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Bakanlarımızın Moskovada ziyaretleri Dün de latan· 
bulda yeni a
laylara tören
le sancakları 
verilmiı· 
tir. Bu töre
ne evelki gün 

Dış Bakanımız da Moskovaya 
vardı ve törenle karşılandı 

Moskova, 14 (A. A.) -
Tas Ajansı bildiriyor : Tür· 

kiye Dış İşler vekili doktor 
Tevfik Rüştü Aras dün Mos_ 

kovaya gelmiştir. Gar türk 
ve sovyet bayraklariyle do· 

nanmıştı. Vekil. istasyonda 
BB. Litvinof Şükrü Kaya, 

Stomoniakof, Karski, harici
ye protokol şefi B. Barkof, 

birinci doğu şubesi direktö. 
rü B. Zaslavski, Türkiye el

çiliği erk5nı, İran büyük el
çisi B. Sepah Budi, Litvan-

ya orta elçisi B. Baltrusdi
tis, Romanya orta elçisi B. 

Vekili karşılamak üzere 
Bakü'ya gitmiş olan Türki
ye Büyük Elçisi B. Zek&i 
Apaydın da aynı zamanda 
Moskova'ya dönmüştür. 

B. Şükrü Kayanın 
Moskovada ziyaretleri 

Moskova, 14 (A. A.) -
Tas Ajansı bildiriyor: B. 
Şükrü Kaya, yanındaki zat• 

lar ve dış işler komiserliği 
protokol müdürü evelki ak. 

şam "Gorki" kültür ve isti
rahat parkını ziyaret ede-

rek parktaki ''Yeşil Tiyat.. 
ro'' nun muhtelif konser 

Cinutı, bulgar orta elçisi B. 

Antonof, Afganistan işgü- Sovyet Hariciye Komiseri B. Litvinof Atatürk'ün 
numaralarını dinlemişler, 

eğlence yerlerini gezmişler 

ve park idaresiyle muhtelif 
işler hakkında görüştükten sonra Sirki ve Özbek ressam
larının sergisini görmüşlerdir. 

deri Yunus H y · t bir fotoğrafisine bakarken an, unanıs an 
işgüderi B. Kindinis, Moskova sovyet meclisi azasından 
B. Sternberg, Moskova kumandan vekili B. Suvorof ve 
dış işler komiserliği erkanı tarafından karşılanmıştır. ( Sonu 4. üncü sayfada ) 

olduğu gibi 
Orgeneral 
F ahrettin Al
tay baıkanlık 
etmi§tir. Bu 
münase· 
b e t l e bü
yük bir geçid 
resmi yapıl
mı§tır. Dün 
sancakla
rını alana
laylar Kadı· 
köy tarafında 
olanladır. 
Orgeneral 
F ahrettin Al. 
tay alay ku· 
mandanlarına 
kendi eliyle 
sancakla• 
r ı n ı vermif· 
tir. 

BQfbetke 

Savyetler ve 
Türkiye 

1 Filistinde 1 Hayatı ucuzlatmak için ::~tK:;~;e::; 
~~~su ... ;~ neler düşünülüyor? Amerikada 

Falih Rılkı AT AY 
Türkiye Dıı bakam Tevfik Rüş

t .. A 'l t u raı a Ç bakanı ve Cumhuri-
YŞ~t h.~lk partisi genel sekreteri 
~~ru ~ay8: dost Savyetler birli· 

gını~ nusafıri bulunmaktadırlar. 
~~ zıyaretler uzun yıllardanberi 
~k1 memleket seçkinleri arasında 

ba?~t olmu!.tur ve iki inkılabı biri
ırıne muessesleri '1ah · ti . 

1 • • ~ sıye erı 
ve eser erıyle tanıtmağa d 
etmiıtir. yar ım 

Ankara ile M k , 
1 ~ h b' . os ova nın dost-ugu, er ırı h 1 1 
iki i-nk l"b ce a ete savaşan 
f e d 1 a 1 dayanıştırmak, bütün 
I. ba ve tahriklere karşı iki inkt-
a 1 ~y~~ık ve tetikte bulundur
~~k,. ıkkısı arasındaki tali beraber-
ıgıknı. ~lb yakınlığı ile tamamla

ma . ı~ın yirminci asır insanlıg~ ı
nın ıkı b .. ··k · At t.. uyu ınşacısı Lenin ve 

e urk tarafından kurulmuştur. 
Bu.d?stluk bir ananedir· uzun bir 
tarı hı h- d" ı ' .' . a .ıse er karşısında tecrü-
belerı, ımtıhanları, ideolojisi var-

ıdır. ~u dostluk geçmişte iki mem· 
eketın milli h"· · l .. . urrıyet ermın zaru-
retlerınden biri idı' . .b .. "k' . k 1• b · ugun ı ı m-

ı a ın candan bag· tı ld - . han b d - o ugu cı-
. arışı avasına hizmetlerinin 
ına._ncasıdır. İzvestia'nın d d' w• 

dogrudur· ''E e ıgı 
ka al . ·a nternaayonal politi-

emın e mühim b' A ·ı l 
Savyet - Türk dostlu;~ aT~'k? a? 
nin ft "k o ur ıye -. P? ı. ı uc ekonomik istiklali-
nın gıttıkçe artan sağlığı ue _ 
l~mlığı ~e Sau!etler bir/iğini:°J~ 
e. ~nomı ve mılli müdafaa ku1111e
tınıkn artııı nisbetinde kuvuet bul
ma tadır.,. 

b Memleketlerimiz dostluğunun 
l ·uı· s~hn.zamanlara aid en iyi tab
ı anı ıç ·· h · 
1 • fUp esız Kanıutay'ın son 

~e se.smde Başbakan İsmet İnönü 
'erdı. kOnun sözlerini burada ay. 
nen le rar etmeliyiz: 

.~:- Muhterem arkadaşlar: çok le-
yı ' çalı§manıza ara vermek u-z b 
Jıı d - ere u-n ugunuz bu ~ d 
h T gun e, hükümetin da-
h' ' ve harici siyaseti hakkında yüksek 
~ uzur~nuzda ulak bı'r hulasasrnı yapma
gı vazıfe sayarım. Bu hu/asada 
eger "k k n sonra, 

yu se tasvib ve teşvikinize b . . 
layık gorurseniz sizden itimad r . ızı 
tiyecegim. eyı 15" 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

İç pazar hareketlerini tanzim yere indiler 
eden esaslı tedbirler alınacak yar~~;:~~:~~t1~~i~;~Ja ka!;:~=-

lerdir. 

Filistin tahkikat komisyonunun 
Filistini üç kısma ayırdığını tel11raf 
haberi olarak yaz;mıftık. Bunlardan 
biriai, arab hükümeti, diğeri, yahudi 
devleti, üçüncüsü de lngilterenin 
mandaaı altında olan kısımdı. Yuka
rıdaki hartada Filistin tahkikat ko· 
misyonunun, yaptığı taksimi görüyor
ıunuz;, 

B. Ali Çetinkaya 
Stokholmda 

Stokholm, 14 (A.A.) - Türkiye na
fıa vekili B. Ali Çetinkaya, bir kaç yük
sek memurla birlikte buraya muvasalat 
etmi§ ve istasyonda isveç münakalat ba· 
kanı B. Forslund ve demiryolları umu· 
mi direktörü tarafından karşılanmıştır. 

Hayatı ucuzlatacak ana tedbirler üzerindeki çalı§malar ilerlemekte
dir. Tetkikler bilhassa memleketin türlü yerlerinde yetİ§en muhtelif 
maddelerin birçok mütevassıtlar elinden geçerek istihlak pazarların· 
da, istihsal fiatlariyle kryaslanmıyacak farklarla satılmasının önlen
meıi üzerinde olmaktadır. 

iç pazar hareketlerinı'n tanzimiyle 
daha ucuzlıyacak olan yerlı 
mahsu//erimizden meyvalar 

Bunun için belediyeler kendi 
mıntakaları dahilinde yetişen 
mahsullerin nevilerini, mikdarla
rını, maliyet fiatlarmı, satıf şe· 
killerini, hangi yollarla nerelere 
gönderildiğini, bu gönderilen yer 
)erde hangi satıt tarzı üzerinde 
muamele gördüğünü ve bütün bu 
istihaleleri geçirirken fiatın nasıl 
bir artma seyri takib ettiğini tes
hil edeceklerdir. 

Belediyelerin bu mevzu üzerindeki 
çalışmalarında bütün devlet teşkilatı 

kendilerine yardım edecektir. Bunun 
için merkezden bu işin nasıl yapılaca
ğı hakkında geniş direktifler verile· 
cektir. 

Bu malfımat toplandıktan sonra 
memleket içi mübadele eşyasının fiat 
artışı üzerinde müessir olan amiller 
taayyün etmiş olacak ve bunların tas
f iyesi cihetine gidilecektir. Elde mev

cud rakamlara göre memleketin bazı 

istihsal merkezleriyle, istihlak merkez

leri arasındaki ıiat farkı beş mislini 

aşmakta ve mütevassıt sayısı 7-8 i :ış

maktadır. 

Ya.z günleri asfalt cadde, .serinlemek ihtiyacında olan anharalılarla 
dolmaktadır. Yukarda nefe içinde dolıqan genç kı~arı 11örüyoraunu.z. 

Devlet vergileri ve nakli için harca. 

nan paradan çok ziyade olarak teşkilat. 

sızhk yüzünden bu kadar yüksek ıiat 

farkları arzeden yiyecek ve içecek 

maddeleriyle küçük endüstriye aid ma. 

muHitın normal fiat farklariyle satıla

bilmesi için çok cezri tedbirler alına

caktır. Bu arada büyük şehirlerimizin 

istihlak ettikleri maddelerin fiatları

nın lüzumsuz temevvüçleri önlenecek, 

her maddenin nerede kaça satılabilece. 

ği hesablanacaktır. Ucuz satılması 

halkın sıhati ile yakından alakalı olan 

maddeler üzerinde hususi tedbirler a

lınacaktır. Bu arada et ve ekmek başta 

gelmektedir. 

Gromof, 62 saat 12 dakikada kara -
ya indiklerini bildirmiş ve Sovyet mas
lahatglizarıyle telefonla konuıurkcn 
Saint Jacinto'dan daha ileri gitmeme -
lerinin yegane sebebi Amerika toprağı
na inmek istemeleri olduğunu söylemİf: 

"- Aksi takdirde Meksikaya kadar 
gitmeğe mecbur olacaktık.,, demiştir. 

En fena hava şartları Sandiego böl
gesi üzerinde idi. Orada hava o kadar 
bulutlu olmuştur ki, tayyareciler Saint 
Jacinto'ya doğru ilerlemeden önce iki 
saat inecek bir yeri boş yere aramııları

drr. 
B. Ruzvelt Sovyet tayarecilerine ha

raretli bir tebrik telgrafı çekmiştir. 

Tayyarecilerin Kodos ve Rossi ta • 
rafından kurulmuş olan rekoru kırdık
ları tahmin edilmektedir. Bu rekor 9080 
kilometre idi. 

ULUS - Saint Jacinto Kalifomiya
nın cenubunda küçük bir şehirdir. Bu 
Saint Jacinto'yu Filipin adalarından Lü
çon adasındaki Saint Jacinto ile karlf" 

tırmamalıdır. 

Halk için 
kitablar 
Komisyon gönderilen 

planlan gözden 
geçirdi 

Halk kitablar planlarını tetkik e
den komisyon 14-7-1937 tarihinde An
karada matbuat umum müdürlüğünJe 

toplanmıştır. Bu teşebbüse kartı edip 
ve şairlerimizin gösterdikleri yakın a· 
laka memnuniyet ve şükranla kartıtan
mış ve gönderilen pHinlardan uygun 
bulunanların sahiblerine birer mek· 
tubla pliinları hakkında komisyonun 
mütalea ve kararlarının bildirilmesi ta• 
karrlir etmiştir. ( A.A.) 
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KAM P R N D A IEskişehirdeiçindekayoar 
Rö po r'ltaj ı eı rn 1 I b. h 

C~-------0----------'> 

Kampta nasıl ·---- --" 
B izi tayyareden inerken idareciler karşıladılar: 

kamp direktörü, doktor, iaşe şefi, muhasebeci, vez
nedar ve saire ... Talebeler, ba larmda muallimleri uçuş 
:irıgeri yapıyorlar. lnöniınde sabah çalışması 6.30 da baş. 

• ğle tatiline kadar bu çalışmaya hiç ara verilmez. Za
~en gel~nleri, talebeyi çalışır halde görmek kadar aUikalan-
ı;an bır şey de yoktur. Sinema perdelerinde gördükleri. 

mız. ve hasretini çektiklerimizden koca bir memleke~ işini 
~dısc halinde görmcıyi ne ile değşebilirsiniz? 1 te bize 18 
d sur sa~t havada kalarak dünya dördüncülüğünü kazan. 

çalışı or ar 
ıran Ah Yıldız, genç bir talebeye hararetli hararetli bir 

t~~l.er. anlatıyor. Karşı tarafta planöriyle 4000 metrelik 
b" ırtıfa yaparak Balkanlar rekorunu kuran Ferid Orbay, 
kır uçucu ile beraber planörün gövdesine eğilmiş bu koca 

Evlilik haaytının ilk gününü hava kam
pında geçiren genç Bayana, havacdığın 
istikbali kadar aydın bir hayat diledik. 
Eğer imkan bulup, kendisi de kocası gi
bi planörcü olursa , balaylannı hava 

uşu, motor kuvveti olmaksızın havada tutan sırların a. 
~:h,tarların_ı .veriyor. ~kisi de Eskişehir tayyare mektebin. 
b" n guvcn,/ır hıırb pıJotu lisansı almışlardır. Bize kısaca 

1 
ır gunaydın dediler, o kadar ... Ferid ve Ali ile tam dost-
uk yapabilmek ve saatlerce konuşabilmek için karşılarına 
uçmak arzusu ve uçucu kıyafeti ile çıkmak lazım. 1 

kampında geçiren ilk çift olmak vasfı
na §unu da ilave edeceklerdir: Türkiye
nin ilk tayyareci ~}iti .. 
Ba ıerel karfı8ıncla üç aylık hasretin ne 

* Ş İmdi ~adırları geziyoruz. Bu çadır-
lıır, b rcr salon gibidir. Çadırın ku

~uluşu, hele böyle gece ve gündüz su. 
unct farkı 20 dereceden aşağı düşmi· 

yen _Yaylalarda bir teknik işidir. Kam
P~n ıa e fi B. Zulfikar, ordunun eski 
bır l~vaz~mcısıdır. Çadır kurdurmakta 
muthış bır mchareti vardır: 
~- Şoyle, diyor, alt taraflarını top

ra altına sokup rüzgara da sırt tatil
~~~ verdiniz mi, içine soba kurmuş gi. 
ka ır. Bunun aksine alt kemerlerini 
ni:'ıl~klı açıp, kapıyı rüzgara çevirdi. 

mı, her ko eye bir vantilatör koy-
muş gıbi olur unuz. Ama nezle olur-
sanız mesuli:yet benim değildir • ., 

Bay Zülfikar, şehid tayyarccimiz 
Bay Avnı'nin b b sıdır. .. u . 

· çma\ı: ıstıyenlerc hizmet etti· 
gı':1 ~aınan ogluml!ll ruhunu memnun 
ett~gıme ınanıyorum ... derken haUi göz
lcrı vn rıyor. 

Bızim ~ocuklar, eger nezle olurlar. 
~a •. mesuh yetın kendisinde olmadığına 
aır temınat ver rek çadırlarou hepsi 

vantılat rlu olarak kurdurmuşlar: öğle 
s cagınd bıle bu çadırlarda insana ferah
lık veren bir ruZ,gar var. 

İn'>nundc, çadırların kurutuş ka 
dar her ey, bunları en iyi bilunla . -
t:lindeclır. en erın 

* İ no~unde bu çadırların nihayet bir·se-
nelık havat 

yuk b" 1 ~ ı var: yapılmakta olan bü· 

B 
ına ar bu ilkteşrinde bitecektir. 

una rağmen d 1 
hususiyet d 

1 
ça .1r ar,. taşıdıkları bu 

de farklı d ~.alyd~ıyle bır salondan hiç 
e,.ı ırler. 

nü~::a!llara. ayrılan büyük çadırın ö. 
yız. Koşede burada gı:rd""r.;; .. otuzdan fa 1 u us ... muz 

üzer; de .z ~ ge~ç kızın aksine olarak 
çuş elb" tnı~c tu uınlarrna benziyen u
Yarb kısesı olmıyan bir genç kız var. 

aş an sordu: 
.. s· 

Ç k 
-d ız rahatsız mısınız da talime 

ı ma ınız? 
,, H 

safi~ .•. ayırl Ben uçucu değilim, mL 

= 

h . . ' G e emıyetı var. enç Bayan da böyle 
düfiinmelıtedir. .ı Yazan 

Cemal Kutay 
Bu misafirlik çok enteresandır: bu 

Bayan, Edimcde inhisarlar idaresinde 
memurdur. Evleneli iki gün olmuştur. 
Kocası da memurdur ve Türkkuşunda 
üyedir. 

Edi rnede A brövesini almış olan 
genç evli, lnönüne kampa gelirken çift 
olarak gelmeyi kararlaştırmı . Yalnız 
~ayanın bir şartı varmış: kocasından 
üç aylık ayrılma fedakarlığına mukabil 
bir kere uçmak ... 

"- O halde, dedim, niçin Türkku
şuna üye olmıyorsunuz? 

"- Memurum da ondan... Maama. 
fih. müsaade aldrm. Gelecek devrede 
ç~lrşmalara başlıyacağım. Yalnız Tür
kıyede bal ayını, tek bir gün halinde 
hava kampında geçirmeye gelen ilk çift 
biziz.,, 

Genır bayan o gece, kampın sinema
sını almak için General Dirik tarafın • 
dan gönderilrni olan sinema operatörü 
B. Vehbi ile birlikte Edirneye gitti. 
Yalnu: gitmeden evvel; B. Vehbiye 
kampın sinemasını almak üure İnönü 
semalarını bol bol gezdiren Ali Yıldızın 
tayvaresine bindi ve saatlerce uçtu. Ha
vada. bütün akrobasi hünerlerini yap
ması için genç tayyareciye o kadar val
v_a~~ış ki.' :'li Yıldız, uçmayı öğrenme
sı ıçın eşının kendisinden üç ay ayrıl • 
~~a razı olan bu tlirk kızmın istedi· 
gını reddedememiş. 

• ··-:- Asabına müthiş hakim, divor. 
eger ımkin bulup da bu sene Edime 
T~r~~şuna devam ederse iyi bir pla -
norcu olacak.,, 

Evlilik hayatının jJk gününü hava 
kampmda geçiren ıtenç bayana, havacı
lığı.n istikbali kadar aydın bir hayat di· 
ledık. Eğer imkin bulup da kendisi de 
kocası gibi planörcü olursa, balayJannı 

hava kampında geçiren ilk çift olmak 
vasfma §unu da ilave edccelı:lerclir: 
Türkiyenin ilk tayyareci çifti .•.. 
. Bu şeref karşısında üç aylık hasre • 
tın ne ehemiyeti var? Genç Bayan da 
böyle düşünmektedir. 

* İ nönünde iki saatte bir şundan dolayı 
acıkırsınız: Vücudunu.ı durmadan 

çalışmaktadır; 
Kafanız durmadan işlemektedir; 
Bu iki iş de biribirine muvari ola • 

rak, hiç fasıla vermeden devam ettiğine 
göre acıkmak, İnönünde mukadderdir. 
Burada bir iş yapmadan dolaşanlara: 
"Kampta ne işin var?" der gibi bakı
yorlar. Hiç bir şey yapmıyor musunuz? 
O halde sizi, enerji harcamaya mecbur 
edecek kadar bol ve çeşiclli yemeklerden 
istediğiniz: kadar veyiniz. Mide hastalı
ğına uğramamak için muhakkak siz de 
sporlann en iyisi, bilgilerin en tazesi, 
yurd vazifelerinin en geçer akçası olan 
uçmayı öğreneceksiniz. 

Bir an kadar çalışkan olan kampın 
tatlı sözlü mi.ibayaa memuru Bay Fahri, 
bizim hatırımızdan geçenleri anlamış gi
bi elindeki tabağın içinde kırmızı renk
li ve ilk bakışta cinsini anlryamadığımır 
bir madde ile önümüzden J!eçerek mut 
fağa doğru yollandı: 

"- Bav Fahri nedir o elindeki? 
.. _Safran 
"- Safran ~,!_? ~ahu, o zerdeye ko

nur. Bizim bildıgımız de zerde düğün -
lerde yenir ... 

"- İyi ya bayım Bizim de bu • 
gün düğünümüz var. 

.._ Kimin düğünü? 
O eliyle havadaki planörleri ve uç· 

maya hazırlanan ~ençlik kalabalığını 
ıösterdi. 

"- Yüz elli yavrumuzu, toprağı -
mız kadar biziın olan gökleriınizle ~
göz ediyoruz. Bir zerde yemişiz çok 
mu?" 

Roğru sc>ze ne denir? 

suyu o an ır amam 
Yeni hamamı Evkaf idaresi 

70 bin liraya gaplırıgor 
Eskiıehir, (Hususi) - Eveli gün buraya Bqbakanlık müsteşarı B. 

Kemal Gedeleç'le Evkaf genel direktörü B. fahri Kiper geldiler. Ve Et
kişehirde yapılmakta olan Yenice hamamını tetkik ettiler. 

Bu hamamı, Evkaf idaresi 70 
bin liraya yaptırmaktadır. Hususi
yeti, içinde Evkafa aid olan kay
nar bir su membaı bulunmasıdır. 
Bu hususiyet denilebilir ki bütün 
Türkiyede yalnız Eskişehire na
sib olmuştur. Bugün bu su, muh
telif çeşmeler halinde devamlı o
larak akmaktadır. Yazın değil, fa
kat kışın bu sıcak auyun halka ne 
kadar faydası dokunacağı kolay
lıkla tahmin edilebilir. 

Hamam kuruluş ve yapılış itibariy
le, suyunda olduğu gibi, Türkiyenin en 
modern temizlik yuvasıdır. Alafranga 
ve alaturka kısımlar tamamiyle aynl
mıştır. Hamamın alaturka kısmı mı.is • 
takil odalar halindedir. Burada en dik· 
kate değer taraf şudur: su yunmuş bir 
adam, soyunacak olan diğer bir adamla 
karşılaşmıyacaktır. Koridorlar, o suret· 
le yapılmıştır ki, henüz yıkanmak üzere 
olanlann banyolara gideceği yoldan, 
ancak yıkanarak çıkmak üzere olanlar 
geçebilecektir. 

Alafranga kısımda banyolardan baş
ka bir de büyük havuz vardır. Havuzun 
suyu 25 dereceye ve istcndikçe daha 
düşük derecelere kadar tadil edilebil• 
tektir. Yukardna yapılacak balkonlar • 
dan yüzenler seyredilecektir. Havuza 
girenler suyu kirletmemeleri i~ havu
za gelmeden evvel bir yerde duı yap
tıktan sonra havuza gireceklerdir. Ala
turka kısımda teker ki ilik müstakil ka-
bineler de bulunacaktır. 

Hamamın suyu kaynar olarak mem· 
badan elde edildiğinden bir su ısıtma 

ameliyesine lüzum kalmıyacaktır. 

Hamam Eskişehirin tam merkezi bir 
mevkiindedir. Bu itibarla halkın gelip 
gitmesi kolay ve külfetsiz olacaktır. 

Hamam üç kath olmaktadır. Büfesi 
bulunacaktır. Bir de bilet gişesi olacak
tır. Kapısının üstüne bir sıhat ve sağlık 
sembolü heykelinin yapılması muhte -
meldir. 

Açık İndirme Suretiyle 

Oı ve odun 
mün ak a as ı 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden : 
Kurumumuz •e müesscsatt için 

( ı 50000) kilo keailmiJ kuru meşe odu· 
nu ile (35000) kilo ot alınacaktır. Mü

nakasa 22 temmuz 937 perşembe günü 
sa.at 1 S de Çocuk Esirgeme Kurumu 
genel merkezinde yapılacaktır. Şartn.a· 

meleri görmek istiyenlerin kurum he
sab i~lerl direk tör!üğilne müracaat et· 
meleri. 2-3238 

:····---··-····-·······-··········: 
j S P O R ~ .......................................... 

Spor bölgesi 
Yeni gılprogramı 

Memnuniyetle haber aldzgımzza go
re, Ankara spor bölgesi başkanlıgı, 

Ankara sporunun bugüne kadar geçir
diği safhaları gözden geçirmek ve tes. 
bit edilen yeni yıl programı üzerinde 
görüşmek üzere, kulüb murahhaslarını 
bir toplantıya davet etmiştir. 

17 temmuz cumartesi akşamı saat 
16 da, bölge merkezinde her kuliıbun 
iki satahiyetli murahhasınm iştirakiy. 
le yapılacak bu toplantı aynı zamanda 
bölge spor kulüblerinin bir birlik ve 
samimiyet havası içinde yaş.adıklarına 
delil olac:ak ve yapılan dedikodulu neş. 
riyata cevab tc kil edecektir. 

Verilen malfunata göre, toplantı her
kese açık olacak ve bilhassa gazeteciler 
de müzakere ve münakaşaları dinleme
ğe çağrılacaklardır. 

Güreş Birincilikleri 
31 temmuz cumartesi ttt ı ağustos 

günleri bölgemia 937 güreş birincilik

leri yapılacaktır. 

Ajanlık kulüblere yazdığı bir tez

kerede, bu müsabakalara iftiralı: ede-

bilmek için federasyonca lisansiye e
dilmiş olmağı şart koymaktadır. Bunun 

için şimdiye kadar lisans almamı gu
reşçiler muamelelerini hemen bitire· 

ceklerdir. 
Müsabakaların halkevi sahnesinde 

yapılması muhtemeldir. 

Kınahada açıklarında 

bir deniz kazası oldu 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Kınalı· 

ada açığında bir deniz kazası oldu. Dört 

çocugun binmi bulunduğu bir &anda! 

devrildi. Adalara su götürmekte olan 

bir motor yetişerek çocukları muhakkak 

bir ölümden kurtardı. 

Vilayetlerin büdceleri 
Vilayetlerin 937 büdce projelerini 

tetkik eden komisyon i ini birirmiıtir. 

En sona kalmış olan l:zmir, Balıkesir, 

Çanakkale bildcelerinin tetkiki de bit· 

mit ve büdceler yübelt tasdike arıe· 
dilmek üttre Bafbakanlığa verilmiş· 
tir. 

Tefrika: No. 92 

Eugenie 
Grandet 

Geçenlerde Paristen gelen bir zat n~te~~n 
yazihanesine, hava parası olarak, i~ı . yuz 
bin frank teklif etti. Eğer sulh hakırnı ta· 
yin edilecek olursa yazihaneyi sat~ca_k. 

Madam d'Orsanval cevab venrdı: 
- Mahkeme reisliğinde Mösyö de B~n

fons'u istihlaf etmek istiyor, ve buna gore 
~edbirlerini alıyor. Zira Mösyö d~ ~onfon~, 
ılk önce istinaf azası ve sonra reısı olaca · 
Onun gibi her türlü vasıtaları olan bir adam, 
hedefine erişmelidir. 

da hazfedilince, bu hikayenin başladığı sah
ne hemen hemen mazidekinin eşi idi. Za
ğarlar gene eskisi gibi Eugenie'yi ve onun 
milyonlarım takib ediyorlardı; fakat daha 
kalabalıklaşmış olan bu .zağarlar, şimdi, da
ha iyi havlıyor ve avı hep birden muhasara 
altına alıyorlardı. 

ve ziyaretçiler gider gitmez, gizlice avlu
nun bir köşesine auyordu. 

İlk baharda, Madam des Grassins, Eu
genie'ye, bir evlenme mukavelesi ile top
raklarını iade ettiği takdirde yıkılan ailesi
ni tekrar kurabileceği Marki de Froidfond'
dan bahsederek Cruchot'cularm saadetini 
bulandınnağa teşebbüs etti. Madam des 
Grassins, Markizlik Unvanını ileri sürdükçe 
Eugenie'n\n dudaklarında teressüm eden 
istihfaf tebessümünü muvafakat manasına 
alarak reis Cnıchot'nun evlenme meselesi
nin umulduğu derecede katileşrniş bir şey 
olmadığını önüne gelene söylüyordu. 

Yazan: Honore de BALZAC 
Turkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Mahke · · 
h . . me reısı de Bonfons bu k .... k 
ıtın kalır . d" uçu mu-

lfimatı aman~ ı ı. ve zekası, şahsiyeti, ma-
' nezaketı daıma heg· enı·ı· a· K' . nun yedi ld . ır ı. ımı o-

ğal~ış oJ~ı • anberı servetinin durmadan ço-
Jira irad eu~u~~! . Bonfons'un en az on bin 
mülkler· g "btı.rdıgını ve Cruchot'lann bütün 

ı gı ı onun da E •. ' . 
razisi arasına' s k ugenıe_ nın geniş a-
rerdi. ı ışmış bulundugunu ileri sü-

DostJardan bir başk . 
B.

1
. ası. 

- ı ıyor mus k' M 
ohot'lann ke a· unuz ı, admazel, Cru-
lan vardır? n ·1 başlarına kırk bin lira irad-

İhtiyar bir c eh , 
Gribeaucourt d ru ot cu . olan Madmazel 

T evam ederdı: 
asarruflarmı da unutmayın, derdi. 

Bir diğeri de: . . 
- Evet, kibar adamdır o, değılmı, Mad-

mazel? Derdi. .
1 Mahkeme reisi, oynamak istediği_ rol 1 e 

mütenasib şekilde giyinmek ister_?ı:. Kırk 
yaşına ve yağız, çirkin ve hemen butu_? ha
kim çehreleri gibi yorgun yüzüne rag~en 
bir delikanlı imişcesine giyinir, elindekı ~a
mış bastonu sallar, Madmazel de Froıd
fond 'un yanında tütün kullanmaz, oraya 
daima beyaz bir kravatla gelirdi. Ma~ma
.zel Grandet ile laubali konuşur ve ona sev
gili Eugeniemiz" derdi. Hulasa, şahısların 
sayısı hariç, tombalanın yerine vist~ konu
lup Madam ve Mösyö Grandet'nin sunalan 

Şayed Charles Hindistan içerilerinden 
buraya gelecek olsa, demek ki, aym şahsi
yetleri ve ayni menfaatleri ayni yerde ge
ne buluşmuş bulacaktı. Eugenie'nin neza
ket ve iyilik göstermekte olduğu Madam 
des Grassins, Cruchot'lan rahatsız etmek
te israr ediyordu. Fakat o zaman da, tıbkı 
eskiden olduğu gibi, Eugenie'nin siması ge
ne sahnenin ilk planında idi ve Charles, 
tıbkı eskiden olduğu gibi, gene bu sahnenin 
hakimi olabilirdi. 

Bununla beraber bir terakki de vardı: 
Evelce mahkeme reisinin Eugenie'ye her i
sim günü vermekte olduğu çiçek demeti 
şimdi gündelik olmuştu. Artık her akşam, 
reis, zengin kıza büyük ve güzel bir demet 
getiriyor ve Madam Cornoiller de bunu, 
herkesin gözü önünde bir saksıya koyuyor 

- Mösyö Froidfond ellisinde olmakla 
beraber Mösyö Cruchot'dan yaşlı görünmü
yor, diyordu. Duldur, çocukları vardır. Bu 
doğru. Fakat markidir. Fransa ayanmdan 
olacaktır. Ve şu .zamanda böyle koca bul
mak kolay mıdır? İyice biliyorum ki ba
ba Grandet, bütün mallarım Froidfond top
raklariyle birleştirerek Froidfond'larla sıh
riyet peyda etmek niyetinde idi. Bunu 
bana kaç kerre söylemişti. Ne kurnazdı ol ...• 

Eugenie, bir gece, yatarken sordu: 
(Sonu var) 

ORMAN ÇiFLiGi Bira Parkına Romen Müziği gelmiştir. Her gece on bir buçuğa kadar devam erlivor. 




