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~ Sovyet Rusya, Japon kıtalarının hu udu 
yeniden ihlili i protesto etti 

Az daha geni bir çarpışma oluyordu 1 GUmrUk_ muhafaza memuruna rüşvet 
\J}"'" b• t} •• • T k d \ verme hftdisesi Son mag u ıye er uzerıne o yo a Dün geç vakıt asliye ·· ·· ·· . . . . f uçuncu Çin harbı ıçın yenı se er- ~7zada muhakem:ye.baş'andı 

berlik tedbirleri alındı uç suzlu tevkıf(Y~~O~c~~~ 
lbrahimpaşa 

sarayı 
Tarih Kurumu tarafından uınuıni be.· 

pi8hanede yapılan tetkikler blltiln mem. 
lckcti hayretten hayrete dilşilrecek blr 
netice vermiştir. Bu netice imparator. 
Juk devrinde on beşinci asırdan on se.. 
kizinci asra kadar Tilrklerin yüksek se· 
viycdeki aile hayatmı ve yine o devrin 
sivil Türk mimarisini temsil eden büyilk 
bir eser, berkesin gl>zU önUndc iken yok 
olduktan sonra tekrar ke§fedllm.iş olmak 
suretinde ifade olunabilecek bir hfidL 

sedir. 
Günlerdenberl: 
114- Adliye ıııarayt yapmak 'için umu. 

nıt hapishaneyi yıkacaklar. Bu bapisha. 
.... --• 1~ .... nfm 'Pıum.nm 110• 

rayı var . ., 
SözUnU işlUyorduk. Fakat bu el:SzUn e.. 

bemmiyetinf dUne kadar hakikaten an. 
1a11uyorduk. Damat lbrahlm Paşa, sara.. 
ymın umumi hapishane içinde kUçUk 
bir bina parçasından ibaret olduğunu sa· 

nıyorduk. 

Halbuki Tarih Kurumunun yaptığı tet. 
kikat, bilnkis umumi hapishanenin Da. 
mat lbrahill" Paşaya ait olan eski Türk 
tıaraymın sadece küçük bir parçası ol. 
duğunu göstermiştir. Umumt hapishane· 
den başlayarak Sultanahmct meydanı. 
nın bu taraftaki cephesi boyunca ta Ti. 
caret mektebine kadar devam eden lb. 
rnhim Paşa sarayı on beşinci asrrda Ka· 
nunJ Sultan Süleymandıın evvel Bayazıt 
devrinde yapılmış olduğu anlaşılmakta. 
dır. O zamanki mimarbaşı Acem Ali is. 
minde bir zat olduğundan binanın da o. 
nun tarafından yapılmış olduğuna bük· 
molunabillr. lJk yapıldığı zamanlarda 
"İbrahim Ağanın evi,, olarak tanınan 

fakat İbrahim Paşa, d:ımat olduktan son. 
re. İbrahim Paşanın sarayı diye anılan 

bu binada eski Uslüp ve eski harici man. 
zara muhafaza edilmek şartile Mimar 
Sinan tarafından ilave edilmiş kısımlar 
vaı1 r. 

Asırlarca Osmanlı satvetini ecncbile. 
re göstermek için Sultanahmet meyde.· 
nında yapılan merasimin mlihim bir kıs. 
mı bu sarayda cereyan etmiştir. Kanije 
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(Sonu: Sa. 4. Sü. 5.) 

rwnwww .. ınıawM ...... -:nr:::m::::'I 
Bugün altıncı sahifemizde ii 
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1 
Se:i\nik Osmanlı ii 
bankası nasıl il 
bombalanmıştı n 

ii 
Suikastı bizzat tertip edenler anla· :1 
tcyor : H 
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Japonya manen ve madde en teh 
like karşısında bulunuyormuş 

Sovyet bahriyelileri bir 

Tokyo, 16 (A.A.) -Domei Ajansı bil • 
aırıyıır. 

Hariciye Nezareti adma saz s5yleme.. 
#e saltlhi)'etJl bir zat, matbuata aşağı· 

geçit resmindı 

dakl be) anatta bulunmuştur: I 
Jnııon hUkümeU, Sovyct hlikümelinin 

Japon kıtalarmın mütareke esnasındaki 
uuuuau ~'it:n: 'tt ~Uy<:>'l:ı - Mı:msu hu. 

dudunu sanki ihl!l ettikleri hakkındaki 
protestosunu rcddcylemfştfr. Japonya, 
mukabil bir protestoda bulunmuş ve Sov. 

(Sonu: Sa. 4. Sil. 4.) 

Alman manevraları 
buçuk milyon askerin Bir 
işt~rakile yapı ıyor 

(Yazısı 4 üncü şayfada) 

Roman yanın 
re\'ÜSÜ dün 

meşhur Tanasa 
şehrimize ge.di 

Dün gl'lcn revü artistlerinden bir 

Festival münasebetile hazırlanan 
eğlence programının tatbikine devam 
edilmektedir. Spor festivalinde peh -
livan Jak Şeri ile Tekirdağlının görüş
mesi kararlaştırılmıştı. Fakat Jak Şe. 
rinin hasta .elması münasebetile bu 
maç bu hafta da yapılamıyacakt1r . 

Romanyadan davet edilen büyük 

kısmı Galata rıhtımında 

Tanasa revüsü dün şchri~ize gelmiş 

ve festival tertip heyeti tarafından 

karşılanarak otellere yerleştirilmişler· 
dir. 

Bu akşam Üsküdar tiyatrosunda 
halk opereti tarafından Pinti kız tem 
sil edilecektir. 

ilkokul talebe kamplarındaki çocuklar 

Dün Fenerbahçe stadında 
bir şenlik yap'ı ar 

l'sllc: \'ali ve Şclıir Meclisi a:alarındrm bir lmnır iWfa• ç0 ,. '·l • • · '"" ar occıt resminde. 
(Yazısı 10 uncu aayıfada) -

Hapisaneninyıkılması 
.\.omisgonda Tarih Kurumunun ka-.. ,_ .. 

rarı uzerıne munakaşalar old 
Hapishane binasının yıkılıp yıkıl· et · b" k . U 

maması için Vali Muhittin Üstünda r:ış,. ~r ısıQl konusyon azası bu 
gın riyasetinde toplanan komisyon. dı :e ıştıra~. eder.ek binanın tarihi ol-
dun fevkalade bir toplantı yapmış ugu ve ~uşte~ılatı ile birlikte mu-
ve Tarih Kurumunun verdiği karar ~~faz~ ed.ılmesı lazımgcldiğini ileri 
iizerinde görüşmüştür. s~rm1i:lerdir. Fakat ekseriyeti tc§kil 

İçtimada bu hususta verilen rapor c ~nb. ısım da bunun aksini iddia ede. 
okunmuş. hararetli münakaşalar ya 1 re ınanın yıkılmasında bir mahzur 
mıştır. pı • olmadıgmı, tarihi kıymetinin chemn · 

Tarih Kurumu azasından Ba Ş yetc .. dcğer bir mahiyette bulunmadıgı~ . 
• Y cm- nı soyl · ı d" settm Kurumun noktai naza . h emış er ır. Netice son bir top-

rını ıza lantıcla belli olacaktır. 

lJünlecin peşinden : 

Flajıara aikkat 
Cncldc no tn nı Jılllj 1 hcdclcriıı<Jc bn.h ınn c O\ nuı (•.c:lcıı mcbuslnrnnızdan biri mftsa.-

uınnnıl ftd in ederek bize dert yandı. llnzı mckteım gcn,.lcrln 
n > ÇCl'(C\'C i 1 k .. kıııt ılık cU iklcrln n nşnn onu~ ınn t.nrzlıırı ile genç kızlnrn snr-

slz ki 1 c 'e on bir, on iki ) nşlnruu1nki çocuklnrın dikkat. 
'

11 
l1l cer t.nrnfındnıı çekilen ktt)ıklnr ile fıayntları tehlike ilıti 

mn eri gcçinlF•i le · • de 
1 1 

b h ı ıı , lkllycttc huJundn. Hunun ic;:ln bu gibi yerler 
n ~ ı asında birer poli hulundm•ulnın~ırn lstl3 ordn • 

Hnkiknten kn ı d · bzU 1 nun nrımız a ) eri olan umumi ôclnbı muhafaza 
>cyhuclc bir JM dcğilıse ııllij J•crlerinclc birer nnH b 1 

için mutlnl ~ ı·~ u ıınmaM 
n uygunsuz haller göl'Ulme inl beklemek bil d ğ d 

ğllclir Yn· u 1 1 e o nı e-
; z g n er nele en kain hnhk halk yı~ını im gibi me' kile 

olcJuğurıa gorc burnJarmı umumi emnl)ct bakımından ll i rde 
retl nltuıa alın.ak en ba it ldarl 'azitelcrdcndlr. po n neza.. 
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Yıkı sın mı, yı llmasın mı ? . 
Tarih rüyasına dalanla1 i,,Çm mazinin her şeyi güzeldir; ve uhafaza 

ed'lmelidir. Fakat bu fflantık He oir şehrin yeni "htiyaçlarını tatmine im-
kan var mıdr? Yazan ; Sadri Ertf'm 

Bir ,§ebrin iman bir sokağın aç_Il-
m:ı.sı, bir c;adyenin genişletilmesi, bir 

mezarlığın na'kli sözü ortaya çıktı mı 

'derhal bir tarih münakaşası kendili. 

ğinden bir çığ halini alır, gazete 

idarehanelerini, münevver merke~lcri,.. 
kahve köşelerini &taşır. 

Heyecanlı, heyecanlı konuşulur: 

"- Yıkılsın 1 
"- Yıkılınasır. I 

Yıkılacak bina nerededir? N~in yı. 
kılacaktır? Yı'kılmasrna itiraz edenler 

ni~in itiraz ederler. Muhafazası istenen 
duvarın, çatının, temelin hususiyeti 

nedir? 

Münakaşa bir kere 

• 
1 

• su -ond aya 
niçin gidiy~r? 

Krahn Fili tin hadise:erinin halledilm sj için 
ara bulmak ihtimali var 

Suudi Arabistan kralı tLn\<ısuud 
Lcndraya gitmi§tir. Filistin hadisele. 
rinin en ha'd bir devreye geldiği bu -
günlerde, Arap kralıl:\ln .LondraY,a gi. 
dişi ehemmiyetle karşılanmıştır ve 
bu ziyaretin çok mühim siyasi netice. 
leri olacağı mütaleası ·ıeri sürülmek • 
tedir. 

lbnissuud Filistin meselesinde dai
ma Arapların tarafını tutmu' ve bu 
itte 1ngilizlerin Araplara karJı müsa
mahakar hareket etmeler.ine çalışmıı
tır. Fakat, Yahudilere nisbetle, silah 
ve cephane alacak paradan mahrum 
bulunan Araplara maddi yaı;dunda 

pek az bulunmuş, onlara paradan çok 
cesaret vermiştir. ibnissuud, Arap bir
liğine de taraftar görünmez. Hatta 
geçen sene Jtcndi arazisinde Xahudi • 
lere yer vermek tasavvurundan bile 
bahsolunmuştu. 

Bu itiqarla, Arabistan kralının Lon. 
drada İngiliz hükumeti ile ne görüşe
ceği ve Filistin )t~di cle.ri.qe tllnstl b:r 
tesıri dokunacağı merak edilmektedir. 

Kralın ıl'ilistin hadiselerinin halledil
mesi için mutavassıtlık rolü oynaya. 
cağına ihtimal veriliyor. 

lbnissuudun Mazisi 
ibnisımudun çok meraklı bir hikl • 

yesi vardır. 1901 de, sürgün bir Hi -
caz prensinden baska birşey olmıyan 

lbnissuud, bir sene sonra 700 atlının 
başında olarak Riad'a girmiş ve crada 
yeni bir hükOmet kurmu~tu_r. 

lqnissuud buna İngilizlerin yardrmı 
:ile muvaffak olmu_Ştur. ~ir taıaftan 

entelicens servis, diğer taraftan İran 
petrollerinin sahıbi meşhur !r giliz 

milyoneri Vilyam Noks d'Arsi Jtendi
ıine büyük yardımlarda bulunmu~lar. 
dır. &ünkü, gerek lngilteı;enin siyase. 
ti, gerek Vilyam Noks d'Arsinin men
faati icabı Arabistana 1,bnissuudun ha. 
kim olması lazım geliyordu. 

Umumi harpte 1,ngilizlerle peraber 
harbeden lbnissuud 1924 te Mekkeyi, 
Medineyj cline geçirmiş ve kendisini 
Hicaz kralı ilan etmiştir. Bütün va
babi Araplar onu kendilerine kral ta
nımışlardır. 

Arabistanın geniJ bir parcasr olan 
burada ahali en muhafazakar bir is
lim alemim;le yaşamaktadır. 

Entelicens Servis kendis'ne yardım 
p;lı bir adamdır. Ayni zamanda çok 
zalim bir hükümdar olarak tanınmış. 
tır. Bunu, kendisine rakip olcuıların 

kesilen başları göstermektedir. Ken -
disinin şimdiye kadar 300 kadın .alıp 

boşadığı söylenir, fakat bugün res. 
men üç kar,xsı vardır. 

İntelicens servis kendisine r.ardım 

ettiği ısıralarda 'bnissuud meşhur in
ciliz casus 1-ıavrens jje ~ok yakı,n dost 
tu. Bugün Arap c;liyannda Lavrensin 
yerini Sir Con Filbi tutmaktadır. Sir 
Con da lbni uudun çok ya.kın dostu. 
clur ve onun ordusunu rnctörlüle§tir. 
mekte ;kendisine büyük yardım etmiş· 
tir. 

Sir Con Filbi vaktile Lavrensin ra. 
kibi idi. Fakat ibnissuuda kar§ı ayni 
ıiyaaetl tatbik etmektedir. Araplar 

Sir Cona İslamın kumanctaru ,ismini 
verirler. ıEakat ~ngiliz, bu ünvAnı res
men almaktan kaçınmışt:r. 

Filisti~Cle Vaziyet 
F,ransızca ".Parisuar,, gazetesinin 

Kudüs muhabiri_, ıFilistinde'ki aon va • 

lzmlr v~tlsl teftlşle
rl ndeo d6ır<IO 

Bergama su ve 
eleklrğe ka
vuşmak üzere 

lzmir, (Hususi) - Bergamaya ka. 
dar giderek muhtelif işler,i tetkik e. 
den ve teftişlerde bulunan valimiz 
,Fazlı Gilleç, ıBer~ama seyahati hak· 
kında ıKurun'a §U beyanatta. bulun.. 
muştur: 

- Ayvalık - Dik:li yolunun i~a. 
sı faaliyetle devam edipr. Cümhu. 
riyet ba)Tammda uçılma töreni ya.· 
ıPılacaktır. 

~ama ve J,l{wlğt\} ele~triğe ka. 
VU§turulması üzarind.eki faaliyeti de 
g· r~Um. Berga.maya ·eme suy;u isa. 

lesi için de bu yıl calı~~alar var. 
dır. Tetkik ettiğiI;ll yerlerde .n;ıüstah 
silin vaziyeti umumiyetle memnuni
yete şayandır. 

Bergamanm Kozak yaylasında inıta 

edilmekte olan otelin ikmali kuvvei 
'karibe gelmiştir. Otel, bir buçuk aya 

kadar tamamlanacak ve o vakit Koza.\ 
ğm Uzür,n bayramı yapılacakt.ır. 

bir tarafa bırnkncak olursa. 
nız, bUtUn dünyada Lir kaynana mu
habbCıtidlr başJadı. He)c Amerikada 
yeni geltnlcr arasında kaynanaları
na muhabbet telkin eden bir cemi
yet )lii.e açIJdıktan başka azalarının 
hemen hemen blltün Amerikan nlle
lerlnl içerisine aldığı da haber verl
Uyor. 

Gelfn - kaynana kavçnsmda, ge
linin kocasına. ananın oğula karşı 

duyduğu fazla temellUk arzusu oldu
ğu muhakkaktır. Ru arzu yavaş ya
vaş büyüyerek hAd bir lnskan~hk 

pelesenk olan "cadaloz kaynana,, 
aile içerisinde birbirlerine karşı tır
nnklnrını bileyen iki mahlük haıtne 
gelmiştir. 

Şu kadar var ki ananın o~lu Uzc
rlnde gentf hak iddia edebilmesi ne 

ziyeti §U ı;şekilde tz.fsilatla anlatmak -
tadır: 

İngilizlerin esir aldıklan bir ~rap, 
çetelerin yardım membalan hakkında 
şunları söylemiştir: 

- Gelir membalanmız hemen he • 
men tamamile kurudu. Milliyetçi reis
lerin geçen gece Nablustaki Barleya 
Bankı soymaları ıda bu yüzdendir. E
le geçirilen para azdır. Fakat, tedhiı. 
çUerln Yahudilere karp mücadeleleri
ne devam etmek için bugün J. 5 bin in. 
giliz lirasuıa ihtiyaçtan vardır. 

"Şimdiye kadar bunun 10 bin lira.. · 
sını elde ettılc. Bunları bize mUftUlcr 
Arap memleketlerinden zorla topla • 
dılar. Bütün Arap zenginleri bizim 
harp masrafımıza İ.§tira,ke icbar edili
yor. Para vermezlerse hayatlannı kay 
betmek tehtlidi altındadırlar. 

z-.a:nıu• .,.. ...... ., _._.., ~" "9'A& 

ki Erdünden ve Iraktan da para gön. 
derilmesini bekliyoruz. Çete komitesi 
oralara adam göndermiştir.,, 

Bugün Filistinde kimin tedhişçi ol
duğu, kimin olmadığı belli değildir. 
İhtilal bavaaı .memleketi ,o ;ıa.,dar kuv .. 
vetle aarmıJ bulunuyor. Bunµn miaa. 
lini dün gördüm: 

Kudüs civannda yanyana iki köy 
vardır. Bunlardan biri Yahudi köyü -
dür, biri Arap köyü. Yahudi köyiqıün 
ismi Kasteldir, Arap köyünün ismi ide 
Kolonya. Bu isimlerin ikisi de Roma. 
lıların istila devrinden kalmıttır. 

,Eskiden bu jki köy ıükOn halinde 
yaşarlardı. Fakat bir gün Araplar bir 
d~bire Yahudi köyüne hücum etti • 
ler. Bu hareket, Arap partisinden ge. 
len bir emir üzerine yapılmıştı. 

Bugün artık r.ol kenarında oturan 
köylünün kendi ıhalinde mi olduğu1 
yoksa :ka(tarurun altında l::olt"he ~ 
sa1dadı~ı malum değil; uyukluyor: A
cab:ı. g~eJ batsın da yoluma devam 
edeyim diye ,xni bekliyor, yoksa iJ:laran 

hk bastıktan sonra dağa çıkıp ~n
gilizlere karıı atq mi edecek, kimse 
bilemez. Çünkil ıo, tedhifçilerin emri. 
n~ göre iıareket edecektir. 

Saklarulamıyacak )>ir hakikat varsa 
o da §Udur ki, ~rap milliyetçileri ha. 

derece tnblt ise gelinin de ayni hak
lara sahip bulunması niçin tabii ol
masın!.. Herhalde yeni cemiyet meu
supları bu noktadan hareket ederek 
gelin ve kaynana barışını temine ça
lışmaktadırlar. Bu suretle dillere 
pelesenk olan "canavar kaynana,, 
Ublrlnl az sonra aramızda işltmiye
ceğiz demek ... Sadece, bütun kaba
hat bir tek keltmenin başına mı?. 

-ıS. 

:ENT,E'ORE'OSAN ~J;R Y A~lfE~ 
AMA ... 

Avusturalyanın $idney fehrJnde 
hazır ~Jbise ticareti yapan )>1,r tab
rik tör ı;efeD ~afta öhnU, ve bıra~

tJjJ l'&.1 J1e~paqıt4.t tr.bJ'JlıUJJJ'• fi'-

bu tarafa pek te iltifat elden olmaz. 

İş bir sinir meselesi halinı alır. 

Bazan bir "hattı müstakim., iştiya. 

kı 9chrin üstünd«;n humma gibi ge~er. 

Yolların bir cetvel tahtası nizamını 

alması istenir. Bu arzu hendesenin 
cazibesine, kudratiho ı.Mayran olanları 

riçten birçok müzaheret görmemiş ol
aalardı kanşıklıl..Jar çoktan biterdi. 

Yine hiç yanılmadan söyliyebiliriz 
)ti, rakipleri İngiltereyi ancak Filistin. 
de endişeye düşürebilirler. 

Bunlar Filistindeki vazivetten isti. 
taa~ oe oıuu u .... , .,.""g-n&c1'.""""D. 

Bir_çok 'delillerle isbat edildi ki, Xu
düsteki bazı Alman te§kilatlan, Ya -
hudi ,aleyhtarlığı propagandası .Perde. 
si altında, tedhişçilere büyük yardım. 
!arda blılunmuşlardır. 

:Yi~ isbat olunmuştur 'ki, ttaly;uım 
uzun müddettenberi Araplara cesaret 

vermesi de sebepsiz değildir. Mussoli
ninin T,rablusgarptcki Araplara karıı 

~adisini "İslamın müdafii,, olarak 
ilin etmesi doğrudan doğruya Filistin 

Arapları için değil midir? Bugün ar
tık hiç şüphe edilmiyor ki, İtalyanın 

propaganda teşkilatı tedhişçileri bes -
Jemiştir. F.akat, bu propaganda, para 

bulamadığı için, ~ok ifi sem-;re vere
memiştir. Esasen, bir .müddc.ttenberi, 

§Üphesiz ki İngiltereyi gücendirmemek 
için, bu faaliyet kesilmiştir.,, 

Esnaf Adedi Artıyor 
Geçen sene: esnaf cemi;·etl rine ka. 

yıtlı 9lan csm:ıfın adedi '32 bhı iken, 

1;)\.ı sene bu miktar G8 bine çı'lmuş. 

tır. 

Bu artıJ. esnafın lcayıt ve tescil i
şine son derece ehemmiyet vermesin
dn ileri gelmiştir. :Bu ci.imlede'n ola -

rak ;bu y,ı1 sonuna kadar yck(inun 40 
bini ıtecavüz edeceği umulmaktadır. 

#ıştJrdığı 63 9 :işçi> e bUtUn zen_ginli

ıı.ııt ıt.eTıkeUni Ur. 689 ~şi Jtoopera
t!f usul ile ıtabrikay.ı idare edecek
ıtır. 

Şu ı;artıa kl bUtün ortakl.sır yek-

nesak ~lblse glyece,k, m\lşter.e:Jc ola-

1ak ibUyUk ıbinnda yaşayacak, ibun -
dan başka kız ıve erkek çocuklar or

taklardan başka allelerle evlendiril

miyecektlr. Bu şartlara uymak jste

pılyenler mirastan mahrum edi
leceklermiş. 

Doğ.ru y;;ı.hut YQ.lJ.lJö bl,r ff)tJr, ~N
ka ;nl~se~~ .. YaJn,ıı ~l).SlUJ.l~nn ~ab

rum ~dlldi,kler! ~e,r,hangl jl;>lr ft:YP 

karşı inhlmlklerS ıde o ~tere.ce ıfaıl,a 

oldu~unş ~öre bir ~Uddet,sopre. ış»

a-ln ailedı Jl te;k bJr kiouıeAl.n l)Jle ",._ 
labOtcetuu tt 

binalara, sebillere, ağaçlara, 

karşı ayaklandınr. Kupkuru ve ih 

rassız sanılan hend se cazibe ve 

gi halini alınca insanı 
bile çıkavıbilir. 

:Y~n lik merakında olan memurl 
modern~ namına baltaya sarılma} 

(Devamı 10 uncuda) 

Bir cinayet mi . 
Çırağan ısarayı önü 

dekJ ceset teşhis 
edilemedi 

Evvelki gece yarısı Beşiktaşta 
ra~an sarayı önünde beliDden aşa 
kopmuş bir ceset bulunmU§tur. 

Ceset, dı§arı çıkarılmış, hadi 
müddeıumumılığe -haber verilmişti 
:Adliye doktoru Enver l{ara.n, d" 
va.ka yerme giderek cesedi mua) 
etmi§, ancak belinden ~ağısı olm 
ğı için kadın, )!ahut ~k olup olm 
dığı anlaşılamamıştır. 

Ccse.din ~rin~e par~ parça o 
ınuş bir gömlek bulunmaktadır. 
sünde de oldukça derin bir yara va 
dır. Bµnun kadın olduğu ve denizd 
çürüdükten sonra kayalara ça,.rpara 
memeleri pe.rçalandığı zannedilmek 
tedir. 

Ceset, dün civardaki bir çok .W 
seye gösterilmi§, fak at kimse tar 
f mdan te~his edll~rnemiştir. 

Adliye doktoru morga kaldırılma 
sma lüzum gösterdiğinden ceset, o .. 
topsl yapılmak ve teşhir edilmek ü 
zere morga gönderilmin.ir. 

Hadiseye ~l koyan müddeiumumi 
ilk bunun her _!:aJWl uF uı~ 
başlamış bulunmaktadır. 

KURUN-
ABONE fARlt"ES) 

)!unlek.41 llunlelceı 
trtnd• dııındo 

A~ht n 155 Kı;t. 
3 .,1ı1r 260 425 • 1 aylık 475 820 • Yıllılr 900 1600 • 

Tarifesinden Balkan HlrliAI itin ayda 
oluı kuru~ düşülür. Posta birlığıoe gir. 
mlyeo .yerlere ayda yetmiş be~cr kuruı 
zamrnedlllr. 

~hnne luıydıoı bildiren mektup e 
lehıral Ocrelınl, abone parasının posta 

veya banka ile yollama ilcretınl idare 
kendı uzerlne ahr. 

Tilrkl11enin Jıer ~to mtrkeıind• 
1<.Ulll i'\ 0

0 abone ua:zılır. 

Adres değlştırme Ocretl 2!> Jı;unıştur 

j"--=====--===· .. ·-:x·==r::.••11111!1!•·~ 
:: TAKViM 1 
H 1 
15 t7 Ağustos - 18 Ağustos 1 

I·--\·ar;I;!.:_;;~r:__J Cem.ahır 1357 21 2'.? 
1 ii Rumt Tem.1353 sı ı 
fi ff zır 1'?ÜoU ıo' 105 

i! Gün doj~u ~ 11 ı> ı2 
lİ Giin ba hşı ıo os 19 01 

:1 ttbah DUOUlZI .BM sa; 
iİ öğle ,, 12 ıs ı2 t6 

il ik ndi ,, ı6ca ı6os 
!i Aic.(8W " 19 ıo 19 10 

li v~tsı " :..osı 2050 

U imsak 816 aıı 1 
::::::::::::::::::::1:::::::::1::::::::::::1::=:::::::~ 

15 Yıl Evvel Bugün: 
Nfı.liy.e Y~etl -OS;111anlı ,13,ank;ısınş mü

,,caaı edy,ek bazı .ıstl.sıı 1 ~ilerden baş
ka hütijn muanıe}.ltıoı 'fW'.kce Jra etmesini 
~lif ·e talep ~mlştlr. VekAleün bu mü-
rıcaııti hii.sl)il suretle .karş 1 tır. Ya-
"1nd(l mezkOr ibnnkada µ:ı ı 'fuı kce 

ı·y~· ~~tır. 



MAHKEM~L~Rp_~ 

-oe;e olan 31 lira 1 

Dün çok garip bir dolandm- . 1 

cıhk davasına baklldı 
duruşmasına bakmıştır. Duruşmanın 
mevzuu sirka.ttir. Suçlusu da. Bahtı· 
yar admd& bir kadm .• Davacısı Fat. 
ma, bqm& gelenleri §(>yle anlatmış. 

Dün akşam geç va.kit cUrmU. ıneı- ı 
but asliye dqrdünıcü ceza mahkeme 
sinde garip bir dolandıncılık dava. 
8m& bakılmıştır: 

Adapuarmda çobanlık ya.pan ıs. 
mail isminde birisi deıniryıoUarmm 
pazar günleri İstanbı.ıl • .A,da.pasa.rı 
arasında işlettiği tenezzüh seferlerin 
den istifade ederek pazar günü tsıan· 
bula gıelmiş ve Sirkecide bir otele in
mi~ir. İBm.ail Adapaza.rında çob~
lık yapmak suretile biriktirdiği 31 lı. 
rasmı da beraberinde getirmiştir. 

Çoban lsmail, dün bütUn gUn öte· 
de beride dolaşmış, akşam olunca in. 
diği otele gelmiş, yatmak Uzgre gar. 
son Mehmede odasını göstermesini 
söylemiştir. Garson Mehmet önde, 
İsmail arkada yukarı çıkarlarken gar 
son: 

- Bana bak hemşeri, demittlr· O. 
tellerde türlü türlü adamlar vardır. 
Kıymetli bir e~yan, yahut paran var 
ıa bana teslim et, saklıyayım, yarın 
1abah geri veririm. 

Çoban İsmailin en kıymetli şeyi 
biriktirdıği paralardır. Kesesini çı. 
kararak Mehmede vermiş, sonra yat. 
mı§tır. 

Ancak otel, pek t:Amılz otınadıfm • 
dan İsmail yattıktan biraz sonra tah 
ta kuru1armm ısırması ile uyanmış 
ve aşağı inerek garson Mebmedin o· 
dasına gitmiş, ·kendisile konuşmafa 
başlamı§tır. 

Llf araamda garson Mehmet fa. 
ınaile kendisinin otel sahibi oldUfa. 
.nu söylemiş ve bir tıl olduğu için 
dışarı çıkaca.ğmr, keııdislnin gelin • 
eeye :tadar oteli idare etmesini rica et. 
mietlr. 

teman, ~)1,. dedikten sonra gar. 
- - - · , ... :. ?Y\.;iMn•;.,;" An11~,..;ıft 

uılr elbiselerini giyip ceb~ 1sm.a. 
ilin 31 lirası otaı,ıttı halde aıoı:Qa tik 
mıı ve otomobUe binerek BeJollmıa 
gitmirft!r. Mehmet ötede beride bir 
müddet içtikten sinra Abanoz S>kaif. 
na uğramıg, oradaki kadmlanlan bi· 
risini yamna alarak yine bir otomo. 
bil ile . Şiellde fspironun gazinosunda 
oturmuşlar, fakat paralar biter bit. 
mez, Mehmet sabahleyin yine bir o. 
tomobil ile otele· ifünınUştilr. 

tır· 
..:.. Ben Unkapanmda baba.dan kal. 

bir evde otururum. Bir gUn evde 
ma ed" Bah bir temizlik y~payrm, d ıın· ?e-
yi stıpürUrken bahçe dıvarmm Jçın. 
de koskoca bir yılan çıktı. Korktum. 
ama. ne olursa olsun diy.er~k bir ~ 
la yılanı ezdim, sonra da bir maşa ı. 
le tutup 110kağa f ırlattnn. Bu sırada 
bu wçlu Bahtiyar kadm geçiyordu, 
Benim yılanı attığımı görünce yanı. 
ma yaklaştı: 

_ Kardeş, dedi, sen bu yılanı öl-
dürmU§S\in amma bunun egini ne ya. 
pacaksnı. o gece ~ıkar ve eşini ~l • 
dürdUğün için senı ısırarak zehır • 

ler. 
Bahtiyarın bu sıCzler1 ile dehşetli 

bir korkuya düştüm. Bana akıl öğret 
ınesini rica ettim: 

- Ben şerbetliyim. Yılanlar beni 
ısırmaz. senin evini de şerbetlemek 
ıaznn. Hemen bana biraz pekmezle 
iki tas su bul, dedi. 
Koştum, istediklerini getirdim. Ya· 

vaş sesle bir ıeyler mırıldanarak pek 
mezle iki tas şerbet yaptı. Sonra ba.; 
na bunları bahçe duvarının dibine 
dökmemi söyledi. Ben dııan çıktım, 
o evin içinde kaldı. l§imi bitirip içe. 
ri geldiğim zaman Bahtiyarı bulama. 
dnn- öteye beriye ba.kme& bir çok 
eşyanm çaJmdığmı da gördüm. He· 
men polise müracaat edip kendisini 
yakalattun.,. 

Fatma kadmın sözleri bittikten 
soma reis Bahtiyara M diyeceğini 
sordu. Bahtiyar tamamen inkir etti. 
Fakat ilk tahkikat ifadesinde suçunu 
;+;.,. .. / Mlı- A1n-Tt>'!I hi .. 1 ..... -ı_,,.,,,. ,:ı., _ 

h& üg Urumı dolaııdrrdfmı aöz~il. 
M'dQ.; 

Bunlara ne eti~ 80i'Wdu. Bah. 
tJiyar .tadm bir py .iaJ!emedi. 

Mahkeme. tahkikat evrakına ve 
auçun mahiyetine göre Bahtiyar ka· 
dmm tevkifine karar vererek duruş. 
mayı başka gilne bıraktı. 

Camla Bilelderi Kesildi 

Ticaret 
odasında 

ı şikayetıer, temenniler jPazarlıksız satış 

Bir ki!ometreli~ Halde yapılan satış-
8anayl umum mDdll· yola ÜÇ lamba! tarda halka llAn 
rUoDn iştirak ile top· : Koskoca ı.tanı..ıc1a en .......... , edilecek 

J a 0t1 Var t en beı-bat, geceleri en bnmhk yer ~ Ticaret oldası idare heyeti diln ... 
§ Edirnekapı dıtanundan ve mezar • ~ hah saat 10,30 da toplanmıt. puv • 
~ hldar anımdan Eyübe inen büyük i Irksız aatıJ etrafında piyasada eauiı 
j yoldur. ~ surette yapılmıt olan tetkikler IOnun.. 

i Ba :yolun tamire, fenere pek ihti· j da hazırlarumı olan raporu tetkik et
H J9ıC1 olduianu bMti. gayet qlelc lbir ~ mittir. 

Şehrimizde bulunan aanayi umum 
mudüril B. Reşadm başkanlığmda bu.. 
gün ticaret odasında bir toplantı ya • 
pılacaktır. 

Bütün esna! cemiyetle.ri kooperatif. 
lerile küçük sanat erbabının hazır bu· 
lunacağı toplantıda muamele vergisi 
meselesi üzerinde görüıWecek, altka • 
darlann tikiyet ve dilekleri tesbit o • 
lunacaktır. 

Diğer taraftan ayni mevzu etrafın

da tetkikler yapmakta olan Mali~ 
Vekaleti varidat umum müdürü B. 
lsmail Hakkı ile tetkik heyeti azasın· 
dan B. Zeki bu husustaki çalışmaları
m bitirmek üzeredir. Tetkikler sona 
erdikten sonra bir rapor hazırlanarak 
Maliye Vekiletine verilecektir. 

Bu maksatla tetkikler yapmak üze. 
re vazife almıı olan sanayi umum mü. 
dilrü Reşat, varidat umum müdürü 
tamail Hakla Ye tetkik heyeti azası 

Zekiden ıııürekkep heyet diğer vill -
yetlerde ayni suretle tetkikler yapa • 
caklardır. 

MlLLI OYUNLAR 

~ yoJ olduiu için her yerden önce 'bi.. ~ Rapor, toplantıdan sonra belediye
g raz ıda buraya Wolmuau biz kaç ~ ye gönderilmişti_r. Ticaret odası rapo. 
\ defa yazımıbk. i runıia pazarlıksız aatıgta gıda madde. 
i lıte yine günler kıaalmaya, orta. ~ lerımi.zlden başlanmaamm muvafI]c o • 
~ bk çabuk kararmaya baılacb. y ann, ~ lacağmı ileri silnnekte, bundan sonra 
~ öbürgün birçok kadm erkek, çoluk, ~ halkın mübrem ihtiyaçtan arumda 
i çocuk yolcular zifiri karanlıkta ve € bulunan odun ve kömür maddelerinde 
~ dizlerine kadar çamurlar iç9ıde lııu ~ pazarlıksız sab§Dl tatbik edilmeal ll -
i yoldq geçmek zıorluiuncla kalacak. g Zimgi!lcliğini ilive etmektedir. 
1 lar. Şehir chımm hirçok :yerlerini Oda, bundan bafka halde yapılan 
~ §ehrin içine bağlayan w mmıbeha, gilnlük biltlmum aatrglann beleldiye ta 
f feaane, dikimhane, ıutm, tabun, çi- rafından gazetelerle ilin edilmesinin 
~ vi, kontrplik fabrikalarmm binlerce çok isabetli olacağı miltalea.smda bu _ 
~ iıçiainin ve yüzlerce mektepli tale.. lunmaktadır. 
1 ·be ve öiı'etmenin hiricik yolu olan Pazarlıkau Batıfm çok eaaıh bir 
~ ana cadde b&ıa eski baliılİ olduiu şekilde tatbiki için belediye ile bera. 
~ gibi muhafaza etmektedir. Heıber ber daha birkaç iktısadl dairenin de 
~ alıhğmuza göre ayni yolun ortMI • miltalealanm ihtiva eden raporlar fe • 
~na rastlayan ve adma Fethiçeld>i tiyeceği aanılma'ktadır. 
~ denilen küçücük bir mahalle için o. Kanunun tatbikatınldan tam bir ne-
§ raya 3 elektrik Iamhaaı konuluyor. tice elde etmek esnaf ile mli§tcrl ara. 
~mut- Halbuki asıl Jimba konulacak smda hiçbir auretİe ihtilafa meydan 

Bey.oğlu Halkcvinden: ~ yerler daha yukandaki mezarllk ._ verme~k için bu tekilde hareket et-. 
Bu yıl evimizde "Milli oyunlar,, i ralandrr. mek zarurt görülmüştür. 

mevzuu üzerinde ehemmiyetle çalrırla- ,i Belediyenin hu mühim yola tellrar Kanunun tatbikatına batlanacafı 1 
caktır. Hevesi ve istidadı olan kaldın ~ dikkatini çeker, kı!tan önce buruı. eyliilden evvel buna ait biltUn hazrr -
ve erkek vatandaşların acele evimize i nm tamir ve aydmlablmaamı ıdile • lıklar ikmal edilmit bulunacaktır. 
müracaat eyl.emelerini rica ederiz. = · Kanuna riayet etmiyen esnaf hak • 

-0-

Amerikalı Profesörler 
tzmirden Döndü 

Şehrimize gelip İzmir tarihi hara .. 
belPrini ee:r.me~e gittiklerini yazdığı • 
mu; 7 O Amerikalı profesörden mürek· 
iep Jı:8t_IU, a~ ~· ....... 
puda Yunaniatana cftmlılerdir. 

Son gilııler'de memleketimize, gerek 
Ameri'kadan, gerek Avrupanm muhte. 
Jif mmleketlerinden gelen seyyahlar 
arasmda ilim mensuplan artmaktadır. 
Bunun da sebebi, Tilrkiye cümhuriye. 
tinin arkeolojik faaliyete fazla ehem. 
miyet vermit olmasında görülüyor. 

~ .. ::.~ıııu111 1ıtıııı111111ıı•ıııı11111ıııııı11111ıı•nııı111.-•11ımıı••• 'kında takibat yapılacak, ıetı1cete yazılı 
fiyattan aykırı tekilde eatıı yapan ve. 
ya pazarlık yapmak isteyen eanafa 
tesadüf edildiği taktirde kanunun Amir 
bulunldugu cezai hükümler tatbik edi
lerek 5 liradan l O liraya kadar para 
cuau keailcc:e'k veya dU....,.n b. 
~ 

Bir adam tuzağa 
dilşllrüldtl 

DUn gece, Beyoğlunda Yenişehirde 

pusu ·Jr~.auretf.le---- öl· 
dilrUlnıfl lat9mm• f. mtlffO&vL 
sin aavuıdutu bııi;ak iyi nlfaaJanma. 
dıiuıdaa tuzafa dflttlrlllen adam 8'ır 
bir y.ara almakla iti sa.W§turm111 • 
tur. 

Para cualarma hi~bir •metle ya • 
pılacak itiru kabul edilmeyecek. b _ 
panma hdkümlerinde vilıyetin en bU. 
yük mülkiye Amirine müracaat .oluna. 
caktır. Bu müracaat sonunda suç a&• 

bit görüldüğü taktirde dükkan kapa • 

Diğer taraftan sabaha kadar otu· 
rup Mehmedin gelmediğini gören ço. 
ba.n İsmail pirelenmeğe başlamış v~ 
sabah olup ta sokağa çıkmak istiyen 
mil&lf;.erileri d:rearı bırakmryarak: 

Yenicami avlusunda berberlik eden 
Mehmet kom511su kahveci İsmail ile 
bir m&eleden dolayı kavgaya ba§la. l!!l••••••••••••9.! 
mıı, halk tarafmda.n ayrılara.k her i. Çocuğunuzu hangi okul~ 

Tecavüze uğrayan Beykozda otu· 
ran Rizeli Mehmettir. Evvelki a.k. 
gam hem biraz eğlenmek, hem de iç. 
mek üzere Beyoğluna çıkmış, yolda 
gezinirken tanıdıklarından kaptan 
Mustafaya rastlamı§. Mustafa ken. 

~~a~k, .ve ka~alı olan dilkldıun ga • 
runür ~ır yenne büyük harflerle ka • 
patıldıgr yazılacağı gibi aynca gue • 
telerle de ilan edilecektir. 

disini lif& tutarak Yenişehire dof- ı-:;;--:;--:---:--;;-:--::------
ru götilrmil§tilr. Trikotaj Fabrikatörle~ 

- Bu otel bana teslimdir, bir ye. 
re gidemer.siniz, demiştir. 

Mehmet geldikten ~nra iş anlaşıl. 
DU§, polis Mehmedi yakalayarak as· 
Tiye dördüncü ceza mahkemesine sev 
ketmiştir. 

Bütün geçen işlerden haberi olını. 
yan çoban İsmail, mahkemede sade. 
ce parasınm geri verilmesini, başka 
bir ,ey istemediğini söylemiştir. Gar 
aon Mehmet il!le : 

- Vallahi, demiştir, bu adam ba. 
na 31 lira verdi, verdi amma, ben bu 
pa.ralan nerelerde yedim. ne yaptım, 
bunlardan urreoe haberim yok. 

Neticede dinlenen phitlerin 1· 

f adelerile ve tahkikat evra.kı ile do. 
Iandırıcrlık suçu sabit görilldllğilnden 
ga.raon Mehmedin dört ay hapsine, 
Ismaile ait 31 lirayı ve muhakeme 
mauaflarmı Cdemesine karar veril. 
mJıstir. 

Mehmet karardan sonra derhal tev 
klf olunarak tevkifhaneye gönderil • 
mittir. 

Vatman Sekiz Ay Y •tacak 
15 gün kadar evvel Şltlide bir 

tramvay ka.Z&SI olmuş, altı gilnlilk 
vatman Nuri, Münevver admda 13 
yaemda bir kızcağızı çiğneyerek öl. 
dilrmUştü. 

Vatmanm dün duruşması bitiril -
miı, 8 ay milddetle hapis cezwna 
mahkftm olmtı§tur. 

o 

kisi de dükklıılarma sokulmuşlardır. vereceksiniz? 
Ancak, hırsını alamryan berber, 

kendiaini tutamamış ve rastgele yum Bayın dır /ık 
rukla camlan indirmeğe bqla.DU§tır. 

?lehmedin kırılan camlardan saf bf· teknik okulu 
leği kesilmltı fazlaca kan kaybetti. 
ğmdan Cerrahpap hastahanesine kal· 
dınlmıştır. 

Medrese Kurtunlanm 
Çalan 

Baya.zıt clvarmdaki medreselere 
dadanarak bir çok kUI'lun çalan hır. 
sız Mehmet, diln dördUneil IUlh ceza 
mahkemesindeki muhakemesi sonun 
da 13 gün hapie cezasına çarptırıl • 

mı,tır. 

Bir Kaçakçı Yakalandı 
Tahtakalede ıüpheli bir vaziyette 

dolaşan Hasan Basri · isminde t>irisi 
kaçakçılık ıubesi memurları tarafın. 
dan çevrilmig, üzeri aranmca 10 gr. 
eroin bulunmu§tur· 

Suçlu ihtilas mahkemesine teslim 
edilmJgtir. 

Türkofiı Aabatkanı 
E~lki gün 9ebrimi%e gelmit olan 

Ankara Türkofis asbaıkanr Nihat Oda 
cıoflu dün ofis İstanbul 9ubesine gel· 
mif, ofis mildilril Bay Cemal Ziya i
le bir müddet görütmilf, ofiıin muh. 
telif itleri etratmda uahat almıı. 
akıaın ekıpreslle Ankarayı dönmüı • 
tUr. 

ıotereJm oranı) Ol 

Fen iılerinde iıyar olarak kulla -
nılmak ve memlekete mühendis ye. 
tiştirmek için Bayındırlık Bakanlı.. 
gr tarafından tstanbulda iki okul L 

çılmıştır. 

BayınJdırbk teknik okulu, Yrldız-
Jadır. Tel. 41126. 

Girme şartlan: 
1 - Ortaokulu bitirmit olmak, 
2 - En az 17, en çolı: 21 yapda 

Julunmak, 
3 - Matematik derslerinden iyi 

.1ereceyi kazanmıı olmak, 
4 - Nilf us, tahsil belgesi, sıhhat 

raporu, ahlak sahibi olduğuna gö. 
re resmi belge, çiçek aııaı raporu, 

5 - 7 tane 6x4,S boyunda fotoğ

rafla okula bqvurmal•rı lhmıdır. 
Yukarıda yazılı şartlan haiz o-

lanlar arasında, cebir, arikmetik, 
;nusattah, geometri ve tilrkçe ders
:erinl:len bir müsabaka imtihanı ya _ 
-;ılır. Bu imtihanda muvaffak olan. 
. ar okula kabul olunur. Tam devre. 
li lise me.zunlan imtihansız olarak 
:,irinci sınıfa alınabilir. 

Okulda kayıt İJlerine her yıl ey
lülün birinci gUnü ba§lanarak 15 in. 
ci günü nihayet verilir. 

Okuldan mezun olanlar birinci 
Franıızca n lngilizceden bazı ya- derecede orta ihtisas okulu derece. 
zıbr tercüme ettiriJecektir. Her iki sinde tahsil görmüş sayılırlar, as. 
liaanı birden bilen tercih olunur. kerlik ve bir işyarlığa yerleşmek 
KURUN yazı itleri midürlüjüne hususunda lise mezunu hakkmdan 

Bir yılan Hikayesi Daha öf leden sonralan miirecaat. . ;ıi.•t.ifa•d"elleım.dell.rl.!le~r.1111 -~l!'ll·~·jij Aali birinci ceu. mahkemesi dün ._ _____ ..... _____ ı.m 

Mustafa Mebmedi, bir takım ka. Bir Müracaati 
ra.nlrk ve d&T sokaklardan geçirdik. ~teıdenberi Almanyadan yün iplill 
ten sonra, hiç J1Ik bulun:nıy.a.:n bir getirtmekte olan trikotaj fabrikatö ı 

v ri da :;____ re-
sokaga sokmuş, burada birdenbire 0 ya m .... a.wuatla, Alman fabrikala.. 
Meh.mede: n~dan ~~ mal için 6 aylık kredi te. 

- Dur! diye bağmnı§tır. Mustafa. mın ettiklerı halde Cümlıuriyet M 
nm bağırmasile beraber köl8de giz- kez. ~ankasmın bu krediyi anca'k e~~ 
lenmiş Rifat adında birisi elinde iri ay ıçın tanıdığından mutazam ld k 

1 b"l . r o u .. 
bir kama fle fırlamı§. ve Melı.mede arını ı dırmişlerdir. 
rast.gele vurmU§tur. . Oda, müracaatı ehemmiyetle na.zan 

Mehmet ''yan.dmı!,. diye yere yu. dikkate almrş, Merkez Bankaaı nezdin 
varlanmq, Mustafa ile Rifat kac., id~ yaptığı ~§ebbiia neticesinde yalnu 
mı§lardır. yün ipliği için değil, bilOmum iatihtak 

Mehmedin iniltisini i§iten bekçiler m~ddele~i için de altı aylık vadeyi te .. 
yetişml§, polis ite el koyarak tahki. mın etmııtir. 
kata bqlamıştır. Yaralı Beyoğlu has t•· D~ vaziyet kendilerine blldirllııüı, 
tanesine yatınlmıgtır. uccar ar son derece memnun olmu._ 

lardır. r 
Aramı:. sonunda evvela kaptan Mus 

tafa ele geçirilmiş, bilfthara Meh • 
met te yakalanmıştır. 

H&disenin bir kadm meselesi yil 
zilnden olduğu zannedilmektedir. • 

Fabrikalar T eftit Ediliyor 
tı dairesi reis muavini, B. Kema • 

!ettin A:pak, dün AnkanJdan şehrimi. 
ze gelnuıtir • 

~- Kemalettin Apak, İktisat Veki· 
letınden ıehrimizde bazı tetkiki .. er yap 
mak uzere emir almıı olduğundan dün 
derhal ~u maksatta işe hl.§lamı1, İs -
tanbul ış dairesi bölge imirliğine ge • 
!erek, baJmüfettiş B. Haltik ile bu 
m~sele etrafında bir müddet görilş.. 
muş ve kendisinden izahat almııtır. 

lg kanununun tatbikatı ile· yalan• 
dan allkadar olın.ak üzere reis muavi.. 
ni bugün de ıehrimizin muhtelif fab.. 
ribJannı caerü tefti~ bpldna. 

800 Seyyah Geliyor 
Ayın 22 sinde: "Strat A1en,

1 
isimli 

büyük İngiliz tranaatlanti v • ile 800 
t il

. gı 
ng ız seyyahı limanmuza gelerek 

Varnaya gidecek ve dönüşte burada 
bir gün kalarak, seyyahlar 1ehrimizi 
gezecekleroir. 

---0-

Mezunen Gelen Elçilerimiz 
Balkan ve §ark merkulerindeki el • 

çilerimuden birkaçı mezunen 1ehrl • 
mize gelmiı bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak Atina elçimis 
B. Ru,en Egref ve refikası istanbula 
gelerek Adadaki evlerine inmi§lerdir. 
Bükreı elçimiz B. Suphi Tanrıöver de 
§ehrimize gelerek Modadaki evinde 
ikamet etmektedir. Brüksel elçimiz B. 
Cemal Hilsnü 'de gehrimizde bulun• 
maktadır. 

Bağdat elçimiz B. Hakla Tokay
1 

ev. 
YelJci &tin &elerek Pafk Otele ~ 



Alman manevraları! 
Bir buçuk milyon askerin 

yapı~ıyor iştirak ile 
Bertin, 16 (A.A.) - Dün başlıyan 

aonbahar Alman manevraları, muay -
yen bir mmtakaya inhisar etmiyecek. 
tir. 

Matbuat Reich hükfunetinin hudut. 

larda tezahürat yapmak ve temaşai 
mahiyette manevralar icra ettirmek 
tasavvurunda bulunmadığını kaydet • 

mektcdir. 

Deutscbe W ehr gazetesine göre, b11 
manevralarm hususiyeti mütecanis 
cüzütamlar rualinde ihtiyatlann da ha. 

reklta i§tirak ettirilmesidir. Filhaki -
ka manevraların mevzuu fırka hare _ 
kttı çerçevesini geçmiyeccktir. Bu se. 
neki manevralarla sadece krtalann tek 
nik hazırlığı istihdaf edilmektedir. 

Krtalara umumt bir ımvzu vcrilmi. 

yccek fakat motörlü cü.zütamlann hi.. 
mayesinıde yapılacak seri hareketlerin 
tesiri hakkında bir fikir elde cdilmi§ 
.clacaktır. 

Manevralar münasebctile silah altı

na alman ihtiyat kuvvetler 3.SO bin ki 
§i olarak tahmin edilmek«:dir. Manev. 

ralar memleketin her tarafında yapı. 
lacaktır. Bu müddet zarfında Alman
ya!da ihtiyat ve muvazzaf olarak 1.350 
bin kişi silah altına çağmlmı§ olacak
tır. 

İstihkam i~lerine ayrılan üç dört 
yii.z bin kişi suxeti umumiyede Alman 

yanın garbmdaki kamplarda toplan _ 

mışlardrr. Bunlar, Göringin kararna • 
mesi mucibince hinihacette altı ay hiz 
mette kalabileceklerdir. 

Muamele vergisi cezaları hak
kında Maliyen:n bir tamimi 

Ankara, 16 (Telefonla) - Mua
mele vergisi kanununun 21 inci mad
desinde yazılı fiillerin tekerrilrU ha
linde cezalara bir misli zammoluna
cağı hakkında Maliye YekUeti alô.
kadarlara gönderdiği bir tamimde 
ezcümle şöyle demektedir: 

1 - Kanunda bir fiilin tekerrür 
sayılması için muayyen bir müddet 
içinde yeniden işlenmiş olması lazım 
geleceği hakkında hüküm vazedil • 
memlş, tekerrür mutlak zikredilmi' 
olduğundan tekerrilre esas olarak fi. 
mn birinci flilden ne kadar zaman 
sonra ika edilmiş olduğunu araştır
mağa mahal kalmamıştır. 

2 - tık cezalı verginin tekerrUre 
esas olabllmasl için bu verginin kat-
Ueşmiş olması icabedecektlr. 

Verginin tarh safhası tahakkuku 
hazırlayan bir başlangıçtan ibaret 
ve değişmesi daima me!lıuz bulun
duğu cihetle tekerrilro esas ittihaz 
edllemiyecekttr. 

.2430 numaralı kanunun 16 ıncı 

maddesi mucibince muamele vergi
si yüz liraya kadar olanlarda tetkiki 
itiraz ve yüz liradan fazla olanlarda. 
temyiz komisyonu knrarlle kattıeş
mckte olduğundan herhangi blr ce
zalı verginin tekerrilre eı:ıas ittihaz 
edilebilmesi için bu safhaları geçi
rerek katlleşmiş olması ve ayni tı-

nın katileşme tarihinden sonra. tek
rar işlennıiş bulunması Icabetmek • 
tedir. 

3 - Teker.r~~ • •m. 
rın yekclf$erlnln ayni olmaları tca. 
betmekted r. 

Çekoslovak dev,et müdafaa 
yüksek konseyi toprandı 

P,raı. 16 (A.A.) - Devlet milda. 
faa yüksek konseyi, bugün saat 11 
de Bş.şvekil B. Hoclzanın riyasetin
de l{olovrat saı-ayında. toplanmıştır. 

Enternasyonal vnziyetın zorlukla
rına rağmen, sal~hiyettar Çekoslo~ 

Tak mahffllerl yüksek Jconseyln bu 
1çtlmaına fevkal!de bir ehemmiyet 

atfeyileIJJem.ektedlr. 
Bu mahfillerin tebarüz ettirriiğln~ 

göre, konsıey bundan on gUn evırel 
ictım:ı..a çağırılmıştır ve bugUnkU 
görüşmelerde konseyin Nisan ayı 
zarfrndaki toplantısında da mevzuu 
bahsedilen bilhassa ekonomik ve 
malt meselelere temas olunmuştur. 

Cumhuriyetçi ispanya 
kabinesi istifa etti 

Valensiya, 16 (A.A.) - Şark cep
hesinde mevzilerini tahkim eden düş -
manm hareketsizliğinden bilistifade 
cümhuriyetçi kuvvetler, scvkulccy§ ba 
Juınmdan ehemmiyetli mevkiler elde 
etmitlerdir. 

Valans, 16 (A.A.) - Gece yansı 

tehir frankist tayyareleri taraf mdan 
bombardıman edilıniştir. Henüz tafsi ~ 
llt alınamamıştır. 

* * • 
Madrit, 16 (A.A.) - Kubeza de 

Buey ve Perrera Delduk mıntakalann 
(!a Jiddetli çarpı!malu.r olmaktaldır. 

Cümhuriyetçiler Kabeza Debuey dağ. 
!armda Laı Kabesas tünelini yeniden 
iıgal etmi§lerdir. 

Zarza'kapilla mıntakasında Frankist. 
ler hatlarını az bir miktarda ileri gö
türmü9lerdir, 

Burgos, 16 (A.A.) - Estramadu • 
ra cephesinde, cenup orldusu, Zeraka. 
jilla fiınali garbisinde bazı .mevzileri 
ele ıe.&irmittir. 

Ebr cephesinde, Frankist tayyareler 
•t t()KU Jatalan düşmanı rahatsız 

etmekte berdevamdır. 

Cebelitank, 16 (A.A.) - Cezayir. 
l4en bugün saat 14 te buraya gelen 
Tcreja ismindeki Alman vapuru, dün 
c.ebtlitanlr açıklarında bir torpile çar 
paıU: hatan Artua Franau: gemtslnin 

tan on kişiyi buraya çıkarmı~tır. 
Barselon, 16 (A.A.) - Negrin ka· 

oinesi istifa etmiştir. Cmit edildiğine 
göre, kabine buhrllllJ, istifa eden ka ~ 
b!nede mühim de~işiklikler yapılma • 
dan bu gece hallolunacaktır. 

Barselon, 16 (A.A.) - Kabine bun· 
ranınrn nerede ise halledilmesine inti
zar olunmaktadır. Katalcııya genera -
litcsile cümhuriyet hükumetinin sal~
hiyetl~ri :meselesi halledilmi;itir. 

İzmir Fuarı 
İzmir, 16 (Husust) - İzmir Fua

rının bir "OEylule tehir edildiği ha
berleri as1lsızdır. Fuar 20 Ağust0s
ta muhakltak açılacaktır. 

Manisada Lodos 
İzmir, 16 (Hususi) - :Manisada 

k<los fırtınası ~ehri altUst etti. Yeni 
elektrik f abrikasınrn çatısı-'öktü,.. bek. 
çi yaralandı. ./ 

Sovyet Elçisi · _.,, 
İzmir, l<i (Hususi) ;- Sovyet elçisi 

Trcntief §ehrimize geldi. Fuarda Sov 
yet pavyonunun tanzimini tetkik etti. 
Basm~ fabrikasını _ıc.zmek üzere Na 
zilliye gitti.. 

Ft aosız navu genel 
kurmay başkanı 

Berline gitti 
Paris, 16 (A.A.) - Fransız hava ge. 

nelkurmay başkanı general Villöemen, 
yarm Ahnanyaya hareket edecek ve ge· 
neral Milhin geçen sene Fransaya yap_ 
tığı ziyareti iade edecektir. 

Berlin, 16 (A.A.) - General Villa • 
men, tayyareden inişinde, Mareşal Gö. 
ring adına General Milh ile daha bir 
çok zevat tarafından karşılanmıştır. 

Berlin, 16 (A.A.) - General Ville -
men, yanında Fransız büyük elçisi ol • 

duğu halde, lnterden Linden de Alman 
meçhul askerinin mezarına Fransız renk 
lerini havi bir çelenk koymuş ve bu es. 
nada ihtiram vazifesini jfa eden bölük 
törenden sonra general Villemenin ö. 
nünde bir geçit resmi yapmıştır. 

Filistinde yine 
yahudiler 
öldürüldü 

Kuıdüs, 16 (A.A.) - Hayfa civa -

rında Karmel tepesin<le bugün öğle 

den sonra bir otobüse bir tuzak kurul 
muş ve bu vakada altı yahudi ölmüş 
ve ild yahudi kadın yaralanmıştır. 

Kudüs, 16 (A.A.) - Dün öğleden 
sonra tedhişçiler birçok yerlerde faa _ 
Iiyette bulunmuşlardır. Ramallah ci • 
var ıda askeri bir müfreze ile müsel. 
l!h çeteler arasında bir müsademe oL 
muş, hay<lutlardan birkaç tanesi öl -
dürülmÜ§tilr. 

Hayfa, 16 (A.A.) - Karmel tere
sine tedhiş~iler tarafından yapılan bir 
akını mutea.kip cereyan eden müsa. 
demede altı yahudi polis memuru, se
kiz arap ve Y.orat Hakarmel köyi.iniı.n 
va.hudi muhtan ölJ:Iıii.stiir 

Muhtara refakat eden iki kadm da 

ağır surette yaralanmışlardır. Yahudi 
muhacirler, Galileye hAkim bir vazi • 
yette bulunan Karmel dağının tepe -
sinde kain Yarot Hakannel kasabar:n. 
dan bir kamyonla hareket etrni§lercli. 

Yanlarında polis memurları da bu • 
Iunrrı.akta idi. Köye muayyen vakitte 
dönmedikleri i!;in ara§tırm"lara. baş -
Ianmı§ ve yahudilerin cesetleri bir 
araba bulunmuştur. Biraz; ileride mü
tec<ıvizlerin sekiz cesedi görülmüş -
tür. Polis çetenin diğer efradını ara. 
maktadır. 

italyanlarıiı 1938 
deniz programı 

Niyuz Kroniklo gazetesinin deniz mu· 
habirinin yazdığına göre, !talyanlann 
1938 ıenesl in!!faat programı iki tane 85 
bin toluk b::uil gemisi ve müteaddit tab. 
telbahirleri ihtiva etmektedir. 
Almanlarnı verdiği haberler, bu ta.h. 

telbahirlerin dokuz tane kadar Qldu~ 
nu söylüyorsa da 20 veya ~5 kadar ol• 
duğu tahmin edilmektedir. 

1938 progı·amındald gemiler hariç tu.. 
tulacak olursa, İtalyan donanınatı11 bu 
gün l0:5 tahtelbahirl ihtiva ediyor. Bu 
miktara ancak 150 tane tahtelbahirl -0}. 

duğu Jöylenen Sovyet donanması tefev. 
vuk etmGl<tedJr. 

Şimdi ir§ıı. edilmekte olan Uıhtel).;ahir· 
ler de dal ilt hesap olmak ili.ere })ol tah. 
telbahiri olan memleketlerin ~u ba um. 
dan ölçüsii §öyledir: , 

Amerikanın ;l.O:S, Fransanın 93, Japon 
yanın 63, lngilterenin 6:5, Alm~ny ·1 

63 tahteJbahirl vardır. 

-o--

Lord Halifaks Londraya 
Döndü 

Londra, 16 (A.A.) - Lord Hall
fakııı, bugUn öğl~den J>onra Lopdra
ya dönmüş ve hariciyenin muhtelit 
daireleri şefler:l ile ıtemas etmiştir. 

Malüın olduğu üzere tatilini 
Yorkşayrde geçiren liariclyo nazın, 
.haftada blr kere Londraya uğra.

makta ~e enternasyonal vaziyeti tet
kik eylemel{tcdir. Yarın kendisi 
B:ı.şvekH Ceuıberlayıı Ue görüteeet. 

Sovyet Rusya 
(l!st yn-nt 1 incide) 

yetler tarafından ileri sUrülen keyfiye. 
tin, baştan Qa§a uydurma bir rapora bı· 
tinat eylemekte olduğunu bildirmiştir. 

Diğer taraftan, Sovyet kıtalan Ja. 
pon mevzilerine beş metreye kadar yak. 
!aşmışlar ve buralarda makineli tüfek 
yerleri hazırlamağa koyulmu§larsa da 
Japon kıtalarmın protestosu üzerine bu 
hazırlıkları terke mecbur kalmışlardır. 

Tokyo, 16 (A.A.) - Domei ajansının 
haber verdiğine göre, Litvinof, Şigemit. 
su, Mançuko ile Sovyetler arasındaki mU 
nazaah mmtakada hududu tahdit ede. 
cek komisyonun organizasyonu bahsin. 
de pek yakında görüşmelere başlayacak. 
lardrr. 
Eğer bu komisyon vazifesini ~uvaf -

fak~etle bitirebilirse, Sovyet - Mançu 
hududunun diğer aksamında da faaliyet 
başlıyacaktır. Maamafilı Japonya, şim. 

diden bu hususta her hl\ngi bir teahhll. 
de ginnig dcğilcUr. Salılhiyettar mahfil.. 
den bildirildiğine göre, Japonya, bu ko· 
misyona b\taraf bir aza seçilmesine ka. 
tiyen taraftar değildir. 

J aı><>nya, bitaraf azayı tamam ile uı. 

zumsuz bulmaktadır. 
Tokyo, 16 (A.A.) - Domef Ajansı bil. 

diriyor: 
Onu mebusandan onu ayandan olmak 

üzere }inni kişilik 'hir Japon parlamen· 
to heyeti, 27 ağustosta Tokyadan Man_ 

sukoya hareket edec<?k e orada, Sov. 
yet - Mançu şark hududunu bilhassa 
Ç'::n':ufc:l& tepesi da dahil Qlnıak üzere 
milnazaalı mmtakayt teftia eyliyecek • 
tir. 

Tokyo, 16 (f...A.) - Kabine, bu KÜJl• 
kil toplantısmda Şıuıg }{ay Şek'in reji,. 
mlnl tahrip maks.adile askeri, iktısadi ve 
diplomatJk mesaisine katiyen zwa ka. 
pılmakşıznı devama karar vermi§ oldu. 
ğunu bildirmektedir. 

Kabine, Han~eu'yu. ilk hedef ittihaz 
eqne~ suretile y~~i pir Çin vücude ge· 
tirıneğc de azmetmiş'lir. 

Tokyo, 16 (A./ı..) - Eug;ın Çin harbi 
için yeni milli seferberlik t~dbirleri a.. 
Jmmıştır. Öğlecten sonra ys.pllan kabine 
içtimamı müteakıg kabinenin, ,Japonya. 
nın m4Jıen ve maddeten tehlike k&rBt. 
.,_...ns ınuunauı;r,ı~u ua.p El"t?Dn;• -..cu 

verdiği resmen bildirilmiştir. 

Hımkeu, 16 (A.A.) - Sia.çoadan San· 
tral Njyuz ajansma bildirildiğme göre, 
Çin kıtaJarı Fuyange. girm~lel", ni~:ımı 

iade eylemişler ve mı:ıvpJerilıi t.hkim 
etmişl rd.ir. Ordunun k.uvayi kulliyest 
Haııgçeuya. doğru iJı;:rlşıektedir. 

Şa.nghay, 16 (A.A.) - Hanku~n bil. 
dı.r lıliği,1e göre, dok~ b•yyareli.k muh. 
telif Japon. ~ııva filoları, 'bu gü.n öğleye 
rlofru, yüksek bir ir "fadan Kayang ve 
Vuçangı l)ombardıman etmişlerdir. 

Hanyagdaki he.sarın fazlaca olduğq 

sanılmaktadır. 

Orman U. Müdürlüğünün 
Şiddetli Tedbirleri 

A~.rfı 16 ('l'elıtt'onla) - Orman u. 
mum müdürlüğü orman i~lerirıi.n e.11asu 
surette takibi için §iddeUi tedbirler a.l. 
maktadır. Bu münase})etle bazı orman 
mühendis ve :uıemurlarına i:ttel ~I çek• 
tirilmi§, bazıla.rina da ı:ıiciline ge~mek il. 
zere ceza verj,Jıniştir. 

Çar~ambıı onmın memuru Nuri, ziJn. 
metine para geçirdiği için, orman mesa. 
ha milhendisi Hasan Kılıç vazi!aşinde· 
ki alakaınzlığından dolayı igten el sek. 
tirllmlştir. 

Yine Cine mınt"kası orman roilhendis. 
!erinden 1!.."!vtır Özturk kontroldaki al8... 
kasızlıktan d.:>layı siciline iesmek Uıe· 
re teczıye edilmiştir. 

Lord Rwıciman'ın 
Görüşmeleri 

Prag, 16 (A . .4.) - Lord Runciman 
heyetinin tebliği: 

Bugün ::ıaat H.45 te Jtei.ıdcü.tnhur B. 
:Sene~. Lıord Runcimanı kabul et.ıniJ ve 
kendisi ile umumi vaziyet hakkında gö. 
tüşm.~\ştUr. Südet Almanları hey~timn 

ak~a.m saat 20 de LPrd Runchruı.n wc şr. 
kadnşJan ile bi.r içtima yapmalarJ ta. 
karrur etmiştir. 

Komoloşlar Aruında. 
Anka.ra., l6 (Telefonla) - Antakya. 

kon.solosu Celal Tevfik Karasapan l<u.. 
düs konsolosluğuna, İskenderun konso. 
lo!!~ Fethi Penli Antakya konsoloslu .. 
ğuna, merkezden Ahmet Umar İsken· 
derun konsolosluğuna, Fnibe konsolosu 
Zati Rosan merkeze '\·e yerine Kudüı 

komıotoeu 

lbrahimpaşa. 
sarayı 

(Üst tara.tı ı incide 

kahramanı !brabim Paşa ile Makbul 
rahim Paşanın dilğünlerl burada olm 
tur. Umumi heyeti itibarile ıivU 
nıiıııarislnln bugün yeglne ,nilmunelli 
lan ve Sultanahmet meydanmnı bilt 
blr cephesini işgal eden bu eski aa 
ile Sultanabmet camilnden aonra §İm 
ki Ticaret mektebinin arkaamda &§h 
ne, misafirhane, şüahane ve saire gi 
eski Türk içtimai muavenet mUess 
leri bulunmaktadır. Vaktile mimar Me 
met Ağa tarafından inşa edilmiş ol 
bu binalar ile lbrahlm Paşo. sarayı, S 
tanahmat camii ve mülhakatmdan he 
hangi biri ortadan kaldırılacak olsa Su 
tanahmet meydanmm eski bir Türk me 
danı olar!lk haiz olduğu kıymet sıfıra · 
dirilmi!! otur. Şu halde eski Atmeyda 
olan Sultanahmet meydanmm tarihi kı 
metini muhafaza etmek için mutlaka o 
nun etrafını ihata eden tarihi eıetle 
muhafaza etmek bir vazifedir. 

İşte Türk Tarih Kurumu yaptığı tetk:i 
lerle §U neticeye vardıktan sonra tab 
olarak şu karan vermiştir:Adliye sara 
yapmak için umumi hapishaneyi yıkı:!ıa 
aslA doğru değildir. Yapılacak şey umu 
mi hapishane ila birlikte İbrahim Pa 
sarayının diğer kısrmlarmı da kıyme 

bil.'llez işgallerden kurtarmak, bu eski 
Türk sarayının her tarafını temizlemek, 

icap eden yerlerini esld Usliıbuna belet 
gelmemek Uzere tamir etmek, sar@.ym 
önünli kapatacak surette sonradan ya.. 
pılmış blnalan kaldırmak, burada bir 
etnografya müzesi yapmak, e31d Türk 
ha.yatınr asır asır bütiln canlılığı ile bu. 
rada göstermek, böylelikle Sulta.nah • 
ruet meydanını da eski Atmeydanı ha• 
Iine getirmektir. 

Tlirk Tarih Kurumu ta.rafmdıµı varr.. 
lan bu karar dün Vali Muhit ln Ustün. 
qağın rei.şliği altında toplana';\ k'>ıniıı. 

yonda Jı~h ~dilrnlşt;lr. Afaalesc.f bu izah. 
lara rağmen komisyonda ekseriy~t u.. 
mumi hap!shanf'nin Yllalmasnıa tara.fta.ıo! 
olınu§tur. ~um.ınla beraber .k.oıni&vondll? 
-·--~""" ...... ,....-or """_.,.....-ıı lJeıJIIyeTinaen: 

Sıvas S'\ylavı {3e!!ijiett.in ile ~timar Se. 
dat Çctintaı; ve MUzel"'r Mildürü muba.. 
lif kalm~br, 

Bu vaziyete göre umumi hapishane• 
ni.n yıkılmaRt ~i artık bir hUktllnet me. 
aelest ~eklini alm~ oluyor. Bizim fikri. 
miıce TUrk 'farih Kurumunun bu mese. 

led~ki kararı tarih ilminin kararıdır. Şu 
veya bu ltomisyon tarafından verilmiş i· 
dari bir kararla wıwı aleyhine hareket 
etmek büyük bir hata olur. 

ASIM US 

Bir Ingiliz vapuru 
Vangse nehrinde blı 

Alman vapurunu 
batırdı 

Şanghay, 16 (A.A.) - Sa.l>tıhlcYkt 
Yangt&e nehdniıı manş9p cihetinde 
Nımtınıg Çeu civarında TungvıJ. Is.. 
m.inde}ü İngilj.a: vapuru, içinğe 160 ki. 
ıi bulunan Hansa jsimli Alman vapuru 
ile çarpışmıştır. 

Hansa müsa.demoden 'biraz sonra 
bcıtmı§tır. Ancak on üç ki~inin kurta.. 
nlabildiği söylenmektedir. Vapurun 
kaptanı da kaybolanlar arasındadır. 

İngiliz vapuru da hasara uğranın 
ise de i5indekilerc birşay olmamıştrr. 
Havanın bozuk olması müsademeye 
sebebiyet vermiştir. ~za ~asında 

koyda bir tayfun zuhyr etmi;tir. 

Koyna Sıhh·ıt Mdürlüğii 
Ankara, 15 (Telefonla) - Trab. 

zon sıhhat müdürü Bay Mahir ön. 
bilgin Konya sıhhat müdürlüğüne ta.. 
yin edilmiştır. 

Ziraat Vekili 
Ankara, 16 (Telefonla) -- lstanbul 

da bulunan ziraat vekili Faik Kurt -
oğiu bu ubah ~hrimue dönm.Q§.. 

''l-ewıo i!w~1q nın~o~uo - t 
tür. 

Lindberg Varşovada 
Varşova, l6 (A.A.) - Lindberg 

karısı ile beraber, Panavr yolu ~ 
İngiltereden buraya gelmiş ve saa1 
17,38 de Var§ova<t. O'kennle tayyare 
meydanına inmiftir. 
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Balkanlarda komitecilik tarihinden bir hatıra 

Seıanik Osmanh ban· 
kası nasıl bom

balanmışll 
Suikastı bizzat tertip edenler anlatıyor 

Sofyada çıkan Slovo gazetesi 
(Selanik suikastlerinin tarihini) 
neşretti. (Selanikte pan'ik) baş. 
lığı altında basılan bu hatıralar, 
suikasti tertip edenlerden Pavel 
Şatefin bizzat gazeteciye verdiği 
tafsilata dayandığı için, tarih 
bakımından kıymetlidir. Bu iti. 
barla Sel.Anik suikasti tafsilatı
nı Slovo'dan naklediyoruz: 

"'Gvadalkivir,, vapuru suikastinden 
sonra, kendi içine ~kilen Selalıik 

şehri geniş körfezin üzerinde korku. 
lu bir uyuşukluk arzediyordu. Sokak 
ların şurasında, burasında fen erler 
ışıldıyordu. Sel!nik şehrini o zaman 
hava gazı aydınlatıyordu. 

Halk uyk'uda iken sokaklarda nö. 
betçiler dolaşıyordu. Uyumıyanlar 

yalnız ölüm bekliyen gençlerdi ki, 
bunlar yarın, yeni hadiselere hazır. 
]anıyordu. Pavel Şatef hadiselerin 
inkişafını ''ne sannısak yemiş, ne de 
ağzı kokmuş,, gibi Partenoir otelin
de bekliyordu. Onun arkadaşların • 
dan her biri vazifeleri başın'da bulu. 
nuyordu. Hepsine ayrı ayrı vazifeler 

verilmişti. Şehre bir kaç kilometre u.. 
zaklıkta Selanik - İstanbul demir
yolu üzerindeki küçük köprüyü DL 
miter Meçef tahrip edecekti. Selanik 
idadisi talebesinden Milan Arsof ile 

llcye Triçkof ona yardımcı verilmiş. 
ti. Du üç kişiye verilen melinit çok 
·az olduğu için suikast tam olamadı. 
Komitelerin faaliyetini anlayan po. 
lis harekete geçtiği için üç suikastçi 
gizlenmek mecburiyetinde kaldı. 

Osmf.Ill! Bankası 16 nisan sabahı 
bombalanacaktı. :Slr }Un evvel ufsan 
15 te yeraltı kanalına giren komite 
Ortse orada bekliyordu. Bu kanal OR 
manlı Bankasının temeline kadar u
zuyordu. Bankanın önündeki caddeyi 
altından katederek karşısındaki bir 
binanın altına kadar uzayan kanal 
'içindeki suikastçiler akşam saat 7 
ile 8 arasında fitilleri yakacaktı. 

Çünkü bu saatlerde halk caddele. 
re dökülüyordu. Büyük liman şehri. 
ni aydınlatan hava gazıni tahriıp ve 
söndürmek için tesisatın boruları ke .. 
silecekti. Borular Selanik istasyonu· 
na yakın alçak köprünün altından 

geçiyordu. Bu vazifeye iki kilo meli. 
nit ile Kirkof memur edildi. İki ki. 
lo melinit bütün ışıkları bir saniye 
içinde söndürüp Selaniği karanlıklar 
içine sokmağa kati geldi. Diğer sui. 
kastçiler yerli yerinde beklerken ka
nalın içindeki suikastçi Ortse, şehir. 
deki ışıkların sJındüğünü anlamıştı. 
Sokaktaki fenerlerin sönmesi Kirko. 
lun vazifesinde muvaffak olduğunu 
anlatıyordu. Cesur suika.stçinin kal. 
bi yerinden frrlryacak gibi vuruyor
du. lşıklarm sönmesinden: beş da.kL 
ka sonra şehr'ln Avrupa mahallesi 
şiddetli bir sarsıntı ile sallandı. Os. 
manh Bankasının yeni binası duman 
içinde kaldı. Halk caddelerde koşma.. 
ğa başladı. Panik oldu. Fitiller on 
beş metre uzunlukta olduğu için ko· 

:mite Ortse fitili ateşledikten sonra 
bir dakika i~inde bankanın üst katı. 
.na koştu. Orada yaşayan banka di. 
rektörünün karı ve çocuklarına der. 
hal kaçmalarını, çünkü bir kac; dakL 

ka sonra binanın havalanacağını hay 
krrdı. Bu insani va:zıifesini yaptıktav 
sonra komiteci kimıse1ye b~lli et ne. 
den uzakla~arak evinde gizlendi. Ban 
kanm bombalanması öteki suikastçi. 
!erin harekete geçmesi için ilk işa.. 
retti. 

Komıitecilerden l.filan Arsof, ışık· 
larrn sönmesi üzerine deniz kenarın. 
dak i yazı ılk Elhamra tiyatrosunu 
bambalayacaktı. Tiyatroyu dolduran 
halk ışıkların sönüşünü muvakkat 
sandığından el çıroıyordu. Bu ka. 
ranlık ic;inde, bir kib m:!linit ile do. 
lu '>1an b0mbayı Arsof masa UzerinP, 

. 
şıklar saçmağa başlayınca, halk 
büyük bir teliş içinde tiyatrodan 
kaçmağa başladı. Bu arada Arsıof tıı. 
kayboldu. Bomba patladı, bir ga·rson 

öldü. Işıkların sönmesi üzerine niye 
Triçkof, Avusturya postaınesinin ö.. 
nünde iki demir bomba patlattı. Bir da. 
klka sonra ayni sokakta Mısır oteli önün 

de halk üzerine Dlmiter Maçef iki bombl\ 
fırlattı. Bu ild suikast bir çok ölü ve ya· 
ralrya sebep oldu. Köprü altındaki vazi. 
fesini hüsnü ifa ederek ışıklan söndü. 
ren Kirkof, bir faytona binmiş ve Grand 
Hotele gelmişti. Otelden sokağa bomba 

yağdırmağa başladı. Bütün şehir sokak. 
larma 30 - 40 bomba atılmıştı. Halkın 
tel&ş ve heyecanınran istifade eden sui 
kastçiler evlerinde glzlenmcğe muvaf· 
fak oldular. Velesli Gorgi Boğdanof Yu. 

nan kahvecisi Noyanm pencerelerine bir 
bomba atmıştı. Bu cehennemi patlayış 

blitlin şehri korkuttu. Limandaki bütün 
vapurlar düdüklerini öttürmeğe başla. 

dı. Hükfımet derhal faaliyete geçti. A.. 
rap binbaşı diye anılan Hasan Efendinin 
kumandasında 17 inci alaydan bir tabur 
asker geldi. Sul.kastçilerin gizlendiği ev· 
lerden bazıları kuşatıldı. Suikastçller bü 

tün bombalarını atıp bitirmişlerdi.Kuşa. 
tılan evlerin etrafında bütıin gece ateş 
teati edildi. Vladmir Pingof ayni gece 
Tophane önünde öldü. 17 nisan günü öğ. 
leden sonra Katolik klisesi karşısındaki 
Nutome Pepe'nin evinden sokağa bom. 
ba atan Ortse'nin bu hareketi tlzerine 
asker geldL Komiteyi orada öldürdü. 

Bulgarlar V ardar mahallesinde yaşı

yordu. İki saat içinde '10 insan ölmüştü. 
BuııllU' ~41 6;:;6;Yllllif14...4--li va.. 
huCA var.dt. Po118 bir çok tevkjiat yaptı. 
Sabah saat sekize kadar evinde gizlenen 
Kirkof, bir kahraman gibi ölmek istiyor. 

du. Yeni elbiselerini giymiş, silindir şap
kasını başına geçirmiş olarak güya bir 
telgraf çekmek bahanesile postaneye 
gitti. Kapıdaki nöbetçi m8.ni olmak is· 

tedi. Komiteci cebinden bir bomba çı. 

kardı, fitillemek istedi ise de asker ça. 
buk davranarak Kirkofu süngilledi. Ko. 
miteci orada can verdi. Komiteciler a
rasında çok enteresan bir sima vardı. 
Adı Traykof'tu. Boris Sarafof'un arka. 
daşı olan bu adam veremli idi. 

VALİ HASAN FEHMİ PAŞA 

Veremli Traykof, Vali Hasan Fehmi 
paşayı öldürmeğe ~emÜr edilmişti. Bu 
maksatla valinin konağı civarında do .. 
laşmağa başlayan komitecinin hareketi. 
ni polisler şüpheli görmüştü. Kendini 
yakalayıp üzerini aramak istediler. Bu· 
nun üzerine müthiş bir hadise oldu. VeM 
remli Traykof polislerden kaçtı, hayli 
uzaklaştı ve bir bomba tlzerine oturdu. 
Bomba patlayınca kanlı bir vücut yer. 
lerde tekerlenmeğe başladı.,, 

$\,, .,. 

(Slovo) refikimizin neşrettiği bu 
kanlı maziye ait bu hatıralar Bal. 
kan paktı çemberi etrafında dost· 
luk ve kardeşlik tesis eden Balkan. 
lı bütün milletler tarafından buglin 
nefretle anılmaktadır. 
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- Mademki ille benimle beraher be 
bekle oynamak istiyorsun, sen süt ni
ne ol. Ben de anne olayım. Bugün süt 

Karadeniz havuzunda 
Bölge ytizme blrlnclliklerlolo sonuncusu yapıldı 

Lik maçları fikistürü çekildi 
. ~ 

An karada Kara4eniz havuzunda ,.P 
' ' ~ bölge yüzme birinciliklerinin sonun

cusu yapılmıştır. Büyük bir meraklı 
ve seyirci kalabalığı önünde yapılan 
bu müsabakalar çok güzel olmuştur. 

Yapılan nıüsabakaların şekil ve ne. 
ticeleri şöyledir: 

100 METRE smT ÜSTÜ 
Bu müsabakaya beş yüzücü girmiş 

ve heticede' Gençler Birliğinden Ne. 
dim Akdilek, 1.31 6-10 dakikada bi. 
rinci, Güneşten Nihat ikinci ve Ni. 
hat Büyükcingöz üçüncü olmuslar • 
dır. 

200 METRE SmT USTU 
Bu müsabakaya da beş kişi girmiş· 

tir. !\eticede Gençler Birliğinden Su. 
at Dinçer 3,4 5.10 dakikada birinci, 
Nusret Öktem ikinci ve Turhan O· 
gan üçüncü olmuşlardır. Bu müsaba. , 
k.ada bilhassa Suat her zamankinden 
daha güzel yüzerek iyi bir derece aL 
mıştır. 

KÜçUKLER ARASINDA BİR 
MüSABAKA 

Bundan sonra hem günün müsaba
kalarına biraz ara vermek, hem de 
küçük yüzücüleri unutmamış olmak 
için, programda bulunmamasına rağ. 
men 50 metrelik bir müsabaka yapıl. 
puştrr. 

Dört küçüğün girdiği bu müsabaka 
da Bülent Erken 0.33 1.10 dakikada 
birinci, Nejat Nakkaş ikinci ve İhsan 
Kut üçüncü olmuşlardır. 

Spor ve tayyare 

ı; 1 

4x200 Bayrak yarışı birincisi olan ta~cı m sağdan: ihsan Telli, 
ımen, Suat Dinçer ve Nusret Öktem 

Cihat Deniz-

1500 SERBEST 
Bu müsabakaya üç kişi girmiştir. 

Birkaç turdan sonra yüzücülerden bi. 
ri çıkmış, Nihatla Keşfi devam et
mişlerdir. Finale 35 metre kala Keş. 
finin ayağına kramp girmiş ve neti. 
cede Nihat Büyükcingöz müsabakayı 
yalnız ba~ma 28.11 dakikada bitire
rek birinci olmuştur. 

ATLAMALAR 
Atlamalara Gençler Birliğinden 

Bülent Hasar ve Güneşten Turgut 
Gürer girmişlerdir. Beş atlama neti. 
cesinde Bülent birinci ve Turgut i. 
kinci olmuştur. 

4 X 200 BAYRA KYARIŞI 
En son yapılan müsabaka çok gür.el 

olmuştur. Neticede Suat Dinçer, Ih
san Telli, Nusret Öktem ve Cihat De 
nizmenden mürekkep Gençler Birliği 
takımı birinci, Nihat Alp, Hayri öz. 
kök, İbrahim Hakkı Sümergin ve Ni
hat Büyükcinıgözden mürekkep Gü • 
neş takımı ikinci olmuştur. 

Bu suretle sona eren müsabakalar 
neticesinde Gençler Birliği 41 puvan. 
la bölge birincisi ve 21 puvanla Gü· 
neş bölge ikincisi olmu~lardır. 
Bayrak mUsabakasını kazanan genç 

lere şiltleri hediye edilmiştir. 

Lik rnacları fikstürü 
Türk spor kurumu fu,tbol federas. 1. Spor • Beykoz 

,.........,,ı:ıtm~-.tt~Jmll.:~~;~\.1f tf a~f9°fuMiarra~- ~yıın»nvanw 

Sivil tayyarecilik bilhassa fn:;ilte. 
rede büyük bir siiratle ilerliyor. Bu 
arada kadınların tayyareciliği bir 
spor addederek gösterdikleri alaka 
çok büyüktür. Resimde gördüğünüz 
Mis Mona, bu kadınlar arasında o· 
lup bir çok uçuşları muvaffakıyetle 
bitirmiş ve kendisine liyakat madal. 
yası verilmiştir. 

- Cevabın bekliyorlar ama acele et 
mey.İft, yanınızda canım sıkılmıyor. 

yonunu tayin edecek olan lik maçları 
nın fikstürünü tayin etmek üzere İs. 
tan bul mıntakası fut bol ajanlığınca 
davet edilen şehrimizin teşkilata da. 
hil klüplerinin murahhasları evvelki 
akşam mıntaka merkezinde toplandı· 
!ar verilen karara göre: 

Birinci kümenin altı klübil, her 
hafta üç sahada birer maç yapacak. 
tır. İkinci küme takımlarına gelince 
13 klübün dahil . olduğu bu kümede, 
iki devreli lik maçının 156 müsaba. 
ka ile yapılacağı nazarı itibara alı· 
narak bu kümedeki klüpleri kura çe. 
kip ikiye ayırmağa karar verdiler. 
A ve B grupunu teşkil edecek olan bu 
13 klübün her iki grupundaki takım_ 
ları kendi aralarında çarpıştıktan 

sonra birincileri de ikişer defa kar
şılaşarak şampiyon taayyün edecek. 
tir. 

İkinci kiime klüpleri de her hafta 
üç stadda birer müsabaka yapacak. 
lardır. B takımları karşılaşmaları 

yine eskisi gibi cumartesi günü ola· 
caktır. 

BİRİNCl KCME 
11 Eylfil: 
Süleymaniye . Topkapı 
Vefa _ Beykoz 
ı. Spor - Hilal 
18 Eyliıl 

Süleymaniye • Hilfil 

OK GEÇ 
- Saatini kolunda unuttun! .. 

Süleymaniye • Beyk<» 
1. Spor _ Vefa 
Hilal - Topkapı 

2 Teşrinievvel 
Süleymaniye • Vefa 
Beykoz • Hilal 
1. Spor • Topkapı 
9 Teşrinievvel 
Süleymaniye - 1 Spor 
Beykoz • Topkapı 
Vefa • Hilal 
16 Teşrinievvel 
Süleymaniye _ Topkapı 
ı. Spor - Hilal 
Vefa • Beykoz 
23 Teşrinievvel 
Hilal • Süleymaniye 
Topkapı _ Vefa 
Beykoz - l. Spor 
30 Teşrinievvel 
Beykoz • Süleymaniytı 
Hili.1 • Topkapı 
Vefa _ t. Spor 
6 Teşrinisani 
Vefa - Süleymaniye 
Beykoz • Hilal 
1. Spor • Topkapı 
13 Teşrinisani 
Süleymaniye • t Spor 
Vefa - Hilal 
Beykoz • Topkapı 

tKtNCt KÜME 
(A grupu) 

Kasımpaşa • Galata Gen~ler 
Boğaziçi • Eyüp 
Ortaköy • Anadolu 
Kasıınpaşa. Eyüp 
Boğaziçi • Altmordu 
Feneryılmaz • Ortaköy 
Boğaziçi - Ortak~y 

Kasımpaşa • Altınordu 
Galata gençler • Fener yılma. 
Boğaziçi _ Feneryılmaz 
Kasımpaşa - Ortaköy 
Eyüp • Galata gençler 
Boğaziçi . Kasımpaşa 
Altınordu _ Galata gençler 
Eyüp - Feneryılmaz 

Kasımpaşa • Feneryılmaz 
Ortaköy • Galata gençler 
Altınordu _ Eyüp 
Boğaziçi • Galata gençler 
Altmordu _ Feneryılmaz 



1 
•• Sansu·r 

Tarihte nasıl haşladı 
lskender ve Napolyor. 
zamanında sansl.l r: 

postahanclerinde biriken mek
Büyük harp ilan edildiği zaman p;::~:z hemen hemen anlaşrlmıştı. 

tuplardan müttefik devletlerin biltün 

Büyük harpte casusların barckB.tı. 
nı kontrol hususunda sansürün oyna· 
dığı rol çok büyüktür. Bu suretle 
mukabil istihbarat teşkilatları san. 
aürde yakalanan mektupları başkasi 
le değiştirerek düşmanla muhabere. 
yi temin etmiş ve bir çok casus teş. 
kilatlarınm içyüzünU öğrenmeğe mu. 
vaffak olmuştur. Mukabil teı3kilatla· 
rın sansürde kullandıkları yeni bir 
takım metotlar umumi batpte yapı. 
lan casuslukları yüzde elli mefluç 
bir hale getirmiştir. 

Bitaraf memleketler vasıtasile gön. 
derilen casus mektupları sayesinde 
bir çok devletler kendi toprakları i· 
çinde çalışan düşman casuslarını, is. 
tihbarat şebekelerini, askeri cihetten 
gayet mühim olan gizli maliimatı el. 
de edebilmiştir. 

Sansör tarihte nası) baıladı? 
.Müttefikleri ve aylıklı askerlerile 

Boğazlardan geçerek Asyaya doğru 
ylirümeğe başlayan İskenderin bir 
gün yanına gelen sadık bazı taraftar
ları, müttefiklerin hoşnutsut:luğunu 
ve aylıklı askerlerin isyan etmek il. 
z.ere olduklarını bildirmi§lerdi. Is. 
kender, bu şayia ve gizli haberin ne 
şekild-0 meydana çıkarılabileceğini 
düşündü ve tarihin kaydettiğine gö· 
re, bütün muhabereyi kontrol etme. 
ğe karar verdi. 

ıa.oan postayı geciktirmiş ve Uç 
zır • A d'} • .. sonra resmen harp ılan e ı mesı gun 1 .. 
Uzerine bu postadaki mektup ar gon. 
derilmeden knlmıııtır. Kalan mektup. 

1 skeri sansür memurları tarafın· ar a .. 1. k 
d birer birer gözden geçırı ır en 

P
an. Lı'yon Marsilya ve diğer bil-ar ıs, , . . 

yük Fransız şehirlerındekı .:.man 
casuslarından Berline bazı gı ı ma. 
lumat gönderildiği meydana çıkmış· 

tır. 

F nsız postn memuru gönderme -ra 
1
. 

d. ~. mektuplar arasında Ber ın ve 
ıgı d ·1 b 

Viyanadan Fransaya gön erıen azı 
mektupları da nezdinde alıkoymuş • 
t Bu mektupların içinde Alman ve 

Aur. sturya tebaalarına tebliğ edilen 
vu "zl' t seferberlik emirleri ve bazı gı ı a· 

1. t bulunmuştur. Bu talimatta Al. 
ıma 'lt' 

e Avusturya tebaalarının ı ı. 
man v k'l . 
hak edecekleri kıtal~~m mev ı erı 

b'ld'rilmekte olduğu ıçın Almanların 1 ı .. 
Fransa ve Rusyaya karııı hucuma ge· 
çccekleri cephel:_r hn~k.ında. Fransız 
istihbarat teşkilatı kuçilk bır kanaat 
edinebilmiştir. Harp başlarken Fran. 

postalarında iki hafta içinde biri. 
SIB 'zl' 
ken mektuplardan toplanan ~~- ı ma· 
lfunat bütün harp devam cttıgı sen~. 
ler zarfında bir daha elde edilememı§ 

tir. 
Harp seneler.inde Lon~a ve Pari5:. 

teki posta idarehanelerınde askerı 
sansür memurları en küçük bir ga.ze· 
teyi, en adi bir mektubu, en zaramz 
sanılan alelade bir zarfı bile inceden 
inceye tetkik etmişlerdir. 

Baterflayın 
kahramanı 

sevimli 

Silviya Sidney 
Bir "altın adam,, la 

Sinemanın en sevimli artistlerin
den biri olan SllYiya Sldney nihayet 
evlendi... 

sıı-.·tya Sldney lkl hafta kadar 
evvel birdenbire Amerlkadan ayrıl
mış ve lnglltereye gelmişti. Bu ant 
seyahatin sebebi kendisine soruldu
ğu zaman: 

- Hiç, demişti. Çok yoruldum, bir
az dinlenmeye lhUyacım var. 
Fakat bugün anlaşılıyor ki Sllvlya 

Sidııey Avrupaya. e-.·ıenıııek için gel
miş ..• 

Hakikaten, Sih lya Londraya gelir 
gelmez nişanlısı Luter Adler fle bu
luşmuş ve onunla 1ki hafta kadar 
evvel dUğUn hazırlıklarını gördük
ten sonra nihayet gecen gün evlen
miştir. 

Slh il anın bu, ikinci evlenişidlr. 
Bundan evvelki kocası Nevyorkta 
meşhur bir kitapçı olan Benet Serj 
idi. Fakat Sil11iya Sfdney bu adamla 
bir sene zor yaşadı, boşandı. Her -
halde artistle bir kitap tabiinin huy. 
ıarı ve yaşayış tarzları birbirine uya
ma.mıştı. 

Ondan sonra Sllviya Sidney için, 
şununla e\ lenecek, bununla evlene
cek denildi. Fakat, bu şayiaların hiç 
biri doğru çıkmadı. Çünkü Silvlya 
Sidneyin beklediği bir nişanlısı var
dı ve bugün onunla eylenmiş bulu-
nuyor. 

evlendi! 

lskender, kontrol yapabilmek için 
.kendi evine gönderilmek ilzere bir 
mektup yazmış ve biltiln maiyetin. 
dekilerle, müttefiklerine ve aylıklı 
askerlerine, ailelerine gönderilmek 
üzere mektup yazmalarını ve bu mek 
tupıarrn hususi adamlarla gönderile· 
ceğini söylemiştir. lskenderin kafa. 
sındaki §Upheden haberi olmıyan 
memnun, gayrimemnun asker ve za. 
bit, herkes nilelerjne birer mektup 
yazarak hususi postaya teslim etmiş· 
lerdir. Postalar tam yola çıkacakları 
zaman lskender bütün mektupları is. 
temiş ve hepsini birer birer gözden 
geçirterek bütün vaziyeti, dost ve düş 
manını öğrenmiştir. Bundan sonra or. 
dusu arasında temizleme i~ine giriş· 
miş ve bu ameliyeden sonra yoluna 
devam etmiştir. 

İşte istihbarat teşkilatile birlikte 
çalısan askeri sansürün teyakkuz ve 
dikkati sayesindedir ki, en korkunç 
Alman casuslarından Müller meyda. 
na çıkarJlabilınişti. 914 scnesin'in bir 
yaz gilnil Londrada askeri sansilr 
masasına bir gazete verilmiştir. Bu 
gazete Amsterdama gönderilmişti. Ga 
zetenin üzer.inde gizli mürekkeple bir 
kaç satır yazı bulunduğu anlaeıldı. 

Bu satırlarda: 

Silvh a S\dney Ho\l\vudun en neş
eli ve en hercai kadınlarından blrJ 
olarak tanınmıştır. Hakikaten öyle· 
dlr: Çok kero fş ortasında. styildyo
dan çıkrp gittiği olmuştur ... O, her 
aklına geleni yapmak ister ve yapar 
da ... 

Floram; L'orç .• 

,' Diğer taraftan büyük Napolyon, en 
büyük harpleri idare ettiği günlerde 
bile istihbarat i~lerile uğraşmağa va. 
kit bulmu~tur. Gününün bir iki saa. 
tini gizli mektup ve vesikaları oku • 
yarak malumat edinmekle geçirirmiş. 
Hususi ve şilpheli bazı eşhasa ait bir 
çok mektuplar Napolyonun kontro -
lundan geçmiştir. RişelU isminde bir 
Fransız açılması memnu olan hususi 
mektuplan açıp okuyanlardan biri. 
dir. Bir çok kral ve kumandanların 
)ıususr mektuplarım açmıı;ı, postayı 
~stihbar vasıtası olarak kullanmıştır. 
lstihbarat işlerindeki metotlar mo· 
dernleştikçe mektupların açıldığını 
belli etmemeğe mahsus hususi birta. 
kını aletler yapılmıştır. Bu aletler sa. 
yesinde zarfların açıldığı katiyyen 
belli olmazdı. Mektubu okuyan, zarfı 
yırtmadan açar, tekrar kapayarak 
mahalline gönCJerir, istihbarat teşki· 
)atları zarfların içine yazılı başka 
mektuplar yerle~tirir, i~ yarayacak 
malllmat ister, gelecek cevapları bek. 
ler ve muhabere eden tarafların fikir 
ve gayelerini öğrenir. ve hatta sor. 
duğu suallere cevaplar alır, cevap ve· 
rir ve bu suretle casus teşkilatının 
planını öğrenirdi. 

Umumi harbin ilanı günlerinde bü. 
yük devletlerden yalnız Rusya ve 
Almanyada sansür kadroları hazır. 
lanmıştı. 

Fransızlar askeri sansüı· i~inde gc· 
ri kalmakla beraber, harbin daha ilk 
aylarında mükemmel bir sansür kad. 

(S) nin şimale hareket ettiği ve 
(201) den malumat alınacağı yazılı 
idi. (Skotland Yard) yani İngiliz giz· 
1i istihbarat teşkilatı memurları S. 
nifı Peter Jan isminde biri olduğunu 

meydana çıkarmışlar ve bu adamın 
yaşadığı yerde temas ettiği dostları. 
nın evinde arnştırma yapmışlardır. 

Bu arastırmalarda bir kalem ile gizli 
mürekkep elde edilmiştir. Tevkif e. 
dilen Haan uzun uzadıya sorgııya çc· 
kildikten sonra büyük Alman casus. 
Iarmdan Müller de meydana çıkmış. 

tır. 

Jnoföz mukabil casus teşkilatı MUl 
Ier h

0

akkında esasen kfıfi derece ma· 
lfunat sahibi olduğu için, onun do. 
!aşması muhtemel olan biitün kasa. 

ba ve fchirlerde ara~tırmalara baş • 
lamış ve neticede büyük bir lngmz 
limanında yakalayarak Londraya ge. 
t'rmiştir. ).Iiiller dünyanın en kurnaz 
,
1 

zeki bir casusu idi. Şifre üzerine 

tverti ettiği maJUmatı kilçük ticaret 
e p ·ı· 1 1 .1• Inrına. benzetir ve bu ı an an n. 

ı an l . d 
gilteredeki vilayet gazete erın e neş· 

rcttirirdi. 
Bu ,Jiınların basıldığı gazeteleri 

Almanyaya gönderir \'C bu metotla 
. 1. lfımatı şeflerine ulacıtırırdı. 

gız ı ma • 
M"ller tcvldf edilerek Londraya ge. u 1 • 

t . "!dikten sonra kullandığı şifreyı 
ırı 1 ·ı· k 

1 .1. 1 "gr~ enmiştir ngı ız mu a. 
ngı ız er o · .. . 

bil casus teşkilatı bu şifre uze:ınc 
Müllerin yaptığı gibi, gazetelere ılan 
veıınekt devam ederek AI.manyadan 
milhim miktarda para cclbme muvaf· 

fak olmuşlardır. 
Almanlar İngiliz istihbaratının~ ga 

zetelerle bildirdiği malftmntı dogru 
zannetmekte devam etmi§ ve bu hal 
aylarca sünnüştür. 

Aldatılan Alman gizli istihbaratı 
en m ıumnttan dolayı 1n-3ilterc. 

' rı . 
Y mılyonlarla mükafat göndermış. 
tir ki. bu paı alar Skotland Yar'ın 
kasasına girmiştir. 

"Madam BattCTflay,, (Bayan ke
lebek) in sevimli Çinli artisti aslen 
Rltstur. Babası diş doktoru idi. Sil
viya pek kUçilk yaşta tiyatro) a baş. 
Jnmış, ve tiyatroda meşhur olduktan 
sonra da onu gOrUp beğenen sinema
cılar Hollivuda kaçırmışlardır ... 

Vilviya Sidnoy ille defa olarak 
".Madam Balter!lny,, da rol aldı ve 
bu Ço So San ismini taşıyan Çinli 
kadın rolUnde o kadar muvaffak ol
du ki bu bir tek film onu meşhur et
meye ktıff geldi. Esasen onu Şark 
mem lekctlerlnln gUzelllğinl temsil 
edebilecek bir artist olduğu için si
nemaya almışlardı. 

Vilviya Sidncy ondan sonra bugü-
ne kadar yirmi~ e yakın film çevirmiş 
ve hepsinde çok muvaffnk olmuştur. 
Bunlar nrasındn (Cennl Gerhat, Meri 
Barnz kncıyor, 'Yaşamak benim hak-

kını 'e Perili ormandaki kız) fJim
lcrJni sayabiliriz. 

Vilvlya Sidney Amerlkada da ilk 
olarak "Metropolis,. filmini ~evir
miştir .. Bu filmde ona rol veren sah. 
ne \Azli Fritz Lang ile evleneceği de 
sayi olmuş, fnknt bu da asılsız cık
mı!:.lir. Bununla beraber, Frltz Lang 
ın onu hakikaten sevdiği, izdivaç 
teklif ettiği, fakat Sllvlynnın kabul 
etmediği söyleniyor. 

Artist, lngiltereyc gelmeden ev
~ el el alın birçok kimselerin fzdh·aç 
teklifi karsısında kalmış, fakat bun
ların hiç blrlııl beğenmlyerck: 

- Ben bir altın adamla evlenece
ğim ! demişti. 

O zaman Sfh1ya Sldneyin bu sö
zUndcki mlinayi tamamlyle anlıya -
mnmışlar, onun çok zengin biri ne 
c\ ıenmck istediğini zannetmişlerdi. 
Ji'nkat, Sfh iyn Sldneyin "Altın a
dam,, sözU llo ne kasdettfğl bugün 

(Sonu Sa. 10 Sü. ~) 

Ef es lzrnirde 

Jzmir, (Husu"İ) - Denizbank fz. 
mir şubesi he ahına Almanyanın Bre 
mendeki tezgahlarında inşa ettirilen 
iki vapurdan Efes, limanrmıza gelmiş. 

tir. 
Birkaç gun evvel 

geçt;gi haber verilen 
mektedir. 

Cebcluttankta'l 
Sur da beklen • 

:e:res vapuru, 730 yolcu istiap ede· 
cek b.iyüklülctc ve üç kattır. Mazot i 
le müteharrik olup, saatte 12 mil ka. 
tedcbilmektedir. Yeni gemilerin bebe • 
ri 220 bin liraya yaptınlmrştır. Efes 
ve Sur vapurları yakında seferlere 
başlıyacaklardır. 

. rosu hazırlamağa muvaffak oldular· 
Askeri harekatın başlamasından bir 
kaç gün evvel uzağı görür bır Fran. 
n:z posta memuı u biıtUn mesuh) eti 
Ur.erine alarak Almanya ve diğer düş 
man devletlere gonderilmek Ur.ere ha· 

~~ ...... -----.-1111111i1ımllllllllll .. 

Cincer Rocers 
Pred Asterle yeni bir 

film çevh ecek 

J,umr:ıl ~ ılclız Cen<'errocers büyük bir 
ııımarraı.ı~ct k z:ın ını)on ikı boşanm• 
fılmındcn onrn FrcıJ A'iter Ue teknr ai
neııı:ı h:ıl otınn dönül or; rejısörlerln bu 
.}ıldız lınkkındaki hukuınlerı kat'ıdfr: Bu 
l ıldız l :ılnız b:ışına fılm çevirdıll Takit 
nıımıflak olanıılor .. Fred A ter de hafta 
kadın lıldızt:ırla çcvırdıAi rıımleri ba'8ra. 
m:ıınışlır. O halde Lıu çıfl dalma beraber 
film çel'irmelıdir. 

• l\lirnn Loy tecruhc pılotu fiJmlndea 
'Sonrtı ııncnk bir h:ırın işsiz kaldı. Simdi 
sene Klıırk Gııhl ile }eni hır operet IUmJ 
çe\ iri} or. Bu fılm hıtllktcn sonra tatil 7ap. 
nııık ti zere CJ:l lfıldc Pıırise gelecektir. 

• Kuçuk Dusılııs l-'crb:ınks \ 'C Janeı Gey. 
nor }eni hır ımıcern fılıni çedriyorlar. 
Bu fılmdc çok mıırnrfnk olmuş hır flmen
dıfcr k;1 o ı \'ardır. I olct Gor'' r da Şar. 
!onun kendı'iile bcroher çe\ irmeAı vaadet
tlğı fılmi beklemekten hıkmış ve Duglasın 
ÇC\'trrliğı fılındc rol ıılın:ığo razı oımutıur: 
Bu film, hu çok Rlızcl figuronın söz 16y. 
lc<lı 1 ılk film olııcaktır. Sınema mlmek.. 
kıtlcri, bu genç kızın, guzcl vücudQ ~-.. 
cakları kadar sanatkArane k 
balkın hoıuna 
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No.30 \'azan: Niyazı Ahmet Jzmit haherleri: Mersinde giizel bir 
hayat var 

Yümüktepede yapı,an hafriyat
tan iyi neticeler alandı 

Bir gd.:e yarısı doktor üd silahlı 

Dersimlinin refakatin.de mağaranın 

gizli bir kapısından uzaklaıırken Ad
nan, Seyid Rizanın önünde oturuyor, 
konuıuyorlardı. Seyid Riza soruyor
du: 

- Demek bizimle ~alıımak istiyor
eun öyle mi? .. 

- ltimad ederseniz .•• 
- Yok bizimle çalıımak istiyen ça-

lışır. Fena yola saparsa cezasını gö
rür. 

Adnan, pek fila biliyordu ki, ceza, 
her hangi bir iş için değilı Ders.imli 
aklına estiği vakit istediğini öldilrtir-

dü. Artık, blitUn içyüzlcrini öğr.enmişti 
ve Dersimlilcrin, S.eyid Rizanın etra
fına toplananları da dahil olmak Uzere 
hiç biri Tilrk askerinin buralara kadar 
ilerliyeceklerlne inanmıyorlardı. Onlar 
dağlarda mevhum topların kurulu ol
duğuna inanırlardı. Düşman tehlikeli 
bir hal alır almaz, o toplar kendilikle
rinden ateş alacak ve hiç kimteyi yak
laştırnuyacak. Hurafeye bu derece i
nananlann neler yapacakları da kcn. 
diliğinden anlaşılır. 

S.eyid Riza güzel Besisi ile mağa
rasına çekildikten sonra Ali Şirle bat· 

bap kaldı. Dersimin erkanıharbi adam 
lanndan biri ile ru emri vtrdi: 

- Bu gece ( ..... ) köyilne gidip yi
yecek getirin ... 

Söylenen köy, muhalefete iştirak et 
miyen Dcrsimlilere aiddi. Tabii koy 
basılacak, karşı gelenler olursa oldılni 
J~.:ekti. 

Adnana döndü: 
- Mademki siz de bizimle çalıpyor
ıunuz. bizim yapnklarımızı yapacaksı
nız. Elbisenizi de·· tirlniz. Haydi, 
sis de onlarla gidiniz. 

Emir emirdi. Gitmekten başka çare 
yoktu. Baskıncılar esasen hanr vazi
yette idiler. Adnanr da yanlarına ala. 
rak mağaradan çıktılar. 

Genç iddffritnti 'el._•• CIMp 

!buğu görmek istıyordu. Dersimli kız 
kendisini tehlikeli işlere sokmiyacağı· 

na dair söz vermişti. Halbuki işte en 
tehlikeli yere gidiyordu. Fakat, bir 
ıey söyliyemedi. Ylirüddıer. 

Dersim dajları kapkaranlıktı. Bir a 
dım ilersi gözükmiyor fakat Dersimli
lcr aydınlık bir yolda yürüyormuş gi

bi koşuyorlardı. 
Adnan ortalarında gittiği halde az 

bir müddet sonra geride kalmı§tı. Ar
kadaşların kaybetmemek "çin bütün 
gayretini sarfeJiyor, tüfenğini yerde 
•.iruyerek, taşlan tırmanarak koıu

yordu. 
iÜgutiicU bir rüzgar esmcseyd', bu ka 
dar hızlı gitmeğe iırikan yoktu. Buna 
rağuıen terliyordu. 

Bütün gece yiır~'düler. Sabah ağa
rırken soyacaklan köye yakl mıdar 

&. tık ışıkla beraber bir kaç keçinin ve 
bir iki insan go esinin dcla§trğı rtop
rak evli köye 'r 'Jer. On ~i idiler. 
Reisleri en önde ,gidiyordu. <Sili.hını 

havaya kaldırarak bir Cl atC§ 'etti. Der 
aimJiler süratle sağa sola dağıldılar. 

JGubelerden yarı çıp1Ak silihlı Der
eimliler kôfuşmuşlardı. Reis 'yiyeU'k 
almak · çin geldiğimizi öyledi. 'Köyün 
sarılmq olduğunu, vermemek veya kar 
fi durmak istenirse, köyde bulunanla 
rm hepsinin öldürüleceğini yüksek acı 
le bildirdi. 

Sonra Adnana döndü: 
- Öyle abdal abdal durma şimdi 

öldürürler seni ... Biraz geri çekil, ate§ 
ederlerse yat yere ... 

Dedi. 

Reis söııanü bitirmi,ti. 'KulubeJerin 
arkasından bir silah patladı o ande ka 
pılara çıkan beyaz donlular sır ol<lu
lar. Adnan hemen yere y<ıttl. Bc:.rlıle
re i tir~ eden Adn n, tehlike ~nların. 
da alınat.:ak tehirleri bilfiil 'tecrübe et 
miş olmakla 'beraber fU Dersimde bir 
türlü kendine gelemiyor, ne yapacağı
nı şaşırıyordu. 

Esasen ısürülmüş tüfeğinin emniyet 
kanadını indirdi. SiUih sesleri iki taraf 
tan da açılmıştı. Durma.dan kısa 'fası· 
la~arla devam ediyordu. 

Bir aralık kulağına sesler geldi. ;Fa 
kat kimin ne söylediğini anlamıyordu. 
Yalnız f8YRJ Y'8Ya§ •ilih 9CS1erinin din 
ti Dl, eenra 

koşupnlann da bağırdıklarını duydu. 
Başını kaldırdığı vakit yabancı simala
rın arasında olduğunu gördil ve görür 
görmez de bir silih sesi ile baımm 
ta§ toprak içinde kalması bir oldu. 
Tehlikeli bir vaziyette idi. Kımıldadı
ğı andc ikinci bir kurıunun beynini 
delmesi muhtemeldi. 

Aklına gelen, silahını kaldrrıp kar
şısındakilerin görebileceği ıckilde fır

latmak oldu. 
Bu tedbir iyi olmuıtu. İkinci bir 

kur§un sıkmadan yanına yaklaıtılar. 

Adnan omuzundan tutup kaldrnnca
ya kadar yerinden kımıldamadı. 
Ayağa kalkar kalkmaz etrafındakile 

rl silıdü: ' 
- Siz dedi, Scyf d Rizarun adamları 

mısınız~ 

Biri: 
- Niçin soruyorsun? diye cevap ver 

di: 
·- Ben onlardan değilim tic onun i· 

çin ... 
Adnanı kulubelerine göturdliler ve 

Adnan batından geçenlerin hır kısmı
nı anlattı. 

Kağıt fabrikamız 
Kuruluşunun dördün· 

cU yılı k utlaodı 
İzmıt, (Hususi} - Kağıt fabrika

mızın kuruluıu, 4 Uncü seneyi bitirip 
beşinci yıla basmıı bulunuyor. Bu me. 
sut hadise, bilhassa şehnınizde derin 
bir sevinç ye şükranla kutlanmı§, bu Menin, (Hususi) - Mersinde ge. 
mUna.sebetle Sapancada eğlenceler ter- ce hayatı gündüz hayatı kadar dcvam-
tip edilerek ziyafetler verilmiıtir. li ve ciınlı . Caddeler, bir kıaım mağa.. 

Baıta vali TC parti baıkanımız B. ğalar. lokanta, ber, gazino, otel, bah· 
HAmit Oskay olmak Uzere, ~hrin ile. çe, ainema ve kırataneler hıncahınç 
ri gelen zevatı, fabrika memur ve iı- dolu. Karada ve deni%de adeta dinme. 
çileri Sapancada güzel ve neıeli bir yen bir faaliyet göze çarpıyor. Kal • 
gUn yapmı§lar ve gece geç vakte ka- kan bir treni henüz geleni, demir a. 
dar devam eden gardenparti yapılmıt- lan vapuru funda edeni takip ediyor. 
tır. Kamyonlar durmadan yük, taksi ve 

İkinci kağıt ve sellilloz fabrikalan atlılar insan taııyor. 
mızın inıuıtı devam etmektedir. Nereye baksam, hangi dönemeçten 

• ts.tanbuldan Karagümıük takımı ne yöne luvrılsam bir hareket ve can 
şehrimize gelerek idman yurdu ile bir lılıkla karşı karşıya geliyorum. Cad -
maç yapmıştır. Pek kalabalık olan ınaç delerin her iki tar fında kurulu modc-
heyccanla seyredilıniş ve Karagümrük m evlerden müzik ~ insan sesleri yük 
takımı gerçekten güzel ve zevkli bir Beliyor. İierkes şen, neşeli, gülüyor, 
oyun tarzı göstermiştir. söylüyor ve eğleniyor. 

• • * İdman yurdu çok kuvvetli olmasına Mersinde hayat, denildiği kadar pa. 
Adnan artk isyan eden Dersimlilc- nğırtcn bu maçı büyük bir wkla halı da oeğil. Birinci ısınıf lokantalar. 

rin semberi dıımda kalmı!tı. Köylüler l - 4 lkay~tmiıtlr. dan olan -Sakaryada elli kuruşa mil • Muharririmiz arkadaşile beraber 
ona inanarak Pemfe göto:.irdUler. İlk • Şehrimizde belediye intihabttı 'kem.melen karnımı doyurdum. 20 ku- Pompei polis harabelerinde 
lti doktoru sormak oldu. Fakat, dokto bazırlı'ldan bathtnıııtır. Bu sene 'bele. rup kadar kann doyuracak yerler 
lrıun gelmediğini duyunct ip ısızladr. diye 'intihabatmm çetin olacağl ve be- varmıı. iki çocuklu bir ailenin ayda mur 'Ve lİ§lek iskelesi bugün iskeletini 

- Zavallı doktor, muhakkak bir ka kdiye reisinin ıdeğiıeceli !kttnctle kırk lira ile orta bir hayat ısürmesi b'ile kaybetmit vaziyette. 
zaya kurban gitmiştir. diye dUJündü. söylenmektedir. Yeni belediye reisliği pek5.1D. mümkün. Maamafih, ayda '100, Viran§Chirden •ynlırken Çuktirova 

Sonrar ağabeysini sordu. Bulundu- için ~dı geçenler arasında bahriye kay hatta daha fazla sarfedenlcr de yok ve içelin yqad ğı zengin t ... rihi \iuşu. 
iu yeri kimse bilmıyordu. İlk i!i K~- makamlığrndan müttkait B. ismaıl ldeğiL Sarfiyat arttıkça yaş:ınan haya- nüyorum. Ba.ba evlat 'tCslisinden yüz 
zırnı bulmak, bR§mdan geçen macera Hakkı da vardır. tın da değişeceğinde şuphe yoktur. !flllarca -evvele dayanan ve bunca dev. 
lan anlatmak olmalı 'idl Pertekde bir • Ayın 21 inde büyilk at kO§ulan Burada 'Cs'kinin en ufak 'bir }d ve ri ihtiva eyliycn bu tarih, Tarsusta de. 
gece kaldıktan ve mümkun oldugu ka yapılacaktrr. eseti kalmaml§. iter \a1lakadan, büttln vam -eden Gözlü Kule hafriyatı sonun 
dar kendini gizledikten 1sonra !Hozada it Gölcükde !deniz fabrikalan spor insanlar yeni 'Ve medeni hayata tama. da bUsbütün aydınlanacak ve hepimize 
hareket etti. Orada Kdzımm ınerede ol klübtlnün tertip ettiğı sünnet düğUnB mile intibak etttıiş. Mersınde kala ğım bilmediğimiz bir s-ok hakikatler öğret 
du - unu bilirlerdi. çok güzel olmuı1tur. mUddetçe tam bi.r Avrupa 'konfor ve miş olacaktır. 

Adnan, •ğabcysine giderken bütün • Gölcükte !halk, tozdan ve köpek r ıtıayatı ya§rycn:ım. Erteııi giln, tüccardan değerli ıgenç 
maeeralannr anlatmakla ne kazanaca- 1crin çoğalmasından, ıto'kantalann ve • .. Bay Habille .gittiğimiz Yümüktepcdc 
tını du.,.inehıiyordu. Ne ~apabilirdi kahvelerin pisliğinden , belediyenin lbu ~C!diğimi hab .. r .alan >Cleğerli arka. Liverpol ünivcnitesi asan etika pro -
bl&IMiaa -~ 'OiiiıNa--.. ... , .-.. '!19.., ... _..,,...,.....,-ı;, ........ ,..._l!'W-'~.-.fııiiıii,..ı..;....-ı..,;;...,.,u;;....ıa.ı· ~:;;iıilfiNlillMililımıı@_i~ ftsö il !4. JOA Gar4tAD4ı 
F .. ~:ıt, ağabeysinden ya:-dmı göreceği· mektcdır. Gölcuk beledıycsinin nazarı Bay Enver Ali ziyarctıme gelili. Bir yapı an Kazı da1çe1 -tarihi 
ni umuyor<lıu. Gülçubuğu tekrar bul- dikkatini çekeriz. müddet dereden, tepeden konuştuktan kıymetli neticeler vermiştir. 
mak için Dersimden kolay kolay ay- ----<>---- ve Mersin haldan a'ki fikirlerini 'Oğ _ iM-ersinin oldukça muntazam tosa _ 
n1mıyacalttı. Tütün Rekoltesi rendi'kten ısonra birlikte otelden ~k- ıarla bağlı bulunduf,ru lbu civar, zen • 

- Nasıl olsa İ§ sona eriyor. :Asıie- ltzmir, (Hususi) _ Ege mmtaliası _ ilk. tık ! o1ar:ık Viran ehre kadar gin portakal :bahçelerik kapalı. P<>rta. 
rin hepsi ele geçecek ve o vakit Der- "'-ir .aaı:entı' "'aptık. kdlcılık -siıratle teral(ki ve inki•a1 ~ • ı. 1 nın tUtün rekoltesi, havaların gayri u -e. 'J "' 

sımden GülçubUıda ayn!mak da müm müsait gitmesmden ve ekimın 1lZ ya- Milattan asırlarca evvel .fin salan tm. diyor. Öyle unnediyorum ki, birkaç 
kün °1acak ... diyordu. 'ipılmasmdan bQ sene noksan olacak_ yük ve muhteşem bir medeniyetin en Yil sonra Dortyol t>Ortakalctlığmı ge-

Y-alruz Gülçubugun vah•i hiSlerini u 1-k d · 1 · ride bırakaeaktır. '8ilhassa Yafa ... 1·n91• :ıı tır. 4>arhl evır erıni tatml§ 'Ve tyapmıı "" 
ııutturmak, canavarca arzularına sed .., 1 p . 1. ıraWiNliı:dir. llu b8hse ileride . .-..raflı •e-uk tahmine göre, rekolte 30 mU • O an ompeı pô lS §ehtinin yerinıde r• ...,. :ıı 
çekmek lS.Zrmdr. O, Cebraildcn inti- ' kilde >temas edece~7'.. yon 11nlcdur. Maamafih 1ktirakhğm -de. 1 - !1.0 sütundan başka tek 'bir eser "'-
kam almadan, anasmrn mezarına bir vammdan bunun 25 milyona '5Uımeii kalmamı§, maamafih 8 - ııo sütun & öğleye doğru sıcaklar bastırdı. Yü. 
Türk zabitinin kanını sürmeden yap ·· muhaldcaktrr. Geçen ıene'ki rekolte olsa, ~nsan, bunların heybeti karşısın- ruyenlerin terli ylizl~rinde sıca"'a kar. 
yacağa benzemiyordu. ~klınıda tek fi 6 

kir bu idi. 46 milyon !kiloyu bulmu§til. da eski medeniyetin -haşmet ve :zevkini ıı elan ii'kiyct okunuyor. Soğu'k su, 

~dnan ibir <laha G5Jçubuğu e
1
e ge- Birçok yerl~rde tütün krrma ame _ tadıyor. ayran? terbet 'Ve donaunna satanlar 

çirebilse 'mkSnı 
3
,
0

k erbcst bıra'kmı· liyt!!ıi sona ermi§, :ıcurutu1an mahsu • Biraz ileride gene bu devre ait ve en faal YC sevinçli anlarını 3'8§tyor. 
yacak, harekat neticesine kadar :nattl fün bır kısmı balya haline getirilmi~ o tarihte ticari bakımdan milhim mev Zaten halk ve en ıtriyade çooulClu ai. 
hapsettirccckti. tJr. kii olan iskeleyi gördük. O günün ma leler bu mevsim §ehiroe 'kalmazlar -

(Arkası var) nuş. 1 S - '20 kilometre mesafedeki ________ ....:,_ __ ..___:..~- 1 yaylalara çekilir, <ÜÇ yaz ayını bu 1000 

Tuzlada Elektnk Santralı z mı• r 1 u ar) 0 da - ı200 1nette "l'&kıırundaki 1>oı suıu 
timir, (ausuSi) - 'l'iızlada lbü)'ük 'Ve güzel !havalı yaylalarda geçirirler. 

bir -elektrik ~ntra:1ı 'ıcurUlaca'ktrr. Bu miJ. Buna göre, i§i olan ..erkekler, 

&antraldan istihsal edileceic elektrik, yen ı· ı ı· k 1 e r ancak tatilden istifade il~ ve 'haftanın 
Çamaltı memlahasının Dütün ihtıyacr. 'iiihayet kırk eaatini yaylada geçirebi. 
nı karşılayabileceıctir. tnee tuz fabri- liyorlar, demektir. 

kası ve sair bütün tesisat elektrikleşti Vi '"anadaki döner do'.abın Bu itte .de gene kadınlar ika.zanç. 
rilm1§tir. ~ h. 

ız!:r(s::~ -~e~ı~:rinde bir eşi yapı:dı 
yine bir facia olmuı, Bursalı Bayram lzm.ir, (Hususi) - iFuarm •sılma-
oğlu Yaşar isminde genç bir çCban ama artık birkaç gUtl lblllllfbr. Kül .. 
iboğulmuıtur. Yapr Gediz kenann<ıa tüt parkın !fuar aahasmaa, ıgcceli gün-
lkoyunlannı ~amıı. sonra yüzmeğe düzlü hummalı ıbir fwi~ wr. Eğ • 
girmiı ve öir daha da &ıkmamıştır. lence yerlerinin huU"'la:nmamna bq • 

lannuıtır. Bir ıdiğer taraftan ıpnyon. 
Hamidiye Samsunda lar <da 'tanzim iUilmektcaic. 

~amsun. 6 l(:A.A..? - Bamidi~ mek· ı S.:ıvyct fpaVfonunun ma'llan llıuıust 
~cp gem t <lllıı kşa:ttı lfimannn17Jl ge'l.. 'bir npurta ıgetiı ilmiftir. Bu stne ~ua

lş ve • ııgün ge.nt ubaylarımız eehre rın ikapısmda, ıpGıı ~- ya ,. 
çJtarak Atatürk anrtnıa. ıörcnle ~elik ında t\giltcr~ ~et fRu~ \.Tuna,., 

O)' larllır. n "stan, IR.ornan~ 'ieougos'la., rat\, 
Bu ıakşam be1e<'liye ta "&fından lfe:rel_ ·FJrsti, A'lman.ya e balva tiryr&k .. 

Jetine ziya et verilmlstir. brı "1a dal,galanacakın. 'BUttbı 'lltyot 

Bir Kamyon Devrildi lerocn ı:pavyonlann .ahipleri teıaüt • 
lzmir, (Hususi) - 'İzmir - ÇC§me tit. Bu aene'k.i luar., ıgerek 'hariçten ve 

§O~si üzerlııde, Alaçatı civarında bir gerekse dahilden ittirak >eihetinclen de 
kamyon devrilmiş, nüfusça zayiat pek zengindir. 
keydedilmemiştir . Viyananın meşhur döner adabının 

Kaza, Anason yükleyen 'kamyonun bir cfi, 938 fuarının eğlence 'bakmıın-
ııoförti KSzımın, anason kokusile 'ken. dan bir hususiyeti olacak'trr. 
!dinden geçmesinden Hen gelıniıtir. Suni gölün etrafına kadar yayılan 
Hafif~e yaralanan şoför ve muavini i.. pavyonlar, fuar sahasını genişletmi§. 
le iki amele hastaneye kaldınlmıJ- tir. Sunl: gölün <>rtasındaki akiacığa 
tır. 

~Ü)'Ük aolap 

için '.Almanyadan kugu kuşları getir • 

o 

Bir Kadm Cesedi Bulunau 
bmU:, (Husuei) - Zabıta, Şehid. 

lerde Melczçayı civarında bir kadm 
ceaeai bulmu§, derhal tah'kikata girişe. 
rek bunun kırk beş yaşlarında Nazi
tke isminde bir kadına ait olduğunu 
tesbit 'etmiitir. 

Nazike, meçhul '§ahıslar arafından 

bir iple !boğazı 1Sikılarak öldüriılmÜJ, 
sonra tat'lanın kenarına atılmıştır. 

ilk '8ra§tırmaUır, .bütün tııhkikata 

ağmen bm bir ~etke -vermemiştir. 

Yalnız Nazikenin parasına trunaan 
öldür.üldüğü kanaati haSil olm~tur. 

Çünkü ıtarlalarda salışarak tbiriktirdiği 
105 lira paraaı, evinde ibulunamamq. 
tır. 

Cinayetin Hayrettin isminde bir 
bahçıvan tarafından işlenıdi,ği ihtimali 
üzerinde durulmu§, mumaileyhin ne • 
zaret altırta cllınmasına karar verilmif 
tir. 'Nazikenin Şerafettin, Seyfettin ve 
Karaali isimlerindeki Uç oğlundan da 
fÜphe edilmektedir. '.Bunlann her üçü 
de isticva e ' 



HEKiM 
e>~OTLERI 
Şeker hHslahkhlar na 
sıl yemeli ve nasıl 

lçmeUdlrler 
Zenginlik bu ı ... 

:;>eker hastalığına müptela olanlann 
§Unları yemeleri ve içmeleri doğru de. \ 
ğildi.r: 

Amerikalı bir kadın bira 
askerlere 10000 

içmeleri için bahriyeli 
etti lira hediye 

Şek~r ve şekerlemeler, bal, üzJm, 
nurm.ı, incir, meyva usareleri, tatlı 
§aPaplar, likörler, patates, un ve unlu 
maddeler yani (irmik, makarna, telşeh 
riye), kuru fasulye, mercimek, nohut, 
kuru soğan, bakla, reçel, çikolatalar, 
turup, şalgam, havuç, tatlı )imr.;nata . 
lar, pancar, pirinç, yufka, yulaf unu, 
mısır, kiraz, erik, şeftali, muz, kavun, 
karpuz, kuru bezelya, pastalar, av et. 
leri. · 

Ş,eker haltalıkhlarmın yiyebilecekleri 
ve içecekleri içkiler de şunlardır : 

Av etleri müstesna büttin etler, ba. 
Irklar, domuz pastırması, dil, beyin, 
böbrek, kuşlar, mi:dye, havyar, balı1' 
yumurtası, ıstiridye, istakoz, sucuk, 
domuz yağı, yağ, tereyağ, taze kay • 
mak, peynir, yoğurt, somatojen kabak, 
a_sma kabagı, ispanak, bamya, lahana, 
lahana turşusu, yeşil fasulye, kuzuku
lağı, hindibağ, marul, kuru badem, 
kuru ceviz, fındık, karnıbahar, salata, 
tere, turup, mantar, hıyar, yaban mer 
sini, prasa, zeytin, ztytinyağı, içkiler. 
den de su, kalevi maden suları, hasta.. 
nın itiyadına göre tatlı olmayan kır. 
mııı veya beyaz şarap, konyak, bira, 
şekersiz alınamadığı taktirde sakka. 
rin veya siyonon denilen müıtahzarla 
p=ş;rilmiş çay, kakao, kahveler, şe. 

k~rsiz limon usaresi, hardal, yetil 
biber, çavdar ekmeği, kepeği bot ele. 
~kler, kızılcık, frenk üzümü, süt, 
kefir, yoğurt, zayıf olanlara da balık 
yağlan. 

Hastasına göre ve itidali bozmamak 
prtile ara stra §eker hastılarxna şöy. 
le 1Kr pda da verilebilir: 

Av etleri, patates, yerelma11, enıı.. 

nar, mantar, viıne, pek az beyaz ek
ımk, frenk üzümü, çilek, ata.c ç:ieği 

eibi. 
Şeker hastalıkhlannm bazılarmda 

mide hastalıkları ve hazımsızlık, bazı • 
larında albomin, ve kalp hastalıktan 
bazılarında da zafiyet ve buna ben
zeyen hastalıklar bulunabilir. Bu za -
man tatbik ediJCi;ek gtda listesinde ba. 
zı tadilat· yapılır. 

Bu tadilattan yarın bahseıdeceğiz. 
Dr. Neeaettin Atasagun 

Bayan Blanj Simen isminde zen
gin bir Amerikalı kadın Kıbrls ada
sında seyahat ederken bahriyeUler
le tanışmış, ve 10.000 dolar hediye 
etın!ştir. Bayanın öne sürdüğü şart 

şudur: 
Bahriyeliler bu paraları Şark li-

manlarında bulundukları müddetçe 
soğuk biraya sarfedeceklerdir. Çün
kü ıırcak memleketlerde hararetten 
bunalan bahriyelilerin tuzlu balık 
yedikten sonra bilsbütUq kızıştıkları· 
nı gören Amerikalı Bayan, bu su • 
retle, hıı.raret ,söndUrmeğl muvafık 
bulmuş ve on bin doları bunun tein 
hediye etmiştir. Fakat, baz1 gazete
ler bayanın gizli bazı maksatları ol
duğunu da lleri sürUyor. 

Pariste Kadınlar Daha Çok 
Son neşrolunan Fransız resmt ista

tistiklerinıe göre, Paris şehrinin nu· 
fusu, ... -a~ları ve hinterlandı ile bir. 
likte 7.962.927 dir· Bunlardan 
2.829. 7 46kişi şehir dahilinde,2.133.221 
kişi şehir dışında. yaşamaktadır. Ka. 
dmlann adedi erkeklere nisbetle 400 
bin daha çoktur. 

1900 TON SERPANTİN 
Tayyareci Korlgan Nevyorka dön

düğü zaman şimdiye kadar emsali 
görfllmemiş büyük bir sevinçle kar
şılanmıştır. Nevyorıt sokaklarına 
serpllen serpantinler istikbalin erte
si gUnU belediye nıemurları tarafın· 
dan 1900 ton kA.ğıt parçası olarak 
yerlerd('n toplanmıştır. Llndberg 
karştland1ğı zaman 1750 ton ktı.ğıt 

toplanmı,tı. 

MODERN ASKERLi K 

lngillzler gönUllil aşker toplamak 
için şehirlerde çeşit, çeşit afişlerle 
propagandalar yapıyor. Bu afişlerde 
kışlalardaki mesut hayat tebarüz 
ettirilmekte, modern bir askerin sıh
bt hayatı ve aııkerllkte öğreneceği 
faydalı işler gösteriliyor. 

Bir afişte şi5yle yazılmıştır: 
atıer öğtetir. iŞsiz gençler kışladan 
çıktıktan sonra kendine derhal iş 
hulabtllr ... 

Barbara 

Londrada iki cücenin evlenisi halk 
i. in çok eğlenceli bir vaka teşkll etmiıı 
tir. Bu c.ücelerden erkek 110, kadın da 
105 santim boyundadır. Evlendikleri 
gün sokaklar onları görmek için kala
balıkla dolmuştur. 

Resimde iki yeni evli kiliseden çı. 
karlarken görülüyor. 

Hutfon 
Evleniyor mu? 

Barbara Hutton, ayrılmış olduğu 

kocaııı Kont Habvitz Rcvenlov'la o-
lan davasından sonra biraz istiraha
te lllzum görmüş ve Venedlğe git;.. 
mlştlr. 

Billndiğl Uzere Barbara Hutton 

dünyanın en zengin kadınlarından 

biridir. Kocası ile olan davası bu 

yUzdcn herkesi ala.kadar etmiş, fa

ltat genç Barbara Hllttonu. yormuş .. 
tur. 

Bu mUnasebetıe milyoner kadının 

hayatına aft YeryUzllnlln En Zengin 

kızları isimli tefrlkamızı okuyucula.
rımıza hatırlatır ve çok dağdağalı 

hayatının akislerini o!ada istedikle
ri kadar mebzulen bulabileceklerini 
söyleriz. Resimde Kontes Venediğe 
çıktığı esnada görülilyor; kendisinin 
orada biri ile evleneceği de haber 
verilmektedir. 

~D~o ~ a'i:eş 
aırrasurıtda ı? ... 

Yazarı: Kadın Alman hildy · 
ı . ecı. 
ennde:n 

HANSt; bugün ilk defa olmak " 
ze~ · "" . . ~e~ eswbıru giymııti. Hiçbir 
vıtnrun önünden büyük' 
d' · . .. ' camında ken 
ısını suzmekezi:ı geçmiyordu. V b 

arada Ha ı . e u 
. . n~ • yenı CS\·aplar ve ppka. 

lar ıçın daıma parası olmanın ne .. 
zel tey olduğunu ,,... ·· .. gu. .. uuşunuyordu. Bu 

kgund'ş~ ane kadar rastgeldiği berke; 
en ısıne bakmamaz:Jıı- d H . ,.. e ememışti. 

. ~sı, ~Unün birinde zengin olma. 
sı ihtımalı bulunmamasına .. ın· .. 
d ş· d' uz uyor _ 

u. ım ı, stenotipist ola-'- 1 1 k ıou; ça ışmak. 
a aldıkça, muhakkak inıka d V nsız.. Ve 
s.onra a?, olferlin karısı olarak da 
bır hayli tasarrufla ev ~daresı· z • 
d 1ca orun. 
~ lacaktı. Volferl, gerçi cnun bü 

yuk Se • . eli • .. . v~s~y , ama ne yazrk, ki kü -
çuk bır geliri vardı. 

H_ansi, canı sıkılmış bir halde bilek 
saatıne baktı. Volfcrlin çalıştığı mües. 
sese, ancak bir saat sonra kapanacak 
tı ... Ansızm yağmur scpel~meğc baııa.: 
dıgmdan, ve Hansi yeni esvabının bu 
ruımaımr göze aldırmadığından -
lan bir kahveye. girdi ve geniı ~ 
pencerelerden bırinin önüne t ....... G kı o ll.lUU. 

arson z, ona istedigwi bir f. 
1
. ıncan ça 

yr ımonla beraber getiroı· . · , aynı za-
manıia masasının üstüne birkaı-

k d 
:smCi;. 

mua oyu. 

. Hansi, resimli mecmualardan biri • 
nın yapraklarını çevirdi. O aralık da 
sokakta 2 kişihk bir otomobil d d 
b t b'l ur u, 

u o omo ı den yakrşıkh bir ldelikanl 
i~~· Delikanlı da kahveye girip, Han: 
sının masası yakınında bir masa ha 
şına yerleşti. • 

Ge~ç. kız, son derecctlc meraklıy. 
mış gıbı, tekrar elindeki resimli mec 

m~ay.:. e~ildi. Lakin birden tarassu; 
e~ıldıgını sez<di. Hansi, be11i etmeden 
gozkapaklannı 'kaldırdı ve artık aenç 
olmayan. fakat pek mükemmel giyin. 
mfJ, parmafmda da pırlanta bir yil 
~k bulunan bir adamla gözgöze gel. 
dı. Yaşlıca adamın kendi . d sın en göz 
ayrrmrdığırun tekrar tekrar farkın 
varıyordu. Bir müddet sonra da t a 
mobil' d d • o o. 

ı ı~n a, pencere önünde d 
~~n. delik.anlının da kendısıni gôzl~i· 
gını tesbıt etti. Görünüşe bakılı 
o da kend'silc alakadar oluyordu. raa, 

Hansi, bu ikisinden hang· · . . . ısını tercıh 
etmesı lazımgeldiğini dfü:ıu··n kl • • • :s me e zıh 
nını yoruyordu; otomobilJi !delikanlı • 
mr, yoksa kıymetli yüzükl .. •r.:ıı .. 1 yr 
k ... ·ı u J~ıca er 
egı mı ?. • • Ya Volferl Ona da • 

samimi bir veda mekt b, pek 
di ı u u yazabilir. 

Hansi, otomobilli delikanlı ·1 . 
··k1·· ı e ...:: zu u erkeğe kendisile ta mal ~~ • 

kinm nr! an ım. 
ı vermege kararlıydı y·· 

sesle, şöyle seslendi: . uksek 

- Hesap! 

O kadar yüksek sesle ki b 
lik lı h ' unu de 

an erhalde işitebilirdı' s -
·mı· . onra re 

sı ı mecmuay ı· d ' • • ı e ın en bıraktı V 
bu lahzada da iki ki . b. . . e .. ' şı, ın genı- d' 
geri yaşlıca iki erkek ·k· · c1 ;ı;• ı. , ı ısı e ayn· 
zamanda Hansinin oturduğu ı 
adeta saldırdı. her .k. . ld masaya 

. • ı ısı ~ onun ' 
an elınden brraktı y .. §U 
zattı ı gı mecmuaya el u. 

Hansi bu daml bak ' a arın yüzlerine bile 

b 
madan, kahveden çıktı Volferı· ·ı 

uluştuv · ı ı e 
. gu zaman, bakışları ona karıı 

sevgı doluydu ve onunla 1--lk 1 
kak k k ıv.J o a ıo. 

so a dolaştı; o sokak be • bu 
sokak · nnn, 

senın birlikte gezdiler!? ... 

l 50 KlLO ALTIN VE 
MÜCEVHERAT 
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\ Dün ve yartn; ( Tere~:: !~11Uyatı 1 
No. Ku.N~ \ 

l Safo 100 :ı: 
~ Aile ıemberl 100 ~ 
3 Ticaret., banka, -borsa 16 J 

. İstanbul ,, Belediyesi":·':İlanları · 
Bayazıt yangın y3r11:fa yeni Ta.v p.r.taşı mahallesinin Büyük Haydar 

sokağmda. 2 inci adada 679 kadastro Ye 2-40 harita No. h 14.70 metre yUz. 
m 135.38 metre murabbaı sa.halı a'l1!ı & ile bu arsada bulunan klgir mutbah 
etıkam &atılmak ıüıı&re ıa.çık arltımı&.'Y& konulmu~tur. Aisanm beher metre 
nıuraıbbama 10 lira ve mutbahm eh kazına da 250 lira bedel tabibin edil. 
miştir. Şartnamesi levazım müdürlUğ Uhde görülebilir. İstekliler 120 lira 28 
kuru§Juk i!k teminat makbuz veya m ektubile beraber 19-8-938 cuma gu
nU saat 11 de daimi encümende buluıı malıdırlar. (B) (5089) 

Cinsi 

u -ıttl'RUN 

Miktarı Muhammen be. 
Beheri Tutan Muvakkat Eksiltme. 

teminatı nln 11Mti 
Lira K.S. L. Kr. Lira K. 

Sigara .maldlie kolall 1" 000 kil u . o -20.70 3105.- 232.87 10.30 
Sigara paket kolası 13.Mo kilo _ 20.70 2804.85 210.36 11_ 

I - Şartnameleri mucLbince Mtı n a1macak yukarda ı 
.sigara makine ve 13.550 kilo sigara pa. ket kolası a"""" ya.zııkı 15000 

kflo 
• Devlet ve ihtilat 'Uı i_ 
o SosyaJizm ~ = 938 senesi r.affmda 1tfafye~ ait hortumlarda vukubulacak tahminen 
6 Rasin ı 1rı e 5000 tane deltk tamiratı a~ eksiltmeye konulmu~tur ve her delik tamiri 

konmuştur. J•• ayrı a.ç eksiltmeye 

~ - Muhammen bedellerile muv akkat teminatları hizalarında rMaıh. 
rflmı§tir. e;---

7 lşçl sınıfı ibUJ9.U ev ~ iç.in 20 kuruş bedel tahmin edilmişti r. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 
~ s LA.şuur ~ı ~ göriilebilir. tSte'k'Iiler 24'90 ~o. Jr kanunda yazılı vesika ve 75 liralık ilkte. 

.. m. - Eksiltme 5-9-938 tarihine rastlıyan pazartesi gUnü hizala.rmtı 
gosterilen saatlerde Kabataşta. levazım ~ mUbayaat b ,ind k' ı 'llo 

i ~ ısr h d ğru ıoo 'E minat makbuz veya meırtubile berab.er 22-8--938 rpazaııtesi .g\lnft sa.lft 11 l 1~8::,~,,.01: ••• alanlan 
1 

u ... ~ \ ite darııh encUmeılde ~a:lıdırlııi'· (BJ (5085) 

mtsyonunda. ya.pilacaktır. şu eı:; e ı a ım . 

IJV - lahn~Ier ıparuız ()la,J.U -her ,gttiı iMQ g.eı:eırı eut»ecten alma.bfli 
V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde yüDi ' 5 

gllvenmıe paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelm ı . e nan =---=_~ kuruş ikram edlHı, Ne 2 an st 1'•1'911 '{ ~if beleli 5687 lJi!ra 98 kuruş -o lan 'Küçtikc.:ekm~ ilk o1tWümln tlmı&· 
peşin almarak lktrlam aya. 1 er in· j li inŞaatı -açık e1'8iltmeye konulmue tur. Keşif eYl'Bltile t§8ı1.name8i levaJlllD 

i dan vereıdye btrakılır.) -=l== müdürlüğünde .görülebilir. lst.ekliler 2490 No. lı kanunda yasılı :vesikada.il 
olunur. (5508} e en 

~ başka en az 3000 liralık bu işe benzer it yaptığına dair eksiltmeden bfr 'haf. 
j 2 NCI SEllf ta evveline kadar N&fıa müdürlüğUıll dıen alacakları fen ehliyet ve 938 yılı. 

5 

1 - İdaremizin Likör .F&brikuı için (10.000) kUo kesme teker 90* 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

f_-_: 1l GOMe Baba 400 ~--_§ na ait ticaret odası ve.sika.la.rile 422 lira 85 kuruşluk ilk teminat makbuz 
c 12 Deliliğin psıkolojl.si 60 .c veye. mektubile beraber 23-8-938 ıttalı günü saat 11 de daimi encümende l ~: !":': ~~:. ~ t ~--». f(t') (!im! 

2 - :Mubammen bedell beher kt lOlfU (28.&15) 1Rmıf heaablj-le (2.891) 
lira ve muvakat teminatı (217.12) 11 radır. 

.i~~~ ~~!.~*~''~=~~~~~~~~~~=~~~============= 

~ ıs Çocük dü§Qrtenıer 15< ~ 1 z . R A A ır B A N K A s 1 
' ' . ~ " .. 

3 - Eksiltme 19/VIll/938 tarlhl ne rastlayan Cuma gU.nft saat ıo aa 
Kabataşta Leıvaıım ve Mubayaa.t Şubesindeki Alım Komisyonunda yaPf]a.. 
caktır. 

4 - lfeteklllertn -eltıtıtme ~in ta yln edilen gttn ve saatte " 7 ,6 ıth'elı· 
me 'J>Brllilari7le birlikte ')'Vk.arıda adı geçen komisyona gelmeleri tıAn ıo1'1-

İ 19 ltlitrı ~e felsefe SO 1 T'.. C. 
İ 20 Cemıyetin Ulllan 100 ~ 
\ .{ o 9Crlyl 'blrtlea alalllan 4 8N 80 ~ I 
§ kuruş ıkram edilir, "e 2 üra 20 kurdt ~· 

Kuruluş'tatihl: 1888 

Serm&yeai: 100.000.000 Türk Lirası 
Şıibe ve a.1&8 adedi: 262 

1 DU1'. (6078) 

l - t&hir ıtaPı b&lmn evfnile mevcut 1385 kilo ıskarta çul lle kabiataf 
ıevaiınh aldbVmda mevcut 26 kalem eşya pazarlık usuıne satılacaktır. 

=
l peşin almarak kalanı ayda ı er Ura· '1 
-. dan \'eres'tye bll'ak'rlll'.) --§ 

:~_:= :2·~ !::;~::RJ : t 
GUnı.in iklısadi qlert 1IC1 ~-E 

~ 25 Cumhuriyet 50 ::: 

==~=_= __ :_-~--- : }:!~.. : ı 
29 Kapitalizm buhralll eo \ 
30 Salambo U& .f 

= (Bu seriyi blMea alulara 1 lll'll 22 i 
\-~ kuruş ikram edlllr, ve 2 Ura 88 kuruş g 

pctln ahnarak kalanı ayda 1 er Ura- '% 
_ ıaan vereıdyP bmıkrlrr. ğ 

ıf 'VNCV SBRl ~ 
i al ... w • l 

1
32 Metllflslk 110 : E 
31 lsteDder i60 = 
84 Kad.ııı ve "SOayallm -IOO 

25 il 
IE ~~-· ~ c== 

\ 4.0 Ruht mucizeler '15 _ 

j ( 811 'ICrlyl blrllen a'hwllaN l in 4 i 'ı 
~ kuruş ikram edilir, \'e ı lira Slf 'Hl'UI ~ 1 ııcşlıı irlına.rak kalam ayda 1 tet llra· ~ 1 

rlan vcrcıılyf' blrakdır.) §•ı 
t5 t:NCI SER1 ~ 

'1 Depl'Ofündia 50 § ı 
42 .Otlntm bulruıt\ '" lçtbiud 75 ( 1 

meeeıeıen -

~ 2:::~•U ı~ :~_!'_ 
1111 'r'oem ~ 't/5 
18 Jnfyetın ıalrletlt 115 l 
'ti PGlitlka feltlefelit o!ll5 : 
!O btetllr 2l'ı ~ 

\(•• ...,. birden alanlara 1 llnı 

fi8 lliUl'QI imim ~r .., 2 llJ'ta Sfi llıı · 
....... ıpeffb ılllb .... ...,.... .,.. 1 1"1 ili..._ wr~ bırahtlrr.,, 

• 'NCl.SERI 
.. lll'a81t 1 

'52 ~ 
11~~ 
( uw tımJ f.elaefe 

1 ~ Kal'lbtalarm ba)'atJ 
- 56 ()eaıoet~ 

' r.7 .çıçel'(Jb 

'41 

'ft:8 fJipnotlDna 100 

59 lbsan 5f ~ 
t80 l'enı ~m , ~ ~ 

(llu seriyi i.blrd<>n ··-ıı... " lira 2fi ~ ika"" Jk•9d! ı.eclll 1 r : c ıı lil'a 'it tkt1mş ff 
_ ~in 4i1....,alı J<ala'bı a,.U. il '81' lllh· ~ 

488 4"e1'CMl)'e btTakılır. l § 

: =:·~·~!~~>:iti ~= 1 
1: :;:-:~~~.: : ( 
\ VAKiT l\it:ılıı•\· t i 

7 

itJWa'l 1" ~'bel' ne"1 banka muameleleri 
1 - Aıi'ttınna 'l.8/8/938 tarihine rastlayan perşembe gttnil saat ıo.ao 

da 'X&b&tqda levazım ve mubayaat şubesindeki satış komisyonunda 71l'PI
laaaktftt. 

8 -1p numuneleri abırkapı, bakım evlndeı 26 kalem eşya nu~ne
lel'l kabata.t amünnda"CörUleblllr. 

• - Nteıriııertn t»enrl1k için ta ytn edilen gUn ve saatta yukanda,.. 
41 yazılı satış komisyonun& gelmeleri ll!n olunur. (6080) 

V.fttı~ dewlz tlcantt mektebi mtltlO.rl -
ğDnden ı 
ı - Meıtte'bln "1kek kaptan ve makine birlııci mmfla.rma lise memmı 

\talebe '8lmaoaktır. 
2 - isteklilerin mektep müdUriye tine karşı yazacakları istidanam.eliri. 

ne apğıda füılı emı.kı raptetmeleı'i JA.zıfudır. 
A - Hüviyet ctımanı 
B -AŞI k&~dı 
'C - Taliıiil wai:Jriiaı. Mlı ~ 'IRINtL 
b - 'Polliıglt m...aa&~ ıji· 1ı1a•·1111r-

Zl!Wat lnlnllıfaeııra1a Kumba!'alt • lftilftmrft ...... r.rtı'l lb•ıti!Mıffflı~ 
en atıe& llıiUfl ~nlara sene42ei& defa çekilecek kur'a ne aşağıdaki 

ıc ..... 1't111Mııitı 4ııaaill ~ .. 41.tiWk .lma'ur. 
ti' - 6 K .8 'Elb84mM altı adet kart ODSUZ fotoğraf. 
a - :ı-.azııma iel 22 Ağwlto8 ~38 pazartesi gUnUııe kadaroır. 

plALa göre lfkr.amfye dağıtılacakt .. : lstekw.r mua~ SJhbiye SçiD o gtın 15aa.t 8 de bizzat mektepe bula 
• Adet 1.000 Lft"al'Ik 4.000 Ltra 
~ .. 500 .. 

4 .. 

.ff) .. 

100 " 

;!60 

ııoo 

:&O 

" .. .. 

2.000 .. 
1.000 .. 
tı.oob .. 
6.000 .. 

J 20 ,, 40 it ,4,$-0-0 H 

ltiO ,. 20 ,, 3.200 ., 

malıdırlar. (5340) • 

J·-----------------------------------------------------

l>fXBA ~: J&<111çtarmllald J*t'alat 1;1t fthe ftffı«le IS& lfraCJllD aşa.. 
(,(ı düf,'ınlyenlere ikramiye çıktıtı t.a'k~ o/o le 'fDlas'7~e "\l'erlle.; .Wubammen bedeli &50 lira olan aoo. ton çimento kapalı zarf usulile 27-

~ cUDI ..at l!l de Sirkecide ..9. ifletme binasmda satın ah. nffiilr. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 :&;ıuı, ı Bfrhıcl.JE.&nua, ıı Mart n ı Ha 

isteklilerin ,,Ur.de 7.5 nisbetinde teminat ve teklif mektuplarile Nat 

ı • ~....,,, ~ lMift edeoek olan 'kapalı ISBl'flanm llıa1e •tJ 
18 

Ben bir saat evveline kadar komisyona vermeleri ı~zrmdır. n. 
zrran tat'lhlertnlie çtrlttTticektlr. 

Şartnameler parasız olarak komisyondan 'Verilmektedir. (5375) 

- lUfRUNun .kitap §C.kliıı<le roman telıik.saı -

14 

lar ... Hım ... Hım ... Uç haftadan ziyade l:ilr zaman. 
danberl 'ölmUş bulunuyor. Asıl 81ilmtrn neye sebep 
-0Iduğunu şimdi tayin etmek güçtür. Fakat ceple
rine bakıyor musunuz .. lçerisinden hllyUk şeyler 
dUşmUş glbt delik; besbelli suyun clfblbe batn:uisı 
için ağır taşlar doldurmuşlar. Bunlar çU'rtlyUnce 
IAşe yavaş yavaş suyun Uzerfne çıkmış olacak ..• 
,ı.·ak.at ölllmün boğulma yüzünden mi .olduğunu da 
~lmdi tayin edcmey'IZ. Ciğerleri gHzden ge_Clrmell
yiz. Eh, şimdilik benim yapabileceğim btı ka
-0.ar ... Götilr.ebllirsiniz .. Sedye geleçek mi? 

Komiser Paterson atıldı: 

- .Sel ter .ı;;lmdi blr el sedyesi getirecek ... ,,a. 
kİlt Doktoı:ı, sizden bir şey soracağım. 'l:Ju a<ıe.m ,1 
u.ç haftadan ne kadar önce ölmUş acaba!?. 

Doktor başını tereddütle lki yana salla.ya.-

tak : 
- Doğrusunu isterseniz, bunun tayini Jhtış.. 

kUldür. Ceset, bir hayli taaff\ın etmiş vaziyette ... 
"fethi .. ,meyyit,, aıncllyesini yaptıktan sonra bu 
.suallerinize cevap vereblllrim. 

'.Bu arada MUfettlş lJad bir tahmin 1lerl sure-

rek: 
- Acaba, dedi. Sekiz hafta evvel öldUrUlmllt 

~ırnası nı ull.tem.el GıSdlr'l 

ert"l"ANIN XUKl:iA.LMU 

Başmemur Reykord Bad'ın omuzundan. doğ-
ru uzanarak: 

- Berbat bir halde değil mi efendim dl!ftl 
MUfettlş Bad; ' ' 

- Evet, dedi. Zevkle seyredilecek bir man. 
zara lleğtı. Bu cesedin Tom Hardimen'e aft oldu
~unda her 'halde şüpheniz yok. 

- Neden sordunuz? 
- ÇUnkU bu haliyle onu tanımak tmkA.nıız 

gibi görUnUyör da ... 
'naşmemur Reykord, endişe ile cenest1ıt kllfı

rarak: 

ledl - Vallahi bllmem ama, delil Selter byI& .my. 
· 'Bundan başka. komiser "Paterson, onu ga)"et 

iyi tanırdı. Kendisinden soraıtm. 
'Komiser Paterson, hıunun elblsesinln nzerln. 

den yosunları ~tarak ve yU~Une tyfden ırtte baka
rak: 

- Hardlmen.'ln ta. kendisi, dedi. ÇUnkft orta
dan kaybolduğu zaman Uzerfne bu elbhtelet'i itftf. 
yordu . 

ıte'ykora. söze 'karışarak: 
- "ll'a'kr:ıt uzbh tıalnan ıtt 1çtnde kal~ 'ben. 

-ztyor. ~ıl o1up da farıremınıemfş, aıye 110l'8u. 
ıttıtettfş 'Baft: 
- !ren de ştttıdl bunu dtışnnnyorcıum 1Mlı 

Hem bu havuzu da tarattığınızı aöyl~oıft.iız: 



12 - KURUN 17 '.A.GUSTOS 1938 

• 
zmı 

SOVVET 
. 

ı . ·-·-l!Oo 

Türk An rasiti' 
kışa. bırakma, yudaıı al! 

Türk Antrasi i'n 
kalori randnna.nı hiç bir vakit kok randımanile mukayese 
Son tecrübelerin bir daha teyit ettiği hakikat: 

Türk Antra • 
1 

Kok'a nazaran ytfade 40 faik bulunduğu bir daha .sa.bit oldu. 
Satış merkezi: Galata Yolcu Salonu karşısında Tahir han 5 

Telefon: 44915 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 

lesuiyecı ve tornocı oıınoco~ır 

20 ağustosta açılacak olan İzmir fuarındaki Sovyet pavyonunda, son model har
man makinesi,kombayn ve traktör gibi ziraat makineleri,otomobil ve kamyonlar, o 
tomatik telefon istasyonlarile telefon cihazları, "SET,,markalı ampuller, elektrik 
motör ve teaisatı,maden itliyen tezgahlar,alat ve ede vat, mensucat sanayii için 
yardımcı malzeme,dikit makineleri, otojen levazımı ve S.S.C.B. fabrikalarında i
mal olunan sair teknik mallar teşhir edilecektir. 

Kırıkkalede bulunan bir fabrikamız için 300 tornacı Ue 50 
alınacaktır. 

Teshir olunacak olan eşya Sovyet telmiğinin başarılannı bariz bir surette göste-
recektir. - · 

lsteklllerln Ankara, Zeytinburnu ve İzmir sllAh fabrtkalan 
caatları. (5050 

İstanbul Ayakkabıcı Sanatkarları Cemiyetinden: 

lstanbul belediye iktisat mlldü rlUğünden aldığnnız emir 

Eyl\U 938 tarihinde tatbik olunacak pazarlıksız satıa kanını 

zılr ma.ldtu fiyat hakkında perakende suretile sa.tıs yapa.n bil 
zır ayakkabı satan dükkan ve m ağaza.lann iştiraklerile lsta.n 

ğaloğlu halkevi salonunda 23-8 ~38 salı günü saat 10.30 da. 

yapılacaktır. Alakadarların halk evine gelmeleri il!n olunur. 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGUS 

Beşinci keşide: 11 EYLÜL 938 dedir. 

Sovyet pavyonunu ~ezecek olanlar kendilerini ali.ICa<tar eC:Ien bilcümle ma
mulatı pavyonda alabileceklerdir. 

Büyük ikramiye 50.000 lira 

Teknik mallarının ıatınalma §eraitine ait istifsarlar, İstanbul istiklal cad 
desi No. 443 te kain S.S.C.B. Ticaret mümeuilliğinden yapılacaktır 

s. S. C. B. TOrklye Ticaret MOmesslf IJ~i 

~ •;: =:= rm a: 1 ::ı::::.Ca::i..::::::::;=.::::..=.:..iiiii.:B. 

i Alınan Lisesi ve Ticaret Okulu (Tesisi 1882) !: 
ilk - Orta - Lise ve Ticaret eınrfları Leyli - yarım leyli - Neba ri 14 eylfilde tedrisata başlıyacaktır. SE 

Kayıt için her gün 9 dan 12 ~ kadar okula müracaat olunabilir. Faz la tafsilat almak istiyenlere ~ prospec. il 

Bundan başka: 15.000 12.000 10.000 liralık ikramiyelerle 
( 10.000 ve 20.000) liralık ikl aded mUktlfat vardır. 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya 
İştirak etmek suretlle siz de talihinizi deneyiniz. 

1
:1 tüs gönderilir. u .• 

Adres: İstanbul, Galata, Kartçınar sokağı No. 2 p 
ıwz ws ı a ıc ı aıam&aıırmmnm•:aı::=ş :um g Telefon:42095 *" •neuzmz :~ 

Her akşam zengin program ile varyete, 
ilaveten İspanyol şantöz Marina Palmero 
Zuglanın Tnrz.ıını ve akrobat numaralarL 

OPERA TOR 

1 
1 

İstanbul Ayakkabıcı Sanatkarları Cemiyetinden: 

Cemiyetimiz nizamnamesine b lr madde İlavesine dair heyeti idare. 
ce vuku bulacak teklifin müzakeresinin bir karara. raptı içiııı um,um1 
heyetimizin 2~938 cumartesi günü saat 10 da Çarşıkapıda tramvay 
durak yerinde 72 No. lu cemiyet merkezinde toplanmasına karar veril. 
miştir. Cemiyete mukayyet azanın !"'elme!P.ri rica olunur. 

1 Opr. Dr. Fuad Özbay 1 
Zeynep KA.mfl hastahanesi do· 

Dr. H. Ziya Konuralp 

1 
ğum ve kadın hastalıkları mUte· ı 
hassısı. Beşiktaş Tramvay dura-
ğı Erip Apt. Tel: 49366. 

Sahibi: ASIM US Ne~ı·iyat müclürü Reiik A. Scvcugil 

tft ŞEYTA:\U KUKLALARl 

Komiser Peterson: 
- Evet, dedi. Havuzu taratmıştık. Fakat üç 

b afta evve 1. 
Başmemur tasdik etti: 
- Evet, tam üç hafta evvel... Bu adam mar. 

tın onunda kaybolmuştu. Yani sekiz hafta evvel... 
Acaba o zamanla, havuza atıldığı zaman arasın. 
dakt zaman zarfmda neredeydi? 

Müfettiş Bad kaşlarını çatarak: 
- Ne demek istediğinizi anladım, dedi. Evet, 

Garip bir vaziyet değil mi? .. Her halde o beş haf. 
ta içerisinde bir yerde bulunmuş olacak. Acaba 
ötekiler nerededir? 

Başmemur, vaziyetten biç memnun olmadığı. 
nı gösteren bir işaretle: 

- lş, baştan aşağı berbat, dedi. Bu işe kor
kunç bir şeyin karışmış olduğunu zannediyorum. 
Bu adamlar neden ortadan kayboldular? Nereye 
gittller. Hardlmen niçin öldürüldü. Ortada sebep 
görünmüyor. Sadece bir delilik eseri. 

Müfettiş Bad: 
- Fakat benim tecrübem göstermiştir ki, 

bu gibl şeylerin altında d~lilik nadiren tesadüf 
edllen vaziyet.lerdendir, dedi. Cinayetin muhak
kak surette bir sebebi vardır. Bizim vazifemiz da 
bunu bulmaktır •... Bu gelen kimdir? Doktor ol -

- KURUNu.n kitaP. şeklinde roman tc!riksa.ı -

ŞEYTA~'IN KUKLALARI tıs 

adım daha gittikten sonra büyük gilrtiltlilcrle dur. 
du. !çerden burnu gaga gibi, orta yaşlı bir adam 
çıktı. 

- Ben Doktor Fclo'yum; dedi. Telefon etmiş.. 
siniz, geldim. 

Müfettiş: 

- Tamam, diyo cevap verdi. Ben telefon et
Urmiştlm. 

Ve doktora vaziyeti kısaca anlattı. Doktor 
dikkatle dinledi. 

- Ya ... tliyordu. Demek kl ceset su içerisinde 
bulundu. Acaba ötekiler de ayni vaziyette bulu. 
nacaklar mı dersiniz? Harikulılde korlrnnç bir 
vaka .. Knybolan dolltoru da çok iyi tanırdım. E
\"ct, çok iyi tanırdım. Vah biçare ... Hımmm ... Her 
ne ise, şu cesedi muayene etsek iyi olur değil mi? 
Fakat şunu da bilmelisiniz lı::i, benim şimdiki mtı
ayenem pek çok şey lsbat etmez. Cesedi morga 
kaldırıp vücudü açmamız Hl.zım. 

Doktor bundan sonra, kimsenin anlıyamadr
ğr bir lisanla, dilinin altından konuşarak, mırıl
danarak cesedin yanına iğlldi. Muayeneye başla
dı. 

Tıp Fakiiltesi ikinci Cerrahi 
Kliniği Doçenti 

İstiklal Caddesi Elhamra Apar. 

tımanı No. 15ıl9 Telefon: 35.99 

~OlANT 


