kız enstitüsU tarih, 
coğrafya öğretmeni Hikmet Uzbilge, 
Bursa Necatibey kız enstitü.qU fran. 
sızca öğretmeni Ahmet Asmı Sonu. 
mut, Ankara tecim lisesi coğrafya., 
fransızca öğretmeni Ali Teoman, An· 
kara tecim lisesi bilrokomersiyal öğ. 
retmeni Ş. Fuat Ern.lçın. 
Jlaa~ 30 liradan 35 liraya çılw;nlm-: 
Ankara tecim lisesi tilrkçe ve yurt 

bilgiai öğretmeni Muhittin 1nözü, 
Mersin ak6am tecl mokulu daktilo ve 
ticaret muhaberat öğretmeni Fahri 
Gülser, Samsun orta tecim okulu türk 
çe ve riyaziye öğretmeni Latif Gök. 
göl, Srunsun orta tecim okulu steno ve 
daktilo öğretmeni Saffet R.. İrtenk, 
Samsun orta tecim okulu tarih, coğ· 
raf ya ve yurt bilgisi öğretmeni Adil 
Erdener, Samsun orta tecim okulu 
bliro ve riyaziye öğretmeni Ali Uyak, 
Izmir tecim lisesi türkçe, ticari mu. 
ha. öğretmeni Hüsnü Türkekul, İzmir 
tecim lisesi ekonomik coğrafya, tarih, 
nuı.lbilgisi öğretmeni Nuri Atalay, A. 
dana orta tecim okulu bliro ve riyaziye 
öğr~tmcni Nadir Arat. İzmir tecim li· 
sesi ingilizce ö&rretmeni M. Ş. Salep. 
çi, İstanbul bolge sanat okulu ağaç iş. 
lerl a.telyesi öğretmeni Tevfik Mcn
gU, İstanbul bölge sanat okulu ağaç 
işleri öğretmeni Osman Silyür, Bursa 
Necatibey kız enstitüsü türkçe öğret. 
meni Llitfiye Arıkök, Ankara İsmet 
paşa kız enstitüsü biçki • dikiş öğret· 
meni Seher Kuntay. Ankara lsmetpa. 
şn. kız enstitilsU biçki • dikiş öğretme 
ni Rebia !ren, Ankara !ametpaşa. kız 
enstitüsü ev idaresi • yemek pişirme 
öğretmeni Süheyla Arel, Adana. İsmet 
lnönü kız enstitüsü fıf zıssıha • ev i· 
dtıresl öğretmeni Haver Oskay, Edir 
ne belge sanat okulu tesviye atclyesi 
öğretmeni Necmi Selen, Adana lsmet 
nönü kız enstitüsü ev idaresi • ye. 
mck pişirme öğretmeni !smet R. Ay. 
dos, Adana orta tecim okulu büro, ri· 
ya?.iye öğretmeni Mustafa. Biroğlu, 
Diyarbakır bölge sanat okulu tilrkçe, 
tarih, coğrafya, yurt bilgisi öğretme. 
ni Osman R. Ocak. 

JI a.aşı 25 lirada ~ı S O liraya çıkanlar: 
Se~uk kız enstitüsü fen bilgisi öğ. 

retmeni Emin R. Gürel, Selçuk kız 

enstitUııU moda • çiçek teknoloji öğ. 
retmeni Neyir Turhan, İzmir cümhu. 
riyet kız enstitiisü türkçe öğretmeni 
Ayşe Akmcı, Bursa bölge sanat oku. 
lu türkçe, tarih, coğrafya, yurt bilgisi 
öğretmeni Ali Ulvi Boysan, 1.zmir 
bölge sanat okulu tUrkçe öğretmeni 
lrf an Hazar, Konya bölge en.nat okulu 
fransızea öğretmeni, Nuri Demir, ICa· 
dıköy kız enstitüsü fen bilgisi öğreL 
meni Behiye R. Sağlar, Ankara ls. 
metpa.şa kız enstitüsü beden eğitim 
öğretmeni Nerime Tem, Trabzon orta 
tecim okulu fransızca öğretmeni Akif 
Saruhan, Konya bölge sanat okulu 
makineler grupu öğretmeni Fuat U
zel, Kadıköy kız enstitüsü biçki • dL 
kiş öğretmeni Fahriye Arbaş, Bursa 
bölge sanat okulu ağaç işleri, resim ve 
teknoloji öğretmeni Cemil Sümer. 

Maaşı !O liradan !5 liraya çıkanlar: 
İstanbul bölge sanat okulu fransız· 

ca öğretm ni M.. Zeki öngelen, Be. 
yoğlu ak§alll kız sanat okulu ev idare 
sl • yemek pişirme öğretmeni Adile 
Onan, Üsküdar kız enstitüsü beden e· 
ğitim öğretmeni Aliye Gürgül. 

Bugünkü 
Ilftdiseler, şllluslnr, yerler hnkknıda. 

FAYDALI BiLGiLER 

Çan - Kay - Şek 

J APO!'.'LAR, Çin lideri Şan -
Key • Şek'ln teslim olmnsmı 

istiyorlar. Şan - Key - Şek Çlnde mil. 
11 vahdeti kuvvetlendirmiş bir şah&i
yettir. Ve buna, bizzat kendi itiba
riyle muvaffak olmuştur. Uzun boy. 
lu, nahif, acık o.hnh ve ellerinin gli
zelllğl tle meşhur hlr adamdır. 

Çfn kurtarıcısı Sun. Yat - Sep'stqn 
1925 de millt liderli~l ele a1dıktan
berl, sıraslyle hem orduyu, hem hU· 
kfımetl idare etmiştir. 

Slyast basımları onu baznn Japon 
taraftarı, bazan So\·yet taraftarı ol· 
makta itham etmişlerdir. Şu dakl. 
kadn Japonlarla IH'ı.nsız harp halinde 
bulunduğuna göre, bunlardan birin· 
elsine ihtimal vermek biraz güçtilr. 

Evvelce Huda dinine mensup iken 
l 930 da bunu terkedlp hıristlynn ol· 

muştur. DlSrt &on" bvura an "Yeni 
Hayat" adı altında yeni bir ynşnyış 
slst~ml tıerl Elirmüştür ki, birçok za· 
rarlı şeyler arasında sigara. lçmeğl 
ve dedikodu Yapmağı da meııeder. 

1887 do doğmuş olduğuna göre, 
bugtın 51 yaşında bulunuyor. Sun • 
Yat • Scn'ln kızknrdeşlerlnden biri 
olan karısiyle gecen seneler !cinde 
A vrupaya gelmişti. 

• • • 
llllncı1z Rl\rp: 

1 APONY A Jle Çin, şimdi res
~ men nan cdtlmemls bir harp 

halinde bulunuyorlar. "Harp ildnı" 
usulu, büyllk harpten sonra hemen 
suya clilşmtlş gibidir. Harpler, apan
sız başlıyor ve bUyük gürültülerle so.. 
na eriyor. 

lngllterede ziyafetlerden sonra birdenbire ev sahibi olan bayanın 
yerinden knlktığı .görUlUr. Bu hareket kadınların erkeklerden ayrıla
rak bir köşeye ceklleccklerl zamanın geldiğini gösterir. Burada erkek
ler yalnız kalır. Bu ayrılık zamanı bir clgara içecek derecede stirer. 
Bu zaman zarfında erkekler ne yaparlar, diyeceksiniz. Erkekler yal
Drz lrnlınca l.ılr Porto şarabı şişesi gezdirilir. Fakat kimse buna el sür. 
mez. Ev sahibi olan zata gelince, o mlsatlrler arasından en ziyade hür
met ettiği iki kişinin arasına girer; başından geçen hatıralarını anla· 
tır, yahut muhtelif bahislere alt fıkralar nakleder. 

Şu noktayı bilhassa işaret etmek isterim ki lngilterede erkeklerin 
en ziyndo enteresan olduğu zaman işte bu vaziyetlerde görülür. lngi
lizler bu znmnnda kendi aralarında mühim bahisler konuşurlar. !ngil. 
terenin umumt politikasına ve Avrupa meselelerine temas ederler. Bu 
zamanda sofranın bir köşesinde sandalyalarını blrlblrlne çevirmiş olan 
iki adam arasında bazan dünyanın en mühim hAdiseleri birkaç kelime 
ile ifade edfllr. 

Sovyet tuyyareclllğlnin yeni 
tn~l~af4arını tedkik eden 

Harbi Umumide devletler biri· 
birlerine usulünce harp açmışlardı. 

Fakat Harbi Umuminin nsıl bnşlnn
gıcı, Almanynnm 1914 senesi ağus
tosun 3 Unde Fransaya fldm harp 
etmesiyle değildir. 

Almanvanıo müstem
leke meselesi 

Ankaradakl mu~evi 
lisesl kapandı 

.Berlin, 31 (A.A.) - Stutgratta ak. Ankara, 31 (Telefonla) - Ankara.. 
tcdilmiş olan ecnebi memleketlerde o. da 48 sene evvel açılını§ olan Musevi 
turan Almanlar kongresinde bir nu - ilk okulu bütçe darlığı yüzünden mü· 
tuk söyliyen iş cephesi §efi, ''dar bir esslsleri tarafından kapatılmıştır. 
sahada sıkışıp kalan millet,, formülü. NAFIA VEKALETİ EVRAK MU. 
nU tekrar ederek mUstemleke mesele. DÜRÜ ÖLDÜ 
sini yeniden ele almı§ ve istikbalden Ankara, 31 (Telefonla) - Uzun za... 
bahsederek demiştir ki: mandanberi Nafıa Vekfüeti evrak mü· 

''Ne olursa. olsun hiçbir noktada rl· dilrIUğUnU yapan Nuri Ercasoy, Bur. 
cat etmiyeceğiz. Takimiz gittikçe bü. ı E:ıda izinli bulunduğu bir sırada anjin. 
yümektedir.,, den nmelJyat olmuş, vefat etmiştir. 

d erg 
•• • r eye geıyo 

Havas njıınsr Moskovadan bildiri. , 
yor: 

Miralay Lindberg dUn tayyaresile 
Moskovadakl tayyare meydanından 
hareket ctmi§· Hnr!tova gitmi§tir. Har 
kovdıın Rostofn, onra da bazı b8.§ka. 
§Chirlere uğrıynrak Tiflise gidecektir. 
Söylendiğine göre, miralay Llndberg. 
Moskovıı. tarJkile Avrupaya. dönmiye· 
cektır. Havalar iyi olursa, Rusyadan 
Romanyaya, oradnn da TUrkiyeye ge· 
lecektlr. 

Lindbergi Moskova tayyare meyda. 
nında Amerikan sefaret erkanı ve Rus 
hnva. kurumu azaları uğurlamıştır. 

Lindbergin seyahatinin maksadı, 

Rus tayyareciliğinin yeni inkişafları. 
nı tetkik etmekti. Öğrenildiğine göre, 
Lindberg Rus hava kurumunun mü • 
dürü Lostion ve kutup tetkikçileri Dr. 
Şmit ile Prajanyinle, Rusya ile Birle. 
şik Amerika hUkO.metleri arasında bir 
hava h~ttı tesisine dair müzakereye 
giriştiğini söylemektedir, 

tik harp llAnı temmmuzun 28 in. 
de Avusturya tarafından Sırblstana 
karşı yapılmıştır. tkinclsf de ağusto
eun 1 fnde, AJmanyn tarafından Rus 
yaya karşı yapılmıştı. 

DugUn tarihe gccmlş gibi g6rUnen 
esltl usul Uzerc blr memleket, diğer 
bir memlekete harp acmca, o daki
kadan itibaren muhasamat başlamış 
demektir. Artık diğer memleketin 
blJmukabele harp 110.nına Hlzum yok. 
tur. Fakat ekseriya bu ikinci mem· 
lekeL de harp ildn etmek yoJunu 
tutmuştur. Bu şekle göre, lngflterc 
Almanyaya 19U ağustosunun 4 Un-
de ilft.nı harp etmişti. Almanya da 
!ngiltereye 1914 senesi teşrlnisanlsl. . 
nln 23 Unde resmen lldnı harp et. 
mlştlr, 

• 



ı-anasa revüsü 
gidiyor 

RevDnln mBdDrD Bay 
Tanasın ·s11tedlklerl 

l·'~stival miinaıebetile tehrmıı.e ıe.. 
len 'lanaıa revilıil yarın aktfJD IOD 

temsilini verecek, cumartesi ıUDll ro. 
manyaya dönecektir. 

Şehrimizde kaldıiı müddet sarfında 
bllyiik bir raibet ıören revünün mu. 
düril Bay Tanaı ile dün töyle ıörilt
tilm: 

- lıtanbulu nuı1 buluyoraunm? 
- Ben yirmi bet tene evvel bir 

kere daha ıelmittim. o samanki ile 
bucilnkil tatanbul arasında ÇGk fark 
nr. Şehir aıriletmltı birçok yerleri 
eıldıine hemen benzemiyor pbi. 

- Tanua revUaünU ne ıaman kurdu 

nm? 
- Revün.Un bayatı yirmi ıeneli'k -

tir. Daha evvel operet idi. 50 aene 
kadar operet halinde yapdı. Muhare
beden aonra revüye smrclim. 

Gece sündüs .phttım. Birklç tene 
içinde revü enternuyoaal bir tqelr
kill hallM ıeldL Yls elliye yalan in. 
um bealeyea bu ~ Romanya 
bUkQmeti ve diler JUsblr tettlddll yar 
chm etma. Sanat afkı ile bir araya 
eden cençlerle bu revUyU yaptıyo. 
rum. Bundan bqka bir re'VÜ kurabil -
mek için bol para lbımdır. Sonra ia. 

bir e· 1c 

Mej. ·' .• ~;_<i~ TimlD tlflllDU 6~1-paiı 
muJllı TGrkldaa Bay Fedlat ,_. 
beJle bir PPS*· KePdfil ~ bir 
~ ............... ~ 
haıattaa iJlm. ... ha,at ~ ...... 
.. ~ Jaa4utWa ...,, ........ 
ıu.tWa ,...,.. ~ .. ~-
11iW ~._~.ant:: . .- telill• 

-....*Mll'llı ,.ıablllr, mlJll ldlter uJID. 

Ortaköy 
cinayeti 

Bahriyeli Sadık ıof8r 
ısmalll lldDrdD 

Evvelki 1ece OrtakiSyde bir cinayet 

oımuttur: 
Ortaköy nakliyat firketinde çalıpn 

Erkek namile maruf toför bmail, ıe
celeyln Ortaköyde Muallimler cadde. 
alnde llebmedin kahvesinde cturur. 
ken içeriye Ortaköy bamallarmdan 
taak Ue Takaim tütün deposunda mili 
tahdem bahriyeli namile maruf Sadık 
prmlttlr· 

Bu Uç kitinin aruı hayli nman-
dJnberi açıktır. Kahvede karfılaıınca, 
birbirlerine aert Hrt balafllllflardır. 
Şoför tamail, maruf olduğu lame ıtı -
vın,~'k içeri cfrenled dıpn davet et. 
mit. Uçil de 10kaia çıkınca aralannda 
kavı• baflamıt. Sadık bıçaiını çeke -
rek ıof6r tamaili dört yerinden yara. 

lamıttır. 
tımail yere diltilnce Sadık ve laak 

kaçmıflardır. Yaralı Beyoilu haıtane
line kaldırılmıtl& da biraz torıra aı. 

müttUr· 
Kaçanlar sabahleyin yakalanmıflar -

dır. 
Bundan bapa, KachJdSyıde Bahariye 

caddesinde lnp edilen bir apartmıan. 
da çalıpn itbatı Oıman ile maranıoz 
Hüseyin aruında para yilzilnden kav. 
ıa çılmııt, Oıman maranıo.z HUıeyinı 
alır ıurette yaraJamıttır. Yaralı Hay. 
daıpaf& nUmune haatanealne kaldınl • 

mıttır· 

Marangozlar kooperatif 
kuracak 

3Jie ROAfa : 

Garip bir lAOballllk 
V aktile "Be10ilu tath •u frlnlderi. 

ainclir,, denirdi. Buıün tatlı - Acı eti. 
1• tehir içinde her hansi INr euNtte 
taksimat yapdaniıyacafı sün aibi • • 
tilWbn htanbal eemti U. Be)'Ollu 
semtini Qn iki kutup haline .. tiren ..,1ere tesadüf ediyonas. 

BualarW Wri de, lüip iiılen öte 
kitap •• suete ... düldcinlarm 
me...,..ıdlr. Hiç w ,..- Tiirtc 
p.mleri '" Tllrk __..a.n ~ 
aöNWteceii .-nete tetlUr .mlmi:rar. 
Eter 1NM lünm priilmü)'Ol'la ni. cin,..._. pzete " ........... .
p11Jaaık tekilde tethir .mliy•1 

Bbim .._.timiae söre. Tün p. 
nte ve mecma•lan, hatta halk..t.ri. 
nin çok faydalı mecmualan ıaa dün 
olmak üzen IJiriaci plbda 7flr .m.. 
bcbr. 

YU...a dilde mecmualann miitte .. 
rillli oalan almak ....ı.uri19tiade i. 
aeler İlter iıtema araJ&CllldaNar. 

Be1oilu sokaimdan PÇlak Wr ec 
a.W, tütüncü düWalarma ...-..... 
Türkiyede olduiuaa WheMôn fiiphe 
edebilir. 

AJl'lca bu dükkanı.• Türk smb 
ve mecmualuuu t9fbir etmek vazife. 
teri olcluiunu da hiJmelidü-ler. 

Hangi eserler 
tamir edilecek 
Hepsi ayrı ayrı tesblt 

edlldl 
KilltUr Bakanlılı •ki eserleri tamir 

ettirmek makaadile mUzeler direktör • 
liliilne gönderdiii rapor etrafındaki 
tetkikatını ikmal etmlttir. 

Müzeler, eak1 e1erleri tamir için on 
bin lira tabıilat iatemittir. Bu para t. 
le tamir edilecek eserlerin batlıcalan 
tunlardır: 

1 - Plnne kahramanı Gazi Oeman 
Papnm Fatihteki tUrbeli, 

2 - Sinan Pap tUrbeal (Divanyo.. 
l~da.), 

3 - Tersane miman Multafanm 
mezarı bulundutu KMlmpapda'ki 
tUrbeaL 

4 - BarbarOI Hayrettinhı türbeli. 
Bu eaerlerden bafka yine aynca ta. 

mir edilecek birçok küçük aerler da
ha vardır. 

Geçit yerinde kaza 
Diln öileden aonra köpril tızerinde 

çivili ıeçit yerlerinden ıeçen altmıf 
yatlarında kadar Fatma ilimli ihtiyar 
bir kadınla kızı, k8prllden dolru hu.. 
la ıelen 17 59 numarah tabiye çarp 
Dllf, ihtiyar kadın afırca yaralannuf -
tır. 

KUçUk kıs, 'kurtulmuttur. Geçit ye.. 
ri Uzerinde ilk defa wkua ıeten ka. 
H hakkında milddeiumumilik taklba • 

.,, ......... - ............. 1111111 la batJımqtır. 

Ders saatleri Ayakkabıcılarda 
pazarlıksız aatacak 

EkalllJeller de40 Puarhkaız 1atıt kanunu ayakkama 

dakika oldu eanafmı da allkadar ettiği cihetle, dün 
belediye tktiaat Müdürlüğü tarafın. au ders yılı başından itibaren 

KUltUr Bakanlığı ecnebi ve eltalllyet 
okulları hakkında yeniden bazı ka· 
rarlar tatbik edecektir. Şimdiye ka. 

dan ayakkabıcılar cemiyetine tebliıat 
vaki olmUf, ve cemiyet de menıupla
nna vaziyeti bildirmiftir. 

OL t• 

Yaz mev«ilml J(eçtyo 
(EyUU) adıyla (yaz mevalmi) bir. 

blrile ula U)'UlalDJyan ild iaimdir. Ey. 
ifil girdifiııe göre (yaz) ı hatırdan çr 
karmak llzım gelir. Onu 10nbaharlar. 
la. yaprak dökümlerile, 1erin rtırcAr· 
1ar ve olgun meyvalarla beraber ko
Dutmak daha uygun dUf\lyor. 

Eylfil, büytik ve sürekli bir yaz mev 
ıtmlnin muhuebeaiııi de yapabilece. 
limis bir çat .. 

Kendiniae IOl'dunwı mu? Bu yaz kat 
arkadq kua.ndmız! Kaç tane kaybet
tin'8 Kaç gününüz iyi geçti, kaçı fena f 
Bayatmızdan daha memııuıı mun. 
nwı? Yoksa pçeıı yaza niabeUe daha 
mı meyua bulunuyonnuıUL 

Bu 10D ıualime her biriııizlıı muhte. 
Uf cevaplar verecefhıi&i bili)'Ol'WD. A.· 
ranır.da pnç olanlar, aadece dudak bt1. 
küp: 

- Ne var? Ne olabilir ki .. Bir 1U 
meVBiml geçti itte. diyecektir. 

Onlar için yazla laı araamda maddi 
bir aynlık bile gözetmek gUçti,ir. 
Yqlı olanlarınız ile, baemı bilgig 

bir eda ile lki yana sallayıp: 
- Bayatta bir yaz daha, kıymetli 

&nUr çllriltilp, hll& da memnun ola. 
bilmenin imklıu var mı? Elbette me
JUBUZ, cevabım verecektir. 

Bu iklncllere aöyliyecettm eöa. bQ 
gUne kadar tekrarl&llDlJI bir takım 
felaefe kmntılarmm, yeni bir tanda 
pvelenifinden bqka bir eey olınıya. 
caiı için (ağlık olsun!) deyip geçe. 
celim-

• • • 
Tramvaya bindim. Karpma ımıa

yim Pehlivan çıktı. Gazetecilik dolaJI. 
ille kendialle tamell'IZ. Beni garlhıce 
lflnalık eW. Elimi sıktı, habrmıı IO!'. 

du. Gelecek güreşinin ne vakit, nere
de olduğunu sordum. Tekirdaflıyı 118 
zaman yeneceğini söyliyerek her a. 
manki gibi kendisine takıldım. Kadı
köy iskelesine geldiğimiz zaman o t· 
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Londrada dünkü 
siyasi görüşmeler 

det üç aya kadar çıkacaktır. 

Pariste ameleler 2 Eylülde 
büyük bir nümayiş yapacaklar 

BaşvelklDU-e Ma
ıreşao aıır aı!$a ınıda 

(Be.ştarafı 1 incı de) 

gelir gelmez Neville Chamberlain ile 
bir mülakat yapmış ve Josepli Ken. 
nedy'yi kabtil ethıiştir. Me.lum olduğu 
v~liile sefirin m+Jzuhlyetinden sonra 
lrıgiliz Elmamdıtrlarile bu ilk temas 
kendisine her şeyden evvel 1ngiliz ka
binesi ta.rafından, A Vfu,1.Janın va.tiye. 
ti hakkında dün verilen kararlardan 
hükUmetitU haberdar etmek ini.kanım 
vermiştir. 

Diğer taraftan askerleri silah al • 
tında tuttnak için hUkumetin ayrı 

bir kararname ittihaz etmesine ihtiyaç 
yoktur. A<ıkeri makamlar, IU.Zumuntı 

göı'dültleri takdirde böyle bir tedibri 
kendiliklerinden alabilirler. 

Paris, 31 (A.A.) - Pari.8 mıntaka· 
sı amele sendikaları birliği tarafından 
kabul edilen bir karar suretinde diln 
nazırlar meclisi tarafından ittihaz e. 
dilen kararın gayri kanuni bir şekil. 
de 40 saatlik mesai haftasını lağvetti
ği beyan edilmekte ve amele sınıfının 
bu karara muhalefet etmesi lbım gel. 
dl~i ilave edilmektedir. 

Sendikalar birliğinin bürosu, aşaği. 
daki kararları jttihaz etmiştir: 

amele enternasyonali sosyalist fede· 
rasyônu nezdinde te§ebüstc bulunarak 
beynelmilel proletaryanın Ftansada 
40 saatlik haftanın müdafaasına kar. 
şı vaziyetini tasrih etmesini talep eL 
mesi istl.!necektir. 

4 - Parmınsk tasi,şii' Au 

komitelerinin manallt bir konferans 

(Bai tarafı 1 incide) ·j 
mtinü tesit münasebetile cüınhuriyet 
ordusu mensupları sayın BQŞltanl~· 
rfuı candan bağlılıkla kutlular ve 
derin saygılarnıı sınıar. 

Genelkurmay Başkam 
Mareşal Fevzi Çakmak 

Saym Mareşal Feı.·zi Çakmök 
Geııelkurmay Ba§k"anıı 

ELA.ZltJ. 
HENDERSON Bll:RLiNE HARE

KET ETTİ 
tertip etmeleri temin edilecektir. 

Amerika diplomatik mabfelleri, se_ 
firin Vaşingtona telgraf gönderdiği 

rapor neticesinde Hariciye nezaret' ta 
rafından verilen taJimat tizerine mi 
Lord Halif aks ile görU~tüğUnü tasrih 
etmek istomemektedirlcr. 

Londra, 31 (A.A.) - Sir Neville 
Hcn.derson, ıaat 13,15 tc Berline ha. 
reket etmi~tir. 

1 - Pariste eylwUn ikinci günü sa· 
at 18 de millet meydanında bir nüma. 
yiş tertip edileeektir. 

2 - Umumi iş konfederasyonundan 
bu nümayişe iştirak etmesi talep edL 
lecektir. 

Paris, 31 (A.A.) -Limat'lar ve dok 
ameleleri federasyonu mUmesailinin 
ı$rarı üzerine Mozi, liman işlerine vaz· 
ıyet etmek husuımnda htikfunete sala. 
hiyet veren kararname ahkamını ya. 
rından itibart'n tatbik etmekten vaz
geçmeği kab·ıl etmiştir. 

İnkdip r.ayatımızın eq bUytılt ve 
millt za.f erini ifade eden bugünde 
duyduğumuz sevinç ve heyecan pek 
bUyilktUr. 

Dahi Ba.şku.mandanm emri altnıda. 
ordumuzun elde ettiği bu zafer, va. 
tanın tam istiklalini temin Ye Vücu. 
de getirilen bilyilk inkılap ve ilerle· 
menin mebdeini tej?kil eder. 

Bu mahfeller, Amerika hlikı1metinftı 
Orta Avrupa h~diselerinin her saf • 
hası hakkında maınmat edJnmcği ar. 
zu etmekte olduğunu ve Londra ile sr. 
kı temas h$linde bulunduğunu beyan 
etmektedir. 

Saat 11,30 da Lord Halifaks, bu 
sabah Londraya. avdet etmiş olan 
Fransız sefiri Corbini kabul etıniştir. 

Londra, 31 (A.A.) - Fransız eefi.. 
ri Corbin, bu sabah eaat 9 da Paris. 
ten Londrayn avdet etmi~tir. 

G1ZLI MESAJ VAR MI? 
Londra, 31 (A.A.) - İngiliz diplo. 

matik mahfilleri, Hariciye nazırı Lord 
Halifaksın bu sabah birbiri ardına 
Fransız bUyllk elçlsile Amerika Birle
~!k devletleri bilyUk elçisini kabul et. 
miş olduğunu teyit eylemektedir. 
Diğer ta.raftan Sir Henderson Ber. 

line giderken şu veya bu Alman dev· 
let adamına "gizli bir mesaj., götür. 
mekte olduğu yalanlanmaktadır. Fa.. 
kat diplomatik mahfellerde tebarüz 
ettirildiğine göre, Henderson, İngiliz 
hUktimetinin ruyetlerinden ve hattıha
reketinden tamamile malfunattar ol. 
muş bir halde vazifesi başına dön. 
mektedir. 

Kendisi Berline varır varmaz he· 
men, derhal Alman zimamdarlarından 
randevu istemek niyetinde değildir. 

Fakat eğer çağrrılırsa, bittabi Alman 
devlet adamlarının bu arzularım is'a. 
fa amade bulunacaktır. 

Ayni mahfillerin fikrince, enternas. 
yona! vaziyet bugün geri veya ileri 
değişmemiş bir tarzda sabit durmak· 
tadır. Bütün mesele, Çekoslovak hüku 
metinin yapmağa hazır olduğu feda . 
k~lıklarm mahiyet ve genişliğine, Sü 
detler üzerinde harir.ten yapılacak te .. 
sire ve ayni zamanda, hakkaniyet ü.. 
zere bir hal suretini kolaylaştırmak 
için Südetlerin gösterecekleri hüsnü. 
niyete bağlıdır. 

FRANSIZ .1NG1LtZ MUTABAKAT! 
Londra, 31 (A.A.) - Fra.n.sanm 

Londra büyük elçisi ile Lord Halifakll 
arasındaki görüşmede bilhassa Çe· 
koslovakya meselesi mevzuubahis ol. 
muştur, Paristen avdet eden B. Korbin 
Lord HaHfaksa Parisin noktai nazarı. 
nı bildirmiş, Lord Halifaks da bunn 
mukabil dünkü nazırlar meclisinde j· 

leri sürülen noktai nazarları Fraııst-ı 
büyük elçisine izah etmiştir. 

Londra, 31 (A.A.) - Salahiyettar 
İngiliz rnahfelleri, İngiliz zimatndarla 
rının Stidet partisinin ınümessillerile 

Çekoslovak makamları araamda vuku 
bulan mUzakerelcre 'kartı büyük bir 
alaka gösterdiklerini beyan etmekte;dir 
ler. 

Bu temasların semereli müzakerele~ 
re yol açacağı ümit e!dilmektcdir. 

Bu mahfellerde hasıl olan intibaa 
göre, mevzuubahis mesele ile alakadar 
olan iki taraftan biri işin adilane bir 
şekilde halline kafi miktarda yardım 

etmediği taktirde "caniyane bir deli • 
lik,, ika etmiş olacaktır. 

Paris, 31 (A.A.) - Hariciye nazı 
rı Georgea Bonnet, bu sabah ingilte _ 
renin Paris maslahatgüzarı Campclli 
kabul etmiştir. 

FRANSIZ NAZIRLARININ 
KARARI 

Parisı 31 (A.A.) - Nazırlar mec -
lisinin toplantısında vermiş olduğu 

izahat sırasınıda B. Bone, beynelmilel 
meseleleri gözden geçirmiştir. 

Fransamn Çekos1ovakya meselesi 
karşısındaki vaziyeti değişmiı değil _ 
dir. Bu sebepten dolayı Paris, Praga 
karşr girişilmiş olan taahhütleri hatır. 
latacak mahiyette Berlin hükQmeti nez 
elinde bir tC§ebbüste buluıunağı lü
zumsuz addetmektedir. 

Paris ile Loıldra arasındaki temas, 
bakidir. Paris hükılmeti, İngilterenin 
uzlaştırma sahasındaki mesaisinin mu
vaffakıyetle neticeleneceğinden limit _ 
var.dır. 

Bu münasebetle ingilterenin sarfet. 
mekte olduğu faaliyetin ağustos ayı 
içinde Alman hükumeti nezdinde ya _ 
pılmış olan ve şimdiye kadar herkesin 
meçhulü bulunan iki teşebbüs suretin 
de tecelli etmiş olduğu kaydedilmek _ 
tedir. 

Paris, 31 (A.A.) - Hariciye nazırı 
B. Bonne, öğle.den sonra Sovyetler 
Birliği büyük elçisini ve Amerika Bir. 
!eşik devletleri büyük elçisini kabul 
etmiştir. 

CENUBI AMERtKA DEVLETLE
RlNtN HATTI HAREKETİ 

Kap, 31 (A.A.) - tngilterenin da.. 
hil olacağr bir harp halinde Cenub! 
Amerika birliğinin takınacağı hattı 
hareket meselesi etrafında parlamen • 
t::da yapılmakta olan müzakereler ne. 
ticelenmiş ve nasyonalist muhalefet 
tarafından başvekil aleyhine verilen 
takrir, 17 reye karşı 76 reyle redde_ 
~ilmiştir. 

LORD RGi~ClMAN 

Görüşme, Paris ile Londra arasın. 
da her noktada sıkı bir anlaşma mev. 
cut olduğunu lsba.t eylemiştir. 

Prag, 31 (A.A.) - Lord Rünciman, 
bugün öğle yemeğini Alkron otelinde ,. 
prens Koloredo Mausfeld ile yemiş. 

Her iki tarafın, fikrince, Lord Run· 
cimanın vazifesine devam etmesi la. 
zmıdır. ve her iki taraf ta Lordun uz. 
la.ştırma gayretlerinin mt:.vaffakıyetlP. 
neticelenmesi şayanı arzudur. 

Bu göri.lşme esnasında, İspanya mP. 
selesi de mevzuubahis edilmiş ve bn 
meselede de iki hükt:ımetin hareketinin 
mutabakatı tezahür eylemiştir. 

ALMAN ASKERLER! TERHİS 
EDİLMİYOR 

Berlin, 31 (A.A.) - Havas muha· 
biri bildiriyor: 

Sal!hiyettar mahfiller, terhis edil. 
mesi lazım gelen sınıfm silah altında 
tutulmakta devam olunduğu hakkında 
bir şey bilmediklerini söylemekte ve 
fakat bu haberi kat't surette de ya • 
!anlamamaktadırlar. 

Bu haber, esasen tekzip götürmez, 
bir mahiyet arzetmektedir. Zira, ter
his olunacak efrat, silah altında bir 
müddet daha. bırakılacaklarından ha. 
berdar edilmi§lerdir. Bu sınıfın daha 
M kadar müddet silft.h altında kalaca.. 
ğı malQm değildir. Kontrol cdilemiyen 1 
haberlere göre, bazı sınıflarda bu mUd 

tir. 
Sanıldığına göre, prens, Lord Rü11. 

cimanı önümüzdeki hafta tatilini Pra
gm yirmi beş kilometre cenubunda 
Dobrisdeki şatosunda geçirmeğc davet 
etmiştir. 

HODZA FRANSIZ SEFİRİN! 
KABUL ETT! 

Prag, 31 (A.A.) - B. Holdza, bu 
sabah Fransanın Prag elçisi Bay De
lakruayı kabul etmi§tir. 

Prag, 31 (A.A.) - Emin bir mem. 
hadan öğrenildiğine göre, Hcnlaynin 
murahhaslarına yeni teklif yapılımt. 
tir. 

Bu suretle kati bir safhaya girilmiı 
clııyor. Tekliflerin mahiyeti mektum 
tutulmilkla beraber, Prag hükQmetinin 
geniı mih.-yasta fedakarlıklarda bulun
duğu söylenmektedir. 

ALMANY ANIN BİR 
NOTASI 

Prag, 31 (A.A.) - Almanyanın 
Prag sefiri, aalı sabahı hariciye neza
retine yeni bir protesto notası vermiş 
tir. 

Bu haberi veren çiftçi Venkov gaze 
tesi, Alman imparatorluk ordusu hak-

• 
3 - Umumi iş konfederasyonundan 

Tarih Kurumunun 
verimli çahştnaları 

(Baştaratı 1 inci de) 
ri eserlerini, fosil insanların iskeletle. 
rini, mağaraları, dolmenleri, göl evle. 
rini, çakmak taşından .aletleri, mağa. 
ra sanat eserlerini aramak ve tesbit et. 
mek maksadile Ankara Tarih, Dil, 
Coğrafya Fakültesi antropoLcji profe. 
sörü ve Ttirk Tarih Kurumu üyesi Dr. 
Şevket Aziz Kaosunun başkanlığında 
bir istikşaf heyeti teşkil etmiştir. 

Heyet 15 haziran 1938 de Ankara. 
dan ilkönce İnönü mağaralarmr tetkik 
için hareket etmiş, tnönüne varmadan 
enel Ankara vilayeti kazalarından 
Polathdaki bazı mağaralarda araştır ,. 
malar yapmış, Eskişehire varmadan ev 
vel Çifteler çiftliği mevkiinide Seydi
suyu graviyelcri eathında çok dikkati 
çeker çakmaktaşı eserleri bulmuş. 
tur. 

Bundan sonra, Inönü mağaralarında 
15 gün çalışılmış, burada büyük bir 
ihtimalle neolitik devrile bakır çağı, 
Frikya, Bizans ve Osmanlı eserleri 
meydana çıkarılmıştır. 

inönün.den Küt~yaya gid~n heyet, 
Porsuk vadisinde ide bazı silekeler bul. 
muştur. İnöntinden dönü§te tekrar 
Seydisuyu graviyelerinde bir müddet 
çalrşılarak malzeme toplanmıştır. 

Heyet bundan sonra Tuz gölüne 
hareket etmiş ve Tuz gölünün şimali 
şark plajlarında yontmataş devri I·ara1< 
terlerini gösteren çakma.ktaşları top .. 
lamış ve K.oçhie.a.rın cenubunıdaki ma. 
ğara sırtlarından Obsidiyenrien ve ne. 
olitik olması muhtemel aletler elde et~ 
miştir. 

Tuz gölünün kaldırım meınlaha ... ı 
civarında yassı Höyiikte bakır ça[.'1 

eserkri bulunmuştur. Ayrıca An~-< ..... 
nrn Çubuksuyu graviyelerinde g~çen 

sene meydana çıkarılan paleolitik ı~ .. 
tasyonda mesaisine devam eden hl'yet 
buraıdan yeni birçok kıymetli malzeme 
elde ettiği gibi Ankararun Güdül na. 
hiyesinde Kırmrrsuyu vadisinde ve bu 
vadideki kalkerli arazide oyulmuş o • 
lan mağaralarda da tetkikat yapmış, 
ve 2.000 kilometreden fazla tutan bu 
ilk tetkikat 4 temmuz 1938 ide ıona 
ermiştir. 

Preistorik istikşaflar her sene mun 
tazam bir planla bütün Anadoluda ya. 
pılacaktzr. 

2 - Pazarlı hafriyatı: 

Çorum vilayetine bağlı, Pazarlı mev 
kiinde yapılan hafriyatta Firikyalılara 
ait üç mimari katı ihtiva eden çok 
mühim bir ıite bulunmuştur. 

Meydana çıkarılan mimari eserler 
arasında bilhassa dört köşe burçlar 
ve binalara kaplama vazifesini gören 
fayans kabartmalar nazarı dikkati ccl. 

kında iki Çekoslovak ıuetesinde çı _ 
kan bir makalenin bu notanın veril _ 
mesine sebep olduğunu yazmaktadır. 

Alman makamlarının verdikleri no _ 
tada Bene;.den de bahsettikleri söy. 
lenmektedir. 

KAHVELERDE IÇK.t 
YASAOI 

Pra.g, 31 (A.A.) - Bohemya eya
leti idaresi, cumartesi, pazar ve yortu 
günleri Südetle;in sakin bulunduklan 
mıntakada ,kiin kahveleride küullü iç. 
ki kullanılmasını menetmek tasavvu _ 
rundadır. 

Bu suretle vukuatırt 

limit olunmaktadır. 
ekgiltilece ği 

i
l betmckte-:lir. 

Kabartmaların üstünde hilcum ve
ya yilrüyliş nizamında askerler, hay -
van mücadelesi tasvirleri, Kentor ve 
!sfenksler mevcuttur. 

Bulunan eserlere nazaran Pazarlı, 
Firikya kültilrü, son Miken ve eski 
Şark kültür unsurlarını kendinıde mcz. 
cetn:.:ktedir. Pazarlı hafriyatı şimdi. 

lik neticelerini vermi~ olduğundan bu 
seneki çalışmaya son verilmiştir. 

3 - Alacahöyük hafriyatı: 
Tiirk Tarih Kurumu tarafından 933 

tenberi Alacahöyükte yapıla%1_ ve A _ 
nadclu tarih ve kültürüne dair fevka. 
lade mühim belgeler veren Alaı:ahö _ 
yük hafriyatma bu sene de devam o. 
lunmaktadır. 

Geçen sene beliren Eti mabedinin 
bu sene depolar krsm.ı açılmış ve is. 
fenksli kapıya doğru uzanan kale du. 
varlan bulunmuştur. 

Mabet mütehassısların ifadesine gö 
re, şimdiye kadar malum Eti mabet. 
terinin en büyüklerinden sayılmakt~ 
dır. 

4 - Karaoğlan hafriyatı: 
Ankaranın Gölbaşı nahiyesine bağ. 

lı Karaoğla:ı köyünün yanındaki hö. 
yükte geçC'n sene başlanan hafriyata 
bu sene de devam edilerek höyüğün 
mühim bir krsmı açılmıştır. 

Klasik devirlerden başlıyarak Etile 
re ve bakır .devrine kadar muhtelif e. 
serleri ihtiva eden höyüğün Ankarayl 
cenuba bağlayan yel üzerinde bulun .. 
ması hasebile mühim bir kültür mer .. 
kezi olduğu anlaşılıyor. Ele geçen e. 
scrler şimdiden birçok tarihi mesele .. 
leri aydınlatmış bulunmal{tadır. 

5 - Çankırı hafriyatı: 

Geçen sene kurum adrna arkeolog 
Remzi Oğuz tarafından Ankaranm 
içinde, Çank.mkaprda başlanan hafri • 
yata bu sene gene kurum adına olmak 
üzere Ankara tarih, dil ve coğrafya 

fakültesi arkeoloji enstitüsü profesöı 

ve talebeleri tarafından devam edilmek 
t~ir. 

Bu seneki hafriy<ıtta klasik devre 
ait büyük bir hamam meydana çıkarıl 
mrştzr. Hafriyat devam etmektedir. 

6 - Ankara mabedi hafriyatı: 

Ankara belediyesi çok isabetli ~bit 
kararla Ankaranın içindeki meşhur 

Ankara mabedinin etrafını açmağa ba~ 
lamııtır. 

Tilrk Tarih Kurumu bu açılan sa. 
hada mabedin hakiki h üviyetini mey. 
dana ~ıkarmak maksadile hafriyat yap 
maktadır. 

Şimdiden mabedin etrafındaki in. 
şaatın temelleri ve sütun ayaklan mey 
ı:lana çıkcırılmqtır. Teknik sebepler, 
dolayısilc muvakkaten tatil edilen bu 
hafriyata tekrar başlanmıştır. 
. 7 - Trakya hafriyatı: 

1936 danbP.ri Trakya höyükleri ü
zerinde yapılan hafriyata ağustos a. 
yr içinde tekrar başlanmıştır. 

Bu seneki hafriyat Vize civarında. 
ki höyüklerle Vize kcı.sabasında ve 
Kırklareli civarındaki höyükler tize. 
rinde olacaktır. 

8 - İzmir Namazgah hafriyatı: 
İzmir müzesi tarafından tzmirin 

içersindcki Narnazgih mevkiinde baş
lamış olan hafriyat ôrada mevcut ve 
klasik devre alt bUyük btr çar~ıyr 
meydana çıkarma~a ba~lanuştı. 

Tarihi kıymeti kadar İzmir için 

Bayramımız münasebet\}e Mare • 
&alimizin ~ahıslarmda kahraman or. 
dumuzu bir kere daha selamlar ve 
bütün mensuplarına daimi muvaffa· 
kıyet ve saadetler dilerim. 

Baf;vekil: CELAL BAYAR 
MAREŞALİN TEŞEKKÜRLER! 
Elazığ. 31 (A.A.) - C";enelkurrnay 

Başkanı Mare~al Fevzi Çakmak. za.. 
fer b:ı.yramı dola.yıgile ordu ve ken. 
disi hakkında gösterilen yüksek al!· 
kaya cevaben teşekkürlerin.in ajans 
vası~asUe iblağını rica. etmişlerdir. 

Tekirdağ' sioaması 
yandı 

Tekirdağ, 31 ( ~'-.A.) - Gece yarısm 
dan sonra çıkan bir yangın neticesin. 
ele halk sineması tamamen yanmıştır. 

Bina kagir olduğundan yangının et. 
rafa sirayetine meyd~n verilmeden 
söndürülmüştür. 

Orta Avrupada 
buhran 

(Baştarafı ı inci de) 

rin.ll) Moskova, Belgrat, Bükrcş hil· 
kôınetlel'l nezdinde raptığr iddia eı. 1 

dilen sondaj hareketine ecnebi mem-1 

Icketleı-de büyük bir ehemmiyet at· 1 

fediJmcs1n<ı şaşılmakta<lır. Almanya.
nm Moskova. elçisi Lit,·ın.of ile hu
susi bir konuc;mada bulunmuş ve 
Çekoslovakya meselesi hakkmda AJ., 

manyanın fHJi blr müdahalesi ollll'
sa So,·yet Rus~nınm yaz1yeti no ola
~~ sormuştur. LitTinof Terdlği ,, 
cevaııta kuvvetli bir ihtimal olarak 
Fransanın müdahalesi nıku buldu. 
ğ"tı takdirdo mutlılk surette Sovyet 
Ru~yanrn yardım edeceğini söyle
mtşt.ir." 

Onun i('in biribiri arkasına dlzi• 
len, hop~l de nıua;ryen lıir hedefe 
doğru giden hAdlselerin mftnalı teı. 

selsillüne bakınca vaziyeti daha cld· 
di bir şekilde mütafoa etmek n bir. 
kaç gün sonra toplann.cak -0lan Nu
remberg na.syonal sosyalist kongre
si udo mühim kararlar alına<:ağma 
imlDmak lAznngellyor. Londrada İn· 
gillz kabinesinin fevkalade zaman· 
lara mahsus bir şekilde toplanması, 
bu toplantıda kabine azasından ol. 
mıyan Henderson'tm da hazır bn 
Junması, kabine i('timrundan sonra. 
da lleudersonuu Berline gideceğinin 
biJdil'ilınesi :llihinlerde uyanan fttp· 
heleri kuvvetleudiriyor. 

Her halde Orta Avrupa. vazjyeti en 
buhranlı bir safhaya gtrm:iştir. Bnh .. 
rtının harpıdz bir surette neticelene
bilmc.si 1';1n bütün ümitler Çekoslo
'f"tıkya tarafından Südet Almanları.. 
na yapılacak son bir t.ekli.te bağlan
mış bulunuyor. Fakat bu teklifin ne 
olduğu bellt dcğlldir. 

ŞaJ·et Südct Almanları meselesine 
bu defa wlh yolu ile bir hal çaresi 
buhtııturınzso. Alıııanya tarftfmc:'la.n 
bir mlid,alıalc vnkubulablllr • Bu 
takdirde Çekler ilo Almanlar a
payı nasıl bir AJnbete doğru sUrtt.kleı 
)•ece~'1n1 şimdiden tn.hmin etmek lm. 
kılmazdır. 

ASIM US 

turistik kıymeti büyük olan bu haf. 
riyan sona erdirmek için Türk Tarili 
Kurumu geçen yıl hafriyata na.kten 
yaı1:iım etmiş ve bu sene bu hafriyat( 
himayesine alarak daha büyük faali • 
yetle çalı§rlması imkanlanru vermiş
tir. 

Hafriyat yaz münasebetile muva.k. 
katen tatil edilmiş olup eylül i~inde 
tekrar başlayacaktır. 
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Okuyucu Mektuplan: 
Günün meseıeıerı: 

Sartıo~ıar balkı 
rahatsız ediyor 

lmzası bizde saklı bir okuyucumuz 

yazıyor: 

Bir doktora 15000 çocuk 
"Pazar günleri lstıo.nbullm: ~e 

yerlerine gitmek bir fellkett~. an 
dinlenmek, va.kit geçinnek ısterken, 
yorgun argın dönUyor· Her ne ise bu. 
nu bile' bile kabul edenler biç olmazsa 
ba3ka rahatsızlıklara uğraınasaıar .. 

Haftada birgün olsun mektep yavrularına fahri 
olarak bakacak bir doktorumuz yok mu? 

Burada onlardan birini yazmak ist~. 
ğ kı ı-yorum. Pazar gilnlcrl e lenen, ra 

çip keyiflenenler. dönU3lerde tren ve 
vapurlarda bir tUrlil rahat durmuyor. 

"ksek ses. Önlerine gelene laf atıyor. yu 
le earkı söylUyor, }?.atU dansederek ;· 
debe yakışmıyan hnllcrde bulu~uyo • 
lar ve halk yaka silktiği halde bır şey 
yapamıyor. 

Polise şikayet edip bir de 
S ıne· onlarla uğraşmak olmuyor. onra w 

sela trende de polis nereden bula?agız. 
Bu gibilere nakil vasıtalarmdakı me. 
murlar mani olsalar olmaz mı?,, 
--~~~--------
Terbiye Enstitüsünden me

zun olmayan ispekterler 
Kültür Dn kanlığı Gazi Terbiye 

Enstitüsil mezunu oımıyan lspckter· 
ıer ıcin bir müfettişlik seksiyonu a· 
cacaktır. Bu suretle mualllm rno~
tebf mezunu olup da ımtıhnnla ınd·. 
fcttiş olanlar arzu ettllclerl takdir. e 

d k EnstıtU bu acksiyonn dovam e ere 
mezunu milfettlş serUftlwsını ala· 
caklardır. nu hususta hazırlıklara 
başlanmıştır. 

Bursaya giden öğretnı?.~·~~n 
lstnn bu 1 ırnıtur Dfrcktörluğilnu 

t ıma gezi· ierUp ettiği yalcın yurt nn 
lerlndon Bursa gezisi de bitmiş. 

...n aehrfınlze 
öğretmenler m"Velkl ı; .. n ~ 

dönmUşlerdlr. 

AHO!'\F r.~nJFESI 
Altmltktl lltmltktı 

lrlnd• dııındo 

Aylık 
.. 1 

!t 91lık 
'~ 
:.ıııo 

J5~ K .... 
4:.ılı • 
820 • 

5 aylık 
Yıllık 

476 
uoo 1600 • 

r ·r den flalkın nırııaı ıcın ıyd• 
arı esııı b. ı · ıtı ıtr dil Olür. Po5tl ır •e ne • 

otuı kuruş ~ 1 1 beşer kuruf 
nııyen yerlere ıyda ye m f 
z.nmrnedilir. 

Ahone kaydını bildiren meklup ",' 
bo Parasının pos • 

telgraf Dcrellııl, a ne 
il 1 ocretıol idare veya bıınka ile yo oın 

ke11di !lıerlne ılır. 
Tnrkluenln htr pMfO mukr:lndt 

1<.UUUN'o abon• ,,aıılır. 
l ı 'ı:I 1 urıı~ıur 

~dres dcgı~ıırnıe ucre _J 

--~~~~----------------

Birinci Hö~Um 
Seyahate davet 

Bir edebiyat prof esöril olmama ve 
Balzak hakkındaki tezimin, sade mes
lektaşlarım tarafından değil, en şıma
nk münekkitlerce de takdir ile karşı -
lanmasına rağmen, hiçbir zaman ha -
yali bir eser yazmamışımdır. . . 

İtiraf ederim, ki ilk gençlığımde, 
ben de bazı ıdelikanhlar gibi hülyact
ık ettim ve bir~ok hikaye mevzuları, 
eni de çekerek heveslendirdi. . 

Darülfünundaki mevkiimi tehlıkeye 
üşürecek böyle bir eserin~ iğvasını 
endim. işte bugün anlatmaga başl~ -
ığım hikaye, benim bu cinsten ılk 
ecrübemdir. . . 

Fakat, buna da kimse kelime.nın bli-
ün manasile, hayal eseri dıyemez. 
ünkü, hikayem, en küçük tefer.rUa -
na kaıdar hakikidir. Ben, onu bır .sa
tkar taşkınlığile yazmıyor, . vazıfe

ar bir müverrih gibi kaydedıyoru~. 
Birkaç yıl önce ''Psikoğraf,, ' adil~ 
k d .. 1 ret bulan bu "Düşiincelerı a ar şo ı . 

kuma aletinin,, • keşfine - istemı -
erek ortak oLciuğum için - o devre 
it hatıralarımı yazmağı faydalı bul-

um. 
Bazı kısımlarındaki mahremiyet, 

- k onu bastırmak -üzanla ben sag en, 
b . -.ıı'yor Fakat çocuklarım n enı mencu · 

d 1 d bl'z öldükten sonra ost arım an, . 
b. tl!b'ı bulmcılan!lı istenm. u esere ır a · 

Macera "Caen,, de başlar. Size ev-
la bu yer.deki işimin, benimle karı. 

neden ötürü memnun ettiğini an-

tmalc isterim. 
" Uzan.. n ileıi "Ruen,, Udir. Ru-

Gecen gl1nkl1 Kurun'da oayanı dik· 
ka.t bir havadis vardı: "Maarif lda. 
resince ayrılan beş doktor tatanbul 
vUAyetl dahlllndekl llkmekteplerde 
okuyan talebenin sıhhi durumlarını 
kontrol edeceklerdir." 

tstanbul vtlAyetl dahilindeki ilk· 
mekteplerde okuyan talebenin yekü· 
nu ne kadardır blllyor musunuz? 
Tam 75,000 .. Bir de bunların sıhhi 
vaziyetleriyle alAkndar olacak dok· 
torların adedini sözönllne setirln ! . 
Bir doktora 15.000 cocuk isabet edl. 

yor. . 
Her doktor, çocukların sade yüzle· 

rlne bakmak suretiyle işlerini ba· 
şarmak yolunu tutsa, gene de başa 
çıkamaz. Dir sene zarfında çocuk· 
larıo mektebe gittiği günlerin yekf'. 
nu 265 olduğuna söre, talebeler sı · 

ra ne muayeneye ttıbl tutulmak şar· 
tile bir gUnde 50, 60 cocuk bakmak 
ın.zımgellr ki, böyle bir vaziyette, 
bunların gelecek seneye kadar dok· 
tor yUzUne hasret kalmaları icap "· 

der. 
lstanbul Maarif MUdUrlUğilne: 

"Neden daha fazla doktor tayin et· 
mtyorsunuz? 0

' gibi bir sual sormak 
manasız olur. Burası, kendinden 
ytiksok makamların hazırladığı kad
ronun lmka.n verdiği nisbette hare· 
ket etmek mecburJyetlndedfr. Bun. 
dan daha geniş davranmak tein de 
ne elde fazla tahsisat ,.e ne de dok· 
tor vardır. 

Yetişecek yent neslin gUrbüz, sıh· 
hatif ve zinde olması için, onlara 
çocuk bahçeleri yapıyor, kamplar a· 
çıyor, jimnastik hocaları tutuyoruz. 
Bunlar, şüphesiz ki faydadan hali 
değildir. Fakat, bUtUn bir sene sa. 
dece beş doktorun kontrolüne tevdi 
edilen 75 bin yavrudan, bu ideali· 
mızın tahakkukunu istiyorsak, onla· 
ra bakacak doktor adedini hlc ol· 
mazsa dört, beş misline cıkarmatr. 
yız. 

• • • 
Elde fazla doktor ve tahsisat bu· 

ıunmadığına göre, tık akla gelen 
çare, serbest doktorlarımızdan - ta.· 
bll, arzu edenlerin - fahriyen gilnde 
bir sa.at veya haftada bir ,run, üzeri· 
ne alacağı bir tıkmektepteki yavru. 
ııırıa alAıtn<lar olmasıdır. 

Bu men-ı:u tı rrıftta ırörilştUğUm 

birkaç doktor, böyle bir vazifeyi 

memnuniyetle kabul edebilecekleri
ni söyledller. Bunlar, tizcrlerlne n· 
lncnkları ilkmektep talebelerini haf· 
tanın muayyen gUlerlnde ücretsiz o.. 
larak munyene ve tedavi etmenin 
kendllerl ıcın bir zevk olacağını ile- j 
rl sUrdUler. Bu gOzel hareket beni 1 
cesaretlendirdi; bu Jşle alAkadar o· ı 
labllcceğlnl kestirdiğim birçok kim· 
selerle görUştUm. Bunlardan - bu 
hususta söz söylemeğe sal!hlyet sa. · 
hlbt olan - bir zat, bir fikir llerl sUr· 
dü ki, söyledikleri benim aklıma ge
lon llk careyl faydasız bulmaktadır 
ve benim de buna aklım yattı. 

Bu zat bakınız ne diyor: 

"- Benlm, mektep doktoru deyin· 
ce, aklıma cocukları arada bir mua. 
yene edip, aspirin, kinin gibi UAçlar 
vermek gelmez. Mektep doktoru, 
talebe ile sık sık meşgul olacak, o· 
nun ailevi vaziyetini yani anne ve 
babasının gelirini gtlzönUnde tuta· 
cak ve ona göre hUkUmler yürütecek, 
hastalık mevsimlerinde aşı olmamı~. 
ların aşısını yapacak, talebeyi 
muntazaman tartarak kilo kaybet· 
mlş ise sebeplerini araştırarak çare· 
Jer bulancktır. Yoksa, "Ben hasta. 
yilım" diyen çocuğu muayene edip 
iki satır reçete karalamak, mektep 
doktorluğu olmaz. Anne veya ba· 
ba çocuk hastalandı mı, ~nu nasıl 

olsa.muayene ettirebilirler. Parala· 
rı ,·arsa husust bir doktora, yoksa 
hastahaneye götUreblllrlor. 75.000 ı 

talebeye ayrılan beş doktorun da, 1 
bundan gayri bir iş yapabilmelerine : 

mnddetcn fmkfln yoktur. Maarif, bu 
75.000 yavruyu okutan 20.000 kü. 
sur hocaya nasıl para veriyorsa ne, 
beş doktora daha maaş vereblllr ve 
bu, fuzult, IUks bir masraf da değil· 
dlr. 

Çocuklara bakmak vazifesini fah· 
riyen Uzerlerlne alacak doktorların 
da yapabileceği şey mevcutların ayni 
olacaktır, ki hiç blr faydası ola. 
maz." 

Dlr başkası da şunları söyledi: 

"- Çocukları, hastalandıkça mu
ayene etmek esası sakattır. Mek. 
tep doktorunun vazifesi, talebe • 
li muntazam fasılalarla kontrol ve 
onların hastalanmamasını temin et. 
mekttr. Yoksa, cocuk hasta olduk· 
tan sonra tedavi için nereden olsa 
bir doktor bulunablllr. 

Maarif, llkmektep doktorları kad
rosunu birkaç mtsll kabartmalıdır. 

Bu, fazla bir yekQn da tutmaz. Eğer 
buna lmktm yoksa, - yani elde mev· 
cut doktor yoksa demek istiyorum -
iki ne llkrnoktebe birden bakmak n. 
zere, hemşireler kullanmalıdır. Bun· 
lar, talebenin bilhassa kilolariyle 
meşgul olmalı ve görecekleri en kll
çUk bir noktayı, o mıntakaya tahsis 
edilmiş olan maarif doktoruna bil· 
dlrmelldir. Bu şekil, cocukların sıh. 
hl kontrolUnU csnslnştırdığı gibi, ay· 
ni zamanda taylnedllmlş olan doktor 
lnrın da hnstnlıklnrla daha tafsllA.t· 
lı olarak uğraşabllmelcrlnl mUrnkUn 
kılar." 

A. N. 

Yazan: Andre Morua -1- Çeviren : H. S. O. 
en meclisinde aza olan babası "Go-

en tekaüt edildikten sonra ıda şe. v ,, ' 
birden ayrılmamıştı. Burada iki kızı. 
nı evlendirmiş ve birçok ahbap pey -
dalamıştı. Kızlarından Mari Klodu, 
Maksim adlı bir tüccara, Hamiyeti 
de müşterisiz bir avukat olan ''Jerom 
Lömonye,, ye vermişti. Şunu da aöy. 
li eyim, ki karım Süzan, alelade bir 
~siyet olan Klodu bütün kalbile 
:evdiği halde, güzelliğile zekasına 
hayran olduğum Hanriyetle ~ek o ka. 
dar arası iyi değildi. 

Kocalarına gelince, ikisi de beni 
sinirlendirirlerdi. Ruende pamuk men
ıucatçıları arasında pek sevilen Mak -
sim namuslu bir adamdı. Fakat bana 
haşin ve kibirli görünürdü. Vicdan 
azabından mahrum ve tenbel fakat 
hulUlil bilen J crom, karısının ailesini 
istismar.dan başka birtey dütünmez 
ve zavallı Hanriyeti bodbahthğa sü -
rüklerdi. Hükumet konağının da bu
lunduğu "Fontonel,, sokağında kayna. 
tamın dört katlı bir evi vardı. ikinci 
lcatında kendi oturur. üçUncüyü da
madı avukat işgal eder, öteki katları 
da kiraya verirdi. 

Bu tafsilatı veriyorum, çünkü ıu 
"Fontonel caddesi,, küçük kabilemizin 
merkezini teıkil ediyor ve karımın ha.. 
yatında büyilk ve uğursuz bir rol oy-

nuyordu. 

Süzan, kı&kanç bir itina ile bu mül. 
kün üstüne titriyor ve babasının bu • 
nu tamamen kendisine bırakmasının 

çarelerini anyordu. Buratdaki en adi 
ıeylerin bile onun nazarında çağımı • 
zın en büyük dahilerinin fikir ve his. 
!erinden ziyade ehemmiyeti vardı. 

Bu Fontonel sokağile benim aram -
da da Uç uygunsuz nokta mevcuttu. 

Bunların ilki çocuklanmızm terbi • 
yeıi meselesi idi. Kaynanam, çocukla. 
nn yalnız sıhhatlerini düşünecek yer. 
kie onları fikren yorduğumdan şikAyet 
eder dururdu. Halbuki fikir yorgun _ 
luğu diye onun izam ettiği ıey, mek. 
tep çağına gelmeden okuma yazma. 
öğrenmekten ibaret küçücük bir zihin 
meşgalesinden ibaretti. 

!kinci ihti!Afnnız karım hakkında _ 
ki düşünceleriydi. Onlara göre, bUyük 
ve parlak mevhibelere malik olan bu 
kadını, ben çekik yqayııımla uzlete 
mahkum e:iiyormuıum. Halbuki Sü. 
zan, bu uğursuz "Fontonel,, den u. 
zaklaşınca, sakin fakat sevimli haya _ 
tımızdan hiç sızıldanmazdı. 

üçüncü ve şüphesiz en ağır ihti. 
laf, kaynatamla bcni'?'l siyasi fikirleri. 
mizdeki devasız .1'tddiyetti. 

Cemiyetin ayni sınıfına mensup ol. 
duğumuz halde, uzlaşamıyorduk. SU.. 
ı:anm aileal, eüidenberi ~uülr-

dı. Benimki, krallık devrinde muhalif, 
imparatorluk çağında cümhuriyetçi 
geçinmiı, sonra cezri olmuı hatta am
calarımdan biri yüzünden &osyalistliğe 
bile boyanmıştır. 

Bizim evlendiğimiz zaman, harbin 
bütün Fransızlar arasındaki fırka ay_ 
rıhklannı kaldırdığı günlere rastlamıı 
tr. Ben, o analarda zabittim. Unifcf'. 
marn; şüphesiz ne Standalı, ne de Pol 
Lili Kuriyeyi okumamı§ olan kayna. 
tama bir mertlik sigortası gibi görUn. 
mUştU. Fakat sulhla beraber, eski kin. 
ler, ceddanı itimatsızlıklar yeni battan 
uyanmıştı. Hele 1924 intihabından son. 
ra, baldızım Hanriyctten başka Fon. 
toncl sokağındaki her'.ke.s beni aforoz 
etmi§ti. Ailece yenilen bu akşam ye_ 
mekleri benim için azaplı oluyor ve 
her hafta bu gecelerde ya susmak ve. 
ya somurtmak aonra da eve dönerken, 
karımın sitemlerini dinlemek lizım ge. 
liyordu. 

Müsabaka neticesinde ~uen lises·ın . ' 
dekı mevkii elde ettikten sonra, ne. 
iden hemen doktoramı vererek bir il_ 
niversite kürsUsil istediğim bu izahat. 
la daha iyt anlaşılır. 

Profesörlüğüne seçildiğim "Caen,, de 
yaşamak bizim için ideal bir ömürdü. 
Şehir gilzel ve ıakin bir yer, Unlver. 

t 

• 
iMDi! 

YAPRA.K 
F'rnosız kadınları v~ 
Sefir Salt Mehmet 

Yazan Niyazi Ahmet 
Fransada hususi surette tahsilde 

bulunan bir arkadaşım, bir Fransız 
kızı ile seviştiğini, aşklarının tam ma
nasile platonik bir halde olduğunu ya. 
na yakıla anlatıyor. lete mektubundan 
bir parça: 

''Paris sokaklarının halini gördük. 
ten sonra burada insan (aşk)m ma· 
nasını unutacak diyordum. Belki bun. 
da hakir idim. ve keza haklıyım belki .. 
Fakat sen mt'sini söyliyen. Yüksek ai. 
leye mensup genç bir kızla tanı!)tım. 
Çok kültürlü bir kızdı. Gezdik, toz· 
duk ve gilniln birinde seviştik. GUzel 
değil mi? Fakat bu aşk çok sarpa. ear. 
dı. Sevgilim bir an benden ayrılmak 
istemiyor, hep beraber olnlım, yoksa 
kendimi öldüreceğim, diyor. Hatta te. 
şebbUs bile etti. Ne yapacağımı şaşır
dıın.,, 

Arkadaşımın bu mektubu bana 1669 
da Müteferrika Silleyman, Ağa, ı 721 
deYirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi 
1742 de Mehmet Efendinin oğlu Sait 
Ef cndi ve 1797 de ~foralı Esseyyit Ali 
Efendinin Paris sefaretlerini hatırlat. 
tı. 

Çelebi Mehmet Efendi Kralın davet. 
lileri bir çok Fransız kadınları ile ava 
gidiyordu. Hele o devrin bütün diğer 
devlet scfirlrinden çok güzel ve selis 
bir frarusızca konu§an Sait Mehmet E
fendi altı ay Pariste bulunduğu esna. 
da Pa.ris halkını , Paris g\izellerini tes. 
hir etmi~ti. Onun fevkalade güzel tab
lolarını yapıyorlar, kadınlar resmi ka. 
bullerde onun etrafına toplanıyorlardı. 
Yalnız Fransız kadınlarının bu alaka. 
ları daha ziyade onun garip vaziyet
leri, kıyafetleri yüzünden oluyordu. 
Hiç görmedikleri bir h~met ve vekar 
kadınlan Adeta kendilerinden geçirL 
yordu. 

Bu kadınlar da Esseyyit Efendinin 
ho3una gitmiyor değildi. Hele operada 
gördüğü Matmu.cl Lomur'un sesine 

' güzelliğine bayılmıştı, bir gün genç 
kadına: 

- Dünyada eşi .olmıyan bir güullL 
ği ve ruhları büyUliyen bir sese ma
liksfniz, demişti. 

Matmazel, Türk sefirine: 
- Ona ben de kaniim, diye muka. 

bele etmiş ve Mehmet Efendinin kom. 
(Sonu: Sa. 7. Sil. ~.) 

limi temiz bir belde. Bilhassa burada 
karımla çocuklarım tamamile benimdi. 
Ayni zamanda buradan Süzan da 
memnundu. Çünkü Ruene yakın bir 
kasaba. Onun için bir oksijen bomba. 
sı hükmünde olan Fontonel 6okağına 
istediği vakit çarçabuk gidebilirdi. 
Şunu da ilave etmek mutlaka lazım _ 
dır, ki bu yeni yuvamızda birbirimize 
daha kaynamış ve daha şefkatli ol. 
muştuk. 

Karımın yalnızca babasına gitmesL 
ne müsaade ettiğimdenberl, aramız. 
daki bütün zrrılt1 sebepleri kalkmııtt 
İki ç.ocuğum sıhhatçe iyi idiler. Tale~ 
bem, çekilir mahlQktar, arka.daşlarım 
sevimli kirmelerdi. 

• Hülba, bazı ufak tefek çekişmeler, 
kı bunlara mani olmak elde değildir 
§Öyle bir yana bırakılırsa, insanları~ 
olabildikleri kadar mesutttik. 

1925 nisanının bir gününde idi. 
Ben, ''Malerb,, hakkında umumi bir 
konferans hazırlıyorken, çahıma oda_ 
ma kanm girdi ve beni ihtiyar bir 
Amerikahnın görmek istediğini söyle. 
di. 

- İhtiyar bir Amerikalı mı? Adı 
ne acaba? 

- Spenser.. Reis Spenser.. .tıte 
kartı. 

Alıp okudum: "Doktor Teodor B. 
Spenser. Veıtmut üniversitesi rciai.,, 

Kanma: 
- Tanımıyorum, \dedim; fakat V eat. 

mut ilniverıitesi Amerikanın, en n:ıu _ 
teber bir nıliesseseaidir reisi de her _ 
halde mühim bir tabiiyet olacak. He. 
men bbul edeceiim-
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ızmnr mek'ltupDaıırı 

Fuarda Gece 
Sun'i 
mQtör 

~_91de kitar seslerj, 
ve sand-al s .... af.aları ... -

Suni gölde 

İzmir, ağustos .. 
Bugün, fuar aç lalı yedinci gün. Bir 

haftanın ziyaretçi adedi, iki yüz bini 
geçti. Bu yıl bir milyonu dolduracağı 

muhakkak. 

Fuar, heyeti umumiyesile geçen se. 
nelerden çok daha güzel. Iştirak nis. 
betıniıı fazlalığı, dckorasycna verilen 
ehemmiyet, eğlence bolluğu, kültür 
parkın hemen hemen üçte ilcisini kap. 
layan fuar sahasına her gün binlerce 
ziyaretçi çekiyor. 

Fuarın en eğlenceli zamanları grup 
1" beraber başlıyor. Ege üzümlerin! 
balland ran yakıcı güneş , kalenin ar • 
kasına düş:.l nce, şehirde hareket artı. 

yor; otobüsler, vapurlar, otomobiller 
doluyor. Fuar canlanıyor .. Bu insan 
yığını akıntısı, gecenin ikisine kadar 
devam cd1yor. 

Gece; bir Fransız mütehassısın bil. 
gisine inzimam eden Türk zevki ile 
meydana getirilen rengarenk ziya!arla 
fuar, büsbütün başka bir alem olu. 
yor. insan, daha kapıdan girerken, 
çeşitli çiçek demetlerinin serpilmiş 

hissini veren bu renkli ziya sütunları 
karşısında dalıyor, manzaranın zevki • 
ne doyamıyor. 

Gazinonun önündeki büyük ha. 
vuzdan san, kırmızı, mavi, yeşil renk 
1i sular fışkırırken, her hoparlör ayrı 
bir tango söylüyor. 

İnhisarlar pavyonunun ' üstündeki 
gazinoda bir rum kitaracı, sevdalılara 
§rkılar mırıldanıyor, operetin komiği. 
hoparlöründen istifade eden bir kü. 
me halkı kahkahalarla güldürüyor. 

Bütün bunlan bir nazarda görmek 
için, döner dolaba binmek lazım ge. 
liyor. Bir iki dakikada insan kendini 
yükseklerde buluyor, Kültür park 
buradan bir başka güzellikle gözlerin 
önüne serpiliyor .. 

Böyle yüksek yerden, tenhaları ter. 
cih eden sevdalıları, aşıkları da gör • 
mek mümkün oluyor. 

Fakat aşıklar bu sene daha ziyade 
ıuni gölün Ccbeluzunu tercih edi. 
yorlar. Hakları da var ya.. Bura"lı 

fuarın en şairne bir köşesi.. 

Gölün suları kararırken, m-:>tör, san 
dal gezintileri başlıyor. Aşıklar, ka • 
buklu ağaçtan kurulmuş köprüyü ge. 
çip adaya çıkıyorlar. Adanın limanı 

da işliyor. Yeşil • kırmızı fenerin ara. 
sından geçen sandallar da yolcu geti . 
riyorlar. Gölün, hemen hemen sularile 
temas edecek kadar alçak bir düzlük 
de, altı mandolin ve kitara çalıyor, 
şen bir kız, aşıklara serenatlar yapı . 
yor. Her yerde çalgı çalanların yhi 
yüksek olduğu halde, burada alçak. 
Dinleyiciler. çalanlara hakim.. Çalgı • 
cılar, iki gönlün sevdiği bir şarkıyı 

yalvaran gözlerin ezici bakışları al. 
tında bulunuyorlar .. Ve her elerdi an. 
lamağa çal şıyorlar ... 

eğlenceler. 

Paraşut kulesi, sarı, mavi, 
renklere bür~nmüş. bir sütun 
de ilerlerde yükseliyor. 

. . 

beyaz; 
halin. 

Balkonlarını dolduran halk da, el. 
biselerile b:ılunduklan balkonun ren. 
gini alıyorla'J". 

Çoluk, çocuk; genç, ihtiyar, kadın, 
erkek, burada herkes gülüyor, eğ. 

leniyor .. Vakitin nasıl geçtiğini far. 
ketmiyor. 

Evkaf pavyonunda büyük saatin 
yelkuvanlan ilerleyip de, gece yarı. 

sını geçince, insan seli mecrasını de. 
ğiştiren nehirler g:bi, aksi tarafa akı. 
yor .. Fakat antreden çıkıp giden her. 
kes, Lozan meydanında ·başını geriye 
çevirmekten kendini alamıyor. 

Dekorasyondaki güzelliğin hayranı 

olarak, gözleri arkada kalarak bura. 
dan ayrılıyor. 

• • 

Kars haberleri 

Leoben Mahkemesinde: Bütün !<ıtalarda 

Aşk iflas ediyor KatmerH suç 
~ ~ 

Kontratı feshedecek diye çiftlik 
sahibi karı kocayı öldüren çiftlik müs· 
teciri karı koca, mahkum oldular, bi. 
ri müebbet ağır hapse, biri 20 seneye! 

Bir Prens de aşkı uğruna şoförlük yapacal4 

~~ 
Bu yıl nisanın 15 inde Avusturyada 

Vörşah civarında Maysernde bir çifL 
Jik müstecirleri olan karı koca Eliza· 
bet ve Josef Tiyfenbahher. çütliğin 
sahipleri Viyanah karı koca Emiliye 
ve Karl Treybali öldürmüşlerdi. Bu 
katmerli vakadan dolayı Leoben mah. 
kemesinde muhakemeleri görülenler • 
den kadın, ölen karı kocayı revolver
le iki el kurşun sıkarak vurduğu, ko. 
cası da kavga ettiği kocayı öldürmek · 
kasdile ayağı altına aldığı ve onun 
karısına karşı da kendi karısına re. 
volver vermek suretile katil suçunu 
işlemcğe iştirak ettiği noktalarından 
muhakeme altındaydılar. Meyhaneci, 
Markus I\:np da, cinayetin işlenmesi, 
ı çin revolverinin yerini söylemekten 
suçlu idi. 

Prenı Mahmu:I 

Aşıklar için tahtlarını feda eden 
prensler arasına biri daha katıldı. Ma. 
laya sultanlarından birinin kardeşi o. 
lan Prens Mahmut sevdiği bir İngiliz 
kızı ile evlenmek için saltanat hakkın· Mahkeme, kararını bildirmiştir. E· 

lizabct Tiyfenbahher müebbet ağır 
hapse mahkum olmu§tur, her 3 ayda 
1 gün. aç bırakılacaktır ve her yılın 
15 nisanında yani cinayetin işlendiği 
günde de karanlık odaya kapatılacak. 
tır. Kocası Josef Tiyfenbahher de, 20 
sene ağır hapse mahkum edilerek, ka.. 
rısı hakkındaki fer'i cezaların kendi· 
si hakkında da tatbiki, karar altına 
alınmıştır. 

Revolverin yerini söyliyen Markus 
Kapa, gelince, ona da bir buçuk sene 
ağır hapis cezası kesilmiştir. Fer'i ce. 
za olmak üzere de, her 3 ayda bir ge. 
ce şiltesiz. katı yerde yatırılacaktır. 
Çiftlik kontratının feshi tehdidi kar

şısında geçinme vasıtalarını kaybet. 
mek korkusu ile tehyytice kapıldı!:.ları 
ve öldlırülen Emiliye Treybahın sövüp 
saymasile bu teheyyücün arttığı el • 
hetinden, mahkeme, suçlulara ölüm ce 
zası vermekten vazgeçmiştir. Mahkum 
edilen Josef Tiyfenbahherin ağır ha· 
pis cezası müddetinin karısına nisbet. 
le tahdit edilmesi de, kendisi için baş. 
k~c~ ce~yı azaltıcı müteaddit sebep 
gorulmesınden ileri gelmiştir. 

Diğer taraftan, müebbet ağır hapse 
mahkum olan Elizabet T.iyfenbahher 
şantaj maddesinden beract kazanmış: 
tır .. 
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dan vazgeçmiştir. · 
Mahmut, Malaya yarımadasının şar 

kında İngiliz himayesi altındaki Tren. 
gganu hükumetinin kralı Sultan Sü. 
leyman Bedrüfılcm Şahın kardeşidir. 
Henüz yirmi yaşındadır. Prens Mah· 
mut, bu yaz İngiltereye gelmiş ve ora. 
da çok eğlenceli günler geçirmiştir. 
Coys ismindeki İngiliz kızını bir balo. 
da tanımış ve onunla sevişmiştir. 

.Mahmut, evvela, bu k1zla evlenmesi· 
ne ağabeysinin hiç itiraz etmiyeceğini 
zannediyor ve Sultanın Londradaki a. 
damları vasıtasilc Malayaya haber 
gönderiyor. Fakat gelen cevap fena bir 
haberdir. Sultanın adamları prense: 
~ Haşmetmeap izdivacınıza müsa. 

ade değil, bilakis mümaneat ediyor, di 
yorlar, eğe.r bir İngiliz kızı ile evlenir
seniz sizi saltanat hakkından iskat e. 
decektir. Sultanın emri derhal memie. 
kete dönmenjz merkezindedir. 

Prens Mahmut bu cevaba hayret e· 
diyor: 

- Ağabeyimin buna itiraz hakki 
yok, diyor. Evvela, o öldükten sonra 
tahta ben geçecek değilim. Dört oğlu 
var. Saltanat hakkı doğrudan doğru. 
ya onlara düşer. 

Prens Mahmut, bu hususta ağabey. 
si ile görüşmek üzere memlekete gitmi 
ye karar veriyor. 

Fakat. lngiltereden vapura binip Ak 
denize doğru açılınca birdenbire kara· 
rını değiştiriyor: 

~farsilyaya çıkıyor. Oradan Parlse 
gidiyor. Paristen de-:"te.lttar Londraya 
geçiyor. Nişanlısını buluyor ve derhal 
evlenmeye karar veriyor. 

Nişanlısı, Mahmudun bu tekrar dö. 
nüp gelişinden son derece memnun o. 
luyor. Prens Mahmut kendisini Lon • 
draya dönmeğc sevkeden sebebi şöyle 
anlatıyor: 

- Denize açıldıktan sonra seni gö. 
recrğim geldi. Düşündüm: Memleke. 
time gidip gelmem en aşağı bir ay sü· 
recekti. Halbuki, seni bir ay görmemi. 
ye tahammül edemezdim. Yol yakın • 
ken derhal dönmiye karar verdim .. 

Prens şimdi ağabeyisinden müsaade 
almak için uğraşmaktan vazgeçmiştir. 
Bütün saltanat hakkını ve prenslik un· 
vanını bırakarak, ~vdiği kızla evlen. 
mek üzere bulunuyor. 

Prens hayatını şoförlük yaparak ve 
ya her hangi başka bir iş bularak ka: 
zanmak niyetindedir. 

Herekede üzüm 
hayra mı 

Izmit, :~o (Telefonla) - 4 Eylul pa.. 
?.ar günü Hercke üzümlerinin ta . 
nınması ve güzel üzüm yetiştiren miis 
tahsile nakdi mükafat vererek teşvik 
edilmesi maksadile yapılacak olan 
bayramın çok güzel olması için vali. 
miz Hamit Oskay biz.zat çalışmakta. 
dır. 

Prensin sevgilisi Coyı Blcnko 

Sanayi Umum 
Müdürü 

Şehrimizde bulunan bütün sanayi. 
ciler ve fabrikııtörler dün saat 15 te 
Ticaret odası salonunda sanayi umum 
müdürü B. Reşadın baş~anlığında mü 
him bir toplantı yapmışlardır. 

Sanayi umum müdürü B. Reşat top· 
lantıyı açtıktan sonra teşviki sanayi 
kanununda yapılan son değişikliklere 
temas ederek mevaddı iptidaiye, ma. 
kine muafiyetleri. sanayi vergileri hak 
kında etraflı izahat vermiş, hükO.me. 
tin bu kararlarla sanayicileri korumak 
için yapmış olduğu fedakarlıkları te· 
barüz ettirmiştir. 

B. Reşat, bundan sonra sanayicile. 
re bir kaç gün evvel hükiımetin neş.. 
rettiği makine muafiyeti ve ham mad· 
deler listesinde unutulmuş kısımlar o. 
lup olmadığını sormu~, Bunların gös. 
terildiği takdirde vekal.:t'"" arzedilece· 
ğini bildirmiştir. 

Sanayi umum mUdürU, bundan son. 
ra da teşviki sanayi kanununda eski. 
den mevcut olan bir çok formalitele
rin kaldırıldığını, hariçten gelecek me. 
vaddı iptidaiyenin gümrük resminin 
indirildiğini, makinelerin gümrük res. 
minin de azami bir şekilde indirilerek 
getirilecek makine kıymetinin yüzde 
bir buçuğu nisbetinde gümrük resmi· 
ne tabi tutulduğunu söylemiş, bunun. 
la, hükumetin sanayicileri düşündüğü 
ne tekrar iııaret etmiştir. 
Şimdiye kadar bir çok sanayfcile.r~ 

fabrika tesiı:; müsaadesi aldıktan $.in· 
ra bu mllsaadcvi spekiil5.o~on mevzuu 
yaptıklarını işaret eden sanayi umum 
müdürti, bunun önüne geçmek için 
de tesis müsaadesi istiyenlerin behe. 
mehal yüzde 25 nisbetinde hissedar 
olmaları lfızım geldiğini ve müsaade 
aldıktan sonra altı ay zarfında fabri. 
kayı tesis ctmeğe zaruret hasıl oldu· 
ğunu bildirmiştir. 

Fabrikalarını genişletecekler de ay. 
ni vekaletten müsaade alacaklardır. 
Bunlara riayet etmiycnlerden mun. 
tnzam vergiler ve makine muafiyet 
gümrük resminin 25 misli fazla nis· 
bette ceza alınacaktır. 

Sanayi umum müdürünün çok bU. 
yük bir dikkatle dinlenen bu izaha. 
tından sonra bir çok sanayiciler ııöz 
istemişler, bunlardan biri, muamele ve 
istihlak vergilerinin sanayiin inkikafı 
na engel olduğunu ileri sürm~. bu. 
nun ya kaldırılması mümkün olma. 
dığı takdirde imkan nisbetinde indi· 
rilmesini talep etmiştir. 

Bir diğeri de, yazlık keten ayakka. 
bılarında vergi müsavatı temin edil 
mesini istemiş. bu yapılmadığı tak • 
dirde fabrikaların kaçakçılı1c yapma. 
!arına meydan verileceğini ehemmi • 
yetle tebarüz ettirmiştir. 

Bundan sonra, bir çok sanayiciler 
muhtelif sanayi mevzuları üzerinde 
muhtelif mütalealar serdetmişlerdir. 
Sanayi umum müdürü Resat bu mil· . ' 
taleaJarın her birini ayrı ve büyük 
bir dikkatle dinledikten sonra not al. 
mıştır. 

Atlı karıncalar, motörlü adam, var. 
yeteler ve sair eğlence yerleri de hiç 
bo' kalmıyor. Bunların önlerinde top . 
lan:ın yığınlar. sık sık yer d~ği:tiri 
yorlar. Yollardan, pavyonlardan in. 
san kaynıyor 

Sümer Pa:astaki Balo 

4 Eyliil günU, Haydarpaşa, Adapa· 
zarı ve lzmittcn, Herekeye sabahleyin 
kalkacak postalara bağlanacak vagon. 
!ar, davetlileri Herekeye getirecektir. 
Arzu edenler de bayrama iştirak ede. 
bilecekler ve çok güzel bir gün yaşıya· 
caklardır. 

Bu noktalar hakkında, sanayi u. 
mum müdüril Ankarada icap eden tet· 
kiklerde bulunacaktır. 

Geçen akşam Tarabyada Sümerpa. 
lasta verilen balo fevkalade parlak 011 
muc;. sabaha kadar devam etmiştir. 

Rt>simd.- Tsınıı.c~a hahşiş şarkısını 

söyliyen artist Matmazel Lizet şarkr. 
sını söyliycrek bayolu neşelendirirken 
görüliiyor. 

Vilayet. çok güzide da\·etlileri ara. 
sında gazetecileri de üzüm bayramına 
davet etmiş VA arkadaşımız Cevdet 

Yakup, bugünkü trenle 1stanbula ha.. 
rcket ederek gazetecilerin davetiyesini 
vermeğe memur edilmiştir. 

Üzüm bayramı, çok gUz.el olacaktır. 
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Rus muharriri Attan düşen yıldız: 

Aleksandr Kuprlo 
öldü 

Rus hlk!ye ve 
romancısı Alek • 
sandr Kuprin, 68 
yaşında olduğu hal· 
de, Petrogratta öl· 

müştür. 

Aleksandr Kur. 
rln 1905 de neşret· 
tlğl "Düello" Is· 
mlndekl eseri lle 
meşhur olmuştur. 

Muharrir o zamnn henUz piyade za· 
biti bulunuyordu. Du eserinde kUçUk 
bir gnrnlzondakl kasvetli ve yek. 

d Dunun U· nasnk hayatı anlatıyor u. k 
zerine Kuprln ordudan ayrılma 
me<'burlyetinde kalmıştır. 

1 Dundan sonra kendisini tamam .. 
in ikinci bil. le erlehlyata veren Kupr d 

d k" ismin t>. yUk eseri olarak "Hen e 
1 Bundan son-kl romanım neşred yor. h 
h olan mu ar· 

ra tamamlyle meş ur b ik f" 
rlr "Dllezil{" ve '"Yüzbaşı Ri n o 

eserlerini veriyor. • rfn 
Rus lhtlU\11 çıktığı zaman Kup 

Fransada ya· 
Rusyadan kaçmış ve . b ıun 

t Parıste u • şamaya haşlamış ı. dair 
duğu mildcletçe de Rus hayatına 
roman \"e hlktlyeler yazmıştır. 

Birkaç SC'lle evvel hastalanan 
öl k istemiş \"e Kuprln vatanında m~ - Bu· 

geçen sene Rusyaya dönmUştur. t 
ıhı vatanının op· gün. arzu ettlğ-1 g · 

rağında ölmUş bulunuyor. 
Büyük muharririn Kis~a Kuprln 

lsmlndeld kızı Fransız tiyatro ve si· 
nemn artis tleri nrnsındadır. 

Bir reklam usulü 
Paristel:i talebe mnhnllesi. ol~n Kar. 

tjye Latende bir otelci yenı ~ır ~a?
slyon usulU bulmuştur. Bir gun ı~~ 
28 frank. ikinci gün için 16 frank • 

. .. üncü gün 11 frank 20 san 
santım. uç d 

ııyormuş Bu suretle ora a tim paran · . 
b. .. kalan bir adam. bı:rodaha c:ıka. 
ırgun . 

mua Bir Fransız gazetesı bu a.. 
mıyor "' 
dama şöyle bir akıl öğretiyor: '.'Bu-

d ha iyisi nan vermektir, dıyor, nun a • . 
be giln kalan ilk sekız günde her 

on ş . · "t .. 50 şer frank vereceksınız. mu ea. 
gun . hat. 
kıp günlerde hiçbir şey vermeyın, 

• 1• rmeniz de benden olsun.,, ta yemenız, ~ 

de diyor. 
Her ne kadar yevmiye 25 franga ge-

• ·ık bakı,...a insan aldanır. Jır ama ı 50'~ 

Tarihten bir yaprak 
(Baıı S incide) 

· · .. .. füıtU plemfamnrn kıymetını duşurm .:; · • 
Fakat yine bir gün tanıdık bır ma 

dam kendisini ziyarete ?,eı~:ck: ka 
_ Aman Yarabbi! Mosyo, ne · 

dar değişmişsiniz. 
M h t Efendi, der. Deyince Sait e me 

hal: "'.zuval 
- Hayat! Her şey böyle .s~rıu k 

dir madam. Ben de sizi e~k_ısı~den pe 
farklı görüyorum. 1sminızı soylem~:~ 
idiniz sizi tanıyamıyacaktrm .. Mu 
belesinrle bulunmuştu. f d' 

Maamafih Sait Mehmet E en ı 
Fransız kadınlarına kur yapmaktan 

B. "n ona· geri durmuyordu. ır gu · 
- Siz niçin bir kaç kadın alıyor. 

sunuz? 
Diye sormuşlar ve fJU cevabı almış.. 

Film yıldızlarından Meri Astor, 
Kalifomiyada Santa Monika.da bir 
film sevirirken attan düşmüş ve sır. 

tından, kalçalarından ağır surette ya .. 
ralı olarak hastaneye kaldmlmıştı. 

Bu kazanın kaydedilmesile beraber, 
yıldızın hayatı ve maceraları tazelen .. 

ıdi. 
Meri Astorun ismi, en çok Yeni 

Dünya sakinlerince ve az; çok da Eski 
Dünya sakinlerince tanınmıştır; film 
meraklıları ise, umumiyetle bu yıldızı 
da bilirl.:r ... 

Meri Astor, sanat sahasındaki ka • 
biliyetile alaka uyandırdığı gibi, ba .. 
şından geçen maceralarla da kendisin 
den sık sık bahsettirir. Sansasyonel 
vakaları, Amerikanın sansasyon iştah .. 
Jısı gazetelerine haftalarca ziyafet teş .. 
kil eder, ona ıdair sütun sütun türlü 
şeyler yazılır ve kadın, erkek dediko. 
ducular da kendisini dillerine dolar ~ 
lar: yeni bir s~yete skandali ortaya 
atılıncaya kadar 1 

Yeryüzünde Meri Astorun ismi, 
daha ziyade kalp meselelerile ilişiği 
olmak üzere ağıza alınmıştır. Ne za .. 
man evlendiyse, izdivacı, mutlaka 
gürültülü, patırtılı akislerle tesçil o. 
ıunmuştur. Yıldızın ilk kocası film 
rejisörü Kenet Hovksdu. Henüz tanın 
mamış olan Meri Astor, bir musiki 
ve lisan mualliminin kızı, kendisine 
gelmiş, filmde bir rol istemişti. Bir 
rol defteri eline tutuşturulacak yerde, 
bir izdivaç teklifile karşılaştı. Evindo 
hayatı yeknesak geçtiğinden fazla dü. 
şünmeksizin "peki,, de~~ ve Ho~sun 
kansı oldu. Lakin, evlılık saadetı u .. 
zun sürmedi, kocası bir tayyare kaza.. 
sında öldü. Kendisine kocasının ölü. 
mü haberi getirilince, önce bir sinir 
buhranına tutuldu ve bunun neticesi 
olarak da birkaç hafta hastanede yat.. 
tı. 

Bununla beraber, göstQ;diği bu tc. 
essür, kendisinin bir müddet sonra 
doktor Franklin Torpla gizlice evlen. 
mesine mani teşkil etmedi. Bu ikinci 
izdivaç, ancak zamanla, bazı resmi 
vuruldu, evlenme limanına bu ikinci 
muamelelerin icrası sırasında açığa 

<Jemiratma, bir skandal olarak dal 
bu.dak saldı, yıldızın şöhretine tesir 
icra edecek derecede mühim görüldü; 
artık hiçbir sermaye sahibi, kendisine 
herhangi bir filmde rol vermeğe mü
sait davranmıyordu. Bu vaziyet kar . 
şısmda da, Meri Astora sinemada de. 
ğil de, hayatta bir ev kadını ve anne 
rolü oynamağa katlanmaktan başka 

çare kalmıyordu. 

Fakat, araya giren sükOn devresi 
de uzun silrmeyerek, müthiş bir infi. 
lakla scnunu buldu. Holivud atelyele 
rinde ve salonların.da Meri Astor 
hakkında en kötü şeyler söyleniliyor. 
du. Guya kendisi, film merkezinin en 
aranılan tıbbi kozmatik mütehassısı 

olan kocasını her firsatta gülünç mev. 
kie düşürüyor ve onunla alay ediyor. 
muş. Sonra çocuğunu babasmdu so. 
ğutmaya uğraşıycrmuş. Amerika g~ • 
zeteleri, karı koca arasında geçen şıd. 
detıi kıs'lcançlık sahnelerine dair sü -

tun dolusu yazı yazdı ve - • .. •leler se .. 
risi, günün birinde bir .eme ha.. 
vadisile şeklini değiştir ... ı; doktor 
Franklin Torp, karısı aleyhine boşan. 
ma davası açmıştı. 

Holivudlular, dava açılmasından 

pek memnundular; hatta sevinç içer. 
sinde, davanın nasıl bir karara bağla. 
nacağı hususunda aralarında bahso 
giriyorlardı. Diğer taraftan Meri As. 
tor, bu dedikoduculara muhakemeden 
evvel başka bir sürpriz hazırladı. Ken 
disinin ve kocasının avukatları hara .. 
retli müzakere ve münakaşalarla ma .. 
li cihetleri mühimleştirirken, yıldız~ 

Lon.drayla mükemmel bir film muka .. 
velesi imzaladı ve ansızın Avrupa se .. 
yahatine hazırlandı. Çocuğunu da bir .. 
likte götürmek üzere... Kolayca ka.. 
çabilmek için Los Angelesten Nev .. 
yorka hareket eden bir tayyarede yan 
lrş isimlerle iki yer temin ~tti. Tay • 
yarenin pervanesi fınl fınl dönidil, 
herşey yolunda gideceğe benziyordu; 
fakat tam o sırada kamara kapısı açı. 
tarak iki detektif içeri girip, Meri As. 
toru, minimini kızını, 22 bavul eşya. 
sını kamaradan çıkardılar. Firara te. 
§ebbüsil öğrenen koca, tevkif müzek. 

Meri 

Güzel Fransız yıL 

cbzlarından Jojet 
Dey, makyavelin 
"Prensin terbiye • 
ai,, adlı eserini çe.. 

virmeğe hazırlanı. 
yor. 

Jieresi xestinniştr. ÇocutC, tayyare 
meydanında bekleyen babaya verile 
rek, yıldız tevkifhaneye götürül:lü. 
Meri Astoru alışkın olmadığı tevkif 
hane salonundan kurtarmak için yük. 
sek mevki sahibi ıahsiyetlerin kefale. 
ti ve ayrıca külliyetli nakdi kefalet 
gereklendi. 

Ama, Meri Astorun kalbi, daima 

la~:Efndim, onı~ı: siz.in ::d~:d~~~ Hindistan Cevizinin kabuğunu ne yapıyorsunuz ? 
değildirler, onun ıçın bır ç~ 1 Hindistancevizinin kabuğunu ne yapıyorsunuz? Atıyorsanız yazık! Çünkü bundan istifade etmenin imkanı vardır. 
1 ak o güzelliği tnmamlamaga ça ışı. 1 • 
ar Bakın nasıl. 
yoruz.. .. 1 k 1 _ Hindistancevizini kesmeden evvel, üst tarafından, bir iki delik açarsınız. Cevizin sütUnü buradan akıtır, on.. Arkadaşıma intiharı goze a a~a k . . 

k d a .. "'lk olan Fransız kızının Türk dan sonra ortasından testere ile esersınız. 
a ar s 1 rne 2 _ trindeki beyaz ve asıl ceviz kısmını bıçakla dört dilime ayınp ayn ayrı çıkardıktan sonra kabug"un, üstu"nde . ükteli. zarif cevap ar ver :ı 

gencıne, n .. 1 anla.. delikler bulunan nısfını bir kapak veya hamur işleri i~i~ k~lıp olarak kullanabilirsiniz. 
Yı·ş·ını·n sebebini tarih ne guze d' ·· · d d J'k ı k cı a ra l ah B ·· · • 3 _ Onun işi bitti. Şim ı, uzerın e e ı o mayan ı ın p r:ı YI e e n. unun uzerını zımpara kağıdı ile iyice 
tıyor. ~ temizler ve bu suretle ipliklerini kazıyarak tahta kısmını meydana çıkarmış olursunuz. 

4 _ Kabuğun için~eki zarlarını da temizler ve zımpara kağıdı ile düzeltirsiniz, Bundan &<:nra bir de ve~ sürüp 
parlattınız mı ..• 

s Güzel bir cigara tablası elde etmiş olursunuz ••• 

3 

As tor 

sevmek iştiyakite çarpar. ikinci iz.di • 
vacına ve firara teşebbüsüne ait va .. 
ziyetlerin mahkeme kararile halli L 
çin uğraşılırken, o, bir başka erkeği 
sevmişti. Bu sefer seçtiği erkek de 
zengin bir Meksikalı olan Manuel 
D~l Kampoydu. ikinci kocasından bo. 
şanır boşanmaz, bir gün gene bir tay. 
yareye binerek, Arizona hükumetinde 
Yuna gehrine ~oğru havalandı; yani 
Amerikanın ''evlenme cenneti,, denilen 
Ye . "b rıne; oşanma cenneti,, denilen 
Renonun zıddı yere •• 

Yeni kocası olan Meksikalı Manuel 
Del Kampo, yüreği küt küt ederek, 
şöhretli nişanlısını bekliyordu. Tay • 
yare, meydana ir.dikten bir saat son. 
ra, Meri Astorun ü~üncü defa evlen. 
mesini tesçil eden nikah memurunun 
karşısınday\:Jılar .. 

Şimdi, yıldız, film faaliyeti urum. 
da tehlikeli bir kazaya uğrayarak. 
bazı kemikleri lonlmıı halde Santa 
Monika hastanesinde yatıyor. Huta .. 
lığın ne türlü bir seyir takip ederek 
ne gibi bir neticeye varacağı hususun. 
da hekim1er henüz kati birşey diye • 
miyorlar; muhakkak olan cihet, Meri 
Astorun uzunca bir müddet fazla kı • 
mıldamadan hastanede istirahat halin.. 
de kalması lazım geldiğidir. Ve "'Bu 
sefer. gizli bir izdivaç teohlikeei yok. 
tur .... diye, hastanede bir kalıp gibi 
yatan kazazede yıldızla zalimce alay 
edenler de yok değil; bil ~11 
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DENİZ SINIFLARINDA TERFi 
EDEN SUBAYLAR 

Kurmay albaylıktan Tuğamirallıia 

terfi edenler: 
Harp bürosu komutan vekili Meh , 

met Ali özger. 
Kurmay yarbaylıktan albaylıia terfi 

edenler: 
Mithat İstanbul, Necati Beylerbeyi, 

Nuri Küçükmustafapap.. 
Kurmay binbatdıktan yarbaylığa 

terli edenler: 
Rıdvan Kadıköy, Münir Sarıyer, 

Nurettin. 
KUC"may yüzbqdıktan binbatılıia 

terfi edenler: 
Siyret Heybeliada, Tal1t K"ıiçük 

mustafapaşa. 

Kurmay güverte yarbaybğmdan aL 
bayhğa terfi edenler: 

Seyfettin. 
Kurmay güverte binbatılığmdan yar 

baylığa terfi edenler: 
Tarık Polatlı, Nevres Tortum, 01' -

man İstanbul. 
Kurmay güverte yüzbaııhtmdan bin 

bafıhğa terfi edenler: 
Niyazi Süleymaniye, Necati Vefa. 

Fethi Küçükmul'ltafapap, Aziz: Kasım.. 
paşa, llhan Zeyrek. 

Kurmay güverte üstteğmenliğinden 
yüzbaşılığa terfi edenler: 

Necdet Nişanta§, Bahrcttin Unka
panı, Rcf ct Süley~iye, Cemil Beyler 
beyi, Velit Uskildar, Barbaros Kadı

köy, Kenan Kadıköy, Mahmut Topha.. 
ne, Salfilıaddin tatanbul, AbdUlrauf Fa 
tib, Şevket İstanbul, Fehim iıtanbul, 
Münir t.taküdar, Giyasettin Kadıki:Sy. 

Güverte yarbaybğmdan albaylığa 

terfi edenler: 
İbrahim Hanya, Mehmet Giresun. 
Güverte bi.nbaıılıimdan yarbaybp 

terfi edenler: 
Fehmi Trabzon, Talıt KUçükmua.. 

tafapaşa, Cevdet İstanbul, Halit Lar
ka, Şakir Karahisar. 

Güverte yü:ı:baıılığmdan lıinbqtlı. 
ia tePEi edenler: 

'OlkU Göztepe, Ali Fatih, Abdullah 
Eski§ebir, Arif lstanbul, Sabri lstan. 
bul. 

Güverte teğmenliiinden üıtteimen
liie terfi edenler: 

Saim İstanbul 
Makine yarbayhğmdan alhayhia 

terfi edenler: 
Bahaettin İstanbul, Hakkı Safranbo

lu, Kemal tlsküp. 
Makine üıtteğmenliğinden rizbetr.. 

lıia terfi edenler: 
Sabit Boyacıköy, Mahir Feriköy, 

Suavi Koska, Nail Beylerbeyi, Mithat 
Eaat Kadıköy, Faik Edirne, lamail ı.. 
tanbul, Hasan Girit. 

Makine teğmenliiinden üıtteimea
liie terfi edenler: 

Bahri İstanbul, Reıat KemalpaJ&. 
Sanayii harbiye l>inbafllığln.dan 

yarbaylığa terfi edenler: 
Rıza Bağdat. 

Sanayii harbi.ye yüzbaıılığmdan bin. 
beıılığa terfi edenlerı 

Hayrettin Usküdar, Kemal Per~em.. 
be. 

Sanayü bnrı4biye üstteğmenliğinden 
yüzbaşılığa terfi ec!enler: 

Fikret Sin.~. İzzettin Rumelihiearı, 
Sırn Kasımpaşa, Niyazi Gönen. 

Tabip binbaıılığmdan yarbaylığa ter 
fi edenler: 

Mustafa İstanbul. 
Tabip üstteğmenliğinden ,.uzhaııh • 

ğa terfi edenler: 
Eyüp İstanbul. 
Eczacı üstteğmenliğinden yüzbe1ılı. 

ğa terfi edenler: 
Remzi İstanbul. 
Lev::ızım binbaşılığından yarhaybğıı 

t<rfi edenler: 
İbrahim Heybetiada. 
Levazım yÜzba§ılığmdan binba~ılığa 

terfi edenler: 
İsmail Hakkı Kasrmpaşa. Emin Ka. 

srmpaşa, Sabit Kasıopaşa, Saim Top
hane, Fahir Kasrmpaşa. 

HAVA 
Kurmay binbaşılrğından yarbaylıia 

terfi edenler: 
İhsan İstanbul. 

Kurmay yiizbaşılı§mdan binbaşılıia 
terfi edenler: 

Suphi Üsküdar. 
Binba§ılıktan yarbaylığa terfi eden.. •: 

Nuri Kilis, Şevket ScUnik, Nuret. 
tin Eski;ehir. 

Yü:ı:baıılıktan binllatılıia terfi e. 
denler: 

Omer Buru, Hidayet Gönen, Hak.. 
la Şehremini. Ekrem Zeyrek. 

Oıttejmıenlikt.en yüzbaıılıia terfi 
edenler: 

N eıet Urfa, Hismet btanbul, Ce.. " 
mil Zarende, LQtfi Seru, Tal!t Div. 
rik, Al1ettin Erzincan, Remz:i Gümil§. 
hane, Abdülbaki iıtanbul, Saim Aksa. 
ray, Sadi İstanbul 
Teğmenlikten üıtteğmenliğe terfi e. 

denler: 
Galip Şarklfla, Vedat t.atanbul, ~ 

vat UskUdar, Muzaffer İl'ltanbul, Ha.. 
ıan Buna, Fallt UzunköprU, Ali ı.. 
tanbtıl, Kem.-ıl tatanbul. 

Hava makine Ü•tteğmenlijinden yüz 
batıbp terfi edenler: 

Suat Kadıköy, Enver Sultanahmet, 
Adnan İstanbul, Muallt tatanbul, Fu.. 
at Şehzadebap. 

Hava malrine teimenJiğinden üıL 
teğmenliği.ne terfi edenler: 

Müttak İstanbul, Şahap Aksaray, 
Hallin Çanakkale. 

ASKERi öGRETMENLER 
Dördüncü mm askeri ö~tmenlik. 

ten ikinci 11mf a terfi edenler: 
Nahft Galata. 
Beıinci sınıftan dördüncüye terfi 

edenler: 
Şah.ıbettin KadıkSy. 

MUAMELE MEMURLARI 
Dördüncü ıuuf muamele lllmlUl')u. 

tandan ÜçÜtıçÜye terfi edenler: 
Arif İstanbul. 
Beıinci ımıf mwanele mecnurlufun.. 

dan dörc!üncüye terfi edenler: 
Emin Iatanbul. 

ASKER! SANATKARLAR 
Albncı anuf askeri eanalkirlıktan 

be1inciye cıerfi edenler: 
Nuri Aydın, tuettiıı tJ'ıkildar, :th. 

san Kumıpap. 

Samatya Spor Klübü 
Samatya kamunu çevr~indeki spor 

kurumlarının birleştirilip daha kuvvet 
li bir hale ifrağı hakkında parti ka . 
mun başkanlığınca verilen direkti! 
üzerine klübümüzün fevkalade kon • 
gresinin 4.9.938 pazar giinii ~t 10 
da C. H. P. Samatya kamun kuraşın. 
daki lokalimizde akdine karar. veril • 
miştir. 

Ruzname: 
a - Davutpaşa gençler birliğine 

iltihak hakkında müzakere, 
b - Hesap ve demirbaşlann tasfL 

yesi. 

İstiridyeler: Hayvanların naime s:r. 
nıfına bağlanan istiridyeler hafif lez. 
zetli ve mugaddi.dider. Hazımlan ko. 
taydır. 

İstiridyelerin en zayıfladıkları za. 
man, nisan ile eylUl arasındadır. Bu 
aylarda yani mayıs, haziran, temmuz, 
ağustos aylarında yenilmeel doğru de.. 
ğilclir. Bunun ayların fransızcalanm 

dilşUnerek (R) harfi bulunmayan ay. 
larda yenmemesi tavsiye olunabilir. 1 

İstiridye kabuğile beraber isgarası • 
yapılır, biraz tuz ve limonla yenilirse 
hem hafif, hem de lezzeli olur. 

Bazan da çiy istiridyelo:r biraz Ji.. 
mon veya sirke ile suyu kaybedilerek 
yenebilir. 

Daima suiar1nı kaybederek yemek 
doğrudur. Çünkü, sularında kolera ve 
tifo mikropları bulunabilir. Bunun i. 
çin böyle salgınlarda yemek doğru 

olmadrğı gibi, yerken de çok ihtiyat. 
lı olmalıdır. 

Yenilebilecek aylara göre ıonbahar 
ve kı§ın yenilmesi uygun olan .bu 
hayvanlar hem mugaddi, hem de 
mUnebbihtirlcr. Terkiplerindeki zWJ.. 
le benzeyen maddeler, fosforlu mad • 
deler, phım ve tekerli madde çabuk 
lmtlıas •e kana karı§abildiğinden aç. 
bkta derlW tı ıörebilen bir pdadır. 

•• 
Uzüm bayramı 

Hereke bugününe hummah bir faaliyetle 
hazırlanıyor 

lzmit. (Hu.sus!) Hereken.in zUmrüt 
sahillerinde yapacağımız üzUm. bay
ramına hazırlanıyoruz. 

Vali Oskay, bayramın, renkli, ışıklı 
hareketli ve eşsiz bir hususiyet taşı· 
ması için bizzat meşgul oluyor. Tertip 

Memleketten sesler: 

ö~düren ihmal 
Şehrimizdeki Selçuk eserlerinden 

Kartay, Inceminare, ve İplikçi camiL 
nin onarılmasına başlannıı§, bu hft.dL 
se hepimizi sevindirınigti. Eserlerin 
bir çok yerleri, açıldı, deşildi. Fakat 
bir müddet sonra. onarma işi, durdu. 
Niçin ve neden durdu, soru.sunu orta
yft atmala bile lUzunı yoktur. Çünkü, 
hesaba müstenit bir i§in her cephesi, 
önceden düşünülmek ve hesaplanmak 
gerektir. 

Onanlına.Jarı için eura. ve buraları 
açılmış olan bu değerli eserlerin, çıka.. 
cak bir fırtına, yağacak bir yağmur 
sonunda büsbUtiln harap olmıyacağı.. 
nı ve yarıda kalan tein yeni bir tahsi· 
sat için ihmalin kollan arasına dl.iş. 
miyeceğini bize, kimse temin edemez. 
Eserleri zamanın geçmesile kemiren, 
yıkan ve öldüren, ihmaldir. DilnkU de_ 
virde yer alan ihmalin, gözlerimizin 
bntinde yıktığı ve gözlerimizin önüne 
yığdığı medeniyet ve tarih eserlerinin 
hUzUıı veren acıklı taJ:ılola.n hal!, ha. 
IA vardır. 

Cilmhuriyet, ihmale, ti.mitsizliğe as 
la yer vermiyen rejimdir. Medcn!yet. 
sanat, ve tarih eserlerimizi sevmeyi ve 
korumayı bize öğİ'eten de yine o! 

Onun verdiği güven ve cesaretle do. 
!uyuz. Onun verdiği sevgi ve haseasi
yetle hareketliyiz. Eserlerimizi koru. 
mak, onları yabancı gözlere daiı::ıa 

gösterme!~ için titizle~iyorm:. 
Anıtta.rımızı onarma. işinin gt!dktL 

rlimemeaini, alakadarlardan istiyoruz. 
Öldüren ihmali, ~atmıyalım! 

ALİ EVREN 
Konya - Babalık 

Hazim sizlik 
çekenler 

htirldyenin yeşili makbuldür. Sa. 
rılan bozulmuı olanlarıdır. 

Bazan da kırmızılarına tesadüf edilir. 

tstirldyeler, içki aleminde fazla 
kullanıldığı için bu kadar uzunca dü.. 
şünceleri bildirmek zarureti hasıl ol. 
du. 

Zaten yenmosi için en uygun mev. 
ıim de çok yakla§tnı! bulunduğundan 
milptelalannın ve çok sevenlerin veri
len izahata göre hareket etmeleri fay
dalıdır. 

Hazmı kolay olan bu gibi hayvan. 
lar içinde bir de Kurbağa ile Kaplum.. 

bağa vardır. Memleketimizde bunlan 
yiyenler yok gibidir. Çok u olduğu • 
lçfn vardır, belki bilmiyoruz. Her ne 

heyeti ba§kanlığmda. sık sık toplana. 
rak direktifler alıyor. Bütün Kocaeli, 
bu bayrama kavuşmak için sabırsız
lanıyor. 

Dillerde bayram ::ıözii, gönüllerde ça 
vuş üzfunlerinin hasreti ve gözlerde 
kınalı yapmcaklarm sevdası va.r. 

1stanbuldaki meslektnşlan bu bay .. 
rame. davet için yo! alırken, tren yol. 
cuları etrafımı halkaladı: 

- Bayram nasıl olacak? 
- Nerede olacak? 
- Kim tertip ediyor? 
- Çavuşlar bol mu? 

- Bayrama biz de gelirsek kabul 
eder misiniz? 

Diye, beni sual yağmuruna tuttu • 
lar ... Alaka o kadar ki, daima iyi, gU.. 
zel iş görmUş ve başarmış olan Koca.. 
eli vilayetinin bu yerinde teşebbüsü 
karşısında da sevgi ve hayranlık duy
mamak kabil oimuyOT. BilhMsa bağ. 
cıla.rnı §evk ve aadıma.nma. nihayet 
yok ..• 

Gebzede:n b:ışlayarak, körfez iki sa. 
hil boyu. DUnyanm en nefts UzUml~ 
rlni yetiştirir. 

Sonra Sakaryanm suladığı Geyve. 
ye doğru başka bir tat ve başka bir lez 
zette (M:li§kile) Uzümü.. Sonbahar. 
dan kışa kadar sofraların ziyneti ~ 
lur. Fakat, Kocaeli bağcıliğmdan iste. 
diğimiz geliri ve randımanı elde ede. 
mi yorduk .. 

Bağcılar kabzımalların kahrma kw.
bandı. Kükürt parası, göztaşı, esmanı, 
nakliye, ardiye ücreti derken elde ka.. 
lan yekfuı hiçti. 

Villyette zirai hayata ve zirai kal. 
km.maya büyük bir kıymet verilirken 
bağcıları unutmak olamazdı. Umum! 
harpten sonra sönnıeğe yUz tutmuş 

bağcılığı ihya etmek yolunda atılan 

adımların derecesini ve büyUklüğilnü 
anlamak için bağcılarla kısaca. temas 
etmek kafidir. Çllnkil HA.mit Oskay, 
körfez sahillerinde bağcıları ihya et
mek isterken, teknik şartlar Uzerinde 
de ehemmiyetle durmuştlL Eskiden 
4.-0-50-60, kiloluk büyük kUf eler L 
çinde tstanbula sevkedilen üzilmler L 
çin 5-10-15 kiloluk husust kaplar 
imal edilmiş, teşkilat kurulmuş, has· 

olursa olaun, bu gibileri düşünerek 

birkaç kelime söylemek l!zım. 
Bazı memleket halkı bunlan-6eve 

seve yerler. Memleketimiz.de ıde halk 
tababetinde, daha doğrusu tabipler ta 
rafmdan bazı hastalıklarda yedirilir. 

Alrşılmadığı için biraz müstekreh 
görünüyor. Yoksa kurbağa etinin haz~ 
mı çok kolaydır. Haşlaması, çorbası 

yapılır. Mugaddidir. 
Kaplumbağaya gelince; bu da ay_ 

nidir. Eti beyazdtr. Bunun da çorbası 
ve haşlaması çok malsbuldür. Yumur
taları da yağda pişirilerek yenir. 

Bu cins etler tıpta hazım ve gıda 

itibarile iyi b~r yer tutmakta ise de, 
alışrlmadığı için yenmekte müşkülat 

çekileceği aşikardır. Dunun içindh ki 
bu fay.dalı hayvancıklar, bizde gıda 

aleminde iyi bir yer tutmuf değil. 
dir. 

Yalnız tıbbi karakterlerinden bah -
aederek hazımdan tlTiişki.ilat çekenle _ 
rln yemelerinde mahzur olmadığım ,.. 
anlatmak istiyoruz. Belki bu gibi 
hayvanlardan istikrah edenler, ıinirle. 
nenler ktzacaklardır. Fakat gösterilen 
bu tıbbi faydalarından dolayı mahzur 
cöreceklerdir. 

Dr. Necaettin '.Atuapn 

talıklarla. amansız bir mücadele baş. 
la.mıg ve yapılması liznn gelen her tür 
1U feda karlık ihtiyar edilmiştir. 

CEVDET YAKUP 

Lüleburgazda 
liilyilk otelin temeli 

atıldı 
Lüleburgaz, (Husust) - Müetaa.h.. 

hit Kemal Ça.rma.na ihale edilmiş o. 
la.n belediyem.izin yaptırdığı büyük o· 
tel. gazino ve sinema binasmm temeli 
~938 de büyük törenle atıldı. 

Törene, umumt müfettişimiz gene. 
ra1 Kazım Dirik, valimiz Hasip Koy. 
lan, saylavımız Zühtü Akın ve tümen 
komutanımız, ilçebayımız, belediye re· 
isi ve halk iştirak et.miştir. 

Gece Hamidabatta saylavnnız.m mi. 
safiri olarak kalan umu.mi mtifett~i. 
mizi ertesi gün bütün memurlar ve 
halk bağlar b~mda karşılam~lardır. 
Kar§Ilayıcıları gmer yüzle ve kendi· 
lerine mahsus babaca iltifatlarile taL 
tif eden umumi müfettişimiz karşıla. 
yanlarla birlikte yaya. olarak yürü -
müşler ve konlJl1:tnU§lardır. 

Saat 11 de doğruca belediyeye gelen 
konukla.r bir parça. istirahat ettikten 
sonra saa.t 11,30 da tören mahalline 
gelmişlerdir. Burada. etrafı dolduran 
halka hitaben sayın generalimiz, dol. 
gun ve çok veciz bir ifade ile rejimi 
ve rejimin yarattığı büyük varlıkları 
anlatmışlar, sözlerini (yaşasın Ata • 
türk, ya§asın büyük Türk milleti) di· 
yerek bitirm~lerdir. 

Şiddetle ve sürekli bir surette alkış. 
la.nan bu çok yüksek hitabeden sonra 
Özdilek gazetesi yazı işleri direktörü 
Gültekin Arda, sayın kon~ara ve 
halka hitaben heyecanlı bir hitabede 
bulunmuş ve bu hitabesile konukları 
memleket namına selamladıktan sonra 
inkılapların, cümhuriyet idaresinin ya 
ratıcı gUcUnün bir nümunesi ba.~mda 
bulunduğumuzu v~ daha böyle büyük 
eserlerle yurdu sUslenıekte olduğumu. 
zu heyecanlı bir şekilde ifade etmjş ve 
alkışla.DIQ.IŞttr, 

Temele bir eişe içerisinde çeşit para· 
lar ve imzalı kağıt konduktan sonra. 
evvela umumi müfettişimiz ve sıra i
le diğer 7.evıı.t mala.yı ellerine alarak 
harç atmışlardır. 

Bunde.u sonra halkeviııe gidilerek 
istirahat edilmiş, buradan da beledi. 
ye salonunda tatlı ve tarihi ınuhab· 
betler, umumı müfettişimizin istifa.. 
deli irşat ve öğütleri içerisinde öğle 
yemeği yenmiştir. Saat 2 ye doğru 
kendilerini uğurlıyanla.nn birer birer 
güler yüzle ellerini sıkan umumt mU. 
fettişimiz yanlarında. valimiz ve ııay· 
lavımız olduğu halde Vizeye doğru ha. 
reket etmişlerdir. 

Manisa havalisinde 
yağmurlar 

!zmir, (Hususi)-Şehrimizdeki tüc 
carlara gelen maltımata göre Aydın ... 
ve Nazilli incir mıntakalarından baş· 
ka en mUtek!şif UzUm mmtakası olan 
Kemalpaşa ve Manisa havalisine de 
yağmur yağmıştır. Sergilerde bulunan 
incir ve Uzümler ıslanmıştır. Uzümle. 
rin birinci ve ikinci sergileri tamamen 
kaldırılmıştır. Bu itibarla sergide bu. 
lunan üzümler 7 ve 8 numaralı üzUm.· 
!erdir. Onun için sergideki üzilmlerin 
yağmurdan pek müteessir olmadığı 
söyleniyor. 

Bolvadinde gÜzel bir 
nahiye 

Çay, (Kurun) - Kaymakam Feyzi 
Akkorun muvaf!ak elinde gUnden gü. 
ne inkişaf etmekte olan Bulvadin ka • 
zasmın en gliul nahiyesi Çaydır. 

Bu nahıye elektrikle tenvir edilmlcı 
olduğundan geceleri hayat iyi geçer. 
Işık burada sudan Jetlhsal edildiğin.. 
den cereyan ucuzdur. Ayda otuz ku. 
ruşa istenildiği kadar l!nıba. kullanı
labilir. 
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RADYO 
1 - EYLCL • 938 PEilŞE~IBE 

fJ(;/.E 'f..'EŞU/}',.ı Ti: 
Saat: 12,30 PIAkla Türk musikisi, 12,51 

Ha\·adıs, 13,0j Plakla Türk musikisi, 13,3:l 
~fuhıelif pliik ııeşri)alı, 14, Son. 

Eysto n'un 
tesbit 

reko r u 
edild i 

Resim ve Yazı Ue 

HADiSELE R 
ruz kJ, bunda, gene sondan itiba
ren sırası ile deniz motörU, lokomo
tif, motosiklet Ye nihayet yani surat 
itibariyle en başta otomobil geli
yor: AKŞ \At .vr:şu/l'ıtTI: 

Saot: 18 ,:iO Dans ıııuiklsi (Plak), 18,50 
Spor rnuı;alı:ıhclcri: Eşref Şefik, 19, 15 Dan~ 
musikf.li ( Pl;ik J, 19,30 Kon reran5: Ha,·acı
lık h:ırt:ıo;ı, Hın :ı kurumu namına, Abidin 
dağ,·er, 19,55 Morsa haherlcri, 20. Saat a. 
Yarı: Gren\'IÇ r:ısalh:ınesinden naklen. Bt•I. 
ma ,.e arlrnd:ışl:ırı tıırafırıılan Tiirk rnudki. 
si \'e halk ş ıı kıl:ırı. 211,40 lla\'a r:ıporıı, 
20,43 Onıer llıı:ı Doğrul ıar:ıfındon aralıca 
sö~lc''• 21, Sıınt ay:ırı: ORKESTllA: 1 -
Linke: ~!arş. 2 - Pııçinl: ~lııııon. 3 - Kal
man: Das rnrın nolı ııı)tın. 2130 Saz eser· 
!eri: Ton lıııri Hefik Şemscllin ,.e arkadaş. 
l;,rı, 22,IO Ajans halıcrlcri, 22,20 Orkestra 
konseri: :'\o\olinrlrıı naklen. l\I. Kemal A· 
kel idaresinde, 22,511 Son halıl'rler ,.e l'rle
si giiniin pro~r:ırııı, 23, Sıı:ıl ıı):ırı: SON. 

Saatte 36 kilometreden 555 kilometreye 
kadar dünya sürat şampiyonları k ımlerdir? Deniz motörUnde rekor meşhur Jn

glliz yarışcısı Malkolm Kambeldedir 
''e en son rekor olarak saatte 208 
kilometreye cıkmıştır. 

Otomobil yarışçısı Eyston'un yeni 
bir rekor kırarak saatte GOO kile. 
metreye yakrn bir sıirate vardığı ha· 
ber , orllıniştl. Yalnız, yarış esna
sıııda otomobildcld kronometre ıile· 
tini bozulması yUzUnden bu rakam 
kat'! olarak tcsblt edilememiş ve 
ıullletler arası rekor }ıeyetl bunu 

tasdik etmemişti. 

Brunter sondan ikinci olarak gel· 
mektedlr. Saatte 125 kflonıetre silr
atle giden bu blslkletcl kendi saha. 
sıncla hakikaten bUyilk bir rekora 
sahip bulunmaktadır. 

la sUratıt bir vasıtadır. DUnya ka
yak şampiyonu EmlJ Ale en son ola. 
rak saatte 130 kilometre silratıe kay
mıştır. 

Bundan sonra motörlU Ye buharlı 
Yasıtalarla kazanılan sUrate gellyo-

Lokomotifte rekor maklnJste de. 
ğfl, makineye alt bulunuyor. Dünya
nın en suratı! lokomotifi Amerika
dadır Ye en son sistem UzerJne yapıl
mış olan bu lokomotif saatte 265 ki. 
Jometre sUratle gitmektedir. Yani, 
bu sUrattekl bir trenle Jstnnbuldan 
Ankaraya iki, Uc saatte gJtmek ka· 
bildir ... 

Kayak, bisikletten biraz daha faz-

2 . E\'L('L • 938 • CU~IA 

öt:u:.w:suı1·1n: 0 S:ı:ıı: 12.:ıo l'J9k la Türk musikisi.' 12,5 
Hı.ıvndıs, 13,05 l'lükla Türk musiklsı, 13•30 

:ııulıleli r pl ik neşriyatı, H, Son. 

Al\ŞOf°,\'flŞUl>'.HI: 
18 50 S:ıat: 18,30 l>:ıns musikisi (plı1k). ' 

Konferans: Selim Sırrı Tercan tarafınıl:ın 
K • . S Tarc:ın t:ır:ıfınd:ın. onferans: Sclırn . ırrı 
19,15 I>:ıns musikisi (plAk) . l 9,3o Konfe-
rans: H:ıHıeılık lı:ıflM•: lf:l\A kurumu ~a
nıına Behçel l\cmal. 19,55 Uorsa ha~ıe~ e
ri. 20 Saat arnrı: Gren\•ic; ras:ıllıanesııı en 

· d ·J ı tararın· nal, len . \'arli:ı Hıza \'e arka a~ ar 20 40 
dn Tilrk musikisi \'e halk şarkılar. ' 

1''akat Eystouuu bu muvaffakıyc .. 
ti aşlkArdı. Kendisi saatte 599 kilo· 
metre ile gittiğini iddia ediyordu. 
Bu bUyUk ıuu' affakı·yetln rekorlar 
arasına kaydedilmemesi hakikaten 

yaz ık•olacaktı. 
Bunun uzcrlnc. rekor heyeti baş-

ka vasıtalarla rekoru tetkik etmiş 
ve Erstonun suratı saatte 5.'i5,8!l3 

kilometre olarak tesblt etmiştir. 
Fakat. bununla da gene Eyston 

dünyanın en hızlı silrntlnl elde etmiş 

adamdır. 
nu milnascbctle, muhtel![ ,·asıta .. 

larla en bUyUk surat rekorlarını lilm
lerln ellerinde bulundurduklarını 
gözden geçirmek faydalı olacaktır. 

Motosiklet rekoru Taruffl ismin· 
deki bir ltalyandadır. Şampiyon sa
atte 279 kilometre 600 metre sürat. 
le gitmektedir. 

Eystonun otomobilde kurduğu re. 
kor bunların hepsini kat kat gec
mekte ve tcprak üzerinde en bilvilk 
suratı teşkil etmektedJr. -

Fransız· Alman yüzme 
müsabakaları 

H:ı,·ıı raporu. 211,43 Öntl'r Rıza Dofrul Ola 
S t a ~·arı · r· r:ıtın<l:ın ar:ıJ9ÇR ı;öylev. 2 1 aa ~ · 

. . f · 2 - Mcnılel-
ke~ıra: ı - Şulırrl: Sen onı . k d· 

Hiç bir vasıta kullanmıyarak ken
di bacaklarının kunetlyle en hızlı 
koşan. meşhur zenci koşucu Cessl 
ovens'dlr. Dilnya koşu şampiyonu 
olan Cnssl 100 metreyi !l saniye gibi 
bir zamanda alıyor. Bunu saate çr. 
"trlrsek koşucunun suratı saatte 3G 

kilometredir ... 

Mi.işteri celbetmek için fena 
usul değil son: Scherzo. 21,30 Xilıu l As ım ,.e ar a .ı~ 

k 'kisi \'e halk ş:ır-
ları tarafınılıın Tiir musı . ? ?O Halk 
kıları. 2'2,111 Ajans tıaberlerı. 2... . 

. . • S . k ,.e IJa)an So3ak. 
Ttırl. ulerı: Şahan • O)& ~ g 
22,50 Son haberler ve er tesi günun pro · 

r:ııııı. 2:{ Sıı:ıt ııynrı, ııon . 
DUnya bisiklet şampiyonu Jar. 

bir 
l•'ransada bir plAj civarındaki gazino sahibi mUşterl celbetmenln 

kolayını bulmuştur: Denizde, yUzenlerln arasında calgı talan bir or
kestra tnkımı hakikaten gazino mUşterllerinl pl~jdan uzaklaşmağa 

mecbur olmadan eğlendirmektedir. yabancı radyolardan 
ıeçilmit parçal:ı .. 

Saatler Türkiye a) arı fizerine tertip e-

d ·ı 1 t• '"anına işaret edilmemiş olan. 
K üçük H l kAye: Yazan: 

Peride Celil 
ı m ş ır ve - ~ . 

J h 1 ··ıııeden sonraki saat uzerıne· 
arın eps oıı 

dir: 

9.30 
ıo.-
10.-
10.30 
10.30 
10.30 

Senfoni konıerlerl: operalar: 
Praiı "Dalibor,, (Smet~n.a) . 
Kalundborg: Opera muııkal. 
Loııdra (X:ışıra)) : Konser. 
H~mburg: neto ren 
nreslnv: Klasikler . 
Radi o Paris: BuşiJnkfi munıkiden 

Şehri s ~ v me
yen kızl. 

6.10 
7.30 
8.15 

l0.45 
11.45 
11.15 
l !!.-

parçalar. 
Oda muıiklıl. konurle.r: 
. 1. Keman, p13ano 

Hılncrsuın . . h Jk türküleri 
Jladio Pnris: Pır.aııo, a 
Jlerlin: Şarkılar 
Kal~nlıoı:g: Halk şarkıları 
htoktıolın: Yiyana ,arkılan 
Viyolonsl'I, piyano . 
\·nrşo,~:ı: Leh kuartetlerı 

Bando, ha/lf orkılra, optrt.ller: 
6.- Ştulg:ırt: Spa orkestrası 
7.- Parit P.T.T. Ellis orkestrası 
8.20 Pra~: Salon orkestruı 
9.- Heri in: Han~ Ruş Jı:ındosu 
9.- Brüksel 2: Radyo orkestrası 

10.- Hriiksel ı : Harir orke!ltra 
10.10 Koloıl\n: Garlcn bandosu 
10.15 Fraııkhırt: Operetler 
10.36 llııdape~te: Harir orkestra 
ıı.- Roma grupu: " Pasanini" 
12.30 Alman lst:ıs,onları: Datı!I, musiki 

"e hafir musiki 
1.10 (Gece yarı'iından !lonr:ı) Budapeş· 

te: Çiııan orkeo;lra!lı. 
\ 'arJJt:lt.. Kabnreltr: 

7.- Radio Pari~: \ 'aryete 
10.- Oriik<ı;el 2: " Radyo" hakkında kon-

feran<ı. 
11.20 Napoli ırrupıı: Kııhnre 

nnm mııs/~·i.,/: 
7 - Varşo,·o: 8.411: )liJrersum 1; :12.30: 

· . · n• J? 3a: O. 
NopC'll ~rıırıu, Pmt Parızıe ' rt-· • i l. 

1 T ıl rA ( f'r tna . 
lo; 12.5fl: Hih·t'r'iıı ırı • ,on • 1 15 l on· 
1 er.ece Y. <ıonr:ı) Krılıınlıors, . • 
dra (Xa,in:ıl) • Tıırino grupu. 

- Şehri hiç, ama hlc seYmlyorunı, 

dedi. 
Demlndenberl durgun durgun kö· 

şcsinde oturuyordu. 
Halbuki şimdi birdenbire heye-

canlanmıştı . Yanakları kızarmış, 

gözleri parlayorclu. Hararetle de' am 

etti: 
- Oraya gitmem icap ettiği Zt'. 

man siz bendeki se\ inci görmeliydi· 
niz. Meğer başıma gelecekler var. 
mış. Ne hap ~ektim, ne sıkıldım 
sonradan bilseniz. Daha ilk aılımrl 
mı atar atmaz, kalabalığa, in
sanlarının arasına karışır karı • 
maz, kendimi biçare, zavallı 

bulmaya başladım. Bende onlardan 
Artık her hareketimi kusurlu, her 
sözUmil saçma ve dUşilncell'riml bu
dalaca buluyordum. Bir şehirlinin 
yanında ben neydim ki; hiç, değil 

mi? .. Jialbultl kasabamda bByle mi 
idim? Hayır, orada benim bir şahsi
yetim ,kendime göre hlr mevkllm, 
dostlarını. düşmanlarım, kinlerim, 
nefret lerim ,·ardı. JJnlhukl burada .. 
Ah size dUştuğüm A.zabı nasıl anla
tayım! Daha ilk gecı>den Asabım bo· 
zuldu. Ağladım. Fakat Nlf'SI gün 
gü lmeye mecburdum. şehre gelen in-

... ---,--·-·-· __ ....... ~··-· ..... :s···· ... ············· ................................. : ... ..---- : 

-ir;;;~,, bir ı ıkro: i 
bir nüktesi Keçeci Zadenin 

Kececlzade lzzet Fuat paşanın ıamı sadare· 
NUktelerlyle meş:r~~den biri ölmilş, cenazesinin kaldırılması Ka· 

tinde Ermeni zengini 
1 

nler arasında büyUk bir IlıtilUa yol açınıç. 
tolik Ermenilerle Gregolr yie enazeyl kendileri kaldırmak istiyorlardı. 

zhep sallk er c f tı. Her iki nıe havale edildi . Da\ acıları dinleyen zzet Fuat 
Mesele sadrAzama 

1 k i e şöyle sordu: 
paşa Katoli er mlyle öldUillne kani misiniz? 

- MUte,·e ffanın tama 

- Tamaoılyl e!.. d k bırakınız cesedine de 
- Şu halde ruhuna s iz sahipsiniz eme ; 

ötekiler uhip olsun. 
111 

bu cevaptan pek memnun olduğunu 
Tarih, ecnebi mahaf 0 

kaydeder. 

1 

1 ............ ... .... . .. 
············································· ······································· ..... 

sanın a~lnmaeı, şehirliler tarafın· 

dan al,ıya alınması demekti. 
Ne kadar yulnızdım !. Sokakta a

dımlarınıı şavırıyordum. Herkes ba
na bakıyor gibi gcllyorıiu. Korku· 
yordum. Giyinişim, hareketlerim, 
her şeyimle onlara benzemek istiyor· 
duııı. I<'alrnt bana öyle &-cllyordu ki, 
ne kadar gayret edersem o kadar 
şaşırıyor, o kadar gUlünç oluyor
dum. 

Hele şehrin kadınları!. Erkekler 
nihayet güzel karlını çabuk arteder
ler. Falrnt biz blrlblrlmlze cok za. 
man gUzelllğimlz yüzünden düşman 
olmaz mıyız? 

Şehirdeki hemcinslerime nedense 
bir tUrlU bcnzcyemlyordum. Halbuki 
benzemek iclıı ne kadar uğraştım 

bilseniz .. Onlar gibi yalan söyleme 
ye, onlar gibi gillmeyo 'e nihayet on 
ne kadar .. :Fakat olm U) ordu bir tür· 
lar gibi sevme~ e ne kadar çalıştım, 
IU olnıu) ordu. Acemi bir aktör si· 
bl rolilıııU şa~ırıyor, aksıyordum. 

BilsbUtUn gUlünç, berbat mevkilere 
düşUyor~um. 

Her glln bir yeri geziyorduk. ntr 
gece de bir baloya gittik. Işıklar, 
kokular, sUsler, blnblr gUzcl1ikler ı
çlncle ~aşırdım, aptallaştım. Kadın
lar birer ynpma bebeğe dönmüı;ler
dl. Ne çok dansccllyor, gülüyor.' ko · 
nu uyorlarclı 'c nasıl erkekler~ sar
hoş gözl rle bakıyorlardı!., Erkek-

Ierln en çirkini de bu gece güzel de
ğilse bile kibar, nazik Ye hoştu . Et
rafımda per\'Une glbl dolaşıyorlar

dı. Onlardan bir kaçı ile dansettim. 
Hepsi de kulağıma güzel kelimeler 
söylediler. BlrJsl vücudumu, sudan 
yeni çıkmış canlı bir balığa benzet-
U. Bir başkası, benimle dansederken Fra17sız • Alman ynzme musaba· 
kollarında ateşten ,.e nurdan. yara- kaları Turel'de başlamıştır. Jik ya-
tılmış bir cisim tuttuğunu zannetti· pılan müsabakalarda Alman yüzilcl:. 
ğlııl söyledi. Bir tanesi de kulağı- lerlnden Matmazel Şmltz 100 Ye 400 
ma dudaklarını yaklaştırdı: "Beni metre birinciliklerini kazanmıştır. 
çılgına ce-.lrdlnlz, bUyUledlnlz. Aş- Resimde, (sağda) Matmazel Şmltz'I 
kın ne olduğunu anlar gibi oluyo- Alman yüzme şampiyonu Matmazel 
rnm" dedi. Du sonuncusunan mat, Halbsgut tebrik ederken görUIUyor ... 
esmer bir yilzU; koyu kahve rengi---------------
gözleri Yardı .. Ertesi sabah bir şe- meslnl, bir erkek gibi emretmesini, 
hlrll kadına gece baloda erkekler- kızmasını bekledim. Ne budalalık! 
den dinlediğim lltlfatları söyledim. "Pek sık mektup yazamam, sıkılı-
Bnkışlarımdaki muzaffer, memnun rım" diye bir ceYap Yerdi. sonra be-
manayı derhal yakaladı. GUldU. "Sa- lime kolunu doladı: "Yazın tekral' 
na ge-rçckten Aşık olduklarını mı sa- gelirsin, dedi. Seninle plAHara glde-
nıyorsun? '' dedi. Sonra daha fazla rlz, bol bol gezeriz,. Bir de otomobil 
gülerek HA.ve etti: alacağım. Muhakkak ki çok eğl 1_ 

- Belki bir daha bUtun o adam- rız." Sesimi çıkarmadım, buz kees~l-
ları hiç görmlyeceksln; o sözleri 0 • mlştlm. 

rada işitip ertesi gUn unutman IA.- BI 
raz sonra kalktı, elbisesinin o-

zımdı. Bunlar her erkeğin nezaket" 1 
muz arını itina llo silkeledi. Sacını 

icabı bir kadına yapmaya mecbur ol· t d G 
duğu iltifatlardır. ara ı. ayet nazik bir hareketle be-

Şaşırdım, kaldım. Bu ne bicim ne- nl de elimden tutarak kaldırdı. İşte 
zakettl ! Hakikaten blrkac güu sonra 

0 sırada bu şehirli erkeğin yanında 
o adamlardan birine tesadüf ettlın. en ço kbir şehirli kadına benzediğim 
II andı. Rendlmden ve ondan i~ 

ayrctle yUzUne bakmasam, belki dl bren-
tanınıayıp selAm bile vermeyecekti. m. Ona bir kadın elbisesi hediye 
Fakat bir harta sonra ne oldu bili- etmek ve erkekliğini, mertliğini ru. 
yor musunuz? Bir cayda mat, esmer hundan ziyade dış yüzüne toplamış 
yUzlU, kah\'e rengi gözlü gene adam- olan bu sahtekA.rı tokatlamak lst ı-
la karşılaştık. Yanıma geldi, otur- yordum. Kendimi tuttum. Onun ay-
du, bana o gecekinden daha bUyUk rılırkcn elimi öpmesine bile mUsaa-
bir alA.ka gösterdi. de ettim. 

Çok daha gUzel sözler söyledi. Er- Artık şehirde bir dakika daha 
tesl gUn biz de, şehirde her kadın ve durmak fmkAnı mı "ardı? Ondan ol· 
erkeğin yaptığını yaptık. Bir yerde duğu kadar şehirden de nefret edl· 
buluştuk. Kırlara gittik, kolkola yordum. Orası bir yığın yalancı do-
gezdik. O, bent tenha bir köşede ku- lu idi, bunlar her an blrlblrlert-
caklayıp öptü. Ertesi giln d h nl aldatmakla meşguldUler. Erkek· 
tesl u ' a a er- ler garJp ve sahte bir nezaket maı-

g n de buluştuk ve ben Aşık ol-
dum. Derdimi anlattığım kimseler· kesi Jle asıl lcyUzlerlnl ya unutmuş, 
"Flört, dediler. Yarın, öbUr gUn hı·- ya uyuşturmuşlardı. Kadından a la-
k bildiklerini alıyorlar, vermeye ge-
arRın" yalan, bıkmadım, bıkamaz-d lince hayret ve istihkarla. insana ba-
ım: onu seviyordum. Deli gibi, k kıyorlardı. Orada hakiki aşk gUIUnç-
endl memleketimde olduğu gibi.. tU. Onların aşk ismini vermekte de-
0 da bunu biliyordu. Bana karşı vam ettikleri iğrenç şeye gelince: 

0 kadar fyl bir hall vardı ki... Bir pazara çıkmıştı. Sokaklar bu şekll-
gUn ona "Gidersem ne yaparsın?" de Revl en çiftlerle doluydu. 
dedim. Ne bek lediğimi tahmin edl· Kadınlara gelince: onlar da hakt-
yoraunua? tablt: "Gldem..ı•" d• (Litfen 1ayfa)'J aa.r1.ıı111Lıo\ 
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Adalar Sulh llukuk Malıkemeıi &ıtış 
Mtmunuğımdan: 

Zaruhinin Mntyos ve Takuhi ile şayian 
ve müştereken mutasarrlf lıulunduğu Kı. 
nalıadndıı Çarşı 8oknğındn 9/7 No. Ju al
tında dükkAn bulunan e\·in iznlei ŞU)-U su
retiyle satılmnsınn knrnr \"crllmiş oldu~un
dan bir ay mUddeıle ncık nrtınnnyn k~ 
nulmuştur. 

Mezkur evin mesnhnsı 142 metre murab
baı olup bundan 4 7 mel re murabbaı bina 
ve 95 metre mııralıbııı bahçedir. Hane ve 
dükk!in zemin katında zemini kırmızı çi
ni ve camlık k:ıpm bulunan dükldin ve 
buradan geçilen hlr artılık, bir kapı, hlr 
oda, bu kısmın üstnnc isabet eden çatı 
kısmında diğer lılr odn mevcuttur. Hane 
olarak kullanılnn kısmın bahçeden ayrı 
bir methali ile bir helası me,·cuıtur. D!ıh
cede galvanize s:ıcl:ırda.ı yapılmış munık. 
kat depolar vardır. Kı~meti muhnmmenc
sl 1065 liradır. 

Telliili)'C ve ihale pulu ve 20 senelik ta
vlı bedeli mGştcril e aittir. Yergi ve bele
diye rusumu bedeli ihaleden tenzil oh•. 
nur . • 

Birinci artırma bir teşriııicvnl 938 t:>. 

rlhlne milsntlit cumartesi ı.;nnü Mat 10 
dıın 12 H kndnı Adalar sulh mahkemesi 
koridorunda icra olunacaktır. Birinci ar
tırmada kıymeti muhamnıencnin % 75 ini 
bulmazsa en çok nrtırunın l c:ıhhllılll beki 
kalmak üzere ikinci ıırtıl'ma 16 1'. sani 
938 tnrllılnc müsndif çarşamba sfınü oynl 
sııatıc icra ve en ~ok nrtırnnn kat'ı ihalesi 
yapılacaktır. l.\Inznyedeye işliruk edenler 
% 7,5 nlsbelinde pey akçesi \'erecekler
dir. 

Hakları topu siciliyle snblt olmıyon alo· 
cnklılnrla di~er altıl.:adarlnrın \'e irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve husmi. 
le fDlz ve masrafa dnlr olnn iddialarını 
Ja mnlCımot nlmnk lstlyenlerln lliın tarihin_ 
don hlhayet 20 ~On ,;orfındn hlldirmcl,.ri 
Jhımdır. Aksi tnkdlrclo hnl,Jrırı topu sl
clJlylc sahil olmıl'Otılar satış berlellnln 
paylnşmuındon lıarlc knlırlnr. Daha faz. 
hı mıılOmnt olmk fsllyenlcrln ııan trihln. 
den itibaren 20 gfin zarfında herkesin gö
rebilme 1 ıcın dnlrcmh:clc açık Jıuhınduru
lacıık artırma 9nrtnnmesl •le 938/29 Xo. lu 
c'losyadn mevcut vcsıılki görclıllecekleri 1-
IAn olunur. (26G05) 

/$lanbul Vcanca icra Memurlııbımdan: 
Mukaddema Sirkecide Hocnpnşndn 
Ebu suut cnddc inde 51/li2 numara
da mukim iken h:ılen iknmetgAhı 

,. meçhul buluıınn Raşel Eskinnzlye. 

Avukot Zeki ElıilollJunun dairemizin 
38/206 numaralı doııyn ile zimmetinizde 
ıltclğı olan (280) liranın mna Cniz ve mn
s:ırlf tahsm JçJn :1•ukarıdn yazılı malınlde 
oturan kirAcıltır simmetindckl elnc:ıAınız 

gıyııbınıza olarak haczedilmiş olm:ısına ve 
bu hususta tarnfınızn tebliGI muktezi 103 
ihhnrı ikametgahmızın meı:huliyeti hnsr .. 
biyle on gün müdd,.tle ilıinen tclıliğinc 

ıcrn hnkimlll}lnce karar verilmiş olmasına 
binaen bu hususta yapılan ho<'ze karşı bir 
dlycee~inlz varsa tnrlhl utındon ftlbnrcn 
mczkilr milddet zarfında dairemize bildir
meniz ilAncn tebliğ olunur. (2660!l) 

Znyt 

937 sencslıırle fstnnlıul komutanlığınd:ın 
aldılım 2537 No. lıı nskerl ehliyelnameyi 
zayi ettim. Yenisini çıkarac:ı~ımdan eski
sinin hOkmn yoktur. - S. 1.1. Kd:ım. 

(26608) 

kt benliklerini modası geçmiş bir 
mata gibi sıı .. ı bir kilit altına vur
muşlardı. lstenilcn, arzu edilen şe
kilde olmaya calışıyorlardı. Ruhla· 
rmı çıplak ve ne bir bakış, şuhtan 

ziyade yılışık bir tebessümle nasıl 

değiştirirlerse saclarını, kaşlarını ve 
vtıcutlarınr da bOyük bir gayretle 
değiştirmeye bakryorlnrdı. Bu işte 
en cok muvaffak olan en beğenilen-

• T. c. ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: ıoo.000.000 Tilrk Lirası 

Şube ve a.jan adedt: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka munmclclerl 

.;.._ __ ............... ..:.........:..::=:~....L.~~!!:.:_~h-.~~!~#.L..-..--
Pa ı a birıktirenlere28,8001ira ikramiye verecek 

Zlrne.t Bankasında. Kumbaralı 'fe lbbaraız Tasarruf hesaplarında 
on nz 60 llrnsı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
pllı.e. göro ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 
2.000 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
8.200 

Lira 

• •• 600 .. 
4 .. 250 .. 

40 .. 100 .. 
100 
120 
160 

.. .. .. 
50 
40 
20 

,, .. .. 

.. .. .. .. .. .. 
ntıntA'r: llcsaplarıııdald paralar bir sene l<:fnde l>O llrndan aşa. 

ğr düı:nılycıılcro ikramiye çıktığı takdhde % 20 taılııslyJe verlle
rcktir. 

Kur'alar ıenode 4 defa, 1 EylUl, 1 Blrlnclkft.nun, 1 Mart ve 1 Ha
ziran tarihlerinde çekilecektir. 

lLA:N l 
Kınalıadnda Çarşı caddesinde 7 • 9 
No. dıı sakin iken elyevm fkome1.4:a. 
hı mcchul Matyosıı: 

Zarohl ve Tokohl ile şayian ''e müştere., 
kcn mulasarrır bulunduğunuz Kınalıadnda 
<;arşı cnddcsinde 7 - 9 No. lu gayri men
kulün izalci şu~ ıı sureUl'le satılmasına ka
rar verilmiş olduğuna bir ey müddetle 
açık arttırmaya konmuştur. 

Birinci nrllırma bir teşrinievvel 938 tıı. 
rihiııc nıiisadiC cuııınrtcsi sa:ıt 10 dıın 12 
ye kadar Adnlor sulh mohkeınesi koritlo
J'Und:ı ıcrn olunacaktır. Birinci nr.tıırma
da kıymeti mııhammenenin % 7() iui bul
mazsa en son erllıranın ıe:ıhhfidil baki 
kalmak üzere ikinci arttırma 16 teşrini. 
snni 938 torihlne mü adif çarşamba günü 
ayni senhc icrn ve en son aı-ttırana ihalei 
knli:resi yapılacağı lehllğ makamına kaim 
olmak üıerc Jl1\n olunur.' (2GG06) 

Csküılar llul:uk lldkimliolnılen: 

Kndıköyünde Acıbadcmtle Es:ıtp:ışa so
kağında 5 numaralı hanede sakin ~luaz
zezin koc:ısı Kndıköyünde Y rlc.Je~irmenin
de üçüncü ilkokul karşısında lılcnasa ha.. 
nı 7 No. da s:ıkin llk tedri~al müfettişle
rinden Sami Ayral aleyhine açttaı mah
kememizin 938/463 numarasına kayıtlı 
boşanma davasın lan dolayı ikametgı1hı
nın mcçiıul olduğundan ilanen tebligat YO.. 
pılarak yevmi muayyende gelmeyen müd· 
dei:ıleyh hakkında gıyap kararı ittihaı ve 
~l • 9 - 938 cnrşamba saat ona mahkeme 
tnvin ve bu baptaki gıyap kararı da meh. 
k~e divnnhıınesine talik edilmiş olduğun
dan müddei:ıleyh Sami 1·evmi r.ıezkurde 
l ' ine mnhkemeye gelmedtltl takdirde gıya
bında tahkikat e muhakemeye devamla 
icap tden !karar ittihaz olunacağı tebliğ 

makamına kaim olmık üzere ilAn olunur. 
(26616) 

BeyoOlu üçüncü Sulh llukuk Hakimli. 
6lnden: 

Bahar, Asııasiya Ye sairenin müştereken 
mutasarrıf oldukları 4700 lira muhammen 
kıymetli Deyol;lunda Şohkulu mahalle in· 
de Knrnnm sok:ığında eski 67, yeni 37, 37 
35 s:ıyılı hnne ve dükkdnın tamamı şuynu
nun iznlcsi için nçık artırmaya konuldu
~undnn 1 .. 1 O - 938 cumartesi günü saat 
11 den 12 ye kadar BeyoAlıı sulh mahke· 
mesi bıışklltlplifiln<'c sntılııeaktır. 

Artırma bedeli muhanıınen kıymetinin 

:viizrle yetmiş hc;ini lııılursn o ~ün ihnle 
edllı•ccktlr. nıılınaclıı!ı takdirde ikinci 
:ırtırmnsı on beşinci giine gelen 15 • 10 • 
938 <"Umnı lesi günü saat 11 elen 12 ye ka
dar irrn olunacnk n en cok nrtırıına ihı>. 

le edilecektir. GıılTi menkulün evsafı 

mııhkeme başklltlbi nezdlndekl 938/9 No. 
lu do yndıı yazılı olduğundnn anlamak is· 
tlyenler orada okuynbllirler. 

2 - lhnleye kadar birikmiş maliye ver
gileri, belediye, \akıf icaresl ve dclltı.liye 

ilcı 20 senelik e..,·kaf taviz bedeli müşteriye 
aittir. 

3 - Arttırmaya girmek istiyenler mu
hıımmen kıymetin yO:ı:de yedi bucu~u nlr., 
belindo teminat akçesi veya ulusal bir 
bankanın teminat mektubunu getirmeleri 
şartır. 

( - Arlırmo bedeli ihaleden itibaren 5 
gün içinde mahkeme kasasına yatırılacnk· 
tır. Aksi takdirde ihale bozularak farkı fi. 
yat ''e zararı ziyan ve faiz bUA hüküm 
kendisinden alın~aktır. 

dl. Sizin nnlıyacnt;ınız, orası garip ıs ARA YOR 

5 - 2004 numaralı icra ve inAs kanu
nunun 188 el maddesine tevfiknn gayri 
menkul üzerindeki ipotek sahibi alacaklı .. 
lnrla diğer nllkadarlar gayri menkul uzo
rfndeki haklannı ve hususiyle faiz ve ma
sarife dair olan iddialarını ishal için ilan 
gününden itibaren 20 giin içinde e'\"rnkı 

miisbitelcrilc hirlikte satış memuruna mü
racaat eUnclidfr. Aksi takdirde hakları 
tapu kiltıığiiyle sabit olmıy:ınlar !'atış pa.. 
rıısının p ylıışmasınd:ın haric kıılırlar. 

6 - Şsırtname muhakeme di >'anhııncsin· 
de herke .in görebtlece:ı yerde a~ılmıştır. 
Fnzl:ı mnlOmat istilenler 038/ 9 soyısiyle 
bnşkıitipli~e milrncantı ilAn olunur. 

bir l\1emdl !... RüçUk çocuklnrı ilkmcktebe hazırhyan 
Sustu. Derin bir soluk aldı. Arka- ve insl.iıte öltreten tecrübeli bir müreb

biye iş arnmıktadır. - Pangaltı Cedidi11e 
sına yaslanıp gözll'!rinl . lcnpnyarak 1 No. 117• 

( '" P. 2578) 
mırıldandı: ---------------------'------------

-Şehir beni de 4z kalsın yuta İ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
:~:c~~b~~nl~o· •. b1~. d::~:ı:; ~~ im :1ltl'Jfö1'1 ~ Ml!Ii HM!IilW.ıl 
kurtardım. Orada ruhuma açılan -
yaraları burada. kapatmak pek güç 

oldu. HAIA bile, h!IA bile ... 
Yüzü solmuş, göz kapakları titre· 

yordu. Birdenbire yerinden fırladı 
ve dışarı çıktr. Arkasından biri ya
vaşça fısıldadı: 

- HA1A. blle tnmamiyle şifa bul· 
muş, kurtulmuş sayılmaz. Geldiğin· 

denberl biraz evvel fğrondlğinl söy
lediği adama ce,·apsız kalan mektup 
lar yazıp duruyor. 

Bir başkası: 

1 - İdaremizin Yavşan ve Çamal tı tuzlaları için memur, amele ve lüzu· 
munda hafif yük :naklinde kullanılmak üzere birer tonluk iki adet kamyonet 
şartnamesi mucibince açık eksiltme u sulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli beheri 24 00 lira hesabile 4800 lira ve muvakkat 
teminatı 360 liradır. 

lll - Eksiltme 17-9-938 t&rihine rastlıya.n cumartesi günü saat 11 de 
Kabataşta levazım vo mubayaat ~ube sindeki alım komisyonunda yapılacak.. 
tır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gUn sözü geçen eubeden alınabilir. 
V - ~siltmeye iştirak etmek isti yenlerin kataloklnrı ile karoseri şekli 

ve dahili taksimatını gösterir bir plAn ile benzin sarfiyatını gösterir fenni tek. 
liflerini ihale gününden 5 gün evveline kadar inhisarlar tuz fen uubesine ver
meleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. 

v··ksek Ziraat Ensti 
Rektörlü ._ünden 

.. .. . 
su 

Bu yıl Ankara Yüksek },iraat Enstitüsü ziraat, veteriner, fakültesine Jnz 
ve erkek .. orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı paralı yatılı ve ya.· 
tısız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki ~Uara uy. 

, mak gerektir. 

1 1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını Yer~k be.. 
kaloryasını yapmı~ veya liS-O olgunluk diplomasını alınıs bulunmak l!zmıdır. 

2 - İstanbul üniven;itesinin fen fal:Ultesinden naklen gelecek olanlar 
lisenin fen kolundan pek iyi derece ile mezun ve fen fakilltesinde muvaffak 
olmuşlarsa orada okudukları sör:ıestr terden ikisi kabul edilerek veteriner 
zira' t ve orrtıan fakilltesinln üçUncü sömestrlerine alınırlar. Ancak veteri4 

ner f akUltesine girenlerin hu fakül ten in b!rincl ve ikinci sömestresinde oku. 
nan anatomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve ziraat fakültesine girenle. 
rin ziraat stajını yapmaları gerektir. 

3 - Enstitüye gireeek talebenin yaşı 17 den aşağI ve 25 ten yukarı ol&· 
maz Nehari taleb" yUksek yaş kaydın a bağlı aeğildir. 

4 - Parasız }atılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıklan hakkında 
tam teşekkUllU bir basta evi kurulunun raporu l~mdır. 

5 - Enstitüye yazılan talebe iki a.y içinde yeniden sağlık ve aağlamlık 

muayenesinden geçirilerek ertiklerini n lüzum gösterdiği beden kabiliyetin! 
göstermiyenlerin enstitüden ilişiği ke silir. 

6 - Ziro.at fakültesine girecek ta !ebe Ankarada orman çiftliğinde staj 
görmeğe mecburdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana t:Iı.bi tutulacaktır. 
Stajdan sonra talebenin enstitüde naz arl derslere dev&m edebilmesi için 
yapılacak bu ameliyat imtih~-ıında m uvo!fak olması §arttı?'. 

Staj müddetince truebeye 30 lira aylık verilir ve yatacak yer para.sız o. 
larak çiftlikte sağlanu. "Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitude 
sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez.., 

7 - Parasız yatılı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne su. 
reUe olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini b~akanlardan veya 
cezaen çıkarılanlardan hUkiıınetçe yapılan masraftan ödiyecekleri hakkmda 
verilecek nü.muneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek istiyenler yukarda y~ılı rapordan başka lise ve ol· 
gunluk diplomasını veya tasdikli suretlerini, nUfus kağidını, polis veya 
uraylardan alacakları uz.gidim kağıdını, orta mektep ve liselerde görmUe 
oldukları süel dersler hakkındaki ehliyetnameleri ili11tirilerek el yazılarile 

yazacakları pullu bir dilekce ile ve 6 tane fotoğreila birlikte doğruca. Anka. 
rada yüksek ~irr .. at enstitüsü rektörlü ğUne b~ vururlar. 

Talipler dılekçelerinde hangi fakUlte ye ka.ydôlunmak lstedikierinl bildir. 
meli ve çiftçi veya arazi veya orman veya hayvan yeti6tlrme veya zirai sa
natlarla aHikalı bir aile çocuğu bulunup bulunmadığını da bildirmelidir. 

9 - Pulsuz vera usum dairesinde pull&rllllamış olan ve 8 inci maddede ya 
zıh kağıtların ili~i!< olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

10 - Birinci ve sekiz.inci maddede yazılı vesikalarla vaktinde baş wranla.r 
arasınd:ın pek iyi veya iyi dereceli ve fen kolundan olanlar veya çiftçi çocu.. 
ğu veya arazi sahibi veya hayvan veya orman ihtisasile alakalı yer ve tesisat 
sahibi veya sahibinin çocuğu olanlar tercih olunur. Edebiyat kolundan yalım 
pek iyi dereceliler kabul olunur. Kabu 1 edilecek talebe diploma. derecesine ve 
baş vurma tarihine göre seçilirler. 

11 - Zirai staj ve tahsil müddetince okutulan yabancı dil, almanca ve in~ 
gilizcedir. Fakültelerden mezun olan talebeye ziraat mUhendisi, veteriner 
hekim, orman mühendisi Unvanları verilir. 

Talebe meslek imtihanına girmcı.de n evvel yukarda yazılan yabancı diller
den imtihan edilir. Bu imtihanda iyi derecede muvaffak olmak sart;tır. 

1, 2, 3, üncülükle mezun olan talebe ye mUkB.faten Avrupada bir tetkik ae.. 
yalınlı y~ptırılır. 

12 - Ziraat fakültesine 40, veteriner fakültesine 40, ve orman fakültesi. 
ne 40 azami talebe alınacaktır. 

• 
13 - Ce\ &p istiyenler ayrıca pul göndermelidirler. 
14 - Baş vurma zamanı ''22 ağus tos 938 ten eylühin 30 uncu glliıU ak· 

gamına kadardır. Bundan sonraki bn§ vurmalar kabul edilmez. (3?47) (5677) 

Düşkünler evine l ;.izumu olan ve be psine 1307 lire. bedel tahmin edilen 300 
kilo kalın kösele. 240 kilo ince kösele, 825 ayak vidala, 100 ayak glase ve 80 
tane yerli meşin açık eksiltmeye konu !muş ise de belli ihale gününde giren 
bulunmacJığmdan eksiltme 9-9-938 cuma gününe uzntılmı§tır. 

Şartnamesi levazım müdürliiğünde görülebilir. lstekliler 2490 No. lı ka
nunda yazılı vesika ve 98 lira 3 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber yukarda yazılı günde saat 11 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 

(5971) 

ce 1 No. h tipten 500 adet ve 2 No. lı tipten 500 adet ki, ceman 1000 adet 
portatif içki sandığı açık eksiltme usu Jile yaptırılacaktır. 

II - Muhammen bedeli beheri 363. 41 kuruş hes:ıbile 363-1.10 lira ve mu
vakkat teminatı 272,55 liradn-. 

III - Eksiltme 16-9-938 tarihi ne rastlıyan cuma günü saat 11 de Ka. 
bat.aşta levazım ve mubayaat §ubesin deki alım komisyonunda. yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden a.lmabillr. 
V - lsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven. 

me paralar ile birlikte yukarda adı geç en komisyona gelmeleı i ilfuı olunur. 
(6012) 

1 - İdaremizin Paşabahçe fabrikasındaki tahammur dairesinin §artname 
ve projesi mucibince tevsii ve Bodrum da. ambar teshil işi her ikisi birden ka.. 
palı zarf usulile eksiltmeye konnıuştu r. 

II - Kesif bedeli tabammur dairesinin 14374 Ura 83 kuruş, bodrumda an. 
bar tesisi işinin 707.30 lira ki ceman 15082 lira 13 kuruş ve muvakkat temi· 
natı 1131.15 liradır. 

m - Eksiltme 1<>-9-938 tarihine rastlıyan cumartesi günU saat 11 de 
Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alon komisyonunda. yapılacak. 
tır. 

IV ,_ Şartname ve projeler 75 kuruş bedel mukabilinde hlhisarls.r leva. 
zım ve mubayaat şubcsile Ankara ve lzmir başmUdUrlUğünden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin feiuıt evrak ve vesaikini ihale 
gününden 3 gün evveline kadar inhisarlar inşaat şubesine ibraz ederek aynca 
miinaknsnya iştirak vesikası almaları ıazımdır. - KllçilklUk ediyor ama, dedi. 

Öbllrti dönüp öfke ile onu süzerek 
cevap verdi: 

- Bizde sevenler bir kere ve öllln· 
eeye kadar sever. Bunun küçUklilk 
neresinde?.... Ferf<lo CclAl 

VI - !eteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yüuie 7,5 güven.. 
me paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. 

'(6013) 

VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci maddede ya· 
zılı ehliyet vesikası ve yilzde 7,5 ğilvenme parası makbuzu veya banka mek. 

tubunu ihtiva edecek olan karalı z:ı1·flnrm eksiltme günü en geç saat 10 a ka.. 
dar yukarda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilme• 

I - Şartnamesine ekli listelerde ya zrlı ebat üzerinden eartname mucibin. si lazımdır. (5730) 
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h 1 t Merkez Bankası 27ı8ı1938 vaziyeti ı Türhiye Cum ur ye 
P A 5 1 F Llr• 

,.il\ K T 1 F Ura ..... 
Altm aaa ıııüopam 17 trı7 sso 
lluknot.. • • • 
Ut aklı.iL, • • • 

24.133.157.37 
14.320.961.00 
1.416.270.57 

..,_,. ..... . 
llldJal ~· 1 ı ı 

39.870.388.94 Adi n re•ka.l&d& • • • • 2. 712.234.11 
6.000.000.0G 

16.000.000.00 

8.712.234.tl ADDIATICA ausuaı . • • • • • 
Ua&üldeld a&ubl»lrl• a 

JUr• ıına: • • SOC. A~. 01 NAVIGAZIONE-VENeZIA 380.336.35 380,338.35 
1 eda YWde.1'1 aaaımouar: 

llarl\;t.t:ld mutıablJ:lerı 

Altm 'l&!ı ldlugrıı.ı ll lıM 614 
Altına t&h'rill utıtı eerbMt 
llDT1&lu. 

12. 736.038.33 
218.16 

Oerubt. edllea enala aakUJ'9 

Kanunun W lncl madd .. 
ıeruıe teYUk&D ıı.aa1De taraım. 

23.101.578.35 daD 'fald ~ 

168. 748.563.00 U ğrayacaklan umanlaı Vapurlann isimleri 

Dtau d~ ~er " bC>rçıu Oeru.bt. edil• enalD ll&llU1W' 
10.365.321.86 

15.057.949.00 Pire, Brindisl. Venedik 
Trielte 

PALESTINA. 
F. GRDIANI 

trenleri PALESTINA 

2/9 
9/9 

16/t 
:3/f 
soı• 

lıllrt.ııı tıAklyeleJ1 • • • ' 

llaz,lne taııvtUerll 
BUtUn Avrupa tc;:lıı ekspres 

Uı tellkf ederler •• 
!'1enıhte edilen ••nlkl o&lrUY. 

kn• • '• ıtL 
158. 748.563.00 i =ıı: Wll; •• ·~ ~ 

U&veteD teda.We n8HIJeD 
tlffakı>Dt 111Uka.tılU U&"&ell t.e ....,. 

143.690.614.00 

19.000.000.00 
F.GRIMANI 
PALESTINA. 

13.ooo.ooo.oo 8/9 Kanunun 6 - 8 inci mad
delerine tevfikan HazlD• ı,ue. 
bndaıı nk.J tedlyat. 

BeAed•' cllı.dJlDll 
Raztn• bOooıan. • • • 

16.057.949.00 

2.600.000.00 
57.511.824.Sli 

143.690.614.00 l'ü.rll 1.JrMJ llH ..... 

1 Uövta faalllııDda•n 
Altm• taıı.UJ utıU oe.tzıer 

60. l 11.824.SC mı- dllv' ... , " alacakh 

dlr1BI llıaldyelct • • • • 

HüWU ı ı ı ı ı _ 

1.621.91 

40.089.027.82. 

l 76.690.614.00 
19.938.403.99 Pire, NapoU. Manilya, Cienon 

Fenicla 
Merano 
Campldogllo 

Kavala, Sellnlk, Golot, Pire, Patraa. Qulrlnale 
40.090.649.73 Ayaaranda, Brindisi, Ankona, Vencdik Dlana 

mı• .... ıı• 
6/10 

1/8 
1&/8 't'~•ut 19netıet • ' • • 

Ealıaro " l'abrilAI t1~4ıtnı: 85.954.922.10 Tritate Abbada 
•ı• 

eutlfdl 

JI>tınıhte tdlltıı ewalD oa._ 
l ttıyenlJ:ı \carşıhğı .. hanı .. 

39.168.648.48 

{t&b'f11At ltth&n ınym•tk 
a !!erbUt eaft&ID " tatı.tt&t 

6.904.881.36 46.073.529.8". 

Iseo 
Seltnlk, Midilli, trmfr, Pire, Kılımata, Alb&no 

Patraa, Brindiıi, Venedilı:, Trieste VMta 

8/8 

•ı• 
eııe 

....... 
~ 

"•-"ları 
Qazineyc kısa vadeli avant 

Altm n rıı.n: uuruıe 

6.037.SOO.OO Merano '1/9 
65.499.61

1 

n / 

9.257 767 43 15.360.767.v. 
---· -·- 4.500.000.CX 

12.297.784.6: 
..... -345.386.823.9~ 

lskonto haddi % 4 Altın Qıer!ne nanı o/0 3 
1 Temmur 1938 tarihinden itibaren: 

A.Jbano .,. 

A.bbazt.a 14/9 
Qalrhaale 98/I lllHT• 
Clampldogl.IO ısı /9 

Burgu, Vama, Köstence 345.386.823.93 

-----
1-1 stanbul Kom utanhğı L ilanları 

· ahır ve 
Orhaniye ktf'lasında garaJ'. A k 

i il ektır çı 
hango.rları tamir ett r ec · 
eksiltme ile ihale!i 21 eylfll 938 :;; 
§amba gUnil saat 10 da yapılaca sÖ 
Muhammen keşif bedeli 851~ lira 

· tı 639 liradır· kw·uştur. llk temına k 

Şartname ve salresl 43 kunı§ mu b~
v be · den alına ı-

bilinde ait oldugu ıu sın ınak. 
r ı teklilerln ilk temloat ~ey~ \ 
ır. s . . . ünden sekız giln ev. 
buzları le ıhale gün .. dilrlliklerin-
vel lstanbul Nafıa fen mu 
d 1 klan vesikalarile 2490 sayılı 

en a aca 3. maddelerinde yazılı 
kanunun 2 ve be bel'ı' gUn ve saat. · ı ·ıc bera r • 
vesıkıı arı komutanlık s:ıtm alma 
te Fındıklıda . (GOl5} 
komisyonuna gelmelerı. 

• • • 

;veeıa •ı• 
Peııtda 8/11 

~apaoo ~arf usuııueeksDlt~e ll&n•~~~~~~~~~-~-~~-~~~~u_ı1_•~~~ 
Kayseri C.H.P. UyUnkurul Başkan lığından :!'::: ı!:: 

1 _Eksiltmeye konulan iş: Kayaeride yapılacak halkevidir. Xeııif bedeli Sulina, Kalas, lbrail Camptdogllo 11/e Sut 1'1 & 
105243 liradır. Qutrlnate 98/9 

2 _ Bu işe ait şartname ve evrakı saire şunlardır: Jl'enlda aııe 

A - Eksiltme ıartnameai Dlana U/11 
B: B - Eksiltme 11artname1ine ek 3artname. 
B - Mukavele proje.si, 

C - Bayındırlık itleri genel §artn amesi, 
D _ Keşif cetveli, ıdhıilel flat cet veli, metraj cetvelidir. 
E - Proje vesalr evrak. 

tstiyenler bu eartnameleri ve evrakı Kayseri parti başkanlığında görebilir. 
ler. 

3 - 19-8-988 tarihinden itibare n bir ay müddetle eksiltmeye konulan 
bu kurağın ihalesi 19-9-938 pazarteai günü saat 11 de vilAyet parti mer. 
kezinde il yön kurul tarafından yapılacaktır. 

4 - EJCailtnie kapalı zart uaulU ile yapılacaktn'. 

- ~ - Eksiltmeye iftirak edebilmek için ılmdl rs<>.000 liralık ig yapmış ol· 
duğuna dair bayındırlık vek!letinden alınm11 ehliyetname ile cari eenenln 
ticaret vesikasını ibraz etmesi ve blr mühendis veya fen memuru bulunması 
§arttır. 

6 - Muvakkat teminat miktan 6265 liradır. 

Kumpanyamız Venedik tarlklle Parls ve Londra tein, gayet ten.U etn. 
mtş fiyatlarla, birleşmiş blletler ita eder. 

Faıla ınalllmat almak tein Galatada Mumhane Şarap lskeleat 11-1'1• 
Ul "ADRİATlCA" Umum! Acentalı ğına (Tel. 44877-8-9) ve Bqoilma4a 
Galata!aray civarında Yolcu Dairesine (Tel. 44686) mllracaat oluaur. -----P' NIŞANTAŞINDA ..-----· 

IŞIK LiSESi 
Yatılı (Eski Feyzlye) 

7 _ Teklif mektupları yukarda ya ıılı gUn ve saatten bir saat evveline 
v d ki sUvari biniclik okulu. kadnr parti ba~k:ınlıgıv sekreterliğine makbuz mukabllind.e verilecektir. Pos.. Ayauı.ga a barlnrınm tamiri - 1 

nun ot ve s:ım~ a~ ınm insası ve ta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden bır saat evvel ge mıfi 

Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Resmf liselere ınuadeletl tatdlt 
edilmiştir. Ana, ilk, orta ve lise kısımlari le fen ve edebiyat kollan vardır, U
san tedrisatına hususi ehemmiyet verilir. Yeni yapılan paviyonla mektep 1r 
rt bir §cl<le ifra~ edilmi~tlr. Kız ve erkek talebe için ayn daireler vanbr. Ta
lebe kaydı için hcrgUn ondan on altıya ka dar mGracaat edilebilir. Pula ma
lfunat için tarifname isteyiniz. Telefon: 44039 

ve trn.nsformator bına.s 'h İ . 21 olmaları lazımdır. Po3tada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. (5804) 
haricl~~~k~~~~~~~~~o.oo-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
eyıüı 93s ~arı;;amba gun M. M. Ve~ At eti ilen iz MOsteşorhAından: 
da yapılacnktır. r 6464 lira- k lstanbol Delterdorhıfından: 

Defterdarlık merkez dairesile mUlhak mUdUriyetler ve maliye fUbeJer1 
için beher iki yUz elli kilo~u Uç lira kırk kuI'UI muha.nımen bedel tı.izu1a 
131250 yüz otuz bir bin iki yüz elli kilo glirgen odununun müb&yauı atdt 
eksiltmeye konulmu3tur. 

Muhammen keşif be~ 1 artna. M • A 1 a ca 
dı J k teminatı 485 lırıı.d~k:bilinde 1 m a r 1 n • 
me ve sairesi 33 kuruş nı . le 
ait olduğu ıubesinden almabılir. ve ,; 
teklilerin ilk teminat :makbuz ı:u· 
mcktuplarile İstanbul Nafıa fen ki 

·· ·· den se z dürlilklerinden ihale gunun 
gUn evvel alacaktan veelkalarlle 2_490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerınde 
yazılı vcslkalarlle beraber belll gUn 
ve saatte Fındıklıda komutanlık satnı 
alma komisyonuna gelınelerL (W16) 

Askeri Fabrikalar 
ilanları 

Müteahhit nam ve he.abrna 23 ton 

liserin alınacakbr. . 
ı Tahmin edilen bedeli 16.l 00 l~ra o. 

liserin askeri fabrık:ılar 
la.n 23 ton g ima 

üdUrlüğil merkez satın a.. .. 
umu~ m nca ıs-ıo-938 sah gunu 
komısyonu al zarf ile ihale edile. 
saat 11 de kap 1 k • 

. artname parasız olarak o 
cektır. Ş · · T 1· terin mu\'ak. . d n venJır. a ıp 
mısyon .a l 1207 lira 50 kuruşu 
kat ternınat 0 a.n • un 
havi teklif mektuplarını mezkur g : 

kadar komisyona verme 
de saat 10 e.. . . de 2490 numara. 
teri ve kendılerının . d 

2 3 Uncü maddelerın e. 
h kanunun ve . saatte ko· 
ki vesaikle mezl<i\r gUn ve 

• Ü caatıarı. (5992) 
mısyona m ra , _______ , 

Alemdar Sineması 
iKi FiLM 

I _ yakan buseler·· 
2 - insan avcıları 

Marmara l\ssUbahrt ve Kocaeli mU. tahkenı mevki komutanlığında 165 lira 
ücretli bir mimarlık mUnhaldir. Talip lerln Ankarada deniz müsteoarlığı leva. 
zım şubesine. lstanbulda Deniz K. lığı na ve lzmitte de adı geçen K. lığa. mu. 
ra.caatlart. (5991) 

Şeraitini öğrenmek iıtiyenlerin he rgiln milli emlik idareılne '9 lbiltİllıl. 
ye gireceklerin de 179 liralık muvakk at teminat akçalan ve 938 ......ı ticaret 
odaeı vesikalarlle 12-9-938 pazarte sl gUnil ıaat on üçte millt emJlk midir. 
lüğünde toplanan komisyona müracaa tl&n. {M) (f5910) 
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- KUU.UNu.ıı kitap şekllJ:ıcle ı·owan tclrlksaı -

ŞEYTANIN KUKJALARI 

Her halde deli idi. Yokaa, hareketleri başka tilrı .. 
izah edilemez. 

Milfettl' Dad teselll yollu: 
- .Azizim, dedi. Bu kada.rla kurtulduğunuza 

eUkredlniz ve biz c1'3 müteşekkir olalım. Yoksa, si
zi de öldilreblllrlerdl. McselA., öteklleri bıçakla. 

dıktan sonra, sizi de açlıktan ölmeğe terkedeccği 
yerde, hayatınıza hemen oracıkta son vermesi 
mümkündü. Gidip şu yelkenllyl bulalım. Bakalım 
içerisinde oayanı dikkat bir şey elde edebilecek mi
yiz. Buradan ne kadar uıakta acaba? 

Komiser Paterson cevap verdi: 
- On beş kilometre kadar var. 

Genç Kllfoyl bundnn sonra esneme~e ba şla

dı. Kendisini rahat bırakmak Uzere yanından çe
kildiler. Delikanlı belki, 24 saat ara vermeksizin 
uyuyacaktı. 

:Müfettiş Dad ve komiser Paterson merdiveni 
indikten sonra, sır Davldden ayrılmak tein mUsaa. 
de lstedller. Sonra Patersonun külüstür otomoblll
ne geçildi. 

Komiser Paterson ~ır hayli müşkilltıtla oto· 
mobill harekete getirdikten sonra müfettişe d6no
rek: 

- Bir hayll garip değil mi 7 dedi. 
MUfettlş Bad onun ma.kıadını anlamamazlık. 

tan gelerek otomoblll ltaretle: 

ŞEl~ANIN KURIJAL'Aftl 11 .. ~~--~~-------=----=-
Hl k torn Ue Pileer'in gözlerim önUnde öldlrtıldQI. 
nil gördUm ... " 

Dellkanlı, sözUnUn burasında blroen1-lre 411r
d u. Kuruyan dudaklarını ıslattı. Anlattıtı Takuun 
dehşeti , şimdi kendisini dinleyenlere de llr&J'9t et
mişti. Herkes dlkknt ve Asabiyet itinde blak k• 
sllmlştı. Kllfoyl devnm ettl: 

" B - unu yapan o sakallı canavar, o n.,...._t 
gibi heriftir. Bir gün bulunduğumuz yen sel41 Ye 
ikisini de 6ldUrdU. Bıenklamak ımretlyle Olcllrtl. 
Öldüklerine tamamen emin olduktan sonra '
döndU YC hayatımda hiç görmediğim, glSrmek l.ee
medl~lm korkunç bir sırıtışla: (Şimdi~ 
dedi. Fakat gene geleceğim. Ben geline.,. b4ar 
sen de açlrktan ölme derecelerine geleaelrllL ... ft 
zannederim bu hal senin hoşuna da gider. X.,.U 
bakalım, şimdilik Allaha ısmarladık. ~ 
rınla rahatça bir gece geçir.) ~e bundan •an. W... 
nl ölillcrle başbaşa btrakarak gene celdttp llt-
ti." 

SözUn buratnnda Slr DaTld daya~ 
bir hayret eığlığı kopardı: 

- Yarabbi! diyordu. Bu nedir .,...,. 
başrna gelenler! ... O korkulara nasıl tala•am 
edebildin yavrucufum. Bu adam dell mlJtlt" 

Kllfoyl cevap verdi: 
.. _ Galiba dell ldl babacı&ım. Faka,, ....... 

lllo 4e g&rterml70rchı. Zira, ba1Jk& hlo 
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Terkibi altın kremH 24 saat havalandırılmış fevkalade ince ve 
1hafif VENCS Pudrasile tuvalet gören bir cild dünyanın en 
taravetli güzelliğini ifade eder. Deposu: NU~IE(Q)DIN EVLIVA~&\DE, 

OSTAIN~lUL .... ~.·~* :.·:. ::~·· ··-~-~- () :' .. ___ .: ,, -: 

Columbian n 
.. ""t· "'" . " . • 

on yenilikleri r 
Ürgüplü Refik Başaran 
17474 Tello Can 

Mehmet Bey türküsü 

ürgüplü aşık Mehmet 

13ay Rasih lleşerin 

17 4 7 3 Niğde ?'illi .halk şarkılan 
Ben mı dedım sana 
Niğde karami 

Pudra renklerinde 
inkilap yaptı 

17 4 7 8 Hay~i~em Habıbım 

Urfalı Mehmet Şenses 
17 46 7 Dönb~~i c!_~nberi 

Yar yuregım 

Erzincanlı Esat Ertürk 
17 4 6 8 Harl~imi patladım Ceylan 

17 4 7 7 Ka§la~m başka. ba~ka Şu daga aşam dedım 
.. - 4. • • - - . ... 

17480 Güzel olasın . 
Annem beni evlendir 
Al Salim türküsü 

17481 Hatay şarkısı 
Ay gelin 

Bayan Suzan 
17 4 7 5 Geçen akşam 

Aşkın o derin hasreti 

Bayan Sultan 
.17479 Me~beri 

Cemıle 

p~111~~~ınuıııııııt111tıııınınıımııııumııımHrıııııınumtııııııınuwnııınıuınınmnılımııttmuıınmı11ııııınıııiiiiııt1 ıı11111 ıııııııı1111ııı111111ııııııııı11111nı••• 

Şişli 1 erakki Lisesi Direktörlüğünden 
1 - Lise ve orta son sınıfların bütünleme ve engel sınavlarına 1 eyli'.ilde; diğer sı mflann 7 eylUlde başlanacaktır. 
2 - Yeni müracaatlar çoğaldı~ından 10 eylüle kadar kayıtlarını yenilemiyen talebenin yerleri mahfuz kalamıya 

caktır. 

3 - Kayıt işleri için lise saat 10-16 ara sında açıktır. 

1 

, 11ıırııı1111ıııııııı11111ııKıı111111ıııııı11111ıımıı11111ııı11rıı,11ıtııırıı11nııt1ıtı11tıntttttı111mıtııı"1nııııı111ıı111ırııınu11rııııını1111ıır111ıı1111 ııııııııu11 ıııııııı111rıırııııu11ııııııııuı~• -= ............. :ıııınııı-
~--------------Telefon. 42511-------------~ 

Nlşantaşında Tramvay ve Şekayık caddelerinde 

era ki Lise 

sihrimiz 

renkleri 

tecrübe ediniz. 

On kadın da dokuzu tenlerine uy
mıyan bir renkte pudra kullanırlar ve 
yüzleri suni "makyaj görmüs .. bir §e

kil aldıktan gibi ya~lanndan fazla 
ihtiyarlanuş görünürler. Yeni icat ~ 
dilen şayanı hayret ••chromoscope,. 
makinesi, pudra renklerinde bir inlcı
ıap yaptığı gibi sihirli bir göz, mev· 
cudiyetinden bile ~üphe edeceğiniz 
nisbette pudra renkleri arasındaki a
hengi ifşa etmiştir. ki, bu, Tokalon 
müessesesi kim, .. , • erleri:ıe bir çok ta
bii renkleri esa::.lı ııır tarzda mezcet
mek imkAnını vermiştir. Artık yüzn. 
nfizde pl~kalar halinde yapışan adi 
pudralara nihayet veriniz ve hu~ün-

Artık sizi yaşınudan /azla ih
tiyarlamış gösteren t11 yüzünüzde 
"Plôkalar,, halindı yapışan adi 
pudraları bırakınız fit biT güzellik 

1 
mütehassısının dediklerini oku
yunZlz: . 

den Tokalon pudrasını sihramiz renk· 
!erini tecrübe ediniz. Yüzilnüzün biı 
tarafına bir renk ve diğeı tarafına da 
ba5ka renk bir pudra sürünüz ve cil
dinize hangisi daha uygun geldi~nı 

• görünüz. Bu yeni pudrayı kullanarak 
cazip, sehhar ve adeta tahil bir g0. 
zellik temin e<liniz. I~ İ !Gündüzlü 

r·~~AN1AdRİN°--, 
• 

ANA· iLK - ORTA - LiSE kısımları 
Kız ve erkek öğrenciler için yanya na ve geniş bahçeli iki binada ayn Y ATl te~kilatı vardır. Fransızca, lngilizce, 

Almanca kurlanna dokuz yaşından baş layı:ıı-ak bütün öğrenciler iştirak edobilir lcr. Okul hergün saat 10 - 16 ara. 
sında açıktır. Kayıt işlerine: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri bakılır. 

Şirketi Hayri eden: l'e rzl 
Vavuz Sezen 

Parla Kadın, Erkek Terztllk 
Akademi lerfnden diplomalı, 

Deyoğlu·Parmakkapı 113 Gay. 
ret apartımanı 1. ..................... 

nazarı dikl{atine: 
Satın aldığınız T okalon kremi ··:ı.zolannın 
büyük bir kıymeti vardır.Onlan bayiinize 
iade ettiğinizde beheri için 5 kuruş alacak, -.... 
ayni zamanda kıymettar mükafatlan bu

e lunan Tokalon müsabakasına iştirak hak· 
) kını veren bir bilet takdiP1 edecektir. I 

..-mıiııııııııımııııı.111uıııımıııııunınınıııııı11ııııoııımıu1111ıınnıınııııııınmnıumııımıııınııınıııı~ınıuu..-ıııl 

Snhlhl: ASDI US • 

Elyevm mer'i tarifenin pazardan başka günlere ait kısmında muhar
rer 4 ve 239 numaralı seferlerin 1 O Eylül 1938 C. ertesi günü akşamına 

kadar ve pazar günlerine mahsus kısm:r.da yazılı 581 ve 593 numaralı sefer. 
lerin 4 ve 11 Eylül 1938 pazar günleri de yapılacağı muhterem yclculan. 
mızın maliimu olmak üzere iliin olunur. 

Ncşrlynt l\lü<lürU Jtcfik A. Sevengll ,,. '\ 
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bulamayorunı. Yalnız bir hakikat \'arsa, o da, o 
karanlık yerin içinde benim de birnz çileden çık
tığım, aklımı kaybettfğimdlr. Zira, iki insan cese
diyle yanyana bırakıldığım zamandan itibaren na 
olup bittiğini pek batırlamayorum. Galiba haykır

dım, imdat istedim. Ağzıma tıkanmış olan bez· 
lı..rln bütün bu feryatlarımı tekrar boğnzıma bas
tırdığını bir an bile düşünmeksizin daima bağır
dım. Bir taraftan da beni bağlayan ipleri zorladı· 
ğımı hatırlıyorum. i\ihnyct bitkin düşmüşüm. 

Öyle bir ..-aziyete Allah bir daha beni düşürmesin. 
Yalnız beni değil, dlişmnnlarımı hile düşürmesin. 

Oraşı c:ehenncmdl benim için ... O ceheJJIH'min lç~n
de ekmeksiz, sususz ve iki ölü ile yanyana olaraıc 
belki birkaç gün kaldım." 

:Milfctliş Bad sordu: 
- PekAl,t't, nasıl kaçtın? 
Kifoyl ağ.ır bir anlntışla ce\'ap vereli: 
"- Devamlı surette çahalamalnrım neticesin. 

de, ipleri ge,·şetmlş olacağım. Çünkü dün gece, bir
denbire serbest bir halele bulıırıcluğumu glirdürıı. 

Sevincimden çıldıracaktım. Bununla beraber, hn· 
men lcımılclayamadım. Hemeıı harekete geçeme
dim .Zira VUC'udum uyuşmuştu. YttrUme~I de unut .. 
muş !:,lhlyclfm. 

"Güçbelt't, yerimden oynadım ve ızbandut gibi 

herifin ,her gün elinde kandille geldiği lstlkam,e· 
te ynnl kapalı bulunduğumuz odanın kaınsınn 

-
- KUUU~uo kltuıı ıjC.klintlo ı·oman tetrik.sıu -
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do3ru yürüdüm. Kapı kllltll idi. Fakat yerde, eski 
bir sopa buldum. Sopayı knldırnrak kapının ora
sına, burasına şiddetle çarpmak suretiyle nihayet 
kirdım. Karşıma bir merdiven çıktı. Merdiveni tır. 
rnandım. Nehir kenarına bağlı eski bir yelkenlinin 
güvertesinde buldum kendimi. ... 

- Ne nehridir bu': 
- ~Iarl nehri! 
- Allah Allah ... Cidden çok tehlikeli bir ma· 

ccra geçirmişsiniz. Bereket versin daha fenasına 
uğramaktan kurtulmuşsunuz... Şimdi o ızbandut 
gibi dediğiniz sakallı adamı bugün de görseniz 
tanır mısınız? 

- Blbctte ... Ah, onu bir bulabilseniz? 

- Bulmnğa çalışacağız. Bütün emelim de, bil· 
hassa o herifi bulmak \"C adaleti yerine getirmek· 
1 ir. Yalnız size bir sual soracağım. O iri arlam, aca· 
ba kıyafetini mi değiştirmişti? 

- Zannetmiyorum. Tebdili ktyafet etmiş oı. 

c!u ğunu znıınctmlyorurn. Eğcır tehdill kryn fet ı:ıt

nılşsC', doğrusu pek ustalıklı yapmı~tı. 
sır na,·ld sordu: 
- AC'nha hu adamın gayesi neydi? Bu adanı· 

lr.rı neden lildürınek lstiyorclu . Bunlar, tamamen 
riell hlr adamın yapacağı şeylerdir. 

Kilfoyl emniyetle cevap verdi: 
Onun dC'li olciu~unn ) iizdC'yiiı kanilm haha 
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Uykusuzluklarda 
Umumi bir raObet 
'<azanmış olan: 

tath bir uyku 
temin eder 

Sinir ağrıları, asabı, ök
sürükler, baş dönmesi, 
bayğınlık, çarpıntı ve 
sinirden ileri gelen bü-

tün rahatsızlıkları 

EYi EDER 
Ne nebati ne kim
yevi zehirli hiç bir 

madde yoktur 


