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riyasetinde dün bir 
toplantı yaptılar 

Bir Avrupa veya Dünya harbi 
halini alacak mı? 

Musolini "bunu bilmiyoruz,, diyor 
Roma, 9 (A.A.) - B. Mussolini, 

neşredilen "l<'aşizmin ilk on beş sene. -sinde bUyük faşist konseyi kararları,, 

m "Şanlı safha,, olarak tarif etmek. 
te ve zecri tedbirler zamanında. !tal· 
yan milletinin geçirdiği imtihanı ha. 
tırlattıktan sonra lspanyn harbı me. 
selesine geçerek sözlerine şöyle de • 
vam etmektedir: 

l\ı 

sr, 
ısı, 

1 • . . 

ı, c 
\ ::tzj 

aı 

Toplantı üç buçuk saat sürdü külliyatına yazdığı bir mukaddimede, 
İtalyanın son on beş sene zarfında 
takip ettiği dahili ve harici politika. 
yı izah etmektedir. 

BUyük Şefimiz Atatürkün nez.. kili Dr. Aras, Nafia Vekili B. Ali kili B. Faik Kurtoğlu ekspresle 
dinde toplanmak üzere dün bütün Çclinkaya, Adliye Vekili B. Şükrü şehrimi1..e gelmişlerdir. 
\'ckillcr, şehrimize gelmiş bulunu· Saraçoğlu, Gümrtik ve İnhisarlar Başvekil B. Celal Bayar, Dahili. 
yordu. Vekili B. Rana Tarhan, Sıhhiye Ve. ye Vekili B. Şükrü Kaya, Milli Mü. 
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Türkiye - Suriye 
müzakereleri 
Biı•kaç gümlcnhcrl Aııknrndn Hn· 

tny lllCbelcsi doln~ ısi) le ~'ürkiye ile 
~url3 c ara mdn ıııUzakcrclcr baı;.ln

ııııştır. 

'J'ül'JdJ c ile )•'1,ımm ııı·nsınılıı J npı
lnıı nnln!;>ııın~ n gt"ıre Hntny ülkesinin 
i Ul.l.ınle nit ıııuJ .. nddcrntJ, hnl'id 
tem il ile parn \C guuıriık ııoktnblll· 

dnn Suri) c) c hağlı olıırnk üzere dn
lıili , nziJ ctiıulc tmıınıııcıı müstakil 
hlnı·c ı;.cı .. ıı ohluğuııdnıı bu nrnk ndm 
tntblknt snha:,uıdn tnhnkkuk c<.lc
hllıııc.si için iki ıncmlcl .. ct urasmd:ı 

iınzalaıınn uııla';'llUI) n Suriyeııiıı de 

HUhnk ctmcbi biı· zarurettir. Ancak 

Sııril c h enüz kemli istıklfıliııi alına. 

mı~ olduğu İ!:iıı ~'tiı'kiyc ile onun u
ı·a-;ımla bu tarzdn ikinci bir anlu~ııuı 
l .uılı ıı l l'ıll' 1', 1 uuıı .tl\UlitiUtU 

ilo l..oııuşuluJ or. 

Bugün izmitte 
Kimya f abrikasznın temelatma 

• r 

merası mı 

Başvekil tarafından 
yapılıyor 

Den·z festivali çok 
p r a olacak ... 

lzmit, 9 (Hususi) - Başvekil Ce
lal Bayar, refaketlerindc iktısat V eki· 
li Şakir Kcsebir, Gümrük ve İnhisar

lar Vekili Rana Tarhan, Ziraat Vekili 
Faik Kurdowlu, iş, merkez ve Sümer· 
bank Umum müdUrleri, bir çok sny

lavJar ve gazeteciler olduğu halde, ya

rın (bugiın), saat on biride İstanbul -

dan şehrimize gelecektir. 

Yarın, İzmit iki bayram birden ya· 

şayacaktır. Bunlardan biri, ilk kimya 

fabril-amızın Ba~vekil tarp_fından yapı· 
lacak temelatına merasimi, diğeri de 

deniz cğlcnceleridir. 

(Sonu: Sa. G Sil. 5.) 

Mareşal Çang Kay Şek 
bir beyanatında diyor ki: 

Çin - Japon harbi 
daha yeni 'başlamışflr 

B. Mussoli ıi, Fm~izmin son safhası. 

.Dl ers-foli ve mkibi .• 

Akdenizin öbür tarafından, i§itme. 
memizc imMn olmıyan bir hitap gel. 
di. Zira, Bolşevikler, lspanya harbini 

(kendi harpleri) haline sokınU§lardı. 
Bu, iki inkılabın ilk çarpı§lllasıdır. 

Bu çarpı~anm, Avrupa veyahut 
dünya çarpışması halinde inkişaf e • 

dip ctmiyeceğini l>ilmiyoruz. Fakat 
bildiğimiz bir §ey varsa o da, Faşiz.. 

min çarpışmadan korkmadığıdır. 

B. Mussolini sözlerini şöyle bitirl. 
yor: 

ltalyanm harici politikası, Roma. • it. 
Berlin mihverine ve Roma • Berlin • il. 
Tokyo müscllesine istinat etmektedir. 

M1ıstafa ve raı.:ı,i 

H ::ıtny üll.esi 'l'üı·kJyeııin cenup 
budııtlcırı ile Suri) o nrmmıa sıloş

nuş küçikiık hir kıtndır. nıııııın lc;in 
'l'ürJ .. iyc ile Frnııs:ı 'e :Suriye nrnsın
da dahili i-;Ieriııde mUstnkil l>iı• idn
rcye tiihi tııtulncıık olun J-lntny kıtn
sı için ııuuı) len biı• huclut çiz.ilme i 
Jı1zmıgelmcı .. tcclir. Bu Hil>nrla ı\ııkn
rncln yeni bnı;;ln)nll müznkerelcrin 
bodcfi bir tnrnft.nn 'J'üı·kiJ e ile J·'run

sn nr:ısındn inıznlnnıuı nııln':'mn c:-ns
lnrmn dnl·nnnrak Suıiycnin ele i';'ti

ı·nk edeceği surette Hntapn müsta
bcl hu<lutlnruıı tııyin etmek olncnk
tır. 

ı O!!O senesinde •ruı·l..i.yc ile Frnn n 
nr:ı nıcln imznlnnnıış bir nıunhede 
ınc\cııt 1<11. Bu munhcclc hıtilınbnt 1 
Jşlcriııdo z11h111· eden uıü,kiilfıt yü· 
zünclcn fcsholunclu. 1. tc ı;;inıdi hül•· 
ınil mefsuh olnıı bu munhedcııin ye
rine kniıu olmak üzere yeni 'nziyc
to nygıııı, clnha ı nt'i ,c sarih reni 
lıir nnınhctlc hn7.ırlnnn<'n kt ır. 

Dli11~~0'\Ç;eır<e(fi)Ö(fi) [Q)~ır lYIZDaşmaı DÇDlfil te ... 
$ ~ [ğ) lQ> lYı s U: e lQ) lYI o lYI ili) ©l lYI ~ tUJ as n o s n ::g <dll ır 

için silahla mütecavize karşı koymada Ün geceki güreş 
ievam. ediyor. Japonya Çine işgal olu-

l~nknt hu nrncln JınJli knp cclC'n 
blı'ı;ok nnzlk ınc eleler 'nl'dır. Zirn 
'.J'iil'l .. iyc ile Hııtııy lilke i ,·c Sıırlye 
nr:ısm<l.ıtl..i lımlut hnttı 700 Jdlonıcl-
ro uzuıılui'.,ıııuln olup hnz.ı ci· 
hctlcr<lo <ltığ, l ıılıut clcre gi-
bi tabii i'ıı·ıznlnr buhuıınn<lı-
ğııu1:ın n<leco hlı· dcnıiryolu rnym. 
dnıı tc';'ckl .. ul ctıııckteclir. ötcdcnbc
ri lıu ':ızi) et Suril o toıırnklnrmdn 
'.[üı•kİ)ClC ı,nrşı tUrlü kaçakçılık hn-
eı,ctlcl'iııi J,olnl ln!;it ırclır•ı gibi gene 

~udııllun öbür tıımfmcltı hnhınnn 
,,,.qıı• ıı~il'Cllcrin sık bJk t-0prnkln-

bCJ 01 l • t ) . :ı <"C!:Cl'Cl.. Hl' n .. ıııı bO) guııcu
ı·unlZ• r> 
Jul>: , Cl alı ut h:ı';-1 .. n şckilleı·dc znrnr 

ınrııın dn. sebep ol ııyorclu. 
ynpııın 

t 1 nttıııııı gnyct uzun olmnkln 
11 utlu 1 • 

wlis , c <'ınıııyct tc':'kilı1tla. 
bcrnbcr 1 

(l'ol ,nzifelcı·iııin ifası dn 
1•JJ1lll kOll 

.. _.. J<luğıı için knçnkçılık YC sııl 
ıııusJ .. ul 0 .. .. l lkr. • 

1 
• 1. eler :ruzun< en ş -.ıyet~ 

k t ... ıbl uıc ıs • 
·n:, bir tül'IU kc ilıniyor-

1 i ardı :ırası 
er n ı Tıh·k - l"rnnsız 

G 
lnı sclıc(I c 

du. ene b 1'ürk • Suriye 
r. il c hcrn er 

<lostlıı,;u , ıtn·or<lıı. 
1 tlcl'i ele <:nı . 

rniinns" H' 1 1 ir Tiirl;: idnrc-
1 uc;tnı.ı > 

Ifntnyı n ın ASDI rs 
(Sonu: S. G. Sil. 5.) 

(Sonu: Sa. 6. sn. 4.), m Ü b k a 1 arı 
Sah günü Milli takımdakiler müsabakaların 
başhyoruz hemen hepsini ka2and1lar 
Canh mabutlar, 

Hongkong, 9 (A.A.) - lngiliz ga· 
zetecilcrini kabul eden Mareşal Çan· 
Kay-Şek yaptığı beyanatta ezcümle 

demiştir ki: 

Çin·Japon anlaşmazlığı meselesinde 
lngiltcrenin bir uzlaştırma teşebbüsün 
ıdc bulunduğu haberi asıl:.ızdır: 

Çin sırf kendi hürriyetini müdafaa 

Otuz bin Buda ile altmış birı 
rahibin bulunduğu şehir, valıw 

?• ormanlar ve biiyük deniı.
t ... ı de öliimle karşı karşıyn 

geçen giinler 

Asri Robenson 
So~ s;n~terln ;o.;;; \ 

l melli ve yaşanılmış l 
n1ac':~alarla dolu en 

t!Uzel romanı 1 

Bir yılan hikayesi sona eriyor 
Ushüdar ve stanbul semtindeki fabrikalar 

açıhnea 

Sü fiatları üçte bir 
ucuzlayacak (l'M>Z8141inca sayı/ad•) 

(Yazısı 4 ilncü sayı/ada) 

ij)üntecin peşinden: 

Rüştü Aras 
J>nı·fstc çıknn "l'nrl m nı"' gazete i l nzıyor: 
Aııknrnda l"raıı ız bU) uk clc:i f ]•on o ile bir nmnlıccle inıznla

nnş olnn 1'ürl .. i'e Jlnrichc YckiU 1.'C\fil nu .. tü .:\rn 'm Ji'rnn ncln bir-., " , . ., 
çok do tlnrı '\nı·dır. Son dcfn Pnrl e geldiği 7,nııınıı Yillcjıı t okn !ln-

<lnki ~'iırk scfnret hntıc imle şeı•efi ne bh• kabul ı·csmi ynpılıııı, tı. Uuş
tü Arns hıırndn <lostlnrı ile dcrcclen tcpc<lcıı ı .. omışıı) ordu. 

Jlıı nrncln clo tlnrııın şUJ le <le<ll. 
- l)tcdcnhcri hnlk <lilimh' t.ckmr eılilcn bir s(iz 'nrd.11•: Bir 

1'ürktcrı daha ku\\·etJi JIC 'nrtlıl', dcrlf•ı·. nu ıınlc de, iki Ttirk, dl) o 
SC\Uf> \<'riı·lcr. Pnlrnt benim fi!.ılıııı• en ıloğı•ıı cc\np şudur: Bk 

1'iirk '\'O hir Prnns1z.'' 
Hüştii Arns Prnnsız cclchil ntmı pek iJ l hilll'; Aııknrn<ln Hnrlcl. 

)C Vcl,fılctinılel .. i mnl .. nımrıcl.cı da Piycrloti'nhı hntırn ı mutena hir 
l cı'tlc a ılmıştJr. Bu lıntırnıım garip bir tnrilıi \'ardır. 

I~ou biı· gün ll<')oli,luııun hlr loknııın .. ıııda öglc )CIUChıi yedi; fn. 
knt 3 emeği bitirip de i'>tlcııwk li\7:nngc1<1iği znmnn cebinde pnrn ı bu. 
Iunmnclı~mı fnrl.cl ti. Uumın üzerine lı<> np ını ııln mı imznlndı. 

1. t<', lıoti'nhı bn lmznh lı<> np ım ulnsı, lılrcol· isUhnlcl<'r ı!<'l'lr. 
clil.tcn smım, hlr lin Hll';'tll Arnsm <'llnc gl'çml.tlr. O <ln lınnn hıi~ ıll, 
biı' <.1Jl~J nt 'c ltlnn He çcı•çcH'lctmişth· .•• 

UASAN l\.UMÇA 1.'l 



2-KURUN . 10 ~ 1938 

Vazan: IKadnırcaıro Kaflı No. 83 
- Halkı kışkırtan ve metropolidi 

öldüren Y oanistir. 
Senatorlarden bir komisyon kurul

du. Onlara: 
- Mukaddes Vasilisamız Kapadok

yalının ölüme mahkum olmasını istiyor 
ve aizi oraya bunun için gönderiyor 1 

Denildi. 
Eski nazır tevkif edildi. Sorguya çe

kildi. Suçluyum demediği için bir hır
sız gibi s.cyuldu, bir haydut gibi kır

baçla vuruldu. Yalancı tahitler biraz 
sıkıştırılınca foyaları meydana çıkıyor
du. Metropolidin öldürülmesinde rolü 
olmadığı o kadar açıkça belli oluyordu 
ki Teodoranın emir vermiş olmasına 

rağmen idama mahkum edemediler. 
Fakat bütün mallarını ve parasını aldı
lar. sırtında yalnız eski bir gömlek bı
raktılar. Mısıra götürülmek üzere bir 
ıemiyc bindirdiler. Bu kadarı yetmi -
yormuı gibi gemi kaptanına da şu 

emri verdiler: 
- Yolda yiyecek vermiyeceksiniz. 

Uğradığınu: iskelelerde karaya çıka

ruaınız, dilensin 1 
Koca Bizans imparatorunun birinci 

ııazın ve Yüstinyanosun gözdesi, şitn
~i yalınayak başı açık, her uğradığı is
)clede ötekine berikine avuç açıycr; 

bir lokma ekmek için yalvarıyordu. 
lskenderiyede gemiden çıkarıldı. 

!Antinoeye gönderildi. Orada g:ırdiyan
b.nn işkenceleri altında sürgün ve se
fil olarak yaıadı. Fakat bu sırada bile 
cesaret ve ümitlerini kaybetmiyordu. 

- Beni bu bale koyan, ayıcının km 
lıipas)rom orospusu Tcodoradır. Yakın 
'da o ölecek ve ben eski yerime geçerek 
bana iıkence yapanlann cezalanru vc
rceğim. 

Diyordu. 

• • • 
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BUTZES ve BELIZER 
.,42 scn~si gelip geçiyordu. Bu sıra

da Bizans sokaklann!:la her gün bir iki 
yüz cenaze gözüküyordu. Karalar giy
mİJ olan gözleri yaşlı kadınlar ve er
kekler bu ölUleri derin bir matem ve 
korku içinde mezara kadar götilrüyor
Jardı. 

Şehirde veba salgını günlerdenberi 
brtalığı kasıp kavuruyordu. Gömecek 
kimsesi olmayanların ölüleri sokaklar
lla yatıyor; köpekler bunlan parçah-

)'Or ve hastallğı büsbütün etrafa yayı
yorlardı. HükQmet bunlarla başa çıka
mıyordu. 

Zaten saray adamları, nazırlar', dev
let memurları, kumandanlar da iş ya
pacak halde değillerdi. Koca impara
torluk başsız kalmış gibiydi. Hiç kim
ıe ne yapacağını kestiremiyor, merak
la bekliyordu. ÇünkU imparator Yüs
tinyanos da vebadan hasta yatıyordu. 
Te~ora tepeden tırnağa. kadar ka

ralar giymiş, hastasının başından biran 
'bile ayrılmıyordu. Onun iyi olması için 
lıcr aklına geleni yapıyor; imparator
luğun en iyi hekim ve papaslarını, hat
ta büyücüleri saraya topluyordu. 

Bu papaslann arasında Zooras gene 
batta bulunuyoI'du. Bir zamanlar Yüs
tinyanos dclirmi~ ve bu deliliği Zoora
eın iyi ettiği söylenmişti. Daha sonra 
romatizmadan yatmış, kötüriim olma
eına ramak kalmıştı. O zaman da Zoo
rasın duasile hekim papaslardan Koz
mos ve Damyanosun gökten inerek 
yardıma geldikleri, bir takım macunlar 
•e mukaddes yağlarla hastayı kurtar
lılıklan halk arasında söylenmişti. 

Teodora bu sefer ürıidini kesmiş 

sibiydi. Yüstinyanos günlerce kendin
den geçmiş bir halde ölü gibi yatıyor
du. Umitsizlik o dereceyi bulmuştu ki 
fChirdc: 

- İmparator ölmüş 1 
Deniliyoıi:lu. 

İmparator ölünce yerine kim geçe
cek? Yüstinyanosun yeğeni Yüstinils 
Tcliaht aayılanl:ınn başında geliyordu. 
Fakat bunu önceden yüzde yüz olarak 
kestirmek mümkün değildi. İmparator 
&özlerini hayata yumduğu sırada sa
rayda gizli gizli yapılan hazırlıklar hiç 
beklenmiycn bir şekilde ortaya çıkar
dı. Yüstinyanos ve TecliC1'a bile bunu 
bildikleri için vaktile amcası ölmeden 
,evvel tahta çıkmak ihtiyacını duymuı
larclı. 

Yeni imparatoru sarayda. nüfuz sa
hibi olan adamlar imparatoriçenin de 
yardımile seçerlerdi. Fakat bu suretle 
seçilen imparator ordu tarafından bot 
karşılanmazdı. Ordu daha ziyade ken
di içinden ve kendisine şeref verecek 
k".ımanda edecek adamların tahta çık

masını isterdi. Bu sefer yeni impara
torun seçilme.inde biricik rolü Teodo
ranın oynayacağında şüphe edilmiyor
du. Halbuki bu kadını ıevmiyen ve çe
k~miyenler çoktu. Belizer de bunlann 
arasında bulunuyordu. 

Yüstinyanos ölümle pençelcıtiği sı
rada sarayı ve imparatoriçeyi sevmi
yen generaller aralarında konuştular. 

Başlarmda Butzes vardı. Belizerle de 
görüştü ve anlaştı. Şehirde illin ettiler. 

- imparator vebadan ağır hasta
dır. Ona sağlık dileriz. Fakat impara
torların imparatoru olan Allah eğer 

Yüstinyanosu kenc~i yanına çağmrsa 

onun yerine başka birini aeçmek hak
kı ordunundur, ne saray, adamları ne 
de imparatoriçe bu hakkı kullanama
yacaklardır. 

Hastasının baıırida hayatının en ıztı
raplı günlerini yaıayan Teodora bir 
taraftan da devlet itlerini idare etmek
le uğraşıyordu. Generallerin birleıtik
lerini ve başlarında Bclizcrle Butzesin 
bulunduklarını hemen ona haber ver
diler. Demek ki onu da hiçe aayıyor
lardı, öyle mi? GörüıUrüz 1 

Hastanın bat ucundaki haçın önUn
dc ıdiz çöküyor, o kadar ihtiras ve re· 
zaletleri yapan kalbi, Uç yqındaki bir 
çocuk kalbi gibi temiz ve heyecanlı 

hislerle çarparak yalvarıyordu: 

- Ey Allahım, en Allabın biricik 
oğlu ve her .zaman kız oğlan kız olan 
mukaddes Meryem, imparatoru bana 
ve onu seven milyonlara bağışlayınız t 

Zooras hiç aaraılmayan bir aeale ona 
diyordu: 

- Uzülme ey mukaddes Vasilisamız l 
imparator kurtulacak, Allahm ve kili
senin düımanlan yerle bir olacaltlar
ldır. 

Zooraa gece gündüz dua ediycr, ga
rip ipretler yapıyordu. 

imparatorun baygınlığı azaldı. Kor
kulu günler ve saatler geçti ve yavq 
yavaı canlandı. Şimdi gerek sarayda 
ev gerekse kiliselerle evlerde dualar 
yapılıyor; fakirlere sadakalar verili
yot1du. 

ötum karıısında titriyen TC/.Xiora ge
ne doğruldu ve canavar kesildi. İnti
kam saati gelmişti. General Butzcse 
haber gönderdi: 

- Mühim bir iş için görüşmek isti
yorum. Saraya geliniz l 

Butzes başına devlet kuşunun kona
cağını sandı. Anlaşılan Teodora onun 
ordu üzerindeki nüfuzunu sezmiş, 1dJY 
reyi onun eline vermek istiyecekti. 

Butzes hemen saraya gitti. Pek iyi 
karşılandı. Koridorlarda ve salonlarda 
saygı gördü. Fakat Teodoranm karşı
sına geldiği zaman ıaşırdı. Çünkü o 
ana kadar gördüğü itibarla §İmdi impa 
ratoriçenin yüzünde ve gözlerinde çe
likleıen kin, birbirini hiç tutmuyordu. 

Tcodora sordu: 

- İmparator ölseydi ~nun yerine 
sen geçecektin, değil mi? Yeni impa
ratoru seçmek hakkını benden bile esir 
gedin 1 Demek ki beni ıde saray adam
larile yani uşak ve kölelerle bir tutu
yorsun! 

General afalladı. cevap verecek .cldu. 
Fakat buna vakit kalmadı. Salonun üç 
tarafından Ustüne yürüyen iri yan gar
diyanlar onu kıskıvrak bağladılar. 

imparatoriçe: 
- Götürün! 
Diye haykırdı. Götürdüler. Mozayık 

döşeli koridorlaroan geçirdiler. Karan
lık yerlere saptılar, nemli ve karanlık 
merdivenlerden yeraltına indiler. Ta -
banı çamurlu, tavanından nem aııan 

duvarlannda, çeıit çeşit böcekler do
la,an daracık bir zindana attılar. n·· 
rası her zaman karanlıktı ve Butz~s 

orida gece ile gündüzden habersiz, tek 
baıına hiç kimse ile bir tek söz konuı
m:ıdan kapalı kaldı. Çünkü gardiyanla
rın onunla konuımaları da yasak edil
miıti. 

Bir otobDs kazası 
Konstantin, (Fas) 9 (A.A.) - Bir 

otobi.is eehrln civarındaki hendekler. 
den birine yuvarlanarak ateş alını§. 

tır. OtobUsten kömUr haUne gelen ye. 
di ceset çıkarılmıştır. 17 yolcu da ya. 
ralanmıştır. Bunlardan on ikisinin ya. 
raları ağır olduğu için hastahaneye 
nakledilmiştir. 

Şafna sulh 2! onfraosı 
Vaşington, 9 (A.A.) - Hull, Şako, 

sulh konferansındaki Amerika mu • 
rahhasından Polivya ile Paraguay a. 
rasında sulh konferansı ahkamı muci· 
bince prensip itibariyle bir itilafa va. 
rıldığma dair teminat aldığını beyan 
etmiştir. 

Teferruata dair meseleler hakkında. 
bir itilaf hasıl olur olmaz muahede 
imza edilecektir. 

Buenos. Aircs, 9 (A.A.) - Şako 

konferansının murahhasları, Paragu. 
ay ve Bolivya hariciye nazırlarına, 

kabul ve parafe ettikleri doğrudan 

doğruya anlaşma ve hakemlik itilafı. 
na dair teklifleıi bildinni\Jerdir. 

Murahashlar, sulh ve d<>f.tluk mua. 
hedesinin imza edilebilmesi için na -
zırlan, bu teklifleri hüktim:-tlerine 
bildirerek biran evvel tasdik edil.mele. 
rini istemiye teşvik etmişlerdir. 

Bulgar başveklllolo 
nutku 

Belgrad, 9 (A.A.) - BiltUn Yugos
lav matbuatı, Köseivanof'un Sobran. 
ya meclisindeki beyanatını tam ola • 
rak neşretmektedir. 

Gazeteler bilhassa bu beyanatın 

Yugoslavya ile Bulgaristan arasında. 
ki daimi dostluk paktmın ebemmiye. 
tinden bahseden kısmını tebarüz et • 
tirmektedirler. 

isvlçre harp malze
mesi ticareti 

Bern, 9 (A.A.) - Federal Meclis 
taraf mdan neşredilen bir kararname
ye göre, silah, cephane, patlayıcı 

maddeler ve harp malzemesi ticareti 
ile bu maddelerin ihraç ve ithall fe. 
dera.l mCkamların nezareti altında ya. 
pılacak ve harp malzemesi ticareti 
hakkındaki ahkama tiı.bi tutulacak • 
tardır. 

Almanyada yeni 
mektep teşkllAtı 

Berlin, 9 (A.A.) - Almanyada 
mektepler rejimini tevhit eden yeni 
bir kanun çıkarılmıstır. Bu kanun 
mucibince Alman mekteplileri "Halk 
mektepleri,, ismi verilen ilkmektep • 
terde dört sene stnj göreceklerdir. 

Bu suretle tedrisatın ilk dört sene. 
si için hususi mektepler bilfiil kaldı· 
rılmış olmaktadır. Bununla. beraber 
mektepliler, ilkmektepte dört sene 
staj gördükten sonra hususi mektep. 
lcrde 1J hsillerine devam edebilecek • 
lerdir. 

loglltz. yahudl cemi
yetinin reisi öldü 

Londra, 9 (A.A.) - C. J. Goldsmith. 
in seksen yaşında olduğu halde vcf at 
ettiği bildirilmektedir. tngilterede li. 
beral Judaism, bu zat tarafından te. 
sis edilmi~ir. 

Goldsınith, yirmi senedenberi İn · 
giliz Yahudi cemiyetinin reisliğinde 
idi. &lehi eserleri dolayısiyle, kendi. 
sine, lncil tetkikleri için İngiliz Aka. 
dcmisincc ihdas edilen altın madalya 
verilmişti. 

MAHK:::MELERDE .. ,.., -- ,,_., - ~ .- ~ -
_ Paylaşılamayan erkek 
iki kadın aras!nda davahk bir 

hadiseye sebep oldu 
Cürmümeşhut üçüncü 

mahkemesinde düıı ubah 
davasına bakılmıştır. 

sulh ceza ( 
bir namuı 

Davacı 28 yaşlarında Heı:liyedir. A
leyhine dava açtığı kadın da 38 yaıın· 
da gene Hediyedir. 

Davacı Hediyenin iddiasına göre, 
kendisi yolda giderken, diğer Hediye 
yanına gelmiı ve: . 

- A kadın, kocandan ıciaha bıkma
dın mı? Kendisini artık azadet te, biz· 

de biraz olsun yüzünü görebilelim, 
demiş, ve bu arada incitici diğer buı 
sözler 'Cle sarf etmiştir. 

Mahkemede iddiasını bu suretle an
latan Hediye susunca diğer Hediye a· 
yağa kalktı. Kabul etmediğini anlatan 
bir el i§areti yaptıktan sonra : 

- Ne münasebet efendim; ''Benim 
kocamı sen bu vaziyete getirdin,, lde
dim, kendisine. Doğrusu da budur ya. 

Hakim B. Kamil ıuçlulan dinleyip, 
evrakı tetkik ettikten sonra, hakareti 
madde tayini §eklinde bulmuş, ve va
zifesi haridrY:le görerek asliye ceza 
mahkemesine göndermiştir. 

Ayna Deliğinden Giren Çırak 
Burgaz adasında Andonun dükkamnd3 
çıraklık yapan Mihal, geceleri de dük· 
kanın arka tarafında bir ol:lada yat • 
maktadır. 

Mihal yattığı bu d:ianın dükkahla 
arasında bir kapı, bu kapırun da Uze • 
rinde gömme bir ayna bulunmaktadır. 

Aradan geçen zamanla aynanın yeri 
çürümüş ve !dükkana bir delik açılmıı 
tır. Bir sabah kalkınca bu deliği gören 
Mihal o gece yattıktan sonra tekrar 
kalkarak delikten içeri süzülmek su
retiyle çekmecedeki 12 lirayı cebine 
indirdikten sonra tekrar odasına geç- , ~ 

miş 'Ve ldeliği kapatarak uyumuştur. ı .-~ 

Ertesi günü iş polise aksetmiş, tah· 
kikat sonunda Mihal yakalanarak ad
liyeye sevkedilmiştir. 

DUn üçüncU aulh eczada sorguya 
çekilen Mihal suçunu itiraf etmiş, 
hakkında tevkif kararı verilerek tev· 
kifhancye yollanmıştır. 

Bir Beraet 
Asliye birinci ceza mahkemesi ka

tiplerinden Adil, terzi Dilber Ustünlda· 
la borçlu oldugu bir lira yerine 60 ku
ruş vermiş Dilber Ustündal bunu ka· 
bul etmeyince iki taraf karşılıklı bir
birlerine hakarette bulunmuşlardır. 

Neticede dördüncü asliye ceza mah· 
kemesine intikal elden bu davaya dün 
sabah bakılmış, her ikisi de beraet ka· 
rarı almışlardır. 

Bir Tahrir !tindeki . 
Yolsuzluk 1 

Dıvara sakla
nan 2500 lira 

Altı ay merttk etmeyen 
para sahıbi 

birgün yerinde yeller 
estiğini gördü 

lzmir, (Hususi) - Bornova nahi. 
yesinde enteresan bir hadise olmuş; 

Ahmet oğlu Mehmet isminde birinin, 
evinin duvarına sakladığı 2500 lirasr 
çalınmı!jtır. Hadise rsudur: 

Mehmet, uzun zamanda biriktirdiği 
2500 lira parasını bankaya yatırma. 
yarak evinin bir taraf rna saklamak 

istemiş ve duvarrmda. bir delik aça. • 
rak paraları oraya koymu§, üzerini 
de sıvamıstır. 

Tam altı ay parasmın yerinde bulu. 
nup bulunmadığını tetkike !Uzum gör. 
miyen Mehmet, evvelki gUn duvarın 
ll!ltvaamı yıkarak ihtiyacı olan birkaç 
yUz lirayı almak istemi§ ve paranın 
yerinde yeller estiğini görmüııtür. 

Mehmet, derhal karakola. giderek 
hadiseyi anlatmJ§, parasının çalmdı -
ğmı söylemiştir. 

Yapılan tahkikatta duvarın arka • 

dan açılmasına iınkfuı bulunmadığt, 
bunun meseleye "-Akıf bir şahıs tara. 

fmdan yapıldığı kanaati hlsıl olmt11. 

tur. Mehmet, paranın yerini yalnız 

kendisi ile kansının bildiğini söyle • 

mektedir. 

lmanyada ye 
şaoma kanunu 

Berlin, 9 (A.A.) - Rcsmt gazete, 

evlenme ve boşanma kanunlarının A. 

VUsturya da dahil olmak üzere bütün 

Almanyada tevhidi hakkındaki ka .. 

nunun metnini neşrctmektedir. Eski 

boşanma sebeplerine kar3ılrk, çocuk 

doğurmaktan istinklf vakaları da f. 
lave edilmiştir. 

KURUN-
AHONE rAnlı-&Sl 

lltmlekeı !temlekeı 

trtnde dışında 

Aylık 95 Hı5 KrJ. 
S aylık 260 4~ • 
., a)·lık 475 8~0 • 
Yıllık 900 1600 • 

rarıreshıden Balkan UlrllAI için ıydı 
.ıtuı kuruş dOşOlür. Post• blrllAlne gir. 
mi yen yerlere •>da yctmlt beşer kuru~ 
1.ııııımedlllr. 

~hoııe kaydını blldlreıt mektup •e 
telırar Qcretınl, abone parasınıo posta 

vıı)'I banka ile yollama ücretini idare 
kendi üzerine alır. 

TQrkluenln her poıto merkezinde 
KURUN'a abone ua:ılır. 

Adres deAlşllrme Qcretl 25 kıınışhır 

Bakırköy kazasına bağlı Kurray.ı 1 
ait arazinin tahriri ile mükellef heye· 1 
tin reisi Halit ve aza Hüsnü, bu komis 1 

yonun seçilmiş azasından olan köy 
muhtarl;ınnı talimat hilafına ve köy· 
terdeki araziyi bizzat gezmiyerek, köy 
odalarında oturtmak suretiyle, tahrir 
yaptırmıı ve bu yüzden haklarında va 
zifelerini ihmal suçu ile zabıt tutula -
rak asliye üçüncü ceza m~kemesindc 
muhakeme altına alınmışlardı. 

L _ _J 

Duruşmaya dün sabah ta devam e· 
dilmiş, bir çok köylüler şahit olarak 
dinlenmiştir. Mahkeme vuzuh olmaııı 

itibari}•le evrakın iddia makamına tev
diine karar ver:r.iş, muhakemeyi başka 
bir güne bırakmıştır. 

Romanya mualllmlerl 
o:-asında temizleme 

Bükre§, 9 (A.A.) - Maarif neza. 
retini vekaleten idare eden Dahiliye 
nazın Armand Calinesco, muallimler 
arasında müfrit sağ cenah tahrikatı. 
na nihayet vermek üzere şiddetli ted. 
birler almı§tır. 

Muhtelif tedrisat müesseselerine 
yeni müfettişler getirilmiş, nezaretin 
umumi katibi ile muhtelif müdürleri 

1 
işten çıkarılmıştır. 

Muhtelif rütbede birçok muallimle· 
re ıtten el kt~ 

...... --.... -.... ··--·-·········· .. ················ Pazar Pazartesi 

1 B i u 1 m 10 Tcmmuz-11 Temmuz 
7 ncl ay - Gün 31 

Cemnziülc\'\'cl 1357 
Rumi Haziran 1351 
Hızır günü 
Gün doğuşı: 
Gfin batışı 
Sabah n:ımazı 
Öğle ,, 
lkindi .. 
Akşam ., 
Yatsı ,. 
İmsiık 

12 
25 
65 

4.38 
19.43 
2.38 

12.19 
l!l.19 
19.44 
21.45 

2.21 

13 
26 
GG 

4.39 
19.43 
2.39 

12.19 
16.20 
19.43 
21.44 
2.22 ·-...................................... --............. ., 

15 Yıl Evvel Bugijn 
Darül/ıinun mecliı mıiderrlsllıf, derılıa

nelerden en büuü6ünll "Ziya Gökalp ders
haneıl .. teınılyt edtuk merhumun hatırn. 
ırna bir eurl hıirmtl olmak n:rrr daima 
boı duracak bir dt koltuk ııa:'111n /:.arar 

rJernılştir. 
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Tıbta mucizeler 
yaratan toz 

Tababet yeni Keşfile hastanın 
Sinirinden kurtulduğu gibi Çimento buhranı Şehirde SÜrat 

Hastalar en müşkül ameliyatları devam ediyor yarışı yasak 
bile Sükunetle karŞlltyOrlar Buhranı hangi Emre aykırı hareket eden 

sebepler doğurdu şöförler tecziye edıliyor 
ilim en f la . .s ' az dıkkat ve hayrete ue· 

ğcn bir to b 1 'f h z u muş, bunu muhtelı aa-
.~larda tatbik ve bir ~klarmda da tec 

rube saha . m· sına koymuştur. Bu tozun ıs· 

1 
1
' hatırda tutulması biraz güç olmak· 

a beraber şudur· Skopokloraloz. 
Bu toz .• d . . sayesın e tababet yenı mu· 

cızeler .. b'k . gostermiştir. yeni ilacın tat ı 

edılmesi suretile uzvi olmaktan ziyade 
asabi keke ı•w• .. .. r:ı"l...,;ıı: me ıgın onune ge:ı .. -:ı• 
mahçup çocuk ve kimselerin mahcubi· 
yeti g!derilmiş fevkalade korkak kim· 
sele · ' rın birer kahraman sayılacak kadar 
c~saret · iktisap ettikleri kaydedilmiş -
tır. İş, bu kadarla kalmıyor. 

'Yıllardır kullandığı sigaradan vaz· 
g:çrniyenler, artık sigara yüzü görmek 
bıle istemedikleri gibi alkolikler bir 
tek gram bile alkol kullanmaktan v<ız· 
geçmişlerdir. 

n'" 
Sinirlerinden muztarip bulunanlar, 

•0 rastenik olanlann gene bu ilaç saye· 
sınde dünyanın en şen ve mesut adamı 
haline geldiği müşahede olunmuştur. 

Bütün bu hallerde 6kopokloralozun 
tes· · ın ve kullanış tarzı şudur: 

Muayyen bir tesire tabi tutulmak 
istiyen kimseye bu ilaçtan tatbik olu· 
nuyor. ttacın tatbik edildiği kimse ila
cın tesiriyle uyuyor. Bu esnada bu kim 
ıen:n iradesi, harici iraldenin tesiri 
rnutıakı altındadır. 

Kendisine söylenecek her söze, ya· 
pılacak her telkine mutlak surette ita
at etmek ıztıranndadır. 

Önümüzde bir alkolik bulunsun ve 
bunun alkolden vazgeçmesi arzu olun· 
sun , bu takditide kendisine alkolin za
rarlan kuvvetli ifadelerle anlatıldıktan 
sonra l> r daha alkol kuJJanmamaııı c· 
mir ve tenbih edilsin. 

Bütün işler, bu kadar basit. .. 
Fakat, tesir kat'i ve mutlak 1 
ilacın en mühim tatbik ve il· 

timal sahası ıudur: 
Cerrahi ameliyatlar.-
Ameliyatın, hatta pek hafif bile olsa 

ne kadar üzücü olduğu malumdur. He· 
le sinirlilerde ameliyat kelimesi bile 
pek korkunç tesir yapar. Bundan d.ola· j 
yıdır ki, son zamanlarda korkutan o· ı 
~eration kelimesi yerine fransızcada 

ıntervention, yani ''Müdahale., kelime
si kullanmağa başlanmış, fakat kelime 
farkı, bunun ldeHilet ettiği it ve hare· 
ketin üzüntü ve korkusunu bittabi ala
mamış ve azaltamamıştır. Fakat, artık 
korkuya lüzum yok .. Ameliyat masası· 
na bizzat ve güle güle gidebi!Irsiniz. 

Yapılacak işe gelince: 
A:11eliyattan iki saat kadar evvel si

ze bır şınn kl ga yapılıyor. Bu tırınga sko· 
po oraloz §ınngasıdır. 

Madde k 
anınıza kanşıy.or. 

Artık ~orkularla üzüntüden daha 
çok neşelısiniz. 

Söylenecek b" .. a d Utun §eyleri de yapma-
ğa ma e bulunuyorsunuz 

Uyumak ü.zeres' · · 
B 

ınız. Başınız ağırlaş· 
mıştır. ununla bera.b 1 er soru an sual-
lere tamamen cevap ver b'J' .. e ı ırsınız. 

Daha sonra .. Hir bir " h 
;ı ırey atırlamı • 

yorsun uz. 
Fakat ameliyathaneye d ğ o ru yolda-

sınız. 

Size hissiniz! tamamen iptal d 
. ~ b"k 1 e ccek 
ılaç tat ı o unuyor. 

Ameliyat yapılıyor. 
Hiç bir ıztırap yok. Ameli 

k 
.h . yattan 

sonra usma ı tıyacı da yok s .. usuz· 
Juk ihtiyacı olmadığı gibi ... 

Uyanıyorsunuz ve soruyorsunuz: 
- Ameliyat, ne zaman başhyacak 
Size ameliyat yapılauı olduğu~~ 

söyledikleri vakit, derin bir hayret i
ve tereddüt içinde bulunuyorsunuz. iz· 
tırapsıı: geçen zamanlar çok defa üç, 
tdört gün sürüyor. 

Şimdiye kadar 200 insan üzerinde 
bu tarı:da yapılmış olan tecrübelerin 
neticeleri şunlardır: 

ı - Skopokloraloı:, her türlü üzün
tü ve korkuyu kaldınyor. 

2 - Bu madde sayesinde hissi iptal 
etmek için kullanılması lazımgelcn l· 

Hassasiyet tamamen kaldırılıyor. 
3 - Ameliyattan $Onra görülmesi 

mutad olan rahatsızlıklardan hiç birisi 
meydana gelmiyor. 

4 - Bundan başka, ameliyatı yapa
caklar, tam bir sükun ve istirahat için 
de çalışmak imklinını buluyorlar. Bu 
da ameliyatta muvaffakıyeti pek ço:< 
arttınyor. 

Şurası kayde değer ki, bu mad:ie 
mutad istimal miktarlarında hiç bir 
zararlı tesir de yapmıyor. 

Bu kadar mUhim bir maddenin isti
mal tarzının ve mahallerini.r en kısa 
zamanda pek genişlemesi tabi~:lir. Va
ziyet te zaten böyle olmuştur. 

EN KOLAY DOCUMLAR 

Bu madde halen doğumlarda kulla
nılmak üzere tecrübe edilmiş ve şaya
nı memnuniyet neticeler vermiştir. 
Doğum ağrılarının ve doğum esna

sında vukua gelmC1ii mümkün ve 
muhtemel va:r:iyetlerin anneleri ne ka
dar korkuttuğu ve etrafa ne derece ü· 
züntü veridiği maH'ımdur. 

Halbuki bu yeni ıtt.dde sayesinde 
doğumlar, en basit ameliyelerden biri 
haline getirilmiştir. 

Kurtulması, kurtarılması imkan ve 
ihtimalleri hiç kalmamış, ölüme yaklaş 
mış bir hasta var. Ölmesi kısa bir za
man meselesi.. Böylelerine de mevzuu 
bahis toz tatbik edilmiş.. işte alınan 

neticeler: 
ölmek Uzerc bulunan kimsede eğer 

ümit varsa, ıztırap yerini sükunete ve 
istirahate terkediyor. Hasta artık muz 
tarip !değildir. Yüzünde memnuniyet 
tradc c<len bfr iııtfrıihat ve aUkOnet 

mevcuttur. 
Etrafmdakilerin kaderlerini bile anla· 

mıyor ve izah edemiyor. Tam bir neşe 
lçinde bu hayattan öteki hayata geçi· 
yor. 

Skopokloraloz, tababetten maada ço 
cuklann terbiyesinde de büyük bir rol 
oynamağa namzettir. Diğer terbiye u· 
sullerinin aciz kaldığı hususlartla ve 
yerlerde bu ilaç sayesinde çocuklarda 
en kuvvetli telkinleri yapmak en basit 
bir iştir. Artık çocuklanmızın yara • 
mazlığından, tenbelliğinden, haşanh· 

ğından, falan veya filan dersi sevme
,nesindCn şikayete hiç, hiç lüzum yok· 
tur. 

Eyüp Mezarlığı 
Eyüp mezarlığının numerotaj işine 

\levam edilmektedir. 
Bir kaç güne kadar numerotaj ta

mamlandıktan sonra mezarlıklann re -
simleri alınarak bir albüm vücude ge· 
tirilecektir. 

Trak Vapuru Kazasında 
Tahkikat 

Trak vapuru kazası etrafında müd· 
deiumumi muavinlerinden ihsan Yar· 
suvat tara!ından yapılan tahkikat de· 
vam etmekteldir. 

Gerek Trak vapuru süvarisi Kenan, 
gerekse Namık Kemal yelkenlisi reisi 
Salih zannaltında bulunmktadırlar. 

Otobüsle"in Geçecekleri 
Yollar 

Belediye otobüs güzergahlarının tes· 
bit edilme işine başlanmıştır. Yollar 
bittikten sonra buralara tahsis edile
cek arabalann sayısı üzerinde konuşu· 
lacaktır. 

Yeni Asfalt Yollar 
Belediye bütçesinden ayrılan 507 bin 

lira ile yaptınlacak yeni asfalt yollar 
ayın 15 inlden itibaren ihale edileeek 
ve istimlak işi tamamlanarak <lerhal ya 
pılmalarına başlanacaktır. 

Rumeli - lstinye 
Arasındaki Yol 

Bebek • tstinye yolunun inşaat işle
rine devam edilmektedir. 

Şimdiye kadar Bebekten Rumelihi
sarına kadar olan mesafe ikmal edil · 
miştir. Rumelihisarın::lan istinyeye ka
dar olan yoldaki binaların istimlakine 

Memlekette imar ve inşa faaliyeti. 
nin gUndcn gUne artmakta bulunma. 
sı, bir çimento buhranı doğurrnu.'.i, bu 
sebepten fiatler de bir miktar yüksel· 
miştir. 

İddia edildiğine göre birçok yerler. 
de inşaat durmuş, bir kısmında da ya. 
pılmasma Jrnrar verilen işlerin geri bı. 
rakılmnsı zarureti hasıl olmuştur. 

Memlekette mevcut dört çimento 
fabrikası (Zeytinburnu. Kartal, Eski. 
hisar ve Darıca fabrikaları) istihsa. 
liıtı fnzlalaştırmış olmalarına rağmen 
talepleri karşılayamamaktadırlar. 

İstihsal edıldikten sonra bir mUd· 
det depoda beklemesi llizımgelen çi • 
mento1ar hemen satıı;a çıkarılmakta, 
bu yilzden çimentoların kalitesi aşa. 
ğılaşmaktndır. Evvelce fabrikaca sa. 
tışı 87.5 lmruşa verilen çimentonun 
çuvalı, şimdi 92.5 a çıkmış, pernken. 
de fintler de 100 kuruştan 1l0 kuru. 
şa fırlamıştır. 

Çimentonun ihtiyaca kafi gelme • 
mesindeki sebeplerden biri olarak da 
Bakrrköydeki fabrikanın kapanmış 

olması ileri sUrUlmektedir. 
Fiatlerin artmış olmasına nakliye • 

cilerin fazla bekletilmesi, bu yüuien 
nakliye ücretlerinin artması sebep 
gösteriliyor. 

Bu sene de 300 küsur bin ton çi • 
mento istihsal eden fabrikaların ihti. 
yacı ka.rş1layamadığt gözönünde tu • 
tularak memlekete hariçten çimento 
ithali için hUkumetin müsaade verme. 
si Jazımgeldiğini söyliyenler de var • 
dır. 

Fenerbahçe 
30 sene müddetle deniz 

klübünün idaresine verildi 
Fenerbahçenin güzel bir mesire yeri 

haline getirilmesi hakkında yeni karar· 
lar verilmiı ve belediyeye terkcdilmiş
tir. Belediye ile Moda deniz klübü ara· 
sında bir anlaşma yapılmıştır. 

Deniz klübü burasını 30 sene müd
detle idare edecektir. 

Klübe bu hususta verilecek plan bir 
komisyon tarafından tanzime başlan • 
mıştır. 

-o-

Devlet Malından Yapılmış 
Kesekağıtlar Yakalandı 
Emniyet ıdirektörlUğü son gtlnlcrdc 

piyasada filigrarrilı kağıtlardan yapıl • 
mış kese kağıdı ve blok notlar ele ge· 
çirmiş, yapılan tahkikat sonunda, bu 
kağıtların devlet müesseselerine ait ol· 
duğu anlaşılmıştır. 

Tahtakaledeki kllğıtçılarlda ele ge· 
çen kliğıtlar hemen toplattınlmış, ka
ğıtçılar. kağıtları Andon adında bir 

matbaacıdan aldıklarını $Öylemitlerdir 
Sorguya çekilen Andon da bunlan Ga· 
latada Ege matbaasından aldığını söy
miştir. 

Diğer taraftan mUddeiumumilik te 
tahkikata başlamış bulunmaktadır. Ad 
1i tahkikatı bizzat müddeiumumi nik· 
met Onat yapmaktadır. 

ihbarlar Hakkında 
Yeni Bir Tamim 

Mülkiye Gmirliklerine yapılan suç 
ihbarları hakkında Dahiliye vekaletin· 
ce vilayetlere yeniden bir tamim daha 
gönderilmiştir. 

Buna &öre, bazı mUıtacel hallerde 
ihbarlann zabıtaya havalesi, alelade 
hallerde ise mUddeiumumiliklere ve
rilmesi emrcldilmiştir. 

Beraet Kararlarından 
Alınan Harç 

Adliye vekAletinden müddeiumumi· 
liğe yapılan bir tamime göre, bundan 
böyle tetkik mercilerince verilen bera
et kararlarından harç alınmaması bil· 
dirilmiştir. 

MUddeiumumilik tamimi şubelere 

Son günlerde, verilen emirler hilafı
na hareket ederek süratli giden tak· 
si ve otobUs şoförleri hakkında polis 
tarafından yapılan kcntroller mklaştı

rılmıştır. 

Bu suretle halkın canını tehlikeye 
koyarak yarışa başlıyanlar hakkında 

tekrar ve kat'i şekilde hareket edile • 
cektir. Bu cümleden olarak, dün bele
diye mevzuatına aykırı hareket ettiği 
görülen bir çok taksi ve otobüs şoför· 
!eri arabalarile birlikte emniyet mil • 
.cJürlüğüne sevkedilmişlerdir. 

-<>--

Yatılz 100 köy 
okuiu açılıyor 
Köylüye yarayacak 
bilgiler öğretilecek 

Kültür bakanlığı muhtelif vilayetler 
de köy yatı okulları için yaptırdığı tet 
kiklcri ikmal ettirmiştir. 

Alınan neticelere göre, vilayetlerde 
köy yatı okuluna fazla ihtiyaç görül
müş, bütçede ayrılan tahsisatla ye
niden muhtelif vilayetlerde 100 kadar 
yatılı köy okulu açılmasına karar veril 
miştir. Bu 100 yatı okulundan 15 i ls
parta, 8 i, lçel, 1 O u da Çorum vila· 
yctlerindedir. Diğerleri, 2·3 ve 5 er 
okul olmak üzere muhtelif vilayetlere 
taksim edilmiştir. 

Bu okullara alınacak talebeye köy 
bilgi lclersi ve köyde kendine yar.ıyacak 
bllgi1er öğretilerek tam bir kôylU ol
ma evsafı kazandırılacaktır. 

Bu okullar mlifredat programları, 

köy okulları müfredat programından 

mülhem olarak vücuda getirilecektir, 
--o--

Kurbağalıdere de 
Temiz Değil 

Kadıköyde Kurbağalıdcrc civarın

da oturan halk derenin pisliğinden be· 
le:liyeye şikayette bulunmuşlardır. Va 
ziyet tetkik edilmektedir. Yalanda de· 
renin tmizlenmesine baılanacaktır. 

Dalgınlık Bu Kadar Olur 
Kcmerburgazda oturan Mustafa oğ

lu Bekir, evvelki gün istanbula gelmiş 
dUn ide Eyübe giderek cuma pazarın· 
da piyasa yapmağa başlamıştır. 
Mustafa oğlu Bekir o kadar dalmıştır 

ki, biraz sonra yanına yaklaşan ve cebin 
den bUyük bir ustctlıkla pnra torbasını 
a§Jran sabıkalı Haşim oğlu Hüseyini 

başkaları yaknlayınca ancak işin farkına 
vnrabilmiştir, 

Yankesici Hüseyin adliyeye sevke· 
dilmiştir. 

KURU OTLAR TUTUŞTU - Kı· 
zıltoprakta Bağdat ccidesinde oturan 
Alinin tren yoluna bakan evinin bah
çesindeki kuru otlara trenden kJVJlcım 
sıçranu . tutuşmu tur. 
Kadıköy itfaiyesi otlardan bir kısmı 

yandıktan sonra söru:lürmUştUr. 
BiR HIRSIZ YAKALANDI - Ci· 

balide kasap Demirtok :mahallesinde o
turan 26 yaşında Haticenin yatak oda· 
sına, sabıkalı hırsızlardan İbrahim oğ

lu Mehmet girmiş ve içerden bir el 
çantası çalmıştır. 

Hırsız çanta ile beraber yakalan • 
mıı, tahkikata başlanmıştır. 

Mısırlı Talebeler Ankaraya 
Gitti 

Şehrimizde bulunan Mısır llniverai· 
te talebeleri diln akşam Ankaraya git· 
mişlerdir. 

Talebeler Ankarada bir müddet kal· 
dıktan sonra memleketlerine dönecek
lerdir. 

• Çekoslevakyah talebelerden 60 
kişilik bir kafile önUmUzdeki hafta i· 
s;ersinde §ehrimize gezmeğe gelecek
lerdir. 

iki tramva), arasın 
da kalan ihtiyar 
J{aldırıldığı hastahanede 

öldü 
Evvelki akvam Beyoğlunda bir 

tramvay knznsı olmu§, 60 lık bir ih. 
tiyar feci i>ir §Ckilde ölmüştür. 

Orhangazili Osman adında olan bu 
ihtiynr lstanbula. yeni gelmiş, bundan 
dolayı da nakil vasıtalarına alışma • 
mış bulunmaktadır. Evvelki akşnm 

saat 9 sıralannda Galntnsaraydnn 
tramvaya binmek Jstiyen Osman, Şiş· 
liden Tünele ialiycn vatman lrf anın 
idaresindeki 159 numaralı tramvayın 
arkasındaki romorke ters tarnftaki 
basamaktan binmiştir. Bu sırada 
tramvay kalkml§, vaziyeti gören yol • 
culnr bağırıp çnğırmağa ve ihtiyarı 
içeri almak için de kilitli kapıyı kır. 
mağa çalışmı§lardır. Fakat bunn mu. 
vaffnk olnmamıalar, aksi taraftan 
vatman lbrahlmin idaresindeki 107 
numaralı tramvay sökün etml§tir. 
Vatman lbrahim Osmanı kapıda gör. 
mUş, fakat birdenbire tramvayı dur • 
duramamı5, ihtiyar iki tramvay ara· 
sında kalarak ezilmiştir. 

Osman hemen sıhhi imdat otom<>bi. 
li ile hastahaneye kaldırılmı§, fakat 
yoldn ölmüştux:. Tahkikata mUddeiu. 
mumt muavinlerinden lhsan el koy. 
muştur. 

Müşteri kah,re pa
rasını vermeyince 
Garson elindeki şişeyi 

kafasında kırdı 
Beyoğlunl:la Bahriye caddesinde 

Mustafanın kahvesinde çıraklık yapan 
Şaban, kahve parasını vermiyen Salim 
adında bir müşteri ile kavgaya başla· 
mı ve gazoz şişesini kaptığı gibi Sa
limin başına indirmiştir. 

Baıırlclan yaralanan Salim tedavi al· 
tına alınmış, hiddetli çırak yakalan • 
nuştır. 

-o 

Dünkü 
©k aıttoşOaıro 

Okmeydanında yapılmakta olan ok 
atışları mUsabaknlarırun dördüncUsU 
dUn yapılmıştır. DUnkU milsnbakalara 
Ok'spor kurumu baakanı Vasıf Erk. 
m_en, umumi katip Safi Nüzhet Tok. 
söz nezaret etmişlerdir. 

Hakem olarak da eski ok atıcıların· 
dan Bahir Özok ve İbrahim Özok bu. 
lunınuşlardır. 

llk mUsa.baka menzil atışları ile 
başlamış, bu atıelarda her okçu çok 
iyi neticeler almıatır. 

Uzun atışlardan sonra 30 metreye 
konulan hedeflere a.tıe yapılmı§, bu 
ntıelardn da muvnffakiyetli neticeler 
elde edilmiştir. 

DUnkU atışlara Nevzat Caner, Ce. 
lfil Atan, Bekül Or, Adnan Evrcnos, 
Mehmet Nüynn iyi derece almışlardır. 

Atışlara yeni baG]amış olan lsmniJ, 
Sadi Toksöz, Aydın üstUndağ, Hüse. 
yin Bolsu, Aydın Artman, Cihat Bo. 
rak, TeYflk Cerme Umit \'erici netice. 
lcr ~lmışlardır. 

Okspor kurumu mUsabakalnrınn 

her Cumartesi dcvnm edecek. Uç haf· 
tn mükerrer seçim ynpılnrak birinci, 
ikinci ve üçüncUlcr tnyin edilecektir. 

Zabıtai Belediye Memurları 
Dün Maaş Aldı 

Zabıtai belediye memurlarının vila· 
yet bütçesinden emniyeti umumiye 
bütçesine nakledilmeleri dolayısiyle ve 
rilmiycn iki aylık maaşlan dün veril
miştir. 

Yozgat Valisi 
Yozgat valisi Bay Feyzi Gün ı izin· 

1i olarak şehrimize gelmi tir. 
BAY HAl\1DULLAH SUPHI 

TANRlöVER 
Bükre§ elçimiz Bay Hamdullah Sup

hi Tannöve'" chrimize gelmiştir. Bay 
elçi ay sonuna kadar izinli bulunmak· 
ta~r. 
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Tahra na doğru •• 
VllhPlm Vasmus, kaçarken yakalandı; sonre 
gene kaçtı. Fakat sonunda gene ioglllzler 

tarafından Almanyaya yollandı ı·ı ... 
tehlikeli, yorucu yolculuktan sonra! 
Lakin, tam o sırada İran candarması 
kendisini yakalıyor. Candarma, başka 
türlü yapamazdı; çünkü Tahranda 
şimdi Büyük Britanya hüküm sürü • 
yor, umumi harpte muzaffer olan 
lngiliz!erin siyasi nüfuzları kat kat 
artmıştır. O zamanki Şalun hüküme. 
ti, onların nüfuzuna tabi, siyasi taz· 
yikine göre hareket zorunda.. Bu. 
nun aksine harekette ısrar, İran men. 

, faatini tehlikeye atmak, !ran istikla. 
c Iiyle oynamak olur. Orada görünme. 

Paylto.ht olan TahT'amda "Giimriik ı 
Kapı.sı,, dcni~"ıı ve eski lraın minıaıri. 
Binin şıı,lıc::ıerl.cıı~ıdıen b-irini teşkil 1 

eden 1oapı. 

Bu aralık, - 1919 senesımn 

Şıtbat a]İında - /ngüiz piyade 
kıt'alıırı Ko"fmıya §ehrine girip 
yerle§eli 2 a1Ja varm'l#ı; Al. 
manya, ordusunu dağıtmı§tı. 

Böyl.e o14uğu halde, i§te Cenubi 
lrmıda ~ kadar teslimf.yet 
gösterilmtyor, yer yer çarpı§mtı. 
kır oluyarclu!? ... 

Step ıssızlığına, Avrupadaki emri • 
vaki bütün katiyyetiyle aksedemedi -
ğinden, Vilhelm Vasmus, Almanyanm 
alçaltıcı mütareke şartlarını reddede. 
'tek, Harbe devam ettiği §ekline bürü. 
nen bir şayiaya bile inandı. Bir defa 
dı bir Şeyh kendisine şöyle bir haber 
aldığını anlattı: 

- işittiğime göre, sosyal demok _ 
ratıar, Kayzeri BerJine geri getirmiş. 
ler; maksatları bu, onun Almanları 
İngilizlere karşı harbe sevketmekte 
devam etmesini teminmiş ! 

"Almanların Uvrensi", stepte 1 -
ranlı Şeyhin verdiği bu habere de L 
nanarak, ümitlere kapılmıştı!? .. 

Fakat 1919 senesi Şubatında, ViL 
helm Vasmus, bu ümidinin de boşa 
çıktığını görmek zorunda kalıyor. 
Diğer taraftan, İngilizler, Cenubi 1. 
randa tamamiyle hakim vaziyete 
geçiyorlar. Kabilelerin bir kısmı, ar· 
tık ayaklanmanın sökmiyeceği kana. 
atiyle, yatışıyorlar, bazıları istiman 
ediyor; birkaçı biraz daha kafa tut. 
mağı deneyorsa da, onlar da bunun 
faydasızlığını kestirmekte çok geçik. 
miyorlar! 

Evet; umumi harp bitmiştir. Ve 
bunun neticeleri, her memlekette tesi. 
rini gösteriyor. Şurada, burada oldu. 
fu gibi, Cenubi trandaki münferit ha
reketler de yavaşlıya yavaşhya, duru. 
yor! 

Artık bu vaziyette "Almanların 
LAvrensi,, için yapılacak ne kalmış. 
tır? Hiç bir Şeyh, kendisini kabilesi 
muhitinde daha uzun müddet alıkoya. 
maz. Şu halde yapılacak şey, ya lngi. 
lizlere teslim olmak, yahut da oralar. 
dan bir yolunu bulup uzaklaşmak! 

Vilhelm Vasmus, serbest kalmak 
istiyor. Hele bunca zamandır boyuna 
kendileriyle uğraştığı İngilizlere 
teslim olarak, aczini onlara seyrettir· 
mek, çok ağır geliyor. Düşünüp taşı. 
nıyor, Tahrana varmağı ve Alman se. 
firini bulmağı uygun görüyor. Alman 
sefarethanesine iltica ederek, oraca 
usulüne uydurulup Iran hudutları ha. 
ricine kapağı atmasının temini için, 
sefirle görüşecek! Bu suretle de ln. 
gilizlerin eline geçmiyerek, izi, sessiz. 
ce İran topraklarından silinecek! 

En yakın tanıştığı Şeyhlerle veda-
Jaeıp gizlice Tahran yolunu tutuyor; ,_,.eu. tehlikeli bir yürüyüş! Hedefe 

latmak Uzere; kurtuluşun ilk mer. 
•dığı Tahran kapılarına bir 

eriaecek ! Daha bir gilnliik 

den hüküm süren Büyük Britanyaya 
karşı muayyen bazı hususlarda mü. 
maşatkar davranmak suretiyledir ki, 
görünür hakimiyeti muhafaza ve ida· 
me mümkün; Vilhelm Vasmusun tev. 
kifi de, bu muayyen bazı hususlardan 
biridir! 

"Almanların Lı1 vrensi ", İngilizlere 
teslim ediliyor. Almanlar, daha evvel 
ve başka türlü ele geçiremedikleri bu 
casuslarım teslim alan İngilizlerin 
İngiliz Centilmenliğine uymaz şekilde 
hareket ettikleri iddiasındadırlar. 

Onların iddiasına göre, Vasmusu itip 
yere yuvarlamışlar, süngüyle esvabını 
yırtmışlar, ayaklarıni bağlamışlar. 
dır!? .•• 

Bu hadiseye dair bir Alman yazı • 
sında "Onlar onu, çölün mağrur kar. 
talmı, 4 sene müddetle ele geçireme. 
diler; çünkU o, onlardan çok daha 
yükseklerde uçuyordu ve pençereleri 
daha kuvvetliydi. Şimdi, onu açık dö
vüş meydanında değil, desise ile ele 
geçirince, tüylerini yoldular, kanatla. 
rını birbirine bağlayıp düğümlediler. 
Lakin bu hareketten mesul olan Bri. 
tanyalı zabitler, bununla memleketle. 
rine ve onun şan ve şerefine hiç de 
hizmet etmiş olmadılar. Vasmusun 
eski muhasımı olan ve o aralık Tah. 
ran sefiri bulunan Sör Persi Koks 
bôyle hareket edildiğini duyunca u~ 
tandı ve 20 sene sonra bu Almanın 
hayatını yazan Britanyalı biyograf 
da, bugünlerden hicapla bahsetti,, de
niliyor. 

Ve "Kartal, bir kere daha kanatla. 
rını çarpıyor,, diye, onun ruhundaki 
serbest kalmak, karşı koymak, cür'et 
saiklerinin kendisini yeniden uçuş a. 
tılkanlığına sevkettiği kaydolunarak, 
tekrar kaçışı anlatılıyor. 

Filhakika, İranlılar tarafından ln. 
gilizlere teslim olunan Vilhelm Vas • 
mus, nakli esnasında bir gece İran or. 
tasında konaklatıldığı yerin duvarına 
tırmanıp yere atlamış, kaçıp bir müd· 
det için kurtulmuştur. Kaçışı gene 
yalnız başına yürüyüş haftaları takip 
etmiştir. Bu sefer Tahrana ulaşan 

Vilhelm Vasmı:s, oradaki Alman se. 
f irinden tekrar memleketine iadesine 
delfıleti ricasında bulunmuştur. 

Alman sefiri, memleketine İngiliz • 
ler tarafından gönderilmesine mani o. 
lamam ıştır; ancak, sefirin teşebbüsü. 
ne karşı, İngilizlerin, bu nakil esna -
sında kendisinin rencide edilmiyeceği. 
ni vaadederek, bu sözlerini tutmağı 

ihmal etmemişler, gene teslim aldık. 
ları "Almanlann Uvrensi,, ni, Al • 
manyaya rahat bir yolculukla yolla. 
mışlardır!? ... ( Arka.sı var) 

Düngeceki güreş 
müsabakaları 

Milli takımdakiler müsabakaların 
hemen hepsini kazandılar 

Gümrük ve ~nhisarlar Vekili AH Rana Tarhan da 
müsabakalarda bu:undu 

~ylılldo şehrimize gelecek olan 
I•'inlandiya milli güreş takımlyle 

karşılaşa<.:ak takııuımızı seçmek 
maksadiyle Güreş I:<"'ederasyonu tara
fından hazırlanan müsabakalar dün 
gece saat 21,30 da Taksim stadında 
yapıldı . .Müsabakalar, Haziran ba
şında büttin bölge sporcularının işti
rakile Ankarada yapılan Türkiye 
serbest güreş birinciliklerini kaza.
nan güreşçilerle milli- takımdaki eş

leri arasında idi. 
Saat 19,30 da müsabakaya başlan

dı. Güreşler 15 er dakikadan yapılı
yordu. 

56 KlLO: 
llk olarak mill! takımdan İstan

bullu Ahmet Çakırla serbest güreş 

birincisi Ankaralı Mustafa müsaba
kası oldu. Orta hakemi eski gü
reş federasyonu umumi kA.tibl Seyfi 
Cenap, yan hakemleri de güreşçi 

Saim ve antrenör Pellinen'dl. 
İki güreşçi de bu mühim karşılaş. 

mayı kazanmak ve mllll takıma se
çilmek için bütün enerjilerini sarfe
diyorlardı. llk devre müsavi bitti. U
cer dakikalık tecrübe devrelerinde 
de ilk önce Ahmet alta yattı, Musta
fa iyi çalışmasına rağmen Ahmedl 
bil· kero olsun köprüye getiremedi. 
lklncl Uç dakikada Ahmet de puvan 

kazanacak vaziyet ihdas edemedi. 
Son Uç dakika da ayakta devam et
ti. Neticede hamle itibariyle daha 
faik olan serbest güreş birincisi An
karalı Mustafa ittifakla galip ilAn e
dildi. 
61 J{ilo: 

Yaşar rahatsız bulunduğundan 

gUreşemiyordu. Bundan dolayı milli 
takımdan Ahmet ile serbest güreş 

bırlncisi İstanbuldan Halil karşılaş
tılar. 

Ahmet çok güzel güreşiyordu. '0-
çüncü dakikada Halllln bacaklarına 
daldı. Köprüye gelen Halil bu tehli
keyi güçlükle minder dışına çekil
mekle atlatabildi. Bu sırada sporse
ver vekillerimizden Gümrük ve İn
hisarlar Vekili AH Rana Tarhan sta
da gelerek müsabakaları takibe baş
ladı. İlk devre berabere neticelendi. 

Kur'ada Ahmet alta düştü. Halll 
bllhassa ayaklar üzerinde iyi çalışı
yor, fakat Ahmet de minder dışına 
kaçarak Uç daklkalık partiyi savuş
turmak istiyordu. 

İkinci Uç dakikada Ahmet milthiş 
yer saltoları çekmeğe başladı. Fakat 
oyununu takip edememesi kat'l bir 
netice almasına mani oluyordu. 

Ayakta gec:en son dakikalarda da 
kaybettiği puvanları tel~fi için Ha
m fazla hamle yaparak ~on enerjisi
ni sarrettl. Fakat neticede milli ta-

kımdan Ahmet ittifakla ve sayı he. 
sabiyle kazandı. 
10 ıcıw: 

Bu güreşin, müsabakaların en en. 
t~resanı olacağı tahmin ediliyordu. 
Milıt takımın kıymetli güreşçisi Mer
sinli Ahmet llk dakikada Tekirdağlı 
İsmalll altına alarak 2f saniyede sır 
tını yere getirdi ve tuşla kazandı. 

Bu seri netice kimseyi memnun et
memiş, herkes heyecanlı bir müsa
baka görmekten mahrum kalmıştı. 

Ahmet bu galibiyetini çok ant salto
larmdan biriyle elde etmişti. 
66 KİLO: 

Mllll takımdan Sadık ile serbest 
güreş birincisi lzmlrll Feridun 
karşılaştılar. Orta hakemliğini Sa
dullah yapıyordu. 

Sadık faik güreşiyor ... lzmtrll Fe
ridun boyuna minder dışına kaçıyor
du. tık devrede Sadık galip na.n edil
di. 

Kur'ada Feridun alta yattı. Sadık 
tuşla kazanmak için uğraşıyor ... Sa
dık kol ve bacak kapmalariyle Fe
ridunu arka arkaya köprüye getiri
yor ... Feridun mUthlş enerjisile tuş. 
tan kurtuluyor. 

Son dakikalarda Sadık güzel bir 
bacak yakalama ~aptı. Fakat Feri
dun son kuvvetini de harcayarak 
gonk çalmasına kadar sırtını yere 
getirmedi ve nihayet Sadık ancak 
hükmen mağliip oldu. 

87 J{İLO: 

Bu müsabaka da hayli enteresan
dı. Büyük Mustafayı uzun zamandır 
görmeyen halk, merakla g'Ureşinl 

seyre hazırlanıyorlardı. Rakibi de 
serbest güreş birincisi Amasyalı 

Hüseylndl. Yan ve orta hakemlerin
de değişiklik yok ... 

Mustafa kendine güvenir vaziyet
te çok pişkin gUreşmeğe başladı. İlk 
dakikalarda Hüseyinl altına aldı ve 
tekkle takarak çevirdi ve kleyi 
çıfleştlrerek iki dakika 14 saniyede 
tuşla kazandı. 

72 KiLO: 
Mllll takımdan Ankaralı Hüseyin

le serbest gUreş birincisi Ankaralı 
CelA.l ringe çıktılar. lkl güreşçinin 
de birlbirlerinl iyi tanıdıkları belll, 

, 

ihtiyatla güreşiyorlar ... Fakat Hüse
yin seri ,.e atılgan ... Bir ikl dakika 
sonra CelAI da açıldı. Hüseyinl mUş
kill vaziyetlere sokuyor .•. llk devre 
berabere bitti. Şimdi Celll altta HU· 
seyln üstte güreşmeğe başladılar. 

Buna rağmen CelAl gUzel güreşiyor 
ve pu\•an kazanıyordu. Hüseylnln 
antrenmansız olduğu belli oluyordu. 
Sonraki Uç dakika da ayakta geçti. 
CelA.I güzel kafa kol kaptı. Fakat 
minder dışına düştüler. Neticede mil
li takımdan Ankaralı Hüseyin sayı 
hesabiyle gallp ua.n edildi. 

:Maamaflh CelA.l da yenilmesine 
rağmen seyirciler üzerinde çok güzel 
bir t esir bıraktı. istikbalde kendisin 
den büyük ümitler bekleneblllr. 
79 KtLO: 1 

Mersinli Ahmet ikinci güreşini ~ 
dll Yenerle yaptı. Mersinli gene ilk 
dakikalarda neticeyi almak istiyor •• 
Bu sırada Adil kafasını kaptırdı. Gil .. 
zel bir köprü Ue kurtuldu. Adil Mer· 
sinllnln hücumlarına iyl dayanıyor. 
Fakat bu, ancak üçüncıı dakikaya 
kadar sürdü ve Ahmet yerde güzel 
bir kafa kol kaparak Adilin sırtını 
yere getirdi. 

8'7 K.tLO: 
Buyuk Mustafa da llknet:ıcttrwnl 

Samsundan Seyit Ahmetle yaptı-. B~\1-· • 
sırada Çoban Mehmedln antrenman-
da parmağı sakatlandığı için güreı 
yapamıyacağı iH\.n edildi. Halk, bu-
nu protesto etti. ..,. ıı•I 

Mustafa ilk hücumda S~ylt Ahme
dl altına aldı. Maamafih Ahmet de 
çok çevik, Mustafanm acı kuvvetin· 
den kurtulmağa çalışıyor ... Bu fira
da müthiş bir kafa kol kapan Seyit 
Ahmet Mustafayı birdenbire altına 

aldı. Mustafa tehlikeyi kuvveti sa
yesinde atlattı. 

Birinci devre berabere bitti. Seyit 
Ahmet alta geçti. Mustafa bir ters 
salto ile Seyit Ahmedln sırtını yere 
getirdi. Maamafih Seyit Ahmet de is
tikbali vaadeden güreşçilerimizden 
biriydi. 

Bundan sonra güreşlere nihayet 
verildi. Güreşlerin sonunda yalnız 

56 kiloda Ankaralı Mustafa miııt ta
kıma terfi etmiş oldu. 

Bir yılan hikayesi sona eriyor 
UskUdar ve lstanbul semtindeki fabrikalar •• 

açıhnea 

Süt fiatları ti~te bir 
ucuzlayacak 

1stanbulun süt derdini halletmek i
şini üzerine almış olan, devlet ziraat 
koruma kurumu, biri Üsküdar, diğeri 
de İstanbul cihetinde olmak Uzere iki 
fabrika tesis edecektir. 

Fabrikaların yerleri ve projeleri 
belediye imar şubesi tarafından ha • 
zırlanmaktadır. 

Bu iş biter bitmez ineaata başlana. 
cak ve Kurum, bir taraftan koyun, ke. 
çi ve inek gibi süt veren hayvanların 

cinslerini ıslah için faaliyete geçe· 
cektir. 

Bunu temin için, İstanbul baytar 

müdürlüğü de hariçten sütü bol da. 
mızlık hayvanlar getirtecektir. 

Yapılan hesaplara göre, süt işi Ku
rum tarafından ele alınınca fjatler 
bugilnkU nisbete göre üçte bir mikta. 
rmda inecektir. 

Şehirde, şimdi olduğu gibi peraken. 

de sütçülük menedilecek ve mandıra 

sahipleriyle sütçülerin iştirak edece. 

ği bir kooperatif, muhtelif mıntaka • 

larda şubeler açarak satışta buluna • 

caktır. 

Bu hususta hazırlanmış olan proje 
mucibince şehir dahilindeki bütün 
süt veren hayvanların ahırları da şe. 
bir dışına çıkarılacak, buralarda en 

iyi sıhhi şeraiti haiz ahırlar tesis o. 
lunacaktır. 

Fransa Başvekili 
Paris elçimizi kabut elti 

Paris, 9 (A.A.) - Baıvekil B. Da· 

ladier, Türkiye büyük elçisi B. Suad 
Davazı kabul etmiıtir. 
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_______________ _.. __ No. 31------------------• 
Rider: 

- Lfıtfen bana paltomu uzatır mı. 
sınız? Dedi. 

Ve onu üzerine giyerek §U müta. 
leayı yürüttü: 

- Belki bilirsiniz. Bütün tiyatro
larda, icabında kullanılmak üzere ba. 
zı ihtiyat kapıları vardır. Ben bu gibi 
kapılardan ikisini bu sabah gözden 
geçirdim. F'akat bana öyle gelıyor ki 
en tnühiın kapıyı bugüne kadar gör. 
mcınişimdir. ~e adam Yarabbi! ... 
B_ana öyle geliyor ki delilik ile dehfı 
bırb' · ırıne rok yakın. 

n~der, ogün öğle yemeğini yalnız 
Yedı. Bununla beraber otelin diğer 
~1üşterilerini gözden 'kaçırmıyordu. 
h~rşısına di"~en masada Olga yemek 
Yıyordu. 

Rider kendi kendine: 
- Tuhaf, dedi. Olganın keyfi pek 

Yerinde değil. Hntt."i mühim bir asabi. 
Y?l buhranı gec:irdığinc de hükmedile. 
bılir. BakE'anııa, ratalını ikinci defa 
elil'den düşürdü. Yüzüme bakmaktan 
sinirleniyor. l<orkarıın şimdi de yerin. 
derı kalkıp arkasını bana dönecek. A
caba bunu yapmak için ne gibi bir 
SCbep icat edecek? 

Pakat Olga. Rider'e sırtını dönmek 
için bir sebep araııtırmağa lüzum gör. 
ınedi. Sac!cce garsonu cağırdı. Barda. 
ğrnı ve m ısasını başka bir tarafa nak. 
lettirdi. 

Bu km arsızlıklar, Rider'in hoşuna 
gidiyordu. 

Rider tam elmasını soyduğu sıra • 
daydı ki; Da\·er yemek salonuna rrel. 
di: b 

dr. Erkekler ile, kapıcı da dahil ol -
mak üzere, şüphe edilecek adamlar 
değillerdi. Kapıcı, eski bir askerdi. 
Giydiği üniformanın göğsünde bir sı. 
ra madalye gorünüyordu. Yanında 
Siltböri'den gelmiş çenesiz bir deli • 
kanlı vardı ki ona muavinlik ediyor. 

du. 
Kadın hizmetçilerden bir tanesi ge. 

vezc bir şeydi. Kendisinden lazımge -
len malumat ahnabileeck bir istidat 
gösteriyorsa da, hep kendinden, ken. 
dı şıkfıyetlerinden bahsediyordu. 

rndcr oturduğu yerden, dışarıyı 

da gôrüyordu. Saat üçte Albay ile pa. 
pas, yanlarına Olgayı da olarak bü _ 
yük kapıya çıktılar. Besbelli Siltbö _ 
rı'ye iniyorlardı. 

füder zili çaldı. Bereket versin ya. 
nmn, o ge\'eze kız hizmetçi geldi. Ri
der, ona çay hazıı lamasını söyledi. 
Bununla beraber hemen geri gönder. 
memi~ti. 

- Buı as. hoş bir yer, diyordu. 
I\:ız. kısa cevap 'erdi: 
- Evet. 
Fakr t aı kasından boşandı: 
- Evet. Güzel bir yer, diyordu. Fa. 

kat işleri bana pek yavaş geliyor. Ben 
bundan evvel büyük bir otelde çalışı. 
yordum. Fazla harekete alışmt§ım. 

Yukarı kattaki işler fena ~eğil. I<"akat 
yemek salonunda o kadar iş yok. Ya. 
kında bir başkn yere gideceğim. 
Kız ayni zamanda iyi ücret aldığını 

söyledi. Fakat yukarıki sözlerinden 
de anlaşıldığına göre, o, "hayat,, isti. 
yordu. Hareket istiyordu. Devam et

ti: 

- Nasılsınız Mister Rider. c'~ ·or - - Bununla beraber size bir §CY 
d~. füibus__unuzun tesiri r,c-:ti mi? Geç. söyliyeyim mi? Ben erkek müşterile. 
m~ş oldugu göıiilüyor. Doğrusu de _ ri, kadınlara tercih ~derim. Onların 
mır g'b· b" 1 1 ır adamsınız. Bu haliniz· hızmeti daha az oluyor. Mesela bura. 
gerçekten takdire Jnyiktir. Ben şah _ da bir Mis Olga vardır. Bütün otelde. 

: '' sen..,c&k_:_kbrknğım Hırsızdan ıı~ .................... üst:.c.rilcr.iıı Jı<WSİU'lcıı daha fazla 
n1ek bnc beni tirkUtUr. fnanfl1azsınız· zahmet verir. Mesela önce bir oda is. 
fakat bu sabah bir hizmetçi ile kav~ ter. Sonra diğer bir oda ister. Niçin 
ga etmeğe mecbur olmuştum. Çekilip bir odada karar kılıp kocasiyle bera. 
gittiği zaman nsabivetimden zan ..... ır her oturmaz anlayamıyorum. • o 
zangır titriyordum. Siz böyle olmaz Rider, kızın bu sözleri karşısında 
mısınız? Halinizden belli ki olmazsı. hayretini saklayamamıştı: 
nız! Mis Margrit, sizin bugün bizim - Kocasiyle mi, dedi. (Soı:ra ken· 
yüzme havuzunda bir yüzme tercübc. dine gelerek.) Belki de uyuşamıyor. 
sinde bulunduğurıuzu söylüyor. Ho _ lar, onun için beraber değiller .. 
şun uza gitti mi bari! Görünü~e 'br.kı. 
lırsa öyle .. P~k hoşlanmışsını;!. 

Rider: 
- Oturup bir kahve içmez misiniz 

diye ~')rdu. ' 
F'ak 1t Da ver, bi;yük bir nezaket e. 

seri g"istcrerek onun yanına oturır.ak. 
tan kt çmıyord:ı. 

- H:aulesef, dedi. Görülecek nek 
çok iş m var. Beni bugünün en ş~ya
nı ha) r l <-alıriyctleı inden biriyle te. 
mas haline getirdıği için Mis Marf:.rİ. 
te ne kadar te Pkkür etsem azdır. Se 
adammış ya Rabbi! Şimdi onun ! .a. 
yatının il'.c de' relerini tetkike başı la. 
dım Bu adamın hayatının ilk sat!ıa. 
}arına dair bir şey bilenler var mı a
caha ? .. Mesela <>vli mi imiş!?. 

Rider tasdik makamında başmı 
s:ılladı. Fakat, Con F'lck'in evli olup 
olmadığı hakkında zcrrc>ce malumatı 
yoktu. Öylece söylemişti. Fakat bu 
sözün Daver üzerinde yaptığı tesir 
müthiş oldu. Da\·er ağzı bir karış a. 
çı!dı: 

- Ne! Diyordu. Evli mi? Onun evli 
olduf1unu kim size söyledi? Nerede 
evlenmiş? 

Hider gayet ciddi bir tavırla: 
- Bu öyle bir mesele ki. dedi. Mü. 

mı kaşa cd, mem. 
Da ver ellerini asabiyetle uğuştura. 

rak: 

- Fakat araları gayet iyi idi. E -
ğer evli olmasaydılar, bugünkü ha~·e. 
ketlerinin, yani yabancı imiş gibi hu 
birinin ayrı bir odada oturmasının 

manasını anlıyabilirdim. 

- :-\e kadar zaınandanberi böyle • 
dirleı·. 

- Yalnız son hafta içinde bu hale 
girdıler. ı·endilcrinin evli olduklarına 
eminim. Çünkü nikfıh kağıtlarını gör. 
müşiımdür. Altı scnedenberi evlidir
ler. Nikah kağıdı, kadının tuvalet ku. 
tusundadır. 

(Arkası yarm) -llhan Tarus'un 
Küçük hikaqeleri 
Dokt<. r 
Monro'nun 
Mektubu 

- Yakmda çıkıyor --.m---------•u , 11111 

JIAI.K OPhlll:TI 
Bu :ık şanı Be~ lcrlıc~ i 
1 shcle ti~ ntro-;uııdn. 

Paı.ırtcsi Suaıliye !)l'll 
~ol tiy.ılros11ııd:ı. 

'i ılı: Gcılikp:ışn Azak 
\ :ı1lık lt::ılıçl'~indc 

B('YC'I\ Ol'EHET 
:l perde 

Türk - Frazsız 
anlaşması 

Ve Sovyetler Birliği 
Moskova, 9 (A. A.) - Jzvcstiya 

gazetesi Türk • Fransız dostluk pak. 
tını mevzuu bahsederek diyor ki: 

Türkiye ile Fransa arasında hasıl 
olan anlaşma, eminiz ki kollektif cm. 
niyetin takviyesinde mühim bir unsur 
olacaktır. Türk - Fransız paktı yalnız 
bir dostluk muahedesi değil, ruhu iti. 
bariyle ayni ?.amanda bir istişare, 
mütearrıza yardım etmemek ve ta -
arruzdn bulunmamak muahedcsidir. 
Bu ise Sovyetler Birliğinin Fransa ve 
Türkiye ile komşularından birçokları 
ile akdetmiş olduğu anlatmaların ru. 
huna tamamiyle uygundur. 

Sovyet efkarı umumiyesi, dünya 
meselelerinin hallinde Sovyet hükfı _ 
metinin teşriki mesaisi de bulunduğu 
bu ıki devlet arasında böyle bir anlaş. 
manın akdini tasvip ve takdir eder. 
Anlaşmaların fiili kıymetli ve ehem
miyeUi o anla:=maların tat:bikindc 
gösterilecek dürüstiye bağlıdır. 

Bunu isbat için ~unu zikredelim ki 
Fransa ile Lehistan arasında da ak. 
dedilmiş bir ittifnkname vardır. Fa. 
kat B. Bek'in siyaseti yüzünden bu 
ittifakın ameli ehemmiyeti hemen he. 
men sıf;rn inmiş bulunuyor. 

Her halde madem ki Türk ve Fran. 
sız hükumetleri fcvkalnde muğlak bir 
vaziyet içinde eski ihtilftflarına mus. 
lihane bir tarzı tesviye bulabilmişler 
ve mademki aynı zamanda Türk -
Fransız münasebetlerinin heyeti u • 
mumiycsini tanzim edebilmişlerdir, 
mezk(ır anlaşmanın mevkii meriyete 
girmesile hem ild memleket için, hem 
de umumi sulh davası için hayırlı ne. 
ticeler alınabileceğini beklemek husu. 
sunda kafi derecede sebepler vardır. 

( _ Kısa haberler:_ ) 
~ Yıkılan Mumhane antrepolarının ye. 

riııc yapılrnal.tn ol:ııı lıu~ ük ::ısri antrepo_ 
ların inş::ıalı hu ay ııilı:ıyctine kadar ikmal 
edilmiş ol:ıcul,tır. 

411 Ya:ıı llK"lılll~ .. aıı,tJcrlno U.) ırıok fçln sır_ 
kccl • J{ıı~lıl,çcknıccc tren l:ırifcsinıle de 
ıl<•ğişikllk l :ıpılınışlır. Ycşilku~ den 7 tre
ni 7,15 de, Sirl,ecidcıı 14 treni de 14,5 d:ı 

kalknc:ıklır. 

lf. Sıhhat ve ictimal muavenet vekaleti. 
nin sccen seneki frengi nıücııdelcsine dair 
çıkardığı bir nıııor:ı ı::öre bir sene de 
171i.1D3 \'alandn~ mual ene edilmiş, hun. 
l:ırılnn 9.333 kışi h:ıst:ılıklı cıkmış, i083 Ü 

tedaYi edilmiştir. 
lf- Alınıın):Hla y:ıptırılıın ikinci y:ıpuru. 

muz "Su~ .• linı::ınımıza do~ru lı::ıreket el. 
ıııişıir \'e :ıyın 15 n>~n 16 sında gelmiş 

hııluııııc:ıktır. \'ııpurıın B:ınclırmay:ı y:ııııı
c:ı~ı ilk sefer lıusııst malılyelle olacak ,.e 
yıılııız da\'l'llilcr lnılıııı:ıc:ıktır. 

lf. Ehli Jıııy\·an:ıt sergisinin ·bu sene ls. 
t:ınlııılıııı Yl'lli kıızıısınd:ı :ıçılmıısına kar::ır 
n•rilnıiş \'e Jıunıı 4000 lirn tıılısis olunmuş. 
tur. Sergiler Şile, l\arl:ıl, Beykoz, Bııkır-

1,öy, Yalo\·ıı, Sili'"ri ,.e Çat::ılcacl:ı acılac::ık. 
tır. 

lf. J.iın:ın fşcllerinden sıhhati müsait ol. 
nııy::ınlnrın kendilerine tazminat \'erilerek 
cıknrılm:ı'>ı kararlaştırılmıştır. Bunların 
yerine yeni işçi ıılınm ı) ııcak, hu suretle 
lşcl fıcrellrri f:ızlııla~tırılncaktır. 

• Yerli mallar sergisinde pn' i) on lıışn. 
atına lıaşlnnn115tır. Diğer t::ır:ıflan, hu sene 
ki sergi 200 Jıiıı lira) n sigorta edilmiştir. 
Sergide lıir itf:ıiye miifrczesi, hir de polis 
knrııkolıı hıılıınııcııklır. 

• Nnn·cc sefiri llenızon mezuniyet ınlııl 
delini lloldıırıır:ık cliiıı şrlırimizc gclınişlir. 
~ lııgilız sefiri Slr Pcrsl T.oran dün sn

lı:ılıki el,spresle ŞC'lıriııı ize döıııniiştür. 

l~ 
Bl'Gt'X K \1.1\AC. \1\ \' \Pl'JU. \il 

Srırıt 1' o Jıll r1111 acl ı Cittiyi yol 
12 'l'ıırı Karaıleniz 

10.30 lzmir lzınir 
!I Tn~~or lıııroz 
8.30 Tr:ık l\luılnııy:ı 

22.20 Tr:ık :\luclnnrn 
GLl.ECEK V.\Pl'Hl..\H 

8 )\ l'I fHI) Ay\·alık 

12 Konyn lzm i r 
12.~0 Bıırsa Mudanyıı 

2ı.:ıo Tr:ık l\luıl:ıny:ı 

- E\'li ha ... Diye kendi kendine tek. 
rar elti. Fakat o sözün arkasını ue _ 
tirnıcdi. Havaya suya dair chem;i • 
ycts"z bir lakırdı söyledikten sonra 
yemek salonundan çıktı gitti. --------------- ı ----------------

Ridcr yemekten sonra salondaki /' 'I 
koltukları yerine yerle.,_tircrek eline Alemdar Sineması 
bir ı esimli mecmua alıp okur gibi 
g?.rünmeğe bPşladı. Ergeç kendisini 1 
gosterecek olan fırsatı bekliyordu. 

Hidror, otrldrki hizmetçilerdl'n h<>p. ' 
si hakl:mda malCımat toplamıc;tı. mı. 
dm hlzrret i1rr, rrıı:ı~alnrrh hizmet et. 
mek ÜZ<.'rr kullanılıyJrl r Ye otC'lin dış 

tKl FtLM 
Roz Mari 

Taşra Kızı 

neşil:trı~ \'(iki{ llwrlcır lılnresiıı<lcn: 
Klll\l.H\ h\' \'h \PAHTDI\~, 

I>t'l\l\AN 
2;;, 21i, 33 ııuııı:ırnlı c\ lcrlc SG/1 numa

ralı cl:ıire \C 20, 21, 28 numnralı cliikk"ın
lnr ncık nrlırınn sıırrth I<' kirarn '<'rikce. 
ğinden islf'l,Jikrin 18 Tf'mnmz 938 p:ıwr
te"i giinii snnı 14 de 1.ncl r Deşlkl:ışla ,\k::ı
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izmir haberleri: 

üzüm ve kavun 
ihracı için 

Tar~ş üzüm kurumu bazı 
tedbirler ahyor 

lzmir, (Hususi) - Tariş (Üzüm 
kurumu), yaş üzüm ilıracatı mevsimi 
yaklaştığından faalı) ctıni arttırmış, 

hazırlıklarını ikmal etmiştir. Tarh•. 
geçeıı yılki tce:rübelerden alınan iyi 
neticeler üz rine bu sene sevkiyatı da. 
ha geniş tutacak 'e üzüm rekoltesinin 
mühim bir kısmının yaş olarak ihra
cını temme çal.şacaktır. 

'l'ari ve satıs kooperatifleri di
rektörü Sinop saylavı B. Hakkı Veral, 
her iki miicssescnin d bu seneki faa. 
liyet pı ogramları hakkında şu izaha. 

tı vermi5tir: 
- Bu seneki çalı~malarımız daha 

ziyade yaş üzüm üzerinde toplanmış. 
tır. lngiltereye ve Mısıra ihracat ya. 
parak, Razakı ile birlikte çekirdeksiz 
üzümün de yag ıhracını temin ciheti -
ne gidece~iz. Gayemiz, yaş üzüm ih. 
racının istikbalini Razakıdan ziyade 
çekirdeksiz üzerinde toplamaktır. 

Geçen seneki tecrübelerimizden is • 
tifade ile kavun ihracını da arttırmak 
kararındayız. Bilhassa :Mısıra fazla 
miktarda kavun göndermek azminde. 
yiz. !kinci nevi, küçük kavunları hu • 
susi bir vapurla, kısa bir zamanda 
göndereceğiz. 

Bu vapur lzmirden Iskenderiyeye 
ayda üç scf er yapacaktır. Almanyaya 
yaş üzüm ve kavun iliracı için Selanik 
yolunu tercih bir zanırettir. 

ŞIRACIL1K 

Bu sene lzmir ve Manisada şarap 
imaline devam ediyoruz. Maksadımız 
şar.aplarımızı bir ihraç maddesi ola. 
rak ele alabilmektir. Bu sene vücuda 
getirdiğimiz tesisatla, mühim miktar
da üzüm suyu d:i i$tıhsh1' 6'1\inat:ak-

t 
tır. 

Nefis Uzüm mahsullerinin suyunun 
gerek lngiltcrc \'e gerekse Almanya. 
lda müşteri bulacağına eminiz. 

Czüm suyu ihracı, bize ati için gü. 
zcl ümitlc.r vermektedir. Bunda mu • 
vaffak olursak, bütün çalışmalarımızı 
Uzümsuyu istihsali ve ihracına lıasre· 
deceğiz. 

MAHSUL V AZlYETI 

Bu yıl üziim ve incir mahsulüniin 
durumu müstahsili sevinciırccek dere. 
cede iyidir. lyi kafüeli ve bol mahsul 
alacağımızı kuvvetle Umit ediyoruz. 
Mahsulün iyi fia tlerle satılabilmesi 
için bizce alınacak tedbirlere başvur. 
maktan geri durmıyoruz. 

KOOPI<~RATllı""ÇlLlK lŞLERl 
Geçen sene teşkil edilen kooperatif. 

ler artık kuvvetlenmiş, faydalı seme. 
releri göı-iilmC'ğe başlanmıştır. Geçen 
sene ortaklarından aldığı mahsulün 
fiatlerini piyasada en yüksek değerle 
tediye etmi tir. 
Mıntaka müstahsilinin yüzde ellisi 

kooperatiflere dahil olmuşlardır. ln. 
cir mıntakasında bu sene yeniden üç 

kooperatif kurulmuştur. Geçen sene 
kooperatiflerin üzüm ihracını üzüm 
kurumu yapmıştı. Bu yıl ihracatı da 
bizzat kooperatif yapacaktır. 

Netice olarak ı::unu söyliycbilirim 
ki, yeni seneye cüyük ümitlerle giri
yoruz. işlerin daha iyi yürümesi, müs. 
tahsilin daha çok istifadesini temin i. 
çin varkuvvctimiz1e çalışacağız.,, 

AYDIN - AFYON HATTINDA 
BlR KAZA 

İzmir, (Hususi) - İzmir _ Aydın • 
Af yon ekspresi evvelki gün Aydın ya. 
kınında Murat isminde bir genci ve 
iki ır.erkebini çiğnemiştir. Murat, Ay
dın pazarında satmak üzere iki mer. 
kebi almış ve köyden yola çıkmış, de. 
miryolunu daha kestirme bularak şo. 
seden ayrılmıstır. 

Gecenin karanlığında süratle gelen 
ekspres, hayvanlarım yoldan çıkar • 
mak istiycn Murada çarpmış, hem 
kendisini, hem de iki merkebini par • 
çalamıştır. Makinist vakadan haber • 
dar bile olmamış, mesele ertesi gün 
a"llasılmıştır. 

Müddeiumumilik hadise mahallinde 
tahkikat yaparak makinistin kaba. 
hatsiz olduğunu tesbit eylemiştir. 

BİR GENÇ SICA'.h..'TAN 
DELlRDl 

İzmir, (Hususi) - Kuşadası kaz;: 
sında sıcaktan Nuri isminde bir ha. 
deme delirmiş ve §ehrimiz memleket 
hastahancı::iııe gönderilmi!itir. 

}~uri henüz pek gençtir. Kuşadası 
hastahanesinde çalışırken işinden çı 

karılmış, teessüründen asabı bozul. 
muş, son zamanlarda sıcaklar arf.lnca 
deliliği fazlalaşmıştır. 

Rast.geldiğine sa1dınnağa başlıyan 

Nuri, Kuşadası hükumet tabibi tara • 
fından nezaret altına alınmış ve b • 
mire gönderE'lniştir. 

FUAR Mf'SABAKALARI iÇİN 
VERİLECEK :Z..1ADAL YELER 

İzmir, (Hususi) - Fuar komitesi • 
nin Almanyayn sipariş ettiği madal. 
yeler gelmiştir. Bunlar, Fuarda yapı. 
lacak vitrin müsabakalarında derece 
alanlara verilecektir. 

Alakadar makamlardan Fuar komi
tesıne gc>len bir yazıda, Fuar münase. 
betiyle lzmire gelecek ecnebilerin di 
ğer şehirlerimizi de görebilmeleri içi~ 
yolculukta Fuar tenzilatmdan istifade 
ettirilecekleri bildirilmiştir. 

Bir Alman firması da Fuar komite. 
sine müracaat ederek büyük bir pav. 
yon ayırtmıştır. Bu pavyonda dünya 
fotoğrafçılığındaki terakkiler gösteri. 
lecck, otomatik maldnelerle enteresan 
fotoğraflar çekilecektir. 

Ayni firma, plfi.kla ses zaptı işini 

(Lutfcıı sayıfaıyı çevirin-iz) 

Yeni bir "işgal,, meselesi 
Fransa Hint denizindeki kayahk 

adacık arı n · çin işgal etti? 
Fransa Parac:el adalarını işğal etti. 
Bu haber bir iki gündenbcri A vru

pa siyaset alemini me~gul ediyor. 
Halbuki Para.sel abları haritada. a. 
ranınca görünnıiyccek kadar küçük 
kayalıklardır. 

Bununla beraber, askeri bakımdan 
ehemmiyetli bir yer olduğunu herkes 
tesl!m etmektedir. Bu adalar Annam 
hükumetine aittir. Annam C!.a Fransa
nın yarı miistemlekesi olduğuna göre, 
Fransa bu adaları bugünkü nnz.ik si. 
yasi vaziyet arasında işgal edivermiş. 
tir ... 

Çin denizinde mühim bir nokta o. 
lan bu ndnlar H'ly Nan (Çin) de, Tu
ran (Hindi Çini) ye d<' 250 kilometre 
uzaltlıktadır. Bu mıntaka esasen mub. 
telif milletlerin menfaat ve askeri ha. 
reketl rinm çarpıştığı noktadır. Ja • 
ponl m Şimali §arktaki Formoz ada. 

sındnn garbe doğru gelirseniz Çinde 
lngihzlerin niıfuz mıntakası olan Han 
Kong'u bulursunuz. Bundan sonra yi. 
ne Çinde Kuang Çeo Fransızların nü
fuz mıntnkasıdır. Bundan sonra, bir. 
az evvel bahsettiğimiz Hay Nan ada. 
sı geliyor. Ondan sonra, tamamiyle 
gnrpte, Fransız Hindi Çini sahilleri 
gelmektedir ... 

lşte bu arada aslında sarp kayalık. 
landan müteşekkil olan küçük Paras ı 
adaları da büyük bir ehemmiyet kL 
zanm:ıktadır. 

Fransanın bu adaları if;gali üzerine 
Japonyadan fazla Almanyadan itiraa 
yüksC>lmiştir. Fransızlar bunu Japoıi. 
yanın vaziyete lüzumundan fazla e
hemmiyet vermediği şeklinde te~ ir e. 
diyorlar. Yine bu tefsire göre, Al ... 
manya bu meseleyi büyülterek Japoıı., 
yayı itiraz.& &evketmektedir. 
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isrıanya meselesinde 

ingiltere içinden çıkılmaz 
bir daireye mi girmiş? 

Bir Fransız gazetesine göre 

Harbin uzamasını iste
yen devletler de var ••• 

Paris, 9 (A.A.) - İspanya harbi
nin İtalyan - İngiliz münasebetleri ü· 
zerindeki tesiri hakkında tefsirlerde 
bulunan Populer gaztesi, şöyle yazı • 

yor: 
''Jngiliz - İtalyan mUnasebetleri do· 

ğuılan anındaki meşkCıkiyctten §imdi 
mutazarrırı olmaktadırlar. Bir İngiliz 
gazetesi geçen şubatta Eden'in uz;::k· 
laştırılmasından evvelki vaziyete dö
ntilmilş olduğunldan şikliyetle bahsedi· 
yor. Filhakika vaziyet aynidir ve onu 
ıslah etmek çareleri de evvelkinden az· 
dır. Çünkü itilafın daha ciddi ve bina· 
enaleyh daha devamlı olmasını temin 
edebilecek ne kadar koz varsa hepsi 
oynanmıştır.,, 

Pöti Jurnal, şöyle yazıyor: 
"lngilizler abluka hakkı meselesi i· 

çin Frankoya verilecek olan imtiyazla
nn bir gün aleyhlerine dönebilecek 
bir masebak teşkil etmesinden kork· 
maktadırlar. Şu halde faait bir daireye 
girilmiş demektir ve bu dairenin için
iden nasıl çıkılacağı da henUz malUm 
değildir. Çünkü ispanya harbinin bit· 
meıinde menfaati olan hükılmetler bu 
neticeyi elde etmek için elzem ıelan im 
tiyazları veremezler veya vermek iste 
mezler. Çünkü İspanyol ihtilafının 
mümkün olduğu kal:!ar uzun sürmesi
ni arzu eden hükumetler de vardır. 

Nazırlar meclisinin dünkU mUzake· 
releri hakkında tefsirlerde bulunan 
Bourgues, Pöti Parizien gazetesinde 
töyle yazmaktadır: 

tflon aylar zarfında Fran&<lnın ha
ric ıiyasetl !düzelmiştir. Bu düzelme· 
nin başlıca sebebi memleket dahilinde 
zihinlerde husule gelen sUkunettir. Bi 
naenaleyh her şeyden evvel bu süku
netin devam etmesi, tamam:yle teessüs 
etmesi ve dost ve müttefik mem1eket
lere Fransanm mukadderatı hakkın

da tam bir itimat telkin etmesi lazım· 
dır. EfkS.n umumiyenin her türlU ah
nlde soğukkanlılığını muhafaza ede • 
rek ekserisi ecnebi propaganda mer· 
kezlerinden yayılan heyecanlı !ayiala· 
ra kolayca kulak asmaması lazımdır.,, 

ıTAL YA NE DiYOR? 

Roma, 9 (A.A.) - Giornale D'ita
lia, İspanya işlerine ademi müdahale 
meselesine dair Londrada elde edilen 
anlaşmayı tahlil ederek diyor ki: 

İngiltere kadar ltalyanın da arzu 
ve terviç ettiği şekilde ademi müdaha· 
le siyasetinin ciddi bir terakki göster
teremediğini söylersek pek hata et
mit olmayız. Tecrübe ve ihtiyat bize 
muhteriz davranmamızı emrcldiyor. 
Burgos hükumeti 1ngiliz plSnırun her 
ilci tarafça bitarafane bir şekiMe tat
bik edileceğine dair pek haklı olarak 
teminat istiyecektir. Barsel~na hükCt -
meti ise mutad vakit kazanma manev
ralarına tevessill edecektir. 

ASKERi HAREKAT 

Burgos, 9 (A.A.) - Şark cephesi: 
Franko kıtaları Nules'i işgal etmişler· 
dir. 
BARSELONA GENE BOMBAR· 

DIMAN EDiLDi 

Bu sabah on tayyare Badalon'a elli 
kadar bomba atmıtlardır. Uç ki§i öl
müJ, dört kişi ağır surette yaralanmıı 
tır. 

DöVtZ KAÇAKÇILARINA 

KARŞI BiR KARAR 
Barselon, 9 (A.A.) - Resmi gaze· 

tede neşredilen bir kararnamede pa
ra, döviz, İspanyol veya ecnebt esha· 
mı ithal ve ihraç edenlere karşı tatbik: 
edilen cezaların arttırılacağı bildiril
mektedir. Ne1;1dlerinde gayri kanuni 
şekilde para, mücevher, kıymetli taş· 

lar, kıymetli madenler bulunduranlar 
la antika ve sanat eserleri ihraç eden
ler ceza görc~cklerdir. 

Bu husustaki ahkama muhalif hare· 
kette bulunanlar, altı aydan on sene
ye kadar iı kamplarında çalıştırılacak· 
!ardır. Alınacak para cezaları, cUrmil 

:nucip olan eşyanın kıymetinin bcı miı 
tinden aşağı olmryacakttr. Para ceza· 
lan meılekt sınai veya idari haklardan 
mahrumiyeti, memleket haricine çıka
nlmayı ve emval ve emlakin idaresi 
haklannın kaldırılmasını da intaç ede· 
bilecektir. 

Ankarada dost
luk maçları 

Ankara, 9 (Telefonla) - Bugün 
öğleden sonra echrlmiz birinci futbol 
ta.kımlan arasında birer dostluk mL 

çı yapıldı. Bu maçlann hfuıılatiyle 

Ankara sporcuları Çankırıya bir se
yahat yapacaklar ve orada hu müna. 
sebetle Çankırı muhtelitile Ankara B 
muhtcliti arasında hususi bir maç ya· 
pılacaktır. 

Bugün Ankaragücil ile Galatasaray, 
Demirsporla Güneş takımları karşı • 
laştılar. Maçlar Ankaragücil sabasın.. 

da yapıldı. Futbol mevsiminin geçmiş 
olmasına rağmen saha kalabalıktı. 

Demirsporla Güneş arasındaki maç 
çok iddialı oldu. Demirspor birinci 
haftaymda iki gol yaptı. İkinci haf • 
taymda da Güne§ penaltıdan yaptı. 

ğı bir golle Demirsporlular maçı iki 
bir kazandılar. 

AnkaragücU • Gal:\tasaray araısın· 
daki maçı GUçlUler her iki haftaym • 
da iki~r gol atmak suretile dört t!I. 

fır kazandılar. 

Maç tamamen Güçltilerin tesiri al. 
tında gegti. Gölün UçUnU Namık attı. 
Hamdi, Kefir, Riza iyi oynadılar. 

Yarın (bugün) galip takımlar ara· 
aında bir maç yapılacak, bu dört 
klüp ~ampiyonu belli olacaktır. 

-0---

Mer'Jyet mevkllne 
ıllren kanunlar 

Ankara, 9 (Telefonla) - Kazanç 
vergisi kanununda bazı değişiklik ya· 
pılmasına dair kanun, mahrukat ka • 
nunu, damga resmi kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı mac!deler eklenmesine 
dair kanun bugünkü Resmi Gazetede 
neşredilmiş ve meriyet mevkiine gir. 
miştir. 

ÇekoslovakyÔ.da 
Milletler kanunu 

bazı r lanı yor 
Prag, 9 (A.A.) - Milliyetler kanu

nu projesini tetkik etmekte olan par
lamento komisyonu, önümüzdeki haf· 
ta, Başvekil B. Hodzanın iştirakiyle 
muntazam surette toplantılarına baılı
yacaktır. 

Diğer taraftan, hükumet, Milliyetler 
kanunu projelerini, 'muhalefet grupları 
da dahil olrrak üzere bütün parlfimen· 
to grupları ile müzakerddc devam ede
cektir. 

Parlamento lt::nnisyonunda tetkik· 
ten geçtikten sonra, projeler, bir kaç 
nazırdan mürekkep bir komitede ye
niden tetkike tabi tutulacak, bunu mü· 
teakip bir kerre daha milliyetler mü
messillerii ile üzerinde görüşülecek, 

yeniden nazırlar meclisine gelecek ve 
nihayet tasvib edilmek üzere mebusan 
meclisine arzedilecektir. 

ÇEK NAZIRLARI TOPLANDI 

Prag, 9 (A.A.) - Nazırlar meclisi 
dün öğleden sonra toplanarak kanun 
işleri, iktısadi meseleler ve gelecek se 
nenin bUtçesi hakkında miizakerelerdc 
bulunmuşlardır. 

KARPAT RUSYASI VE 
MUHTARiYET 

Prağ, 9 (A.A.) - Aşağı Karpat 
Ruıyası eyaletinin valisi Hrabar, dün 
Beneı tarafından kabul edilmiştir. Bu
gUn de Hddza tarafından kabul edile· 
(\.ektir. Salahiyettar mahfiller Hodza 
ile Hrabar'ın Rüten'lere verilecek muh 
tariyet meselesi hakkında görüşecekle· 
rini söylemektedirler. 

--O--
Romanya Krah 

Londraya EyliHde 
gidecek 

Londra, 9 (A.A.) - Birkaç zaman 
evvel tehir edilmiş bulunan Kral Ka. 
rolun Londrayı ziyareti tarihi, Eylü· 
lün son iki haftası olarak teebit olun. 
muşi;ur. 

Romanya Kralı, Lortdrr...da Buking. 
ham sarayında İngiliz Kralının misa. 
firi olacaktır. Pek muhtemel olarak 
bu seyahatinde Kral Karola, oğlu Ve.. 
liahd Prens Mihail deref akat edecek. 
tir. 

--0-

Barselonada bUktlmet 
toplandı 

Barsclona, 9 (A.A.) - Nazırlar 
.Meclisi, bugün saat 11 den 15 e ka· 
dar süren bir içtima yapmıştır. 

B. Alvarez Del Vayo, Londra ade. 
mi müdahale komite~i tarafından ka. 
bul edilen planın kati metninin alın • 
dığını bildirmiş ve bu metin üzerinde 
izahat vermi§tir. Pllin hilkfunet tara. 
fından önümüzde yapılacak ikinci bir 
toplantıda tetkik olunacaktır. Hüku • 
met, 1936 Temmuzundanbcri lapan -
yol Cumhuriyeti hükumetleri tara • 
fından takip edilen aynı hattı hare. 
keti takip eyliyccektir. 

Bunu müteak~p B. Negrin vaziyet 
hakkmda izahat vermiştir. 

Acı bir kayıb 
Mülkiye mütekaitlcrinden Bay Maz

har Eğis'in refikası, iç hastalıkları mü
tehassısı vazifesiyle Efganistanda bu· 
lunan doktor Bay Rnşit Eğiş'in anası, 

B. Yusuf Mcrca:un kaynanası Ba· 
yan Firdeı Eğis tutulduğu hastalık
tan kurtulamıyarak dün sabah hayata 
gözlerini kapamış ve Karacaahınettcki 
aile mezarlığına defnedilmiştir. 

Merhume iyi kalpli ve iyilik sever 
bir kadın olarak tanınmıştı. Kendisine 
rahmet diler, ailesine taziyet beyan 
ederiz. 

Barselona, 9 (A.A.) - Dün gece 
ve bu sabah Franko tayyareleri Barse· 
lona ve civnrıru bombardıman etmiş

lerdir. Monsada civanna atılan bomba· 
)ardan üç kişi yaralanmıştır. 

de bu pavyonda yapacağını bildirmig· 
tir. 

938 fuarına btitün vekillerimiz, Ka. 
mutay azalarımız, fehir mUmessllle -
rl, askeri erkan, matbuat mümesille. 
ri davet edilmi~lerdir. 

Mısırdan filistjne asker 
sevk ediliyor 

Fuar komitesi, Fuarın açılacağı 
ıtınde donanmamızın da limanımızı 

tereflendirmesi için teı:ebbüste bulun. 
~.Bu davet kabul edildiği tak. 

rde, Egeliler Izmirde donanmamızı 
)taret imklnı da elde etmig olacak· 

Lomira, 9 (A.A.) - Bir zırhlı oto. 
mobil alayının mümkün olur olmaz 
Mısırdan Filistine sevkedileceği müs • 
temlekat nazırı tarafından bildiril -
mektcdir. Bundan başka iki piyade 
taburu c!a Filistine gitmek üzere e. 
mir almıştır. 

SUlKASTLER 
Hayfa, 9 (A.A.) - Filirlin • Mısır 

hattının Tulkerim civarında tahribi 

neticesinde bir yUk katarı yoldan çık. 
mıştır. Münakalat muvakaten dur. 
muştur. 

"" .. 
Kudüs, 9 (A.A.) - Galile mınta. 

kası komiser muavinine Safad civa -
nnda haydutlar ateş et.rnişler!e de 
komisere bir §ey olmamıştır. Haydut. 
lar dağıtılmıştır. 

Mareşal Çang 
Kay Şek 

(lhta. tamfı 1 Utcidc) 
nan araziyi geri vermedikçe Çinin ta· 
mamiyeti mülkiyesi hukukunu tanıma
dıkça, Çin krtal::ın adım aldım tıonuna 

kaıiar mücadele ve japonyanın kat'i 
mağlubiyetine kadar muharebe ede · 
ceklerdir. 

Hankeunun vaziyetinden bahscı:len 

Mareşal demiştir ki: 
Bu şehrin elden çıkması, Çinin so· 

nuna kadar devam etmek huı;usuni!aki 

kat'i azminde hiç bir degi§iklik vücu
da getirmiyecektir. Çinin dahiline doğ· 
ru ilerlemiş olan düşman kuvvetler, 
evvelce hesap etmedikleri müthiş güç
lükle karşılaşmaktai!ırlar. Esasen Ja· 
ponların eline geçen arazi nihayet bir 
kaç demiryolu hattından ibarettir, işte 
o kadar. 

"Çin • Japon harbi ancak yeni baş
lamı§ telakki olunabilir. Çin milleti 
ve Çin hükumeti, her zamankinden 
ziyade bugün bir tek vücut teşkil ey
lemektedir. 

Nihai zafer Çinindir. Bunda kimsenin 
şüphesi yoktur ve kalmamıştır. 

DEMIRYOLU TAHRiP EDiLDi 
Hankeo, 9 (A.A.) - Çin gönüllille· 

ri, bazı noktalarda, Lingsing demiryo
lunu tahrip etmişlerdir. 

Bugün izmitte 
(tlstcı Uımfı 1 incide) 

Bilhassa deniz festivali çok, hare· 
ketli ve ışıklı olacaktır. 

Başta ''Yavuz,, olmak üzere, ıdonan
mamız körfeze gelmiş ve gemiler ta· 
yin edilen yerlerini almıştır. 

Şehir baştan başa donanmış ve bol 
bir elektrik ziyası ile nurlanmıştır. Her 
taraf yeşil dallar ve bayraklarla •ils
lenmiş bulunuyor. 

Adapazarından, Karamürsel, Here· 
ke ve köylerden akın akın gelen halk 
bugünden toplannuş, oteller tutulmuı
tur. 

Ba§vekil saat 11 de kimya fabrikası
nın ternelatına merasimini yapacak, 
ondan sonra ''Erkin,, gemisinde şere
fine 400 kişilik bir ziyafet verilecek
tir. 

Saat ıs te başlıyacak olan deniz fes
tivali gece geç vakte kadar devam ede· 
cek, bilhassa gece ~ner alaylan tertip 
.olunacaktır. 

•'Yavuz,, harp gmimizde muhteşem 
bir balo verilecektir. 

Siyasi 
mülteciler 

Müzakereler devam 
ediyor 

E:-bn, 9 (A.A.) - Siyasi mülteci. 
ıere yardım ıneselesiylc alakadar te. 
§ekkUller tarafından yapılacak talep. 
!eri kabul etmek için hUkfunetler a· 
rası l!."vian konferansının komitesi 
tarafmdan teşkil edilen teknik tali ko. 
mite, dUn öğleden sonra komiteye 
muhtıralar vermi§ olan dini ve siyasi 
33 cemiyet tarafından gönderilen mu. 
rabhasları dinlemiştir. 

Bu cenıiyeUerln talepleri, sureti u. 
mumiyede birbirine tevafuk etmekte
dir. Cemiyetler, muayyen bir muha • 
ceret planı yapılmasını ve ihtiyar e· 
dilecek masraflara dair hükfunler tes. 
bit edilmesini istemektedirler. 

Bundan maada mültecilerin malla. 
nndan bır kısmını beraber götürme
lerine müsaade edilmesi için AJmnn. 
ya nezdinc'!c te~ebbiislerde bulunul -
marmı arzu etmektedirler. 

Tali komite, hükumetlerarası komi· 
leye v~rilecek raporunu bugtln tan • 
ziw edecektir. Diğer cihetten htiku • 
metlerarası komitesi umumi müzake. 
relerine devam etmek Uzcre bu sabah 
toplanacaktır. 

Mermilerden 
korun nıak için 

Ankara, 9 (Telefonla) - Dikkat · 
sizlik ve tedbirsizlik neticesi olarak 
halk elinde pathyan mermilerden ko. 
runulması hakkında emniyet işleri u. 
mum müdürlUğU alakadarlara gön • 
derdiği bir tamimde şöyle demekte • 
dir: 

Vekiller 
(tlst tarafı 1 ınt.1ddJ 

dafaa Vekili General K!zım Özalp, 
lktısat Vekili B. Şakir Kesebir önce. 
den gelmiş olduklan için, - Şark ııe. 

yahatinde bulunan Maarif Vekili :S. 
Saffet Arıkan müstesna olmak üze. 
re - bUtün vekiller r;ehrimize şeref 
vermiş oldular. 

Vekillerimizin hepsi dün Bilyilk 
Şefimize saygılarını sunmak Uzero 
saat on bir buçukta Dolmabahçe sa. 
rayına gitmişlerdir. 

Saat on altı buçukta "Savarona,, 
yatında Reisicümbur Atatürkün riy~ 
setinde üç saat süren bir Heyeti Ve. 
kile toplantısı yapılmıştır. 

LONDRA ELÇİMİZ 
Şehrimize gelmi§ olan Londra BU. 

yük Elçimiz B. Fethi Okyar, Cumhur. 
reisimiz Atatürk tarafından .kabul e. 
dilmiştir. 

B. Fethi Okyar Başvekil B. Celi.1 
Bayar ile de görüşmüştür. 
BAŞVEKtLlN ZONGULDAK VE 

KARABÜK SEYAHAT! 
Ba§Vekilimiz ve vekillerimiz, mezu. 

niyetlerini yapmak üzere oldukların. 
dan şehrimizde bir müddet istirahat.. 
ten sonra. birer tetkik seyahatine çı:. 
kacaklardır. 

Bu cümleden olarak Başvekilimiz 
B. Ceıaı Bayar Sah günü akşamı "Ak. 
su,, vapuriyle Zonguldağa gidecektir. 
Başvekilimiz, Zonguldak seyahatini 
mUtcakip, Karabüke giderek kurul • 
makta olan demir ve çelik fabrikala.. 
rının hayli ilerlemiş olan inşaatmr 
gö7.den geçirecektir. 

Başvekilimizin, Ka.rabükten sonra 
Krurt.amonuya geçmesi ihtimal dahi. 
Iindedir. 
Diğer vekillerimiz de, memleketin 

muhtelif yerlerine seyahat edecekler. 
dir. 

Türkiye - Suriye 
müzakereleri 

(Üsta yanı 1 incide). 
s1 kurulduktan sonra cenup hadu~ 
nınzU11 b&LCihctincle tam bir emMyet 
tecssli cdccel;i şüphesiz görlllc-
blUr. Dununla beraber Hatay ülke
si ile aramızdaki müşterek hudut 
geçildikten sonra Nusaylılnc kadar 
del am eden hudut kısmını gene tet
kik \ 'O yeni ahval \"O şernito güre 
tanzim etmek icap edecektir. JJu da 
bütün hudut bo,yunca iki tarafa alt 
polis TO emniyet işlerinin, seyyar a
şiret harekctlerJnin, Yergi ve ticaret 
munuıelclcrinl, hattQ. slynsi rnilıın

sebetlcrln t.anzimlnc bağh bir iştir. 

Şu kn<lnr ki bir kere Anknrnda 
başlamış olan müzakereler i)i bir 
neticeye ,·ardıktan sonra senelerden 
beri i tiklltl hlcali uğurun<Ja bin tür
lil ı tll'aplar teken Snrlyenln ufukln
rı da aydınlanmış olacaktır. Zira 
Fransa He Suriye arasındn C\"\'elce 
lmzalarumş olup Prnnsız ııarll\men
tosundan tasclilc cdilınediğl için bu
güne kadar ıncriyct mo,·kitne glrc
meren, bu lt.ibnrla da Snriyentn is
tiklAlc kanışmnsma engel teşkH e
den muahede dahi hir söz tenhhUclO 
balln<lcn çıkarak fiili bir hnklkat o
lacaktır. 

lşto biz hu hakikati gözönllne ge
tirerek Ankarada başlayan müzake
relerin Surircde ciddi bir memnunl· 
ret ile ka~ılanacağını Unılt ediyor
duk. Rnnnn için blrtnkım Suriyeli 
gnzetclcrin Hat.ay mc eleslnln aldı
ğı son hnl şekli ilzerlno Türkiye - Su· 
rlye dostluğunu soğııtncnk birtakım 
ncşı-:1-' ata bn~lnmalarım hayretle 
karşılaclık. Bununla beraber bu hn.
tnh nc~rlyatm <bha fazın sürmlycce
ğlnl iimJt ecforek soğukkanhlığrmızı 
muhafaza ediyoruz. Saadet, rcfnh 
,.e bıtiklllllerln<lcn başka hnklannda 
hiçbir husust dUşUncemlz olmayan 
Suriyeli kardeşlerimizin nihayet kcn 
dl menfaatlerinin icabını da takdir 
edeceklerini şllpheslz görmektc)iz. 

ASIM US 

tUne bir şey atmak çok tehlikelidir. 
Görülmüş veya yerde halile tcrkedil. 
mi§ mermilerin bUyUk parçalarına da 
el vurulmaz.. Bunlan gören ve bula. 
nın yerlerini belliyerek avcılara, köy 
ihtiyar heyetine ve mahallin en bU. 
yilk memuruna haber vermesi llzmı. .... 
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Yol müteahhitlerinin 
dikkat nazarına 

T. C. Ziraat Bankası 
Beş senelik program mucibince 12/7 /938 tarihinde ihale edileceği 1-

ldn olunan İstanbul ve Beyoğlu cihetindeki yolların iki senede inşası vo 
tediyenin malt senelere taksimi dolayı sile Uç senede vukubulacnğı zannedil
diği bazı tnlfplerln muracaatından an !aşılmıştır. Halbuki ihale bedeli Uç se
ne değil inşaat mUddetinco iki senede ödenmiş olacnktır. Keyfiyet tav;l-
han ilft.n olunur. (B.) ( 4937) 

Yozgad Nafıa Müdürlüğünden: 
l - Yozgatta inşa edilecek (437 20) lira (66) kuruş keşif tutarlı Vali 

Konağı inşaatı ve elektrik tesisatı k apalt zarf usullle eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

~ - Bu işe ald şartname ve evr ak şunlardır
A - Eksiltme şartnames 1. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa işleri genel şar tnamesı. 
D - Yapı işleri fenni şart namesi. 
E - Hususi şartname 
F - Elektrik tesisatı fen nf şartnamesi 
K - Keşif, tahlili flat, metraj cetveli. proje, pllın. Bunlar be

delsiz olarak Nafıa MüdUrlUğünde görülcblllr. 
3 - Eksiltme 15 - 7 • 938 Cuma günU saat 14 de Vllft.yet Encümen o. 

dasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin % 7 .5 hesablle C 3 279) lt

ra 5 kuruş teminat vermesi ye Naha Veklı.letinden musaddak milteahhitlik 
vesikası göstermesi lA.zımdır. 

5 - Teklif mektupları yukarıda 3 Uncu maddede yazılı saatten bir saat 
e\rvellne kadar Encümen Odasına getirilerek Eksllt.me Komisyonu Reisli
~ine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 Uncu maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mU

hUr mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler 

Para biriktirenlere 28,800 
lira ikramiye verecek 

kabul edilmez. (3851) Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsı: tasarruf hesaplarında en az 50 lirası 
~ulunan/ara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağı
tılacaktır: -fstanhul Oeflerdarhğından: 

Cins ve mevkii Muhammen bedeli 
Ura 4 Aded 1,000 liralık 4,000 Lira 

Arnavutköyünde Polis Karakolhanesl bahçesindeki harap bina 4 ,, 500 ,, 2,000 ,, 
enkazının ahşap kısmı ile kiremitleri. 70 4 " 250 " 1,000 " 
Cağaloğlunda lstanbul Sıhhat ve tçtl mat Muavenet MUdUrlüğU '40 " 100 " 4,000 " 
binası mUştemilatından harap evrak mahzenonin ahşap kısmı 100 " 50 " 5,000 " ne kiremitleri. 35 

120 " 40 ,, 4,800 " Yukarıda mevkileri gö::ıterllen harap binalara alt enkaz, hizalarında
kl bedftllftr Uzerinden açık arttırma ile ayrı nyrı satılacaktır. Tediye şera
ıtrnft MiM' 9itttannr-"ili enwer~er e ttlfm a &'f,.f,. 
ceklerln de 21 • 7 - 938 Perşenbe gUn U saat on birde % 7,5 pey akçelerllc 
~mır Emlrtk MUdlirlUğtlnde toplanan Komisyona gelmelerl.M. (U15) 

160 " 20 " 3,200 " 
DiKKAT: He•aplarındaki paralar bir •ene içinde 50 LiRADAN :4$Aôl DOS

.WIYENLERE ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 FAZLASILE verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyliil, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarihlerin

~~ rekjJecektir. 
Zahire Borsası 

•·7-938 

lluğd:ıy yumuşak 5 28 
,, Sert s 7,5 5 20 
.. Kızılca 5 29 

Arpa Anndol 
Mısır sarı 
Sıısnm 

4 2 
4 10 

17 - 17 10 
Keci kılı 
Peynir bcyuı 

54 11 
30 22 32 31 

Z. yağ yemeklik 
Mercimek 

37 - 39 -
8 10 

1 

Gelen Giden 

Buğday 480 Ton Kepek 101 Ton 
Arpn 30 .. Kuşyemi 25 .. 
Çavdar 15 Pamuk 18,l/2 .. D. peynir 

.. 
17 iç badem 2,1/2 .. Yap;ık •• 

1,1/2 .. 
Tirtik J/2 .. Kaşar 31' " 

Türk antrasiti 
En Dayanıklı Yanan tdeal 

KömUrUdUr. 

Türk antrasitı 
Izgaralı her sobada ve ocakta 

yann.n en ucuz kömUrdllr. 

Türk antrasiti 
En kuvvetli, en temiz, en 

• sUrekll kömürdür. , ' 

1 fürk antrasıtı 
1 

KIŞA BIRAKMA 
YAZDAN AL 

.Satış ~lerkezi: 

Galata, Yolcu Salonu karşısında 
Tahir han, 5 inci kat Tel: 44915 

&hıbı A~IM U~ 

Ne,ri}at müdürü Refik A. ~v~ııgfl 

ZAYİ 

Yemiş iskelcsinrle çalışmış 

4581 num:ırıılı chli)'clnamcmi r.nyi ettim. 
Yenisini ıılacaıtıınrlnn eskisinin hiikm!i 

yoktur. - Illlml lıfrhmr.l. 
DOKTOIR 

ttecattln Atasagun 
~ l Her giln sabahlan fiekiz buçuğa 

G ~ z He k D m D ,1 akşamları 17 den 20 ye kadar U.lc 
U •ayyare ıpartnuınlan ikiııci daire 

l>r. Şllk rU ~~rtan 1 11 numaraaa bastaıanm kabuı eder. 
ı Cumartesi günleri 14 den 20 ye ~ Cağaloğlu N!lruoımaniyc cad. No. S 

Tel. 22566 (Dr. OsmaD Şcrefcttin \ du bastalarıru parıı~·z, Kurun, Ha 

Göz Hekimi ~ 1 
Dr. Murat Rami Aydın 
Muayenehanesini Taksim·Talimane 
Tarlabaşı Cad. URFA Apt. nma 

nakletmiştir. Tel: 41553 
Pazardan manda hergün: Öğleden 

sonra saat ikiden altıya kadar 

OPERATÖR 

Dr. Halit Ziya Konuralp 
Tıp Fakültesi ikinci Cerrahi 

Klinigi Doçenti 
lstiklal Caddesi Elhamra Apar. 

tımam No.: ı (Sakarya Sineması) 
Muayene saatleri: Pazardan maa

da hergün saat 15 • 19 kadar. 
Telef mı: S5 - 99 ıpartımanı ı ber olruyuculamu dakupoa muka· 

.. _____________ , blinrlr m11::.vene eder. 'f,.lpf· 2:{lı~;-t 1111••••••••••••••• 
, .................... 1 

Bizans I mpara·1 

torluğunun 1 

Tarihi ı 

Bizans meııwu 

u:un yıllar nyrı 

ayn tetkik ve te
tebbU edilmiş bir 
n.ev~ olduğu hal· 
<UJ bugün bile ay· 
iınlatılmamı~ bir· 
çok taraftan var. 
dır. Tevfik l' etim· 
lioğlu tarafından 

lisanımıza çevri· 
lım /li:an... I m pa· 
rııtnrlu!iıoıurı ta· 
rihi adlı lı:itup 

bu aydınlafılmn· 

mı~ tara[üın te~· 

:ıit et mt.kte ııe tın: 
tiin Hizan., tıırıh ı· 

ne f P.mo., er/erek 
Şnrld A urıqıa ım· 

pllratorluğumın 

bin ,.,mPlik vuku· 
fltını hikdııe ~t· 

nıektedir. 

Piyııtı 11U.: kı(· 

r~ olııp hm 1-:i· 
tapçıda hulıınur. 

Toptan mürrwnnt 
mahalli: - f 3tan· 
bf'l, Vakit Yurdu. 

- KURUNun kitap seklinde roman tefrikası. -

51 ŞF.Rl.OK ROJ,~fES f$BA$1NOA 

çık s:.ırcttc konuşacağınızı vaadeder misiniz, Mis
ter Bolmcs? .. 

Holmcs cevnp verdi: 
- Vandcdlyorum. Daha e,·vel şunu nrze

deylm ki Dük cenapları, kanun nazarında cok 
mUşklil bir vaziyete dilşmilş bulunuyorsunuz. Bir 
sahtekAriığı örtbas etmiş, bir katilin kacmasına 

~·ardımda bulunmuş oluyorsunuz. Zira, suç orta
ğının J·açabllmcsl Icln Ceymlsln sarfcttiği paranın 
sizin kesenizden çıkmış olduğunda şüphe yoktur. 

Dük, kabul, der gibi başını salladı: 
- Du, hiç şUphe yok ki en vahim bir mesele

dir. Sonra DUk cenapları. Öz oğlunuza karşı takın
dığınız vaziyet de şayanı takbih ve biraz evvel 
arzettlğim suçtan daha ağırdır. Onu tam Uç gün 
böyle bir cehennemde bırakmışsınız .. 

- Doğru. Fakat, Yerilmiş bir söz, edilmiş bir 
yemtn vardı. 

- Canım efendim, bu gibi adamların, söz, 
,·aat nesine?... Onun tekrar kacırılmayacağınn 

dair elinizde bir senet rnr mı? .. Sırt suçlu oğlunu
zun gBnlllnU hoşetmek için, çocuğunuzu boş ve 
mUthlş bir tehlikeye atmışsınız, bu hareketin hiç 
de su getirecek tarafı yoktur, DUk cenapları. 

Mağrur Holdernesse lordu, böyle dukalık a
razisi, mUlkU dab!llnde kendisine bu şekilde mua ... 
mele edilmesine asla alışmıf değildi. YUzU kıp. 

' 
ahlınplıgı Uerlettl. Sıkıfıkı oldu. O kadar ki iç
tikleri su ayrı gitmedi. Zaten Ceymis dalma se
viyesiz ins:ınlnrln dUşUp knlkmnktnn hoşlanırdı. 
lı;te Ceymis çocuğu kaçırmaya karar verdiği za
man, bu heriften istifade etıneği düşündU. Oğlum 
Artura, mahut gUnU bir mektup yazdığımı hatır. 
)arsınız. Ceymls ne yapm1ş bilir misiniz" .. Mektu
bu açmış, tcerlsihe: 

- Mektepten çok uzak olmayan Ragged Shav 
ağnç;lığındn. gelip beni bulunuz'' diye bir k!ı;ıt 
koymuş ve kliğıdn da Düşesin, yani şimdi ayrı yaşa 
dığım karımın imzasını atmış. Bu suretle de ço

cuğu tuzağa dUşUrmUş. 

O gece blslkletle randevu yerine gitmiş - ba. 
na itiraf ettiği gibi anlatıyorum - ve ağaçlıkta 
buluştuğu Artur'a, annesinin kendisini görmek iş. 
tlyakrnda bulunduğunu ve biraz ötede bataklık 
kenarında bel:ledlğlnl, eğer onu görmek ister ve 
geceyarısı da ormana gelirse, oradan kendisini an. 
nesine ulaştırmak Uzere bir at bekleyeceğini söy. 
Jemlş. zayallı oğlum, bu tuzağa da knpılmış, ta
rif edilen yere gelmiş ve orada işte bu mel un Heys 
ııe karşılaşmış. Beysin yedeğinde bir de midilll 
atı varmış. Artur ata binmiş ve adamla birlikte 
~·ola çıkmışlar. Anlsş1lnn - Holmes bunu ancak 
dün öğrenmiş - birisi lcendilerinl takip etmiş. 

lleys elindeki bastonla adamın başına vurmuş ve 
zavallı adam da aldığz yaraların tesiriyle ölmilf. 
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l~lUJIMHE\A11ıA 
Askeri Mekteplere fVlaaşh 

aranıyor öğretmen 
1 - Kırıkkale Askeri San'at Lisesine riyaziye, Erzincan Askeri orta°' 

kuluna riyaıiye, tabii ilimler, Konya Askeri orta okulu ile Ankara Uedll' 
li Erbaş hazırlama orta okuluna birer riyaziye öğretmeni alınacaktır. CAN V<UQTAQICl. 2 - Jsteklilcrden; kültür öğretmeni olanların veya öğretmenliğe •• 
nuni ehliyeti bulunan devlet memurlarının ınUktesep hakları gözönüne atıl' 
mak şartlle 30:40 lira usli maaş. 

-,. 
,. .. -

Nafıa Vekaletinden: 
16 Temmuz 038 cumartesi saat 11 de Ankarada Nafia Veka.leti bina

sında malzeme nıüdürlU~ü odasında toplanan malzeme eksiltme komlsyo. 
nunda ceman 4600 lira muhammen bedelli vekO.let bfnasmda istenlldikço 
teslim şartlle 25000 litre benzinin açık eksiltmesi yapılacaktır. Muvak
kat teminat 337.50 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Ankarada Nafia VekO.letl malzeme 
müdürltiğünden parasız olarak alınabilir. 

isteklilerin muvakkat teminat ,.e şartnamesinde yazılı vesikalarla 
lıirlikte ayni gün saat 11 de komlsyon ıln hazır bulunmaları lft.zımdır .• 

(2092) (4019) 

, -.. 
IÖr Birincı sınıf Operatör -

1 u~:,!i !,~r~~.i!~i!ağ~!.~I cerrahisi mütehassısı 
PARIS TIP FAKOLTESI S. 

ASISTANl 
Erkek, kadın arneliyatlan, dimağ 

estetik "yüz,. meme, karın buruşuk· 

tuğu ve gençlik ameliyatı .. 
(Nisaiye ve do~um mütehassısı) 

Muayene sabahl~n M e c c !I nen 
8 den 10 a kadar U 

YUksek okul mezunlarından olup yeniden ilk memuriyete geı;ecekJerf 
de barem 12 dereceden maaş verilecektir. 

3 - Öğretmenlik için başlıca şartlar şunlardır: 
A) Öğretmenlik kanuni vasıf ve ehliyetini haiz olmak yani (Lise lçltt 

Oni\·erslte riyaziye şubesinden, yüksek mühendis mektebinden veya yül•seS 
öğretmen okulu riyaziye şubesinden mezun olmak.) 

Orta mektepler için: Yukarıda yazılı üç yüksek okuldan veya ortl 
öğretmen okulundan mezun bulunmak ve yahut Üni\'ersitedo ıoıtl' 
han veı·erek ehliyetname alınış olmak.) 

13) Yaşı 45 den yukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 
C) Askeri okullarda en az Uç sene hizmeti şartsız olarak kabul etoıll 

olmak. 
4 - Yulrnrıda yazılı şartları tamamen taşıyanlardan istekli olanlarııt 

dilekçeleriyle birlikte hal tercümesi, hüsnühal varakası, nüfus tezkere'1 
sureti ve noterlikçe ıııusaddak diploma veya ehJlyetname suretlerini An• 

r. rla Arlrnri l.ıisPl<'r lufettiştlğiııe göndereceklerdir. 
5 - Üçüncü maddede yazılı evrak ve vesaik ve genel şartlara nazarall 

iğretmeııliğl uygun gürlilenlerden lüzumlu diğer evrak sonradan istene
cektir. (879) (3082) 

iVI. M. Vekaletinden 
1485 sayılı kanuna göre savaş sakatıariyle şehit öksüzlerine alt 938 • 

rılı ikramiyelerinin tevzii ne başlamak Uzere havaleleri Ziraat Ban kasıncı 
ikramiye tevzii komisyonları emrine gönderilmek fizeredlr. Du yıl sarnş sa
kntlariyle şehit öksüzlerine isabet eden para miktarı aşağıda gösterıı.. 

miştir. ( 1178) 
Derece Subny 

J.irn J{u. 

1 204 50 
2 184 05 
3 143 15 
4 ] 22 70 
5 102 ., ~ 

wO 

6 81 80 

Kadıkö11 lcrıı Memıırlıığııncları: 

93711225 

Bir borçtan dol:ıyı mahçuz olup p:mıy:ı 
ÇC\Tilnıcsine karar' erilen iki ndct hcrhcr 
kolluğu üç nılet n) nn üç nclct tnhtn snn. 
ıl:ıly:ı hi r ııılct i tim il pcrrııcn:ıt ınnkincsf. 
nin lıirinri artırrntı'Sı 938 scnc<;İ Temmuz 
ayının 12 nei gününe ınüo;adiC s:ılı gıinü 

s:ı:ıt 9 don 11 e kadar o giın s:ıtılrnodığı 

takılirde ikinci :ırtırması mczkıir ayın 19 
ı.:ününc müs:ıdif salı günü ayni ımatıc Ka. 
tlıkijyiinılc Çarşıda Kollukçul:ırıla sntıla

c:ığınıl:ın taliplilerin malıallinclc hıılunnn 
ıııeınıırur:ı o/o 7,5 ın"u,·nkkat tcınlııotile mü. 
r:ıl'.o::ıtl.ırı iliın olunur. (\'. P. 2513) 

El~ 

Llra l{o. 
102 25 

81 80 
61 35 
40 90 

" 20 45 
20 25 
19 81 Bir şehidin 6ksUzlerlne 

Türk Hava Kururr1u 
Oğleden sonra ücretlidir. Tel 4408!i 

Hevoiltu Parmakl\~pı , Rumeli han. 1 ..................... 
lslıırıbııl lliri11ci Tlrarct Malıf.·euıcsi11dc11 

Snhip ,.c nınlikl lnılıınclıığıı 31 ~in\'" 

1938 tıırih ve 23741i nıım:ıralı hamiline mu • 
haı-rcr 371i/i3 lir:ılık çekin ıa~·i olıhıjiım. 
dan Iıalıi le iptaline karar nrihnesi Çok
m:ıkçılnrtla Siinbiillü lıantln 24 nunı:ır:ıtl:ı 

Moiz Kaııcti taraCıncl:ın ba :ırzuh:ıl tnlcp 
cılilıniş olııınklu Ticaret kanununun ti38 
inci ın:ııldcsi mucibince ınezkfır çckııı hu
l:ın tarafından .ı:; giin znrfınd:ı m:ılıkcıııc. 
ye ilırıızı \'C ilır:ıı cılilıncdiği takdirde hu 
ıııüıldcti hilarnındn iptnline k:ırıır 'erile. 
<'C~i iliın olunur. (2:ı!JG5) 

Büyük Piyangosu ZAYİ 

Zirn:ıt n:ınk:ısı las:ırrur snntlıihnll:ın ol. 
dı~ım 13516 nuınnr:ılı cüzdanımı z:ıyi et
tim. Yenisini alac:ığırndnn eskisinin hiik
mü yoklur. - Siileyman. (26110) 

• 
3. üncü keşide 11 1 emmuz 938 dedir. 

Büyük ikramiye 50.000 Liradır. 
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Heys, Aı turu ııuıı<L getirmiş, ~ ulrnı ı J,atUL bir oda
ya kilitlemiş \C haddizatında çok iyi lıir kadın olan 
fakat, aşırı <lcrecedtı vahşi olan kocasının tesir ve 
rıüfuzu altında lıulunan .Madam !Ieys de çocuğa 

lıakıyormuş. 

- lşte, .:\lister IIolmcs, iki gün en-el sizinle 

görüştüğüm zaman vaziyet hu merkezde itli. İşin 
içyilzU nedir? ... Bunu, ben ' de sizfn. kadar bllmiy0-
rum. Ccyınisln höylc bir harekette bulunmasının 
sebrpleri ne olabilir? ... diye soracaksınız. Ceva
bım basittir: Ceymis oğluma knrşı ıntitlılş bir kin, 

taassup derecesine vnrnn bir kin. nefl'cıt hesll"yor
<lu. Fikrince. benim hakiki varisim kendisi olınn
J,, bütün mülklerlme kendisi koıımnhyclı. Bu eme
llne kavuşamadığı için de, içtimai tcUıkkllcre nıüt.. 
hiş surette lçerleyor, kızıyordu. Sonra munyyen 
bir maksadı, g:ayesi de vnrclı. \·csayet hakkını tcr
ketmcml istiyordu. Bunu ynptığıııı takclin1e, oğ. 
lumu bana inde edecek ve böylelikle, emltlkin ken
di Uzerlne geçmC'sini sigortalamış olncnlctı. Kendi 
ayağımla polise gidip <le kendisini haber vcrmiye
ceğlmo emindi. Onun için. heni ınlE! pazarlıi;n gi
rişmek lstcyordu. Fakat bunu yapamadı. Zira, hA
dlseler znnnmdan daha fazla bir süratle inkişaf 

etti. Dolnyıslyle de clnlaYer"sinl istediği gibi çevi-
remedi. • 

Onun bu mel'un pltrnının harap eden, hoznn, 

yıkan; sizin zavallı Alman hocasının cesedini bul-

'- l~URUNuu k.itao ~kHnde roman tefrikası. -
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nınnız oldu. Ceynıis h!l.uiseden fena hal<le ürktil. 
l\.orlctu. Dün yazı odamda birlikte otururken cina
yet haberin! aldık, doktor Hakstablc telgrafla lıil
dirrnişti, bunu .. Ceymis öyle bir heyecan Ye kedere 
clüştti ki, esasen varolan şüphelerim, büsbütün kuv
Yctlendi, katileşti. Bunun üzerine kendisini sıkış

tırdım. O da, her şeyi itiraf etti ve. çok rica elle
rim, bu sırrımı üç gün daha ldınseye açmayınız. 

Suç ortağıma haber vereyim de kaçsın. Her sefer
ki gibi, bu tlsra ela kabul ettim ve Ceymls, lleys'e 

vaziyeti aıılatınak ,.e kaçmasını kolırylaŞtırmak 
i~in doğru hıwa gitti. Bittnlıl, ben güpegündüz o

raya gidemezdim. Ne de olsa tuhaf olurdu. Fakat 
gece olur olmaz sevgili Arturümü görmek iştlya

l;iyle homcn oraya koştum. Oııu sağ ve salim bul
clum. Fakat za\'allı çocuk şahidi olduğu o müthiş 
Jı{tdiseden dolayı fena halde korkmuş, asabı bozul
ıııııştu. Vancletıniş oldıığunı için, fnkat istemeye 
istemeye oğlumu üç gün Hnys'fn yanında bırak

tım. Zira, polise oğlumun nerede olduğunu söyle
diğimiz takdirde katill de ele 'ermemiz icap celi· 
~ordu. Buna da imkan yoktu. Zira oyunda oğlum 
c:a yanacaktı. Yanmadan dn katil cezalandırıla

mazdı. 

Bana lıı>r şı>yl açık olnrnk anlat!... dNllnlz, 
hen de sözünüze itimat ettim ''e lılc; bir şey sak
lamadan, değiştirmeden anlattım. Siz do bana, a. 

Dün Ve Yarın 
Tercüme 
Külliyatı 

Son defa nc~"Te
dilen Bizans im. 
paratorlu[ju tıırı 

hi ile C6 cilt ta 
manılanmıştır. 

Ba~lı 1Ja~1nrı v 
bütün ilim seve11 
leri doııuracok rlt· 
rcccr'· '1ii:rl our: 
bıt kiitüph~me '" 
{'inc/,6 ikt ı.<ııuli, ,. 

dclıi ve ilmi mC'~ 
ııılar iizerine yo. 
.:ılmış en wni ~ · 

topları bıılurs e

n uz, Terriinıel', 

Ttirk ollııı111cw . 

nnm ço1• '!lak-""' 
riıın tanıdırjı şrıh

siııctlcr tarafı" 
dan ya7111m1şt•r. 

l\itaplnrı fopfı .... 
ve muhtelif 'feT06 

ri perakende c•'11 
rak alanlara t _,.,.. 
~ilci.t tJapılır. ]lfQ. 

raccuıt yeri: fa
tanbul - Vtıklt 

Yurdu. 

~ .•, 
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