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K~,ıt yaruları mlj~e 
Ş:rley ölmedi 

2 nci forması çılayor. Fiyab 
5 kurut. Bir Şirley alan be- 1 
davadan sinemada Şirleyin 

filmini görecektir. -----·-····-·····--··· .. ········ ................ --
Japon diplo natlarının şehri~izdeki top-

lantlların.dan maksat ne i niş ? 
Almanyadaki askeri 
hazırhğa sebep ne ? 
T eşrinisanide Al'!'~"- ordusu 
1 milyon 350 bin k ışıyı bulacak. 

S d t meselesi Jçln mi alınıyor~ 
Bu tedbir o e A.Iman mano\'ra1an hnkkmda 

d 
transızca "Entransljan" gıızct.c l şu 

Bulgaristan an maICUnatJ varıyor: 
• lhtlynt askerlerinin de iştiraki ile beklenen yenı bu sonbaharda yapılacak olan Al· 

man manevralarında toplanacak as-

ham 1 el er ker, ağustostan teşrlnlsanlye k~dar 
Alman ordusunun miktarını mUhlm 

Fran a ııuırumctl Bulgarist.ana % bir derecede yUkseltecektlr. 
beş faizle 37ö nıllron :Pı·ıınsız frank· Almanyanın bugUn slldh altında 
lık bir kl'cd1 ıtçtJ. Bu k~e~i ıi!:ı!~ bir milyon askeri olduğu hesap olu
gaı·i lıııı I•'mrı adan ınHh kn teşrlnlsnnlyc kadar bu raka-

bi ttıkJuı csya a- nursa, l k 
&1111 temin oılccck r ~ şa~ı ı milyon 350 b ne çı a. 

ı 1 tnııın .Frnn- mm en a tı 
lnl·nktır. 1'.omşu Uu gnı s ğı dUşUnUleblllr. 
allnıı gordüJ'.;'Ü bu kredi kolaylığı ~~-c ca Almnnyanın. Sudet meselesi teşri 

Sc.lüniktc iuızalanıuı Mctnksııı.. Ju>- l l kndar halledilmezse gerek 
hemen nynl n san ye b 

oh·ııııof ırnln~nın mm AJmanlnrın gerek SUdetıerln sa rı 
uuıınna tc ndüf ctııtlş oımnsı mnıııı.- ' (Sonu Sn. 4 SU. 3) 

ız otrunsn gcı·ektir. •. ••••••••••••tıı 
. k ki l\lctnksns • }\.Ö cıva- ..t• 

Şuplıe )O - Avrupada not ııuln~uınsı doğrudan do .. ruyn 
. tnn Uo Bnlknn Ant.ıı.ntmn 

Bufgnrı •• 
dahil do\'lctlcrl nlftl nlnndırıın bh· 
;tU''-- -- • .._._a•W• '" .,. .. - •• - •-"""'.,'.&.& • -.f-

uzha.şt.ırıcı tc .iri J.Jalkan m e mleket.
lcl"htılo göı-UlmUştür. Anlaşma bUtün 
llalknn ıneııılcketJcrlndc dcrln bir 
nıeııınuııJyctlc karşılanmıştır. Ade
ta nuıgıu·i tıınm Bnlknn Antantmıı 
gll'nı 1 derece inde bu menılckctJcr
do bir nikbinlik Jun·n ı uyırndınıuş-

sinirleri geren 
lehllkel 

Dllndenberi Avrupanın siyasi ha. 
vası birdenbire tehlikeli bir manza. 
ra aldı. Tehlike yalnız bir nokta. 
ya münhasır değil. Birçok noktalar. 
da birden gayritabülik bariz sur<:ttc 
göze çarpıyor: Almanya manevralar 
adı ,altındn bUyük askeri hazırlıklar 

tır. rl 1 deki tesirlere gc- yapıyor. Bu suretle orada bır ınıil. 
nnlkanlnr bıı c n ·-

r. d r.-naır. Dilha yon kişi silah altına alınıyor. Dıger 
lince, lm dalın ıışııbrı Cı:; ·ı F d 

lh dak.I fstfkrar He taraftan 1talya ı c • ransa arasın a 

Bir Çin ajansının verdl~I habere göre 

1-Yakınşark devletlerini komunistlik a eyh
tarı misaka almak; 
2 - Asganın zaptı 
üzerine yürümeden 

hakkındaki planı 
tatbik etmek ! 

Tokyo, 13 (A.A.) -Şekyay Çin A
jansı, nşnğıdaki haberi vermektedir: 

Bundan lirkaç gün evvel, Japonya.. 
yı Balkanlarda ve Yakın Şarkta tem. 
sil eden Japon diplomatları arasındn 
lstnnbulda yapılan konferansa. bura
da büyük ehemmiyet verilmektedir. 

Bu konferansta görilşülen mevzular 
hakkında muhafam edilen ketumiyete 
rağmen, iyi haber alan muhafillcrden 
öğr<?nildiğine göre, konferansta. çok 
büyük ehemmiyette iki bUyilk mesele 
mcvzubahs edilmiştir: 
ı - Japon diplomatlan, nezdlerlne 

tayin edilml§ bulundukları hükfuneL 
ler Urerinde, Japonyanm Siyam hUkQ. 
mcti Uzerindc evvelce yaptığı gibi, ya 
antikomintern pakta dahil olmak ve.. 
yahut ba.5ka bir taahhüt almak sure. 
tiyle Japon lebdnn bir politika. kabul 
etmeleri için şiddetli tesir icra eyliye. 
ceklerdir. 

2 - Japon diplomatları gayri millt 
ve Japon lehtarı bir efkô.rrumumiye 
hazırlamnlan için, bulundukları mem 
lekeUer gar.etelerile ajanslarını ele 
geçıreceklcrdir. 

Biri diplomasi, diğeri propaganda 
yollu bu iki nevi hazırlık neticesinde, 
Sovyet ve Çin scdleri yıkılır yıkılmaz, 
Asyanın zaptı hakkındaki bilyilk ta. 
naka. pta.m, Japon ordusunun Yakm 
Şark, Anadolu ve Balkan ürerine yU
rilmesinc lüzum kalmadan, tahakkuk 
f!dN-..ektir. 

A nadolu 

(Sonu: Sa. 4 SD. lJ) Çinlilerin son hava tnarruzlıtn ne ağ'ır zarar \Crdlklerl Japon dona.n-
Jl1AS1llc.Tan blr zırhlı., -- -sa A vrupanın su mı ı·· 'l d"l 

] k tlcr bu anlnş- mücıterek pasaport usu u tatı e ı • •ık ld •• •• •• d alfıknlı olnn menı e c :ıı ı 1 ı · z g 
mnnın t.ıılınkkukundan dolayı sol'in- miş bulunuy?r. t~.~a~ lgaz~t.e crı l on umun e Harbin 

1 J 
i vazl,·cti iti· Ispanya işlenne mu a a e e ıyor, _ _ _____ ......, _______________ .._ _____ _ 

ınls bcynelmlle 8 ya " "d'.2 ı· hU ı -
.. • b nzc""c.n Ma- diye Fransa ya en şı uet ı cum a. ç • 1 • 1 h bıu•lylo BulgarlstanB c " b' raf e h d J ı 

i. t 186 daha zl. ra devam ediyor. Sonra ır ta ta ın 1 r er cep e e a pon ar 
cari t.andn.ld hns a le a şeklini al- bu badisc:ler olurken diğer taraftan a 
yac1e il.mitil bir ııııuızar A r ' 
mıştır l\Ictak as - J{i)sch·ıı.nof anlnş- İtalyanın Libya umumı va ısı vcdes. 1 b 1 
mıı.sınm mııhiyeti .ı. "di B" Uk • "öyi muahodCSi· ki İtalyan hava orduları kuman anı g•a e e ea ıyor 

tıı<Ull demek oldu· Balbo Bc:rlinc gı yor. uy mc. 
nJn ulh yolu ile mJycde )Jacıırls· rasimle karşılanıyor. Nihayet Çc. 

!u:ı~ıı:a ~::.~.u:ı~en. tifııdo edece- koslovakyada anke~ ile r:ıcşanıguı 0~an B i r çok ş e h i r 1 e r ve m ü h i m m ev-
. ı ştur. Jngiliz nazın Runcıman ın aş r. 

kınc kanaat ha ıl o ınu aif k ı b"l k · ı e d . . d 
Sclllnlk anlnşnıR ının her tarafta 1 ma vazifesirtl~e muv a •. o a ı ece. 1 r u ş 111 an an geri a l ı n d 1 

lrdır·· bu hayırlı tesirler ğine dair hıç emare goze çarpım. 
husule gct bı her H k 13 (A.A.) Ş ,...,., y' J kıtal A-e-

cdlli derece derece yor. ang ong, - anb .. n. - apon arına dW surette hücum ( ri örfi idare htLkUm Urm. ktedi Sa. 
tetkik nco Jf--"6 ettfKl (Sonu: Sn. 4 SU. l'S) dan alınan malftmata. göre, Çin -1~·v. etm1"1erdır' Tiü' ek se l ı i t • 1 5 e r. 
nıemlckctln bıındıın J t _. t 

6
t • ın.u ~ • ser m ıyaz ı at 20 den itibaren n'"'·-+-,.·ı ı 

b bcr Jtlra c'" .. •••••••---- vetleri pazartesi gecesi Potong'daki ecneb' mı tak I d · 'til 0
""''°'$

1 er mezun· anlnı;ılır Dnnunln ern US ı• . ı n a arın an 1§1 mekte 1. yet nlmadan sokakta. bulunan herkes 
• ASIM dı. Saat 19 da 'başlıyan pıuhn.rebeler üzerine at~ etmek emrini almı§lar-

(Sonu: Sa. 4SU.4) Hay vani hı rsını tatmin edemeyince 22 dehaladevamctmekteidi.Potung dll'.PootungileŞan h daf 
ve Nantaodald · t g ay arasın e. • • I d • • k . . vazıye son derece ribot seferleri ak§amlan taW edil. 

Sovyet .. Japon 
hududu 

Sa halln adası nda 
kapatlldı . 

13 (A A) - Domey AJan-
Tokyo, • · 

ıından: J n seyyahlann-
Sahalin adasında apo 

.. ke bir grup üzerine Sovyct 
dan murek P f dan ateş edil. 
hudut muhafızları tara ın "ht' 

. bu adanın hududu ı ı. 
mesi üzerın~ k .. ere kapatılmış. 
yati bir tedbır olma uz 

tır. MUZAKERELER BAŞLADI . 
(A A ) - Domey AJan-

Tokyo, 13 · ' .. B Şigemitso 
. d"gine gore • 

sının ot>rcn ı S yet arazisı 
. . M u'ko ile ov 
şımdıden an~ 1 mıntaka 
arasındaki ihtilafa sebe~ o an te . 

d'd' komısyonunun 
hududunun tah ı ı . . tcallik o. 

.. rnesaısıne mu 
§ckkul tarz ve kkında Litvinof 
lan bütün meseleler ha 
ile göril§meğe ba§lamı§tır 

N. Iısını o uren atı·ı gergındır. Japonlar alelacele lüzumlu mektecll ) şan ihtiyat tedbirleri nlınnktndırlar. BlR s~iR ZAPTEDİLMEK ÜZERE 
Şanghaydaki muhasamatın ilk 1 H ~ . .,, e s d 18 s e dö Um" .. kl yı - n ov, 13 (A.A.) - Japonlarm 1Zm1 r a g 1 r C Z a 1 n a en ye n unun ya aşması ve bu mınta.. Çin mUdafaa hn.tlannr kırmak husu-

m ah k UA m o d u !a~a. ?e~c m~:ırebcsi yapan Çin kuv. sundnki bUtiln teşebbüsleri akim kaL 

tz.mlr, Tcpccll~tc • 
Altın soknl;,rıncln 
bir genç ntşımhsı 
Hmlııenlu hlr gece 

odıı ına girerek 
hn), ııni hır ı ıı ı 

tntnıln etmek :ls
tcnılş, mm nffnk o
mııymcn kızı bı. 

çakln) ııl t>ldUı·mü. • 
tU. İzmir ımıhnbl

ıimiz.111 \akn tnf~l
ldt ını blldire.n mek 
tnbunu 8 bıcl n)
fıınıızda ol..."11)-WlUZ. 

de 
1 
erı~ın gıttıkçe artan faaliyetleri dığından Ki.Uki-Ang etrafındaki mu. 

o ayısıle Pootung'da 4 n!;'UStostanbe. (Sonu Sa. 4 SU. l) 

~ünkcüı peşinden : 
Hava kaptanhğı 

Frıın nda bir n keri t.nyyn ı enin iki ıuotöründcn bfr:I ate~ alllllf. 
Kn.ııtnnın cnı.r1 ile wnnredcld Uç kf~l parn..,Utle yere atlamış. Kap. 
tnn 'o pli ota gelince, onlar Jldnci motörll .kulJımnmk tayyare Ue 
l ere lnnıcğe muvaffak olmuş. 

l>cnlz k.azalnrında \"apur lmptnnlarının vazifesi herkesi öUlm.. 
den ı~urtnrmak, kendileri en onn knlmnktır; icap ederse \'apu.r ile 
bcrnbcr bııtmıığ'I da go7.e nlmn ktır. fJd nıot<irllnden biri ateş alan ae
keri tayynro knptamnın hnrc kctlno l>akılırsa deniz kAptanlıA"ı Ue 

Jın,·n knptnnhğı arasında tehli kc znmanlnrında Tazlfe ve fedklrlık 
bııkımınclım. hiç bir :lark 7oktur. 

B AU!f K1J1fOH1 
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Bir ylldönümü 
- 1- 1-2 1- - 2- - - 3-1 -s- - ,,_,, .......,._, - .. 

Dük ve Düşes evlenmelerinin birinci yıhnı kutladılar 
Kral ailesinden tebrik gelmedi, ziyafette bir 

kaç sam;mi dost bulundu 
Sabık , İngiltere Kralı ve gimdikl 

Vindsör DUkil Edvard geçen hafta 
Düşesle birlikte evlenmelerinin birin. 
el yıldönUmünü kutladılar. Cenubi 
Fransada yapılan bu kullama merasi
mi, tamamen hususi ve yapayalnız ol. 
du. Kral ailesinden tebrikler gelmedi. 
ği gibi, bu hadise gerefine verilen zi
yafet te b!rkaç samimt dostun bulun. 
masına inhisar etti. 

Avustralya gazetelerinin yazdığına 
göre, Vindsör DilkU ile Düşesinin ev. 
lenmelerinln yıldönUmU dolayısile dün 
yanın her yerinden, biç tanınmadık 
kimselerden ytlzlcrce tebrik telgraf-

lan ve mektubu geldiği halde, tngn. 
tere sarayından 'filhakika bir ses çık. 
mamıştır. 

Vindsör DükU, okuyucularımızın 

hatırında kaldığına göre, İngiltere sa.. 
rayı ananesine muhalif olarak evlen. 
miş ve bu yUzden tahttan da feragat 
etmistl. 

Feragatini müteakip, esasen dışar. 
da bulunan müstakbel zevcesine ilti-

hak etmek Ur.ere İngiltereden ayrıldı. 
O zaman bu zamandır hala vatanma 
dönmediği gibi, derhal dönet'eğini gös 
teren bir emare de yoktur. Hayatınm 

mUhim bir kıammı Fransada geçlrl. 
yor. 

Geçen aylar içinde Fransayı resmen 
ziyn.ret eden gimdiği İngiltere Kralı 

Altıncı Corc'un, Fransa topraklarında. 
ağabeyisi Vindsör DUkile buluşacak. 
ları rivayet edildiyse. ziyaret yapılıp 
bitmig olduğu halde böyle bir veY. 
vukua gelmedi. 

Keza Vindsör Dükünün geçenlerde 
Akdenizdc kiralık bir yatla yaptığı 

gezinti esnasında muhtelif Akdeniz 
memleketlerine uğrıyacağı ve oralar
da bir mUddet kalacağı hakkındaki 
Bayialar da tahakkuk etmemiştir. 

T q.1 ihçi gözü ile : -
Hapisane binası niçin yıkılabilir? 
Sarayı ş·mdiki hapisane binası yer;nde aramıya imkan yoktur 

Yeni yapılacak Adliye Sarayının 
yerindeki hapishane blnasınrn yıkı
lıp yıkılmaması gUnUn meselesi ol
du. Bu işi tetkik tein kurulan komla. 
yon kararlarını bu hafta verecektir. 
Bu kararın yıkılma şekllnde tecelll 
edeceği muhakkak eayılabilir. Çün
kü tarihçilerin bu bina hakkındaki 
buluşlarını mimarların görüşleri te-

)it ediyor. Bugün bir harabe vo to
noz halinde bulunan, kovuklarınd'a 
600 gUnabka.r vatandaşı inleten ya
pınnı Atmeydanı • lbrahlmpaşa sa
rayı Ue duvar aşırı komşuluktan 

başka bir ilgisi yoktur. 
Yurdun her köşesinde sayısız eş

leri, lstanbulda da birçok bepzer
lerl bulunan bu eski kervansara
yın yıkılması ttı.rlhe ve gUzel sana~ 
lara hic bir şey kaybettlrmlyecek, 
bllAkls Blzansın Ayasofyası, Osman. 
h imparatorluğunun Sultanahmedl 
yanına bir cumhuriyet sarayı kazan
dıracaktır. 

Eski devirlerde tarihi bir eserin 
mukadderatı sultanın iradesine bağ
lı idi: O yıkılsın derse yıkılırdı. 

Meşrutiyetten sonra eski eser seven
lerin, mUzccllcrln sesi bu gibi eser
lerde hdklm olmaya bnşladı. Meşru
tiyetin ilk senclerlndo Şehzadeba

sından tramvay geçirilecekti. Şimdi 
ki karakolun ilerisinde I!.umcll ve 
Anadolu knzaskerlltlerlndc bulunan 
Ebutadal Mahmut Efendinin (1) 

medresesi vardı. Burasını kesecek
ler yolu genlşleteceklcrdl. 

MUzeler idaresi işe karıştı, medre
senin tarihi kıymeti olduğunu Heri 
sürerek bir kısmına el sUrdUrmedl. 
.Yol da hazırlanan p!Ana. göre daha 
geniş acılamadı. 

Uzun münakaşa ve mücadeleden 
ıonra. alıkonılan medrese 25 senelik 
bir ihmalden sonra bir avuc enkaz 
haline geldi. DUn medreseyi tetkik 
ederken lstlklAl lisesi tarafındaki 

duvarının malll inhidam olduğunu 

gördüm. Belediye bu yazımı bir ih
bar telAkkl ederse tehlikeyi önle
mek için derhal yıkacaktır. 

BugUnkU Ebufada.l medresesin
den daha sağlaıu olnııyan bu ker\·an 
sarayı da yıkmazsak blrkac sone 
sonra kendi kendine ) erlere serile. 
para varken mUgnUı.ta ve inattan ı. 
çln her \'akit yarım milyon lira sar. 
!ederek saray yaııamaz, hazır elde 
rıııra varken mugalata ve lnatau i
baret olan bir davaya bağlanmaya
lım. Eğer biz saray muhıtfaza ede
ceksek, işte hUvlyettnde ve tarihi o
luıunda hiç şüphe olmayan Topkapı 

... .,.r~J •··· • Burada üzerinde Si nanın 

• 

Müddeiumumi B. Hianet Onat 

gg::ımmw••nı 

Haplıltane binası lıalckmcla karar vere. 
cek olan heyetten tair Y abya Kemal 

lbrahim Hakkı Konyah 
ammmamm:umrm-ı........::-.mıır::11111:ma:: ı ı ı::m:mw-=mı-111 

deha damgasını taşıyan mutfakların l 
revakları bir harabe halindedir. 
DUn ınUzeler umum mUdUrlUğllnden 
öğrendiğime göre bu sarayc!akl baş. 

kadın dairesinin muhteşem kubbe
leri birkaç giln ewel çökmüştür. Bir 
hanın, bir kervansarayın harabesi-

ne dikilen g6zler niçin bunları gör
mUyorlar. 

Şimdi bu kervansaray ve Atmey
danı sarayı hakkındaki vesikaları 

tetkik edelim: Tarih Ayasofya clva.
rında birçok Baray, kervansaray ve 
han kaydediyor, Gllzel Ahmet paşa 

Behram paşa, Melek Ahmet paşa, 
Vardar Ali paşa, Kaptan Hasan pa

şa sarayları ve Ahmet han, Kuyu
cular, Koca Mehmet paşa, Sinan pa-

şa kervansarayları burada 1(11 ( 2}. 
Sultannhmet cnmllnln yerindeki GU. 
zel Ahmet paşa sarayının yanında 
devletin aslanhancst, meydanın dört 
tarafında birçok hususi binalar da 
vardı. Kanuniden sonra lbtlltı.llerde 
kazan kaldırmalarda zorbaların baş. 
ları İbrahim paşa sarayını, eşklya da 
bura:lakl kervansarayları ve han
ları tutarlaTdı. Fındıklılı Mehmet 

ağa tarihinde (3) 1099 yılında Dör
dUncU Mehmedl hal'eden ve yerine 
ikinci SUleymanı geçiren fhtlldlt tas
vir ederken der ki: 

...Yeniçeri, rdpab zorbaları nefe
ratı eşkJ7aalyle pllrsUAb A.7aaof7a 
meydanına değin gel.mişlerdi. Veziri 
Azamı alıp yine alay ile sara)'Dla ~ 
tllrdlller ..• SJpah sllAht.ar zorbalan 
At.meydanında lbrahJm paşa sara
yına \'e neferatı eşkiya da kanun ü
zere han ve ken·ansaraylara iskA.n 
ettirildi." 

Atmeydanı sarayı hakkındaki en 
eski ves1Ka -ıupıuıpı oa.ro.yı arşivin. 
de yeni bulunmuştu:-. Bu; 927 ta
rJhil ve Cate rlmaah blr ~ ....... - .. .,...,.-

teridir. Kanuninin odabaşısı ve iç 
şahinciler ağası olan lbrahlm ağa 
( 4), henüz paşa olmadan kendisine 
t:ıhala edilen buradaki bina tamir e
dilmiştir. 

Şu halde 927 yılından evvel de 

burada hlr hlno T4TUı. Oyle anla
fılıyor ki Kanuni 926 da hUkUmdar 
olunca bu binayı odabaşısına ver
mişti, bir sene sonra tamir edllmlş.. 
ttr. lbrahlm ağa 929 da sadrazam ve 
paşa oldu. 930 da bu sarayda Kanu
nfntn kızı Hatice sultanla evlendi 
ve 932 de Budln fethinde kral sara. 
ymnı önUnden aldığı tunç HergUl, 
Dlyana ve Apollnn heykellerini getl
rer<'k Atmeydanında sarayının önU
ne, dlklll ve yığılı taşların arasına 
dlkh (6). 936 da Kanuni lbrahlm 
paşa sarayında meydana havaleli, 
muhteşem bir köşk kurdurarak Uç 
şehzadt-slnln sUnnet dUğUnUnU bu
rad<. yaptırdı (6). 936 da Recebin 
on beşinci gUnU gene bu sarayda Ka-

(Devamı 10 uncu sayfada) 

***** ****** 
o ON sabah gazetemlzde §Öyle 

bir serlevha gözüme çarptı: 
"Çinli rolU alan lsvetli bir ar .. 
tist, son filmini çevirirkaı öl. 
dU,,. 1i ufaklı bir alay ,nsanla doludur. Çır-

Yazıyı tamamen okumadan evvel, pınır eğlenirler. Ve denizin kenarın. 
hatırıma §U geldi: dan doğru uzanan bir kayalığın Uz.e.. 

Biçare artist, Çinlilerin son se- rinde şöyle bir levha görülilr: 
neler içinde biribiri ardınca başına ge.. ''Burada denize girmek tehlike. 
len felakclleri yakından anlıyarak lidir!,, 
dayanamayıp ölmUo olacak... ••• 

*** U GÜNLERDE B eskisi gibi 

B AZI adamlar kendilerinin cesur · "'· "il .. _ k d .. uarp ı n euue ,. on an son-
olduklarını gosterecek hare. k lm d ğı ·· enl 

kellerde bulunurlar da farkedilmez.. rha çarpt edı~a 
1 

° a 1 nı gor er 
. 

1 1 
ayre ıyor ar. 

Kumkapı sahıller nde bazı yer er 
var ki, orada te3hir edilen cesaret Fakat görUnU§e bakıl:;sa, bugUn 
gerçekten göze çarpıyor: Oralar bir ortadan ~alkan, yal~~ illnı harp., 
takım kayalıklardır. Denizi, iki adım. değil aynı zamanda ıl!nı aşk,, tır. 
da bir derin çukurlara mUnteht olur. Eski gUJilerde olduğu gibi diz çö. 
Etrafında fena sular dolaşır. Hulasa kllp tltriyerek dile gelen ve bu suretle 
hiç de gtrllecek ve ytlzUlccek bir yer aylarca ve hatta yıllarca ömrünü çU
değil... rütUp giden sevdazedelere rastgeliyor 

Bununla beraber oruı, her gUn iri. musunuz? 

• 
Usuller, hayatın her safhasında de. 

ği§lyor. ... 
Q ERL VA YT denen sinema ar
i tistinin ölümünü işittim de 
çocukluğum hatırına geldi. Daima 
kıymetli maden planlan peşinde he. 
yecandan heyecana koşan kUlot pan
tolonl u, beyaz atlı ve gözleri parıl pa. 
rıl kw kim tanımaz. 

Yalnız bir gazete, onun, sinema ha
yatından çekildikten sonra dahi, ay. 
nen sinemada aldığı roller nevinden 
bir hayat sUrmek istediğini yazıyor. 

ÖlUmllne de sebep bu imi§. 
İşte bu.na hayret etmedim. Zira, 

sinemadaki bayatı taklit etmek kime 
yaramı§br! .. Her sinema dilşkilnUnUn 
başına bir f eli.ket geliyor. O kadar ki, 
işte Perl Vayt'ın hayatında gördüğü
müz gibi, filimlerin ilham ettiği mu. 
baliigab hayatın. filimleri oynıyanl~ 
ra bile vef 8!31 yok, 

H1KMEr MONlR 

Mahkemelerde: - - ~---' --
Mektupla zeytin 
çekirdeği gön

deren katil 
Karısına ne demek 

istemiş? 
BlR ŞAHİT lSKELE MEMURU Jtl• 

FATiN DURUŞMASINDA BUNU 
lZAH ETr1 

Birkaç ay evvel CaddebostaııındJ 
Akay iskelesinde karısı Behioe1' 
yabancı bir erkekle görünce kendisi. 
n1 kaybederek tabanca ile öldüren "' 
12 yaşmda Ayten ismindeki. kızı d• 
yaralıyan iskele başnıemuru Rifat1' 
duruşmasına ağır ceza ma.hkemesind• 
dUn de devam edilerek şahitler dinle• 
nilmi§tir. 

Hadisenin şahitlerinden İsmail ka.P
tan verdiği ifadede eunlan söylem!t' 
tir: 

gı~~nJHb18YiJiak!a'f\fK~Jf~ 
hltrf isminde birisi gelerek R'ifafı'ri".k.., 
nsı Behiceyi vurduğunu, sebep de k&
namm yanında Orhan adında birini 
beraber görmUı olduğunu söyledi. Bi
lAhara tevkifhanede ziyaret ettiğiJJI 
Rifat, söz aruında: 

- Ne yapayım, dedi. Behiceyi ya. 
ba.ncı erkekle görünce kendimi kay
bettim, ne yaptığımı bilmiyorum. s.1. 
nmıın yazısı böyle imiş .. ,, 

Bu §ahitten sonra maktul Behice f. 
le beraber olduğu söylenilen Orhan a
dındaki genç çağırıldı. Orhan dedi ki: 

- Ben• Behice ile beraber olmadı. 
ğnn gibi kendisini de hiç tanımanı. 
iskelede dolaşırken iki kadın gördüm, 
akabinde de iki snruı sesi işittim. K~ 
dınlardan biri wrulup yere öüşmUş
tU. yardımına koştum. Otomobile btıı.. 
dirip hastaneye götilrdük.,, 

Katil Rifat burada birdenbire aya.. 
ğa kalktı ve: 

- Karımla beraber gördüğüm ya
bancı erkek bu idi. Kendisini iyice 
tanıdım,, dedi. 

Bundan sonra dinlenilen &ahitler. 
den posta mUvezii İsmail de, karı ko
canın boşanmak Uzere davalı oldukla. 
rmı ve Rifatın kansına her zaman ha .. 
karet ettiğini, hatta bir gün kansma 
taahhUllU bir mektup içinde bir zey· 
tin tanesi gönderdiğini, ki bununla 
''benden ayrıldıktan sonra açlıktan ö. 
leceksin, bunu ye de kamın doysun!,, 
demek istediğini söylemiş ve eunları 
ilave etmiştir: 

- Mektulfo götürdükten iki üç gUn 
sonra. Behiceye sokakta raotladım. 

Bana: 
- O mektubun içinde zeytin tanesi 

çıktı. Neye getirdin bize onu! dedi. 
Ben de bilmediğimi isterse MUdUriye. 
te tiklyet edebileceğini söyledim. 

Reis zarfın içinde zeytin olup ol. 
madığl hakkında ne fikirde olduğunu 
sorduğu müvezzi dedi ki: 

- Zarf oldukça kaba idi kl, içinde 
zeytin tanesi bulunması mUmkUndil· 
Bu zarf Bakırköylü Hasan isminde 
birisi tarafından postaya verilmiş an 
cak mahkemenin yaptığı tahkikat 
mUrsili meydana çıkaramamıştır. 

Muhakeme, başka şahilleri çağırıp 
dinlemek üzere ba§ka bir güne bıra • 
kılmı§tır. 

• 
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Öfretmenl~rln Edirne tenezztlbO ı S 

r 
Eğitmenler kursunda 

Yazan: Hasan bedrettln .. 
En mühim kUl. • 

tür davalarından • · 
biri de köylüyü 
okutmak köyüne 
yararlı bir adanı 
olarak yetiıtir .. 
·mektcdir. Köylü .. 
ye kültür verebil. 
ınek için yine ken.. 
di köylerinden e .. 
ğitmen yetittir • 
mek teşebbüsleri.. 

ne baJlanmış ve 
bu teıebbüsler iki 
yıldanberi tatbik 
mevkiine konmuş_ 
tur. 

ilk yılın verdiği 
netice memnuni • 
yetle kaydedilmi' 
ve kurs miktarı 

bir kat daha art. 
tırılmış, bazr ye. 
nilikler vücuda ge 
tiril:niştir. Kurs_ 
lardan Trakya böl 
ıesinde Karaağaç 
rncvlciinde ku.ula
nuırn bu yazımız. 
da çalı§masını gös. ı.tanhıul 

• ki Erta öfrebrıenleri Tavtanlrkta 

terrrıcğe çalı13ca. . ... 
iız. İstanbuldan Edimeye gıden og. 
ret:nenler de kursu dört buçuk saat 
ıüren bir tetkikten ıonra eğitmenlmn 
bu nıUhim vazifeyi batarmak için na. 
aıı sonsuz bir gayretle çalıştıklarına 
bizzat 13hit olmuılardır. • . 

Kursun çalı§ma vuiyetinı. . te~e 
başlamadan önce, kültür eğıtim tefı -
llin izahatını dinliyoruz: 

EğitmenJiğiıı. eğitmenlik . ~vasmın 
ııe olduğunu, Türk köylüsünün bl -
1-.... da bu hareketin neler yapa -
"nmaaın 'd' . 
cağım, köye varıım, köye gı ııın an. 
cak bu yolla kabil olduğunu, demok • 
r1.t rejimin sarsılmaz prensiplerini en 
Jroşe;;n:ı.ı:ı ıı.uyı<erue ocumarrmduın 1.J14 

listemle mümkün bulundufwıu heye. 
tanlı ıöılerle anlatıyor. 

KafHe evvelce hazırlanan program 
dahilinde tetkike başlamak üzere muh. 
telif kollarla kursta dağılıyor .. Kur. 
•un direktör, tef ve öğretmenlerı ku~ı 
faaliyeti etrafında izahat vennege 

ba~ıyorlar. . kül 
Eğitmen gruplarmm bir kısmı : 

. . d b' kısmı tanm tatbı. tür derslerın e, ır 
katındadır. Onları :ıtelyede, :;üthanede. 

yd böcekhanede, anların başurda, bag a, . 
tavşan ve tavuk istasyonları~da ısıra ı. 
le görüyoruz. 

SOTHANEDE 
B • 1 tlerl~ te..,hiz edilmiJ, urası asrı a e :s 

· b' yer '\re çok itina ile temizlenmıt ır • • 
Penni peynircilik, tereyağcılık, yog~rt 
çuluk dersi veriliyor. Den ver-en yoğ. 
?"etmen §ittidiye kadar neler ya~tıgını 
~e bundan sonra yapılacak şeylerın ne. 
lerden i~t olduğunu hem anlatzyor 
llem de öğretmenlere eğitmenle~ ha.. 
zrrladıgy ı temiz ayranı ikram ediyor. 

bir kısma Buraıdan ayrılarak batka . 
. ve tavuk ıL geçıyouz. Burası tav~n 

tasyonudur. 

Eiitmenler kursunda. 
nuşmasını kazasız olarak anlattı ve L 

rı aletlerinin yanına koıtuk. Bal~u • 
mumu enten, mundan petek yapan, 

balı arının yuvasından kolaylıkla alan 
T "beler ya.. kil ük makineler var. ecru . 

ç ka bal öğretmenlere ıkram 
pıl.ı~or, çıB' n kısım öğretmenler sıçak ediliyor. ır 

balı hayretle karplıyorlar. 
Efitmenlerin yemekhanesinden gc • 

k --te grupunun kültür dershane. çere ..... k .. 
i d ki faaliyetini dinleme uzere sn e . . 

kendiısind-en müsaade alarak ıçenye 

giriyoruz. 

öğretmen bizi öğretmenlere tanıtı. 
Ders planını veriyor. Pr.cblemle. 

~L -
rini müphede ediyoru.z. Hepsi de iti. 
na ile vücuda getirilmiı bir çalrımanın 
mabsulU .. 

Kurada hür inzibat &istemi tatbik e. 
diliyor. idari faaliyete, kursun günlük 
hayatına karıştmlmrş .. 

Her gün bir parça daha mükemmel 
leıen v~ olgttnlaJan bu varlıktan bil -
yük ümitlerle ayrılıyoruz. 

Berlin gümrüklerinde tetkik 
yapacak müfettişler 

Berlin Gümrüklerinde Gümrük ve 
İnhisarlar Vekaleti namına muhtelif 

iimrük itleri etrafında tetkiklerde bu. 
g . 1 . k lunmak üzere evvelce gıtme en arar. 
laıtmlan Gümrük ve İnhisarlar Veka. 

Jeti müfettiılerinden B. Cezmi Şahingi. 

Y ile B. Süreyya Şirvan dün Roman. 
ra . 1 d' ya yoliyle Bcrline hareket etmış er ır. 

6 ay kadar ldevam edecek .. ol~ pu 
tkik seyahati esnasında müfettıJler 

te • .. .. k 
gilmrük tarifeleri ve umumı gumru 
muamelatını tetkik edeceklerdir. 

y ugosla v öğretmenleri 
önümüzdeki hafta içerisinde Yugo,. 

öğretmenlerinden bir kame ts. 

• - K'tmtnl ·- ' 14 :4.GUSTOS um 

Pazarhksız satış 
Belediye lktısat işleri 
hazırlıkla meşgul 

Köy mual.lim 
mektepleri 
açıhyor Pazarlıksız satıf hakkındaki kanun 

yakında tatbik mevküne konmUf bulu. 
nacaktır. İlk olarak bu kanunu perL 
"nıde esnaf tatbik edecek ve daha ıoa.. 
ralan umumileıtirilecektir. 

Dilkkinlarda satılan bütün eıyalarm 
üzerine evsaf ve fiatlerini gösteren eti. 
ketler konacaktır, 

Pazarlıksız satış kanununa aykın o.. 
]arak hareket eden can.af bet liradan 
yirmi liraya kadar ceza verecektir. 

Dükkancılar aynca dükk!nlarmrn 
gözle görlilebilen bir yerine fiat cetve.. 
lini koyacaklardır. Maktu aatıı fiatleri 
ayni zamanda gazetelerle de ilin edile. 
cektir. 

!ktısat İşleri direktörliiğil fmııcılar, 
kasaplar, bakkallarla ~ aynca sebze ve 
meyva itleri için Hal müJilrlüğU ile te. 
mas etmektedir. 

Pazarlıksız aatıı uıulil ileride biltiln 
maddelere tetmil edilecektir. 

Dükkanların öğle paydoıu 
Ticaret odaır blitUn dükkinlann rea.. 

mi devair gibi öğle paydosu yapmala. 
nna karar vermiştir. Karar yakında 
her türlü teşekküle tebliğ edilecektir. 

Öğleyin kapanma aaa.tleri de bir ko. 
misyon tarafından tesbit edilecektir. 
Karar bu ayın sonundan itibaren tatbik 
mevküne girecektir. 

Mahrukat fiyatları 
Belediye kıı mevsiminin yalcnl&f. 

ması münasebetiyle bilhassa sonbahar 
mevsiminde mahrukat fiatlerinin yük
selme ve inme i§i etrafında tetkikler 
yapmaktadır. 

Mahrukat fiatlerinin mümkün oldu. 

ğu kadar ucuz olması için tedbirle. 
ria.·_, ..... w me=WencDr. <M.- -
k8mllrlln pahalı aatılmaamrn Mbepte. 
rinden biri bu eibi nakliyatı yapan b.. 
yıkl~ az olmasında bulunmaktadır. 
ilk fırsatta kayıklar arttırılacaktır. 

B. Hıfzırrabmoo Ra
şlt bu maksatla 

Edlroeye gidiyor 
Kültür Bakanlığı ilk tedrisat §Ube di. 

rektörlüklerinden Bay Hıfzırrahman 

Rqit Öymen Ankaradan ıehrimize geL 
mittir. 

Bay Hıfırrrahman diln İltanbukta 
Kllltilr d~ktörlüğilnde meşgul olm-uı 
ve akpm treniyle Edirnenin Karaağaç 
mevkiinde kurulan eğitmenler kursunu 
teftit etmeğe gitmittir. 

Kursun çalrıma durumunu tetkik et. 
tikten sonra bu yıldan itibaren muh te. 
lif vilayetlerde yeni açılacak köy mu. 
allim mektepleri etrafında araıtnmalar 
yapacak ve alikadarlarla görüıecektir. 
Bu arada Edimede bir köy öğretmen 

okulu bu yıldan 'itı'baren faaliyete ge. 
çecektir. Köy öğretmen okuluna alma.. 
cak ıençler Uç yıllık bir tahail devre. 
ıinden aonra muhtelif köylerde vuife 
alarak çalı13caklardır. 

Köy öğretmen okulunun müfredat 
programında kültür dersleri kadar zi. 
raat derslerinin de ehemmiyeti ayni 
derecede tutulmaktadır. 

Bay Hıfzırrabman Rafit Edirnedeki 
tetkiklerini bitirdikten sonra tekrar İL 
tınbula dönecek ve buradan İzmire gi.. 

derek oranm ıda eğitmen kursunu ge. 
zecek, köy öğretmen okulu itleriyle 
meıgoul olacaktır, 

---0-

500 köy okulu 
29 teşrinievvele kadar 

hazırlıklar biterek 
hemen açılacak 

Kültür Bakanlığının muh'telif vilL 
yetlerde yaptırmağa baıladığı 500 köy 

o 
Süt fabrikası 

okulunun intaat itlerine büyiik bir hız. 
la devam edilmektedir. 

Yeni süt fabrikasının Salıpazarmda 
yapılması uygun gBı iilmUş, alAkadarlar 
hazırlıkJara başlamııtır. "' 

1atanbulun muhtelif mulhakat kaza. 
lanll'da yapılmasına baılanan 30 köy 
okulunun mühim bir krsmı tamamlan. 
mak üzeredir. 

Yeni köy okullarının 29 Teşrinievve. 

Kağıthane 
deresinde 

Teşhis edllemlyen 
bir ceset bul ondu 
Dün abah Kağıthane köylülerind 

biri ıdere civarında dolaprken ıula 
sahile atağı bir insan cesedi ile ka 
Jaımı§tır. 

Yarı tefcssiih etmiş bir halde ı0 
bu cesedi gören köylü korkmuş, hem 
jandarma karakoluna koşarak hab 
verıniıtir. 

H!diseye el koyan milddeiumumtli 
tahkikata baılamıı, ancak cesedin h · 
viyeti tesbit edilememiştir. 

Cesedin bir cinayete kurban gide 
birisine ait oltduğu anlaşılmakta, ta 
kikata hız verilmektedir, 

-&-

Kaçak balık ~vlıyanlar 
Müsaadesiz balık avlıyanlann ao 

zamanlarda bir hayli çoğalması üzeri 
ne av vergileri mildilrlilğü ile muhafu 
teıkilttr memurları ~trotu daha ark 
blr tekilde yapmak ilzere emir almı 
lardır. 

Birkaç gecedenberi muhtelif ıem 
Jerde sabahlara kadar devam eden kon. 
trol neticesinde 17 kişi kaçak olara'k 
balık avlarken yakalanmış, haklarında 
kanunt muamele yapmak üzere zabıt 
tutulmuıtur, 

--0--

fnhiaarlar Vekaleti 
Müatetan 

GUmrilk ve İnhisarlar Vekileti milı. 
tcşan B. Adil Okulda§, dlln İatanbuJ 
gilmrüklerine gelerek bir toplantı ya. 
ptlmış, muhtelif gümrük işleri tetkik 
olunmuştur, 

B. Müsteşar Pazartesi günü de .tn. 
hisarlar idaresinde meşgul olacaktır. 
~ 

Nevyork ıergiai komiseri 
Neıvyorlc Sergisi komiseri Bay Suat 

Şakir diln Ankaradan tehrimize gel. 
mittir. 

B. Suat Şakir öğleye doğru Türko. 
fis İatanbul fUbesi direktörlilfüne gel
miı, komitenin •ergi hazırlıkları ile 
meşgul olmuıtur. 

----<>-

PoDıste 

Ölü bulundu 
Süt fabrikası tesis edilip silt çıkar. 

mağa başlJJyınca pera'kende sütçülük 
kaldırılacaktır. 

--o-

Bakkallar sınıflara 
aynlıyor 

Belediye l~kantacılar'7 otelcileri 11-

nıflara taksim ettikten l!lıCnra bakkalla. 
n da aınıflara aymnağa karar vermi~ 
ve alakadar esnaf teıekkülleriyle tema. 
sa geçmittir. 

le kadar bütün hazırlıkları ikmal edi.. 

lecek ve merasimle açılarak tedrisata 
başlıyacaklardır. 

Bakanlık yeni köyokuUarmda çalışa. 
cak öğretmenleri de bir kadro ile tes. 

bit ederek vilayet kültür direktörlükle
rine bildirecektir. 

Tahtakalede metruk Çinici hanında 
oturan İhsan diln sabah odasında ölli 
olarak bulunmu§, yapılan tahkikat ao. 
nunda !lısarun esrar ve eroin müptel!.. 
sı olduğu, bundan dolayı öldüğü anla. 
tılmıı, cesedi morga kaldı.rıl1111Jtır. 

KAVGANIN SONU - Aralannda. 
ki bir para meselesinden dolayı kavga 
eden koltukçu İhsan, Şaban Aziz ve di. 
ğer Şaban başlanndan yaralanmıılar. 
dır. ---0-:-

Proatun pli.nı 
Mimarlar Birliği toplanarak Proıt'un 

t•hir planı üzerinde bir görilpe yap. 
mıılaı:ıdır. Görti§me neticesinde planda 
hiçbir tadilata lüzum olmadığı netice. 
sine varılmıttır. 

Yeni tip köy okullarına lizım olan 
sıra, maıa, yazı tahtası gibi mühim eı
yamn bir kısmı köylü tarafından vUcu. 

da getirilmektedir. Bu itlere lazım mü
teferrik yardım da vilayet hususi idare 
bütçeleri tarafından yapılacaktır. 

----0-

BAŞINDAN YARALANDI - Kir. 

korun idaresindeki motosiklet Taksim. 
den geçerken, Gureba hastahanesi dL 
demelerinden Ali Rizaya çarpnuı, ba. 
§tnditn yaralamıştrr. 

Eğitm~nler tavuklara, piliçlere ve 
cinı cins tavpnlara yem verme~e 

vil · e gore meıgul. Tavıanlar ne enn 
'krazmlara bölünmüf, fenni ıu kapları 

. · nJer tarafmdaıı ve yemlen var. Eğıtme 
yapılmıı zarif J;ıir kümes, onun yanın 

Javyab ı .,ezmeğe geleceklerdir. Bu k.a. 
tan u u.. . d ik' 
ıı ']k tedrisat iııpekterlenn en ı fi eye . 

k. . 'hmandarlık edecektır. ışı mı 

-0--

ı · "zum" rekoltesi zmıru 

B 1 Marmara havzasının yat' üzüm 

Mimarlar ayni zamanda Sult.anah. 
mette yapılacak olan Adliye aarayınm, 
Sultanahmet ve Ayasofya gibi iki ma. 
bet arasında onlara yalatır bir vaziyet. 
e tyap,ılmasını istemitlerdir. 

Kasalan soyan mahkôm 
oldu 

Balıkpazırı esnafına aylarca yaka 
ısüktiren ve birçok yağcı, peynirci, pu_ 
tırmacı dükkinlarma girerek soyup ao. 

ğana çeviren sabıkalı hırsız Şevketin 
duruımuına asliye <fördilncü cezada 
ba.kılmıı ve hapse mahkftm edilmiftir, 

Kirkor yakalanmııtu-. 

K1RA PARASINI !STEYtNCE -

Pangaltıda Dclapdere caddesinde o~ 
ran 70 yapnda Mari, evinin alt katm. 
daki dükkanında kiracı Hıranttan ki. 
ra parasını istemi§, Hırant vermedik. 
ten ba§ka ihtiyar kadmı itip yere dü. 
filrmüştür 

d·- kil..,ük binalanf da tavıanlarm ıger ıs 
. . d ,.alııcın duvarı Bu yapı ıçınde e :s r- • •. 

ören hülasa her iti gören hep egıtmen. 
T 1 rtada gözükmüyolar Hep. avşan ar o Onl dal 
ıi tünellere aaklanmıılar. ara. ' 

b la.r ittabla 11yorYaprak atılıyor, un 1 

la. 
ö - retmen yumurtlayan tavuk has. 
l g d •t kin beslenenlerden; ci'ı sa arın an, ... :s ki 

1 
riden 

. k bilyüten ana ma ne e cıv çı aran , . d bab 
b 1 bakma uıullenn en -eı eme ve • . kı etli 
ediyor. Tavpn tilylerının ym 
ıd w rok fiyatla satıldığrnr, de • o ugunu, " da ili 
sının kürklerde kullanıldı~nı r a 

d. Buradan kilçilk birer pa ç e e ıyıor. 

mupk tüy alarak uzaklafıyoruz. 
kl en heyecanlı, 

Kursun en mera ı, .k ı· bir yerin • 
1 e tehh e ı 

akat kor'ku u v . Burası arı 
• thti' tla gezıyoruz. 

eyır. ya bahçedir. 
ovanlarmın bulunduğu erindeki ko. 
öiretmen. bu mevzu Uz 

k ultyı 'nı'n 63 000 tonu bulacağı tah_ reoeıı · .• 
j lunmaktadır. Bu mıktar alaka. mno .. 

darlara göre. Türkiyenln u~u~ ~a§ u. 
üm iıtihsalitınrn yüzde dordilnu teş.. 

~J etmektedir ki iyi bir netice ıayıl. 
maktadır. 

Bu mıntakanın istihsal kabiliyeti da. 
ha fazla oMuğundan önümüzdeki yıl 
daha geniş mikyasta üzüm yetittirilme. 
ıi için tedbirler alınma~ı kararlaıtınl
mııtır. 

15 Yıl Evvel Bugün: 
Mark'ın baıdöndürücii bir sür'atle su. 

kul etme.si ü:erine Bertin hüldımeti ııu. 
gilul muayyen bir nkre ii:erinden alma. 
ğa niyet elmiıtir. 

Dün Berlinden gelen lıaberler:e göre, 
alınan tedbirler arasında Mark'ı tamamen 
ortadan kaldırarak altrn rısulitne avdet de 
11ardı.r 

Polise hakaretten 
ıınahkUmiyet 

Arapcamiinde oturan ve Darphane. 
de çalışan Cafer, evvelki gün kızkar. 
•:fcıi Hatice ile kavga et.mi§, Hatice de 
doğru karakola giderek vaziyeti anla. 
trp şikayet etmiştir. 

Buna fevkalade kızan Cafer de kız. 
karde_şinin arkasından karakola gide. 
rek, p~lislere bağırıp çağrrmış: 

- Siz karışmayın, ktzkardeşimle a. 
ramı bozacaksınız, demiş ve birçok da_ 
karette bulunmuştur. 

Hemen zabıt tutularak dördüncü as. 
liye ceza mahkemesine verilen Cafer, 
duruşması sonunda bir ay hapse mah. 
kum olmuş, ancak sabıkası olmadığın. 
dan hapis 15 güne indirilmiı, aynca 15 
lira da para cezaınna mahkfun edilmi1-
tJr. 

Dükkinlano kasalarını hususi aletle. 
riyle ve hiç zorluk çekmeden kıran bu 

usta hırsız 2 ıene 11 ay üç gün hapia 
yatacaktır. 

T anaı revüsü 
Festival münasebetiyle Romanyadan 

şehrimize getirilecek olan me§.hur Ta. 
nas revüsü önUmUzdeki Salı gilnü Is. 

tanbula gelmit bulunacaktır. Revü bil.. 
tün festival mevsiminde burada kala. 
caktır. 

Mısır konsolosluğu 
İstanbul Mısır konsolosluğu Ağusto. 

sun on ikisinden itı"baren Taksimde Sı. 

ra~lvilerde C>9 numa.raf!l naklelclilmi§. 

Şiddetle yere yuvarlanan ihtiyar 'ka. 
dın bacağından ve ba§Jndaıı ağır suret. 
te yaralanmıı, tedavi altına almmzttır. 

YANGIN - Ankara caddesinde 
232 numaralı aşçı Rizanm dükk!run. 
da, dün yangın çıkmıı, hemen yetiıen 
itfaiye att§İ sirayete meydan verme. 
den aöndilrmil§tilr. 

KUTUK ALTINDA KALDI - Ar. 
navutköyilnde Minanın odun deposun.. 
da çalışan amele Ahmet odunları istif 
eedrken yıkılan kütüklerin altında kal . 
mış, sağ bacağı kırılarak ağır surette 
yaralanmrıtır. 

Kuruna abune 
olunuz ve edininiz 



Hataydamebu eçimi 
30 ağustosta yapılacak 

Antakya, 12 (A.A.) - Anadolu A. 
~namın huıuai muhabiri bildiriyor: 

Kayıt muamelesinin ikmalinden son. 
ra ikinci derece müntehip namzetleri. 
nin mflracaatleri için tayin edilen mil:l 
det zariında Alevi ve Rum Ortodoks 
cemaatlerinden ba1ka diğer cemaatle. 
rin Dalll%et adedi bu cemaatlere isabet 
eden miktarı tecavüz etmcıdiğinden, 

bunlar uaulü veçlıile ikinci müntehip 
olarak •esilmiı addedilmiflecdir. 

Antakya Alevilerinden fazla .elan 13 
aaıuet bugün .iıtif a ettiğinden Antak. 

yada Alevtler içinde de milntehı"lıi .._ 
ni intihabatı yapılmaıma lü.sum kaL 

DWIU§tır. tüendırua All'rilerbıden iki 
namzet fa~la vardu. Bunlann da yann 
istifa edecekleri aırınilmiftlr. 

· Bu suretle yahu% Rum Octodokı ce. 
maati için 19 Aiustoata ikinci münte. 
bip intihabı yapılacak, 20 Afuıtau 
kadar da mebus nanuetleriniıa müra. 
caatleri lcabul edilecektir. Mıbuılar 
30 Afuıtoata aeçlleceklerdlr. 

Cinliler her cephede 
galebe Çauyor 

(Uat tarafı 1 tncide) J pon gemisine Çin topçuau tarafmdaıı 

harebe vaziy .. tinde hiçbir değişülik isabetler yapılml§. 3 Japon harp ge.
olmamı§tır. Yangtsenin eimal sahilin mlai de Çin hava kuvvetleri ta.rafm 
de Qn kuvvetleri Buangme mevkün. dantahrlp edilmlftir. 2 gemi tullaml. 
de mukabil taa.mıza geçmişlerdir. Ja mıyacak hale getirikliğl gibi biri de 
ponlarm bu mevkideki riea.t yolları ya.kılmıft,ır. 
bellmlı olduğundan Huangme'in zap Öfleden eonra asker yllldtl bir bq 
tma her dakika hıt.1z-ır edilmektedir. ka Japon gemlaine ayni mmtakada 
Jluangme'ln ıarkmda Taytıu 5ehrlnin Çin topçuau tarafmdaıı isabetler ye,. 
zaptı için Çin kuvvetleri §iddetle hU- pılmıftır. 
cam ettiklerinden bu eehrln ileri ma. Birçok bol Japon pmllerl blrkag 
hallerinde muharebe devam etmekte. gUndenberf Kiuld&D&' mevkiindea iti. 
dir. Çinliler bundan başka Tiyenpıı bareo Yangtse nehrinden qağı in
civannda da bQyUk faaliyetler göster mektedirler. Zaımedildiğine göre bu 
mekte 'ft Japonları lz"aç etmektedir- gemiler Yanct.ae cepheei için J9ll1 tak. 
ler. vlye kuvvetleri a1mala cltmektecllr-

Huangme ile Susung arasındaki mu _ıer_. -----------
harebeleria wkuundanberi Japon za. 
yiatı 4000 kifi olarak tahmin edilmek 
tedir. 

GER.t AUNAN MüHtM MEVKİLER 

!fııDf&Dg, 13 (A.A.) - Asker! kay. 
naklardan verilen malfunata göre, bir 
çok aylardanberf Japonların elinde bu 

. Jumnatta olan sevkulceyşi ehemmiye_ 
t1 haiz Sun.Şiyapm mevkii geçen haf. 
ta sonunda Çin müdafileri tarafından 
ilıtfntat edilmiştir. Bu mmtakadaki 
Japon kuvvetleri bakiyesi ehnal isti
kametinde ren gekilmi§tir. 

Roman yada 
Veni idari teşkilat 

Af manyadaki 
askeri hazırJık 

(1Jat tarafı 1 incide) 

tlbnecetıııı 1»l1cllrdlil bu ıur&larda 
bu şekilde büyük bir manevra bazır
lanmuı hakikateıı dikkate taf&D· 
dır. 

ALKANYAYA 1HTAR 

Londra. 11 (A.A,) - Havu muha. 
birinin ötrendlilne göre, Almanya
nın askeri hazırlıkları hakkındaki 

haberler 1lıerlne, lnglltz ve Franaıı 
dlplomattk mumesalllerl, bu haar • 
lıkların mah17ett ve hakiki hedef • 
lerl hakkında bazı tahkikat 7ap • 
miık mecburl7ettnde kalm11ıardır. 
Almanya tarafından verilen cevap • 
tar, bu harekt.tın manevradan lba 
ret olduğu, fakat manevraların ge. 
nlollltntn inceden inceye tertibat a -
ıınmaaını icap ettlrdttl Ye her halde 
bu hazırlıklarda gayri tabll hiç bir 
ıe11n mevcut bulunmadıtı merke
zinde olmu,tur. 

HenUz TeBmen teylt edllmlyen ha
berlere göre, lngiliı mUmeulllerl, 
mllleUer arası gerginlik dolayııiyle. 
bu manevraların "gerek zaman, ge
rek mekln bakımından tahdidi" kc7 
flyetlnln iyi olacağı ve Aluıanyanın 
komşularının, hakkında ~ilphe edile
bilecek muazzam bir askeri meka 
nlzmanın hareketine şahtı olmaları
nm pek de muT&fık bulUJımıyacağı 
fltrtnl Uert ılilrmQflerdlr. 

Maamaflh, İngiliz ıtyaıt mabfllle
rlndekl kanaat. bu ukert hareltttm 
blr ueTl tesahtlr ol4utu merkezinde-
41r. 
HANGİ MINTAKALAR YASAK 

Londra, 13 (A..A.) - İngiltere 

harbiye nezareti, dlin akşam neşret. 
Uği bir tebliğde, istthkO.mlar yapıl-
muı sebebiyle, yabancı muvazzaf 

Bulgaristanda~ Harf Ciye 
beklenen yem eriller 

hamleler Ankara, 13 (Telefonla) -
( () st yuM l Mcicle) yede yeniden hazırlanan terfi 

mek icap edıeı' ki Bulpdataam f&J• m-1 yüksek tasdikten geçm· 
daJ&n'DM' bemerllcllr. Zira 7apı•u rana&meye göre: 
an•af!M4an Bataar mllletbala ladfa. Dörd11ndl derece memurl 
4.andea bafka bqbldl Bwlpr lııA- r1a Büyük elçiliğinde CeW 
ktmet.a. b1l8bktl Bulpr NJ!ml 4e Arar tlçtlııcll, Yedinci derece 
keadlal için buut blr mawattaaı- 1ardaıı Kerkude İnayetullah 
temin etm.lftir. Baiaar Kralı )(aJ-. ÖZkaya. Nev,ork Başkonsol 
te Borla'ba J1lbek dlrektltl altmda da llebmet Ali Tevfik Yükselen, 
KÖHIY&nol pbl mahir bir dfpl<MDA- raci BlçWlfnde Şefkati Nuri l 
ta idare ett.tll ba Jea1 reJlm &e•uı1r IUo de Jwlro Elçiliğinde .,..,h.t1• 
anJ"fD'eeı De dahilden barlçte DMY• yatepet, Londra BUyilk el 
ldlal tebkt•e Dlllvaffak olllMlftlll'. Kadri Rim, Barseloııa konsol 

tımcUfe kadar BalprW.anda p. da Rllltl1 Demirel altıncı, ıııeldm 
Up seçen hlkametlerbl takip euur.. ce memurlardan merkerde Abd 
ı~ har1cl .tTuet ~ arn ber Bal- ki Polar, Prat Elçiliğinde Nuri 
balı komtu ile 4oet aôrlmnek, ha. Akoa, Cldde mulahatgUzarl 
Jdkatte hepdne k&l'fl sbliden p.u. Tallt Acar yedincl, dokuzuncu 
1• dlpnan roHl oJD&ID&ia huırJaa. ce memurlardan Belgrad El.çil 
maktı. BA4iHler herhanp blJ' kom- Jl'Unuan Selçuk, Moakova Bü 
f1UlUD ale7binde TuiJet a1maia mil- oWtinde Şakir Emin Bengutaş, 
aalt olana ondan lstUade etmeli & Elçlllflnde Hikmet Pam.ukoğlu, 
fbmektl. Bwıdan IODJ'a B&Jbn na eJçtlifindıe Tevfik Klzım K 
Antantı devletlertnl Udye •J'll'IU'l'k Parla elçiliğinde Rıfkı Rilşttl 
b1r kısmı De doat olJ:Dak st1...U be- Varwova bO.yilk elçiliğinde Mu 
Urdl. Fakat bu da netice ltlbar17Je Nml Birgi, La.hey elçiliğinde 
enelld sl7aıetten farllı bir ter d• Nanıttba Vergin. lıfoskova bil 
lfldl. Zira her iki sl7uet Balgarta. 9fllfi konaolosluk tubestnde 
tanı AdaJaııdenbbade bir mabNç al. G&ıen, M.er'keme CeW Ziya eek 
mak •• BaJkanJvda • blJ'lk Slay cnuncu derece memurlardan Mer 
devleti kurmak h&1.U ile 90DR belli Cemalettin Mazhar Uraoy, Nihat 
ol.m~7an tehllkell bir maceraya 8tl- fik Pasm, Ferid İtÇen. Ahmet 
rttkleyecek mabi7ette7dt. tekin, dokuzuncu; on. birinci d 

• 

KöeelT&nof bllktmeti geçmlfiıı memurlardan. da Marallya konao 
teşrtlbelerlnden dere alarak bu 70- lufımda. Necat Ağa onuncu C!eı._ 
lu terketmit görlbıllJOr. Balkanldu yilkeelmiflerdir. 

arumcıareubet.lere~beea~ Bu seneki tabsllA 
tara glrtflllelrt.en 18e samımı -.ıaş. Ankara, 13 (Telefonla) - 1938 
malama Balpdstaa ~ daba ta7-
dalı olacağı meydanda oldalana &ö- U yılmm ilk iki aylık tahsilat mi 
re, akim ve maııtıtm hislere galebe- :SS,472•884 liraya varmıştır. Bu 

tar 193'1 maU yılmm ayni ayları 
d demek olan bu siyasettıen dolap nnndakj tabsilita nazaran 265. 
Kii9eivaaof hWdimeU takdlrlere li- ra fazladır. 
Jakat ke=enmıftlr. Ancak takdiri~ 
re l&pk olan bu dyuetln btltb ~ yeni tayl nler 
merelerinl verebtlm~'Ji için BaJp.. Ankara, 13 (Telefonla) -
riataıwı M:et.aKp., • li.öaeiv&DOf an- monu vali muavini Ahdtllkadir 
-llM• ile çbiımtş olan sqaeet 70- khı Diyarba.lar vali muavinliğine, 
Ja biraz daba ftel'll __ , _ _.... --~- - ~"-·-

doirusu eıı kısa 1oldan Balkan An- han Konya vali muavinliğine, 1K 
tantı terçevest içinde kendisine •7· vali muavini Feridun Caytr 
rılmış olan mevkii alması JbnDdır. monu vali muavinliğine tayin aııı~ı 

ASDl US letdir. 
Ban.kcw, 13 (A..A.) - Honan cep. 

llMinde Çin kuvvetleri seri terakkiler 
elde etmekte ve bu arada YIJIİh, Şen. 
llyu, Şişyen, Tunpu, Paikong ve Luyi 
mevkilerini zaptetmi§ bulunmakta. 
dırlar. Bu kuvvetlerin en llOll geri al. 
drğı eehir Kuveyt mevk.iinin §imali 
garbisinde Şelışlan'dır. 

BUkreş, 13 (A. A.) - Kral, bu~n, ordular auba7lan Ue her ne sıfatla 
Gogo hUkikmettntn dUşmesl nzerlne, olursa olaun bu muvazzaf ordular 
teıi8 olunan 7e rejim esuma gGre me111uplarına menedilen Alman mnı 
tanzim edilmiş dahllt teşklllt kanu. takalarının mufUBal listesini btldlr
nunu imzalayarak merlyet mevldlne mivtlr. Harbiye nozarett, bu eebep. 
sokacaktır. Yeni kanun, 111.ahanı L ten A_9layı, Almany a gidecek o
darelere daha mneutr blr kontrol lan blg11tırataka4 ı, mafiflaaf 
vazederek memleket fduealnde lda. lnglitı ordusunun mensup olmadık 
rt ademi merkeziyet esası koymak. larmı 1Bbat eden blr veılka almağa 
tadır. llskl tarihi eyalet tablmatı Ye bu Teslkayı Londradakl Alman 
kaldırılarak memleket. on btlytllt bUyQk elçlllllne göstererek kendlle-
mıntak&J& aynlmlf olacaktır. rtnln bu mmtakala.rda oturmalarma -------------

)"eni idar• kanun• «öre. m•mle. musaade veren bir ruhsatname ue Hükumetçiler 
Guient.ep Nafıa MUcUlrtl 

Taylul IDbıl& nakledilmi§tir. 
mUfetti§leriadan Fuat Şahinler V 
let sicil memurlar ve muamellt 
dtlr muavinliğine, Yosgat ııhhat 
cll1ı1l Nafis Gecer Muila sıhhat 
dUrlUğüne naklecfümlflerdir. 

Lungkal ıimendifer boyundaki mev 
kiler mllstesna olmak üzere Honan vi 
Jl,etlnhı prkmda ve evvelce Japon
Jamı eline d1lşm11g bulunan eehirlerin 
eberlai timdi Çlnliler tarafmdan ıs. 
tlrdat edl1mftlerdir. 
Lungby demlryolu ftstttndekl Japon 

Jntalan bogay fırkuma mensup olup 
1Rı fırka mevcudunuıı. yUme altmıp 
Yangtee nehri cephesine eevkedilmig. 
tir. 

Honan TilAyetinin prkmdald mu
harebelerde Japon saylatmm. 300 ö.-
111 ft 6000 ya.ralJ olduğu tahmin edil. 
mektedir. 

ÇlNLlLERlN DIGER BlR 
MUV AFFAKIYETl 

Bankrov, 13 (A.A.) - Şanai vilAye
thıln cenubunda faaliyette bulunan 
Çin kuvvetleri ahiren mühim bir za. 
fer kazaıımıflardır. Yanşu ıimall 
prblstııde Çhıfui mevkiinden itibaren 
garp Jst.ikametinde ilerliyen 108 inci 
Japon fırkasına mensup kuvvetler 
tarafından tevkif edilmif ve günlerce 
devam eden ıtddetll muharebelerden 
aoııra Japon kuvvetleri tamamlle mağ 
ıtp edilmiftir. 

Bu muharebelerde 1500 Japon as
JDerl telef olmuş ve 40 esir aln:ımıttır. 
Çinliler, muhtell! bUyUklWrte 200 oto 
mobil, 1 siper havan topu, 30 bafiİ 
lllitralyös. 300 tUfek ve daha başka 
Urp malMDeat almıelardır. 

JAPON DONANMASINA VERİLEN 
ZARARLAR 

Bankov, 13 (A.A.) - Çin hava ve 
tDpça lmnetleri geçen pazar gUntt 
Ylllptle nehri boyunda Kluldang 
mevkii civarında aon derece faaliyet 
,e.ta mltJeıdlr. Kluld&lll'm p.rkm-
41rN BIDQll1l m89kl1 clva.rııı4a 3 Ja. 

ketlıı takllmatını teoktı eden on değlştlrmel• 4ant e7lemiştlr. 
mıntakada birer Kral17et mtımeBlfll . Ç!JIC MtLLt VODAFAA MECLlSI bif ce-ı\h eyi 
bulunacak •• bunların, tlmdiye ka. Pral, 18 (A.A.) - Gazetelerin 't' 
dar nazırların sellhlyeUnde bulunu blldlrdlllne ıöre, ytıkaek mllll mtl- yardılar 
~=kmeaelelerl halletmek b.ükı o. dafaa mecll'1 aalı sQDtl toplantı)'& 

!1:· davetednmltttr. ,.ferael yoluna doğru•·---------
Surat rekoru tNGtLtZ HEYBTlNlN TETKiKLER! ilerliyorlar A vrupada slolrlerl 

geren mtınzara 
(Btlf tora/\ ··t incide) 

Pral. 11 (A.A..) - lUlnclman h .. 
yeti tarafından ııeeredllen bir teb
lllde bUhasaa ,Oyle denilmektedir: 

"BugQJı aaat 11 de heret. Stldetı .. 
rla bul1Uldultlan mıntakada lktn&-
4l faall7ette bulunan Slldet Alman
lar mtımess111erlnl kabul etmlıtlr. 
Görtttme iki saat stırmUşttır." 

Cenevre 13 (A.A.) - Biııba§I 

Kampbel, bu sabah saat 6 d& denia 
motörU ile dünya sürat rekonmu Jar. 
mafa teşebbQs eylemlt ve bir mil il· 
7.erinden saatte vasati 2M kiloaıetre 
elde etmi§tlr. Bu netice, yine kendisi
nin 208 kilometrelik dUnya rekorun
dan bir as qalrdJr. Binbaşı Kampbel 
~belerine devam eyliyeoettlr. 

ingiliz Başveki· Macaristan· kü-
linin sıhhatı çük Antant 

OörOşmeler iyi Lon.dra, 13 (A.A.) - Çe.mberlayn'e 
bakmakta olan doktorlar, Bqvekilin 
sıhhatinde çok bari& iyilik miıphede 
etmiıler ve mUdavatı aagart Qdde hı 
dirmlılerdir . .BaşvekH, bu akpm, pek 
muhtemel olarak, hafta ta.tilin! geçir
mek U2~ Şekers'e gldecekt.lr. 

Mareşal Balbo 
MUnih, 13 (A. A.) - Marapl Bol

bo, öfle vakti Münlh tayyare mayda.. 
nma inımi§tir. Kendisini B. Rudolf 
Hes, karşılamlfbr. B. Hes'in Harlah
ring'deld evi!Jde lılaraşal terefin• 
bir ziyafet verfleoektir. 

Brezilya yerlllerl 
ateş açtılar 

Sao Pa.~lo, 13 (A.A.) - Rlyo de 
Mortes1 ceçmeğe teıebbllı eden bir 
heyeti aeferi~ye Brezilya hinterlanc!ı. 
na girmek ıuretiyle yerli Amerikalı. 
lar tarafından bir taamıs yapılmlJtır. 
Heyeti Hferiye uuı, ric'at etmek 
mecburiyetinde kalmqlardu. Her ikl 
tarafın Ayiata ujnmlJ olclviu aut
dilmektedlr1 

sal hada 
Bllktet, 1S (A.A.) - M&cariatan, 

Kaçtık ltlW, Yucoela'I)'& .... Roman.. 
ya arasındaki ıörilpaeler, kati ufba, 
ya cirmiıtlr. Taraflar, Macariıtanm 
6ilihlanma JıueuaundaJd mtlsavatının 

tanın.muı ve Kellos misakı .zihniyeti 
dahi1idde ciritllmit olan taahhUtl~ 
70Di bqtan il&ıu için mutterek bir be .. 
yanaıme nepind• mutabık kalmıJlar
dır. 

Esas itibariyle kayda p.yan bir nok. 
ta vardır 'ki o da Sinaya mmakereleri 
eanumda Roıııanyaclaki Macar ekalli. 
yeti meacleainin mU.akerelerin netice. 
lenmeaint m&n1 olmuı olduğudur. 
Jücuiıtan ile KUçOk ltillf aruın.. 

daki uzlaıma ancak Çeko.tovakyadald 
MIC&r ekalliJ.ltİ IDeldesiniıı hallinden 
IOD1'& kati mahiyet iktlaap edec:ektir. 

t;i bir menbadan atrenildilinc ıare, 
Prac bllkOmotl, bu formüle iftirake 
daftt •dllmiftlr. Mu.nkerelerin mesut 
Dır utlct1ı ftnllUI lmlt edilmekW-

• 

Filistin-Suriye 
Telefon haltı keslldl 

KudUa, U (A.A.) - Dün akpm. 
danberi Filistin ile Suriyo arumdald 
telgraf ve telefon hatlanmn tahrip e. 
dilmiı olma~dan dolayı bu iki mem.. 
leket araamdaki telcraf muhaberatı ke.. 
lilmiıtir. tqe idarealne ait mllaeJlih 
bir kamyon tecfhitçiler tarafından ya. 
k•tanmq, 11lma edilmif vı yakılımt
tır. 

Yafada ubıtaya ihbaratta bulunmq 
olmaamdaa f(lphe edilen lıir ~ .. ..._ 
nk ortllllft!a 814Uri1Jmlttlr .. 

Vakıa UAk iarlcta Japonlar ili 
Rualar aıumda yapılan mütakotl 
oradaki hudut barbine nihayet ver• 
miftir. J'abt ayni Amanda cerek 
Rualarm. ıerek Japoıılarm hudut. 
larda hlli huırlıklarda bulunduiıa
na dair haberler ıelmekteWr. Bu iti.o 
barla UAk Şarktaki tehlikenin be. 
niir tam•miyle bertaraf oldutu ka
naati eflclrıumumi,ede hAsıl olmut 
değildir. 

HlUtaa ıerek Avrupada, ıerek 
Aıyadaki ıiyul manzara ldeta bU. 
yük blr dhaD harbinin ilk al&met. 
leri cibi c6rilnmektedir. Sinirler 10.. 
rilmift hu an hldiseleriıı inkipf& 
iberiııdedir. 

Japon 
diplomatları 

(Vata tfJf'O/t ı 

JAPONYA ÇlNt lŞBlRLtGlNE 
DA.vmED1YOR 
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Ziynet . altınlarına 
Iacak damga 

Kuyumcuların ihtikirına mini o up halkı 
büyük zararlardan kurtaracak 

t08 sene evvel bugtl 

Lehistan istikll 
linin en kanii 

günü idi 
Nı1a&I Abaet 

Ziynet altmlanam darphane tarafm
dan damgıJanmuı etrafındaki karar, 
ıerü bu ifteıı anlıyanlan Ye cerekte 
aamuaJu it yapan kuyumculan memnun 
._.. bulunuyor. 

luclan celenJer tam ayar altın nrerek 1 Bitin memlebtte ile ba mDltar ıttn-
bunlan bllui'lde tebdil ediJOrlar. HaL ele SO kilOf'I buluJor. Olılukça mlhlm 

ıssı ,m 14 Atutoa .. ıw rz1ı 
14 Aiuatıoe cUnleri, Lebiata t.adbla.o 
ele mtlblm 19r tutmaktadır. Tam lOI 
" 107 aene nvellerine raıtlayma bu ikl 
ı0n, Leliataııla RUly& uumdald mi. 
cadeleleriaı en kaıılı hldllelerlni habt· 

&uen bu, veya buna bemer bir uıu. 
lb ihduı IStedenberl istenmekte idi. 
D&t sene kadar evvel, tktnıat Vektle. 
tl erld.nmın ve mllB banalar umum 
mlldtlrlerlnin iftirak ettlli bir toplantt
cJa ......ıe menuu babeclmuı " bil. 
halla alt:mıanmmn barice hçmam•u, 
balkın aldatıJmatnlJI! buaullan miln. 
kere edilmlfti. iki ICIUI enel de, lıtan.. 
bul belediyesi ip el koyanıt. kuyumcu. 
lar ve itten anlayanlarla yapılan te. 
mallar ıonunda her firmanın Ticaret 
Odası taraf ııdaıı telCiJ edilerek uttılz 
altınlara kendi marblmı vunnau mu. 
vafık ıörülmilf, IODra nedense bu ka. 
rar tatbik edilmemitti. 

Halk, bu ICDC bilhıaa altın bllaile 
çok dilflrilndOr. Buqm 11bep, bu tülln 
hem bir moda halini alımt bulunma11, 
hem de melce bir eltm 1ita 9.30 Jru.. 
rutken pmdl 10 UraJJ apnuı ve bu ıu. 
retle evftlce aluWı ziynet aıtınıannuı 
ayni fiyatle, batd daba fulaya utıl. 
11Uf olmaamm. UJ'U'Chrdılı bauttlr · 
Hal1I bu suretle altlDID laif bir ıaman 
~ Jıqbetınlyecejinı kuv. 
wtı.. lnanllllf bulillluyor. 

Altın biledJdere karJr g81terilen bu 
.ıtb, kunetle iddia olundufuna gö. 
n, buı açıkgör kuyumculann pek iti. 
ne yaramrıtır. Bugün bilhassa Anado. 

buld verilen biledklerla U.tDnde 18 n.. bir )'tkGn tuta ba aJıpedtln hemen 
ya 22 ayar oldupu ~ damp. hemen ylsde doban betinde ballan 
lar bulunmakta ile de, bunlar eritilln.. eldatddılı icldla eclH!Mbıdlr. 
ce ayarları 14 de lradu dUflDekte Ye !bdu edileOek olan c1amp UIUIOniln 
bu ıuretle vatanclap b1J1k sarada. bitin ba )'olaus111Mwrm IDUne seçe.. 
ra girerek ellerlııdeld altmm ayarmden celi ve e1UeD Btecltnberi baylı bir ka. 
kaybetmektedirler. rann alm""I oıma. lblmceldili .ay. 

Ayni iddiaya ıBre, kuyumcular çar. lenmektedlr. 
panda ban e1naf, malını •tın eJan Bacln d...,.._ ._.tarafında altı. 
mUfteri altını bqb ,.re atatermek lllll daiap1aDmall - kabul edil. 
taıayUHlnU bJaettlrine _... ene! IDit*• 1111111 BuJcadatallda bbal e. 
da-nanıp adamım ateld k111waya ._ •JU' 9, '"1llt Jtuayada 14, in. 
candermekte .. birblrleriai koruyan pıteNde '· 11 - aı •• Pnma ... 
bu cfbl eanaf balla aldatmak, altmdaa 11 •JV lndllclea .ıtm ~ 
çalmak suretiyle pyrl mepıı 11ki14e dır. 

bO,Uk kuançlar temm etmektedir. Biscle lmpuatorlak clnrlade ,.ım. 

satılan nynet aıtmJanmn )'lscle llmllt iSla b1J1e bir -1 bbal " a. 
dobanmnı UıtUndeld ayan tutmadılı yarı da 80 üak tllblt edUmlftlr. 
iddia ediUyor. BUlllatdua bir mmmm AMhdadar, ._ ..... alclatdma. 
da kenar tarafları 18 ayar, lprl1erl L -- teallll ..... ı... et. lıbpnJa 
1e 8 ayara k6r dlpektedlr. • ,as. Jrasımmma &atlDe ppllk isin • lJI 
den kuyumcularda ara ara wkabalan pn oJarü .ıtm utıpn1 1alk6metln bir 
hldiselerin, dllkkln ublbl tarafından. ani bl1dur altım .,...., mantık 
mal geri alınmak auretlyle artbu edlL ,armektedlr. 
dili g6rülmektedlr. BacUn ,a,._..., lalsteD. 24 ayara 

Bundan bafka, bu tekilde hareket kadar olu altm ktfmekeflnln de ba 
ederek balla dolandıran Jnayumc11lar. IUl'etle ctaı. IJl lalenecell buatl 
dan çoğunun Uç, d8rt HM ıarfmda bU. ftl'dlr. Son mmınlarda sGmutJerln a. 
yUll paralar toplayarak itlerini terket. JU"Jan bonlclala da blJbama IJhe e. 
tikleri ve yabancı memleketleN cfttlk. ~. 
teri vlkidir. 

Bugiln takribi bir heupla lıtanbuL 
da günde bq kilo, bmirde ve Anka. 
rada 6 • 6.5 kilo altın •tılmaktadu'. 

Yeni datnp teklinln - lllilfr bUu 
llkmtıya eokmakla beraber - çok iyi 
bir uıat olc1utunda herkee mtıttefik. 
tir. 

lam. 
Lehlilere yapılan l\llOm ıenç Lehllleı. 

n pleyana ıetlrmit'" 1eıo 1Jlnıda a. 
yakJ•nıa ınslik memleketledlll JıUrrL 
,.-. kaTUfturmultu. Zindanlar ~ 
llllf, ıens mehp\lllar s1kanJmıt, lfktDCt 
yapan memurlar BldtlrtUmlplr. 

Fakat RUI pn mldaft bU IDti ..... 
llUirlammttı. 

- Bular erllln, 'blıt lraldmumn M 
demek oldutwm ~ ... 

Çar, 1B1ld4lllnl yaptı. llkbelaar da. 
clrlan Leıhlatan topraldlnna 1aam,.. 
tin verdlli IOMUS lftiacl 50k clrdl. 
Yept q.1arc1a ten prkrlar IBylemete 
Jaaartuwa PDS ~ yaprülartomar.. 
c*Janırbn daJcluklan acı haberlerle 
Jela tuttular. 

Her ..,_ raimen fttall qiımda lllL 
cadeleyt sa- alan Leh pnçlerlı 

- Ya fldkW, ya ilim.. 
l>l,..ıudl. 

!ki taraf, Aıtro Leııb'da tnlltblf IU. 
rette Pflllltdar. 

Bu ""1daıı muharebell, llllld m.n;, 
larm birbirlerini bopakta, pus.ı... 
maktakl Jnadretlerlnl ~ lsiD 
bir imtihan ..ııuı idi. Ltlaler ~ .... 
lir on btt bin kifl saJllt YftdlJer. 

tkiııcl meydan mulmebell ele w.1ı. 
lerln lehine inldpf etti. On bin Raı e. 
llrinl drll Ullnde doleftırarak W. 
milletlnlıı 'kahramanlık damarlarını lal. 
barttılar. 

• • • 
Bir lelle IODra gene bir 14 Aiuatoa 

l'?'ll halk mllthiı bir karar Wdıll ve 
ikmcı giln tatbik ettiler. Ylılvce ıre, 
lll halk dadanJara htlcum ederek -
Ruı ealrlerlnl çıbııhlar. tslerfncte dİrt 
ıenenı, kendilerhidea tlphe1enllea 
)'Ubek tabaka prenaled birkaç 1ra~ 
da dahiI oldatu mnkuner IOlralr orta. 
lannda param parsa edlldl. 

Tarih bu hldiHyi bydtlılerlrlll ~ 
lılatan tarihini lenletnlttlr,. dlJor. 



Sanat bahisleri: 

Büyük bir aktör 
daha öldü 

Yazan: Mahmut Necmettin 
Namlan Rusya hudutlarından taf&. 

rak dünyanın bütün kötelerine yayı • 
a1n Rus artistlerinden Şalyapin geçen 
yıl ölmüttil. Büyük Rus edibi Ma'k .. 
sim Gorkiden sonra Şalyapin, Şalya. 
pinden aollJ'a da Rus tiyatrosunun ba.. 
bası sayılan Stanislavskinin de geçen 
gün 7 5 yafıı:lda Moskovada vefat edt. 
fi, bütün sanat alemini çok müteessir 
etti. 

Konstantin Sevgetiç Stanislavski 
Moskova güul sanatlar tiyatrosunu 
40 yıl evvel tesis etmiıtl. Bu büyük 
artist, dünyada başka bir eıi henüz 
yetiımemit plısi kuvvetine münhasır 
çok büyük bir sanatklrdı. Bütün genç 
liğini ve 7 5 yaşına varıncaya kadar 
hayatını güzel sanatlara, edebiyat, 
dram ve sahneye barcamııtır. 

1868 yılında M.oskovada doğan sa. 
natkir, hatıralanru neşrettiği bir ki • 
tabında ıunları yazıyor: 

"Ben, mumların elle döküldüğü, 

kalelerin tapu senedine kaydolunduğu 
devri, çakmaklı tüfekleri, ve oyunca'« 
cibi kullanılan küçük silahlan hatırlı.. 
yorum. 

Rusyadaki demiryollan, elektrik 
projektCSrler, vapurlar, tahtelbahir, o. 
tomobil, tayyare, radyo ve 12 lik top
lar benim gözlerim önünde birer, bi
rer ortaya çıktı.,, 

Stanislavskinin bu sözlerinden an • 
lqılacağı üzere, aanatkir, yeni devrin 
hazırlandığı senelerde yeti§Jllİştir. 

Onun yetiıtiği devirde, eski feodal 

saltanatı ile birlikte, bu saltanatla bU. 
tUıı lüzumsuz enstitüler, birer, birer 
yıkılıp gidiyordu. 

Rus saltanat tiyatrosu da bu enıti
tüler ara1IJ1da idi. Çünkü Ruı tiyatro 

ıu o zamana kadar bot bir takım kuk. 
lalann eğlendirildiği bir müeuese idi. 
Halkın ekseriyeti koyu bir 'karanlık J. 
çinde cehalet hayatı yaşıyordu. 

Kültür ve sanat bu halkın ~çhulü 
idi. Seneler geçtikçe eski aaltanatm 
feodal tesirleri azalmağa, bunun yeri
ne ticaret ve sanayi lllllfı ile namuL 

Iu münevverler zümresi ortaya çıkma 
ya bqladı. Bu iki zümre Rus içtimat 
hayatına yeni kuvvet verdi. Rus sa • 
natı bu suretle doğdu. 

Saltanatın feodal çerçevesini, yeni 
ekonomik ve enldüstriyel ıınıf parça .. 
larftn, Stanislavs'kinin yarattığı sah • 
ne ve Rus tiyatrosu da ölmekte olan 
Rus saray tiyatrosunu bulmuıtu. 

Güzel sanatta realizm, ileri hamle 
yapan içtimaiyatçılarm ~aima kullan. 

dıklan en mUessir vasıta, ve kuvvet
li bir silihtır. Bu itibarla Stanislavs. 
ki zamanının ihtiyaçlarına cevap ve • 
ren bir üstat olarak ortaya çıknut

tır. 

Stanislavski mazinin bütün tiyatro 
miraamı tetkik etti. Büyük aktörlerin 
tecrübelerini gözden geçirdi. Bundan 
ıonra sahnede pratik bir faaliyet saf. 

hasma girdi. "Milzikalı mahfelde,, 
musiki öğrendi. ''Balet enstitüsüne,, 
kaydolunarak bedit dansın incelikleri. 
ne nüfuz etti. 

Devrinin dram, edebiyat, ve güzel 
sanatlar 1ubelerinin hepsini tetebbu 
etti. Bütün bu çalıımalann neticesin
de Stanislavskide vücut bulan kanaat, 

eski tiyatro tarafı ile mücadele etmek. 
ti. Bu mücadele için 1888 ıencsinde 

Fedotof ve K.omisarjevski ile birlikte 
"Edebiyat ve güzel sanat mahfelini,, 
tesis ettiler. 

Bu mahf el, güzel sanatlann biltiln 
ıubeleriırde çahıan elemanlan birlct
tlrmeğe ·vesile oldu. Rusyada ilk defa 
olarak 1891 aenesinde bu mahfeldc 
temsiller verilmeğe baılandı. Tolsto. 

'yun eseri olan (Bilginin meyvalan) 
ile D0stoyevskinin "istepançikovo kö. 
yU,, dramı oynandı. Rejisörlüğünü ya. 
pan Stanislavsld bundan ıonra meı • 
hur olmaya başladı. 

1898 ıeneaL'lde mefbur dramaturg 
Nemiroviç Donçenko ile birlikte (Mos 
kon glb:el sanat tiyatrosunu) teılı 

ettL Ba tlJ&t&oya siren mqhur ar. 

-
tistler Moskvin Meyerfald, Lujki Kni. 
per, Arten ve Lilina idi. 

RUS GUZEL SANAT 
TiYATROSU 

Rus beynelmilel tiyatronun doluı 
ve terakki edişinde Moskova tiyatro -
su; yeni bir devir, yeni bir merhale 
olmu§tur. 

Bu tiyatronun esası, kötülükle mil
cadele etmek ve en büyük sanat eser .. 
lerini kendi tabiiliği içinde temsil 
etmekti. Moskova tiyatrosunun tari • 
hi, Rus içtimai hayatının tarihi demek. 
tir. ilk yıllarlda Stanislavskinin bu ti
yatro sahnesinde temsil ettirdiği ve 
rejisörlüğünü bizzat yaptığı piyesler: 
''Çar tvan Feodoroviç,, (Tolstoyun e. 
ıeri 1898 ıenesi), lsneguroçka (Osto. 
rofskinin eseri 1902 senesi) "Karan. 
lığın kuvveti,. ile Şekspirin "Jül Se _ 
zan., (Çayka), ''Dedo Varu,, ve Çe. 
hofdan "Uç hemşire,, dir. Yaşanan ve 
heyecan veren Çehofun eserleri tiyat. 
roda tabüliği yaratınııtır. 1901 • 1905 
senelerinde Rusyada inkipf eden ıç -
timai bayat zamanlannda Stanislavı. 
'ki Maksim Gorkinin eseri "Dipleı'de,, 
yi temsil etmi§tir. 

1909 dan 1917 yılma kadar Rus iç. 
timai hayatının durgunluk devridir. 
Bu sırada Stanislavski Meterling'le 
Evind Andireyefin piyeslerini sahne • 
ye koyarak tiyatro sahnesinde sembo. 
lizmin canlanmasına sebep olmuştur. 

Rusyada 1917 senesinden sonraki hl.. 
ldiseler tiyatro salonuna apğı tabaka 
halkın girmesini kolaylaıtırmrştır. 

Bu halkın ruhuna inebilmek için 
Moskova tiyatrosu yeniden hayata 
doğmuı ve dünyanın en birinci tiyat
rosu haline gelmiıtir. Asıl büyük te .. 
rakki 1924 ten sonra görülür. 

Stanislavski katedilen sanat yolunu 
iyi bir haddeden geçirdikten sonra 
''Sanat Hayatım,, namında bir hatıra 
eseri yazmıştır. Bu eser sanat namına 
çok kıymetlidir. Moskova tiyatrosu 
stüdyo cereyanını da BÇDUf ve bu ce
reyan Vahtangof, Dikiy, Suıneviç, 

ve Popof gibi beynelmilel töhret olan 
en büyilk rejisörleri yetiıtirmiıt(r. 
Stanislavski 'devrimi2'n en büyük dra. 
mı henüz yazılmadığı kanaatinde idi. 
(Aktör için hazırlıklar) eseri de bil. 
tün lisanlara tercüme edilmittir. 

Mahmut Necmettin Deliorman 

C Yeni Neşriyat ) ---
Modem Türkiye 

Modern Türkiye Mecmuasının 25 in. 
ci sayısı çıktı: Bu sayıda: iki turne hl. 

tırası Mahmut Yesari, ATATURK 
(Venedik Mihitaryan rahiplerinlden 

Mıgırdıç. Boduryan), Tahranda bir do. 
lapa İbrahim Hoyi, Güzellik mesele. 
si Ali Cemal, KırllJlın Rusyaya ilhakı 
CelAl Ergun ve diğer birçok güzel ya.. 
adar vardır. 

Deniz bayramı 
Bugün Moda kagunda gapılıgor 

Moda Deniz kUlbll tarafmdan O~ se.. 
nedenberi muntazaman yapılmakta olan 
Deniz bayramının bu yılki, bugiln Mo. 
da klübünde .zengin bir p~ ya.. 
pılacaktır. 

Bugünkü programın da - her aene. 
ki gibi - kusursuz olması için aylar .. 
danberi çalıımakta olan komite nihayet 
iti bitirmit ve proeramı llln etmiıtir. 

Yanılar için hazırlanan sahaya hep. 
si numarah olmak il.zere altı çıkıt, altı 
da dönUt pmaıidıraaı konulmuıtur. Her 
tekne hangi pmandıradan kalkana ay. • 
ni pmandırada yanp bitirmeğe mec. 
burdur. Aksi halde diskalifiye e~cek. 
tir. 

Depar pmandıralanndakl kampçı. 

lar da serdümenler tarafından tutulmak 
mecburiyetindedir. Tutmadan hareket 1 

• eden ~kneler mağlQp layılacaklar, mU.. 
sabaka esnasında çapari.z verenler ve 
dönüt ıamandırasını ıancakta bırakıp 

~önmiyenler de aynen tecziye edilecek. 
lerdir. 

Yarıı sahasında altı duba mevcut oL 
duğu için müsabakaya girenler altıdan 
fazla olursa iki k111ma aynlaca'lclardır. 
İki katagorinin finalistlerinin tekrar 
kartılaı:p karıılaınuyacağı - vaktin 
müsaadesi01: bağlıdır - vakit buluna.. 
mazsa hakem heyeti birinciyi krono. 
metro ile ilan edecektir. 

Yanıtarın p~ogramı ıudur: 

Saat 
10,30 birlik klasik tekneler 
10,50 iki çifte klasik tekneler 
11,15 dörtlük klasik tekneler 

(müptediler) 
11,40 iki çifte klasik tekneler 

Mesafe 
1600 
1600 

1600 

Yıldızların 
varış·ı 

Geçen seneki deniz 

(kadınlar) soo 
12 den 13 e kadar ölle tatili yapı. 

lacaktır. 

13,15 Şarpi yanılan. 
14 profesyoneller arasında 

çifte alamanalar. .<400 
14,25 dörtlük klasik tekMler 

(kadınlar) 1800 
14,45 su üzerinde kayak 1600 
15 kırk kitilik donanma itkam. 

pavyalan 1600 
15,30 altı çifte kanca baılan 
16 can kurtaran Mıidallar 1800 
16,30 yüzme müsabakalan 

(amatörler) 400 
l 7 tahlisiye sandallan (Anadolu, 

Rumeli) 800 
17,30 dörtlük klisik tekneler 

(kıdemliler) 1600 
18 tahlisiye mancvralan. 
Yanılan idare heyeti reisi :Amiral 

Şükilr Okan, umumi kttip de MUfit 
Nıl!'ccfettir. 

Müsabakalann hakeamri de tunlar. 
dır: 

Ahmet Fetgeri, Klmn Ettm, vttot 
Artur, Sıtkı, Zeki Riza, Necmeddin E.. 
rol, Vitol Reci, Said Salahaddin, Hik. 
met Ustündağ, Şazi Tezcan, Ziya kap. 
tan, Behzad, Riza Sueri. 

Davet 
Beyotlu Halkevinden: 
g~ı; ouuıplyct:ıında hafif sıklet dilrı

ya ıampiyonluğunu kazanan pehlivan 
Bay Yapnn Evimize mUracaat eyle
mesini rica ederiz. 

Yüzme yanşlan asıl sporcular ara. 
sında devam ededursun ; Holivutta yıL 
dızlar da kendi aralarında yUzme Yarıt

lan tertip etmektedir. Bu yarıılar ka. 
labalık bir seyirci kütlesi önilıide ya. 

pılmakta ve dikkatle filme alınmakta. 
dır. 

Koro dersleri 
Beyoflu Halkevinden: 
1 - Evimizde koro denleri batla. 

mıştır. 

2 - Dersler Pazartesi, Perıembc 
günleri saat 17 de verilmektedir. 

3 - Dersler meccanendir. 
4 - Arzu edenlerin acele Evimize 

müracaat eylemelerini rica ederiz. 

Oda sanayi ıube direktörü 
lzmir Enternasyonal Fuannda is. 

tanbul Ticaret ve sanayi odasmı tem. 
sil etmek il.zere tayin olunan Oda sana. 
yi şubesi direktörü B. Avni Abacı bu. 
gi1n lzmirtr hareket edecektir. 

Bundan sonra İzmir Fuannın açılma 
töreninde Oda namına hazır bulunmak 
üzere Oda umumt katibinin de baı'kan. 
lığında bet kiplik bir heyet bmir Fua. 
nna gidecektir. 

Galatasaray 
Su topu şampiyon 

oldu 
Bu .enenin İatanbul su topu 

yonluğunu tayin edecek olan Uç 

bakadan ikincisi Moda yUzme 
zunda yapıldı. 

ilk haftaki karşılaf11lalarda Bq 
takımını 7 - O gibi bUyUk bir f 
mağlQp elden Galatasarayın genç 

enerjik takımı bu defa da Bcykos 
çüklerini 4 - 5 yenerek bu sene 
"Sutopu kilçU'kler birincisi., oluyor. 

A takımlan araamdaki kartı·UIF-.m 
ise Galatasaray ve Beykoz klilple 
yaptıktan ikinci maç fevkalide h 
canlı ve zevkli geçti. 

Hlkim bir oyun çıkaran aan 
zılılar geçen defa 4 - 5 yendikleri 

vetli rakiplerini Beykozda bu defa 
~ ._._ 

Bu neticeden sonra Galatasara 
hem genç hem de A Sutopu ta 

bu sene de ıampiyon olmuı deme 
Çilnkil iki arka arkaya müsabaka 

mıı olan san • kırmızılılar Uçilncü 
ubakayı kaybetseler dahi yine ıam 
yon addodileceklerdir. 

lzmire gideceklere kolay 
lzmir Fuan münasebetiyle Geli 

ludan lzmire gideceklere bir kolay 
olmak üzere Fuann devamı müdde • 

eıe, latanbuldan 19, 26 Ağuatoa ile 
9 ve 16 Eylfll tarihlerinde kal 

BUGÜN KALKACAK VAPURLAR 

Saat Vapurun adı Gittlli yol 
12 Aksu Karadenil 
9.30 Ulw lzmlt 
8.30 Sus Mudanya 

22.30 Sus Mudanya 
9 Kocaeli tmros 

10.30 lzmir hmir 
GELECEK VAPURLAR 

8 Kemal Ayvalık 
12.30 Trak Mudanya 
21.50 Sus Mudanya 
12 Konya İzmir 

Amerikan gazetelerinin yazdıktan. 

na göre Holivutta bulunan bütün yıl. 
dızlar bu yarışlara .zevkle girmekte w Eyiip Halkevi Spor fo:Jtesi futbol takımı ile Karadeniz Erelliıi H 
kaybetseler bile bir eğlence tellkki ede. 
rek eıef duymamaktadırlar. Resimd-e 

bu cinı yıldızlardan biri yanp girme. 
den enel objektif 6nildde c6rUlllyor. 

futlbil talmnı arasında bugiinldi Pazar sünü bir maç yapılacaktır. Eyüp Hll .. 4 
nin fuli>ol taknm dün Ereiliye hareket etmiılerclir. Resimde ıporcular ~ ........ 
eınaımda görülmektedir. Resimde ( 1) Eyüp Halkevi hatbm Doktor Hilmi 
br; $..2) 41e EJiip Halbri Spor IEmniteei ........ Ş8IDli Siat.r'tlir. 
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•' • ....... _.. k yüzünden zirai mahsuller müteessir 
Elbette dikkat etmİ§ olaca sınız: 

1 clmakta ve bunlar da umumi iktısadi Birbirini takip eden bazı günler o ur 
· t =rt ve vaziyetler üzerinde tesir gös. ki o günler idnde bir takım emaye - ~ 

:ı termektedir. 
!erle kazalar yekdiğerini kovalar. 1 h"'d" 1 

d.. Yazdığımız hütün bu d ıse er na -Bir hiç idn arkadaşını öl uren, ' b" k 
- ı: zari şeyler değildir. Umumi ırer ıy 

sebepsiz bir kavgadan tanıdığını ya - met almışlardır. öyle ki; Rio de Ja • 
ralıyan insanlar yapacakları bu kan_ Iı_ h h 

neiro'da doktor Anne Diasın asta ane 
1·<::1" ayn"ı gu""nlere tesadüf ettirmi§ gıbı · - · 

:ı sin:le güneşin tahavvül gosterecegı 
dir. k günlerde hakikaten mühim ameliyat 

Gene öyle günlerde tramvay aza. l ·· l d 
h yapılmıyor. Zira öy e gun er e yapı-sı olur, tren ha"disesi kaydedilir ki ep ı· l · ff k 

lacak mühim ame ıye erın muva a ı_ 

si arkaarkaya dizilmiştir. yetsı"zlikle neticelenmesi ihtimaıı··· pek 
· t b""yle gibi 

Grevler için de vazıye 0 
- ,.oktur. Ve hatta yapılm. ı.ş tecruhe_ler 

d. D b"l" k". Yeryüzünün muhte- :ı V ır. ene ı ır ı. bu menfi neticeyi verm:ştir. e yıne 
lif memleketlerinde grevler hemen he d - h t !ara hususi 

böyle günler e, agır as a 
m.en bir zamana tesadüf eder. . bir dikkat ve itina gösterilmekte ve 

Daha başka ve enteresan bir cihet müstacel vakayide bu noktaya dik •. 
de, ani ölümlerin yine bir araya kat edilmeıse alınan neticenin iyi 01-

gelmesidir. .. . .. de ma-drğı müşahede olunmuş bulunmak. 
Bunlar, bugün boyledır. Dun 

böyle idi, yarın da böyle olacaktır. 
Bir s:Jsile halinde devam etmekte 

ol:ın bu nevi hadiseleri (tesa=lüf) ke. 
limesile izah edip geçivermeğe imkan 
yoktur. 

Niçin bu hadiseler, uzun müddet 
olmazlar da, bir ıdefa olmağa baş
ladılar mı hep birkaç günün içine sı

ğ•şırlar. 
BLI hadiseleri iznha kalkışmadan 

.. . bu cinsten diğer vakalar once y.ne 
• 1 ·ı . . de tesbit etmek faydasız desı.s: esını 

ğilı.iir. • 
Filhakika: bir takım sarı hastalık 

k 1 da bu cins hadiseler arasında Ya .ı an 
. dilecek bir mahiyet gö:;termekte 

zıkre . . . . h 
dir. Sari hastalrklann geçı~ını ıza. e. 

tadır. 

Şu tecrübe de şayanı di~kat de~~! 
midir? Güneş lekelerinde bır tahavvul 
müşahede edilmek üzere bütü~ 
bağcılara bağlarının ilaçlanması tavsL 

Ye edilmiş, tavsiyeyi bazıları tutmuş. 
N · u olmuş• bazıları tutmamış.. etıce § • 

Kısa bir müddet sonra mildion hasta. 
lığı b:ışgöstermiş. 111içlanan .~ağlar: 
hastalıktan masun 'kalmış, ve dıgerlerı 
ise hastalık yüzünden zarara ve hasa-
ra uğramış .. 

Dolu düşmesinde de güneşteki ta • 
havvüllerin tesirleri artık muhakkak 
sayılmaktadır. Peki... bütün bu izah -
!ardan sonra yeryüzünde i§aret ettiği. 
miz cinsten hadiselerin hemen ayni 
günlere isabet etmesi, nasıl anlaşıla • 
bilir? 

ıs 19as 

den trp, bütün bu hastalıklarda. sıra -
yet vasıtası olacak bir maddeyı (su, 
hav" doğrudan doğruya. temas ... ) ve 

-. k k 1 öne hastalık amili olara mı rop an 
Güneş lekelerinde esaslı bir l:leği§

me arzın clektrikiyetini ve tazyik vazi 
yetini değiştirmekte ve bunun neticesi 
olarak insanlarda: 

Kı\C1ın daima aynğına .isteldiği la ltttrpini Lulnbifir; jıtet 

sürmektedir. •Y • 

Halbuki Oky~nuslarda yekdıgenn. 
. kilometre uzaklıkta olan den bınlerce . . "k 

.. • 1 da birbirine ak~ı ıstı a. 
ve ruzgar an . manda sa 
mette esen adalarda aynı :~. örül-
ri hastalıkların başgösterdıgı g -

müştür.üh ··rn va.. 
M l A _1 900 de bu cins m ı 

ese a "- . . . d pek 
kal .... 1 üştür. Bırbınn en 

ar goru m . . müna.. 
uzak olan ve aralarında hıçbır . . 

b dalarda aynı cıns se bet olrmyan u a le 
. anda vukua ge • 

hastalrğın aynı zam . . makul 
bilmesi için verilecek hıçbır 
izah şekli yoktur. . 

• b"" ·· bu cıns Demek oluyor kı; utun 
k · · mutat se ~ 

hadiseleri izah etme ıçın _ a lüzum 
beplerden başkalarını aramag .. ? 

k• "d' Bu ne olabılır ve ilıtiya,.. atı ır. • ... 
ı: • g~ı ıçın 

Birdenbire hatıra gelemıyece f 
Yormakta ay • aayın okuyucularımızı . b"d. 

da tasavvur eıdilemez ve bu nevı a ı-
d baş rolü oynayan 

selerin vukuun a .. k la • 
amilin güneş olduğunu soyleme 

:z:rmdır. k ·11· su 
y •• 'nde pe ,..eşı ı -Varlrgrmız uzen ~ . 

.. eş kısaca ışa-rette tesirler yapan gun • d ,. 
• y. • "d" 1 in vukuun a a. ret ettıgımız ha ıse er 

. .. · olmaktadır. mıl ve muessır · d 
.... u··n bir,..ok yerlerın e Hele yeryuzun :ı •• 

' · ün devresı ı-ayni zamanda ve aynı g .. 
. . s hastalıkların başgos -

sinde aynı c~~ . veya şiddetini 
termesi, nuksetmesı • · 

. . de bu cınstendır. 
c:.rttırması hadısesı .. . L 

·· eşin muessır o Bütün bunlarda gun 
dug-unu kaydettik. Şimdi bunun ldna -

k gelme'kte o u sıl, ne suretle vu ua . 
- k icap etmektedır. 
gunu yazma ""h' tebed 

Güneşte vaki olan her mu ım b -
dı.il arz üzerinde ve bununla bera. er 
. ha vanlar üzerinde tesır -
ınsanlar ve Y d Güneşte va. 
ler yapar ve yapmakta ır. .. 

··ıı den en mu. k" b ddül ve tahavvu er 

t ı te. c olan insanlar ve hayvanlardrr. 
eessır !ar 

d · f"laklar yangın 

ı - Dikkat hassası azalmaktadır. 
Ot.::mobil, tren kazaları böyle izah e
dilir. 

2 - Asabiyet artmaktadır. 
Kavga, cinayetlerden bu anlaşılmak. 

tadır. 

3 - Vücut, harici tesirlere karşı 

mukavemetini kaybetmekte veya azalt 
maktadır. 

Ani ölümler, hastalıklar, hastahkta 
rın nüksetmesi, veya şiddetlerini art -
tırmalarr, bu suretle ortaya konulmak 
tadır. 

Mevzu uzundur ve kısa bir yazıda 
etraflıca anlatdamıyacak kadar derin. 
dir. Yalnız şurasını ehemmiyetle ha. 
tırlayabiliriz ki insan iradesi bildikle. 
rimizden ve tahmin ettiklerimizden 
ldaha pek ç.ck fazla ve daha pek çok çe. 
şitli amillerin altındaıdr. 

Her şeye hakim olduğunu zanneden 
beşer için düşünülecek bir mevzu r 

Me"tep 
9' oopera Uf,erl 

Talebe velisi de iştirak 
edebilecek 

Ankara, 13 (Telefonla) - Öğrendi. 
ğime göre lise orta ve ilk m~ktepler. 
deki fakir talebeyi ına::lJi şekilde hi
maye etmek için mekteplerde talebe 
velilerinin de hisse senedi almak su. 
retiyle iştirak edebilecekleri koopera. 
tifler kurulacaktır. Bu Kooperatiflere 
mektep mua1limlerinden birisi başkan 
Jık edecektir. Elde edilecek karla 
mühlaç talelı<'nin yemek, elbise, kitap 
vesaire gibi ihtiyaçları karşılanacak
tır. Bu hususta bir ni?.amname hazır. 
lanmaktadrr. Bu sıralar a ın 1 ' l' 

ve daha çok vukua ge ır. 
da daha sık 1 1 1 volkan 11!'1-gm••mm•mnım:n••ı•m•-1• 
Sonra fırtınalar, ze ze e er, 1 
· d"f ı' bacı.gösterir. Opr. Dr. li'unt r>zpcıy m ı a an :r •• ·n tesiri-

Amerikalı iktısatçılar, guneşı 
1 

Zeynep I<l\nıil hastnhanesi do· 
l .... ün iklim şartlarında husu e ğum ve kadın hastalıkları müte· ı e yeryuzun .. 1 • iktisadi tesirlerini 
gelen tahavvul erın . b" 1 hassısr. Beşiktaş Tramvay dura-
kaydetmiştir. Filhakika güneş:ekı. dır ğı Erip Apt. Tel: 49366. 

.1 rz üzcnn e tahavvill dolayısı e arzrm j 
ikl. • bir deg şmc (fırtına, ·---------•••-•! evvi ve ımı l% le 

tiddetli yağmur, kuvvetli kar), zc e 

1) SaJonda otunnak için, 
2) Kırda yürümek için, 
3) hlak kumda giymek için. 

vr panın g·zıi defineleri 
150 sene enberi h rplerde zarara uğrıyan ve 

ediien servet ne ka ar ? 
v sonra yagma 

Altı, yedi sene evvel Orta Avrupa. 
daki "Gizli defineler,, den bahsedil
mişti. Söylendiğine göre, bu gizli ser. 
vet Viyanada Gumpeı<dorfer caddesin. 
de Albay Kranek'in evinde idi. 

Kranek İmparator Franz J ozef za. 
manında Avusturya ordusunda çalış
mış mütekait bir zahitti. Şimdi, gayet 
az bir tekaüt maaşı alıyor, bu para ile 

de zor geçinerek, eski ordu ar.kadaşla. 
rından birinin dul karısının evinde, 
mobilyalı bir odad:ı yatıp kaJkıyordu. 

Kendisi, eski Habsbıırgların bu giz. 
li definesine ~air bir alay vesika bul. 
muştu. Dosyalarında 50 bin kadar fi~ 
toplamıştı. Bu kıymetli vesikaları oda. 

sındaki eski büyük dolap -içinde ve 
kilit altında saklıyordu. Dolapların li
rine de kalın bir perde çekmişti. 

Albay Kranek bu "Gizli defineleri,, 
şu suretle hesap ediyordu. 

150 senedenberi o zamanki Avus. 
turya - Macaristan topraklannda ce. 
reyan etmiş olan muharebeleri birer 
birer tesbit ediyor, harp sahalarını bu. 

luyor, muharebelerde en fazla zarar 
gören şehirleri araştmyoxidu. Bundan 
!onra, harpten evv~ı oralarda bulunan. 
larm servetlerini tesbit ediyor. h<lJ'p. 
ten sonra yağma edilen mallan hesap. 
lıyo, aradaki farkı da, yere gömülmüş 
servet hesabına kaydediyordu. 

1 

Bu gizli defineleri keşfe çalışan Kra. f 
nek bilhassa, harplerde yıkılan şatola- l 
n, sarayları tesbit ediyor, buralarda 

eskiden yaşryanlarm nelere sahip oL 

nehrin sulan dibinden, vaktiyle bat
mış gemilerle gömülen servetlerden 
bazıları çıkarıldı. 

Bu ikinci muvaffakiyettcn ıonra 
Kranek daha fazla hevese geldi ve 
1934 te Tirol'da başlanan hafriyatta 
bizzat bulunmak istedi. 

duğunu gösterecek vesikaalrı topla. 
maya çalışıyordu. 

Onun yerinde biraz hilekar biri ol. 
saydr, bu gizli defineleri kuvvetle is.. 
bat eden vesikaları ileri sürerek bir. 

çok saf kimselerden para kopanr, 
"keşfini,, yüzlerce altına sataııdı. Fa _ 

kat, Albay Kranek elli bin vesika top. 

ladıktan sonra bile gizli servetleri kat. 
iyetle ilan etmiyor, tarihleri, eski ki. 
tapları, evrak hazinelerini karıştıra.. 
rak, daha fazla vesika toplamaya çalı. 
§ıyordu. Buna mukabil, mütevazi, hat. 

ta fakir denebilecek bir hayat yaşama.. 
ya da razı oluyordu, 

Fakat, nihayet, başkalannın müra. 
caati üzerine, vesikalarına istinaden 
bir plan çıkarmış ve Transilvanyad~, 
1849 da Macarlarla Ruslar arasındaki 
harbin cereyan ettiği yerlertien bazı. 
17rınr, definelerin saklı bulunduğu ara. 
zı olarak göstermişti. 

Bunun üzerine, 1929 da Kranek 
planlarına göre, hafriyat y~pılmrş ve 

hakikaten birçok yerlerde topraktan 
büyük servetler çıkarılmıştı. 

Vesikalarının kendisine kazandrrdı.. 
ğı bu zafer üzerine, tahminlerinde al. 
danmadığını gören Kranek, oll'dan son. 

ra, bizzat kendisi başkalarından baf ri 
yat işlerinde yardımda bulunmalarını 
istedi. Bu müracaati Belçikalı bir şir. 

Fakat, bu arzu onun hayatına znaı 
olmuştur: 

Bir gün Kranek, hafriyat sahasında 
dolaşırken bir çukura düşüyor ve ölU. 
yor ... 

Kranek'in ölümünden sonra uzun 
bir müddet için ismi de unutuldu, dos. 
yaları da. 

Avusturyalıların bunu hatırlaması L 
çin Pariste Muftar sokağında eski bit: 
binanın duvarından, ev yıkılırken al. 
tınlann dökülmesi lizım geldi ••• On • 
dan sonra, Pariste olduğu gibi, her ta. 
rafta, gizli defineleri arama hevesi 
canlandı. Bu arada, Vi~nada da, Kra. 
nek'in dosyalarını hatırladılar. 

Derhal Kranek'in evine mUracaat. 
ler başladı. Bunun üzerine, AlbaYtn 
oturduğu evin sahibi bunları satmaya 
karar verdi ve nihayet, diğer bir ser. 
vet demek olan bu 50 bin vesika yok 
pahasına satıldı. 

Şimdi, bu vesikaları alımş olanlar, 
onların yardımı ile, diğer birçok giz. 
li tarihi defineleri aramağa hazırlaru.. 
yorlar. Bu arada İmparatoriçe Eliza. 
betin ikinci gerdanlığını da bulmak ka. 
bil olacağrru düşünüyorlar. 

Harpte zarara uğrayan servetlerle 
harpten sonra yağma edilenler arasın. 
da da büyük bir fark buMuğundan, al. 
bay Kranek "Orta Avrupadaki gizli 

defineleri,, büyük bir altın damarı gi. 
gi görüyordu. Bu servet bir~ok hü. 
kümdarın tacı, kra1içe1erin elmasları, 
asilzadelerin altın eşya t vesaireden 
mürekkepti 

ket kabul etti ve Tunada gömülü ser-
~ vetlerden birinin çıkarılmasına teşeb. 
f bils edildi. 

Opr. Dr. Halit Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi 2 ncl cerrahi klini
ği doçenti. lstlklAJ cad. Elhamra 

Apt. No. l 

B~ teşebbils te iyi netice verdi ve 
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DER~iMLi klZ 
No.27 \'azan: Nıyazı Ahmet 

Faknt gidecekleri yeri ne Alha
tun, ne haber getiren Dersimll bllt
yordu. Bildikleri tek şey, GUlçubu
ğun Cebrail tarafından kaçırılmış ol
ması idi. 

Alhatun: 
- Seyit Rızaya gidelim .. Anlnta

Iım .. dedi. O bize yardım eder. Ceb
ralll aratır. Biz yalnız başımıza bu
lamayız. 

Adnan sordu: 
- Seyit Rıza niçin aratır. 
Buı·ada kadın kaçırmak fena bir 

şey <leğll, kl herkes yapıyor. 
- Seyıt Rıza GUlçubuğu sever ..• 
- Ama Besi, GUlçubuğu sevmez. 

Ona dUşmnndır. 
- Besinin haberi olmaz. Hem eim. 

dl Besi de Gtilçubuğu seviyor. 
Seyit Rıznyı da bulmak bir lştt. 

Dersim kayalıklnrınrn, mağaraları
nın yUzlerceslnl aramak lttzımdı. 

Hem onun bulunduğu yeri çok kim
se bilmezdi. Dlr yerde de durduğu 
yoktu. Son günlerde TUrk nskerlert. 
nln ilerlemekte olduğunu duyunca 
korkusu bUsbUtUn artmıştı. 

Alhatun ile Adnan ve Dersfmli iki 
gUn Dersim dağlarını dolnştılar. Ad
nan bitkin bir hale gelmişti. Artık 
yürUyecek ta.katı yoktu. Aramanın 

bir faydası olmayaca~ını da b1ll)'or
du. Fakat Gillçubuğu Ccbrn.illn elin
den kurtarmak, onunla bir daha 
karşı karşıya gelmek istcyordu. için
de tasavvur edilmez bir kıskançlık 
hissi her saniye kökleşiyor, GUJçu. 
buğun kendisini sevmeden ağabeyl
ılne tapındığının sebebini anlıyamı
yordu. 

Şimdi GUicubuğu daha çok sevdt
~lnl anlıyordu. Onsuz kalmak, ha
yatını zehirleyecek, neşesiz, botbaht 
bir Jnsan gibi yaşayacaktı. Belki hlç 
:yaşıyamıyaçaktı. 

iki ci ısım 

- Doktor .. Doktorcucum .• 
-Adnnn bey .. 
Biribirlerinln Uzerlerlne atıldılar. 

kucaklaştılnr. Adnanın gözleri ya • 
şardı. 

- Sen de mi.. Ne işin var .• 
- Oldu işte .. Sen kendin isteye -

rek geldin, ben ise kaçırıldım .. 
- Kim kaçırdı seni .. 
- GUlçubuk .. 
i\.dnan beyninden vurulmuş glhl 

sendeledi. Hiddetle Seyit Rıza ile A· 
11 Şir'ln yakınında ayakta duran Gill
çubuğa baktı. Dersimll kız, önUne 
bakıyor, şes çıkarmıyordu. Adnan, 
Dersimin bUtUn köylUlerint bir Allah 
kadar korkutan, saydıran Seyidln 
huzurunda olduğunu filan dUşUnme
den iki adımda onun yanına koştu. 
Kollarından yakalıynrak sarstı: 

- Alçak kadın .. 
Diye bağırdı. 
Ne yaptığını bilmiyor, GUlçubuğu 

mütemadiyen sarsıyordu: 
- Seni yaşatmamak !Azım, parça

lamalı seni .• 
Orada. bulunan Deı slmlllerden bir 

kaçı Adnanı yakalamak istediler. 
Seyit Rıza hafif bir el hareketi lle 
mani oldu. Sonra iki adımda Adna
nın yanına geldi. Omuzundan tuttu: 

- GUlçubuğun habahatl yok .. de
di. Doktoru ben kacırttım. 

Sonra kulağına e.,ıldi: 
- Oğlum yurnlı idi. Ona bakmak 

lft.zımdı. Onun için. Ama, oğıum ya. 
şamadı, öldü .• 

- O baldo geri gönderin .. 
- Niçin getlrttlğtmf sana söylü -

yorum. Başka kimse bilmiyor. Sen 
söylesen de inanmazlar. Geri gön • 
dermeğe gellnce esirleri bırakmak 

Adetimiz değildir. 
- Peki, ne yapncaksınız? 
- Bir şey yapmayacağız. Bizim a-

damlarımız da, bizim reislerden do 
ElAzığda mevkut olanlar var. 

Adnan Seylde biraz da.ha yaklaş. 
ti: 

- Bana mQsnade edin, sizden rica 
ediyorum. Gülçubukla konuşmak ls
ttyorum .. 

- Ne konuşacaksın. Biraz evvel 

öldürmek isteyordun. Gene öyle mi 
konuşmak istiyorsun. 

- Hayır. Yalnız konuşncağım. O
na bir şey yaparsam, beni de parça. 
lıyacağınızı b111rim. Onun için ken. 
dl hayatımı boşuna harcamam .. 

- Kadın için kendini öldUrtmez
sin değil mi? .. 

- Evet .• 
- Aferin .. Tıpkı bir Dersimlt gi-

bi konuşuyorsun.. Bizim yanımıza 
kadınlar giremez. Şimdi bunların 

yaptıkları işler var. Onun için gire
blllyorlar. 

Adnan dudak bUktU: 
- Bizimle de lşlorl olduğu tein 

konuşuyorlar, değil mi? Başka va
hit yüzlerini bile göstermezler .. 

Seyit Rıza karmakarışık sakalı. 

nın arasında çenesini oynattı. Kirli 
dudaklarını gerdi. Adnanın bu sözU 
hoşuna gltmlştl: 

- Benim hiç kimseye itimadım 

yoktur. Eğer biraz güvenebilsem se
ni yanıma alırdım ..• 

- Onu da konuşuruz. Size itimat 
telkin ederim. Beni tecrUbe edersi
ı:lz. Ben asker değUlm. Nerede iyi 
rlı~ törllrscm orada çalışırım. Yal
nı: şimdi bana müsaade edin, GUl
çubu kJ a konuşayım, biraz. 

- Konuş .• 
- Evvela. doktorla konuşacağım, 

sonra Gülçubukln .. Konuşmalarımız 
bittikten sonra da beni görmek ister. 
seniz, sizinle çalışmağa hazır bulun
duğumu şimdiden söylfyeylm. Yar
dımım dokunaca~ını umarım .. 

Ali Şir baı;ıını haMırınadan Seyit 
Uıza ile Adnnnı gljz ucu ile süzüyor, 
yavaş sesle konuşulnndnn bir şeyler 
duymaya uğraşıyordu. 

Adnan Seyidln yanından ayrıla • 
rak doktora yaklaştı. Onu bir ke • 
nara çekti. Etraftan dlnJenJllp dln
lenllmeyeceğini tetkik ettikten son-
ra. 

- Doktor, dedi. Bin bir defa ôlilm 
tehllkelerl atlattım .• 

- Yaşadığını ummuyorduk. 
- Nasıl yaşadığımı ben de bilmi-

yorum. Yarı ölil gibiyim. 
- Anladığıma göre karışık işlere 

girmiş gibisin. Kılık kıyafetin de 
yerinde .. 

- Sorma .. Bu kıyafete Uç gün ev
vel girdim .. Başıma gelenler bir ro
man .. Kft.zım ağabeyim nerede .. 

- Onu hiç görmedim. Bir defa 
mektubunu aldım. Beyaz dağda l. 
miş. Orada vazife görüyormuş. 

Adnan, doktoru blr daha kucakla
dılctan sonra başından geçenleri an
lattı. Alhntunun ölümUnU, Alhatun
la kaçışlarını, mahkemeyi ve Glilcu
buğun dağa kaçırıldı diye ortadan 
kaybolup kendisinin ka.cırmışla.rına 
kadar olan vakaları anlattı. Doktor: 

- Bana, dedi, Gülçubukla Cebrail 
beraber geldiler. Senin yaralı oldu
ğunu söylediler. O gece için seni glz
llce getireceklerini de kulağıma fı. 
sıldadılar. Meğer seni getlrmiyecek
ler beni kaçıracaklarmış .. 

- Ah kardeşim, müthiş bir esrar 
içindeyim. Şimdiye kadar olan bi
tenden bir tek anladığım yok.. Ne 
oluyor; ne yapıyorlar, niçin yapıyor
lar. Manasız sebeplerin peşinden ni
çin koşuyorlar, bir türln anlaşılmı
yor. Gülçubuğu sever gibi idim Şim
di cidden sevdiğimi hissediyorum. 
Dazan nefret ediyor, buralardan kur 
tulma çarelerini düşUnUyorum. Teh
likelere alıştım. Hnyvan gibi insan. 
lar, akıllarına ostt mi öldUrUrler. 
Mesullyet ölçUsU yok. Seyit Rıza de
nen kurnaz serseri, zavallı Dersim
lllerl feUlkete sUrUklUyor, kimse far
kında değil. Esasen etrafında kimse 
kalmnmış. 

- Sebebi gayet basit. Bundan on 
gün kadar evvel bir köye gitmiştim. 
Bir yaralıyı tedavi ettim. Küçük bir 

1 de ameliyat yaptım. lki gUn sonra 
Derslmll ellerime sarıldı. Beni sen 1 
kurtardın, diye gfüyaşları döktU. O 
kadar memnundu, kl.. Bir aralık 

yalnız kaldık. Bana aynen şunları 

söyledi: 
,(Arkası var) 
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Nişanhsını öldü
ren katil . 

lzmlr oğırcezasıoda 
18sene hapis yedi 
lzmir, (Hususi} - Tepecikte Kah.. 

ramanlar mevkiindc Altın sokağında 
bir gencin nişanlısını bıçakla öldilr. 
dilğUnU telgrafla bildirmiştim. Cina,.. 
yet, çok feci bir şekilde i§lenml§, za.. 
vallı genç kız katilin canavarca, vah. 
§l hislerine kurban gitmiştir. Maktul 
kızın isml Eminedir. Bursalı olan 
maktul, henüz on yedi yaşındadır. 

Birkaç ay evvel babalığının ısrarı ve 
katil Kanberin tehditleri Uzerine tU. 
tün ameleliği yapan bu gençle ni§&ll. 
lanmıştı. 

Katil Kanber, bir hafta evvel de Fr 
minenin babalığına gitmi3, kızı bazı 
geçlerin kaçıracağını söylemie, muha... 
faza maksadile a.Jıp amcnsının evine 
getırnıiştir. 

Vaka gecesi eve biraz sarhoşça ge. 
len Kanber, geceyarısı kalkıp, yenge
si ile ayni odada yatan nişanlısının 
yatağına gitmiş, bazı çirkin teklifler. 
de bulunmuştur. 

Emine: 
- Birkaç gUn sonra evleneceğiz.. 

Ben şimdi eenin ni~anlmım. Re!m!.en 
evlenmeden sana teslim olamam. 
Demiş ve yanından uzaklaşmasını 

söylemiştir. Kanber, bu red cevabına 
asabileşmiş, ısrar etmiş, kızın, her !ifa. 
ye rağmen hayvant arzularına raın 
olmadığını görilnce Uzerine saldırmış.. 
tır. Bu srrada ev halkı uyanmış, kı
zı bu kudurmuş adamm dıövdüğünU 
sanını§, feryatlar duymuştur. Kanber 
bıçağını ~!{erek Etninenln tıç defa 
göğsüne, iki defa böğrüne, tlç defa 
da bacaklarına saplamış, zavallıyı öl
dUrnıUştür. 

Vakadan sonra kara.kola koşan katıl, 
nişanlrsınm kıvırcık saçlı bir adam 
tarafından öldilrUldUğUnU söylemiş, 
ilk ki kil yap 
kat:mesele pek çabuk meydana çık. 
mı§tır. 

Derhal mahkemeye verilen katil, 
12 saat zarfında. neticelenen muhake
mesinde 18 sene ağır hapse mahkfım 
Olınll§tur. 

-0--

Venl dinar kaymaka
mı işe başladı 

Dinar, (Kurun)
Bay Abid Çcrçe

Un Şarka tayini ile 
bO§aJıın Dinar kay. 
makamlığına Anka.. 
karada Vilayetler 
İdaresi Birinci Şu
be §eflcrinden Bay 
Adil Baysal tayin e 
dilmie ve mumaL 
leyh buraya gele
rek vazifesine baş. 

lamıştıt. Kaymakamı ziyaret ederek 
Dinar hakkındaki lbtisaslarmı sor. 
dum. Bana §unları söyledi: 

- Henüz yeni geldim. Kazanın her 
yanmı tamamen görmU§ olmadığım i
çin bu husustaki sözlerim umumt va. 
ziyeti ifade etm.fyecektir. Yalnız kay. 
dedebilirsiniz ki Dinarın ilk görUnUş. 
teki vaziyeti bende oldukça. müsait 
bir tesir htisule getirmiştir. Kazayı 
heyeti umumiye itibarile iyi bulaca.. 
ğımı tahmin ediyorum. 

Bay Adil Baysal hukuk mezunların. 
dandır. Çalı~nsından, değerli bir iş a 
damı olduğu anlaşılıyor. Kendisine 
muvaffakıyetler dileriz. 

--0--

Bağ kulesinde cinayet 
lzmir, (Hususi) - Menemen civa

rında da bir cinayet olmue. Ali ismin 
de bir esrarkeş Bağkulesinde 60 ya. 
şında Zekeriya oğlu Hasan tarafın
dan öldUrülmUştUr. 

Katil Hasan, maktulün eski kainpe_ 
deridir. Esrarcıhğmdan ve fena. ahla. 
kından dolayı kızını Aliden ayırmıg.
tır. Hadise günü, Ali elinde bıçak ve l 
tabanca ile Bağkulesine gelmiş; ka. 
pıyı çalarak içeri hUcum etmiştir. 

Katil Hasan, Alinin üzerine de sal. 
drrdığını görünce tabancasını ateı, 
etmiş, öldilrmUştil.r. Tahkikata adli
yece devam edilmektedir. 

. . 

Denizlide 
Maliye işleri büyük bir 

nizama alındı 
Denizli, ( Ku-

run ) - Hususi su. 
rette: haber aldığı. 

ma göre Vali Ek· 
rem EngUr alaka.. 
dar devaire Maliye 
işleri üzerinde bir 
tamim göndermiş 

tir. Bu tamimde, ver 
gi tahsili işlerinde 

bilhassa kUc;;Uk borç 
lar i~n mükellefle-

rin hapsen tazyik edilmelerinin doğru 
olmadığı bildirilmekte, tahsili emval 
kanununun icaplarını tatbik etmekle 
vergi alacaklarının tahsili üzerinde 
daha çok kolaylık görU!eceği ve bu 
suretle gerek mükellef ve gerekse al!. 
kadar devairin mUşkilfi.t çckmiyeceği 
ileri sürülmektedir. Bu noktai nazara 
Denizli Defterdarı 1s.mail Hakkı Aya. 
§Oğlu da iştirak eylemektedir. Bu zat 
buraya yeni gelmiştir. Ve geldiğinden 
beri de Mnliyede daha fazla nizam ve 
intizam teessüs etmiş muamelat ve 
tahsilat i§lerinde enerji esas ittihaz 
edildiğinden merkez ve kazalarda da.. 
ha ziyade "fikri ta.kip., kaim olınuş.. 
tur. Lüzum görülmedikçe ve mecbur 
kalınmadıkça hiçbir mükellef hapsen 
tazyik edilmemekte, tahsildarlarm iş. 
!erine ve takip vazifelerine noksansız 
riayet ettikleri görülmektedir. 

Bu suretle Maliyede tah.sil~t işleri
nin geçen yıllara nisbetle daha çok 
arttığı ı;öylendiğinden vazifeşinas def 
terdarı ziyaret ederek bu hususta be. 
nl tenvir etmesini rica ettim. BütUn 
Denizli halkını enterese edeceği cihet. 
le ve belki de bazı vilayetlerim · ze ör-
nek olabllecoği lesin mumaileyhin söz.. 
Jerlhl aşagıya nlıyorum: 

Denizli vilayetinin 1936 malt se. 
nesi 31 mayıs gayesi itibarile umum 
varidat 1.032.871 lira Jdl. 1937 malt 
senesi 31 mayıs itibarile varidat ta 
hakkukatı 1.057.796 liradır. 

Senelik varidatın tezayüdü ancak 
yirmi bin lirayı bulmaktadır. 

Varidatın tezayUdU şayanı ehemmi. 
yet değilse de bu tezayüdün azlığı kıs.. 
men vergilerde yapılan tenzilattan, 
kısmen de 1936 ve daha evvelki sene. 
lerde tahakkuk ettirildikten sonra ka.. 
nuni sebeplerle terkini icap eden ver. 
gilerin terkin muameHltı yapılmadığı 
halde 1937 senesinde bu terk.inlerin 
kamilen yapılmış olması gibi sebep. 
lerden mütevellittir. ~ akat bu tezayüt 
devamlı ve emin bir tczaytittil.r. Vilii
yetin 1937 senesi umumi hali ye tah.. 
silatı 961643 lira.. sabıka tahsilatı 59 
bin 817 lira olduğu halde 1937 sene. 
!inde haJiye tahsilltı l ,011,741 lira, 
sabıka tahsilatı 102,780 liradır. 

936 senesine nlsbetle haliye tahsi
lat faz1ası 50,098 lira, sabıka tahsilat 
fazlası 42,963 liradır. 

936 senesinden 937 senesine 71 bin 
228 lira haliyeden devir yapıldığı hal. 
de 937 senesinden 1938 senesine 46,055 
lira devir yapılmıştır. 

Bu mJktarm 16,382 lirası masarifi 
muhakeme, 5.844 lirası cezalardır ki 
ekserisi esasen kab~liycti tahsiliyesi 
olmıyan mahkfun ve mahbus vatandaş 
lara ait devlet alacaklarıdır. 13,829 
lirası diğer vergi ve resimlere aıt ise 
de bunların mühim bir kısmının ta
hakkukatı mayıs ayında verilmiş ve 
tahsilat servisi bunlan tahsil edebil 
mek için zaman ve imkan bulcmamış. 
tır. Bir kısmı da kabiliyeti tahsillye
sl olmadığı ves:ıikle tesbit edilmiş o. 
lan paralardır. Bu itibarla 1938 sene. 
sine tahsil edilecek bir para bırakıl
mamı§ olarak geçtik diyebiliriz. 

1936 senesinden 1937 senesine 533 
bin 751 lira bakaya devredilınişt.J. 937 
senesinde bir taraftan tahsilat yapı. 
lırken diğer taraftan da muhasebei 
umumiye kanununun 44 Uncü madde. 
sini tadil eden 3321 numaralı kanun 
mucibince 1932 ve kısmen 1933 sene
lerine kadar olan vergi bakayası maa 
mülhakat terkin ettirilmiş ve 1938 se. 

nesine sabıka bakayası olarak üç ~ 
küsur bin lira devrolunmuştur. 

1936, 1937 .senelerinde maa mülha. 
kat Denizli viUiyetinde borçlarını te
diye etmiş mükelleflerden hiçbirisinin 
müfredat defterlerinde hesabı açık 

kalmadığı, memutlarm bu hususta 
çok hassas davra.ndıklan, eksik bir 
iş bırakmadıkları kontrol neticesinde 
ve sene sonu hesapla.rmın tanzim ve 
tesbitinde anlaşılını§tır. Bu sene 1935 
1934 seneleri hesaplan üzerinde kont. 
rol yaptınlacak, vilayetimiz muame. 
Iatı maliyesinde ufak pUrüz dahi kal
mıyacaktır. 

Muamelatmıızm intizama girmesi, 
halkm memurlara itimadını kuvvetlen 
dirdiği gibi hükfunetçe her sene yurt. 
taş lehine vergilerde ynpılan tenziller 
memurla mükellef arasında ihtilat 
noktası bırakmamaktadır. 

Halk, rejime çok bağlı ve rnildrik. 
tir. Hükfunetin adalet ve şefkati kar.. 
§ısmda hassasiyeti artmaktadır. Ma.. 
liye memurlarının miiracaatine lüzum 
kalınadan vergi borçlarını tediye eden 
ve borcunu gilnil gününe tediye etmek 
için Maliye dairelerine mil.racaat e. 
den mükelleflerin adedi gUnden gUne 
çoğalmaktadır. 

Bugün vilayetimizde tahsilat için 
tahsili emval kanunun Maliye memur. 
!arma verdiği salfıhiyetin istimaline 
pek müstesna hMiselerde lüzum ve 
znruret hfısıl olmaktadır. Halkın her 
gün artan hassasiyeti karşısında zec.. 
ri hiçbir muameleye lüzum kalmadan 
blltUn devlet alacaklarını mükellefin 
rızasile tahsil edeceğimiz gU.nlere gir. 
mi§ bı.ılunuyonız.,. 

1 
define arıyacak 

İzmir, (Hususi) - Kostantin is.. 
minde Atinalı bir avukat, Yunanistan 
dan eehrimize gelmiştir. Bu avukat 
beraberinde birçok da define planları 
getirmi§tir. Milli Emlak Müdürlüğüne 
mil.racaat eden Yunanlı, daha bazı de. 
fineler hakkında da malfunat sahibl 
olduğunu bildirmiş; tÜarriyat için 
müsaade istemiştir. 

iranda 
işt·rak 

fuara 
etti 

İtmir, (Hususi) - lranm şehrim.is 
konsolosu fuar komitesine mil.raca.at 
ederek yapılmakta olan devlet pavi
yonlarmdnn biri.,ini istemiş ve 1ranm 
fuarımıza resmen iştirak edeceğini, 
bildlrıni§tir. Fuara iştirak eden ya. 
hancı devletlerin sayısı bu suretle o.. 
na. baliğ olmu§tur. lran paviyonunda. 
me~hur Iran halıları, kumaşları, §al· 
lan teşhir edilecek ve satrkı.caktır. Dl 
ğer devletlerin paviyonları da. bu haf: 
ta içinde tanzim edilecektir. Te§hir. 
edilecek ewalar peyderpey gelmekte
dir. 

Bu sene vilayetlerimizin de iştirak. 
leri çok geni§ mJkyasta olmuştur. BiL 
hassa Kars, Giresun, Maraş, Gazian
tep, Mardin, Sinop, Adana, Konya kö.. 
şcleri çok güzeldir. 

Fuarın açık bulunduğu gtinlerln 
her biri bir memlekete tahsis edilecek 
Manisa, Aydın, Ödemiş, Bergama gUn 
Ieri yapılacak, milli oyunlar oynnna. 
caktlr. 

Fuarın elektrik işlerini idare eden 
Holandalı mUtehassıs Veyl dUn eeh· 
rimize gelmiştir. Yapılmakta olan te. 
slsatı gözden geçirmiştir. 

KUJtUr Parktaki hayvanat bahçesi 
de gUn geçtikçe zenginleşmektedir. 
Hayvanat bahçesine Hamburg hnyva. 
nat bahçesinden terbiye edilml§ 9 çift 
maymun alınmıştır. Dlyarbakırdan 

17 santimetrelik bir akrep de getiril .. 
mi§tir. Avrupanın bazı şehirlerindeki 
hayvanat bahçelerinden terbiye edil· 
miş \'ahşt hayvanlar da satm alın~ 
caktır. 
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·Tem m uz ve aıtusto!I 
ay larında neler yeriz ııam baba Hipnotizma edi

len şantöz 
Cumartesiden 

Pazara? 1 
ASMAKABAGI: Terkip ve karak.. 

terJne göre blldlğimlz sakızkabdı
nın benzeridir. Kalyesi çok leziz ve 
hafiftir. Snkızkabağı gibi hazmı 

kolay sebzelerden olduğu için perhiz 
yemekleri aı asına girer. Pişirilmiş 

şekline göre hemen her hastanın yf. 
yeceğl bir gıdadır. Tabıt hazım gUç
lilğü çeken bir hasta doJmaeını yiye. 
mez. nnu~ yiyebileceği şeklide pl
şirllir. Hnglam mideler tein kalye· 

si, musakkası. dolması güzeldir. Gı
dat df'ğcrl az olmakla beraber ınil
IA:remet ,·ermesi \'e ha!iC oıınası do

layıslyJc yenilmesi cok uygun olur. 
Bltmn. - Gen&I olarak (kara ve 

kırmızı) olmak üzere ikiye ayrılır. 
l(arabibcr: Biber ağncınrn meyvası
dır. Dunlar taze olarak yenmezler. 
Uemale erdikten sonra kuru yentllr. 
Toz yapılarak kullanılır. 

Kırmızı hlbcrler ise, bildiğimiz 
taze biberlerin kızarınaslyle elde e
dilir. Kurutulur. toz halinde kuJla. 
nılırlnr. 

Bilhassa acı biberin çok yenme· 
ti mide l"e barsakJarı tahriş eder, 
bazı mıde ,·e barsak iltihaplarına se
bep olabilir. Hele yazın görülen 
kanlı ishallerin bir çoğunda blbe· 
tin rolü olduğunu unutmamalıdır. 
Pek çok tecrübelerimiz de bunu te
Ylt etmektedir. 

Acı olmamak, ıuzumundan fazla 
ıılmamak şartlyle salatalara karış
tırılması tştlbayı açar, tatlJ yemek 
Yedirir. Fakat uzerlne su Jçlllrse mi
devi Arızalar yapar. Onun lçfn bi
beri fazla kullanmamakla beraber, 
Uzerıne su içmek de doğru ileğlldlr. 
thtıYatlı yemelidir. Hele mide ve 
barsaklarından mustarip olanların 
~.me.h»hio de dofru deiUclir. 

KA YJSI: GOzel kokusu ve lezzeti 
ile kendisini 8e,·dlren sıhhi ve nefis 

Amerikatı zencileri, peygamber
leri iç·n Nevyorkta büyük bir 

nümayiş yaptılar 

' 

Amerikan uncilerlnin kendilerini 
peygamber tanıdıkları ve ••JlilıJ baba,, 
ismini verdikleri zenci için geçen gUn 
Nevyorkta büyilk nümayiş yapılmııtır. 

NUmayişe sebep, Nevyork civarın 
da, Hudson nehri kıyılarında. yeni bir 
•'Cennet,, açılmasıdır. Zencilerin cennet 

ismini verdikleri bu yer "lla.ııt baba,, 
nm yazlık köşkU ve bahçesidir. Fakat 
zencilerin peygamberi biltiln kullarını 

bu bahçeye (yani cennete) davet etıni 
ştir. 

''lllht baba,, yeni ııayf iyesinde Am 
erikan Cilmhurrcfsi Ruzvelt!e ltomşu. 
dur. Çünkü, Ruzvelt de oraya yakm b 
ir köşkte oturmaktadır. 

onYtKti~ci kattan dü
şen J!l~lyoner. 

itfaivenin butun gayretıne 
rağmen kurtarılamadı 

- -

N rkun Beoinci caddeııl milyo- itfaiyenin uzattığı müteharrik mer 

ıevyoi y"aadığı r.engin muhitidir. diw.nin biri yüksek duvara dayanaca.. 
ner er n ._.. w d l'k 1 w tl k 
Geçen hafta bu sokakta çok acıklı ve g~ ~~, e :. an ı .~ .a ayıp .. en. 

görlilmilş kanlı bir hadise olmuş. dını öldurecegınf soylemıg ve böyle-

t
az likle itfaiyenin cebren kurtarma işine 
ur. 
Bir milyonerin oğlu olan 28 yaşın. m~i olmuştur. . . 

Budapeıtede Liviya Manitk iamiıı.. 
deki ıenç kızın aeıi bir mucize telüki 
ediliyw. Bu a\izel kadının ...W.. ba. 
kibten yeryüzünde eıi yoktur. Şimdi. 
ye kadar üç oktav birden yükaelen in. 
aan Maine ruıelinmemiıti. Normal sea 
13 • 14 nota a.rumda dolaııyor. Hal. 
buki Liviyanın aeai 23 • 24 nota ara. 
ımda dolaııyor, Fakat lru çok ıüzel 
aeıli kızın ıimdiye kadar halk karıı. 
arnda ı•rln söyleme.i mümkün olma. 
mııtı: Zira kalalrk b.rJ11ma çıkar 
çdanu utanmadan, doğan bir ıinir bub. 
ranna tutuluyor Te ejız açanuyormuı. 

Bir doktor, w utımmanın önüne geç. 
mele İçin kızı hipnotize eltiden, yani 
aun'i surette uyuttuktan aonra '8rla 
ıöylebnck imkinını U'BJDlf ve bunda 
tanmniyle muftffak olmuıtur. Hipno. 
tizma uy\uıuna dalan pntöz halk kar. 
ıraıncla !birinci komerini'venniıtir. 

Kızı tedavi eden doktor, bu 11Uretle 

llİdraç konMr wrdikten 90ftn, onun 
lla huyundan TaZıeçeDileoeii, artık 

uyumadan tarta eöyliyehilec:efi lcanaa.. 
tindeclir. 

Bu eararenaiz görünüt 
nedir? 

Altında kim vardır?! ••• 

• \ . 
Yamn: 

Alman hikayecilerinden 
E. DalkUvist 

· V AZIN göz kamaştıncı bir cu.. 
martesi saba1u ... Froylayn Ye. 

retakf, büroya yanm saat ge. 
cikml3 olarak gelebildi. Daha asan
sörle bilronun bulwıduğu kata çıkar. 
ken, telef~un nasıl çılgıncasına çal. 
dığını, zır zır öttilrdilğünU işitiyordu. 
Demek o, gecikmiş olmasına rağmen 

bu sabah gene de bilroya ilk gelendı; 
kendisinden başka hJç kimse, ta.m za
manında iş ba§mda bulunabilmJye ha. 
cet görmemiş, bu endişeyle çırpınma. 
mrştı, tablt! 

Telefonda şefin sesini duydu: 
- Benim, Froylayn Yeretski! Bu 

sabah mühim bir şey oldu mu? Yaa, 
öyle mJ ! Kayde değer bir şey yok, 
demek! ... Oh, oh! .. Eh, öyleyse ben 
artık uğramıyabilirim. Zaten kendimi 
pek te iyi hissetmiyorum! .. Evet, e
vet, Her Şröder posta ile meşgul olu. 
verir... Em, .. ve sonra.... Şey, yani 
eğer mühim bir şey olur da sormak i
cap ederse, telefon edebilirsiniz bana! 
Viyderzellen, Froylayn Yeretski! 

Ve kapatılır kapatılmaz, telefon ge. 
ne zırladı: 

- Hallo ! Froylayn Yeretski, aiz mı. 
slnlz? Ben, Şnöder! İhtiyar orada 
mı? Yaa; bugiln bUroya uğra.nuyacak 
demek, ha! Şey, Froylayn Yeret.ski, 
benim bugiln müşterilerden bazılarını 
daha ziyaret etıneın lazım; dolayıel
le, artık büroda görilnmem kabil de. 
ğil! Siz postaya bakıverirsiniz; eğer 
bir şey varsa, tabii! Beni arayıp so. 
ra.n olursa, ig dolayısile eehirdeyim! 

Birdenbire kapı ardına kadar a.çıl
dı ve eşikte Her Krüger göründil: 

- İhtiyar geldi mi bUroya? rasıl? 
Gelmedf, hal E bu eııfea( ŞrMaı- de 

.mJ yot? 1f o halde, bu sabah bUroda 
tef stmfnfzl Ben, bugUn mezun sayıL 
manu rica etmek istiyordum ... Madem bir meyvadır. Mersinin Şekerpare 

k 1 ]e Malatyanın kayısısı meş. 
ayısıs y 

burdur. Kayısının reçeli l"e kompos-

da Con Uyord ismindeki delikanlı ya- Bınanın 17 incı katındakı odalarda 
tak6dumm penceı-.inde.a 17 katlı bi. buluııa.n polislerle ca.ddede biriken 
nanm kalın borularma tutwıarak da. polfaler mttteaıad1yen hoporJIJrJerle 
ma çıkmıt ve 35 santim genitlifinde. muhabere edip genel kurtarmak çare. 
ki bina duvarlan Uzerinde dolqnuya Jerinl arafbrmıılar, bUtlln tramvay, 
başlamıştır. otomobil seferler! durdurulmUf, gen. 

Bu tehlikeli ve korkunç manzara cin yorulup &§ağı dilşmeıi ihtimaline 
karşısında caddeden geçen insanlar ka.rşı i~aiye neferleri, genlt bir ça.
blnanın önün~ birikmiştir. Polis ve dır bezini ımnsıkı yapmışlar ve omuz. 
itfaiye ça.ğırılmış 17 inci katın saçak. lar~.geçirerek beklemifl}erdlr. 

\ ki vaziyet bu merkezde hemen gide 
bilirim, demek! Servus, minicik! • 

tosu yapıldığı gl bi usaresinin kıl"&.
ını koyu ve yapışkan olduğu ı~ın ya
Dılan şekerleme ,·e pastalnrda da 
kullanılır. Hele dondurmada koku
siyle iyi bir yer tutar. Birçok yer
lerde kayısı kurutulur. Kışın da 
kurusundan istifade edilir. Kurusu· 

larında sakin bir tavırla ger.en deli. Nıhayet bu suretle beklemenin de 
kanlıdan aşağı inmesi istenmiştir. tt. bir netice vermediğini gören polisler 
fafye uzun merdivenler uzatarak de. d.elik~?'1. 7.0rla aşağıda~i bezin Uu. 
likanlıyı aşağı almak istemişse de rıne d~ilrilp kurtarmagı da dileiln-

enç buna razı olmamıetır. Gencin mUşlerdır. Delikanlı bu tedbiri anla. 
:utiln ailesi efradı kurtarmak Umıdi. mış ve cebindeki en son ılgarumı 
le dellkanlıya nasihatlerde bulunmut- da içtikten sonra &§8.ğı atlanu§tır. 
ıarsa da, genç bu ihtarlara sigarası. Atlarken duvarlara çarpa çarpa dn. 

nun hoşafı güzel olur. 
Kayısı mülAyimet verdiği tein in· 

kıbaz çekenlerin ıstıtade edeceği 
pek tabiidir. Bunun için bu gibi· 
lertn krı;;ın da hoşaf, komposto ve 
re~ellnden istifade edecekleri aşi-
klrdır. 
ZERDALİ: Renk ve lezzetiyle ka

yısıya, ~ekliyle de eriğe benzeyen bu 
nıeyvanın hazmr güc olmakla bera
ber mülA:remet ,·erir. 

BALIKLAR: Me,slmln kefal \'E' 

Palamut bahklarından da lstffRde e
dilir. Daha ziyade beyaz etli balık· 
Jar tercih olunmalı, bu mevsimde 
plAkl ve yağda kızartmadan daha 
ziyarle ısgara şeklinde yemelidir. 
Zaten bütün yi) eceklerin pişirilme 
tarzının bu mevsimde değişik olma-
111, soğuk yemeklerin tercih edtıme
sl lıtmdır. Etin söğüş, ısgara ve 
kebapları, sebzelerin de zeytin yağ
JıJarı ve sade yağlılarınrn kış ye
nıeklerindcn daha hatif olması ter
cih olunmalıdır. Böyle yapılmasa 
yazın lllfde ,.c barı;ak hastalrkların· 
dan mümkün mertebe l!iakmılmış o
lur. Su ve buna bPnzer içkilerin de 
ı:ok soğuk oımasr doğru değildir. 
Bunlara karşı da hassas olmalıdır. 

J)r. xecacttln Atasagun 

Dr. Neeaeddin Ataaağun 
8 :ı ları g 30 a kadar l"e ak· 

şamları 17 :?O LAieii TayyarP 
Apr. ı net daire No. 17. Kurun'" 
Ha er'ln k ponunu getireni r 
dcn pnra tınm Tel: 2:19i'S.'l 

m dumanlarını havaya üflemekle şen genç bilyilk bir kalabalık önllnde 
~ukabele etmiştir. can vermiştir. Yapılan otopside delf-
merdivenin kanlmm tecennün ettiği anlaşılmlfbr. 

Mis o., şimdi otomobill yava,lattı. 
sonra sağa saptı. Böylece orman ara
sından kısa süren bir yoldan daha 1. 

ı rledik ve nihayet otomobil, ev ka
e · dak' dar bir kapıcı kulübe~n ~~ ~'BlltD ı 
ağır, demtr bilyük kapı onilnde dur. 

duWs o., kısa kısa iki defa korna 1:al
dı, bunun Uı,erine kapıcı hemen bU. 

yilk kapıyı açtı. 
Bu aralık kendisine şöyle söyle-

dim: 
_ Demin ormandan geçerken. tam 

16 ki§i saydırtı· Miıı D. ! Bütiln bu a. 
da.ınJSS", ı,u otomobilde arkamızda o
t ran adama benziyorlardı ve hepsi 

du biz vanıarmdan geçerken f'ğilm,iş, e, . 
minimini çiçekler topluyorlardı. Bun. 
Jar. ne makule kimseler böyle? 

Milyoner kızı, anlattı: 
_Onlar da detekt.if; ancak, o polis 

hafiyeleri, sade benim için tutulmuş 
değiller; bütün bu mmtakayı tarassut 
alt.ında bulundururlar! 

Ben artık hiç bir şeye l&§mamağı 

tuarladım. 

Ve ~as binaya. yakla.;ırken, villa 
onilndeki yuvarlak biçimde tanzim 0-

lun~uş çimenlikte oturan ve beni dik. 
katle !K'yreden adama, bu adama hiç 
de hayretle bakmadım doğrusu! Villa
nın etrafında fırdolalasıya hav hav 
dönen ve beni parçala.mamaları, an. 
cak Uf&kların yetişip zorla çekip gö-

Yazan : Cen Rol 
rinin mevcudiyetine de hiç §&§Dladmı. 
BUyük evin etrafında boyuna dolaşan 
iki kişilik devTiyeyi de, pek tabii bir 
şey olmak üu>re mUşahade ve telak
ki ettim. 

lhtlyar Mister D .. bana karşı ga. 
yetle mültefit da\Tandı ve Avrupa şi
mendifel'leri 'aziyetine dair bir soh. 
bet kapun aç.arak, beni girift bir bah
se doladJ; bereket versin, aohbet ar. 
kadaşı olan benim, bu husustaki bil
gisizliğimi çarçabuk çaktı da bahsi 
değiştirip sözlinU kesti. 

Sofraya 4 kiŞı olarak oturduk, bu 
yemekte Mis D., kOC&!!ı halen bir fş 

seyahati dolayuıile Meksikada bulu • 
nan hemşiresi, ihtiyar Mister D. ve 
ben ... vardık. İhtiyar Mister D. müs
tesna olmak üzere iştahlı bir yemek 
ycdık. Ev~n efendisi, bir parçacık ta. 
vuk ciğerinden yapılmış yemekten 
başka bir yiyeceğe ağzını ıilnnedi. 
Bununla beraber içtiği bir kadeh kır
mızı şarabı, onun o akşamki Blhht 

j tUrmelerile kabil olan bulduk köpekle 
\'Wi-ete göre gilmilften bir 
metre ile ölçtilkl~ ıröı'llıu• 

Afrika zencilerinden biri, herhangi 
hir kabileye mahıuı iyin yüzlüğü mü 
takmıı? Öyle ıibi aörünüyoraa da, öy. 
le cleiil ! Londrada Haydparkda dola. 
tan 'Mr Jn,.Uiz kaclmı, l.eyu teninin 
ıünetten yanmama11, çil baalcmma ui. 

........,.., için, lru dantele tarzında ü.. 
irttan yapılmıı mukeyle yüzünü ıiper. 

lemiıtir! Macera romuılanndakini an. 
dınr eırarenıiz ıörünüı!? •• 

Tefrika No. 4 
retle :irkilecek, yerde, biraz evvel ta
sarladığını veçhile, soğukkanlılığımı 
muhafaza ettim! 

Yemekten sonra, aşağı yukan ak. 
şamm ııaat sekizine doğru Mister D 
nin bü~k kızının 2 çocu~u görecek 
tim.. Göz kam8.§tırıcı bir lUksle döşeli 
dayalı biltUn evi, 3 kişi olarak dolaş
tık; ihtiyar Mister D. bizimle birlik. 
te gelmedi. Biz, bütün evi dolagırken 
pencerelerden sarktık, nehir il.zerin -
den kargı Yakayı, nehrin ı§ıklı pırılda 
~.karşı yakaamı seyrettik. Bu evin 
ıçensı, gayetle sakindi. Ger.diğim" 

~~tün kısımlar, elektrikle apaydmlı~ 

~k katta, dar bir koridorun niha
yetındekl yine dar bir kapmm öntln. 
de durduk. Anne, 3 defa kapıyı tıkır
dattı. lçerden bir erkek seııi akseL 
ti: • 

Telef on, işte bir daha. çaldı: 
- Ben, Bernhard'ım. Soğuk almr. 

gmı; üstelik annem de rahatsız.. bunu 
sörlemek üzere telefon ettim.. Yani .• 
bugiln için bana b:in verilmesi rica.. 
smda bulunmak isteğindeydim. Şönen 
Dank, Froylayn ! 

Froylayn Yeretski, zihnen hesa.pla. 
dı. O mezun, bu mezun, şu mezun. 
biri tatil yapıyordu, biri hastaydı v: 
8., v. s., v. s., de v. s. ve bütün bu va,. 
ziyete göre, bugiln istirahat etmeyip 

(Devamı 10 uncuda) 

keskin ışıklarla aydmlatılml§ bir sa:. 
hay~ ayak bastık. Odanın ortalarm
da, Uzerinde ınUtcaddit telefonlar k.o 
nulmuş bir masa bulunuyordu ve maı: 
sanm arka ta.raf ma rahat bir koltuJC 
ierleştirilmişti, öyle ki, bu koltuğa o. 
uı:an adam, dı§ tarafa açılan kapıyı 
da~a gözleri ötıünde bulundurabile
cekti. Masanm Ustilnde bir de revol. 
ver vardı. 

Göz.Ierim pencereye gitti. Pencere, 
kalm demir çubuklarla parmaklan.. 
mıştı. Odanın içerisinde başkaca, bir 
lavabo, kitap dolu kUçUk bir raf te
kerlekli bir çay masası Ustilnde ~lele.. 
trıklı bir semaver, sandvıç, dolu bir 
~b~k v~ su dolu bir surahi gozlerime 
ılışti. Köşede d~ dar biçimde bir esvap 
dolabı ... 

Sonra arkama döndilm, çünkü, bir 
takırtı duymuştum. Bıze kapıyı açan 
adamın tekrar kapatıp sımsıkı kilitle 
diğini seçtim. 

Sordum: 
- Detekt1f mi! 

Çocuklarm annesi, yine bu ıuallm.
le karşılaşmaktan canı sıkılmıı gibi, 
cevap verdi: 

- Başka ne olabilir ki? 
En yal n kapıya doğru yilrüdUk. 

Bu kapı açıktı. Şımdi ıçerisine girdi. 
ğimiz yer, pcnce:rclcri parmaklıklı bir 
banyo odasıydı. lıerledik ve kUçük 
bir oturma ve yatak odasma vardık. 
Pencereler yine parmaklıklı.. Çocuk-

:tar) 
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H 
• b• • t-f Ikı Raza 

apısane ınası nı- Genç bir kız ezi-
• k 1 b•t• ? lerek öldü çın yı l a 1 ıı· • Sekiz yaşında bir ÇO· 

(Baş tarafı 2 inci sa,yıfcula) l olarak kullanılan kısmı~ kapısı ola
nuntntn küçük oğlu BeyaZidm sun- rak kabul etmeye vı:ı göstermeye lm
net düğllnll yapıldı ( 7). k&n yoktur. Çünkü alay ve oyl!nlar 

euk ta ağır yaralandı 
Evvelki akşam Osmanbeyde bir o

tomobil kazası olmuş, bir gene krz 
feci bir şekilde parçalanarak ölmUş-Kanuninin hazırladığı sünnet dil- iki siltunun arasında padişahın şeh

günlerlnl gözleriyle gören divan nlşinhıin önUnde yapıludL Sad
ktüi bl Mustafa bin CeHU sarayı, pa- ra.zam ve diğer devlet erka.nı yeni a
dişahın şehnişinl , düğün alayla- çılan kapının Usttindekl odalarda o
rını parlak bir surette tasvir edi- turmuşlar ve pencerelerden alayı 
yor, arapça ' 'Tarihi Cenabt" de bu- seyretmişlerdi. Eğer sadrbapı ve 
dUğünlerl kısaca canlandırmıştİr. arkadaşları şimdiki hazinel evrak 
(8). Ali de Künh • uı - Ahbar'ın he- kapısının Usttindekl odalarda otur-

tür. 
Şiş11de Havuzlubahçe sokağında. 

oturan Hnlilin evinde misafir İzmit
li Eminin kızı Münire, evvelki ak
ıam Bomonttde tramvaydan tnmiş, 
karşıya geçmek istemiştir. Münire 
dalgın bir halde yavaş yavaş yürUr
ken birdenbire şoför Hasanın idare
sindeki 1688 numaralı husust oto
mobil karşısına çıkmış, Münire ka
çamıyarak altına düşmüştür. Ağır 

aurette yaralanan genç kız, yetişen
ler tarafından kanlar içinde Çocuk 
hastahanesine kaldırılmış, ancak o
.rada fazla yaşamıyarak 6lmllştllr. 

nüz basılmayan kısmında birinci 
sünnet düğününü anlatırken: 

"Padişah için ol meydana havale 
olan mehterhanel hilmayuna bir 
kasrı la.titullhtira ve bir "ka.hi bahl
rill ibda." yaptırıp kemayenbeği tez
yin kılındı ( 9) der. 

990 tarihinde İbrahim paşa sara
yı ve Atmeydanı muhteşem bir sün
net düğününe daha sahne oldu. ü-
çuncü Murat oğlu Üçüncü Mehmetli 
burada. sUnnet ettirdi. Bu münase
betle - diğer düğünlerde olduğu gf. 
bi - sarayda bazı tamirler, tagyir
ler, ve t:ı.diller yapıldı. Kapıların, 

merdivenlerin yerleri değiştirildi. 

Bu düğün Topkapı sarayında hazine 

kütliphanesinde 1344 numarada ka-
71tlı Surmanei Bakide ve Bağdat 

köşkU kütüphanesinde 200 numara. 
da kayıtlı farsça ''Şahna.mel Murat 
Han" ın ikinci cildindeki minyatür
lerle tesblt edilmiştir (10). 

Bu tarih Slnanın vefatından 6 se. 
ne evveline rastlar. Ahmet Refik 
merhum Sinanın ücüncü Murat za
manında bUyük bir eser vücuda ge
tJrmedlğini söylüyor. Fakat Sinan 
988 de 'UskUdarda Şemslpaşa man
zumesini yapmıştır. Yalnız Atmey
danı sarayında. tadil~t yapılırken Si
n.an yU.z yaşmı aştığı için faal bir rol 
oynamasma tmka.n yoktu. Bu tadilat 
ve tamirat belki direktifiyle ve u
zak nezaretiyle yapılmıştı. 

Esasen, bu tamir ve t:ıgyirler o 
kadar mUhlm de değildi. Ta
rihçi Sela.ntkll Mustafa bu silnnet 
dilğünllnU bütün ta!silA.tiyle anlatı

yor. DUğünden evvel Atmeydanında.
ki Sinan paşa sarayında kiler a ltla
rı konulmuş ve miri fırın önünde 
mutfaklar ve ocaklar kurulmuştur. 
Bin beş yUz ağır tepsi ve sahan ya
pılmış ve bunların hazırlanması 1-
çln de1600 klşi çalışmıştı. Sarayda 
yapılan tadllAtı SelA.nlklinin ağzın
dan dinliyelim: 

"Merhum İbrahim paşa sarayı 

mtioo<ldeden tamir ve termim olunup 
ta.5ra Atmeydanından tarafa ola.n 
nerdiban ve kapu ta.gyir olunup 
yerine bir AlA ka.sn şehln:lşin yapıl. 
dı ki didei eyyam misli görmemlş 

idi. Ve kapu köşel saraydan açıldı. 
Ve mehterhane! ftmirede cümlei er
kAnı devlet "e a.ya.m hazret için tu. 
1&nt taba.kat lizero doksan beş zira 
bir divanhanel Ali yaptırıldı. Taba
kai esfelinde kllfr6 elçilerine süril 
httma.yun seyrine yer gösterildi .•• Ve 
me7da.nm ccvanibintle erbabı ıseyrü 
sa.ta nw.ll fira,·an harcedip Alı\ neşi
mtnler yaptırıp Arı..lımha.ne semtin
de köşkler ve tahta bendler abadan 
ettiler... Ve~i.ri ilzam Sinan paşa 

hazretleri yc.oi açılan kapu üstünde
ki odaya. dohll <>ldular. Ve beri ya
mnda olan odaya Mesih paşa lıazret
leri girdiler. Ve beri yanında.ki o
daya Rumeli beylerbeyisi İbrahim 

l>AfA hazretleri girdiler ve mehtet'
hane kapısı iistündeki od.a.yı Siyavuş 
paşa hazretleri ve l\lehmct paşa. ile 
temaşagilh edip oturdular ve Anado
lu defterdarı Abdülmulıyi efendi ve 

ljusa.ni delterd,an Ma.b.mnt efendi 
mehterh~ üstündeki oda.lan aldı. 

duJarsa, dar pencerelerden yılanlı 
e-fitunun ~nUnde ve padişahın milva.
cebesinde yapılan şenlikleri görme
l!:!rine lmkıl.n yoktur. Meğer ki ço
cuklar gibi pencerelerden kafala.rı
nı çrkartmış olalar ..• 
Şu hale göre earaym köşeal orası 

değ"H, şimdi askerlik şubesine giri
len kapının bulunduğu yerdi. Esa
sen SUrname, Şahname ve HUnerna
medekl minyatUrlerde de bu kapının 
Ustlinde daha yüksek bir köşk oldu
ğu görillüyordu ve şimdi yalnız alt 
katı kalmıştır. Bu kapının solun
da görülen küçük evin yerinde de 
Kılıç Ali paşanın sonradan mektep 
ittihaz edilen tribünü kurulmuştu. 

Şimdi defterhane olarak kullanılan 
yerdcld beş kubbell binanın önüne 
de ecnebi sefirlerin tribünleri var
dı. Bunları, hattA. ecnebi sefirleri 
Surname ve Şahname mlnya.tUrle
rinde açıkça görmek mU.mkündür. 
lbrahim paşa sarayı arka taraftan 
Şecaettln camHne kadar uzanıyor-

du. 
Saraym arkasındaki duvarda ha.. 

H&dlseye mttddelumumt muavin
lerinden Turgut elkoy~uş. ceset ad
liye doktoru tarafından muayene e. 
dilerek gömUlmesine müsaade olun
muştur. 

Bundan başka., evvelki akşam he
men ayni saatte Edlruekapıda da 
bir otomobil kazası olmuş ve 8 ya
şında Nurettin adında bir çocuk, ba
şından ve ayaklarından ağır surette 
yaralanmıştır. 

Çocuğu ezen SelA.hattlnlıı idare
slndokl 4138 numaralı otomobildir. 
Otomobil Malta tramva.7 durağına 
yaklaştığı sırada. N"urettln çocuk bir
denbire önUne çıkmış ve kaçamıya
rak altrna dUşmUştilr. 

Çocuk Cerrabpaşa hastahanesine 
yatırılmış, şoför ya.kalanmıştır. 

lA bağlantı lzlerl ve sonradan tadil --------------
edilmiş kapı yerleri ve bilhassa sa- Hikaye 
rayın sarnıcı görülmektedir. E. (Baş tarafı 9 uncuda) 
sasen sarayların ka.rglr aksamın- de çalışacak olan yalnız, veznedar ka. 
dan başka birçok da ahşap kısım- dmdı. LA.kin, çok gelmeden 0 da bir 
ları vardı. Yanan Topkapı sarayı da itiza.rla çıka geldi ka.rşısma: 
öyle değil mlydl. Sarayı şimdiki ha- _ Ah, Froylayn Yeretski, tnsa.v. 
plslıane binasında aramaya tmka.n vur edelillr misiniz hi~ bugün olant? 
Yoktur. De#terhanenln bulundu~u ~ 6 Teyzemın, o kadar zama.r.drr tünediği 
:yer c;ok eskldenberi bir nevi hazlnf'l kUmflieinden apaıuıızın ban~ misafir 
maliye olarak kullanılm11~ttr. ••Defa.- gelmek a.klma. esmez mil ~imdi ne 
tiri haka niye" babıhUmayunun üs. yapa.bilirim! ve ne şef var bilroda, ne 
tl'ndekl odalarda saklanıyordu (12) · de Her Şröder .. Bu vaziyette arlık bı' n 

lbrahim paşa sarayını yıkalım dl- de buradan eksik olmamalıyım. Fa
yen yok. Buna ben de muvafakat kat diğer taraftan da, hiçbir mil§tcri. 
etmem. Fakat kervansarayın te- nin semtine uğramıyacağı böyle ;.>ir 
mellerlni kazmaya bırakmakta hl~ gllnde burada. bUtün gün pineklemek 
kimse tereddüt etmez, sanırım. 

mAnasız! Froyla.yn Yeretski, benim 
lbra.hlm Hakkı Xonyalı 

-------- bugün hi~ mesabesinde olacak işimi 
(1) "Takvim .. ül-Tevarih., 111 göre siz halledemez mhıiniz? Ben, pa.ra iş. 

1055 tarihinM Anodolu KtıtaaskerU. leıini kimseye brrakmıyacak kadar 
ğinden nzl,e,dilnnıi.§ti'r. vesveeeliylmdir, ama sizin ne kadar 

(Z) Evliya Çelebi Seyahatnamesi. itimat edilir bir kimse olduğunuzu 
Cilt 1, IJ(J;]J/a S~5. peka.lt bilirim. Şönen Dank, Froyla.yn 

(3) 8ilahtıar taırihi. Cilt~, MIIJlfıa. 298 Yeret..ski! Ama bu anlaşmamız, mey
(4) Tabalcat. ül- MemJJ,Uk oo Dere. da.ne. çıkmasın! Söylemek yok! 

cat. üZ Mesıcılik. Ayaoofya WÜlphıamA3- Froylayn Yeretski, gülümsedi. Ken 
si nwm.am 3296, y<Il[J'Mk 90, 175, J60, disinden başka herkes bürodan başka 
210 ı.-e !7~. yerdeydi işt.e! Sa.atine baktı; 10 bu. 

(5) H'llmmer tmoihi cilt 5, 110yfu. 68 çuk!? GökvUzUne baktı; mavi mi ma.. 
ve Pe900t tı(t7"'f}ıi. Cilt 1, myfn 99. vi!! Aynaya baktr; yüzünde yaz gü-

(6) Kanuninin SadrCJa111M Uıltfi Pa... neşi tesirile kıvam.md& yanmanın 

§Gmn "7'eooıri.M Al-i Osman,,. Sayfa esmerliği vardı, çil yoktu hiç!? 
338 Bunun iU.erine bir mukavva.ya öze. 

(1) So'lt.ıkmıd.e tarihi l!J4yfa 499, Pe- ne bezene birkaç kelimelik bir cüm. 
çevi. Cilt 1, s.cıyfa !18 ue Tabnkbt.-ül le yamı, el çantasile ppkasını aldı ve 
MemaZik U6 Dereoat4U • Meaalik. büronun ka.pıamı açtı. Muke.vva par
Y<11[111ak 3~, 70 ve 94. çasmı, kapmm dış ta.rafına çiviledi. 

(8) Tarihi Oenabi. Ayıasofya 1cüt'ilıp. Bunda, §U yazı okunuyordu: '13ugiln 
han.esi numara 3033. müessese tamirat sebebile kapalıdll'!,, 

(9) Nw.osmani.ye Tdü:tüp~ Nu. Şunu da seylemek gerek, ki yazı 
mam s.~09. Yapm.Jc St. tertemiz mukavvaya gayetle okunaklı 

(10) Şah!twmıenin 41, 43, 44. 45, 47, yazılmış bulunuyordu. Froylayn Ye. 
48, 49 , 51, s.ı, 59 ve 86 ıncı yapm.k- rebki, eserini sUzdll ve dudakların. 
lıecrındal;i minya:türler enter68andır. de. beliren gülU.mseyişle, bu güzel cu

(11) Sewnikli tıarihi. Sayfa 163 mart.esi günü bol bol hava almak için 
ve 166. gez.meğe gitti!? .. 

(12) Hürııername. Oilt 1, '!1'11Prak 15 E. Dd.lkUWt 

. . 
'~:. .~.: ISTANBUL HARiCİ .-ASKERi _ ·. 

. . ;: .>. .~.KITAATl·''JLANl~ARI ·: . .·-, ··4 
laı•. Ve Anadolu beylerbeyisi Cafer M. M. v. den: 
paşa hazretleri ve Şam beylerbeyisi I - Milli Müdafaa VekAleU inşa at şubesine llQ yüksek mimar ve bir 
merhum Mehmet paşa.zade Hasan inşaat fen memuru alınacaktır. Talip lerln hizmete girdiklerinden itibaren 
Paaf hazretleri mehterhane ka. lki seneden evvel ayrılmamaları şarttır. Taliplerin aşağıda yazılı vesaiki 
pısı ttstü.nde oturdular. Jiaptan Kılıç Ankarada M. M. Veka.letl inşaat şube sine bizzat veya tahriren ve istida ile 
Ali paşa hazretleri Forsa dülgerleri- talep edecekleri Ucret miktarının da. göstertlmek üzere mnr:ıcaatıarı. 
ne sabahtan akşamadek mücedde- A - Kendisinin evli ise ailesinin nUfus teskeresi, aslı veya tasdikli 
den dlpden matbu bir oda yap- sureti. 
tınp oturdu. Seyrü temaşa hitamın- B - Askerlik vesikası. 
da etfall müsllmino talimi ku:r'aıu: ı'- c - Zabıta ve adllyeden alınmış bQsnUbal vesikası. 
zlm ideler deyu vakfetti .•. (11)" D - Tam teşekktllltl heyeti sıhhiye raporu. 

KQşel saraydan açılan kapı hangi E - Şimdiye kadar çalıştığı 1er lerden almrt olduğu veeafli. 

Müsabaka imtihanı 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza milsabaka ile (10) müfettig namzedi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bilgiler veya Yüksek tıdSı 

sat ve Ticaret okullarından veyahut Hukuk fakültesinden veya bunları' 
yabancı memlek~tlerdeki muadillerinden diplomalı olmak ıazmıdır. 

3 - Müsabaka 7, 8 ve 9 Eylfil 19 38 günlerinde Ankara ve Istanbul 't 
C. Ziraat Bankalarında yazı ile yapı l:ı.cak ve kazananlar Teşrinievvel içi' 
de s~zlü bir imtihana tabi tutulacak t.ır. 

4 - Müfettiş namzetlerine (140) lira aylık verilir. Askerliklerini yaP' 
mak üzere ayrılan müfettiş ve müfettı§ namzetleri askerlikten avdetlerini 

kadar maaşsız mezun sayılırlar. 
Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettişlik imtihanıtıl 

tabi tutulacaklar ve kazanırlarsa 175 lira. aylıkla müfettişliğe terfi etti.ti. 
leceklerdir. "Yeni kanunumuz mucibince bankamız memurları da tekaütlii} 
hakkını haizdirler.,, 

5 - imtihan programr ile sair şartları g()steren matbualar Ankara, ts. 
tanbul ve İzmir T. C. Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - İstekliler, aranılan vesikaların asıllarını veya noterden tasdikli 
suretlerini bir mektuplJ. Ankarada Türkiye Cümhuriyeti Ziraat BankaSI 
Teftiş Heyeti Reisliğine vermek veya göndermek suretiyle müracaa.. etmeU. 
dirler. Bu müracaat mektubiyle vesi kal arın en geç 2!-8-1938 tarihindf 
Teftiş Heyeti Reisliğine gelmiş olması meşruttur. (2397) (4402) 

Niğde Nafıa MUdUrlUğUoden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Niğde - Nevşehir yolunun 53 + 000 .; 
59 + 300 - 62 + 000 - 62 + 700 kilometreleri arasında şose inşası. 

2000 metTe tulünde şose inşası "Sandık küşadı, blokaj ve kırma taş feı 
şiyesi ve buharlı silindir tazyiki in~aatm keşif bedeli 6662 lira 40 kuruşt~ 
Eksiltme 17--8--938 çarşamba günU saat 11 de Niğde vilayeti encümen }tOt 

misyonunca yapılacaktır. 
1 - Muvakkat teminatl 500 liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evralç gunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesl 
D - Şose in§aatına dair fenni şartname 
E - Husus! §artname 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cet veli, Metraj cetveli, 
G - Grafik. 
tstiyenler bu Dartnam.eyi ve evr& kı Niğde Nafıa müdürlüğiinde gör6' 

bilirler. (5237) 

E~niyet Umum Müdürlüğünde~ 
"Polts Kollejine giriş şartlannm anahatlan" 

1 - Orta t ahsll diplomasını almış bulunmak. 
% - Ana ve babaları Türk olmak, 
3 - Kendllerlnin ve a!lelerfnln, geçmişte ve hazırdaki ahlflkt dunıııı 

!arı mazbut olduğu, fena itiyat. ve huylu olmadığı; zabıta tal:ıldkatU'l 
anlaştlma k. 

4 - Beden teşekkillA-tı dilzgiln olmak, vücudun harici kısımlarında. • 
lAmetl farika teşkll edec«ı1~ ya.mk. kesik, yara. bere :ve kellik eaerlerl ~( 
dilde pelteklik ve kekemelik bulunmamak, 

5 - Sağlifr iyi olduğu, tam teşek kUlU hastahane sıhhat heyetleri rap~ 
riyle anlaşılmak. 

6 - Mazeretsiz olarak, b'r yıl tahıılUnl terketmlş bulunmamak, 
7 - Yaşmı büyültmüş veya kllçUltmUş olmamak, 
8 - Talıbin ana, baba, vell veya vasisi tarafından, noterlikçe musad' 

dak taahhnt ve kefalet senedt verilmek, 
9 - Bu yıl Kollejin birinci sınıfına alınaca.kların yaşları; 15 • 19 1' 

bu yaşlara göre de bo_y ve ağırlıkları arasındaki farklar: 

l.'a.ş Boy Ağırlık 

15 1,54 43 
16 1,59 4.9 
17 1,63 52 
18 1,65 61 
19 1,66 58 den ibarettir. 

10 - Kollej parasız yatağıdır. Telebenin giyim ve yiyimi devletçe tr 
mtn edilecektir. 

Kollej Teşrinievvel başında açılacaktır. MUracaatların 15 E y!Ule kad&I 
yapılmış olması şarttır. 

Yukarıdaki şartları haiz bulunan isteklllerin; fazla izahat almak fi 
mliracaat ueıulünil öğreumek Uzcre maham Em•lyet MüdUr ve Amlrleriıl 
başvurmaları ıa.zımdır. (2804) (5053) 

lstanbol Deflerdarhğındao : 
1 - Gayrimübadillcrden Noterlikler vasıtasile istihkak temellük etmiş 

olanlarla, 
2 - Oayrimübadil istihkakları üzerine icra vasrtasile ihtiyati ve krai 

hadz vaze~.irerek mülga Gayrimübadiller Komisyonuna tebligat yaptırmı~ 
• olanların, ha'klarınxn :;nahfuziyetini teyit için Galatada Bahtiyar Hanında 

mülga komisyonun dairesinde i31ışan heyete S/Eyllıl/938 akşamına kadaı 
müracaatla birer num:ıra 21malan ilan olunur. (5315) 

Sıhhat ve içti mat Muavenet VehAletfnden: 
350 Ura şehri Ucretu bir adet srt ma mUcadelesf su mühendisi lle 15 

lira şehri Ucretll iki adet sıtma mücadelesi fen memuru alınacaktı!'. Ta.lif 
!erin evrakı milsbltelerlyle birlikte doğruca veka.Ietimtze müracaat etill' 
lerl na.n olunur. (5259) 

Türkiye Şeker Faorikaları 
Anonim Şirketinden 

• 
Hariçten memlekete ithal edilecek birinci parti küp ve kristal şe

kerini vermeğe talip olanların teklifleri 25 Ağustos perşembe giinU 
saat onda Bahçekapıda Taşhnn 42 numarada kabul edilecektir. 
Şartnamesi yukarrki Rdrı>sten nlrnahilir. 

1 
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DE IZBANK 
~~~-~~~~~~~-~~~~~~ 1 ~.,..-..V4P4.JL..UV..-V~Sl&F~~ 

lstanbul ıabesl mGdlrlUğDoden : 

Çelik tel, halat satın alınacak 
BeWmJM bath mtle•eeat lhtfyaeı lçbı çelik tel halat atın almv:a.Jrtır. 
latekWer fenııl n ldarl prtnameslııl BMkaıms Jılateryet clatnalDıılen a. 
Jabllirler. Teldltler en geç 10 EyliU 938 tarlhlDe tadar mezktr lcl&NJe 

verilmlt buJımmalldlr 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlügünden: 

Iı 1iJ111 t r ıa ı attır 
ltmkkale4e b11l11Dan bir fabrika mm loln 100 tornacı ile 10 ten17ecl 

alıaaea,tır. 

htell:IUerln Ankara. Ze,Unburaa Ye lsmlr ıll&h fabrlkalanmıu mira· 
oaattan. ( IOH) 

• • 
Isl~ıııbul Bcledi)'esi IIaıılcırı 

Ketlf bedeli 12S6 Ura 70 kurut olan Bllytlkçekmece ,atı okuluada ,ap. 
llnllcü tamirat • ebiltue,e konuJmuttur. Ketif nrald1e tutnamni 
....._ •tWtlrlQtldde t&illebiBr. hteldUer 2490 Ho. lı biıuada JUlh 
waibdan bqlra 5 bin Jirahk bU ile bemer it JaPtllma dair Na lltldllr. 
~ elmiltmeden Dit baf~ enet alacülan fen ebllyet " ticaret odalı 
ftllbaUe 619 Ura 25 Jr.ınqluk Dk teaiinat makbuz •eya mektublle beraber 
• 1 iSi puartai ~il mt 11 de Dalml Bnclmeade balunmücbrlu. 

(1) (5432) 

Kartala baih Ballıca kiyi olmlana almacü oJua w~ 559 Bn 
lıO ~bedel .......... IDpat mal.._t .. ~ ........ 
tar. Şartmmeırl Lnw lltıclUrltlltlade a8rUJeblllr. tltek1Der l.fio lfo. .. 
bn•da Judı ftlib w 41 Ura 96 lnımtluk Dk teminat mlkbu wr mek. 
taab1J, ~ 29 8 938 puartal cUnG mt 11 de Daimi Encllmende ba. 
...... Jalrr..,.. (1) (543•) 

J>ltt1dlnıer nine llsumu olan w hepline 27 50 Ura bedel ta1unln edilen 

Kerillq tarW: 1 
Serm&JHI: 100.000.800 'ftrk L1nm 

..... - sj ... ..... : ••• 
Sini" Ucal'I ._ aetl 1w.ah g •el.ı.t 

Paıa biriktirenlere28,800liraikramiyeve~k 
Ziraat Bankamda kamttar&b " llıbams Tasarruf lıetfplamıda 

eu u 10 llruı balunaalara 1ene4• ' defa oekllecek kur'a .Ue qaiı4akl 
plha söre lkraml79 datml&cütır: 

t Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

' " 100 .. ı.ooo .. 
' .. 110 .. ı.ooe • ,. .. 100 " •.ooı .. 

100 .. •• • ""' .. 
110 • 40 • ..... • 
110 • 10 .. u• ... 

-
arı 

1800 lira _. bedeli icar tltımia olam BeJOlluada t.tikW Qdcle. 
.... 4 ... Wr- ..... ft Jdlstlk ~ imi - mltteııd11t 197' 
No. 1ı Vüd .,.._.lllDl'tl wlı bir IUlette tmnlnta ,apbrlJaat bora Yııın 
afbJ ufak tamiratı lkmll oluDmak tlaere ~ ~ Omdnde 
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