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Bulgarlar Balkan Antantı Japonlar Sovyetlere 
Milletlerine Yakııılaştılar Hücum Ederek iki 

Dun 
Bir 

Selanikte İki Taraf Arasında 
Dostluk · Anlasması İmzaland ı 

' 
Bul9aristanla Antant Devletleri Arasında Bir 
Ademi Tecavüz Paktı imzalandı ve Nöyyi 
Muahedesinin Askeri Maddeleri Kaldırıldı 

Dünya 1Fransa Bulgaristana 
Mektebinde 300 Milyon Franklık 
Talebe Kredi Açıyor 

Selinik, 31 (A.A.) - Ba,bakan B. Metaksas, beraberinde Ha-
~lamef Emin YALMAN riciye Nezareti müıtetan 8 . Mavrudiı, Hariciye Nezareti yüksek 

B ir, iki gün evvel İstem! memurlan ve Balkan Antantı devletlerinin elçileri de bulunduğu 
bula on dokuz yaşında ba1de dün akpm ıaat 22.10 da Atinadan hareket ederek bu sabah 

Lir İngiliz genci geldi. Bu genç saat 9 da Seliniğe gelmiftİr· 
ll:Jatbaamıza uğradı ve kendini Sel8nik halkı Başbakanı çok ha- layı.sile halkın tebriklerini ifade e -
:sadece tanıttı: raretli tezahürlerle karşılamıştır. Be derek, bütün milletin milli hüku -

- Ben Profesör Gassonun oğlu· lediye reisiyle bütün cemiyetlerin mete olan derin bağlılığını Başbaka 
~ reisleri kendisini garda karşılamış • na bildirmişlerdir. 

z· lar ve Hanyadaki delice isyan hare- Bu heyecanlı tezahürler saat 
ıyaret kartı makamında da ba- ketinin daha başlangıçta ezilmesi do- [Arkası: Sayfa ıo. sütun 5 deJ 

ba&ıııırı çıkardığı (Verimli Çalışma) 
adlı haftalık mecmuanın bir sayın
tu masamın üzerine koydu. 

Profesör Gasson'un adı meınleke
t:in:u.zde de tanınmıştır, Neşrettiği 
.............. "... t ..... n+--•.. ...., .,.tj....._J.ü 

~ :mevzuu etrafında birçok Jd.. 
b~P. \re risaleler yazmıı ve bunlann 
:. kısnn türkçeye tercüme edilmiı· 

Genç nıisafire sordum: 

- Bir tatil seyahatine mi çıktı
~? 

Ce'V'ap verdi: 

.__ "":"- Benim bulUllctuğmn mektepte 
~ıu Yoktur. 

- Bu ne mektebi? 

iç·- Babam, bütün dünyayı benim 
ın nıektep halinı:ı koydu. On be§ 

?aşuıda lise tahsilimi bitirdim. o 
"aşta be · ü · · dl., nı nıversıteye alm1yorlar-
di ~abam beni yanına çağırdı. De
liibkı: "Dünya yüzünde bilgi ve tec· 
!'' .e toplamak ve bir gür. benim ye
b~ı almak vazifesini sana, kendine 
h ll'aJo.yoruın. Birer birer dünyanın 
... ~: llı.emleketini gezeceksin türlü 
·ı.u-ı.. ' 
81 u İnsanlan yakından tanıyacak-
8. n. biribirlerile mukayese edecek
h:b At:asıra senin seyahat paranı 
tı ersızce keseceğim. Nerede bulu
~:san bulun, kendi kuvvetinle yü
i.t) eksin, ilk arıza karşısında batan 

111• sarılardan olmadığını isbat edecek· 
n D" 

l\a ·k unya denilen mektebe 21 yaşı-
R" •. adar devam edersen ve benim 
i;:uınae iyi imtihan geçirirsen ben 
cb. rı çekileceğim ve mecmuanın ve 
ııser b ''t" . • t'e . u un ış ve alakalarımzın ida-
sını sana bırakacağım. ,, 

B abama şu cevabı verdim: 
~1 k - Basettiğin mektebe deva
l'l')e abu] ediyorum, fakat dersleri-

ğ1ll\ :VVel.a t.~giltereden başlıyaca
da i e __ bır ~~ddet senin mecmuan-
1'~ bş gorccegım. Çıkardığım işe gö
cloı._ ana ücret vereceksin. Dünyayı 
~li .. ŞtıJhnı. sıralarda gördüklerimi 

'·tıca ~ 
l~r· gım. Mecmuanın umumi ölçü-

~tıe göre ücretimi isterim. 
"'\\ha k tı 11\ ın abul etti. Bana mecmun.-

"at· ;11uhabere dairesinde küçük bır 
l"tihı e Verdi. İşin makruıizmasmı rrö-

l' a l o 
lıı~ n adıktan sonra satış memur-
hQr ~Una talip oldum. İngilterenin 
;ıda arafını dolaştım. Gazete satan 
't~l~larla . temasa geçtim. Herbiril~ 
ttı~a' henlı dost oldum. Bizim mec
"etı :Ya alaka gostermelerini bu su
t.Qs/~ ternin ettim. Temaslanm netı
~lt;de satışımız arttı. Bu arada ln-

-=re • 
Yqi{ın Yı ve kendi vatandaşlarımı da 

dan tanımıya çalıştım. 

Ramis Cinayetinin Bir 
• 

l~u.J1.1.1. •• ıı~ ;, 
Geldiği Anlaşıldı 

Katil Osman, Kafasını Kestiği Arkadaıı 

Mehmetle Ayni Kadını Seviyorlarmış ! 
Avas köyü civarında arkadaşı 

Mehmedin başını gövdesinden ayıra- ,, 
rak öldürmekten suçlu Osman Gül
sen hakkındaki tahkikata dün de de
vam edilmiştir. 

Osman Gülsen ilk cinayeti hem
şiresi Eminenin namusunu temizle
mek için yaptığını itiraf etmiş, fakat 
bu itirafı müteakip de bir deli rolü 
oynamıya ve saçmalamıya başla

mıştır. Bu arada da kendisinin bü -
yük zatlerden birisinin mektep arka 
daşı olduğunu, onunla görüşmeden 
ölürse ahirette Münkir Nekire ce
vap veremiyeceğini, Arap hocanın 
İfakat isimli bir kadını hapsettiğini, 
bu cinayete kendisini İfakatin teşvik 
etitğini, Arap hocanın sağır karısı 
ile Arap Meryemin İfakati kandırıp 
kendi aleyhine şahitlik ettirecekleri
ni, Avas köyündeki definen artık 
bulunamıyacağını, çünkü tılsımın 

Mehmedin ölümü ile bozulduğu • 

nu filan söylemeğe başlamıştır. 

Bu biribirini tutmıyan saçmalara 

rağmen jandarma komutanlığı ismi 

geçenleri dinlemeği faydalı bulmuş-
tur. 

(Arkası: Sayfa 10, siltun 2 de} İfakat 

Gençlik imtihanlarda 
Niçin Kazanamıyor? 
Talebeler, Saydıkları Sebepler Arasında Profe
sörlerin Kitap Yazmıyarak Hariçte Kendilerine Maddi 
Menfaatler Teminile Me§gul Olduklaını Söylüyorlar 
Univeriste Hukuk Fakültesi imtihanları, geçen sene olduğu gi. 

bi, bu sene de iyi neticeler \'e rmedi. Şimdi bütün münevverler, 
bermutat, bu muvaffakıyetsizliğin sebeplerini bulmıya çabalı
yorlar. 
Gençlerin fikirlerine, 

temennilerine, arzularına, 

!erine tercüman olmakta 

hislerine, drı, "Omer Siyret., imzası üstlinde 
şikayet. çıkmış çok yaşam dikkat bir yazı 

[Arkası; Scıytıı ıo. sütun ı de] 
bulunan var. Yazının genç muharriri: 

"Gençlik,. mecmuasının son sayısın-
(Ark::ı.sı: Sayfa 10, sühtn 1 de) 

Tepeyi Geri Aldılar 
İki Taraf Arasında Hakiki Bir Harp 

Kişi Öldü Oldu, İki Taraftan Yüzlerce 
Tokyo, 31 (A.A.) - Kvantung or-f o rine demiştir ki: 

dusunun resmi tebliği: lı T { "Bizim için me~ele bitmiştir. Kuv 
«Japon kıtalan, Sovyet topçusu- ~ Japon Q7lll ~ \•e~le, Mançu arazisini yeniden işglll 

nu ve tanklarını tardettikten son- ~ ' ettik. Başka bir şey istediğimiz yok-
ra, Çankufeng ve Şatsaoping tepele -- Protestosu - tur. Sovyetlerin niyetlerini bilmiyo-
rini işgal etmişler ve bu suretle Man ~ ~ :ruz, fakat eğer Sovyetler bu mevzi 
çukuo'nun mülki tamamiyetini ye- .. , Tokyo, 31 (A.A.) - Harid- ' leri geri almak tesebbiisiinde bulu • 
niden tesis eylemişlerdir. ~ ye nazırı, Moskovadaki Japon - nurlarsa daha çetin dakikalar geçir-

30 temmuz gecesi geç vakti, Kızıl ~ biiyük elçisine Şatsoaping ha· ' meğe hazır bulunmalıdır. 
ordu tankları ile topçusunun Japon ~ disesini Sovyet.ler Birliği hii- ~ Bu tepelere, mukabil hücumda bu 
_ Mançu müf' rezelerine hücum ile ı.. kumeti ncıdinde protesto etme· " 1 k k T k 

~ ,. unma aran, o yoya sormadan 
başlıyan Ve Sabah saat 6 da ihtilaflı .S si için talimat vermiş ve Sov- " h .. 1.. h • ,. er tur u arekatta bulunmak ıçin 
tepelerin işgali ile biten harekat es- yet kıtalarının 30 ve 31 Tem- - tam salahiyet.e malik olan Japon ku 
nasında, Sovyet kuvvetleri, muhak ::ı muz gecelerinde iJk önce taar- t mandanlığı tarafından maha Hinde 
kak olarak zayiat vermişlerdir. Sov- ~ ruz etmeleri dolayısile hadise- ' alınmıştır. Japon mukabil hücumu, 

7 d w b k" ,. nin vukuundan mestıl oldukla· yet topçusu, saat ye ogru az.ı . oy .ıııı ~ sabahın saat ikisinde başlamışır. 
b d d t t "' rını da tebarfü: ettirmiştir. " leri bom ar ımana evam e mış ır.,, ~ ,. Harbiye nazırı, Rusların Kore köy 

]erini bombardıman etmiş olmasını 

çok mühim ve vahim bir hadise ola 
rak telakki eylemektedir. 

Kvantung ordusunun ikinci ....,..,.,. " ""'' " '"""""' ""',.....,....~ 
resmi tebliği : bir çok subay olmak üzere, mühim 

zayiat vermişlerdir.,, 
"Çankufeng ve Şatsaoping tepele

rinin geri alınması harekatı esnasın 
da, Sovyetler, takriben iki yüz ki~i 
zayiat vermişlerdir. Bunlar arasında 
harp sahasında terkedilen 30 ölü de 
vardır. Japonlar , 11 tank , iki top ve 
mühim miktarda gaz maskesi elde 
etmişlerdir. Japonlar da aralarında 

. ...... .. ,~. ,.. 11nJYeK111 

Dahiliye ve Hariciye 
Vekillerini Kabul EHi 

Istanbul, 31 (A.A.) - Bugii.n 
öyleden sonra Reisicumhur 
Atatürk, Başvekil Celal Ba
yarı ve Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya'yı kabul etmişler ve -biki
hare Saraya gelen Harici?Je 
Vekili Doktor Aras'ı da kanu.l 
buyurarak nezdlerinde uzun 
miiddet alıkoymtl§lardır. .......... ,.......,... ......................... . 
Resmi Dairelerde 

Yeni Mesai Saati 
Bugün Başhyor 

Resmi dairelerde çalışma saatleri 
bütün daire ve müesseselerde bu sa
bahtan itibaren değişmektedir. 

Dairelerde bu sabahtan itibaren 
saat dokuzda işe başlanacak, on iki
ye kadar çalışılacak, bir saat öğle 
tatili yapıldıktan sonra tekrar saat 
13 de işe başlanaca~ ve on altıya ka· 
dar çalışılacaktır. Akay, Şirketihay
riye. Haliç idareleri iJe Devlet De
miryolları tarifeleri bu esasa göre 
tadil edilmiştir. 

Fransada Tayyareye 

Karşı Çok Müessir Bir 

Top icat Edilmiş 
Londra. 31, (Hususi) - Burada çı

kan gazetelerden (News) in verdiği 
maliımata göre Avrupanın bütün as
keri mahfelleri, Fransada yapılan 

yeni bir tayyare topundan bahset
mekte ve bu topun tayyarelere kar
şı en tesirli silah olduğunu söyle
mektedirler. Bir rivayete göre bu 
top, Nazilikte nkaçan bir Alınan Ya
hudisinin eseridir. Yahudi Par iste 
harbiye nazırlığına müracaat ede
rek ihtiramı bildirmiş, aylarca de
vam eden tecrübelerden sonra yeni 
silah tekemmül etmiştir. 

Fransa si!Hh fabrikaları, haliha
zırda bu topları yapmakta ve Fran
sanın tayyare taarruzuna açık olan 
her kısmına göndermektedir. Bu top 
lardan, yeni bir Maginot müdafaa 
hattı vücude getirilecek ve hiç bir 
düşman tayyaresi. bu müdafaa hattı 
nı geçemiyecektir. 

Japon kumandanının sözleri 
Havas muhabiri, Çankufeng ve 

Şatsaoping tepelerinin işgali hakkın 

da, Japon ordusu namına söz söyle
meğe salahiyettar binbaşı Akiyama 
ile bir görüşmede bulunmuştur. 
Binbaşı Akiyama Havas muhabi-

Çarpışmanın vuku bulmuş o!ma -
sındaki mesuliyet, Sevyetlere ait -
tir. Sovyetler geçen gece, çok isabet 
H topçu faaliyeti ile tanklarla hücu
ma kalkışmışlardır. İsabetli endaht, 
bilhassa, taammüdü göstermekte • 
dir.,, 

Italgada Irkçılık 
Hareketi Başladı 

Muss,... • i, Papanın Menfi Sözlerine "Irk 

Meselesinde de ileri Gitmiye Devam 

Olunacaktır.. Cümlesile Cevap Yerdi 
Roma, 31 (A .A.) - Gazeteler, Papamn ırkçılığa ve b ilhassa 

fafİzmin ırkçılık temayüllerine karfı yaptığı beyanata B. Muuo
lini'nin verdiği cevabı tebarüz ettirmekte d ir . Gazetelerin ilk aa.y

f alarmda, "Duçe'nin kuvvetli sözleri'', " Duçe'nin ıarih sözleri" 
gibi mantetler vardır. B. Mussolini'nin ''Irk meselesinde de ileri 
gitmiye devam olunacaktır.,, cümlesi de gayet büyük harflerle d i
zilmif bulunmaktadır. 
"Giomale d'İtalia,, gazetesinde 

Gayda , ırkçı politikasını, İtalyan en
tellektüellerinin son beyannamesi ile 
izah etmeğe ve ırkçılığı ilk defa ola
rak Amerika Birleşik devletlerinin 
tatbllıte başlamış olduğunu isbat ey-

lemeğe çalışmaktadır. 
Paris, 31 (A.A.) GazE>telerin 

mütaleaları, bilhassa B. Mussolini
nin Papanın nutkuna vermiş olduğu 
cevaba dairdir. 

r Arkası: Sayfa l O. sütun S <'le l 

Dünkü Spor Hareketleri 

Tekirdağlı, İbrahim 
ile Berabere Kaldı 

1 
J 

Tekirdağlı - Babaeskili fhra h 'ım nıacından Mr jnt iha 

Dün istanhulda birçok spor hıırekelteri olmuştur. Taksimdi" ~·apı
lan serbest giireslerde Tekircfa~lı Hüseyin Babaeskili fhrahim ile hera
here kalmıştrı. GazeteciJ..r tak1m1 Reykoı mütekaitlerini 7 . J V<'nmİş· 
ler, ayrıca at ko~nları da yapılmıştır. Bunların tafs ilAtını ~por sayıla
mt7:da bulacaksınu:. 



1 

No: 131 Yazan : M. SIFIR POLiSTE: 
BELEDiYEDE : 

DamatF eridi Kaçırmak 12 Yaşında Bir 
için Bir Teşebbüs.. Yankesici 

1 

Maktu Fiyat 
Usulü İçin 
Hazırhklar 

-- 1 

Kurtuluşla 
istiklal Caddesi 
Arasında Yol Sarayın iq!nde görüşmeler de 

vam ederken Balta limanın 
..dl, tqoCaklsuıın üzerindeki ih· 
lamurun altında da iki ki~i başba 
p vermiş konuşuyorlardı. Bunlar
dan biri Damat Ferit yalısının bek 
çibqısı Mustafa, diğeri de Anadolu 
hisarında kahveci Rizeli İlyas idi. 
Bekçibaşı Mustafa başı önünde dii 
fiinüyor ve dinliyordu. İlyas muha 
tabım kandırmak için didiniyor, 
terliyor ve dil döküyordu: 

-Hiç düşünme, Mustafa .•. Bun 
lann gidişi iyi bir gidiş değil. Al -
lah korusun saraylılara, yalılara ve 
konaklara düşmanlar girip kurula 
cak, padişahından tut ta çöpçüsü • 
ne vanncıya kadar hep yurttan 
kovulacak,, bekçilik ve kahvecilik 
ile geçinmek değil, dilenip bir lok 
ma ekmek bile bulmak bizim için 
güç olacak. Sen benim dediğimi 
yap. Hem kendimizi, hem milleti
mizi bu beladan kurtarırız. 

- Ne düşünüyorsun? .. Sen de 
fikrini açıkça söyle. 

- Yalnız bizim paşayı Anado _ 
luya kaçırmakla bu işler hal olmaz 
ki... Millete karşı bütün ihaneti ya 
pan padişah ... Asıl onun vücudü
nü ortadan kaldırmalı ki, işler dü
zelsin. 

- Bak, şu düşündüğün şeye ... 
Damat Feridin Anadoluya aşırı! -
ması geride kalanları süt dökmüş 
kediler gibi birer tarafa sindirıve
rir. Bu kadarcık ~eye aklın ermiyor 
mu? Kızdırma adamı, Allahını !'e

versen ... Bunu anlamıyacak kadar 
kafasız mısın, sen be yahu? 

M us~af~nın yere dikilen gözle 
rı bırden kalktı ve Rizeli

nin yilzüne takıldı. Onun son sözü 
gururunu okşamıştı. Memnunlu 
la: 

- Orası öyle amma, dedi. bilmem 
ki, iyilik yapacağız diye bu işin so 
nunda bir belaya uğramıyahrn 

B ekçi Mustafa yine derin bir 
duşünceye dalmıştı. Anahta 

n verip vermemek için nefsi fle 
mücadele ettiği halinden besbelli 
oluyordu. Kahveci İlyas bunu far
ketmiş ve yine dillenmişti: 

- Ben seni akıllı uslu bir adam 
sanıyordum, Mustafa. Meğer sen ço 
cuktan beter mişsin ya. Senin on 
sene çalışıp çabalayıp kazanaca -
ğın parayı bir tahtada önüne saya
caklar. Daha düşünüHir mü? Hay
di kalk şu kafir şeytanın kır baca 
ğını da bana şu anahtarı ver. 

Mustafa da korkmuyor değil, 
korkuyordu. fakat, çoktanberi ah
baplık ettiği, çok dürüst ve erkek 
bir adam ta ıdığı tlyasın vadetti
ği paraları da elden kaçırmak iste
miyordu. Düşünüyordu. İlyasın va 
dettiği büyük bir serveti gozüniin 
önüne getiriyor, çoktanberi hasre
tini çektiği çoluk ve çocu'ğuna ka 
vuşacağını hatırlıyor, hele köyünün 
zengin ağaları arasına katılıp ku
rulmak pek keyfine gidiyordu. Bun 
lar öyle kolay kolay her kula na
sip olacak şeyler değildi. Taliin ö
nüne serdiği bu fırsatı kaçırma -
mayı ve uzattığı bu nimeti öpiip 
başına koymayı menfaatini.' daha 
uygun buluyordu. Zaten Damat Fe 
ridin bekçiliği de ona pek ağır gel 
miye başlamıştı. Ahbapları, mem 
lekctlilcri bu hizmetini hoş gormü 
yorlardı. Sırası gcldıkçe kendisilc 

alay etmekten bile cekinmiyor -

lardı. İlyasın dediğini yapmak ona 

bir taş ile iki kuş birden vurmak 

gibi faydalı ve zevkli geliyordu. 

Bu düşüncelerin sonunda niha
yet karannı vermişti. Başını kal
dırdı, gözlerini İlyasın sabırsız • 
lıktan 'kıtışan yüzüne dikti: 

- ly~ı, dedi. Bu anahtarı ve
receğim. Yalnız bir şartım var. Bu 
işi çeviren Bey ile bende konuş • 
mak isterim. 

(Devamı var) 

Yakalandı " p azarlıkla alış verişi yasak eden 
Düiıkü gün Yerli Mallar sergisin- kanunun eylülde kısmen 

de Arü isminde bir yankesici ya- tatb)k edllmesi kararı ılzerlne bele- Müstakbel şehir planı tatbik edil-
kalanmıştır. Arif, Yerli Mallar Ser- diye bir liste hn7.ırhyarnk Vekdletc 1, miye başlanınca şehrin Beyoğlu ya-
gisinin en kalabalık bir noktasında il göndermiştir. il kasında yapılacak yeniliklerden biri 
p t is · d '' Pazarlıksız satış yasoığının der- de Kasımpaşa, Kurtuluş ve Taksimi 

azan mın e bir adamın yanı- hal biltün maddelere teşmili doöru 
na yaklaşmış, büyük bir maharetle ' görülmediği için ilk olarak bir kı- en kısa ve gayet müstakim bir yol 
adamca ,r, •• d ile binbirine bağlamak olacaktır. eızın cuz anını çarpmıştır. sım hububat ile belediyeye bağlı 

Pozant ilk önce bunun farkına hallerde muamele gören bazı mad- Bunu temin için Kasımpaşa kol-
varmamış, fakat sergide vazife ba~ deler maktu fiyatla sattırılacaktır. lektörünün üzerine çizilmiş bulvar, 
şında bulunan sivil polisler bu kü- Belediye kontrolde kolaylığı te- dereyi takip ederek Taksim ve Kur-
çük haylazın marifetini görüp ken- ı r mln için halde muamele gören ve tuluşa rampalar vasıtasıyle irtibat 
d" . . k 1 maktu satışa tabi tutulacak olan m:ıd l ı temin edecektir 
ısını ya a amışlar; Pozantı da iş- delerin müfrcdatile satış fiyatını gös- ı • • 

ten haberdar etmişlerdir. Pozant an- teren listeleri çoğalttırrc-ak, bunları ,, Dığer taraftan Kurtuluştan da 
k b .. te . 1 ca o zaman cüzdanının çarpıldığını u ışı tkık ve kontrole mamur o- ı Kurtuluşla Taksim arasındaki dere 

farkctmiştir. Cüzdanın 1·çı"nde 355 lnnlara dağıtncaktır. Bu suretle eı- t . d anzım edilerek bu derenin üzerine 
kuruş çıkmıştır. Küçük Arif Beyoğ- e mevcut listelere gorc pcrakendc-

1 dnin koyduğu fiyat karşılaştırıla- ı muntazam bir köprü yapılacak ve 
lu müddeiumumiliğine teslim edil- cak, ayni zamnnda :ılfıkııdıırların ı bu suretle Kurtuluşa yaya ve oto-
miştir. 1 ancak bu maddeJ,.r üzerine koyctuk- mobil yolcuları için kestirme bir 1 

M Ö t•• •• •• Ç ld lan etiketlerde yazılı fiyatlara göre ı İ . . . yo 
asa r usunu a 1 satış yapmaları temin olunacaktır. il la stıklal caddesıne bağlanmış ola-

Kadıköyünde Yeldeğirmeninde o- j Hububat için de zahire. borsasından 1

' caktır. Ancak tramvaylar yine bu-
turan Doktor Süleymanın muayene- ı cetvel alınacaktır. 'ı .. • . . . 

ı~ ı, • Maktu fiyat usum her lkJ veya ' ı gunku caddelen takıp edecektir. 
h.a~csi~e e~velki gün oldukça şık (iç ayda bir bu usu1ün diğer bir kaç Beyoğlu yakasının diğer hwawai • 
gıyınmış hır kadın gitmiş, hasta ol- ı maddeye teşmili suretfle ve tedrici yetlerinden biri de Cih · i 

w ı olarak umu 11 U .1 t angır ve c -
dugunu, doktora görüneceğini söy- ! i ~ _ _ _ m eş rı C<'cktir. 

varının Gazi köprüsü vasıtasıyle Ga

zi bulv,anna ve dolayısıyle Yenika

pıda kurulacak yeni limana en kısa 
bir yolla bağlanması olacaktır. Bu
nu temin için de Cihangirden Okçu 

Musa camii hizasından Gazi köprü

süne viadük ve tünellerle yeni bir 
yol yapılacaktır. 

lemiş, hizmetçi Aleksiya da kendi- - - - ·- - ~ ., 

sini intizar odasına alm1ştır. zi yandıktan sonra itfaiye tnrafın-
Şık kadın biraz oturup da oda bo- dan söndürülmiiştür. 

şalınca masanın üzerinde duran kıy-
mettar bir örtüyü toplamış ve ya
vaşça odadan sıvışmıştır. 

Hizmetçi Aleksiya gelen hastanın 
doktora gorunmeden gittiğini far
ketmiş, odaya girip masa örtüsünün 
de ortadan kaybolduğunu görünce 

arkasından koşup kadını yakalamış
tır. 

Bu kadının hüviyeti tahkik edilin
ce Mediha isminde biri olduğu anla
şılmıştır. Hastalığının Kleptömani 
olup olmadığı tetkik edilmektedir. 

Otlar Yandı 
Nişantaşında Muradiye dere so-

•·-e--..a T A•.t& W.01"':111r !UA J..J ... 

san isminde üç çocuk, Dere sokağın
dald kırlıkta k\lf tutup plprmeğe 

başlamışlar. Bu esnada ateş otlara 

sirayet etmiş, iki dönüm kadar c.ra-

Bir Kayık Par~aland~ 
inhisarlar idaresine ait ve Osman 

kaptanın idaresindeki 3 numaralı 
motor, Kabatasa doğru giderken Gü
zel San'atler Akademisi önünde san 
dalcı Halidin idaresindeki 3289 nu
maralı sandala çarpmıştır. 

Sandal parçalanarak batmış, san
dalın içindeki karpuzlar da denize 
dökülmüştür. 

Bu yol Beyoğlu yakasının ente
resan yollarından birini teşkil ede
cektir. 

Topkapıda Genlı Bir 
Meydan 

Güneı Ç'3rpmasl Topkapıda gayet geniş bir rney-
Kazlıçeşmedc Demirhane cadde- dan vücude getirilecektir. Bu mey

sinde 106 numaralı evde oturan ve dan, şehrin birÇok noktalanna giden 
Vedat Nesim Dabağhanesinde çalı- anayolların telaki noktası olacaktır. 

Ç Bu .itibarla meydan ehemmiyetli ve 
~a_n --·a·n •• g.~1rı_1ı_s:r_ü]_e~m--~~ dün Flory_a-• ~ • - • .- 15· i.nlıl· ~çın "l'U}Jkapr..,. .... ..,u.u....,ı,,ti.r ,,-ra...._ 
miş, uzun müddet kalmıştır. Deniz- çıkış kapılan a~ılacaktır. Bu kapılar 
de Süleymana güneş çarpmış, bay- mezarlıkların gösterdiği karakteris
gınhk geçirmiı, boğulmak üzere iken tik dekor gözönünde tutularak açı-
yetişilerek kurtarılmıştır. ı lacaktır. 

- İstanhulda kalan kim ki? Ta-

~:::::~E:.:~~::~~:.:~ ı-l~ iSTANBUL HALKI PAZARLARINI NEREDE GEÇİRİYOR) 
ğiz, ölünciye kadar ağalar gibi var- _ 
hkla ömür süreceğiz. 

- Şu iş nasıl olacak~ Bana bir Fl d ~o 000 
daha anlatsana baka~,m... orya a u 1 

- İşin nasıl olacağmı yapıldı~ı ' 

zaman görür ve anlarsın. Sen ken- K !Vı l E l ? 
di yapacağın ite bak: Baskından ı•ş ı• as l g"' en ı'r. 
evvel bize iç kapının anahtannı ve 
receksin. Bir de yalının dışından 
paşa ile rnuhafızlannın yattıklan 
odalan göstereceksin. Baskın gece 
ıi de deniz tarafındaki büyük ka
pıyı açık bırakacak ve söylediği -
miz saatte telefonlann tellerini ke 
ıeceksin. Dünyada bundan kolay 
iş olmaz. 

- E sonra? 
- Sonrası senin işin değil. Biz 

içeriye dalarken sende eşyalarını 
sırtlar, rnotörlerden birne atlarsın 
ve rahatına bakarsın. 

- Ya tutulursak? İşin aksi tara
fını da düşünelim, değil mi ya? 

- Sen çeneni tutup kimseye bir 
§eY söylemezsen bu işi kim duya -
cak ve bizi kim tutacak? Dü§ün 
bele ... 

- Bu işte senden başka kimler 
nr? 

- Kaçtır bunu soruyorsun ... Ge 
~en gün de sana söyledim: Böyle 
,eyler bana sorma. 

- İyi amma, tabii onlan da ta
nımak isterim. 

- Baskm gecesi hepsini birer bi 
rer göriır ve tanırsın, dedim ya. 
Şimdi onların isimlerini sana söy 
lemek için bana izin yok. 

- Haber verir diye mi korkuyor 
sun yoksa? .. 

- Korkan adam buraya gelmez. 
Hem bıze hainlik edersen yanına 
mı kalır sanırsın? Alimallah demir 
sandık içinde saklasalar yine se
ni yok ederler. Bunu böyle bil. Hem 
ne diye böyle tatsız tuuuz şeyler 
konuşuyoruz ya?. Benım çok vak 
tim yok. Ne diyeceksen de ... Nasıl 
bugün anahtan verecek misin? 

Yazan: Seyirci ~ı 
Evvela yirmi bin denildi. İkinci hafta kırk bine çıkardılar. 

Nihayet geçen hafta, altmış bini bulduğunu yazdılar. Bu ra
kamlar, - yazımın serlevhasından da anladıbrımz gibi - her Pa
zar, · Floryada eğlenenlerin gittikçe kabaran yekfınlandır. 

lnsan, zamanın yokuşunda yuvar- Çünkü halk, trene öyle kahramanca 
landlk:ça, kartopu gibi büyuyen bu saldırdı ki, yer bulamayışımı değil, 
rakamlarla karşılaştıkça; gayri ihti- ezilmeyişimi kür saydım! 
yari: , Yirmi kişılik kompartımana, 60 

" - Acaba, diyor, Florya, bu ka- kişi dolunca bizim tramvaylar gö
dar insanı nasıl alıyor? Biçare ida- ziımdc tuttu ve rakam hakkındaki 
re, bu seyyar mahşeri doküp saçma- fikirleri; yirmi kişilik kompartıma
dan goturup getirmek için, o gün kaç na, 60 bilet satacak kadar karışan 
tren işletiyor? Floryada, 100.000 in- zevatın bilet hesaplarını tamam tu
san barındıracak buyüklukte hır tabilişlerinc şaştım! 

plaj mı yapıldı? Trenimizın hamulesi, ara istas-
... yonlarda biraz daha zenginleştiği 

Elimde bilet, koca trenin lokomo- ıcin, FJoryada, kendimizi toprağa 
tifinc kadar gidip dondum. Fakat dar attık! 
bütün dikkatime ragmen, gozümc, \ • 
oturacak . ~cgil, .ayakta. duracak bir Fi oryan ın bir kısınma. Avrupai 
yer bıle ılışmedı. Trenı" başına ka- bir çehre vermişler. Plaj kapısına 
dar dönmeyi basit bir zahmet san • kadar gelen genış asfalt yol, gazirıo, 
mayın! Çtink;· yirmi kusur vagon- kabineler, ilk bakışta goz doyuru
luk treııin boyu, yarım kilometreye yor. Hele kızgın kumlar ortasında 

yakın! ... insan onun başına kadar gi- yükselen yemyeşil ağaçlar, pla)a, 
dip dönünce, Floryanın .. arı yolunu cazip bir hususiyet veriyor. 
yayan katetmiş kadar yoruluyor! lnsan, bu ağaçlara bakıp da, güzel 
Hele bu yorgunluk mukabilinde, bir kumsalı hayalen uzatıp büyütünce, 
saat sonra kalkacak olan diğer treni kendisini bir çöl ortasında, bir vaha 
bek!.:mek 1ecburiyetinde bulund ı- başında sanıyor! 
ğunu öğrenince, adım atmak tak-ı.- Insan, bütün bunlara, kumsalın, 

tinden bile kesiliyor. denizin ve guneşin vusletinden do-
Ben, bütün dikkatime, atik davra- ğan cazıbeyi de ekleyince, halkın 

nışıma rağmen, bir saat sonraki rağbetini her hafta bıraz daha art
trende de oturacak yer bulamadım: tıran sırra da eriyor! 

Florya plljında salıncakta sallananlar 
Fak:at, trendeki yer buhranı, plaj- lerde doksanar kuruşa kiralana,,ilfl'n 

da biraz daha artıyor. üçer kişilik kabinelerin pazar günleri plhja te
gözlere, sekizer, onar kişi dolmuş. min ettiği gelir, 350 - 400 kuruşa 
Buna mukabil, herkes kırk kuruş yükselmiş oluyor. 
veriyor. Ve bu suretle, alelade gün- [Arkası: Sayfa 4, .otun 4 de] 

1-8-938 r--... . . ___ ............... -.. 
1 i Ankaradan 

İ._: elefon Te TellJ'afl~ ... -1 

Ankara Talebeleri 

Kamptan Döndüler 
Ankara 31 (TAN Muhablrinden)-

Ankara erkek lisesinin Alaçeımede 
kurduğu kamp sona ermiştir. Yirmi 
günlerini askeri bir disiplin altında, 
çok faydalı geçiren talebeler son ,;_ 
celerinde hocaları terefine bir ziya· 
!et vermişler ve muhtelif eğlenceler 
tertip etmişlerdir. 

Saat 20 de Alaçeşmenin sırtında 
birleşen davetliler, iştah verici bit 
hava içinde yemek yemişlerdir. Ye
mekte kamp komutanlariyle mektep 
müdür ve muallimlerinden başka 
yüksek rütbeli bazı komutanlar, hal· 
kevi başkanı ve diğer birçok zevat 
bulunmuştur. Yemek samimi musa· 
habelerle geçmiştir. 

d 
Y&.nekten sonra mektep müdüril 

avetlileri talebenin haznladığı mü· 
amereye davet etmiştir Genç as• 
erler, sırtın eteiinde büyük bir 
alka çevirmiş ~'e sahayı fenerlerle 
ydınlatmış bulunuyorlardı. Halke
inin müzik kolu bir yanda mükenı• 

s 
k 
h 
a 
v 
mel bir saz takımı vücude getinnif, 
Ankara radyosundan da ban artist· 
er davet olunmuşlardı. Temia ve g0 
el dekoru içinde bu manzara cld • 
en Jatifit. Gençler, yirmi günlilk 
a:ıı:ifelerini yapmıı olmanın gönUl 
erahlığiyle bu toplantıya nete katı· 
orlar, eğleniyorlardı. 

1 
z 
d 
v 
f 
y 

h 
Toplantı talebenin komutanları 

aldunda samimi tezahürlerine de 
esile teşkil etmiştir. Oyunla, pr • 
iyle, ve müzikle geçen g~ vakit .. 
re kadar devam eden mUsameredeJI 

v 
k 
le 
5 oma talebe istirahate çekilmi' ve 
abahleyin de mümeyizler heyeti ha
urunda nazari ve amell imtihan vet 

s 
z 
m iştir. 
J ZMIRDE: 

Yeni Otobüsler 
lzmire Geldl 

B 
Izmir, 31 (Tan muhabirinden) -

elediyenin Almanyaya ısmarladıll 

O otobüs gelmiş, 4 tanesi ~ .. 
n çıkarılmııtır. Arabaların teer6~ 
r. Hu otoDusıer, DU pazan~ı I" " 

1 
te 
tı 

n 

b 

tinden itibaren Izmirde işleuıi,
aşlıyacaklardır. Bu modem otobOI 

re, şoförün bir düğmeye basmasi"' le 
le açıla~ ve bir düğmeye basmas11' 

apanan otomatik kapılardan giriliP 
ıkılacaktır. 

k 
ç 

Kampı Bitiren Gençler 
• Döndü 

pı 

Izmir, 31 (TAN) - Askerlik karı>" 
nı bitiren gençler, bugün, komutatl 
rının, hükumet erkanının öniin.Ja 
arlak bir geçit resmi yapmışlar, 'fi 
tatürk heykeli önünde ant içaıil -
ı-dir. ... 
Binlerce gencin, "Burnova" dP" 

la 
p 
A 
le 

a skerlik ocağından ayrılmaları. çoJ 
eyecan yaratmıştır. Bu gençler bsl1' 
arafından, büyük tezahüratla uaıat' 

h 
t 
la 
d 
nmışlardır. Cümhuriyet meydatılır' 
a büyük bir intizamla yapılan ge ' 
t recmi, yarım saatten fazla süt' ' 

müştür. Bu geçit resmi esnasındlr 
eydan, gençlerimizi alkışhyan ~ 
rce insanla dolmuştu. 

çi 

m 
le 

1 TAKViM ve 

1 Ağustos 1938 
PAZARTESi 

8 inci ay Gün: 31 
Arabi 1357 

CemaziyelAhır: 3 
Güneş: 4,53 - Öğle 
İkindi: 16.16 - Akşam: 
Yatsı: 21.19 - İmstık: 

YURTTA HAVA V AZIYt:1I 

d 
Yeşilköy meteoroloji istasy~~~ 

an alınan malUmata göre buguıı tf 
a yurdun doğu Anadolu ile 1'B (1 
enizin şark kısımlarında bulutl&J ,el' 

v 
d 

b 
1 
g 

mevzii yağışlı, Trakya ve goC 
ölgelerinde bulutlu, diğer bölft~ 
erde umumiyetle açık geçmiş. t 1 
arlar Trakya bölgesile kısrnefl I 

Egede kuvvetlice, diğer yerlerd8 

s 

ta kuvvet esmiştir. 
Dün İstanbulda hava az b~1~ 

geçmiş, rüzgir şimal istikametıtt, 
aniyede 4--6 metre hızla estrlı 

Saat 14 te hava tazyiki 759.4 ~ 
emtre idi. Suhunet en yüksel< iH 
neşte 65,1, gölgede 31 ve en ô 
20,5 santigrat kaydedilmiştir· 
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ÖN_I .fi.ht 
ispanyadaki 
Son Taarruz 
)' ctzan: Omer Rıza DOaRU L 

Lpanyadaki Cümhariyetçiler, ha
ltııalar tarafından yere vunıldukça 
>'etti bir hızla kalkınan n mukabil 
..,ekete ıeren bir kavvettir. Şim-
~· > 1

>'e kadar bir kaç defa alır dar-
~lere ufnyan Cümhuriyetçller, hl~ 

Dün Filistinde İngiliz Kıtaları 
İhtililci Çetelerle Çarpıştılar 

Dükkanlar Öğle 
Tatili Yapmalı mı, 
Yapmamah mı ? 

l'a.zan: B. FELEK 

Cç gfln evvel bu sfitunda dükkan 
Jann muhtemel olan öğle tatiJJeri 
hakkında bir yuı yazmıştım. Yazı
nın edası daha ziyade öğle tatili fik 
rinin aleyhibde ~ibi idi. 

darbeyi de mukabilsis bırakına
ıı.ı, sayılabilirler. Gerçi fa:k kuv· 
~ler ve faik silihlar Cümhuriyet· 
~ri ıeıUemeie mecbur etmiı ve 

Dün de Kudüste Bir Cadede iki Bomba Patladı, 7 Kişi Yaralandı. 

Yiizden bugün ispanyanın tiçte 
~i Frank:Wtlere reçmiftlr. Fakat 

Tedhişçi Çeteler Yer Yer Faaliyetlerinde Devam Ediyorlar Karrlerimden sanatını söylemiyeıı 
fakat dükkan cnhibi olduğu ifade
sinden anlatılan bir zat bana bir ser 
zeniı mektubu ıönderm:Ş Yazımı 
beğenmediğini ve mülihazamı doğ· 
ru bulmadığını söylüyor ve bunu söy 
lerken de "darılmamamı" istiyor. 
Hemen beyan edeyim ki; fikirleri • 
mizin hazan birib'ırine uymaması, 

kar terle benim aramdaki manevi bağ 
lan gevtetecek bir ~ey değildir ve 
ben kucak kucak kusurlarıma rağ
men benim fikr'lrnde olmıyanlara 

karıı müsamahakar olmak kolayh -
ğına malikim. Zaten fikirlerin bir 
hizaya gelmiş redif efradı gibi hep 
biribirinin ayni olmasını da anormal, 
hatta gayrikabil bulurum. Onun :çin 
okuyucumun, öile tatili lehinde ol
masını pek tabii ve benimle bu hu
susu münakap etmesini de gayet 
medeni bir hareket sayarım. 

~kiıtlerin Faslılara n yabancı 
~letJerin geniı yardımlanna güve. 
~k bu muvaffakıyeti elde ettiJde
..... herkes biliyor. 

l\ lapanya Cümhurityetçilerinin Eb
•· tlaertnde yaptıldan son taarrm '°' l.a mukabil hareketlerin en i
~Ulerinden biri aayılablllr. Çtln-

laıaanya harbinin bitmek tlure 
~dlğı bir sırada batanlan bu ta· 
~ • ..., Cftmhanlyetçilerin hayatını 

~elen ISbat etmekte, 'H hubin 
--~ kolay bitmiyeceffni apaçık 
.:~ektedir. Bele Valiııaiya ile 
~.lonanın kendilerini mUdaua 
--~ teala etmlyeceklerl de he
::- katılına, İapanyamn daha bir 
._ ltl11JıarebeJere aalıne olacafı ve 
~ ltl11Jıarebelerln de çok kanlı ola-

aıılaplır. 

~~re &zerinde Cthnhuriyetçfler 
tt"""'lllıldan bqanlan taarmun aske

~~ti ne oluna ohun, muhu
"'-

01aıı bir nokta, manevt kıymetl
tı...._ '*7nıt11Uat1r. Cfbnhariyet or
~ IOn mun.ffakıyetleri kazan-

" nıanevt kudretinden bir şey 
ttt inıediiini Ye hpanyanın hiirri-
~e istiklali ufnmdui mikade
~ de.,..nı ettirmete muktedir ol· 
~ a labat etmfıtir. 

'Arap Parlcimentoları 
İlkteırinde Aralarında 

Bir Toplantı Yapıyorlar 
Kudil 31 (A.A.) _ İngiliz latalan fle Asiler arasında tTaberiye o

vasında fl~detli bir çarpışma olmuıtur. Beş tedhişçi ölmüş ve birçok 
kimle yaralanmıştır. 

Kudüale patlıyan bombalar 

Berut, 31 (A.A.) -Dün saat 20de Kudtiste ~al Jor~ caddesinde iki 
bcmba patlamıftır. Bu sırada caddeden fazla mıktarda ınsan geçmekt~ 
idi Yedi ki.fi yaralanmıftır. Suikast failleri kaçmışlardır. 

T eccrvü.ze uğnyan A raplar 

Kudüs 31 (A.A.) _ Kalikilli istasyonu civarında müsellah bir çe
te demir ~lu işlerinde çalışmakta olan sekiz Arap ameleden mürek
kep bir ekibe taarruz etmiştir. Bu sekiz Ar~p ~rta~arda~ kaybolmuşla:
dır. Ayni mmtakada tedhişçiler, bir Ara~ oldurmuşlerdır. Nablusta hu
kllmet memurlan birçok kimseyi tevkif etmişlerdir. 

Arap deoleıleri parlamenlolan toplanıyor 

Şam, 31 (A.A.) - Suriye hükiımeti, komşu Arap devletlerile ö
nümümeki teşrinievvel ayının ilk haftası için bir parlamentolar arası 
kongresi tertip etmiştir. Parlamento rejimine malik olmıyan Arap dev
letlerini temsil ettireceklerdir. Kongre tarJlfından ittihaz edilecek olan 
kararların Arap memleketlerin siyaseti üzerinde umumi bir tesir ve şü
mulü olacağı tahmin edilmektedir. İngiliz Askerleri Kudüstln arap mahallelerinde nöbet bekliyorlar. 

Karin.le milnakaıaya girişmeden 
evvel ıurayı söyli~·eyim ki; ben dük
kanların öğle tatili hakkında o ya
zımda kati hükümler vermiş değil
dim. Yalnız bu tedbirin hatırıma ge· 
len bazı mahzurlannı saymış ve ka· 
rar ver'llmeden evvel bu noktaların 
da göz önüne alınmasını temenni ct
mistim. 

~ılcır oe lapanya 1-rbi : 
~ harbinde Fuhlar mlhlm 
l'el 011lamqJar, bilhassa •ener•I 

ota11ıa muvaffakıyetlne hizmet 
""' 

1-.rtr. Frankoya hizmet eden ........ - t 

Fransız Baıvekili 1 

Harbe lnanmıvor 
Bir Bakışta Dün!J'!: .. Hab~rleri · . 

! < ?'., ~. ... • • 1 

Öğle tatilinin lehinde bulunan o
kuyucumun mektubunda fikirleri -
nin kuvvetini' ıösterecek delillere 
maalesef rutselemedim. Bir dükkin 
sahibi olması itibarile işe yakından 
el sürebilen b 'irinin bu fikri kuvvet· 
Jendirecek bir delil ileri sürmemesi! 
de beni bu tedbirin isabeti hakkında 
büsbütün üphe~·c diişürdii. Kariim 
mektubunda beni ikna için ancak 
~unları ö~lii~ or: 

ku ....... ............. -·· ..... t.. 
.. etleriae kup ae•kolunmllf-

~dradakf ademi mldahale ko
tu illa İspanyadaki yabancı ıö
i erı çekmefe dair karar .er-

'-umnurreısi Löbrön de 
Fraasonın Siyasetini 

Medheden Sözler Söyledi 

~ •e bu kararlan İspanyada dö
ca!kl tarafa tebl'.\j etmesi Uuri
>.a, hariyet hUk6metf, Fashlann 

ti ancı ıayılınalannı •e yabancı 
Plerle birlikte memleket ha. 

t., çıkarıbnal•r.ını istedi. 

Avmyon, 31 (A.A.) - B. Löbrön, 
buraya iki kilometre mesafede Sa
lomon dağında inşa edilmiş olan 
son derecede modern hastahaneyi 
ziyaret etmiş, .sonra Alplerden inen 
vadilerle Massif santralı birbirleri
ne raptedecek olan Ron nehri tize-

~· Cüınhurlyetit bu talebin. 
rindeki köprünün temel taşını koy
muştur. 

idiL Çilnkü hugfln de Fas 
1e b ' ~t •ltımından, müstakil bir 

Reisicümhur, bunu müteakip A
vinyon'e ait ilk hıristiyan kitabeler 
koleksiyonunun vazedUeceği Sent 
Andre Löba klisesindeki zaviyeyi 
ziyaret etmiştir. 

;torlaktur. Ve bu fmparator
tte aa hUküından idare eder. H•
'ltt.ıa )'llJ ilç mıntakaya aynlmllJ
>'eaı'~rı en bUyfttu Fransanın 
~ı~ ~ltındadır. Ve burada Fran 

.... dır. Fakat burada da bütün 

1 \ ,111~1er muhafaza edilmekte ve 
tibf ;rı•rıın hük1lmeti de bir ,heJ6. 

'-rnıaktadır. ispanyanın Fas 

11lllda da Fu sultanının bir 
t-.1 

1 
bulunuyor ve bu mıntaka

~ •lika ve bailılıfı bu ıu-
,..,. rıtıyor. tlçUncü mıntaka is., , ..... 

t. "e burası beynelmilel bit' 
rafından idare olunmakta-.. ~ 

"'4 "•ziyete göre Fas salta. 
-...~'41ı >'•ıamakta olduğuna göre 'tv' Pranko hesabına dövüten 

da yabancı ıayılmalan 
~t. ~aten yabancı oldukları 
~~Rot&rmez bir hakikattir. 

:"llttan'ın Seyahati 

~ " Geri Kalmıı 7 
h_. ,r•, 31 (A.A.) - Sündey 
:"t ıı •zetesi, yuzbaşı Vidmanın 
l4t ): ltibbentrop arasında çıkan 

rı zunden Londra seyahati 
lla 

1
Pta1 etmiş olduğunu istih

t • 0•tlen yazmaktadır. Bu ga-
bı. ... ' te · b 
--q it ' Yuz aşı, Lord Halifaks 

"'-ıea 1 
ilk vazifesini ifaya nazı-

t. '-'•tı olmaksızın memur e-

ı_~tr0 t 
1 ~ P, ngiltere ile olan ra-
~, \te ahiren Londrada bulun 

B. Löbrön, yeni ticaret odasını zi
yaret ettikten sonra Suprefektürlük
te verilen bir ziyafette bulunmu:; ve 
ziyafeti muteakip Damnasyon dö Fa
ust 'un temsili ile kuşat resmi icra 
edilen eski tiyatroya gitmiştir. 10 
bin seyirci Reisicumhuru alkışla
mtflardır. 

Frtmn% Cümharr.Ui oe 
B'lftJekilinin •özleri 

Avinyon, 31 (A.A.) - Burada pa
paların şatosunda l}erefine verilen zi 
yafette nutuk soyliyen Reisicumhur 
B. Löbrön, B. Daladiyeden ve hü
kumetin eserinden sitayişle bahset
tikten sonra, ezcümle demiştir ki: 

" - Bugun dünyanın gösterdiği 
manzara içinde, bir taraftan harp 
yapan milletler diğer taraftan mu
vakkat halaslarını otoriter bir re
jimden aramak mecbı.ıriyetinde' ka
lan milletler arasında, demokratlar 
pmpiyonu Fransa, kiyaset. tedbir 
ve saadete bir misal teşkil etmekte
dir.,, 

Reisicümhurdan !lonra söz alan 
Başvekıl Daladiye ise, c;on harici 
güçltikleıi mevzuu bahsederek de
miştir ki: 

" - Harbin mukadder olduğuna 
hiçbir zaman inanmam. Bugiın di
yebilirim ki, onıımiızdeki çetin ge

çitler atlatılmış bulunmaktadır.,, 

Petrol Kanall 
Paris, 31 ( A.A.) - Figaro gazete

si yazıyor: 
Milli müdafaa nezaretine tabi 

karbüranlar komitesinin 30 H~ 
randa tayin edilmiş olan azası son 
günlerde ilk defa olarak toplanmış
lar ve ve Atlat Okyanusu sahillerin
den Fransanın merkezine petrol 
nakli için bir boru in§cısına karar 
vermişlerdir. 

Bu if için tahmin olunan bütçe, 
150 milyondur. Boru tahribata ma
ruz kalmaması için yn altında yapı
lacaktır. 

u. R. S. S. 
Demiryolu Günü 

Moskova, 31 (A.A.) - Dun bütün 
memlekette demiryolu nakliyatı gü 
nü kutlanmıştır. Büttin istasyonlar
da bu münasebetle mitingler yapıl
mıı ve şehirlerde halk eğlence top -
lantılan vukua gelmiftir. Moskova
qa bayram, kulttir parkında yapıl
mış ve toplantıya 100 bin kadar kim
se iştirak etmiştir. 

ISVIÇRE 
Dolfus'ün Karısı 

Benı, 31 ( A.A.) - Ahiren ortada 
dolapı.tf olan ıayialara ragmen mü
teveffa Dolfus'ım dul zevcesi Al
manyaya asla donmemege karar 
vermiştir. Kendisi yakında lsviçre
den ayrılacak ve çocuklarile bfrlik
te Ingilterede oturacaktır. 

ARNAVUTLUK 

'I Paris1'e iki Yeraltı RUMANYA 

Treni Çarpııtı 

Pari~, 31 (A.A.) - Çok f .d
detli bir metropoliten müsade-
mesi neticesinde arabalann 
camlan parça parça olarak et
rafa savrulmuş ve hadise yol
cuların pek kalahahk olduğu 
bir zamanda vukua gelmiş ol
duğundan bunların feryatlan 
etrafı çınlatmı tır. 'Oç kişi ya
ralanmıştır. Hastaneye kaldı
rılmış olan bu Uç yaralının sıh
hi nziyetleri i, idir. Münaka
lat saat 19,15 te tekrar başla-
mıştır. 

AMERiKA 
Tayyareciye Ceza 

Vaşington, 31 (A.A.) - Ticaret ne 

zareti, Nevyork - Düblen seferini 

mezuniyetsiz yapmış olan tayareci 

Karrigen'e bir prensip cezası vermiş 

Dini Ayin 
Bükret. 31 (AA.) - Dün akpm 

Kurtea Agres'de muteveffa valide 
Kraliçenin istirahatı ruhu için yapı
lan ayinde Kral, \\ liaht, Başvekil, 
Patrik Miron Krestea ve bütün na
zırlar hazır bulunmuştur. Ayni saat
te memleketin butün diğer klisele
rinde de ayinler yapılmıştır. 

IRAK 
Petrol lıletmesi 

Bağdat, 31 ( A.A.) - Irak hü.kU
meti, Basra petrol madenlerini işlet
meğe karar vermi§tir. Bu işletme
nin imtiyazı hali hazırda Hayfa ve 
Trabulusuşam petrollannı işlet11U'k
te olan şirkete verilmiştir. Bu şirke

tin Irak - Iran hududundaki petrol 
satıhlan miUtesna olmak t'i.zcre Irak 
petrol sahalarının monopolüne bil
fiil sahip bulunmaktadır. 

YUGOSLAVYA 

''Dükkanlann öğle tatilinden mak
sat dıikk4ncının oturmasını değil, 
biraz inaanlapıa.nnı temındir. Çtin
kü bi.c dükkancılar sabahın saat ye
disinden ak§amın ayni saatine kadar 
daima ve seve seve müşterilerimi
zin emrine ayakta durarak munta
zırız. Bunun da bir haddi var. Oğle 
üzeri tam yemeğe oturacağınız da
kika bir iki müşterinin gelip bizi sa
atlerce tatlı yemeğimizden mahrum 
etmesi sizin nazannızda bılmem ne 
kadar hoı görünebilir?., 

DükkAnlann akşa mayni saatte ka 
panmalan nasıl bir zarar doğurma
dıyaa öi'le tatilinin de böylece za • 
rarsız geçeceğini iftldia ettikten son
ra okuyucum mektubunu şi>) le biti· 
riyor: 

"Bilmem hangi bakkal amdeye 
yemek satmakta, zarar edecekmif 
diye bizim insanlıktan uzak tutul
mamız ne dereceye kadar mantığa 
yakın olduğunu ıormak ve sizin ye
mekten ehemmiyetsiz bir iş için 2ort 
beı defa kalkıp kalkmıyacagınızı 
bilmek isterim .. .,, 

Göriiyorsunuz ki biitiin iddia öğle 
yemeğini rahat '.\"emekten ihan•t. 

Baıvekil Kotorda Balbukr bu tedbirin derpişinc schep 
tir. Nezaret mumaileyhin ticari pi- diikkincıyı sekiz saatten faıla çaluıı-
Iotluk ruhsatiyesini dört ağustosa Belgrat, 31 (A.A.) - Dün Kotor tırmamak. Demek arada mak at ih-
kadar iptal etmişir. Bu ceza, Kar- ahalisi tarafından Başvekil B. Stoya tilifı var. 

rigen'in biıtün dünyada kazanmış ol dinoviç tereline yapılan btikbal in- Ben bu zatı bu isteğinde haksıs 
duğu sempati sebebile böyle hafıf ter san muhayyilesinin tavassur edemi • görmedim. Herkes ~·emeğini rahat 

yemek ister, likin hatta banka direk tip edilmiştir. yeceği derecede parlak olmuştur. 
tör1erine 'arınca ya kadar is l üzıin

ı•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ den ö~e yemeği tedir~n olan ni~~ 

Frank·ıstlerı·n Taarruzları ıeri vardır ki, insanlıktan uzakJa ,,, _ 
mıı deilldirler. Kaldı ki Avrupnda 
öğle tatili yapan mağazalar da pek Hl• ~b·ır Ne+ı·ce Yerm·ıyo mahduttur. o"t tarafı yemeklerini ~ r rahat yiyiyor di, eme3 iz. Ne t17 ~ a 

Şiddetli Sıcaklar Barselona. 31 (A.A.) - Bir tebliğde şöyle denilmektedir: 
Tirana, 31 ( A .A.) - Tirana ve ci- Şark ~ephesinde Fayon'un ıimalinde ve Villa dö Lazarko yakının-

gid"ıyoruz. Bugünkü mrsai saat"ne 
nazaran de\•let memurları ekizdc· i1 
başına gelip ikide a3 rılıyorlar. nu 
adamlar da öğleyin yemek 3 cınek is
temezler mi? 

uannda müthi§ sıcaklar hukum sur- da şiddetli muharebeler devam etmektedir. Düıman şiddetle muka-
nıektcdir. Sıcaklık, gölgede 3715 de- vemet etmekte ise de gayreti boşa ıitmeldedir. 
rcceyi bulmuştur. Estramadurc cephesinde düşmanın taarruzlan püskUrtülmii tür. 

-o- Ehr cephesinde CUmhuriyetçiler. Gandeaa'nın takriben 30 kilomet-
re şimalinde kain Fayon'da çok §iddetli bir mukavemete maruz kal-

Fra nsa Turunu Bir mışlardır. Daha cenubunda Villa) ba dö ı.asu önünde şiddetli m u-
lt alyan Kazandı harebeler olmaktadır. Takviye kıtaatının viirudu Frankistlerin yerle. 

Vatmanı~ ... biletçiler, kantrolörlrr. 
polisler gibi çalışma saatleri H h.•\ e 
tesadiif edenler ne olu3 or? Onların 
canı yok mu? 

' ,:na rağmen Nazi fırkasının 
~1'11\ eyhtarı grupunun reisi -

ı._ •· İngiltere ile iti1'f ta
Oöbeıa, Himler, Rudolf, 

p ı.raftandırlar. 

B. Daladiye bundan sonra. son 
Jngiliz - Fransız dostluk tezahürleri 
dolayısile duyduğu mem:ıuniyetini 
an•atmıı ve Fransız hiıkfımctlnin 
sulhü muhafaza icin her şeyi yapa
cağını söyliyerek nutkunu bitirmit
tfr. 

Paris, 31 (A.A.) - 4550 kilomet- rinde tutunmalarına medar olmu~tur. Maamafih hükumetdler yeni. 
relik 21 merhaleden ibaret olan den b"ır miktar esir almışlardır. F.hr boyunca Frankiıt tayyarecilerini 
Fransa bisiklet turu bugün bitmiş pek ziyade faal"yetlcri görülmüştür. 

Maamafih ben o yazımda mani • 
faturacı gihi mamul !'ie3 lcr satan 1111-

ğazaların kapanmalarında beis gör
memittim. 

Bana mektup yazan oku' ucum un 

fLttfeıa Hflfavı ceınrı ızJ 

ve Italyan koşucu Bartali bu mesa- Gandesa'nın cenubunda hük1lmetçiler kazanmıı olduklan mevzileri 
feyi 148 saat 29 dakika saniyede tahkim etm"iderdir. 

almak suretile birinci gelmiştir. 11---------------------------1 



~ <-ı l-ı. I< e ırı. <.:--le r ele 
Otomobilin 
Altında Kaldı 
Yaralandı Birli e Yaşadığı 

K d E 1 
Cerrahpap hutahane9l lnpatm-

a lnm Şya arını 
da çehpn amelalerden Tqköprllü 
Sadık oğlu Ahmet evvelki akpm 
saat 20 de Be7wttan geçerken Ha.-Al k G .. t .. .. zarOI r~n idaresindeki 423, ara o urmuş ::n: yar.=ı:;m~rr:= 

eat---~ p,-1_! __ • inci b hastahanesine kaldırılDll§tır. 
~-T-• oblraıl ....- ıMD e ir kaclm dün Adliyeye 

llll&nıcut ...__ _..... ~ oldaiu blbaqu ~b8tafa Araz• Alfl•da lalcll 
bmWeki edennn, ..,.ı.nm çalarak bçtıimı iddia etmit ve hak. Kijantaşında Me§l"Utlyet mahalle-

_.__. .__,__ K sinde Kevser sokalında oturan 80 
hwle M~- ~~unm•me alre takibd Y91Mlnwımı iat. ,apııda Ali oll• Ahmet evvelki gün 
.Ufl:lr. Beyoğlundan geçerken Beyoğlu it-

Palrlmnfn ldd•ımıı ,ar. koltuk- """•I de .....,.__ ..__...... falJaalne alt arozözün altında kal-
•""" -v•ı• ~-ı-r-· IDlf, bllpndın yaralanmıt. Beyollu 

fil Mutafa. Dd akpm evvel Pakize- XMımn mflnallal lltrlM Jııoltuk- butaliınalne kaldırılmqtır 
71 yanma alarak Beyollundıkl bah- çu Muatafa oelbecl.,,lt, faı.t Kus • • 
~erden blrlne gMilrmiif, orada otu- tela lr•H•IM Jmmbk inadını reci Nrlnmn ı-
ıup ellenirlerken Mustafa: etmlf: Huköyde kok kömürü deposun-

- Abllil• bak, demJf. Yanıma _ Onlar benim m•hmch. Ben ten- dan kömür almakta olan 492 numa-
para almayı uııutmuf'llll, sen bura- di m•lnm aJıdun ve Paldaedeıı 1ftl- rah kamyonun toföril Saldı otlu 
da otur, ben gidip paramı ahp gele- dun daiftir. a Dzım kım)'Ol.wı tek ~·lwliJıdeki 
Jbn. PUiia de iMi evaJuaa ~ futa havqı bopltmaya çahfırken 

Pakize oturup Mustafayı beklemi- tuvalet ftl&ln libl Dıhn :·~· lAatlk patlaD:uf ve fldcletle çıkan taz 
,. bef1ımı .. fakat uzun milddet bek- dulunu w _.,. .ıt olma: .:ıı: yUdl bava De toför yüdnclen ve 
ledill halde Mutafa gelmeytnee he- dete lmJrAn da oJmldılJnı IGyle • l6zlerinden ehemmiyetli surette JB
llln g6rilp erine d&nmtlfttlr. J'abt mlftlr. MGddelummnlllk bu itte ralanımf, imdadı aıhht otomobili lle 
eve d&ıflnee evalannı brmüarıtık hutsuçlar ahJr.lmJM &INOek bir = c...mı.... hut.abannine kaldınl -

blr halde g6rmflf ft bu lfl Mustafa· yet aknwm•1ı ahlrtmı umumlJe dai- tır 
mn :raptılım tahmin etm1f. Brtesl resfınde tat'ibata bqlemıfbr. MGYHcla Yanıı• Çıkfl 

O 
Pmcbklıda Mebuan -d_._..a-.ae 

füriikçülük EY Zorla Eınnı,.t odun de~-.;w;. 
Y 

ballı bulunan Mahmut kaptanın 

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

66L• fRllATI: 
Sut HM Plfıkıe .. musUdll, 

Ra...oı 11,11 ~ Ulrk mmilmi. 
Muhtelit pWt nep-J7atı. ıı.oo Son. 

AKIAM NltRIVATlı 

llılO PllJda üna anusumL ıt,11 

ve arkadaflan tarablldan Türk m 
ve halk 1Ukılan. 19,55 8ona ha 
IO,• a.t tJUt Orenvte ruathan 
dlll Mldlb llUltafa Callar " 
lan lualln4laD Tiril muaıu.t " halk 
kılan. 20,40 Hava raporu, 20.d öm 
:sa Dolru1 tarafından anpça ııö7lev, 
Saat QU!, Orkestra: 

1 - llende11on: Ray B1u. 
1 - 111111J111d: Dans ele Penan, 
1 - R--= IRldleL 
21,IO l'ual 18& bqeti: lbrabim " 

daşlan tarafından. 22, 1 O I>ömarinl 
Binde mandolin orkesır.at 22.50 SoD 
berter Ye f!l1ell1 gdndn proıranu. 

Ankara RadJ'Ol'I 
MLI N•tRIVATI: 
saat ıuı ııc.,..ıc plAk neşrfJatl. 

Nida 'Nl'k nlllk.181 w Ulk 
15.11 AJ ... ~J,eri. 

AKtAM N•tRIVATI: 
Saat ıuo P1Ak1a dana mQlfldd 

'l'Grlt 11n111Jdal w halk ll!'kılm. 
BID) 18.00 Sut Q8tl 'N ua.-ea 
79t. 2G.ll TOrk .... .,,.. .. halk 
1'n (Handa) 21.00 PIAk ~tı. 
IUkbo ..ıon orkstruı: 

a - ime l'lldouk. Paraphrlse. 
• - llublltılln. Ramame 
o - Alld&tlr, A..._.. du _.., 
; - Beetboven Adlgio _._,&ılı! 
el - Montl Curdu. 
Saat IO.. Ajana haberleri ve bav&. 

para a.11 Yaranld ~ w laa.: 
SENFONİLER: apan Bir Adam Glnn k lıtlyen ldaı-et ndekl ~7 tonluk CI 1un yüklü 

Yakalandı 1 
ma\"l'lada yanjın çılmnf, ır.avnanın ki Arkada• kıç tarafındaki oc1un1ar J.Ucllidan • • • • • • • • • 

~ - ~ S _.itfaiye lanfmclan ~- ILU'lr K-.nı 
7&pall Ha Beldr :: BYftlkl ....... &e,ollunda Aha- mQft(lr. Yan11mn neden pblı talı- ',it Ber11n km daJıuı hafif 

ft • ebVe Jmalncle noa c..W.lm de lld ~ ortahli ldk edllmektecUr ca.ıı *"-> uo Pmt. !ıfohdl1al 
im bdıu 2IO karat mWaıbfHnd• bl velwtıeJe ............ • mu.udll 1.11 ._ UI Km& 1 .... 
:rO JaPlllÜ IQÇll üa ..su,.,. ....u • .,._ Benkamııd• .....,,k ~ llr A._ı Y•ralaclllar O~• w.,.e1ı -..el•rlala ne...- 12Parla11~ P1Ak komed 11 

mlfltr. ' paa MmM ft ~ Muun • Ged1kpap caddellnde oturan kab 2'oplcapula 2'e1cad camUMa a"lunmclaki 1 aumarcılı eode otu- kıla daJıala Ork..tra kouerl 
13 

NebiJıe .-.__.. Y..t tmatnde 1 m• - ~ kadar blr ~e b- veci •- ..a1u 'Dn--m1n De •-' ra" Mcabclcl Hcalit """"l Al" • 4:ı....- s-~- musiki (14.11 devamı) 13.20 Pul!t ..,..._ ~-..,- .-. ur>"" ..... v .. vaa ...........,. ,..,&&& . . vw u """ ,..,_. -ıcca Salı pati bh' defada --11aını1er (14 keza) ıs.• Bt1knl 
wu.rle ortılrJap tatbcı dftkldm iflet falan ~ IOııra, bhu da ho - caddede oturan Artln ft Arplos Uriri la.ı, birin erlcelc olrnalc üe re tiç çocslc clop""tlfCllr· AnsfNlea muildli cıuo dnlmı) ıuı 
mektecllr. hkat ortalı ile aralann- varda1ık etmek lstemlflerdir. Bu nl- kavıa etmif}erdir. Halit afi• Ali fakir bir Mamd&r, 1caanc1 udır. Salı da" d-,.,. df7a1 PWt koueri cu.ıo DelmcıD 
da clabnt bir hlttıaf vardır. H&Cl Be- yetle Abanoz caddesine girerek, Kil- Artinle Arşalos Bi.i'nyamini böğ- gelen üç ÇOC1'ğundcın bQflca Halit ve l"'- UMi1'de cılGhG da ilci truı. prkı) 18.41 BerUn kua 

ldr bu lhtlltfı izale için Nebiyeye yaya ait umumi evin kapısını çal - rilnden ve karnından yaralamıılar- oglu vardır. =:-~ ıs;:.11.:u~a.:. 
muab. vermif, bunlann bir ktmunı mıılardır. Fakat, her nedense, içer- dır. Yaralı Cerrah a hastahanesi- Mahalle müme~rili Şevki bu fa.kir aUeve bir vardım olur imi- Bfllu .. U-oll IDlldcl 11.20 
clOkJrtnın ötelin• berlaine koymuı- den kapı)'l açmak iltememifler, eu- p 18 dile doPm" &le~ Wlclinnl,str. HQlit oğl• AK de bir~ iZ4t- lon orkestralı EVan, prkJ. polka. 

81, bir )aanını bir alaç Jdltilli için- sen tarhOf bir halde olan Ud adkadq ne kaldınlmıftır. be~ tn..._. ....,, isle ir Wtndeta ~. fııetuftıtM ret) I0.20 Pette CiPn orkestrua 

d8, bir Jamm11 da denla Dnmnda da ifl tabadayhla wrmutlar ve içe- Denize Dikildller vcn-c:lam edilme.W .,...,.. S. lecliaıenb& Udz ~- I> ::.=ee.~~~0n;:, 
79tnr111m taftlye etmif*. ri zorla J)rmefe te~ils etmişler- Dün Sirkeci gümrülil öuUnde bir alt ,.,.... oı...ı. ..,.. .., ıf .-, Wo•,,.. ~- 8-- ~ ...,,,,.....,.,.,.,,., :VUIOft it.il'_., 
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ve tat ~ kadan>ı Mil w Recep ıavcamıvacaOI ~ üçiıkri" üçiine cı. ..., ~ ...ıtnak· 
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=. Ml7l1t Mfterlkan pltlt 111 

• Bekir yakalanarak adllyeyuev- Sokağın muhafazasına memur za- d . .. l rdlr INdar ..... OPBllALA&, onanr..a: 
~ uşmuıe . ~~~~~~~~~~~~~====~~~~~~~=:~ 

kolunmUftur. bıta memurları derhal müdahale e- -:... =- = z= = 
. . . . . . . . 

------------ derek, hadisenin daha ziyade büyü- Edirnekapıda Sultan mahallesin- Floryada 60.000 Kı· şı· ODA MtJBbdBI: 
Mel eldaı.a ltibem vabwtlal da- mestne imkln bırakmamışlardır .. de Odalar sokağında 40 numaralı ıı.tct Pna Pl7ano. Keman 
.. rahat mlltalea .U'blllrdlm. Bele MOtecavizlerln her ikisini de yaka- evde oturan Nımetle kardeşi Cemi- (l'nnl lklmb.t) to.ao BOkrel 

..... taa akpma utlu mtlfterilen 'hyarak ,merkeze götürmütlerdlr. le, da7ılan Adil " atabeyleri Re- Nasıl Eg"' lenı·r ? :.:=.(=::.-idil 

........_ J'emek J•IMJ• •akit b11 Füat Ahmet ile Muammer mer _ cep dün aaat H tıe ıumıek Umre Sa-
lamvaeak katlar iflek bir ticarete kezde de polis komiserine hakarete- rayburnu Parkına pbnifler, bura- &BSlTAl:J D: 
malik el4alandaa dola)'l keadtalnl derek Umlcl bir suç daha işlemit- ~ da S~rkeci iskelesin~ çıkmak ıuo ~ Pi1W lmDllrl 
tebrik etmek iaterba. Karllmia bil· ' uzere Salih oilu Mehmedin kayıp 7M9 ımwı IUI Bratlalaft 

tlla it• IÖalel'l anımada beDim llerl ler::ı·icede haktannda zabıt tutulan n~ bin~işlerdır. Kayık tam Sirkecl muikW il.il ..... ıQano 
81ftt1i1m ...a....lan -'"'ena mflta •. 
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•- suçı~ un mu unıumı e s . ·ı devril . 1 . dek"ler Bedelko ..,._.. ..,._. 
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7
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-. na &<>re, ağır mı.&UAAeme e- d"" d ... ....... aıo n...... 
zial ftri7W. Çlbaktlı rbıe baf1ınılınıftır. unu e .urtarm~-· •wr-

Sa~ ftMrlmm ~ ma- Arkadaıını lıçakla Yorta•ı T.+uın 
hm babkh...._ abmt ltahkçı. Y•rally•• Mallkllll Old• O.latada Beyazıt sokağında 14 

lahahleyiıa mmtramı dbmı, n Bitpuannda elbllecilik yapan Sa numaralı evin btr odasında otur ı-ı _,llum d8Rltmlt ...... Uh, diin. bir müperlye pantalon sat- yolcu sal memurlarından Hakkı 
makta olen elbiHci Kemali bıçakla oğlu Arslü Banfm elinde bir siga-

Btlerlni Jaasırlmmt lluap, din • baldırından yaralamıftır. Salih bun- ra olduğU halde karyoluuıa usanıp 
IHinl UllUf elferel. dan dört ay evvel de Kemali döv _ istirahat ederken uyuya kalmış, e-

Dlkkbuu herkesle iten'- a~ı, müş, dört ay hapse mahkum olmuş, lindeki sigara düpnilf, yatak yor
Mmrçuplı ve lttiytlk ~aqlh, dllk· cezasını bit nnlş çıkmıştır. gan ateş almıştır. Arslan çabuk u-
.._lanm öileyin ld uat usd ka· Evelld aüPku 1aralama badisesin- yandığı için ateşi bizzat söndürmü~ 
par? den dolayı da muhk emesi yapılan tür. 

Mal6m ya! Kapah ~ atik Salih bu 18fer de 8ir ay bet giın Ayalı lınldı 
Ha bpaamas, ~arp kapanır. Bal • haS- malak<nn olnlllf ft tevkif edil-hld orada llleJİıl bpamaman il• miftlr. Şoför Arif idaresinde 2182 numa· l'IDqada eilenenlerden hafb ltlr lftlJ 

Ti 

- plea lokantalar, kahveler, ID1I- o ralı taksi otomobili ile ıcaı.amış cad· (Baft 1 illddeJ lmelnen yonüuaca, anahtarlı delikan 
laalleMdler .. var. Onlar da mı b· MOTEFERRIK: deslnden geçerken 28 numaralı evli' Rahata kavupnak lmklnı "ls.ı. in- Jqa ilk teladüfü bir dnlM laJlP 
fl7MÜf Kapamım prp kapalı l- br.ilrıde birdenbire durmUf, arkadan un ber 191• raj!MD, ICJ1UD&bt1ecek ~ua. Ve gellrkm tattılı- --------..-: 
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U.hl< olmek .. ;rA Wr ;r6 lefkU &azda bir gezinti y_.... talaDlllJI, baklanda takl':>ala bat- = ı:::.:t'':.~~ ~ :..ı ııibl ;d...:.:.I tek ,~ BebN clllpn ,, _ _.. t . ---.ı:- B'- -»l mi o...., meye ve 
etma. Bea .ıe. ...ı wu,... .ı; Et Flyatlan ter yandınız demektir. Çünkil anah- sura ıo~ "' .. ene~t- * Gemlik (TAN) -

- Ala mtlfterl -. .. u aaat • BugOnden ltibarell betedtye hu- l•lcafcatyerl Detlttlrlllyor tarh dellkanlılan arayıp bulmak he- tik. Fakat bi&den evvel davranıp ela pa Km Muallim Mette 
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Eter ....,. .._ ..... ..... cıt e11 45 turup, dallbç en co m. .......ıa bnluuan blofat Jftlnln mtıa motıan daha g;ıç bir marifell !:;,::1:';..!'!!.ı donıceı1e ellen- toııının daimi Jllbb tale 
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lrapa! Bat ••WDlll apk...,. b • .U 81, 11p eti 32. keçi w manda 9J-. ..,...... JiyemezsinlL ÇOnkil 11ndalye buh • Sirbclde ır.ndma lndikıen .ar&ra ve milwelelerl teJm-.~ 
ııah danpada fark JOktm M. etleri I& kurup atUMaktır· muı f8hrJa gQulUll bakımından ram ft'I. s-m. 11...,..,11 bir b karplaftıiımlz vuıta buhramnı da 1blri B~ya dönmuauıa-
Melwnı pe4er Ba:r Saim Uun JlneUd narhta bazı kenar kasap- dotru a6rQJmemiltlr. Bu itbrla ye- rık san~ bir mabm gibi, bir tasvire ta1kıpnam, llz de. bu taez. ______ ... -, 
Tıltifklr mektubunuzu hürm.t • lan ~ hulull et verdik· Dl f8hlr pllm tatbik edWrken D- vazife pbl camipenne muhalua • ziihil benimle birlikte 19Pmıt tadar mlld qntti. Bana tahflli.ı 

1e aldım ve zevkle okuclv.m. Tepik· 1erlDl ileri dnnk kilo bqma yedi, lafat yer1ntn Gazl k&pı IDtbıfln iç ta- diyor. Güne.. yatamz, ne tadar olacatmnı:ı. 9'JIN meık•ırın anma 
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B. I'. Jeoektir. olunacaktır. da ıra~ w _,... dikil- phnlzln DlçiD birkaç kilo eaflclll- mektecllr. 
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1 Tekirdağlı - lhralıini. 

Maçı Berabere 
Mülayim de Halili Yenemedi. 
Kara Ali 17 Dakikada Kazandı 

Dün Taksim stadyomunda yapı -
lacağı ilan edilen güreşlere bir an
zay a uğramadan başlandı. Stadyo
ma üç binden fazla seyirci toplan
mıştı. Saat tamam 16 da güreşe i~
tirak edecek altı çift pehlivan hakem 
Cemal pehlivan tana.fından ringte 
blka takdim edildi. İlk güreş 18 
yaşında 105 kilo genç pehlivan Re
ceple Edirneli Hüseyin Tosun arasın
da yapıldı. Recep çok hüim güreşti 
ise de oyun bilmediğinden 10 dakika 
hk iki devrede tuş yapamadı ve gü
re§ beraberlikle neticelendi .• 
lltinci güref : 

İkinci güreş Pehlivan Köprülü Mus 
tafa ile Rumanya muhacirlerinden 
Ahmet arasında yapıldı, bu güreşte 
.Mustafa 13 dakikada Ahmede tuşla Mülayim - Manisalı Hat:I maçından 
galip geldi. bir inhba 

Oçüncü lfÜre, : Tekirdağlı Hüseyin, Buıgaristan-
. - dan kardeşleri gelmiş olduğundan 

Üçüncü güre_şte Molla Mehmet ile I onlan burada yerleştirmek için meş 
Adapazarlı Arıf karşılaftılar. Molla gul bulunuyormuş, idmanlarım bu 
Mehmet kilosunun azlığına rağmen sebeple muntazam yapamamış. Uç 
14 buçuk dakikada Arifi tu§la yendi. hafta bir mühlet verilirse güreşebi
Dörtlüncü tıüre, : lirmiş gibi kaçamaklı bir cevap ver 

di. Ve bu cevap ta halk arasında de
dikoduya sebebiyet verdi. Güreıin sırası Maniaalı Halil ile 

Mülayime gelmişti. Her iki pehliv3n 

da ringde el sıkıştaktan sonra birı

Kara Aliye gelince o mütevekkil 
ve vakur bir tavırla dedi ki: 

birlerine daldılar. Bu güreş çok zevk "- Ben iki senedir idmansız ol
siz ve hareketsiz geçti. Her iki peh- duğum halde teklif edilen her g;ire
liman 45 dakika yiilniz akta d şi kabul ettim; çek.inmedim. Ben h~r 

ay 8 e- pehlivanı enm,.ği ,,fü~iinml>l'Jiai- er: 
ta itişmekten başka blr şey yapma- lil l\lc; bir peıilivanla güreş etmek -
mı..r. :Netice berabei'llkle Ulıt ectll- ten Çekmmem.,, 
di. Bu ifade halk üzerinde iyi bir te-

Be,inci giirq : sir bıraktı. Herkes yaşa Kara AH, 

Bundan bir ay evvel Kara Ali Corç 
ile karşılaşmış ve berabere kalmıştL 
Bu sefer Kara Ali maçın yenişince

var ol diye bağırıyordu. 

(Arkası: Sayfa 10, sütun S da) 

ye kadar bia müddet 01masmı prt Dünkü At Yarşlan 
koydu. Avustralyalı bu teklifi, her 1 
13 dakikada iki dakika istirahat edil j İstanbul at yarışlarının ikinci haf 
mek kaydile, kabul etti. Her iki pP.h- tası dün Veliefendideki koşu yerin -
livan el sıkıştıktan sonra süratle bi- de yapıldı. Üç bine yakın seyirci ta
ribirine saldırdılar. Bu güreş çok s:?- rafından takip edilen yarışlar çok 
rt, çok hareketli cerayan ediyordu. enteresan oldu ve bir çok yarışlar 
Kara Alinin dalışlarına Corç fevka- sürprizli neticeler verdiğinden bah
Ude mahirane mukabele ediyor; teh simüşterek yüksek rakamlar verdi. 
likeden kaçıyor tehlikeye düşürüyor Birinci koşu: 
du. Bir an güreş o kadar kızıştı ki Dört ve daha yukan yaştaki ya-

------------------------:::1 ------i 
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rak açıldı, bir arkadaş göründü. Bu 
arkadaş, iyidi, hoştu; fakat çok tek 
lifsizdi. Beni gördü, sevindi: Gueteeiler takımı Beykoz miltekaitlerile bir arada 

Gazeteciler Beykoz 
T ekaütlerini 7-1 
Mağliip Ettiler 
Yazan: Şazi Tezcan 

Artık it hakikat oldu. Bizim Gazeteciler takımı birinci ımıf 
ldüplerimiz ayarma yükaeldi. önüne geleni matlU., eden bu takı
mın badema yapacafı maçlarda tekaütlerle kartrlatmuı doiru 
delildir. 
Çünkü topa olan alışkanlıklarını Ne ise Beykoza 20 dakika mesafe

kaybetmiı tekaütler karşısında bizim de Şeref beyin bağının kapısında 

takım oyuncularının teknik, taktik durduk. Gazeteciler mütehayyir. Ne 
ve müsabaka kabiliyetlerini unuta- bir karşılayıcı, ne bir Beykozlu gö
caklan büyük bir ihtimal dahilinde- rünürde yok .. A ... bu da ne demek? 
dir. İstikballerini düşündüğümüz ga Otobüs hareket etti. Kafilemiz 
zeteciler takımına badema genç ve dağbaşında yapayalnız kaldı. Ziyafe
kuvvetll takımlarla karşılaşmalannı tin burada yapılacağım ve gazetecl-
•-. • ..ıv .. PdPrİ7- leriı:ı... rnlc ' ' hic.._ • \. 1H 

Yukardaki aatırlan yaımannza ıan çettl ~agıı.ıWl·Wi\~~&.-
aebep, aon zamantard& futbol saha- tahnıin ettik. Ve henüz 'ltortik halin
sında büyük varlıklarkaydeden ga- de bulunan üzüm kütükleri arasın
zeteciler takımının dün de Beykoz dan bağın en yüksek tepesine çıktık. 
sahasında muhtelif kliiplcrden tak- Yokusun ortasında kalanlar arasında 
viye edilmiş Beykoz tekaütlerini' Ülvi, Foto Namık ve Ahmet Adem 
mağlup etmesidir. Hem de bu gali- bulunuyordu. Ne ise misafirperver -
biyet bir golle, iki golle, üç golle, liğin büyük hasletlerine malik olan 
değil tam yedi aolle olmuştur. Bil - Beykozlular burada da kendilerini 
mem ki bu kadar gol yapan bir ta- gösterdiler. Ve kafilemize buz gibi 
kımın kuvvetinden artık şüphe edi- kaynak sulan ikram ettiler. 
lebilir mi? Fakat hayret, burada da ziyafet 

Saat 11 vapurunda toplanan bizler hazırlığına benziyen bir şey yoktu .. 
150 kiloluk kaptanın peşine takıla- Bekledik .... Yarım saat kadar süren 

rak üst güvertede ufak bir yer bula- bu bekleme esnasında eski Beykoz
bildik. Muhtelif gazetelerin sopr iş-
lerini üstüne yüklenen bizlerin ko- lu olmam hasebiyle gaetecilerln bir 

Q gün, sıkı çalışmıştım. Mat-
baadan çıktığım zaman, 

tul'fU gibi idim; fakat savrula sav 
rula yalan kar, yorgun vücudümü 
diriltiyordu. Kırbaç yemiş yük a
rabası beygirleri gibi arada bir 
tükezeliyerek yokuş aşağı iniyor-

dum. 
Vakit, çok geçti; bütün dükkan

lar kapanmıf, kar tutmıya başlıyan 
cadde bomboştu. 

Arkadqlan bulacağımı hiç um 
muyordum. Havanın, tipiye çevir
mesi ihtimali vardır. 

Sirkecide, bir yerde oturup bi
raz dinleneyim mi, yoksa, doğru • 
ca Beyoğlundaki odama mı gide
yim? Bir türlü karar veremiyor -
dum. 
İnaamn bu kararsızlık anlann -

da, hazan küçük, akla gelmez bir 
,eyin birden karar verdirtmesi, ne 
tuhaftır! 

Şimdi ifkembeci olan Çakırın 
kahvesinin önüne gelince durdum. 
Garson İsak, iskemleleri toplu -
yordu; beni gördü, kapıya geldi: 

- Bugün geç kalmışsımz. 
- Saat kas? 
-Salii çoY geç"bımuJ. 

B ir otomobile binip karşıya 
geçmeyi düşünüyordum. 

Bir ild adım yürüdüm, yan dar so
kakta Kafkas birahanesinin yanın 
daki küçük manav daha kapama
mıştı. Dükkinın basık tavanına tut 
turulmuf yaylı bir tele bir büyük 
salkım kıt üzümü asılı idi. Rüz -
garla hafif hafif sallanan salkım, 
kardan buğulanmıştı. 
Karanını vermiştim. Manava uğ 

radım;. 

- 'Ozüm kaça? 
- Size yirmi kurup olur. 
- Nesi? Okkası mı? 
Manav, güldü: 

- Geç kaldım, kimseyi bulaca
ğımı ümit etmiyordum. 

Geldi, karşıma oturdu, garsona 
seslendi: 

- Yani, çabuk, bana bir rakı. 
Yani, ihtiyardı amma, eli ça -

buktu; iki dakikanın içinde ona 
ruı ve küçük tabaklar içinde ya. 
di sekiz türlü meze getirdi. 

Arkadaş, çok yorgundu; 
- Fazla çalışıyoruz. Öyle yorul 

dum ki.. 
Bir yudum rakı içti, çatalını bfi. 

tün meze tabaklarında f(>yle bir 
gezdirdi; gözü, kış üzümüne iliş • 
mişti: . 

- Nereden buldun bunu? 
Bir tane kopardı, ağzına attı: 
- Enfes! Meyva ile rakı içm.,. 

nin zevki başkadır. 
İkinci yudum rakıda, meze tabd 

lan temizlenmişti. O, hem konup 
yor, hem de arada bir, elini uza• 
tıp salkımdan bir tane kopanyar, 
ağzına atıyordu: 

- Hakikaten ,.enfes! -
soğuttug,um TIJCı1'. eımu aw~ -

miştim. O, anlAtıyo'rdu: 
- Bugün, çok çalıştım. Nerele

re gitmedim ki... Bütün gün çalıt' 
mak iyi. Fakat tş bitti sanıyor -
sun, matbaadan tam çıkacağın sıra. 
yeni bir iş çıkmıyor mu? İşte, b11 
na, fena tutuluyorum. 

Anlatırken, üzümden de topa
np koparıp ağzına atıyordu: 

- Kış üzümünün lezzeti bapa.• 
Zevk ehlisindir, vessellm. 

Hani, şunu ben görürüm de, al
mayı akıl etmem. Çalışmaktan fllf 
seme dönüyorum. 

Tekrar rakı getirmiftl, DleJI 
leri de tazeletti: 

- Sahanda peynir, yumurta V 
bi sıcak bir şey de getir. 

l{ara Ali Corcun kafasından yaka- rım kan Arap at ve kısraklara mah
lıyarak çevirip yere vurdu. Corç kal sus. Mesaf es 2000 metre. 
karken bir daha yakaladı bir daha 1 - Ceylan VII. (R. Özçelik) 

nuşacajı mevzu ne olabilir .. Tabiati
le spor ... Bu mevzu etrafında görü -
şerek yolumuza devam ederken kap
tandan sonra ikinci şişman azamız 
eski milli takım kaleciaf1'lvi Yena
lın üstüne oturduğu iskemlenin, üs
tündeki ağırlığa tahammül edemi-

çok hücumlanna ma!UZ kaldım. Ve 

nihayet gelen giden olmadığını gö • 
rünt>e tekrar yola düzülmeğe karar 

•erdik. 
Bu donüş biraz feci oldu. Tam sa

at birde yani güneşin etrafı kasıp 
kavurduğu bir raddede otuz beş da
kika devam eden ve bir nevi çöl se
yahatini andıran bir yolculuktan son 
ra pek bitkin bir halde çayıra dö -
nen gazeteciler kendilerine oynanan 
bu oyunun acısını yemeklerden çı -
karmağı düşünerek derhal sofra ba
şına geçtiler. Bey kozun kıymetli 
Kaymakamı Bay İhsanın riyase
ti altında 75 kişilik muhteşem 

sofrada biz gazetecilerden başka 
Beykozun denizcileri, Galatasarayın 
denizcileri ve Beykozun ileriğelen -
eşrafı bulunuyordu. Büyük bir ne
şe ile geçen yemek faslından sonra 
biraz istirahat ettik. Ve saat 16 da 

- Bu salkım... Başka da kaldı 
mı? 

- Peki, ver. 
Üzümü aldım, Şt•yinbruh bir_a

hanesine girdim. Birahanede kim
aeler yok. İskemleler, masaların <lr 
tüleri toplanmış; yalnız, kapıya bi 
tişik üç masamn örtüleri duru • 
yor. Ben, içeri girince, uyuklıyan 
garsonlar, isteksiz isteksiz kımıl -

dandılar. 

Rakıyı içiyor; midye pillldsi. ft 
sulye piyazı, beyaz peynir. bö~ 
turp. balık tavası, ciğer, ne met' 
varsa, hepsini iştahla yiyor: nzaı
den almayı da unutmuyordu: 

yere vurdu. Bir daha yakaladı bir da 2 _ Musul (S. Temel). 
ha yere vurdu. Bu son üçüncü ham- 3 _ Lale (K. Köktener). 
lede Corçta takat ve mecal kalma- Bahsimüşterek: Ganyan 160, pla-
dt, sırt üstü yerde kaldı. Kara Ali se 100, 215 ve 260 
boş bırakır mı üstüne yaslandı kal- İkinci koşu: 
dt. Eski Türkiye Başpehlivanı 17 n- Uç yaşında ve sene zarfında ka -
ci dakikada hasmına tuşla galip gel zançlan 500 lirayı doldurmıyan yer 
mişti. li haliskan İngiliz erkek ve dişi tay 

Bu güretşen sonra hakem heyeti lara mahsus. Mesafesi 1800 metre. 
Kara Aliyi mige davet etti; festi- ı - Şipka (F. L. Karaosman) 
val münasebetile İstanbul belediy'!- - Ateş ($. Omurtağ). 
since getirtilen dünya ıampiyonu Bahsimüşterek: Ganyan 110. 
Jak Şerri ile önümüzdeki hafta pa- Uçüncü koşu: 
zar giınü için maç kabul edip etmi- Dört ve daha yukarı yqtaki ya-
yecckleri Tekirdağlı ile Kara Aliye rım kan arap ve halla kan Arap at ve 
soruldu. (Arkası:~ ıo, .otun ı da) 

Dünlrii al ycrlfianm aeyretlenlerJen bir W'UP 

yerek çatır çatır, ortasından ayni -
dığını gördük. 

Beykoza kadar eğlence mevzuu
muzu teşkil eder. ikinci hadise bu 
oldu. Beykoz kalesinde başta Kelle 
İbrahim olmak üzere büyük bir spor 
cu kalabalığı tarafından karşılan-

dık. 

Beyko~lübü tarafından gazete
ciler şerefine tertip olunan iyafete 
gidecek kafilemizin yorulmamasını 

temin için ihzar olunan otobüslere 
bindik ve ziyafet mahalline yollan
dık. Jl'akat burada afak bir yanlış
lık mı oldu, yoksa Beykozlular ga
zetecilere bir sürpriz mi yaptılar ... 
Bir türlü anlıyamadıtımız bir hadise 
ile karplaıtık. Beykozun spor işle
rini tedvir eden Kelle İbrahim bin
bir meşgaleleri arasında §Oföre ziya
fetin nerede olduğunu söylemeği u
nutmuı. Şoför de bizi insiyaki bir dil 
şünce ile maç yapılacak sahaya gö
türdü. Ortada ziyafeti andırır bir ha 
zırlık görmediğimiz için bir an te
reddüt ettik. 

Acaba. Beykozluların bir sürpri
zi ile mt karşılapnıştık. Bizi aç mı 
bırakacaklarcla? O sırada nasıl ol

du anlıyamadall toför tekrar hare -
ket etti. Ve 10n ıüratle Karakulak 
suyunun bulundutu yolda ilerleme-

! 
ğe ba§ladı. Bu ne biçim iş öğle sı
cajında dal bqında ne yapacalız .. 

(Arkası: Sayfa 1 O. sütun il te) 

Lise ikmal 
imtihanları 

için 

BE RLITZ 
Mektebine 

Müracaat eJinu. 
Beyoğlu: 373 istiklal cacld. 
Ankara: Saylavlar cadde.i. 

İhtiyar garson Yani: 
- Buyursunlar, Mahmut Bey, de 

dl. 
Yaninin gözleri, uykudan değil, 

içkiden mahmurlaşmıştı: 
- Geç kalmışsınız. 

- Arkadaılar, yanm saate ka-
dar burada idiler. Hepsi beraber 
kaçtılar. Hava da çok fena! Biz de 

kapıyorduk. 
Üzümü verdim: 
- Şunu, bir temiz yıka. Bir kü 

çük life de rakı getir. 

Y ani, çabucak sofrayı kur .: 
mU§tU. Bir iki kadeh rakı, 

vücudümün yorgunluğunu alır hiıl 
yaıile avunuyordum. Garson Yani
nin bir büyücek tabağa koyduğu 
kıt üzümünün üzerine, toz halin· 
de buz koydurttum. 
Dıprda buram buram kar yağar 

ken, 11cak. aessiz yerde, buzlu ü
zümle rakı içmek, bir keyifti. Bey 
llk mezeleri getirtmemiştim; bir 
salkım kıt üzümü, küçük şişe rakı 
ya yeter de artardı bile. 

Birahanenin kapısı, .rıcırdıva -

- Hakikaten enfes! 
Nasılsa dikkat etti: I 
- Yahu, sen, rakı ic;miyorsUtl 

.Niye? 
- Hiç iştiham yok. Ben de ~ 

yorgunum. 
- Haklısın. Yorgunluk, insarıd' 

iştah bırakmıyor ki ... 
Üçüncü kadehi de getirtti ve rıs' 

zeleri değiştirtti: • 
- Biraz pastırma. sucuk ta _.

tir. Beyin salatası yok mu' 
Rakısınt içti. mezeleri yedi: 1'0' 

ca salkımın yalnız çöpü kalnııfP" . 
Ayağa kalktı: ·, 

- Sen. daha .:>turacak mısıJl 
Ben, eve gideceğim. 

- Ben de kalkaca~ım. 
- Amma. daha rakın var . .a.U" 

ha ısmarladık. 
- Güle güle. ı' 
Kapıyı gıcırdatarak ::ırt1 rt1' 

gitti. 
Garsonu çağırdım 
-Yani. bu şişeyi sen iç! BU,. 

ce iştiham yok! I' 
Ne bir 'kadeh rakı kmiş, rıt 

bir tane üzüm yemiştim. 
O gün. cok sinirlendim' Vıtitl ,dl' 

miveceğim. Bir şey söylerıtlY 
ğim. ~ 

O gündenberi, kış üzümüne 
manımdır. 
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_KADIN VE MODA 
Kırlarda Giyilecek Kıy af etler 
• 
için Uç Ornek 

Plili Şort 
Pantalon Eteklik 
Sırtı Açık Rob 
•• U zeri beyaz martı emprimeli mavJ 

ketenden yapılan bir pilili şort 
l'esnı.iliğiı ve pratikliği itibarile hepi
hizin hoşuna gidecektir. Pliler iki 
taraftaki küçük ceplerin uçlarmdan 
açılmakta dırlar. 

Ş ort giymesin il ıııevmiyenler için 
jüpe külot ismi verilen pan

talon eteklik ideal bir kıyafettir. Re 
&inıde görülen jüpe külot yuvarlak 
:Yakalı iki cepli ve önü fermuvarlı
dır. Belde permınarın renginde ka -
lın bir deri kemer •ardır. 

Zarif hasırdan bir plaj ~apka
sı ile giyilen arkası açık be

llekli ketenden yapılan bu elbise 
daha giyimli gözükmek istityen ve 

arkası, güzel olan bayanlar için çok 
elverişlidir. 

Bu kıyafetlerin üçü de kır 
ve bilhassa köy hayatı için 

fok pratiktir. Elbi<1eler, ketenden ya 
Pılabilece~ gibi ucuz basmalardan 
da Yapılabilir. Bunun için kirlenme
ainde, kolaylıkla yıkanıp temizlene
bileceği için hiç bir mahzur yoktur. 

Bundan ba~ka bu elbiselerin içinde 
ltoUaruuzı ve bacaklarınızı kolaylık
la hareket ettirebileceğiniz için bu 
kıyafetler spor için de ideal sayıla
bilir. Hem pratik ve zarif hem de 
•ihhate çok elverişli olan bu elbise 
Öl'rıeklerini kırlara gidecek olan ba
)aniara tavsiye ederiz. 

flüZeL"ve·3;eJJ'dJBt;··crlJ;}Vi~·ı;k··it.tı;.~-;;.i;········H· 

Olmak Sizin Elinizdedir 

Yazın sıcak güneşinden nisbeten 
r~iiteessir olan ve dalına terleyerek 
1 )'~ğlı ve parlıyan bir hal alan cildi-
! tltzj nasıl güzelleştirebilirsiniz? Şu-

1 

1 ~~ ... ~il.meniz lazımdır ki sokakta gör· 

Ev Kadınının 

Bilece9i Şeyler 
1 1 

yağı da sürmek şayanı tavsiyedir. 
Gene aynanızda cildinizi muaye-

1 ne ediniz. Bakalım güneş, rüzgar ve 
seneler ona neler yapmış. Ba
kılmıyan cildin mesamatı geniş -
ler, içinde siyah noktalar vardır. "ligunüz şeffaf ciltli güzel kadınla- 1. - Öğle yemeğ:ınden kalan 

l'tl'l k yemeklerinizi ısıtıp ta taze piş. e seri bu cilde ve dolayısile bu 
tilıelligw b" "ht" . d mi§ ıribi gözükmelerini istersc-e ıraz ı ımam sayesın e ı . w • • 11 rıau olın 1 d p k 'lt d · ruz yernegJn tenceresını içeri- ı ı 
L· uş ar ır. e az cı var ır ı . . 
~ biraz bak l h'b' . k t k t . ! sınde su yaknıyan hır tcnccrc-

ım a sa ı ını a a gu- 1 • • k 
~lleşt· · C"ld' · k d 1 nin ıçıne oturtup aynatınız. 

ırmesın. ı ınız a ar saç a-
tınız d b k .. c-+ •• h Bu usule ben mari ismi veril~r. 
1. a u ızgm gune:s.en şup_ e • y ki · . k k 
ız kı· ··t · 1 kt d 1 2. - eme erın ıs o marna· mu eessır oma a ır ar. :a .. ları için tencere kapağının tam 
~ ir ayna alıp gündüzün tabü ışı- ı - tencereye göre olmasına dikkat • 
l llda kendinizi muayene ediniz. Saç i, ediniz. ' 

~:1nızda kırıklar göze çarpıyor mu? ) 3. - Acele ~işec~k yemeği~iz 
tıkleri soluk mu? Saçlarınız sert varsa tencerenın agzına hamur· 

lı-ıi? Bütün bu suallere kendiniz ce- - la sıvaymız bu suretle yemek 
\>arı Vermeğe çalışınız. ı 1 çabuk .pişeceğ'i ~ibi hava alma-

l3ir k k" 1 1 .. dığı i'ın lezzetlı de olur. 
~ . ~ ço ımse er saç annın gu - 1. ki , 1 
etlıgind k d . d " 1 k. 4. - Lezzet ı yeme er az su 

lı en o a ar emın ır er ·ı o- · · ·ı 1 d" 
l! doa d " .. t t b'l ih ile ağır ateşte pışırı en er ır. ...... ,.,ru ıırus aramayı ı e - 1 . . . 

·•ıa} ed 1 , 5. - Hava gazınde pılavın 
er er. 1 •. 

Çok . . . . dibi tutmaması ııçın tencere ile I 
<lerı geçme:r. saçlar kendılıklerın • ateşin arasına aspcst koyunuz. il 
t., bozulmaya, kırılmaya, güneş- -- - - i 
"!\ I : : =~------ -~ 
~·· so maya ve sertleşmeye başlar. 
u~eır - · d · \>eı· ıgın en emın olan Bayan ev-

le a bunların hiç birinin farkına bi
'-'arrnaz 
Si· .. 

~1 zın de ihmalden veya yanlış ba-
sa ll"ıdan dolayı saçlarınız bozulmuş
ıltı tavsiyelerimizi takip ederseniz siz 
laı- herkf's gibi güzel ve canlı sac
~'Ya trıalik olursunuz. İlk yapılacak 
i~ b saçları günde en aşağı üç kere 

lr tarak ve sert bir fırça ile iyi-

ce fırcalamalı ve taramalıdır. Başı
nızın da her uzvunuz gibi masaja 
muhtaç olduğunu unutmamalısınız
dır. Sabah, akşam iyi bir losyon ve
ya friksiyon ispirtosu ile saç diple
rinize yapacağınız masaj mesama tı 
açar ve kanın deveranınt arttırarak 
ifrazata yardım eder. Saçların kuru
luğunu gidermek için tatlı badem 

parlar veya sert Ieşir. Evvela iyi cil
de sahip olmanın başlıca şartı mun 
tazam ve sağlam bir hazim cihazına 
sahip olmaktır. Bunun için de haz-
mi ağır yemekler yememeli ve bol 
sebze, yemiş yeyip si.it içmelidir. A
rada bir alınacak müshil de cildini
zin güzelleşmesine yardım eder. 

Cildi temizlemek için yüzünüze 

ılık tatlı badem yağı ile yanakları

nız ve bilhassa bozuk olan kısımlar 

kızarıncaya kadar masaj yapınız. Bir 

müddet böyle durduktan sonra yü
zünüzü sıcak buğuya tutup dayana
bileceğiniz kadar sıcak suya batır -
dağınız bir havlu ile kompres yap1-

1 
ruz. 

Böylece mesamatı gcnişliyen cil- ı 
elinizden yağlar ·ve kara benekler ko 

1 

layca çıkarlar. Lakin yerleri delik, 

delik ve kırmızı kalır. Bu deliklerin 

kapanması için yüzünüzde evvela 

buz gezdiriniz sonra mesamatın a

çık kaldığı kısımlara halka halka li· 

mon kesip koyunuz ve böylece en a

şağı yarım saat istirahat ediniz. Bu 

ameliyeyi hiç olmazsa bir kaç gi.1n
de bir tekrarlarsanız siz de ~effaf .,. 
bir cilde sahip olabilirsiniz. 

1 - Saçlar arkadan örıe doğru 

tararıarak önde bukle halinde alna 

doğru, uzanmaktadır. 

Bıı biçim uzun boylu ve. yiizürıiin 

hatları pek muntazam olan bayan

lara çok yara§maktadır. 

2 - On dokuzunct1 a,•;ır modalan

n.m taklidi olan ve buklelerin bir
leşmesinden meydana gelen bir to
puzu and1rarr bu saç modeli femme 
fatale tabir edilen kadın tipine tıy
gund1lr. 

'1 

TARiHÇi GÖZÜ iLE: 

HapiShane bi~ası 
Niçin Yıkılabilir? 

•••••••••••••••••• YAZAN: •••••••••••••••••• 
! lbrahim Hakkı Konyah İ 
f •••••...•••••••••...••.•....•.••••.......•.•...•..•. i 

J4.tmeydanınrn 1400 senesinde yapılmıf bir re•mi 

Topkapı Sarayında hazine mu şeriye tedris ve talım ~ 

kütüphanesinde 1344 numa- lunmakta iken Sultan Ahmed 

rada kayıtlı "Sumamei Ba- Han Salis devrınde medr~:;,e 
dahilindeki kütüphane Enderuna 

ki,, deki minyatürlerde ,ehza- naklolunmuş ve burası tekrar sa-
delerin sünnet düğünlerinin ve ray haline kalbedilmiştir. Fakat 

izdivaç alaylarının Atmeydanı bir müddet sonra burası yine med-
aarayı önünde yapıldığım, pa- rese olmuştur. Fuat Paşa tiirbesi-

ditahların muhte~em otaklar· nin Şarkı Şimali cihetine müsadif 
da tahtlar üzerinde oturdukla- olup elyevm derununda hirtakım 

rmı ve bu otağın da dikili tat
larla yılanlı sütunun sağında 
kurulduğunu görüyoruz. Etra

fında.ki tribünlerde de devlet 
büyüklerile ecnebi sefirler otu
rurlardı. Sayıları birkaç yüzü 
bulan bu minyatürler bize lb
rahimpaşa sarayının yerini ka
tiyetle göstermektedir. İbra
himpa~a sarayının Atmeydanı 

çepht:si ~imdi Aakerlik Şubesi 
olan bina ile Askeri Evrak 
Mahzeni yapılan kısımdır. 

İhtifalci Ziya Bey merhum At 
Meydanını anlatırken şu maluma
tı veriyor: 

"Bu vasi meydan sonralan kü
çülmüştür. Zira bir taraftan Sul
tanahmet Camii şerifi ve müştemi
latı, diğer cihetten Defterhane ile 
arkasındaki ve yanındaki bina
lar bu meydanın eski vüsalini hay 
liden bayiiye tenkis etmiştir. Def
terhanenin bulunduğu yerde vak· 
tiyle Kestoryon denilen varidatı 

devleti ahz ve cibayete mahsus bir 
daire daha doğrusu bir hazinei hü 
mayun vardı . !\Taliye dairesi de
mek olan ve elyevm Defterhane
nin arka cihetinde görülen bina
nın kadim olup bunu büyiık Kos
tantin yaptırmıştır. Badclfctih bu
rası bir defterihakanı dairesi ol-
muştur. (1) 

A t Meydanından mutebaki 
mermerden mamul kere-

vctlerle sair evani Kanuni Sultan 
Süleymanın vezir ve mukbili olan 
Parga'lı İbrahim Paşa tarafından 
sarayın hini inşasında 1524 M de 
nakil ve istimal edilmiştir. 1 2ı Bu 
saray tulani bir surette yani cep
hesi meydana nazır olmak üzere 
inşa edilmişti. İbrahim Paşa sara
yının işgal eylediği arazide elyevm 
Defterihakani ve İplikhane bina
ları ve İran hastanesi vardır. Bu 
saray Sadrı esbak KC'çeci Zade 
Fuat Paşa merhumun tecdiden in
şa eyledikleri Uzun Şucauddin ca
mii şerifine kadar imtidat edermiş. 
Sadaret konağının karşısındaki 
Fuat Paşa türbesi ile Uzun Şuca
uddin camiinin mahalli kablelfe
tih Mahiv ve kemnam olmuş bir 
kilise yeri imiı;. Kanuni Sultan Sü
leyman Han zamanında bu mevkie 
muhteşem bir saray yaptırılmış ve 
İbrahim Paşaya ihsan olunmuştur. 
Uzun Şucauddin camii de sarayın 
harimi dahilinde kalmıştır. Sara
yın devair ve müştemilatından ba
zısı medreseye tahvil edilmiş ve 
burada bulunan saray ağaları En
derunu Hümayuna gönderilm.i~tir. 
Burası bir müddet medrese halin
de kalarak mliteadrlit muallimler 
ve Müderrisler tarafından ulu-

fakir ailelerin ikamet erlen mahal-
de tuğla kemer, kapı \'e pencere 
asar ve bekayası mevcuttur ki bun 
Jarın kadim sarayın bakaya ve a
sarından olduğuna şüphe yoktur. 
Burada vaktiyle saray hamamı ve 
ahırlar da varmış . ., 

A t Meydanı 8araynıın Padi
şahlara ayrılan mühim kıs· 

mının şimdiki askeri hazınei ev
rak olduğu muhakkaktır. Şill'ldi 

koca sanatkar Sinanın sai~·e dikte 
ett irdigi "Tczkiretülhünyan.,a hll
kalım. Burada Sinanın yaptığı sa. 
raylar sayılırkeen beşinci numa
rada aynen şu satırı okuyeruz: 

"At Meydanı Sarayı tecdiden 
bina olundu. (3),, 

Evliya Çelehi de Kanuni ,.e oğ
lu İkinci Selim zamanında Sinan 
Ağa marifetiyle yapılan büyük sa 
rayları sayarken Ayasofyada Meh
met Paşa sarayı ile sonradan yeri
ne Sultanahmet camii kurulan gü
zel Ahmet Paşa saraylarını gfü;t~ 
riyor. Ahmet Paşa sarayının mey
danında çarsı ve pazar da varmış. 
Sii, kitabında At Meydanı Sara
yından başka Ayasofya kurbiinde 
Mehmet Paşa ve Ahmet Paşa Sa

raylarını da yazmak suretiyle Ev

Ii~·a Çelebinin söylediğine uymak

tadır. Yalnız Evli~·R Çelebi At 

Meydanı Sarayını Mimar Sinanın 

yaptığını tasrih etmiyor. Evliya 

Çelebi ayni zamanda Ayasofya 

kurbünde Sinanın eseri Melek Ah

met Paşa sarayı ile Han Zade Sul

tan Sarayı yani Behrı:ım Paşa S.<ı

rayı. Kaptan Hasan Pa::;a ve Sul

tanahmct camiinin yanındcı Var

dar Ali Paşa Scıraylarının da hu

lunduğunu yazıyor. (4) Bir yerde 

de aynen şunları söyler: 

"Sultanahmet bu camiin zemi

ninde beş adet sarayı vtizerayı ma

liyle alıp ciimlesini E>sasındRtı vık
tırıp sahralar kadar geniş bir 
yer açtırdı. (5J., 

Evliya Çelebi bu suretle Sulta
nahmet camii yapılırken beş ~a
ray yıkıldığını kaydediyor ki hu 
yanlıştır. Çün1<ii Topkapı s~rayı
yında yeni kütüphanede 417 nu
marada kayıtlı Sııltanahmet v;ık

fiyesinde Padisah biz7at canıiin 
(Arkası Sayfa 11. Siitün 1 de.) 

(1) İı;tanhul Boğnzıı;i. Cilt 2, sahıfe !ili 
ve 506. 

(2) Bu tıırih 931 hkri yılına rastlar. 
İbrahim Paşa sarayı bu s~ne degıl ci h:ı 
evvel yapılmıştı. Ciınkii rı11ş;ın1n rl i ılılı!"ii 
930 yılında bu sara~·dıı te~it e<lılınic.tr Zı
ya Bey merhum burana hııtR etııw-..tı ı. 

(3) Tezkiretulbünyıın. $ııhifo 49. 
(4) Evliya Celebi ~eyahRtnemesi. Cılt 

1. Sahife 323 \'f' 324. 

Ui) Evliya Celehı seyahatnamesi Cı•t ı. 
Sahife 216. 
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MARDINDE: ' OOZCEDE: SOMADA: NAZiLLiDE: 

Müddeiumumi ve 
Hakimler Arasında 

Yeni Terfi ve Tayinler Elektrik 
Tesisatı 
Tamamlandı 
Mardin, (Tan) - Şehrimiz çok a

nzalı olduğu için, iman en güç o
lan yerlerden biddir. 45 derece me
yilli sokakları olan Mardin, iniş ve 
yokuşsuz bir tarafından diğer birine 
gidilemiyen bir şehirdir. Buna rağ
m en son zamanlarda hayli terakki 
ve nildşafa mazhar olmuştur. 

Su ihtiyacı 
Mardinin en büyük ve mühim ih

tiyacı sudur. Susuzluk yüzünden 
şehri temizlemek ve ağaçlamak 
mümkün almıyor. Civar bahçelerden 
sakalar marifetiyle getirtilen içme 
suyu için her aile, bilhassa yazın ay
da 1 - 5 lira vermektedir. Vali ö 
Cevdet Ökmen bu hayati ihtiyaç ü
zerinde cllemmiyetle durmuş ve tet 
kiklere başlanmıstır. 

Su, Mardini ihya edecektir. Mar-
dinin bir taş yığınını andıran man
zarası ve sevimsizliği suyun geldiği 
gün değişecek ve çok daha güzelle-
şecektir. 

Uç Park: 
Mardinde son zamanlarda meyda

na getirilen eserleri şöylece sırala-
mak mümkündür : 

Uç güzel park vücude getirilmiş -
tir. Bunlardan posta idaresinin karşı 
sında olan aile parkı çok güzeldir. 

Elektrik tesisatı 1 haz.iranda ta -
rnamlanmış ve ~ehir ışığa kavuş

muştur. Elektrik Mardine her suret 
le can vermiştir. Bu sayede gece ha
yatı uyanmış, sinema açılmış. me -
deni bir ihtiyaç olan radyo hemen 
her köşede ses vermiye başlamıştır. 

Ana cadde, ve kaldırımları parke 
döşenmiş, bu cadde üzerindeki es
ki, biçimsiz dükkanların ve mağaza
ların yerlerinde betonarmeleri yük
selmiş, yeri hazırlanan ayar saatı ıs 

marlanmış, mezbahadan et nakli i
çin bir kamyon satın alınmış, basit 
bir hal meydana getirilmiştir. 

İstasyon yolu üzerindeki park da
hilinde temeli atılan vali konağı in
şaatı devam eylemektedir. Bu civar 
da insa edilecek otuz yataklı mem
leket hastahanesine ait ihale yapıl
mak üzeredir. Eski odun pazarında
ki meydanlık, çocuk bahçesi haline 
getirilecektir. 

Ma rdin Ha lkevi 
Halkevi binası cidden güzel bir e

serdir. Tarlht Mardin kalesinin he
men altında ve şehrin merkezi bir 
yerinde yükselen bu yeni eser, her 
Mardinlinin çatısı altında toplana -
cağı, kültürel kaynaşmaların merke
zi olacaktır. * Mardin, (Tan) - Trahom hasta 
nesine son 4 ayda 1600 kişi müra
caat etmiştir. Bunlardan 1070 i has
tanede yatırılmaksızın tedavi edil -
miştir. 

--------~~--------
AK Hl SAR DA: 

Elektrik 
Kuvvetleıtiriliyor 

Yeni Elektrik 
Tesisatı 
Yapılacak 

Düzce, (Tan) - Belediye reiı;i to;
mall Oztürk şu beyanatta bulunmuş
tur: 

" - Belediyemlzin borcu yoktur, 
\'<ırJdatı her sene artmaktadır. Çar
şıdald yaya kaldırımlarmdan 600 
metrelik kısmı dükkan sahiplerine 
beton olarak yaph!'tbk. Buna de
vam edecek v~ bu usulü ara sokak
lara da teşmil cyliycceğ!z. 

Kasabamızın elektriği bidayette 
mazotla, sonra odunla işllyen mo
torlarla temin edilmişse de kafi gel
memiştir. Şimdi sudan elektrik is
tihsaline teşebbüs ettik. Buradan 9 

kilometre uzakta Şakoh şelalesi var
dır. O araziyi sahibinden satın al
dık. Şimdilik 120 beygirlik kuvvet 
istihsalile elektrik temini için mü
hendis Hasan Haltere proje yaptırıl 
maktadır. Yeni elektrik tesisatı için 
40 bin lira lazımgeliyor. Bizim 20 
bin liramız var, üst tnrafını Beledi
yeler Bankasından borç alacağız. 

Elektrik yapılınca belediye varidatı 
2 - 3 misli artacaktır. 

Tiitünler /yi 
Fiyatlarla 
Müşteri Buldu 
Soma, (TAN) - Gayet nefis tü

tün yetiştirmeğe ve bu mahsulünü 
tamamen en iyi fiatlerle satmakla 
maruf olan Somada geçen sene de 
tütünlerin diğer mıntakalardakine 

nazaran yüksek fiatle müşteri bul
ması, bu yıl bütün köylerde tütün 
ekimine azami ehemmiyet verilme
sine meydan açmıştır. 

Devamlı yağmurlar dolayısile tü
tünler biraz geç ekilmiş ve sonra 
havaların kurak gitmesi mahsulata 
tesir etmiş ise de . tahminlere göre 
istihsal miktarı 800 - 900 bin kilo
dan az olmıyacaktır. Muhtelif ecne
bi kumpanyalarının eksperleri va
ziyeti gayet iyi bulmuşlardır. 

Bu sene pamuk, sisam, hububat 
ve bakliyat ziraatı de pek mükem
meldir. 
Somanın zeytincilik hususunda 

da mühim mevkii vardır. Zeytin ağa 
cı miktarı 125.000 dir. Bu seneki 
mahsul geçen scnedekine nazaran 
iki misli fazlalık gösteriyor. Soma 
zeytinlerinin dane olarak sarfiyatı 
gayet cüz'idlr. Yüzde 95 inden yağ 
istihsal edilir. 

Düzcenin icme suyunu d:ı bu şe
laleden temin edeceğiz. Bir iki sene 
içinde şelale · planını da yaptırmak 
istiyoruz. Eğitmen Y etiıtiriliyor 

F'intleri hali tabiidc olan kömür Soma, (TAN) - Burada kültür 
ve odundan başka zaruri ihtiyaç işlerinde her sene mühim terakkiler 
maddelerine ranh koymuş bulunu- görülmektedir. ilkokuldan mezun 
yoruz. Halkın ihtiyacı temin edil-

1 
olanların muhim bir ksımı Somalı

diktcn sonra arta kalan yağların }arın Balıkesirde açmış oldukları 
toplanıp başka yere gönderilmesitıe çocuk okutma yurdunda tahsilleri
musaade ediyoruz.,, ne devam etmektedirler. Bu Yurt 

BURSADA : 
geçen yıl 30 çocuğu okutmuştur. 0-
nümüzdekl sene daha mükemmel 
bir hale getirilecektir. 

14 Yaşında Bir Hırsız Somanın 67 köyünden ıo köyde ü 
çer sınıflı ilkokullar vardır. Şimdi
ye kadar Soma köylerinin kültür 
bakımındnn çok ihmal edildiğini 
gösteren bu vaziyeti nazarı dikkate 
.. ınt'\ Ki' ltür dircktörlüi'!üı köyleri
miz için Manisadaki Egıtmen kur-

Bursa, (Tan) -- Refik Matbaası -
nın kilidine anahtar uydurarak bir 
gece içeriye giren ve matbaanın çek 
mecesinde bulunan 46 lirayı aşıran 
14 yaşında KUÇOk Hlkmet.-yaka1ana
rak adliyeye verilm\ştiT. 

H ı rsızhk Eden Bekçi 
Bursa, (Tan) _,_ Setbaşı köprüsü 

vanında rakı "e cigara bayiliği ya
~an Rasimin dükkanına girerek ö
teberi aşırdığı anlaşılan gece bekçisi 
Halil yakalanmıştır. 

Festival Hazırhkları 
Bursa ('!'an) Bursanın kurtuluş 

günü olan on bir Eylülde ve müte
akıp günlerde geçen seneki gibi fes· 
tival yapılacaktır. Daha geniş ve 
7.engin olması için bu senenin f estiva 
line şimdiden hazırlanmıya baılanıl 
mıştır. 

* Bursa (Tan) - Nafıa Vekilimiz 
Ali Çetinkaya bir miiddet istirahat 
etmek üzere şehrimize gelmiş ve 
Çelik palas oteline inmiştir. 

sunda 12 eğitmen yetiştirmektedir. 
Egitmenler onümüzdeld de ra yılın
da vazifelerine başhyacaklardır. 

Her sene artırılacak eğitmen mik
tarile yakın bir atide Somanın bü
tün köylerinin cehaletten, eski ça -
hşma ve yaşama tarzlarından kur
tulacaklarını ümit eylemek lazım
dır. 

Tiirkü ve Tekerlemeler 
Tesbit Edildi 

Soma, (TAN) - Kültür Bakanlı
ğı namına Garbi Anadolu halk tür
külerini tesbite memur edilen yük· 
~ek tedrisat müdürü Cevat Memduh 
Riyaseticumhur orkestrası §efi Ha
san Ferit, Tahsin Bankıoğlu ve fü .. 
zadan müteşekkil olan heyet bura
ya gelmiştit' 

Köylerde Tapu 
işleri Çabuk 
Görülemiyor 
Nazilli (Tan) - Köylünün çok 

müşkülat çektiği işlerden biri de "a 
razi tapusu,. işleridir. Yirmi beş se
ne evvel satılmış olan bir bahçe ve
ya tarlanın, yirmi beş sene sonra hiç 
bir engel ile karşılaşmadan eski sa
hibi tarafından geri alınması görül
memiş vakalardan değildir. Çünkü 
ekseriyetle bu gibi satışlrada elde a
di bir senetten veya verilmiş bir 
sözden başka bir şey yoktur. 

Köylerde arazinin tapu kayıtları 
çok eskilerin Üzerlerinde olduğu için 

tapu çıkartmak pek uzun emeklere, 

büyük masraflara mütevakkıftır. 
Şimdiye kadar hep intikal yaptır

manın masraf ve müşkülatından kor
kularak idi senetle satış yaptlagel -
miştir. Kayıtlar karışmıştır. Yeni a
lım satım yapanlar da tapu çıkartır
larken aylarca bekliyor ve fazla mas 
rafa boğuluyorlar. 

Memlekette arazi alış verişini ko
laylaştırmak, vatandaşları zorluktan 
kurtarmak için tapu işlerindeki kır
tasi muamelatın kısaltılması lazım
dır. Eski kayıtlardan da sünger ge -
çirerek köylünün eline bugünkü ta
sarrufları üzerinden birer tapu kağı
dı verilmesi fikri iyice tetkik ve tat
bik edilmelidir. 

Hükümet birkaç yıl önce, seyyar 
arazi tahrir heyetleri gibi, seyyar ta
pu heyetleri de çıkararak köylünün 
arazi ve emlakini mahallinde tetkik 
edip köy şahadetnameleri ile bu -
günkü sahipleri üzerine tapuya bağ 
lamak çarelerini düşünmüştü. Bu ta
savvurun süratle tahakkuku ve tat
biki büyük bir zarurettir. Bunlar ya
pılıncıya kadar da tapusuz ve adi se 
netle satılan bir yerin üzerinden üç 
sene geçince bu satışın katlyet kesbet 
mesinin temin edilmesi iyi bir ted-

Arazinin işlenmesi, iman ve tasar

ruf emniyeti için seri tedbirlere ih

tiyaç vardır. 
-----o----

IZMIRDE: 

Bir Günde Üç 
Yaralama 

Yakası Oldu 

Kararnameyi Neırediyoruz 
Dünkü Sayımızdan Mabaat kuk hAklmi Hikmet Erdem, Kars azalı 

ğına terfian Duzce hukuk hflkiml Ali öz-
Seki:r.lnci derece Afyon azalıiına terfian ataç, Kırkağaç hAklmdiğine terfian o yer 

o yer azası Kadri Tabak, sekizinci derece hAkJml Hamdi Arda, Urfa azalığına ter
İstanbul sulh hAklmliline terfian o yer fian 0 yer azası Hııyri Kandemir, Edirne 
sulh hAklml Münir Kösemihaloğlu, &eki- sulh hAklmliğine terfian o yer sulh Mkl
zincl derece İunlr sulh hAklmllttne teri- mi Kemalettin Engin, Tosya hAkimliğine 
an o yer sulh hAkiml Adem Sayfiyeddln terfian o yer hlklml Salih Ertem, Kavak 
Balkız, sekizinci derece İstanbul sulh hA- sulh hAklmllğlne terfian o yer sulh hAki
klınlltlne terfian o yer, sulh hAkiml Re- mi Kanber Öğe, Zile hukuk hAkimliğlne 
şlt Nomer, sekizinci derece Bandırma ce: terfian 0 yer hukuk hikimi Recep Hal
za hiklmllğlne terfian o yer ceza hAkimı kan. Mardin ceza hAkimllğine terfian o 
Necati Kökeri, Balıkesir azalığına terfian yer ceza hAkimi Ritat Kılıç Seyltcll hA
Haymana hAkiml Vehbi Tetik, seklzlnd kimliğine terfian o yer hAkİmı Ata Ool
derece Gürün hukuk hAklml!ğine 0 yer ı maç, AkçaAbAt httkimliğine terfian Kara 
hukuk hlıklml Mümtaz Yılmazoilu, seki- deniz Erc:lisi ceza hAklml Arl.t Aydın, Sl 
zlncl derece İstanbul sulh hAklmllğlne ter vas sulh hAkimliğln terfian o yer hAklml 
flan o yer htıldml Osman Tevhit Kocabal- Haha Soysal, Kastamonu sulh hAklmllği-
kıınlı, Orhaneli hAkimllğlne terfian Bo:ı- t r· Ih h .. kl 1 c al Giln ne er ıan o yer su .. m em -
caada hAklmi Sadık lus,, sekizinci derece d" f t b 1 1 ,; t r· 

t uz, s an u aza ı.;ına er ıan o yer aza-
Antalya azalılına terfian o Y4!r azası k- R 1 y B ld h"'kiml\ıti t 
bal Arkun, sekizinci derece Denizli aza; . 

1 
ııı eca ensen, u an • & ne er-

lığına terfian o yer azası Osman Fevz.I Al- tlan o yer hAklmi Hümü Sayın, Sındır-
tı k s klzlncl derece lstanbul sulh hfıklnı sı hAklmUjlne terfian o yer hAldmi Muı 
U~~e ~erflan o yer hAklml NlzametUn Öz ta!a ilhan, Afyon :"11h hAk_lmlillne terfi
deniz, seklzlncl derece İstanbul azalığına an ° yer sulh hAkıml Tevfık Şenöz, Ta;ı
terfian o yer azası Nazmi Orga, sekizinci k~prü hukuk hAklmllğle terfian o yer bu 
derece BoğR1.lıyan hukuk hAklmliilne ter kuk hAk!ml 'MC!Ut Demir, Sinop azalı• 
fian 'o yer hukuk hAklml Ziyaettin Serim. ğına terfian o yf!P azaaı Akl1 Güney, 1n: 
sekizinci derece Konya sulh hAklmlllfne c~ hfıklmllğlne terfian o yer hiktml 
terfian o yer sulh hAkiml Vahdi ötmen, Fevzi Katanoğlu, Konya Ereğllsl hukuk 
sekldnci derece Seylrtkent sulh hAkimll- hAkimlltlne terfian o yer hukuk hAklmi 
ğlne terfian o yer sulh hAkiml Zühtü Ay Ziya Uğurlu, Maraıı sulh hAldmllğine ter• 
kan, sekb:lncl derece İstanbul azalığına fian o yer sulh hlkimi Muatar Kumba• 
terrlan o yer azası Suat Vural, ııeklzincl sar, Eskişehir nzalığına terfian o yer a• 
derece İzmir azalığına terfian o yer aza-, :r.ası M~hmet Seçğln, Gümüşhane azalıiı• 
sı Abdurrahman Birin, Bayburt ceza ha- na ter!ıan o yer a7.ası Şinasi Tüzer. 
kimliğine terfian Düzce ceza hAklml Sa- Kars azalığına terfian o yer az.aaı Sab· 
dık Değirmencioğlu, seklzlncl derece Js- ri Yüce, Tokat ceza hikimliğine tertıan o 
tanbul sulh htıklmUtlne terfian o yer sul!l yer ce1.a htıklml Necati ÖzUn, Vakfıkebir 
hAklml Cevat Şermet, sekizinci derece htıklmllğine terfian o yer hAkhnl Muhit• 
İzmir sulh htıklmliline terfian o yer htı- tin Bilgin: Catalçıt ceza hAklmll!ine ter• 
kimi Salih Eren, Bahçe hAkimlillne ter- !ian Çorlu hAklml Hallt ÖZbay, EcetıbAt 
fian Acıpayam hukuk hAkiml Besim Yıl- sulh htıklmllline terfian o yer ıulh htıld• 
maz, seki:r.lncl derece İstanbul sulh hl- mi Mnhmut Sarıgöl, Silifke hukuk hl .. 
kimliğine terfian o yer sulh hAklml Mu- kimliğine terfian o yer hukuk hAklmi A· 
hlttin Perman, Gaziantep ceza hAklmll- gAh Apaydın, Adana azalığına terlian Ma 
Jlne terfian Hendek ceza hAklml Selp Iatya ceza hAkiml Tevflk İzgi, !:sktşehlr 
GUvelloğlu, sekizinci derece İstanbul suln sulh hAkimllllne terfian Nltde uaın Hil• 
hAldmllğine terfian o yer sulh hAklmı A- mi Altıay, Gördes hlklmliline terfian O 
lAeddln Kirman, sekizinci derece Trab- yer hAkiml Rüştü Teymur ojlu, Mut • • 
zon sulh h;kimliğine terfian o yer htım!- 1.alıJına terfian o yer azası Naim Akde-
mi Cemil Bllman, sekizinci derece Yor.
gat azalığına terfian o yer azası Sabri Cı
takoğlu, seki7.lncl derece İstanbul M. U
mumi muııvinliğine terfian o yer M. U-

niz; Zonguldak a7.alığına terfian o yu a• 
1.8!11 Esat Kırca, Kalecik hukuk hAkhnll"' 
liğlne tcrtlan o yer hukuk hlkiml F..,
Mankul; Şebinkarahisar azalılma te~ 

fıiine -ıerti.~nô·n~ · h~ N-ürl ~ ~ 
İstanbul IUlh hAkimliline terfian o ~ 
ııulh hlkiml Avni Şenel, Kozan azaıııuıa 
terfian o yer azası Fevzi Yazan, Artvill 
hukuk hAkimlitlne terfian o yer hukW' 
hlldml Şevket Sevll. 

Bursa ağır ceza azalığına terf!an o yttt 
atır ceza azası Fuat Çelikel, İstanbul suUS 
hAklmlltlne tertian o yer .uUı hlldml :Re
eat Köksal, Orhanıazi hlklınJJtine terfi"' 
an o yer hlklrnl Remzi ÖIUt, Ged1& , u-

---<O,---

ESKIŞEHIRDE : 

lsmetpaşa Köyü 
imar Ediliyor 

Eskişehir -- 12 sene evvel Bulga-
ristanın Hczargrad kazasile Kava -
la köyünden gelen 14 hanede elli nü-

Heyet, Somaya Uç kilometre me
safede olnn adat ve ananelerinde 
mühim bir hususiyet taşıyan Tarha
la köyüne gitmiş, maruf oyun ve 
türküleri çok enteresan bulmuş, 
türkülerin hepsini tesbit etmiştir. 
Ayrıca bir saz şairinin söylediği tür
küler de plfı.ğa alınmıştır. 

İzmir, (TAN) - 24 saat içinde 3 
ağır yaralama vakası olmuştur. İki 
Çeşmelikte Çirkin sokağında oturan 
Urlalı İsak oğlu Salamon Aman, ev
velce gittiği bir kahvehanede boş o
lan yegane iskemleyi ayaklarını ü
zerine uzattığı için kendisine ver -
miyen Moiz oğlu İsaka o zamandan
beri darılmıştır. Dün Alsancakta 
rastgeldiği İsakı sekiz yerinden ça
kı ile ağır surette yaralamış ve ya
kalanmıştır. 

Şltöv~ Sütfi"'fiAkfmTiflne"ier~Nivıılrftf 
aza muavini Rasim Akyokuş, sekWnci d~ 
rece Söke ceza hAklm llllne tertlıın o yer 
ceza hAklml Hilmi Tüzer, seldzlncl de
rece Saimbeyli hAklmlllf ne terfian o yer 
hlkimi Ali Teklnny, acklz.inct derece Mu 
darıya M. Umumilitlne terfian o yer M. 
Umumisi Basri Öz.kan, sekiz.inci derece 
Erbaa hukuk hlklmllğine terfian o yer 
hukuk hAklml Rıza Kuvırcıollu, seklzlncl 
derece KUtahya M. Umumi muavlnlllfne 
terfian o 7f1r M. Umumi muavini Hll.snü 
Ezerdem, seklzlncl derece Diyarbakır ceza 
hAklmllğlne terfian o yer ceza hlkiml A
şir Aksu, sekizinci derece Kula azalığı
na terfian o yer azası İlyas Uiuz, seki
zinci derece Kandıra hAklmliline terfian 
o yer hlkiml Kemal EcJıt, seklzlncl de
rece Adapuan sulh hlkimlltlne terfian 
o yer sulh hAklml Sezal lusoy, seld21nd 
derece Çanakkale azalıtına terfian o yer 
azası Hamdi lytg{ln, Nilde azalıtına terfi 
an Borçka sulh hlklml Osman Nuri Ka
lantor, seklzlncl derece Kepn ceza hA
klmllğine terifan o yer {'eza hıikiml Bah
ri Uzunhasanoğlu, Gölköy sulh hAklmll
ğine Vezlrk6prü aza muavini Cemal A
tm;, sekl1Jnd dere('e Bergama ceza hA
kimliğine terfian o yer ceza h!ıklmi Ab
durruhmnn Sincar; ıeklzlncl dere"e 111-
tanbul azalığına terfiıın o yer azaıı Nefi 
Demlrlllıoca, sekizinci derece İ?mir sulh 
hAklmllğ!ne terfian o yer sulh Mkiml 
Behçet Türkay. 

kuk hAklmllltne terllan Bayburt butul' 
hAklmi İlyu Karaalaç, Zonıuldak azsb• 
Jına terftan o yer azası Kemalettbı UlU"' 
şar, Nezlp hAkimllline terfian o y.r bl .. 
kimi Tevfik Mmnan, Bab"e hlk1mlil .. 
ne tertJan o yer hlkiml Rulm Çalpatlt 
Aktehlr ualıtnıa tertıan o -rw uu& A'tt
dUlkadlr MuUu, GQlnar hlldmllltne tef"' 
ftan o yer hlkimi Avni Denla, ~ 
ceza hlklmlltine tertıan o yer e.a baıd"' 
mi Hilmi Evren, Eskifehlr ualılma ter"' 
flan o yer azası Vehbi Özdöl, Kıreehlr , .. 
zalığına terfian İstanbul sorgu~Aklml C' 
!Alettin Sııytn, Çanakkale sulh nAktmUJI"' 
ne terfian o yer sulh hlklmi Ali ~ 
Dinar ceza hAldmliline terfian o yer cf#/J 
hAkimi Şükrü Demirhan, Kütahya astll" 
ğına terfian o yer ceza hllkimi T~ 
Uzel, Mut hllklmllğine tertlan o yer ..... 
kimi Rıza Özdemlr. 

Akhisar, <TAN) - Elektrik tesisa 
tının tevsii için ismarlanan yeni ma
kineler gelmiş ve yerlerine konulmuş 
tur. Makineler bugünlerde işlemeye 
başlamıştır. 

nüstan ibaret muhacir ka -
filesi tarafından kurulan lsmetpaşa 
köyü, bugün kendisine bağlı 1 O kö
yün nahiye merkezi vaziyetindedir. 

Şimdi Ismelpaşada, Bulgaristan 
ve Romanyadan gelmiş olan GOO nü
fus yüz yirmi evde oturmaktndır. 

Köy, hükümet tarafından verilmiş 

plan dairesinde ve üç ana cadde 
üzerine kurulmuş oldu[,ru için güzel
dir. Evler 2 - 4 donümlük bahçele
rin ortasında y~lılmıştır. Bu bah
çeler, ağaç ve çiçeklerle süslüdür. 
Köy halkı çalışkandır. Çiftçilik ve 
hayvancılıkla uğraştıkları gibi yapı
cı ustaları da bir haylidir. 

Heyet bu iş içn köyde bihifasıla 

6 saat meşgul olmuş, ayni günde 
Bergamaya gitmi,, orada da topla

malarda bulunduktan sonra Balıke
sir ve Çanakkale mıntakasına geçe
cektir. 

İkinci yaralama hadisesi, Tepe
cikte geçmiştir. Hasan oğlu Cemal, 
nikahsız yaşadığı 25. yaşında Zekiye
yi boynundan ustura ile ağır surette 
yaralamıştır. Sebep, geçimsizlik ve 
kıskançlıktır. Cemal, kaçmak ister
ken usturanın üzerine düşüp kendi
si de yaralanmıştır. 

Üçüncü hadise, Çorakkapıda Hacı 
Ali caddesinde bir kahvehanede ce
reyan etmiştir. Müşterilerden de
mirci Emin Özcan, garson Mustafa
yı sol memesi altından yaralamış

tır. 

Seklzlncl derece Ayvalık hAklmllğlne 

terfian o yer hAkiml Sadık Oğe, ııeldzlcl 

derece Kuıadası ceza hAkimlıttne terfian 

o yer ceza hAklml Fevz.I Öz, aekiz:Jncl de

rece Edremit hukuk hAklmllğine terfian 

o yer hukuk hlklml LUtfi Balkuvar, Cer 
mlk hAk\nllğine terfian Tire ceza hakimi -Ruhi Küntü, Ankara ticaret azalıjına ter-

Sllrt azalılına terfian o yer azası ıc.
mal Çellkkıran, Çankın azalıtına terd" 
an Maraı ceza hll,dml Neslml Bayııo1. 1' 
tanbul M. Umuml muavinllllne terftaO 1 

yer M. Umumi muavini KemaletUn. P" 
vııklı sulh hAkimllğlne terfian o yer ı"'1' 
hlkiml Ata Ataojlu, iıtanbul M. U. ~ 
avinlijine terfian o yer M . U. mu• 
Lutfl Kaynak; Karasu sulh hAkimllJı.,. .. 

Elektrik direklerinin demirle değiş 
tirilmesi ve şebekenin ıslahı 37 bin 
liraya miiteahhide ihale olunmuştur. 
Beş ay sonra bu iş tamamlanacak VP. 

gündüzleri de cereyan verilecektir. 
Bugün Akhisarda buzun peraken

de kilosu 6 kuruşa satılmaktadır. U
cuz buz temini için Belediyenin bir 
f abn1ca kuracağı söylenmekte ve 
memnuniyet uyandırmaktadır. 

SINDIRGIDA : 

Umurlar Köyünde Cinayet 
Sındırgı, (TAN) - Umurlar köyün 

de kanlı bir vaka olmuştur. Mehmet 
adında biri, öküzlerini geceleyin Ha
san oğlu Halilin harmanına bırakmış, 
hayvanlar buğday demetlerini yemi~ 
!erdir. Bu yüzden çıkan kavga so
nunda Halil, Mehmedi bıçakla muh
telif yerlerinden ağır surette yarala
mıştır. 

Köyün bir eksiği akar suyu olma
ması ise de kuyu sularının içmeğe 
salib olduğu tahlil neticesinde anla
şılmıştır. Köyde şimdilik bir arte
ztyyen kuyusu açılması düşünül
mektedir. Bu kuyu sayesinde 150 
dönüm araziyi sulamak mümkün ola
cağı hesaplanmı§tır. 

Köyde güzel bir mektep binası bu
lunduğu gibi bir yenisi de yapıl

maktadır. Uç sınıflı olan mektepte 
bu sene dördüncü sınıf da açılacak-
tır. 

NAZiLLiDE: 

Dokuma Fabrikasında 
Çallımalar 

Nazilli (Tan)-Dokuma fabrikası gün 
de ikl ekip amele çalıştırmağa baş
lamıı ve bunların adedi 1600 ü bul
muştur. Fabrika, muhtelif renkte in
ce desenli basmalar ve bazenler, ge
rek köylü ve gerek tehirli için hu
susi kumaı tipleri hazırlamaktadır. 

GOMOŞANEDE : 

~ki Yeni Halkevi 
Gümüşhane (Tan)- Burada ve Bay
burdda yapılmakta olan asri Halkevi 
binaları inşaah hayli ilerlemiştir. 
Küşat resimleri lSnümilzdeki Cum
huriyet bayramında yapılacaktır. 

ONYEDE: 

Eczane Yok 
Ünye, (TAN) -- İçinde 64 bin 

nüfus yaşı yan koca bir kazanın mer 
kezi olan kasabamızda bir buçuk 
aydanberl eczahane yoktur, çünkil 
kapanmıştır. Reçetelerin Fatsaya 
veya Samsuna gönderilip yaptırıl
ması laımgeliyor ki herkesin bu 
nu yapabilmesine imkan yoktur. A
radan geçecek uzun zaman da bir
çok hayata mal olabilir. 

Üç aydanberi buraya devlet 
kinini de gelmemi§tir. 

Sıhhat Vekaletinin müstacel ted
birleri beklenilmektedir. 

fian o yer ticaret azası Umran Ökten; İ
negöl hukuk hAkimlll!ine terfian o yer hu 
kuk hAklml Kadem Bayam; $erke~ ceza 
hAklmlltlne terfian o yer ceza hAkimi Ce 
lfıdettln Alparslan, Denir.li sulh hlıklmll 
ğine tcrfinn Yozgat sulh hakimi T~hlr 

Bnyçın, 

Sıvas sulh Mkimliğinc terfian o yer 

sulh h~klmi Tahsin Garzanoğlu, Babaes
ki hukuk hfıkimllğlne terfian o yer hu-

terfian o yer sulh hlklmi Nedim AkP1 ... 
n&r, Burııa hAklmllline terfian Bursa I' 
za muavini 'MUmln l!:rsöz, Aydın hıı1<1' 
hlklml!Aine terfian o yer hukuk hAl<IJI" _,, .. 
Kerim Kocarcşitoğlu, Biga ceza hA!dfP" • 

ğine terfian o yer cezn htıkiml Ali ArttıJ~ 
(Tayin ve terfi kararnaıneslll 
ıeri kalan ksmını yarın ııet" 
devam edeceğiz.) ~ 

-------
NEVROZiN 
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Yazan: ZIYA ŞAKIR 

S. Hamit Sarayda Geçen 
Herşeyi, Haber Alıyordu 
Gösterilen dikkat ve ihtimam 

~ lara rağmen, hiçbir şey giz 
'i kalınıyordu. Çırağan sarayı ile 
b~~ılan bu gizli temasları, günün 
~1llde Sultan Hamit mutlaka ha
r r alıyordu. Ve bunun için de bi
b~ 81lllsıkı hapsetmek için alınan ted 

rler, günden güne artıyordu. 
ll Su Yolları, kamilen örülmüştü. 

atta b .. d &\l}a u yuz en, saraya gelen bol 
ti! tın bir kısmı bile kesilmişti. Ay 
~ ~aınanda, deniz tarafının pence-
a \>e balkonlarının bir kısmı da 
Çı~lltnıyacak hale ifrağ edilmişti'. 
~ ara tarafından, Çırağan üzerj -
1-r kuş bile uçurulmuyordu. Deniz 
"'ilafından ise; bütün kayıklar, ge-
"'l er , 
)' • vapurlar gayet açıktan geçi 
ordu. 

bi~o~~ahann fırtınalı günlerinden 
~llllt ıdı. Öğle yemeğinden henüz 
ti(, ınıştık. Odalarımıza dağılmış-

'es~İl'd.enbire; evvela üç dört silah 
ı, onu -t k' bağı mu ea ıp te karrnakanşık 

\>i rışrnalar işittik. Yine Ali Sua
ııect"akası gibi bir hadise oldu zan 
Reld~rek, hepimiz bayılacak hale 
Cere;:· Kalfalardan bir kısmı pen 

;e koşuşmuşlar: 
i;': ah zavallılar! .. Batıyorlar ... 
r:/Ye bağırışmıya başlamışlardı. 
Otdüğü· ·· t'ırt muz manzara, feci !di ... 

huı Ulaya tutulan ve içinde üç kişi 
Unan k"h . htı o ne bır kayık sarayın 
ll,~ına takarrüp etmişti. 

'·-~ - G . ~,.ı -··\.-~·-'--· 
l)· erı .. Yaklaşmayın ... 

hğı ıy~, b&tınyorlar .. Tüfekleri ka 
~orın uzerine çevirmi§ler; ateş edi-

ardı 

~aYık.takiler ise: 

bi Batıyoruz, imdat! .. 
ıı·Ye feryat ediyorlardı. 

olan kayık, sahile çarpa çarpa par
çalınmış bütün enkazı dağılmıştı. 

Ancak şu var ki, kayık dağılıncı -
ya kadar. saraydan yaveler, bii
yiik rütbeli bahriye zabitleri. paşa 
!ardan mürekkep iiç dört heyet gel 
miş; bu eski püskii kayıgı muaye
nede bulunmuşlar .. Orada, o yağmn 
run ve fırtınanın altında bir takım 
kağıtlar yazarak imzalamıslardı. 

Kayık, daha o gün parçalanıp 

gitmişti. Fakat kayığı sahile rapte 
den ipe, elini sürmiye hiç kimse 
cesaret edememişti. Bıı ip, senelrr 
ce orada kalmış, nihayet çı.lrüyiip 
gitmişti. 

(Vanlı M ehmeJ) in Feci 
Akıbeti 

S aray memuru ünvanını ta 
şıyan (Mehmet ağa), saray 

da yapmadık r.ulüm bırakmıyor • 
du. 

Bir gün, iki daire arasrndaki kü
çük bahçeden geçerken, gözüne bir 
kağıt ilişmiş .. Bu kağıdı, sokak -
tan ve duvarın üstünden, içeriye 
atılmış bir mektup zannetmiş .. Ya 
zıları, yağmur ve giineşle silinmiş, 
artık okunamaz bir hale gelmiş o
lan bu kağıtta, sadece bir (Hasan) 
imzası okunabilmekte imiş. 

Mehmet ağa, derhal hademeleri 
ve tablükarları birer birer isticvap 
tan geçirmiş, kağıdı hepsine gös
termiş .. Tabüdir ki, hepsi de: 

- Bilmiyoruz. Bizim işimiz de-
•·· 
Demiş. 

Bu arada, tabUıkarlardan, adı 

(Hasan) olan birisi, gülümsemi' 
mi?. Yoksa, şüpheli bir hareket mi 
göstermiş? .. Ne hal ise, Mehmet a
~anın nazarı dikkatini celbetmiş. 
Derhal bu adamın yakasına yapış
mış: 

bir sıraya dizilmişlerdi. Başların
da, Mehmet ağa da bulunuyordu. 
Harem ağalan da; 

- Destur! .. Destur! .. 
Diye seslenerek. önde gidiyorlar 

dı. 

Tam o sırada da Y.;fondimiz, iç 
bahçedP-n saraya geliyordu. 

Tablakarlar, birdenbire Efendi
mizle karşılaşmışlar: ne yapacak -
!arını şaşırmışlardı. Zavallı adam
lar o kadar korkmuşlardı ki. bazt
hırı başlarındaki n koca yemek fab 
lalarını atarak kaçacak gibi birer 
hal almışlardı. 

Mehmet ağanın şerir ve miita • 
hakkim sesi, derhal yükselmişti· 

Arkanızı dönün.. Başınızı çevi
rin ... 

Bütün tablakarlar, derhal yüzle
rini duvara, arkalarını Efendimize 
çevirmişlerdi. 

Bu var.iyetten efendimiz son de
recede sıkılmıştı. Hemen adımları
nı sıklaştırarak içeri girmişti. 

Yemekler, hareme teslim edile
rek geri dönüldükten sonra, Meh 
met ağa bütün tablakarlan divana 
çekmis: 

- Eğer, Mur~t Efendiyi gördü
ğüniizü bir kimseye söylerseniz, he 
pinizi Fizan çöllerine sürdürürüm. 
Yalnız sürülmekle kalsanız, bir şey 
değil .. Sizi yollarda aç bıraktırır 
kırbaçlar altında çürüttürürüm. 

Oiye, tenbih etmiş. 
I UPVUTIH 'VUT J 
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Polonyada Kız Ziraat 
Mekteplerinde Tedrisat 
K ız Ziraat mektepleri, pratik 

işler bakımından erkek zi
raat mekteplerinden biraz farklı
dır. Çünkü kız mekteplerinin he
defi her şeyden evvel iyi ev kadı
nı yetiştirmektir. Bunun içindir 
ki toprak işleri yerini birinci mev 
kide bulunan ev işlerine terket
mi~1ir. Talebeye pratik işleri tan
zim, çeşitliliğini kavrıyabilmesi, 

kullanabileceği ameleye iş tevzi, 
ve onları kontrol edebilecek tarz
da kabiliyetler kazandırmakla ik
tifa olunur. 

Genç kızlar ziraat sahasında bi
rer organizatör olfırak yetişirler. 

Fakat ev işlerinde kendilerinden 
beklenen: Ev işi teşkilatını, mü
tevazı bir evin ihtiyaç ve şartları
na Uıtbik edebilmeyi mutlaka öğ
renmiye mecburdur. Ayni amanda 
bu mükellefiyetin hedefi çocuğu -
mümkün olduğu kadar - ailesinin 
evindeki hayattan uuıklaştırma

makttr. 
Talebe servis olarak mutbak i

dare eder. Ve her okur bu servis
lerde orta halli bir çiftçi ailesine 
mahsus yemek yapmayı öğrenir. 

Bu suretle mektebin yatı kısmı 

bir dereceye kndar kışlalıktan kur 
tulmuş olur. 

Halk, ilk, jimnaz.... Tipindeki 
ziraat mekteplerinin müfredat 
programlarında şu vasıflar göze 
çarpar. 

1 - Tabii ilimler malUmatı kıs
men mesleki mevzulara karıştırıl
mıştır. 

2 - İlk safa teşkilat evsafını ha
iz meseleler geçirilmiştir. ( Erkek 
mekteplerinde çUtçilik ekonomi
si, kız mekteplerinde ise ev idare
si. ) 

3 - Kız ziraat mekteplerinde: 
ailenin ehemmiyetini tebarüz et
tirmek ... diğer meseleler bu mev
zua geniş mikyasta tnbi tutulmuş

tur. 
~ - lru;a.u '1: lıa;y van sağlıgı 

~"'""~"'"'"'"'"'j 
~ YAZAN: · -
~ -~ Mualt:m -
~ -
: Tevfik Esen ~ 
~ ........................ "' "'"'"" "'""'""" .... -
meselelerine çok ehemmiyet ver-
mek. Bunları. ferdi ve mesleki kül 
türün yükseltilmesi işinde hareket 
noktası gibi saymak. 

Bu meselelere göre tanzim olun
muş programdan beklenen gaye
ler ... 

A - Memlekette fikri inkişa

fa mazhar olmuş mütesanit mes
leki muhabbetle meşbu ... bir :ı:i

raat entellektiiel zümresi ... mey
dana getirmek .... 

B - Ferdi, içtimai ve vatani 
iyi faydalı birer unsur olarak ye
tiştirmek .... 

C - Hayatta ve zirai faaliyet
lerde kendisine lazım olan bilgi
leri kazandırmak ... 

D - Köy kadınlarının inkişafın
da bu mektepler talebesinin nü
mune ve önayak olmasını temin 
etmek. 

B unun i~indir ki programlar-
da yurtbilgisi, vatan coğ

rafyasına, artimetik ve milli lisa
na epeyce ehemmiyet verilmiştir. 
Bu mekteplerde yabancı dil oku
tulmaz. 

Erkek ve kız ziraat mektepleri
nin bu didaktik gayelerinden baş
ka terbiyevi ve köyü yetiştirme 
hedefi de vardır. Jimnaz ve lise de
recesinde bulunan bazı kız ve er
kek ziraat mektebi programlarına 
köylerde muallimlik evsafını ka
zandırabilecek bazı (tedris usulü, 
psikoloji, mektep hıfzıssıhhası 

gibi) pedogojik dersler iliıve olun
muştur. 

İki kışlık ziraat mektepleri. 
Bunlar halk ziraat mektepleri

nin başka bir nevidir. Tedrisat bi
ribirini takip eden iki kış içinde 
yapılır. İkinci teşrinden ikinci se
nenin martına kadar devam eder. 
Talebe ameli işleri yazın aileleri
n in arazisinde yaparlar mektep ta 
lebesinin dışardaki mesaisiyle ala
kadardır. 

renin menfaatları aynıdır. Bunun
la beraber kız liselerinde tedrisa
tın başlıca mihveri ev ekonomisi
dir. 

Kız ve erkek ziraat liselerimi
zin gayelerinden biri de institu
teur ve enstructeur yetiştirmektir. 

Polonya Kültür Bakanlığı koy 
okulları öğretmenliklerinde bu 
gençlerden çok istifade etmekte
dir. 

Ayni zamanda ziraat lisesi me
zunları devlet ziraat işlerinde is
letmelerde, iş alabilmektedirler. 

Ziraat liselerinde tam manasi
le ihtisas yoktur. Programlarında 

zinıat isletmeciliğinin butünlüğü. 
görülür. 

Bu mekteplerin ilmi seviyesi. .. 
Teorili mesleki tedrisat ile. pratık 
mesai arasındaki münasebetleri 
mukayese kabiliyeti verebilecek 
derecededir. Nazari bahislerin he
defi pratik çalışmalarda Iazımge
len kültürü ka1.andırmaktır. 

Ziraat listelerinde pratik mesai
nin hedefi ve çerçevesi: ilk ve 
halk ziraat mekteplerinkindcn 
farklıdır. 

İlk ve halk ziraat mekteplerin
de pratik mesai daha ziyade ve 
yalnız yapmıya, ziraat liselerinde 
ise hem yapmıya ve hem de yap
tımnya matuftur. Lisenin ameli 
mesaisi ayni zamanda umumi teş
kilat meselelerine kadar, iş teşki

latına, hesaba, muhasebeye doğru 
genişletilmiştir. Maddi mesai, sa
hasında intizam, keyfiyet, iş ve 
meslek sevgisi, tesanüt birinci pla 
na, sürat kemmiyet ikinci plana 
alınmıştır. Tesani.ıt ve meslek sev
gisi Polonya ziraat mekteplerinin 
ana şiarları.ıdan biridir. Ziraat lise 
]erinde görülen diğer vasıflar ö
bür ziraat mektpelerinden ayırt e
dilmelerinr .. <ırar. 

Ziraat lise.erinin ders program
larına (tercihan fransızca veya in
gilizce olmak üzere) bir yabancı 
dil konulmuştur. Milli lisana çok 
ehemmiyet verilir. Ekonomi ve ta
bü ilimlere epeyce yer verlimiş
tir. Bu suretle ziraat liselerinin 
seviyesi diğer umumi liselerin
kinden aşağı düşürülmemiş olur. z iraat liselerinde işletmeler: \u :~ un~tmam. Manzara, bugün

lıaYet 1 gozlerimin önündedir ... Ni
l:b.iz b' kayıktakilerden üstüba§l te
\aıltt ır ihtiyar, güçlükle ayağa 

ı. Ell .. 'k 

- Bu mektup, senin ... Söyle ba 
kalım. Kime yazdın?- Neler yaz 
dın?. Yalnız Gelirine Bakmamah· 

Seyyar kurslar .. 
Çok yeni bir tedris tipidir. Zi

raat mektebi olmıyan köy mınta
kalannda yapılır. Kurslar muhte
liftir. Her birinin müddeti beşer 
aydır. Programları basittir. Ev ida 
resi, dikiş, hayvan yetiştirme, çi
çek bahçıvanlığı, yurtbilgisi, vatan 
coğrafyası milli dil, müzikten iba
rettir. Adeta ilk mekteperden son
ra bir ikmal mektebi gibidir. 

Her liseye verilmiş olan 
vasati 100 hektarlık arazi üzerin
de yapılır. İşletmenin harici gö
rüniişü, ve teşkilatı, normal işlet

melere benzer. Her talebeye bu ka 
darlık araziyi işletebilecek kabi
liyet kazanabilmesine çalışılır. İş
letmelerde fantaziden kaçınılır. 
Maksat hiç bir vakit gösterişe fe
da edilmez. Talebenin dürüst ve 
güzel, açık itiyatlar almasına çok 
itina olunur. 

, 

- '\" erını, ı i tarafa açarak: 
ile d ahu! .. İnsaf edin Kayık su 

oldu B . ' 
il için) b.' . atıyoruz ... (Padişah ba 
4 İ?ı.s ııı karaya alın. Eğer zarar 
tli;nıar isek, ipe çekin. 
U>a e: hağırmıya başladı. 
~ 

8
!1

§ah başı için) kelimeleri, a
ti. .\rn arı durdurmıya kafi gelmiş
~ıııı ı;vut tüfekçilerin ba§l olan 
~la Ylu, san bıyıklı bir adam 
t Sola · 1 ' 4-rııi§U • emır er vererek ateşi ke3 

1\ &flığın nhtıma yanaşması
~t bu 118 müsaade etmişti.. Fa _ 
~hiıtı ~~ddet zarfında da, artık 
l'(ılı4., :a ıçı tamamile su ile dol • 
ı.. ltay

1
;tacak bir hale gelmişti. 

~\Otltudaçı da ihtiyar bir adamdı. 
"'ide n ve yorgunluktan, fena 
ttftıb §~şırnuştı. Mütemadiyen uğ-
~' alde, bir türlü rıhtıma ya 
1~ il Yordu. Kayık, · dalgala-ın 

- en~ • 1Yord ıma çarpıyor, tekrar a-
~ u. 

hı..., İlYtğuı h ·ı 
~ "'lllcte .. sa ı e temaslarından 

'
'ıı&.ttı' 'l'urk askerlerinden biri. da 

all'lı!i:· ı· . k ı. ~ ~· e ını ayıkçıya uzat • 
~ ...... ~ a~at tüfekçilerin amiri. 
~ it kıl!:. Sen, karışma .. Çıkaı 
biye endılcri çıksınlar. 

~ ltay bağınnıştı. 
~ l>ar::<;ı, can havli ile rıhtımda-
4 bı.t4; aklıklardan birisini yaka -
h lılışı1 ç~rçabuk elindeki ipi bağ
&. r ~~c· Çin.dekiler, ancak Allahın 
~Ya ızesıle kendilerini rıhtıma 

l ll'~at ttıuvaffak olmuşlardı. 
~lılta ~_.1° anda bunların etrafı ab 
~ '~çı~ ll'lişti. Üç yolcu ve bir de 
f ışi, hı .an mürekkep olan bu dört 
~~ · rıbirl · ~ ~ıı~l'i erınden ayrılarak, tü-
l~ 1arı a~ ve zaptiyelerin muhaia-
~i. ında, alınıp götürülmüş-

- ' \l lld ~or\l/rnlann ne olduklannı bil 
l'akat, karaya iple bağlı 

Diye, dayağa baslamış .. Zavallı 
adamcağızın, kırmadık kemiğini 

bırakmamış .. Bununla da iktifa et 
miyerek, biçareyi baş aşağı asmış. 

Bunu bize, harem ağalan anlat
tılar. Ve hepimizi de, hüngür hün 
gür ağlattılar. 

Mehmet ağa, işi azıttıkca azıt -
mış.. Sarayda iıdeta, müstakil bir 
hüktimdar hali almıştı. Vuruyor, 
kırıyor, kesiyor, biçiyor; başmiisa 
hip Cevher ağanın korkusundan , 
hiç kimse ses çıkaramıyordu. 

Saray tablakarları, muayyen :ı:a
manlarda harem ağalarile beraber 
harem taşlığına kadar girerler: ye 
mekleri oraya kadar getirirlerdi. 
Bu. adetti... Mehmet ağa, bunu da 
menetmişti. 

- Yemekler, orta kapının önüne 
bırakılacak . Kızlar, gelinler; ora
dan alsınlar. 

Demişti. 

Artık taö1akiırlar, yemekleri ora 
ya bırakıyorlar .. Oradan da gidip 
kızlar alıyorlardı. Kızlarm yemek 
leri aldığı sırada Mehmet ağa eda 
orada bulunuyor; yapmadık ke

pazelik bırakmıyordu. 
Bu hal, hepimizin haysiyet ve 

gururunu incitiyordu. 

N ihayet, Valde Kadınefendi
ye şikayet ettik. 

- Biz. ne bu yemekleri alırız. 

Ne de, yeriz. Bu şerait altında ye
mek alıp yemektense, acımızdan 
ölmyie razıyız. 

Dedik. 
Kadınefendi, derhal Cevher ağa 

ya haber gönderdi; getirtti. Mese
leyi nakletti. Bunun iizerine iş dli
zeldi. İçeri giren tablakarlar, E -
fendimizi görmemek şartile, ye -
mek tablalarının harem kapısına 

kadar nakline müsaade edildi. 
Bir gün içeriye yemek getirili • 

yordu. Tablakarlar, arka arkaya 

Filan kişhıin hanı var, hamamı 
var, bir de büyük apartımam; bu 
kadar çok geliri olan adam mut1a
ka rahat yaşar, dersiniz. Bir kere 
de onun giderini sorunuz: Çoluğu, 
çocuğu kalabalık, hele başında ba
badan ve dededen kalma horanta· 
sı da varsa bu kişi, o kadar geliri 
ite beraber yine züğiirt demektir. 
Sıkıntı içinde yaşar. 
Ş ~mantık ve zavıflıkta ta yal· 

nız gelire, yani yenilen yemeklere 
bakmamalı. Filan adam çok ye
mek yiyor da onun için şişmanlık
tan knrtulamıvor. VAkıa in!l'an cok 
yemekten de şişmanlıyabilir. Fa
kat çok yemiyen şişmanlar da 
vardır. Zavallı. '!işmanh~ını her
kes ayıplıyor, diye yediğini azal
tır, azal tır da yine ş'.lşmanhktao 

kurtulamaz. 
Bunun gibi, zayıflık ta az ye

mekten gelebilir. Fakat zayıfların 
hepsi az yiyen inııanlar değildir. 

Bir tanesini bilirim, yemekte her
kesten fazla yer, hem de on sekiz 
giinde bir kere -evet, tam on se
kiz günde; onun sayılı -dinleri ken
d'ıni tanıyanlar ara!'ında meşhur

dur- Dışarı çıkar da yine kupku· 
rudur. 

Demek oluyor ki, şişmanlık ve 
zayıflık yalnız hir gelir -yani ~·e 
mek- meselesi değildir. Zavıfın 

da, sişmanın da her~e~·den Önce 
giderine -yani metabolizması
na- bakmalı. Yediğini çabuk eri
tiyor, demiyet:ım. çabuk değiştiri
yorsa yediği yemekler çok olsa 
da viicutçe ziiğiirt dmektir. Be
nim tanıd ığım, on sekiz giinde hir 
dışarı çıkan kişi gibi. Bereket vl'r
sin ki o yediği yemekleri hiç te a
zaltmak fikrinde değildir. 

Fakat, '11 güzel kıza bakınız: 
Kırmızı kırmızı yanaktan var, o
muzlan, kollan elleri ve çorapsız 

hacaklarile ayaklan da yıwarla
cık. Acele acele adımlarla, parlak 
gözlerilc etrafını siizerck gidiyor. 
Harekctlerile bakışı gösteriyor ki~ 
tiroit hormonu fazla işliyor, me· 
tnbolizması hızlı gidiyor. Yuvar
lacık olması tabitin bir ihtyiatı ne 
ticesi. Dişinden tırnağından artır
mış, giizcl kız bir aralık dara ge
lirse, nıctahoı:tzması hızlı gittiği 

için, birdenbire erimesin, hasta ol
masın diye biraz ihtiyat yağ sak· 
lamış. · 

Halbuki kız bunu takdir edemi
yor. Ona za~·ıfhk modadır, demiş
ler. Onun için zayıflamavı zihni
ne ycrlestirın 'ı.. !\ft"taholi7.ması 

hızlı gittiği icin, c:ok ~·emiye ihti
yacı olduğu için, İ!ffahı İYİ olduğu 

halde az ~·emekte inat ediyor. San
ki kendisinin ~·uvarla("ık olması 

çok ycnu~s'lnden geliyornıus gibi. 
Kendisini tanıyorsanız, arkasın

dan ko'>nnnz, an1atını7.: Onun ~·u
''arlaklıi!"ı metabolizmasının hızlı 
~·üriimcsinc- karşı tabiatin sakla· 
dığı hir ihtivat akccsi demektir. 
Az ~·emekte in·lf edin te ihtiyatını 
eritirse blitiin \'İicudii erir, \'erem 
olur ... 

Şişmanlık yalnız çok ~·emekten 

gelmez kiı insan yalnız az ~·emek

le zayıflasın. Şiı;manlık en zh·a

de hormon 4'ıkaran guddelerin bo
zulmasından gelir: Tiroit guddesi
nin. yumurtalıkların, böbrek üs
tündeki guddcnin. kafatası i~inde
kilcrin, karaciğerin, pankreasın 

bo7.ulmnsından. 

Zayıflamak için az ~·cmedl'n önre 
hunları diişiinmelidir. Herhalde 
metahoUzmanın derecesini anla
madan za~·ıftamı~·a kalkışmak in
unın kendi nefsine karşı --cina
yetten daha biiyiik birşey- kaba
hat olur. 

z irai liseler .... Zirai kız lise
leri... 

Polonya zirai tedris müessese
leri içinde sayıları en az olan 
mektep jimnazlardır. Polonya ... 
Köy kültüriinü, köy kalkınmasını 
ziraat lise mezunlariyle yapmak -
tadır. 

Kız ve erkek ziraat liselerinin 
iç teşkilatı. başlıca mümeyyiz va
sıfları arasında az ve çok fark var
dır. 

1 - Ziraat liselerinde tahsil üç 
senedir. 

2 - Ders müfredatı gimnazla
rın derslerine istinat ederek tan
ılın olunmuştur. 

3 - Her lisede birer tatbikat 
çiftliği vardır. 

4 "T""" Kız liselerinde ayrıca ev i
daresi için tesisat bulunur. 

5 - Kabul için yaş kaydı 17 -
21 ve 16 - 21 dir. Mektebe alınan 
talebe bir sene çiftlikte staj gö
rür. Tedrisatı kolaylaştıracağı zan 
edilen stajdan beklenilen faydalar 
alınmadığı için stajın kaldırılma
sı için kuvvetli bir temayül var
dır. 

Erkek ve kız ziraat liselerinin 
gayesi: talebesine ziraat işletme

lerinde ve cinsiyet sahasında ida
re edicilik. kabiliyeti vermek .... 
hususi mesaiye hazırlanmaktır. 

Zirai işlr.tmelerde erkekle ka
dınların mesaisini kati olarak bi
ribirinden ayırt etmek mümkün 
de~ildir. Bu sahada her iki zfim-

Bundan başka servis olarak 
maktalarda küçiik tecrübe işlet
meleri yapılır. Hulasa olarak de
nilebilir ki : her ziraat mektebinde 
olduğu gibi zirai liselerde de ted
risatın mihverini işletmeler teşkil 
eder. Bu vasıf kız liselerine de 
şamildir. Şu farkla ki: bunlarda 
ev idaresi, ev hizmetleri de işlet
me içine girmiştir. 

Ziraat lise işletmeciliğinin ana 
hatlarını şu üç fıkra içinde toplı
yabilirz: 

A - İstihsalin tekniği 
B - İşletmede teşkilatın, umu

mi ve iktisadi esaslann idaresi. 
C - Mahsullerin satışa hazır

lanması, mahreç ve revaç temini. 
D - Umumi malumat dersle

rinde bile ziraat ve işletme mih
ver teşkil eder. 

Ziraat liselerinde esas olarak 
programa giren umumi kültür 
dersleri şunlardır: 

1 - Tabii ilimler 
il - İçtimai ve ekonomi dersle

ri <Umumi iktısat bahisleri zirai 
iktısat dersinin mukaddimesini 
teşkil eder.) Yurtbilgisi. yurt coğ
rafyası, zirai ve iktısadi coğraf
ya, ziraatı ilgilendiren kanun ve 
talimatnameler ... 

III - İçtimai ve harsi mesele
ler. 

Bunlar işletmenin verimini ar
tırırlar .. 

Ders ve ameli çalışma saatleri
nin miktan sınıflarda hemen biri
birinin aynıdır . Bu hal tecrübe ve 

(Ltlt/en •ayfayı çeoınnizJ 
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Gençlik İmtihan
larda Niçin 
Kazanamıyor ? 

. (BCZ§1 l incide) 

" - Ben, diyor, Hukuk Fakülte
si gençlerile görüştüm. Onlar, mu
vaffak olamayışlarının sebeı-'f·ini 
şöyle hulasa ediyorlar: 

1 - Hukuk fakültesi talimatna
mesi, diğer Fakültelerin talimatna
melerinden ağırdır. 

2 - Eleme notlarının ilan edilme
yişi, talebenin çok aleyhinedir. Sui
istimali fazladır. Eleme notlarını öğ
renemiyen talebeler, salim bir ka
fayla çalışmak iınkfınmı bulamıyor. 
imtihanda yaya kalanlardan çoğu
nun, bu notları öğrenememiş talebe
ler olması da, bunun en kuvvetli 

delilidir. 
3 - Eski talimatnameye göre, bir 

talebenin geçmesi için, elemelerde 
alacağı numaraların on dördü bul
ması lazımdı. Şimdi ise, on numara 
alan talebe de muvaffak olmuş sa-

yılıyor. ' 
llk bakışta, bu vaziyet talebenin 

çok lehinde gibi görünüyor. Halbu
ki, hakikatte hiç de böyle değild~r. 
Çünkü, mesela, bir sınıfta dört ders 
okunduğunu kabul edelim. "Nizam 
üssü,, yedi numara olduğuna göre, 
talebelerin, geçebilmeleri için, bu 
derslerden yirmi sekiz numara al
maları lazımdır. 

Halbuki, eleme iki dersten tahriri 
olarak yapılan imtihandır. Talebe, 
dolduracağı yirmi sekiz numaranın 
ancak onunu bu elemelerden kaza
nınca, geri kalan on sekiz numara
yı, diğer iki dersten almak mecbu
riyetindedir. Şu halde, diğer iki 
dersten dokuz numara alması lazım
d1r. Bundan da anlaşlıır ki, yeni ta
limatname, üssü niı.amı, yediden do 
kuza çıkarmıştır. 

4 - lmtihanların birbiri ardınca 
gelen günler de yapılması, talebele
ri, dersi bir defa daha tekrar etmek 
imkanından mahrum bırakmakta-

dır. 
5 - Talebeler, hangi imtihana gi-

receklerini ancak girmezden bir gün 
evvel öğrenebiliyorlar. Bu ise, tale
beleri, daha imtihana girmeden am
bale ediyor. 

6 - Kitap buhranı. ta1ebcc1r\ 
muvaffakiyetsizliğe sürükliyen ~e
beplerin en mühimlerinden birisi-
dir.,, 
Beş sene evvel, bu suallere şöyle 

cevnp veriliyordu: 
"Darülfünunun hocaları hariçte 

avukatlık yapıp kitap çıkarmadıkla
rı yetmiyormuş gibi, kenclil<>rini bu 
kürsülere yine kendileri layık görü

yorlar!,, 
Bu cevap yalan değildi. Hakikat 

böyle olduğu için de, modern Tür
kiyenin modern bir Univerc;itP.ye 
muhtaç bulunduğu anlaşıldı. Ve ni
hayet modern üniversiteye kavuş
tuk. Fakat nedense, nasılsa, Univer
sitenin kuruluşundaki gaye unutul
du. 
Şimdi profesörler dışarıda çalış-

mıyorlar mı? 
Ne gezer? Harıl harıl çalışıyorlar. 
Böyle oldu~u için de, kitap yaz

maya vakit bulamıyorlar. 
Bunun cezasını da, imtihanda ki

tapsızlık yüzünden muvaffak olamı
yan talebe çekiyor!,, 

Rami inayetinin Bir 
TAN 

(B A M A K A L K D E N M A 8 A T) Bulgaristanda 
Yakınlaşma 

l - 8 - 938 

(Spordan Mabaat) 

• 
Ka ın Y ·· z ·· nden ileri 

Gel iği Anlaşıldı 
(Başı 1 incide) 

Arap hoca, Abdullah isminde siya
hi bir adamdır. Aksarayda Dudu so
kağında 4 numaralı harap evden zi
yade kulübeye benziyen bir yerde o
turmaktadır. Maktul Mehmedin ta
nıdığıdır. Ve Mehmet sık sık bunla
burada tanışmıştır. Fakat vakada 
nn evinde kalmaktadır. İfa.katle de 
Arap hocadan ziyade sağır karısı ile 
Meryemin ve Arabacı Beyazit ma -
hallesindc Koca Mustafapaşa cadde
sinde 298 numaralı evde oturan İfa
katin aUıkalan görüldüğü için dün 
bunlar celbcdilmiş, ifadeleri alınmış, 

serbest bırakılmıştır. Bunlar dinle -
nildikten sonra Arap hocanın da din
lenmesine lüzum görülmüştür. Arap 
hoca da bugün celbedilecck ve dinle
nilccektir. 

Arap hocanın sağır karısı ile İfa
katin ifadelerinden sonra cinayette 
katil Osmanın hemşiresinin namu -
sundan başka bir aşk rekabetinin de 
müessir olduğu ihtimali ortaya çık
mıştır. Arap hocanın sağır karısı ile 
İfakatin vaka ile aliıkası dn bu nok
tndır. 

İddiaya nazaran Arap hoca üfü -
rükçülük yapmaktadır. Ve evini ev
lenmek istiyen dul kadınlar, aşk va
disinde beceriksiz kalmış erkekler 
sık sık ziyaret ~tmektedir. 

İfakatin mahalle komşuluğu da 
vardır. Arasıra eve vaki olan ziya
retlerde sık sık bu eve misafir gelip 
gece yatısına da kalan maktul Meh
metle tanışmış, Arap hocanın sağır 
karısı da bu tanışmada rol <JYila
mış, hatta daha ileri giderek İfakat
le Mehmet arasında bir kaynaşma, 

bir yakınlaşma, tevlidine çalışmıştır. 
Kadında da erkekte de bir alaka u
yandırdıktan sonra bu alakayı bir 
izdivaçla neticelendirmek istemiş ve 
maktul Mehmet namına İfakate ta
lip olmuştur. Bu şekilde de İfakat 
maktul Mehmedin sözlüsü vaziyeti
.ne gitJlliiti.r 

Bu arada Mehmet de katil Os -
mnn Gülscni Arap hocanın evine 
götürmüş, ziyaretler sışlaşmca o da 
İfskatle tanışmıştır. Osman da be
kar olduğu için İfakate abayı yak
mış, bu sefer de Meryem mutavas· 
sıt vaziyetine girmiş ve İfakati Os
mana istemiştir. 

İfakat 1'.lehmede sözlü olduğu için 
birdenbire cevap verememiş, Mer -
yem müsbet netice alamayınca katil 
Osmnna: 

- Senin nrkodnşın kadına göz 
koymuş, onu tehdit etmiş, seninle 
evlenmesine mani olmuş, demişitr. 

Osmanın hemşiresine tecavüz ha
disesinden ziyade bu hadiseden mü
teessir olduğu ve Mehmetli asıl bu
nun icin öldürdlığii , fnkat cinayetini 
mazur kılmak için ortaya bir hem
şire namusu meselesi attığı tahmin 
edilmektedir. 

İfakat dünkü ifade-sinde katille 
de, maktlılle de tanıstığını, ikisinin 
de kendisine talip olduklarını fakat 
ikisiyle de ahbnphktan ve tanışık
lıktan başka bir münasebetleri bu -
lunmadığını söylemişt i r. 

deşi Emine de aşağı yukarı bu cihet
leri teyit etmekte, fakat bunu teyit 
ederken daha ziyade bunları maktul 
Mehmcde atfetmektedir. 

Arap hocanın bu telkinatının ka
tili suça tahrik ettiği, gittikçe kö -
rüklcdiği tahmin edilmektedir. Ve 
bu tahmin kuvvetlidir. Çünkü katil 
Osmanın bir gün maktul Mehmede: 

- Sen İfakati istiyormuşsun. O -
nunla evlenecekmişsin. Bu sevda
dan vazgeç! dediği, Mehmedin: 

- Neden? sualine de: 
- Bu iş senin için çok fena olur, 

cevabını verdiği tesbit edilmiştir. 
Arap hocanın Osmanın kadın hak

kındaki alakasını körüklemesi bir ne 
vi tahrik olduğu gibi üfürükçülük 
yapması da aynca bir suçtur. Bu ba
kımdan Arap hocanın hem şahit, hem 
de suçlu olarak ündesi alınacaktır. 

Arap Meryem de bugün dinlenecek
tir. 

Katilin kardeşi Emineye gelince 
o da ifadesinde maktulle bir kardeş 
gibi tanıştığını, maktulün kendisine 
tecavüze kalkışmak şöyle dursun 
böyle bir teklifte bile bulunmRdı -
ğını bu bahiste aralarında hiç bir 
şey geçmediğini, kendisinin de bu 
vadide kardeşine bir şikayette bu -
lurunadığını söylemiştir. Bu ifadede 
cinayetin bir namus meselesini te -
mizlemek için değil, bir aşk reka -
betini ortadan kaldırmak için işlen
diği anlaşılmaktadır. 

Bu arada katille maktulün birkaç 
gün İfakatin evinde kaldıkları ve 
bu evde de define aradıkları fakat 
bir şey bulamadıkları tahakkuk et -
miştir. 

Kesoğlu 

İtalyada Irkçılık 
(Başı 1 incide) 

F.:pok gazetesi, yazıyor: 
"Putperestliğin daüssılasını hls

scı;mcKtc Vlltll uçuncu r.ı.ıman l:t' 1 -

rntorluğu ziınamuarlarının katolik
ligc karŞl mücadeleye girişmelerin
de ve ırk fikrinin miidafıı kesilme
Jcr!nde hayrete jJyan bir cihet yo!t
tur. Fakat Italya gibi katolik lfıtin 
ananesine sadık h r memleketin ay
ni yolla:-a girmesi bızlerl şaşırtan 

bir haldir. Kntoliklik !rklar arasın
da hiç bir fark gözetrnemel:teclir. 
Papanın da hatırlattığı vcçhile ka
tolıklik bütün beşeriyete şamildir. 
Bunun hıristiyanlığın merkezinde 
hatıra getirilmesi iktiza ederdi. Pa
palık ıle mucadeleye girmekte rejim 
için ciddi tehlikeler vardır. Italya 
hükumetinin hattı hareketi ancak 
bir suretle izah edilebilir: Almanya
ya cemilekürlıkta bulunmak. 

ltalyada Yahudi düşmanlığı 
News gazetcsınden: 
Italyada ırkçılık siyaseti ve Ya

hudi duşmanlığı günden güne inki
şaf etmektedir. Duçcnin bu yoldaki 
direktıflcri uzerine faşist partisi u
mumi kutibı General Strace, "ltal
yan ırkını her çirkeften korumak 
için., yeni konunlar hazırlamış ve 
Jurnale Ditalyada çıkan bir maka-

Dünya 
Mektebinde 
Talebe 

(Ba~ ı bıcfde) 

İnglltereden sonra harici aleme çı
kınca ilk merhale olarak Lihten
ştayn prensliğini seçtim, burası a
vuç içi kadar bir yer, bütün mesele
leri basit... Bunları kavrayınca ba
sitten mürekkebe doğru yürümenin 
kolay olacağını düşündüm.. Lihten
ştayn'de almanca ö~renmiye de ko
yuldum. Bu sırada babam, paramı 

kesti. Ormanlarda çalışan işçiler a
rasında aşçı sıfatile bir iş bulabil
dim. Sonra ormanı işleten şirketin 

bürosunda iş verdiler. 
Lihtenştayn'den sonra karış ka

rış bütün dünyayı dolnştım. Türki 
ye hakkında programım da !stan
buldan sonra Ankarada bir müddet 
kalmaktır.,, 

Dünyn mektebinin talebesine 
sordum: 

- Dünya yüzünde tahsilinizi ya
parken, hadiselere hiç şüphe yok ki 
(Verimli Çalışma) ölçüsiyle bakıyor
sunuz. Türkfycde en çok gözünüze 
çarpan verjmsizce hareket nedir? 

- Dlin gece Beyoğlunda bir ha
mama gittim. Güya hamamın bir 
hissesini satın almıya talip olmuşum 
gibi yıkanmn ücreti diye üç liraml 
aldılar. Dir gün otcld<m taksi ile Ka
raköye gittim. Kırk kuruş tuttu. Ay
ni yolu taksi ile döndüm Başka bir 
şoför açıkgözlük edip ~eksen kuru~ 
aldı. Buna benzer diğer görüşlerim 
de bana anlattı ki Türkıyenin iş ha
yatında heniiz talan devrine ait te
sirler yaşıyor. Emniyetin, diirüstlii
ğün, kalitenin yüksek ticari kıymeti 
henüz iş hayatında kök tutmamıştır. 

Bence bir Türk gazetesinin en 
mühim vazifelerinden biri şudur: 
Dürüstlüğün ve namusun netice iti
barile en karlı yol olduğunu, emni
yet denilen zcnberek işlemedikçe iş 
hayatının inkişaf cdcmiycceğini hiç 
usanmadan her vesile ile tekrar tek
rar herkese anlatmak ... Her otelcı. 
her dükkancı, her taksi şoförü bır 
°'""'"1"',;, .. ~ ··-··- 1't ........ + .. -...1---- \...:- -1-4-

aldatabilir; malına V'!ya hizmetine 
karŞllık olarak hakkı olmadığı bu· 
parayı ondan koparabilir. Fakat bu, 
tıpkı bir ağacın mcyvasım 7,ahmet· 
sizce toplamak için ağacı kesmiyc 
benzer. Bu usulle bir defa için men
faat temin edilebilir. Fak::ıt o ağaç, 
kesen adamın hesabına veya başkn 
adamların hesabına bir daha meyv<t 
vermez. 

Uerk<-sin hol kar etmesi için de
ğirmenin bol su ile işlemesi lfmm ... 
Değirmene hol su gc>lirse herkcsm 
birden yüzü güler. Bol su olmazsa 
vurgun şeklinde kar arıyan açıkgöz
lerin taliın şeklindeki kazançları 

mahdut· ve muvakkat kalır. 

Gazeteciler 

(BCJ.Jı ı incideJ 
15.30 a kadar devam etmiş ve o sıra
da Bulgaristan Başbakan ve harici
ye nazın B. Köseivanof refakatin -
de Bulgarfstanm Atına elçisi B. Şiş· 
manof ve Yunanistanın Sofya elçisi 
B. Diamandopoulos'la Bulgar dev
let adamını karşılamak üzere hudu 
da gitmiş olan Makedonya umumt va 
lisi B. Kirinin ve B. Metaksas'ın hu
susi kalem müdürü B. Andrulis de 
bulunduğu halde Selaniğe gelmiştir. 
Başbakan B. Metaksasla müttefik 
Balkan devletleri elçileri B. Köseiva 
nofu şehrin methalinde karşılamak 
üzere Vardar kapısına gitmişlerdir. 

Maçı 
(Başı 6 net~ 

yeniden yaptırdığımız laciverd ~ 
yafetlerimizlc sahada arzı endatl1 
tile. 

İki Daşbakan halkın alkışlan a
rasında beraberce şehre girmişler 

ve saat 18 den biraz önce Balkan An 
tantı . ile Bulgaristan arasındaki an
laşma vilayet kouğında bir taraftan 
Balkan Antantı daimi konseyinin ha 
len reisi olmak sıfatile bütün Antant 
azalan namına Başbakan Metaksas 
ve diğer taraftan da Bulgaristan Baş 
bakan ve hariciye nazın B. Köseiva
nof taraf(ndan imzalanmıştır. 

Selanik şehri beş Balkan devleti -
nin bayraklariyle donatılmış ve çok 
parlak bir şekilde tenvir edilmiştir. 
Halk, şevk ve heyecanını, hararetli 
tezahürlerle izhar etmektedir. 

Sclanik, 31 (A.A.) - Balkan An
tantı ile Bulgaristan arasında akte
dilmiş olan itilafnamcdir: 

"Bulgari"ltamn Balkanlarda sulhün 
takviyesi siyasetine merbut olduğu, 

Balkan devletleriyle iyi komşuluk 

ve itimat esasına müstenit teşriki 
mesai münasebetleri idame etmek 
arzusunu be lemekte bulunduğunu 

ve Balkan Antantı de'\'letlerinin Bul 
gar:tstanR karşı ayni muslihane zih -
niyete .s:ıhip ve ayni teşriki me~ai ar 
zusunda oldukJarını nazarı itibar e 
alan, zirde '\'aziyülimza, bir taraftan 
Halkan Antantı da:r-ni konseyinin ha 
len reisi sıCatile Balkan Antantınm 
bütiin azası namına hareket eden Yu 
nanistan Baş\•ekili ve hariciye na
zın son ekselans B. Metaksas, di • 
ğer taraftan Bulgaristan Başvekili 

ve har.'ırj'·"~ na7.ın "on elcseıans B. 
noktor JorJ l\.oseıvanot, lcıruıı et -
mckte olduktan devletler namına 

bu devletlerin miitekahiJ müna.cıehct 

]erinde ademi tecavfrz me.o;elesinde 

Maçın tafsilatına gelince biı o. 
döığımız için tabii yazan olmad 
dan sütunlarımıza geçirerniYl" 
Yalnız sahayı terkettiğimiz \ 
7 - 1 galip vaziyette idik. 

Dün büyük bir kafile halinde 
koza giden gazeteci arkadaşlar• 
gösterilen yüksek misafirperver 
ten dolayı başta Beykoz kayır
m.ı Bay İhsan olmak üzere klÜP 
kanı Bay Hüseyin ile idare ar~ 
larına teşekkür etmcği vazile b 

At Yarışları 
kısraklara 

metre. 
mahsus. 

(Ba~ı 6 1 

Mesafesi 

1 - Sarıkuş (Talat Çevik) 
2 - Bahtiyar (Şemsettin). 
3 - Ünlü (A. Gelis) 
Bahsimüşterck: Ganyan 465, 

.se 200 ve 220. 
İkili bahis: 905 kuruş. 
Dördüncü koşu: 

ı İki yaşında ve koşu k~ 
yerli haliskan erkek ve dişi tıf 
mahsus. Mesafesi 800 metre. 

1 - Oya (F. Atlı). 
2 - Ece (S. Temel). 
3 - Yılmazkaya CM._ Yıldıfl~I 
Bahsimüşterek: Ganyan 14oO• 

se 410 ve 105. 
Beşinci koşu: 

Uç yaşındaki yerli yarım 1''ı: 
giliz erkek ve dişi taylara rrıJY 
handikap. Mesafesi 1400 meW 

1 - Bintepe (Celal BayarJ. 
2 - Kop (Mareşal F. Çakillv 
3 - Alceylan (I. Nalçm). 
Bahsimüşterek: Ganyan 450l 

se 170, 170. 
Dördiincü ve beşinci koşudP1 

te bahis bir liraya iki yüz lir' 
di. 

T ekil"dağlı~
lbrahim Maçı 

Berabere 
(Başı 6 11cl' 

güref : 

bu devletlerin her bir.ttin akdetmiş 
oldukluı ititnflar mucibin<"e her ne Son 
suretle olursıı olsun kuvvete m üra • 
raattan istinkiıf <>tmcği taahhüt ettik 
terini ve kend:Jcrinc müteallik hu-

l ıı. 
Geçen hafta Eyüpte yapı 1 ~ 

lı güreşlerde Tekirdağlı Hiise' 
baeskili İbrahlmi 55 dakikııd11 ; 
mediğinden hakem heyeti bet 
Jikle güreşi tatil etmişti. J31l • 
le bu haftaki maç bir intikllf!1 

susafta l\"iiyyi muaheden amesinin 
dördiindi kısmında miinderiç 11hkn 
mı "nskeri, halıri ve havai madde • 
lcr .. \"C keza 24 temmuz l 923 te Lo-

mahiyetinde idi. ~ 

Tekrdağhnın güreşteki sert ıı 
şin hamleleri geçen haftııd11 

kaldığını gösteriyordu. J3ıı~ 

Hayat hir giinlük bir şey de
ğildir. Devam edip gidiyor. 

zanda imza edilmiş olan Trakya hu· 
duduna dair mukavelenamede miin 
dcriç ahkamı tatbik ed ildikten vaz· 
geçmef,'İ takuriir ettirmiş oldukları 
nı hc)·nn ederler. 

Sclanikte 31 Temmuz 1938 tar i -

·bı 
ya~hda muvaffak olduğu gı ~ 
muvaffak oldu ve bu çok tıı 
yan mukavemeti Tekirdağlı~ 
ve cismen harap etti. O kad8r 
reş beraberlikle neticelend1.~ 
edildikten ~nnra BabaE>~kili b\1 
pehliv:ınına yara~an bir asales' 
disini bekliyen hocası ılil ~ 
elini öpmek istedi. Hüseyin ~ 
pehlivana hiç te yakışmıyııC 
tarzda reddetmekle halkın tıi~ 
karşılamadığı bir hareket Y8 

Bu takdirde vurgun ~eklindeki b11· hinde iki niisha olarak ta nzim edil
dclalık kar, emniyet, hizmet ve ka- misfır. 
lite esnsı üzerine elde edilecek de- İmzn: 1\fctaksas, Köııeivanof 
vamlı menfaatlerin yerini mümkün Neşredilen tebliğ 
değil tutamaz. 

İtaly:ıda bir otel<lc bir garsona !=;elimik, :n (A.A.) - Anla~manın 
imzasından sonra. aşağıdaki tebliğ 

bahşiş uzattım: 
- Bahşiş zaten yüzde onun için· nesrP.dilmiştir: 

dedir. Ayni hizmet için sizden iki "Bulgaristan Başvekili ve Hariciye 
defa para alamam, eledi. Nazın ekselans B Doktor Jorj Köse-

du. 

Bu anketli makalenin muharriri, 
yazısını, şu samimi temenni ile ta

mamlıyor: 
"üzerinde 1srarla durulması ica

beden bu gençlik ve üniversite me
selesinin hallini, kıvm"'tli Başbakan 
Celal Bayann büyük bir hamlesin-

Arap hocanın sağır karısına ge
lince, o kulakları duymadığını, .Meh 
medin daima evlerine misafır geldi
ğini, kaldığını, eski ahbaplan oldu
ğunu söylemiş, hadisede sadece bir 
komşuluk, bir analık yapmış olmak
tan başka bir şey yapmadığını ve kı 
zı Mehmede istediğini söylemiştir. İ
fakat de, sağır kadın da serbest bı
rakılmışlardır. .... 

lerde "insanın kendine Ari denmesi, 
tarıh bakımından muayyen ve c.lün
yayı medenileştiren gruplara men
sup olması demektir., denilmiştir. 

ltalyada Yahudi düşmanlığı, Yahu
di ajansı mümessili Doktor Klein
lehrer'ın Roınaclan kovulmasile ken
dini göstermiş bulunuyor. Halbuki 
ayni adam, daha önce şövalyeler ni
şanı ile taltif olundu. 

Bu adam benim gözümde, yaşadı- ivanof ve Balkan Aantantı konseyi
ğı ıncmle.kete ve §Chre, ~alıştığı otc · nin halen reisi sıfatiyle hareket eden 
le ve neticede kendine hizmet eden Yunanistan Basvekili ve Hariciye 
akıllı, insaflı, müvazenelı bir vatan- Nazırı Eksclfıns B. Jan Metaksas, bu 
perverdir. Ben kendisinin. otelinırı ~ün Selanikte buluşmuşlar ve Bal
ve memleketinin propagandasını her kan Antantı ile Bulgaristan ara~mda 
tarafta yaptım. Ayni muamele ile ki anlaşmayı imzalamışlnrdır. Musa
karşılaşan diğer her seyyah da hıç vaat dairesinde aketdilmiş olan mez
şüphesiz benim gibi hareket etmiştir. kür anlaşma, samimiyet ve anlaşma 

bahri ve havai maddeler .. .,re 
24 temmuz 1923 tarihinde f) 
imzalanmış Trakya budu.dil 1 
mukavelenamede mündcrıÇ 
tatbik etmekten vazgcçnıeğl den bekliyoruz.! 

işletmenin iyi tensik edilebilmesi
ni kolaylaştırır. 
Programın ikinci vasfı... birin

ci sınıftan son sınıfa doğru mes
leki dersler tekasüf eder. Diğer 

dersler gittikçe azalır yerlerini e
sas derslere terkederler. 

Ziraat Nazareti ziraat mektep
lerinin isliıh randımanlannın ar
tabilmesi için ögretmenleri araş
tırmıya ve münferit etkliflerde bu 
lunmaya davet eder. Vakit vakit 
muallimler ders müfettişlerinin 

başkanlığı altında toplanarak na
zaretin istedıği raporları tanı.im 
ederler. Mekteplerde sık sık kon· 
feranlar tertip olunur. Zirai tedri
sat şubesi bu gibi mesai ve faa
liyetlerin mihrakını teı;kil eder. 

Polonyanın zirai tedrisat prog
ramı muvakkattır. Beş senelik tec
:riibclcre göre 940 senesinde asıl 
progr:ım tanzim olunacaktır. 

Fakat Arap hocanın bütün bu iş

lere bigane olmadığı. evinde hem ü
fürükçülük yaptığı, hem de iki genç 
arasındaki aşk rekabetini istismare 
kalktığı anlaşılmaktadır. 

Çünkü Arap hocanın katil Osmana 
1fakati Mehmetten soğutup kendısi
ne ısıtmak için şirinlik muskaları 
verdiği, birtakım telkinlerde bulun
duğu, hatta Osmanı evinde bir der
viş gibi tel: birler, tehliller, tesbih
ler çekerek, tütsüler yakarak İfnkati 
bir gece apansızın evine getirtebil -
mek için büyü yapmıya teşvik etti
ği, hatta bu arada: 

- Mehmeclin büyüsü çok kuvvet
li, sen onlardan daha kuvvetli bir 
büyü yapmalısın ki büyüsü bozul -
sun dediği Osmanın saçma sapan ifa 
deleri cümlsindcndir. Osmanın kar-

Iki hafta evvel Üniversite profe
sörlerinden müteşekkil b;,r içtimada 
Italyanların Ari ırka mensup olduk
ları tesbit olunmuş ve şu esaslar 
kararlaştırılmıştı: 

1 - Italyanlar, halis bir ırk teş
kil ederler. Lombartların 568 de vu
kubulan istilasındanhcri İtalyan ır

kı karışmamıştır. 

2 - Yahudi hulülü, yahut Arap
ların seciyeyi istilaları Italyan ırk 
saflığını bozmamıştır. 

3 - ltalyan ırkçılığı İtalyanlığa, 

ve Ari nordik esasına istinat etme
lidir. 

4 - Yahudiler Italyada temsil o-
lunmıyan biricik ırktır. Bunlar 
ltalyan kanına yabancıdırlar. 

ltalyada 50.000 Yahudi bulundu
f,t\l anlaşılıyor. 

Buna kar~ı lstnnbu!da benden iıç lfnvası içinde serbest surette başla -
lira alan hamamcı, kırk kuruş fazla nan müzakerelerin mesut neticesi
para koparan şoför, bence memle- dir. 
ketlerine, meslekdaşlarma ve ken- Bu anlaşma. beş devletin münase
dilerine çok fenalık etmiş adamlar- betlerinden tarihi bir merhale teş
dır. Türkiye gibi ideal kuvvetile az kil etmekte ve bu vesikanın çok ya
zamanda bu kndar yol alan bir mcm- kin bir istikbalde iyilik verir inki
lekette taltm devrinden kalma iti- şaflara mazhar olabileceği hakkın
yatların her günlük hayatın emniye- da haklı ümidler vermektedir Av
tini bozması insana çok acı geliyor ni idealden ilham alan ve Balkanlar 
Bu manzara, memleketin umumi da sulhiin takviyesi politikasına 
çerçevesine hiç uymuyor ... ,, bağlı bulunan Bulgaristan, Türkiye. 
Genç Gasson, dünya mektebinde tah Rumanya, Yugoslavya ve Yunanis· 
silini bitirip memleketine dönünce. tan, bu devletlerin her birinin ade· 
bab~sının gözünde iyi imtihan geçı- mi müdahale bahsinde akdetmiş ol
recek mi, geçiremiyecek mi, bunu dukları anlaşmalara tevfikan, karşı
bilmiyorum. Fakat olgun görüş ve lıkh münasebetlerinde her ne suret
düşiineelerinden dolayı (Verimli Ça- le olursa olsun kuvvete mürııcaatte11 
lışma) mecmuasının yarınki sahibi- istinkaf etmeği taahhüt ederler ve 
ni ben kendi hesabıma tam numara- kendilerine müteallik hususlarda. 
ya lfıyık buldum • Nöyyi muahedenamcsinin dördüncü 

A hmet Emin Y AL'1ff AN kısmında münderiç ahkamı "askeri 

rür ettirirler. 
Her sahadan &nlaşma ..,e 

müessir işbirliği arzusiylc ~ı:f' 
li bulunan ve bu derece fell\ 
müş milletlerin refahını tcf11 ,.c 
surette çalışan BulgaristaJ1 1~ 
kan Antantı devletleri. 

511eıı 
gayretlerinde devama azıtlı.s· 
ler ve bugün imzalanan ıııı 
\•arımadada bir emniyet ,,e <' 
dend devresini açtığındaıı 

rı 
zamanda umumi sulh eseJıl 
metli bir yardımda bullll'l 
şüphe eylememektedirler~; 

Bulgari&tana kr gf 
Sof ya, 31 (A.A.) - Bulg f 

menfaatlet"i olan birço~ ~ 
bankalar1rı n mümessillerı f 
günü buraya geleceklerdir·tıı 
messiller. Bulgaristana . 1~ 
300 milyon franklık bir tıCcı 
açılması için Bulgar bükı)f11t 
ıakerP.lerde bulunacaklıtrcl1 
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loldaıt •h ve yukarıdan •taOıya: 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları . 

Mahallesi 

Galatada Yenicami 
Taksim Firuzağa 
Tophane 

• 
• .. .. 

KIRALIK EMLAK 
Sokağı N o. aı Cinsi Aylık kira 

Lira Kr. 

Fermenecfier 118 Dükkan 15. oo 
Sıra serviler Ahşap ev 4. 00 
Boğazkesen 154 Apartman altında dükkan 7. 00 

.. 154 Apartmanın 1 ci dairesi 11. 00 

.. 154 • 2 .. 13. 00 

.. 154 .. 3 .. 14. 00 

.. 154 .. 4 " 14. 00 

" " 154 " 5 " 6. 00 
Yukarda yazılı vakıf mallar 31 - 5 - 939 sonuna kadar kiraya veril-

mek üzere beş gün müddetle müzayedesi uzatılmıştır. 
İhalesi 4 - 8 - 938 çarşamba günü saat 11 de yapılacaktır. İsteklile

rin Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Akarat Şubesine gelmelerL (4957) 

Muhammen kıymeti 
Lira Kr. 

* * * 
440.00 Sütlücede Mahmut ağa mahallesinin ıbademli sokağında 33 No.lu 

ahşap ev. 
440,00 H 35 ,, ıe lf tJ M 

67 .20 ,, 31 arsa ,, " " ,, 
217.60 Sütlicede Mahmut ağa filyos 41, 43, 45, No. lı üç bap lbaraka-

lann tamamı. 
Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyetleri peşin para ile 

29 - 7 - 938 tarihinden itibaren on gün müddetle uzatılmıştır. İhalesi 
8 • 8 • 938 pazartesi günü saat 11 de komisyonda yapılacağından taliple
rin yüzde yedi buçuk pey paralarile akarat mahliılAt şubesine müra-

1 - Pariste bir meydan. 2 - MotörlU -------------~-------------lrıı.ba, tattL 1 - Pariste meşhur bir kili-

caatları. (4958) 

.._ 4 - Eskiden hocalara verilen rütbe. 
~~ç t~ S - Büyük asker kıtalannm top 
""lldıklan yerler. e - Eserler, bl.zi doğu
~ 7 - Evin ilstO. bir vapur idaremiz, 
l - Niıane; İli!. 9 - Bitiflk 1ibi, aayı. 
O - Bir hayvan, taharri eden. 

liapishane Binası 
Miçin Yık.llabilir? 

(Başı 7 incide) 
Yerlıı.i daha evvelce ölen Ahmet 
l>aşanııı varisi Ayşe Sultandan 25 
bitı kırmızı altına aldığını söyle
lbektedir. Esasen Evliya Çelebi 

Alunet Paşa .sarayının meydanın· 
da çarşı ve pazarlar bulunduğunu 
8ÖYlenıesine göre de buradaki zü
huıu açıkça anlaşılmaktadır. 

S ultanahmet vakfiyesinin yı-
b · kılması istenen hapisane 
~tı~sının tarihl 'mahiyetini tayin-

.. J - ,....,.,.,.. V.6."4"'"c.l6& .l'J'UA U..C.ÇA, il.i-

de Nraa durmak; ~p ~iY<Jr. Sul

t&nahnıet carnünin temel kazma 
lnerasinıi 1018 yılı Recebinin otu-

ıtıncu günü yapılmıştır. 1026 yılı 
Cenıaziyülclhhiresinin dördüncü 

i'Ünu mabedin kubbesinin bitmiş 
"e kilitlenmiş olması da muazzam 

~lr alayla tesit edilmiştir. (6) Top-
llpı sarayındaki vakfiye 1022 se

rı.es· d" ınde, yani inşaatın hitamından 
Ort sene evvel Türkçe olarak ha-

:-141lrnıştır. 152 sayfadır. Tesci

t>·Ruıneli Kazaskeri Mustafa bin 
~ lr Mehmet yapmış, Sadrazam 

~<ıh Padişahın vekili olınuş
Ahd,~Veztrıerden Mehmet Paşa bin 

US!e1Am, Mehmet Paşa bin 

l~~Ül.ınennan, Davut Paşa bin Ah
~ ~llaarn Yusuf Paşa bin Abdül
d acıt, Halil Paşa bin Abdülmennan 
~t sıfatiyle vakfiyeyi imzala 

dır. 

~a.cıişalı bu vakfiye ne blr da
l' Ura, bir darülhadis, bir med-

h~e, bir mektep, bir darünüa, 
~· -\> ıına.ret, bir mutfak, bir fınn 

de bir ahır vakfetmiştir. Bunlar
d ~ llledrese ve mektep ile sonra

ı: Yapılan türbesi caıniin şimal 
dtıu afıııdadır. Diğerleri de At Mey 
~ lUıı ve mabedin cenup tara
?ı.ıı. adlr. Evliya Çelebi de bunla-

bilhusa bimaristanın mabedin 

:;~bunda olduğunu rnü~edes:l
lt ısttn.a.den .söylemektedir. Filha-

ika. bunlardan mutfak, fınn ve 

~afirhane (imaret) ve darilşşüa 
yl?tıdiJı:· 
d ı sanatlar mektebinin ıçın-

d e \re hepsi de ayakta durınakta
~l'. Yalnız darüşşifada mektep 

Nafıa VekCiletinden: 
l - Eksiltmeye konulan iş: Aydın bataklığı kurutma ameliyatı, 

keşil bedel 47.250 liradır. 
2 - Eksiltme 20 - B - 938 tarihine rastlıyan · cumartesi günü saat 

12 de Nafia Vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme komisyonu 
od.aşında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık 
işleri genel şartnamesi fenni şartname ve projeleri 2 lira 36 kuruş mu
kabilinde Sular umum Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girebil
mek için isteklilerin 3544 liralık muvakkat teminat vermesi 20 bin lira
lık nafia su işlerini veya buna muadil nafia işlerini taahhüt edip mu
vaffakiyetle bitirdiğine. Ve bu kabil nafia işlerini başarmakta kabili
yeti olduğuna dair nafia vekfiletinden alınmış müteahhitlik vesikası 

ibraz etmesi. 
4 - İsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten bir 

saat evell!le kadar sular umum müdilrlüğüne ınakbuz mukabilinde ver
meleri lhımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2745) (4892) 

Kadıköy ~Vakıfla; · Direktörlüğü, 'Jlônl4l".!i 

us.kudarda Acı·bademde Faik paşa camımin na tamam mmaresi
nin ikmali inşaah 30 - 7 - 938 tarihinden 19 - 8 - 938 tarihine kadar 
yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. Minarenin ikmali in
şaat keşi! bedeli 1563 liradır. 

Teminatı muvakıkate 118 liradır. Eksiltme 19 • 8 - 938 cuma gü
nü saat 11 de Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü ihale komisyonunda yapı
lacaktır. Eksiltmeye gireceklerin bu gipi minare inşaatı yapmış mü
teahhitler olması meşrut olup İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü başmi~ 
marlığından alacakları vesikalarile eksiltmeye gireceklerdir. (4931) 

-lstanbul P. T. T. Baımüdürlüğünden : 
1 - İstanbul levazun deposu ihtiyacı için 100.000 adet etiket tah

tası ile 20 bin adet büyük tahta kapsül açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 12 - 8 - 938 cuma günü saat 1 de büyük posta

ne binası birinci katta İtsanbul P. T. T. müdürlüğünde müteşekkil a
lım satım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1552 lira Muvakkat teminatı 41 lira 40 
kuruştur. İsteklilerin nümuneleri görmek ve muvakkat teminatlannı ya
tırmak üzere çalışma günlerinde rnezkur müdürlük idari kalemine ek-
siltme gün ve saatinde de komisyona müracaatları. (4925) 

T. H. K. 

BUYUK PiYANGOSU 
Dördüncü keıide: 11 Ağustos 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 50.000 · Liradır. 
Bundan başka : 15.ooo, 12.ooo, 1 o.ooo lirahk 

ikramiyelerle ( 1 o.ooo ve 20.000) liralık iki 

adet mükafat vardır ... 

TAN ==============~=====: =========-======= il 

TAILiilMll>ii ZLiillLllU 
KAR$1 

c EL.IJll SilPIR 

1 iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLüGü iLANLARI 1 
Cins' 

Kalın makine kağıdı 
lnce makine kağıdı 
Müsveddelik kağıt No. 5 
Çizgili kağıt No 2 
Çizgili kağıt No. 6 
Karenaj kağıt. 
Büyük karbon kağıt 
Küçük karbon kağıt 

Sünger kağıdı 

Battal sarı zarf 

San zarf N o. 7. 

Siyah kurşun kalem 
Renkli Kurşun kalem 
Iyi cins renkli kalerr 

Ağaç kalem sapı 
Sabit mürekkep ! kiloluk 
Istampa mürekkebi 
Büyük el defteri 

Küçük el def teri 
Mukavva kaplı el defteri 
"100 yaprak,, 
Imza kurutma defteri "20 
yapraklı,, 

Büyük tel raptiye 
Küçük tel raptiye 
Toplu iğne 
Istampa No. 2 

Mi.kdan 

4000 top 
5000 " 
3000 
2500 

750 
650 

1000 
2500 

" 

" kutu 
,, 

20000 tabaka 
600 kilo 

30000 adet 

100,000 
" 

20000 " 
10,000 " 

6000 ., 

1000 ,, 
1500 şişe 

1000 " 
2000 adet 

5000 
1000 

800 

1500 
1500 
4000 

500 

,, 
" 

" 
kutu 

" adet 

Muhammen 
beheri 

Lira K.S. 

1.18.90 
66.-

49.99 
2.15.60 

1.25 
2.70.49 
1.83.-
84.-

"100 adedi 
1.30.-

Bedeli 
tutarı 

Lira K. 

4756.-
3300.-
1499.70 
5390.-

937.50 
1758.18 
1830.-
2110.-

300.-

390.-

(100 adedi) - 720 
72.- c 

0.97 149.-
C0.04.20 420.-

8.90 534.-

8.-
24.79 
3.75 

21.95 

4.-
23.75 

93.5i 

10.50 
17.50 

80.-
371.85 
37.50 

439.-
200.-
237.50 

748.-

97.50 

420.-
87.50 

Cetvel tahtası 500 adet 11.90 59.50 
Küçük sünger 1,000 ,, 00.01.50 15.-
Sicim 50 granılık: 4000 yumak 00.05.75 2.30 
Mürekke'!' lastiği "Pirelli,, 5000 adet 5.50 275.-
Kağıt kıskacı 500 ,. 17.- 85.-
Zımba makinesi 500 adet 00.24.- 120.-
Tüy süpürğe 250 ,, 00.24.- 60.-
Yazı takımı tip 3 100 ,, 6.-.- 600.-

Yazı takımı tip 4 150 ,, 1.-.- 150.-
Musannif 30000 ,, 3.99. 5 1198.50 
Klasör 3000 ,, 46.95 1408.50 

Muvakkat 
teminatı 

Lira K. 

356.70 
247.-
112.47 
404.25 

71.81 
131.86 
137.25 
157.50 

22.50 

29.25 

54.-

14.55 
31.50 
40.-

Eksiltmenin 
şekli &ünü saati 

A.eksiltme 4/8/938 10.-
A.eksiltme " 10.15 

" " 10.30 
K. Zarf 4/8/938 11.-
A.eksiltme ,, 11.15 

" " 11.30 
A.eksiltme 5/8/938 10.-

" 
Pazarlık 

" Pazarlık 

'' 

,. 10.15 

,, 10.30 

5/8/938 11.-

10.-

6/8/938 10.-
6/8/938 10.15 

" 10.30 
Pazarlık ,, 10.45 
A.eksiltme " 11.-
Pazarlık ,, 11.15 

6.-
27.88 
2.81 

32.92 A.eksiltrne 8/8/938 10.-
15.-
17.81 

56.10 

Pazarlık 

Pazarlık 

A.eksiltme 

7.31 Pazarlık 

31.50 A.eksiltme 
6.56 Pazarlık 

4.46 
1.12 

17.25 
20.-
7.22 
9.-

Pazarlık 

Pazarlık 

.. 
" ,, 

" 

" 
" 
,, 

" 

10.15 
10.30 

10.45 

11.-

" 
" 11.15 

11.30 

,, 11.45 
9/8/938 10.-

,, 10.15 
,, 10.30 
.. 10.45 
,, 11.-

4.50 ,, " 11.15 
45.- Açık eksiltme ,, 11.30 

11.25 Pazarlık ,, 11.45 
89.88 A.cksiltme 10/8/938 10.-

105.63 " .. 10.15 ~esi ~Milat yapmıştır. 
:t' tahun Paşa öldürüldükten son-

Şimdiye kadar binlerce klılyl zengin eden bu 
plyanC]oya l§tlrak etmek suretlle siz de talUnlzf 
deneyiniz. 

1 Sumen tip 4 300 ,, 55.- - 165.- 12.37 
5.62 

Pazarlık ,, 10.30 

a. aduı .. h ın agıza alınmaması masla-
" a.ta Uygun düştüğü için daha :d
"''de '''A a.tıı.ı t Meydanı Sarayı,, diye 
"e aıı bu yapı hakkındaki yakın 
~ Utak tarihçilerin ıöylediklerini 

}! arıya sıraladım. 

k 11 saray ile yıkılacak bina hak
lllda.k · 

hı 1 kanaatlerimi ve buldu-
h tn Vesikaları başka bir yazıma 
ırakıyorunı ..... p. . 

(8) ?>1 • 
aırna tarihi cm ~. satthe 'T9 ve 150. 

Yeni Göçmen Geliyor 
Rumanyadan getirilecek göçmen ~ 

ler için gönderilecek olan vapurun ha 
reketi tehir edilmittir. Nhım vapuM 
ru 6 Ağuatosta Köstenceye hareket e
decektir. Bundan sonra da Vatan va
puru gönderilecektir. 

Bu sene getirilecek 22 bin göçrne
nin ilk partileri Marmara Ereğlisine 
çıkarılarak Trakyaya iskan edilecek
lerdir. 

Bu bir fenni hakikattir ki: 

KREM PERTEV 
Cildi temizler, pürüzsüz ve 

gergin tutar. 
Buruşuklukları giderir, tabii 

güzelliği muhafaza eder. 

Sahibi ve umumi neşriyatı idare 
eden Ahmet Emin YALMAN. Gaze
tecilik ve Neşriyat Türk Limitet Ş;.tk 
eti. Basıldığı yer TAN Matbaası. 

Çakı 600 ,, 12.50 75.- ,, 
" 

10.45 
1. _ Şartname ve nümuneleri mucibince satın alınacak yukarıda cins ve mikdarları yazılı 37 kalem 

kırtasiye levazımı hizalarında gösterildiği üzere ayrı ayrı pazarlık, açık eksiltme ve kapalı zarf usulile ek
siltmeye konmuştur. 

II _ Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
III - Eksiltmeler yukarıda ya zıh gün ve saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 

alını komisyonunda yapılacaktır. 

IV _ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ah na bilir. 
v _ Pazarlık ve açık eksiltme ye iştirak etmek istiyenlerin % 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksilt

me için tayin edilen gün ve saatler de komisyona gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiycn-

lerin de mühürlü teklif mektubunu ve kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parası makbuzunu veya banka 
mektubunu ihtiva edecek olan kapa b zarfların yukarıda yazılı eksiltme saatlerinden birer saat evveline 
kadar adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbu zmukablllnde vermeleri lAzımdır. (4616) 
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RADYO AHiZELERiNiN 

Türkiye mümessilliğini 1 Temmuz 1938 
' tarihinden itibaren: 

E L E K T R o 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

ISTANBUL P. K. 1 1 4 4 

firmasına verdiğimizi beyan ile sayın müş ten1erimizin badema 

yalnız bu müessese ile temas etmelerini dileriz 

Telefunken Gesellschaft 

für drahtlose T elegraphie 

m. b. H. 
BERLIN 

YU DDAS, DİKKAT l 
' Senede yedi yüz milyon insanı hasta eden ve bunlardan sekiz milyonunu 

öldüren en müthiJ afet sıtmadır. 
VATANDAŞ! Hiç ehemmiyet vermediğimiz ıivriıineklerin bu akla hayret verici cinayet

lerinden korunmak ve kurtulmak için hepimizin bildiği bir tek deva vardır ki bu da (Kinin) 
dir. Kinin artmanın eımalıiz ilacıdır. 

Beynelmilel tıb ve sıtma cemiyetleri de sıtmada yalnız kinini kabul etmiştir. 

Bugünün tababeti kininin bu harikulade kuvvetini artırmak, h alıizliği kuvvet.sizliği, kansız
lığı önlemek ve artma parazitlerini derhal öldürmek için kinini Artenik, Çelik ve bir çok acı 

nebatat hulasalarile birleştirerek BIOGENINE müstahzarrnı hazırlamıtlır. 

Sıtmadan l<orunmal< ve kurtulmak için en birinci devadır. 
Kanı temizleyip çoğaltır. Kırmızı kürecikleri artırır, adale ve ıinirleri kuvvetlendirir, it

tihayı acar, dermansızlığı giderir. Sıtma parazitlerini öldürür, artmanın bütün •ekillerinde 
'• r' ~1 : · fİfa temin eden bu yüksek tesirli ilaç her eczanede bulunur. 

1 LA. N \ l stanbul Bankaları, kasa ve gişe-
lerinin atide gösterilen saatte açılıp 
kapanmasına müttehiden karar ver
diklerini, muhterem muşterilerine 

ilan ile şeref kesbeder: 
Adi Günler: Saat 9,30 dan 14 e 

kadar. 
Cumartesi: Saat 9,30 dan 11,30 a 

kadar. 
Bu cvkat 1 Ağustos Pazartesiden 

haşlıyarak 15 Eyllıl Perşembe (da-
hilJ gününe kadar devam edecektir. 

aruki KOLONYASI 

'Ik ve en eyi Türk Kolonyasıdtr 

Aksu Vapuru Dispeç Heyetinden: 
9/ 2/ 938 tarllıinde Sinop civannda kazaya uğrıyan Aksu vapurunun 

büyük avarya hesaplarını tanzime memur olan Heyetimiz vazüesini ik
mal edreck büyük avarya DİSPEÇİNİ Deni:ıbanka tevdi etmiştir. Hasar 
garemesinin gemi, yük ve navlun kıymeti mukarrerelerine yüzde 18,88 
olarak isabet ettiği işte alakadar olanlara ilan olunur. "4940,, 

I 

n' 
GÜNEŞ BANYOSU 

alacaklara 
GDneıln yakıcı ıualarındın vikaye 
etmekle ber•ber cfldln daha çabuk 
esmerleımeal ne yardım eden 

En Müessir Diş Macunudur 
1 

'Dis 
1 ' 

\ 

- . . 
Pati ıOrOnOz. Ve aOneJ bınyonu:ıu 1 Doktoru 
tereddüt.Uz ve kemali ıUkOnetle 1 j 
alınız. 

Yemek kırmtılan di, aralarında çiğneme 
ıatıhlarındaki çukurlarda kalırsa ekşir ve 

hasıl olan asit mineleri bozar, ditlerin çü· 
rümesine yol açar. Hele bu aıitler bütün 

gece ağızda bırakıldığı takdir'de muzır 

mikroblar milyarlarca artar ve dif ler ıür

atle bozulur, beyazlığını, sağlamlığını ta· 

mamen kaybeder. Ağzınızın aı~hat ve gü· 

zelliğini muhafaza etmek için GDneı banyosunda yanan elldlnlzln 

yanıklarını teskin ve tedavi için dahi 

k•..,all muvaffakıyetle kullanılır. 

Bir güzellik kremi deöll mOteha .. 11. 

lar tarafından lıtlh:ıar edllmlı eıhhf 
ve faydalı bir elit merhemidir. 

Yıkanabilir 

RAIN • LEIGH 
Marka Amerikan Panama şap

kalarımızın üçüncü partisi gel

miştir. Tükenmeden evvel şap
kanızı intihapta acele ediniz. 

BAKER MAGAZALARI 

TORKIY 
Pamuklu Dokuma ve 

Pamuk ipliği Fabrikaları 
A. Şirketinden : 

Bakırköy ve Kayseri Fabrika
larımız Kaput bezlerinin satış 
fiyatlan aşağıda gösterilmiştir. 

Bu fiyatlar Fabrikada teslim 
ve peşin tediye şartiyle mute
berdir. 

Bir balyadan eksik satışlarda 
fiyatlara vüzde 2 zam olunur. 

. Kayseri F hrikası Mamulatı 
Tip: 14 Anahtar marka 

75 santim bezin 36 metrelik 
topu 71 O kuruf. 

Tip: 14 Anahtar marka 
85 santim bezin 36 metrelik 

Diyor ki: 
SABAH, öGLE ve AKŞAM, her yemekten sonra 

Dişlerinizi R AD YOL 1 N ile fırçalayınız ! 

,,-----·----------------------..... 

BALSAMI KREMLERİ 
Gece - gündüz yağlı - yağsız 

ve acı badem 

BALSAMIN KREMLERi 
Bütün dünyada birinciliği tasdik edilmif ııhhi güzellik kremle

ridir. Gece için yağlı - gündüz için yağıız ve haliı acı badem 
çeıidleri vardır. Huıuıi vazo ve tüblerde ıatılır. 

JNGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

.......................................... 
IZMIR PAMUK MENSUCATI "\ 

T A ~ TADACJUftA.U 
Otedenberi sağlamlığile tanınmış ve halkımızın rağbetini 

kazanmış olan mamulatımız 

KABOT BEZLERiNiN 
İstihlik vera:isinin tenzili nisbetindc ucuzlattınlmııı olan yeni sa-

~ . 
tış fiyatları aşağıda gösterilmiştir: 

4 No. Tip Atlı 85 S. En 36 Metrelik 650 Kr. 
4 
5 
5 
8 
8 
9 
9 

11 ,, ,. Köpekli 85 ,, ,, ,, ,, 666 ,, 
1 - Satışmuz İzmirde fabrikada teslim ve peşindir. 2 - Yukarı

daki satış fiyatlarımız asgari bir balya içindir. Ambalaj masarifi 
müşteriye aittir. 3 - Yukardakı satış fiyatlarına % 2 zam edilmek 1 
suretile fabrikada teslim asgari olarak bir top satış yapılır. 4 - ts-
tanbul satış mahalli: Fincancılarda Mahmudiye hanında 12 numara-

dadlr. 

.. Şi ETİ HA YRIYEDE 
1 Ağuıtoı 1938 pazartesi gününden itibaren: 

• • 

1 - Meaai ıaatlerinin değişmesi üzerine 4 Temmuzdan iti· 
haren tarifeye yapılmıt olan tadil ve ilave mülgadır. 

2 - 16.a5 te Köprüden bir vapur hareketle Betikta,, Kan· 
dilli, Anadoluhisarı, Kanlıca, Çubuklu ve Paşabahçesi 
iskelelerine uğrıyarak Beykoza gidecektir. (Bu sefer 
cumartesi günleri yapılmaz) 

3 - Saat 16 da Köprüden Harem ve Salacığa giden vapur 
15 dakika ıonra hareket edecektir. 

4 - Köprüden 16.10 da Yeniköye kadar yapılmakta olan 
- 146 No.lu seferin 5 dakika sonraya alındığı ilan olpnur. 41~ 

topu 778 kuruf. · ,- T K k A 
Balarköy Fabrikası ornac:ı ve ayna çı ranıyor 

......................................... ,, 
Mamulô.b : 1 - Zonguldak için modern torna tezgahlarında her nevi 

Tip: 15 Kartal marka 8ö madeni İfleri yapacak kabiliyette mesleğin icap ettirdiği ma-
san tim bezin 36 metrelik to- lumata sahip, ıınai, resim ve torna hesaplarını layıkile bilet\ 
pu 756 kuru,. ve muhtelif torna tezgahlarında on kadar tornacıyı nezareti 

Tip: 15 Kartal marka 90 altında çalı,tırabilecek birinci sınıf bir tornacı ustası ile, 
santim bezin 36 metrelik to- 2 - Madeni itler için dört tornacı, 
pu 789 kuruş. 3 - Oksijen ve mütemadi ve mütenavip cereyanlı elektril' 

NOT: latihlik vergisinde kaynaklarım iyi bilen bir kaynakçı alınacaktır. 

yeni :yapdM tenzilat aynca isteklilerin 3 Ağustos 1938 tarihine kadar Tophane postl' 
......... - itibara almaca.ktır. kutuıu No. 8 adresine mektupla müracaat etmeleri. 
~6 .............................. 1""'~ ...................................... 

SALiH NECATl'nin Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 tik ve 10 luk 
kutulan vardır. 


