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imtiyaz sahibi: ŞEV KET BiLGiN 

BB§muharrir ve umumt neşf!yat mücürli: .-ngi~iz hükümdarının Paris 
ziyaretinin üçüncü gününe HAKKI OCAKOCLU 

ABONE ŞERAITt ait haberler son 
sahif emi:zdedir 

DEVAM MODDETt l'ürkiye için 

Senelik............ 1400 
Alta aylık ••• •• •• •••••• •• 750 

Hariç için 

2900 
1650 

1 T E l E F O N : 2697 
*---............ ~~ ·---..-....----------' FlA TI ( 5 ) KURUŞTUR YENt ASIR Matbaasında buaJmı,tır 

Paris 
çok 

ziy~retinin üçüncü •• ·-gunu 
daha. muhteşem . geçti 

Bugünkü 
Gazetecilik 
Matbuatın öğretici karakterine, 

}elkin kuvyetinc belki lüzumundan 
~la inanan idealist bir zatla görü

fliYordum. 
- Ben, diyordu. Matbuat haya

lunızda seneden seneye büyük bir 
değişiklik olduğuna kaniim. Ancak 
~ ~adiseler var ki fazla işleniyor. 

ır cınayet vakasının, ahlak kanun
~ıru çiğniyen hareketlerin adeta 
istismar edildiği zehabını veren ne~
riyat manevi aarsınblar geçiren ve 

(benüz aosyal istikrara kavuşmamı 
olan kimselerin ahlak telakkileri üze
rinde zararlı olmıyor mu? Okuyucu
ların merak ve alakasını celbebnesi 
~ımından sürüm için belki değerli 
hır malzeme te§kil eden bu kabil 
ınevzular üzerinde biraz imsak gös
tb~ttnek, fedakarlıkta bulunmak ka-
ıl değil midir? 

. Memleketimizde yazılı ıeylere ve
~len kıymet baJka memleketlerden 
•ıızladır. Türk basını, ileri mem
leketlerin genit yayımına nisbctle 
k~lnacak halde ise de iddia edilebilir 

1 gazetede veya kitapta yazılan şeyi 
en doğru sayan insanlar bizde her 
l'erden fazladır. Bence gazetelerimiz 
j0 syal muvazencsizliklerle mücade
. eye daha fazla yer ayırmalı, inkılabı 
~&ilendiren mevzularda gösterdikleri 
assasiyeti milli ahlakı ve fazilet 

duygularını işletmek hususunda da
hi göstermelidirler. Ben bir milletin 
Yaratıcılık dinamizmine ahlak ve fa
~ilet kanunlarından çok yardım ede
cek birşcy tasavvur etmiyorum. 

ba 
Bu temennilerin tesiri altında mat
aya dönerek masamın başına geç

~iştim ki şahsına hürmet ettiğim 
bır arkadaşın telefonu ile karşılaş
tım : 

- Yahu dedi... Su bunaltıcı sı
~ günlerde olsun ~iddi mevzuları 
ır yana bırakın... Gündelik hayat 

l'nücadelesi, evde sonu gelmiyen dı
tıltılar, nihayet her gün okuduğu
llluz beynelmilel vahim hadiseler si
llirlerimizi fazla yoruyor. Bari siz bir 
~ halden anlayın .. Bize hafif, içi
lllİ2:i açacak, ruhlarımıza bol neşe ve
~~cek mevzular yaratın ... Bizim şim-

1 bu kabil şeylere ihtiyacımız var ... 
Muhatabımın maksadını anlama

trıış görünerek sordum: 
] - Şu hafif yazılar ne biçim .şey
er olmalı? 

d - Bizi bir an için sıkıntılarımız
ı an ayırarak bir hayal aleminde do
atıracak, enerjilerimizi tazelendire

Ce §eyler ... 
".1- Bu çok yüklü bir program de
gı Jni? 

- Öyle ... Fakat bizim buna ihti
~~cımız var .. Politikadan usandık .. . 
ıze hayatı sevdirecek, yasamaktan 

~evk ı · 
1 

a mamızı kolayla~tıracak mev-
ku ar bulun ... Şöyle hafif ... cana ya
ın ... serin mevzular .... 

.. ~nladım ki arkadaşımın şahsi bir 
\J~ntüsü var .. . 

- SONU 2 lNCt SAYFADA -
ŞEVKET BlLGlN 

Paria, 2 1 ( ö.R) - Dün sabah nat 
10.55 te Jngi)iz kral ve kraliçesi Paris 
§Chir konaiında Paris belediye azaları ve 
belediye mecliıi reisi tarafından kabul 

Sabık 

Verilen ziyafette 490 u-
. . . . 

şa~fhizmet etti. Altın ta-
ba klar<l~ yemek yendi 

·Paris, lngi~iz hükümdarlarına hazır
ladığı hediyeleri ver.eli 

edilmiılerdir. Ke Dorsey aaraymı Sen 
ıehri yolu ile terkebn~ olan kral ve kra
liçenin maiyetinde reisicümhur ve bayan 
Lebrün bulunmakta idi. Büyük merasim 
salonunu dolduran 2000 davetli hüküm
darları ve reisicümhurla eşini çok hara
retli hır ~ekilde alkıolamıılardır. Bu, Pa-

lngiliZ 

ria balkınıu mümessilleriyle kral ve kra
liçe arasındaki ilk hakiki temastı. D!f6~ 
nda halle mütemadiyen alk~lamakta 

,ilcen kollan çiçeklerle dolu olan kral ve 
kraliçe ve reisicümhurla refikası kendi
lerine mahsus mevkilerde yer alını§lar
- SONU ONUNCU SAHlEFEDE -

Kralı . 

J~ğustosta Istanbula geliyor 

Mareşalımız 
Bu akşam lzmirde 

-sevgı ile karşılanacak 
Garbi Auadolu askeri kıt' abnı teftif 

buyurmakta olan eayuı Genel kurmay 
bqkanımız marctal Fevzi Çakmak bu 
ak§&ID saat 19. 30 sularında tehrimize 
gelecek ve hararetle istikbal edilecektir. 

Istanb'ul 21 ( Hususi ) - Fransanın 

Antip sahillerinde bulunan sabık Ingiliz 

kralı Dük ve Düşes Dö Vindsor bu ay 

sonuna kadar orada kalacak ve Ağustos

da Akdenizde yatı ile bir seyahate çıka

---------.------ Mareoal dün sabah Muğladan Denizliye 

Ankara • Istanbul gelmiı. ak§ama kadar Denizlideki aske-

Ordumuzun en büyük askerinin lzmi· 
ri tctrif buyurmalan halkımız ve ordu 
mensuplanmız arasında büyük bir se
vinç uyandırmıştır. Vali B. Fazlı Güleç. 
belediye reisi Dr. Behçet Uz, Müstah
kem mevki komutanı general Rasim Ak· 
toğu marcşalımı:zı Torbalıda istikbal 

Dük Dö Vindsor 

lzm irde ri tesisleri ve kıt"atı teftio etmittir. 

lzmir müzesi 
-SONU OCONCV SAHiFEDE-

~ caktır. Vindsor Dükü, Ingiltere kralı 
j olduğu sırada Tutan.bulu ziyaretinden çok 

Büyük Ekmek f ab
rikaları kurulacak 

• kalın dah .. _,___ Istan.bul 21 (Hususi) -Beş senelik sa-' memnun 1§ ve a o zaman ~u.c 
b.. ü1c dada bir nayi plfuıuıın tatbik mev kiine çıkarılma-

Istanbula gelmek ve uy a sı hakkındaki çalışmalara devam olunu-
müddet kalmak istediğini söylemişti. yor. Planm başında Ankara, Istanbul 

Şimdi haber verildiğine göre Vindsor ve Izmirde ucuz, sıhht ekmek ihtiyaçla

Dük.ünün Ağustos içinde yapacağı seya- rını temin için büyük ekmek fabrikalan 
batin ilk merhalesini Istanbul teşkil ede- tesis işi gelmektedir .. Bir Ingiliz firması 
cek ve Dükle Düşes Istanbulda, büyük iktısat veldletine bu fabrikalann kurul-
adada bir müddet istirahat edeceklerdir. ması için teklüde bulunmuştur. Afrocfuyoı harabelerinde, maruf ltalyan arkeologu Yakobi tarafından ya 

ılan kazıda çıkarılan 1 7 7 parça kıymettar eserin lzmir müzcaine nakli, kül 

hava tehlikesine iz mir 
karşı hazırlanıyor 

tür bakanlığınca muvafık görülmüftür. Asarı atika müzesi müdürü bay Sal& 
ettin Kantar yakında bu caerleri lzmire naklettirecektir. Eaerlerin İzmir mü 
esinde vaz ve tcthiri için portik §eklinde kaideler meydana getirilmif ve b 
§C 1 000 lira aarfedilmiıtir. 

Afrodisyuta meydana çıkarılan eserler, cihan arkeoloji aleminde büyü 
Ü:a uyandı~tır. Çıkan eaerler arasında mabud, mabude, raqhur kahn 

ran ve yerli kahramanlara ait bil§ frizlerinden mürekkep zengin bir kollekai 
iYon vardır .. 

büyük 
HAVAYA 

tehlike karşısında vazifelerimizi bize Dünyayı titreten 
hatırlatacak olan 

saflarında 

1 Bu eserlerin meydana çıkmıumı temin eden Jtalyan arkeolog Y akobi, kül 
tür bakanlıimın müaaadcaiyle mulajlannı almı§, Romada açılan bir aergid 
'tcthir etmi§tir. Bu mulajlar o kadar beğenilmiı ve alaka uyandırmıobr ki, ar 
1 

yer 
KARŞI KORUMA Cemiyetinin 
almağa mecburuz 

keoloji alemi eserlerin fotoğrafilerini istemeğe başlamıştır. Türkiyede yeni-
ı 

den meydana çıkanlan eserler hakkında vekalet kıymettar ve renkli bir eae 
,hazırlatm.&ktadır. Bu eserler Türkçe, Jngilizce, Almanca ve Fransızca olacaktır. 

l Afrodiayıutan çıkan eserlerin hakikilerini yakında İzmir müze.inde zevki 
eyir ve tetkik etmek mümkün olacaktır. 

Çin - Japon harbinin hava taarruzlan- ruzunda Çinlilerin ilB bin kurban " 
na taalluk eden knmı, bütün inaanhğın binlerce y;arah verdiklerini habeT veri

tüylerini ürpertecek feci aahneler ta~ı- )'ordu. 
yor. Dünkü cYeni Asu> Japon tayyare- Bu müt!Ut bir ak.kanıdır. Demek olo-

lerinin Hankeuy.a yaptddan hava taar· _ SONU 2 iNCi. SAYFADA -

iz mir 
lstanbul 

Yolu 13 saate 
ind·iriliyor 

Ah:naeyada Krup tezgMılarmda 
inşa ettirilen SUS vapuru, deniz 
yo~ idare&ince Bandırma 8efer- I 
lerıne tahsis edilmiştir. Bu vapu- 1 

run lıtanbul - Izm.ir seferlerine tah- j 
sis edildiği hakkmcla bir Izm.ir ga
zetesinde 9lkan haber, bundan ga- 1 
lat olsa gerektir. 

Iran Başvekili 
ı~:~:;:a";~Türkdostlu" undan . . g 
•••••••••••••••••••• 

sevgi ile bahsediyor 

Bu hafta Bandıı::ma seferlerine 
başlıyacak okın SUS vapuru haf
tada üç sefer yapacaktH'. 18 mil 
sü.ratinde olan bu vapur Istanbul
Bandırma yolculuğunu yedi saat
ten dört buçuk saat°"' indirecclt, 
bu suretle Bandırma yolile Izmir
l<rtanbul yokulluğu 13 saate ine-

1 

cektir. Sabahleyin lstaııbuldan ha- · I l 
rekct eden bir yoleu alcşam aaat 8 l 
~~~~ 1 . 1800 safi tonilatoluk SUS vapu- Tahran (Hususi muhabirimizden) - Faruk, ri~l. ve .. bu:~ ahalı .~af~ 

tilrbin akin 1 · l "cehh han başvekili Akay Mahmut Cem Mı- İran heyetinin gordugu pek yüksek hu.o ru Il' e eny e mu ez-
.ıı- 500 ı · Ü ....__,_.._.ı,_ B sırdan Tahrana döniişilnde Millet Mecli- nü kabulden iki devlet ve millet arasm.-uu-. yo cu ıs ap 'l:'lol.Ll"'-6.~. u . . ah.settiA-
günlerde Bandırma tren seferlerin- sinde S. A. Veliahdla Prenses Fevziye- daki münasebattan sıtayişle .. b 

d b .&..l..-.JdüD' ıl --""'-- nin nişanlanmaları münasebetiyle Mısı- ten sonra beyanatına aynen şoyle d~ e azı ~ er yap accu.l.U'. 
- - - :ra yaptığı aeyabat ve Mısırda s. M. Kral - SONU 6 iNCi SAHiFEDE -



CDallardan sesler:· 

$eraf et Neremizde? 
Birbirile geçiııeıniyen iki insana cKedi ile köpek gibi> diyenler sel

aiıaler de bu ilc.i hayvan arasındaki dostluğun derecesini görsünler. 
Ayni kapta kannlarını doyuran. ayni dötclc.te birbirlerini ısıtna. bir· 

biriıUn pir1eri-i ~yaa beli ao köpeğe imanların vurduğu (Ge
çiınsizler) d.xıp•nuı yeriode timdi bu damgayı eriten bll9Clerin iz
leri yapyor. 

Bu llt:i hayvanın bir dötekte, koyun koyuna. mışıl rnıttl uyudukla
rı• - ille dela- cördüiüm zaman hayret~ 

' 

EHiR HABERLERi 
lzmir hava tehlikesine 

karŞı hazırlanıyor 

·22 TEMMUZ CUMA 1138 

'Bugünkü 
Gazetecilik 
BASTARAFI 1 iNCI SAHiFEDE 

f ııkat hayatta üaü.ııtüsü olıııapn 
kim var lı:i. •• 

Şimdi bu telefon hiç dinlenmeden 
işliyecek oha kim bilir daha ne çeşitli 
dileklerle ka1'§ılqacağmı.. Herkes 
kendi zevkine, kendi Jall')'t§ına aöre S- aün)sde ~ birinin dünya havadialeri araamda ver

diği bir haLs beni büsbütün pprttı. 
Ameribda bir bdi on fare yavrusunu emziriyomıU§.. 

BAST ARAFI 1 iNCi SAHiFEDE tayyare taarnızla ..... dan koruyacalc. me- mesi muraRara mlltevekkiftir. s.ı.u ce- ba,ka bir alemin peıiadedir •.• Cu:e-
yor ki tayyarelere kup hazırlılaıtt olan medeki çocukların. kadınlann feci &.ki- · __ ,_ teci bu ayn ayrı alemlerin içine nü• 

~ ki yalnız farelerin terlerinden bizi ltoruınalan için ev
leriınizin ltöte minderlerinde, mangal altlarında ciğerle beslediğimiz 
kediler; bunclan «>nra farelere ağız ve pençelerini değil alık ve yumu· 
şak kuc:aklannı l'ÇJ'Q'lrlar .. 

mıyet yapa.,...br. fuz ed le. h . . d" 1 • . 
şehirler, düşman t».yyarelerinin geldiğini beılerle karplıpn•mumı temin edecek· Tehlike ifareti verilince - eeri •&il- •ere ec:,paıdnı ın emege, tatmın 
vaktinde bahar alamıyan mnieıler zehir- tir. talarla halkımız bundan haberdu edil.. etmege m ur ur. 
li gazlarla, gaz bombalariyle mahvolma- Bu cemiyet faallyete geçince hayali cektir. Caz ma.Iteoini giyecek, ııiınakla- k Mesdlegh" in ~ih1a>:ets~ .. güçlüğü bir 

Y IU'll'hldıldan günden beri gırtlaklaşmıf hayvanlar - kendi kendile
rine Wnin eıtiltleri - banı ve seviş havası içinde cilveleşip dururlarken 
biz insanlar ölüm yaimurlan yağdmnağa çalışıyoruz. Bir de aılulma
dan, kendimize (Epef mahlUlc.at) demi§iz. Şu şerafet neremizde an

ğa namzettirler. olmıyan bir program bazırlıyarak puif ra koşacakbr. erre a a goz erım onunde canlan• 
Bıı açık blançoyu göz önünde tutarak müdafaa tedbirleri alacakbr. iti ıöyle 4 _ Hava taamalanna brp dey- da. Bizden öğretici, telle.in edici, ey• 

havaya karp korunma tedbirlerini alma- bir ta..Uhı tabi tutabiliriz : letçe. kahraman ordumuzca alınacak lendirici, bir kelime ile doyurucu neş· 
ğa, bu büyük davada hükümetimizle el - Her in.sanın bir gaz maskesi bu- tedbirlerde em~ .., ita.bet vardır. riyat Üteniyor. Sosyal hayatın ge• 
ele vererek çalı§lnaia lzmir halkını da. lunması li.zmıdar. Bu mukeleri her ke- Fekat bu ifte halkım- ve hepimize dü- diklerini doldurmak. vazifesi ge.zete-

MURAT ÇJNAR vet ediyoruz. itiraf ebnek mecburiyetin• ain, kendi cebinden alm .. ı mütküldür.. ıen vazifeler menuttur. Bunlar çn n• cinin omuzlarına yükleniyor. Dev· 

"';:=~~;;:======:::;:~;::;;:::==~==;:=~ deyiz lci bu tedbirlerin alınmasında di- Cemiyet bunları temin edecektir. vilerden vazifelerdir. letin, inkılabın, ferdlerin istediklerini 

lıyanvıdım .... 

~~-.,.,,, ğer ıehirlerimiz gibi lzmir da çolc aeç 2 - .Şehrin her yerde umumt sığı- Bu mütbit tehlike. bu bilyü]ı: ••umu. başarmağa mecbur olan matbuabmı-

Eko • k h b ı kal~br. Ortadaki nokaanlan telafi için naklara ihtiyaç Yardır. Her evde birer mt ileti ltar,d.amak - flcialann eeyrini zın kurulu~u bu ağır vazifeleri yeri• n om 1 a er er lzmirde oturan her ferdin, kendisini yav- sığınak bulunma .. büyük masrafa mü· soiultkanla muhakeme - takip edebil- ne getirmeğe kafi midir? 

İi::ı:ll•••••••,-------------------·~J rulannı ana ve babasını, milletini düıü- tevekkiftir. Bunu lzmir ıehrinde belki mele üzere. hallamızm evveli. emniyet itiraf etmelidir lc.i memlekette en 

O
•• Mısır nen her ferdin derhal vazife bqına seç- de yüz ev, bet yüz ev yapabilir. Ancak tedbirlerini tarnamlamuı f&rtbr. Bütün az himayeye mazhar olan varlıklar· 
Un ya mesi, elinden gelen yardımı yapması ıa- lzmir gibi bir it ıehrinde 200 bin insanı bu işler mil.Yonların earfiyle yapdacak. dan biri de matbuaınnızdır. Filhaki· 

YEN1 SENE BUQDAY REKOLTESİ PAMUK P1YASASININ TEStRLE!U zımdır. Bu davada geç lcalınmamıw ~ ve viliyet içindelci alb ~üz bine yakın başanlacalı: tedbirlerdir. Her teYden .,,,_ ka Büyük Millet Meclisinde eski bir 
Romw!aki beynelmilel ziraat ensti- lıca zarurettir. vatandaıı korumak, 81gınalclar içinde vel hallwnız kaee.inin ağzını açmalıdır.. gazeteci olan Dahiliye vekili ba ta 

ti.isüne göre hemen her yerde bol buğ- Pamuk piyasasının durumu ile ihra- IZMIRIN KARARI muhafaza. e~ek için umumt halk sığı- Her keo, .erebileceii Ye un.tabileceüi olduğu halde bir çok mebuslarım.!ın 
day rekoltesi beltlenmektedlr. Kışlık catın ~erile:zıesi Mıs': allkadar makama- Ali.kadar makamlann teşebbüsü ile, naltlanna ihbyaç vardır. Bunlan cemiyet milcdarı. hanlıya •erilmiı faidi bir pi• w d lı: d' . aözl . . 'k 
buğdayın, Biri~ Amerikada dondan tını dilşUndürmekt~. Bu gidişle ticaret lzmir ,.,hri kendi varlığını ve nüfusunu yapacakm. ra gibi, bir aia'orta heııabı gibi tellkki F~; .~1 ~ ~~as b .ertikı§batttl~ : 

mutazarrır Olm
"• 0•-·-ına ra"""en şı·- muvazenesinin sene sonunda pasif ol- korumak üzere bu i•te ön ayak olmaln. 3 H ben"m'• ol ad h" - l'd' v b" d" .. d ı· 

1 1 
ışçı erının aya nı, ıs ını _, """" ıs~ , 6 - - a ~ m an fe ır uze- ebne ı ır. e ıç uşunme en verme ı· d"" .. b' Jc.iJ• ek 

malt Amerika buğday rekoltesinin ge- ması muhtemeldir. Bu vaziyete şimdiden karar vermiştİT. Bir «Havaya karşı ko- rinde toplanacak bir kaç taYYllre birkaç dir. uşunen ır ~eş ata yer verm ar· 
çen yılınkinl geçecek 1928/32 vasatisi bir çare bulunması endişesini izhar eden runma cemiyeti> faaliyete geçmek üze- dakika içinde büyük felü:etler yaratır- Oturduklan tel>riıı havalanııı eınni- zu~arına şahıd old~k. Fakat gazete· 
kadar ve hatta bıı vasattden de fazla ola- Maliye Nazırı, alikadar devlellerin daha redir. Vali n Parti başkanı bay Fazlı lar. O zaman ıığınaklara girmeğe, gaz yette hulundumıı)'lln milletlerin .., 0 • l~rın. ~anevi varlıgı!-11: man4:vt !'": 
cağı tahmin olunmaktadır. Asyanın ih- fazla Mısır mallarını ithll etmeleri hu- Güleç bu mühim dan.da lzmir halkını maskelerimizi takmağa vakit bulamadan kinlerin istilı:ballerinde, bug\lnkü Çin hal- sı.yet~nı yükseltme~ ı~ın h~~u~ cıddı 
ncat fazlası kaydeden memleketlerinde- susunda müzakerata girişmelerinin te- n.zife baıına çağırmaktadır. Keyfiyet tehirde panik 2:11hur edebilir. Bunu ön· kmm taliini görmemek imklnnzd!T. hır lum~et sarfedılmış <legıldır. Ga· 
ld rekolte iyi idi. Fransa Şimali Afrika minini Hariciye Nazırından rica etmiş- bütün kazalar kaymakamlıklarına da bil- \emele için de. dütmarun yapacağı ha. Bu açık hesap önllnde her kesin his- zeteci mütevazi bir hayat yqamağa, 
rekoltesi ..,.ıı bir randmın venn.i§tlr. tir. dirilmiş, cemiyet 1Ubelerinin kazalarda va taamızunıın phirde !&aka! yirmi da· une dilfecü yapm.. prtbr. Cemiyet çok çalışbğı halde az kazanmağa alış· 
s. s. 1. C. dan da bol kı§lılı: b~ re- YENt Bffi PAMUK C!NSt da kurulması islellmitıir. kilca önce haber alınması lbımdır. bo lı.afta lzmirde faali7ete geçecektir ... mıbeşhr1. Hiç olmazM onu yeni darlık 
lrolteai haberleri gelmekte ..., normal Ma'rad Saltel cin.'llerin.in Jtruvazmanı BU CEMiYET NE Y APACAKTJR) Harp halinde dütman tayyarelerinin Kurulacak cemiyet, Kızılay kurumu gı"bi se P erile lr.arşılaıbrmamalıdır. 
pora.it altmda bulday ilınıç eden A.,....pa ile cBahtim Abyad> adlı yeni bir pamuk Hedef müıterektir. lzmir halkmı ze- görilndüfünil fd>re haber vermek ib:enı ltuvvetli "" kudretli bir halk müesaeoeai 
ın.emleketlerinclelıi buğday rekoltesinin nevi elde edllmlşür. Bu yeni nevi diğer birli gaz bombalannın tahriplerinden, haber alma tesislerine ihtiyaç vardır. Bu olacak. halkın tebarrüleri.ııin bir eantimi 
13.2 milyon tonu bulacağı beltlenmekte- nevilerden 10 ııüo evvel yetişınekde ve İperitlerden, yangın hombalanndan, teoislerin yapılmaaı, lcorunmU1 ve ida- israf edilml1ecehir. 

dir. Bu ıniltdar geçen yılın rekoltesine son derece beyaz bir renk arzetmektedir. 
1iire ~ 10 1932/36 vasatisine göre de Bu nevi Sakel, Giza 1 ve Casulli nevile-
" 26 bir artış demektir. rinden daha iyidir. Fiatın ~ğı yukarı 

ALMANYA tLE YENt TtCARET giza 1 kadar olması muhtemeldir. 
Bir araba 

•• 
Odemişte üç hadise 

lat.anbul-lzmir--Anltara gibi büyük 
tchirlerimizde gazete modern rota· 
tifleri, linotipleri, foto gravürlerile 

büyük sermayelere ihtiyaç gösteren 
bir meslek olmu§tur. Fakat lı:onulan 
sermayeye göre rantabiliteıi en aJ! 

olan bir meslek .. Hükümet zaman 
ANLAŞMASI MOZAKERELERt SiLO tNŞA ED1LECEK 

Yeni Alman - Yunan ticaret anlaşma· Buğdan istoklannın emin bir suretde 
ınnı imzalamak üzen 5 aıustosda; Yu- muhafazasını ve piyasanın tanzimini te
naıı heyetinin Berllne gideceti bildiril- min maksadile modern silolar inşası mu

Hendeğe devrildi 
iki kişi afır surette 

yaralandı 

V •• k h • d • t zaman milli endüıtrinin inkişafı için .n oy a vesın e cınaye birçok hi~a.ye t~_birl.e~i~e ?e:şvur• 
muştur. Fıkir endustrısının iniktafı 

mektedir.Anlaşına bir sene müddelle im- tasavverdir. 

~cak :e ı e~ııll 938 den itibaren Efga ·ısta h d k ıd 
aynı derecede genif bir himayeye arman a aza 0 U muhtaç değil midir> Dünyanın en 
çok sahlan ve okunan ga%etelerini Dün sabah saat dokuz sularında Cu· menyete gırecekür. n n 

Dövtz KONTRöLO 1HDAS ED!LDt maovaııı yolunda müessif bir araba ka
zası olın~ ve iki ~ ağır surette yara

Afgan hilkfuneti döviz kontrölü ihdas Ianınıştır. Hasan oğlu Mümin isminde 
ltalya 

BUGDAY REKOLTESİ etmiştir. Bu kontrol sistemi lran döviz bir adam, tek atlı yük arabasile tarla-
ttalya buğday rekoltesi hakkında ver- kontrölünden mülhemdir. Devlet banka- sından köyüne dönmekte idi Bu sırada 

ıniş olduğu bir nutukda Bay Mussolini sının teşekkillilne kadar döviz kontrolü arahada Müminin ziraat ortağı yirmi beş 
bu yıl rekoltesinin de kalite bakımından Afgan National Bani< tarafından icra yaşlarında Bn. Sıdıka da bulunmakta 
geçen seneki rekolteden üstün olduğunu olunacaktır. Dövizlerin alım ve satım idi. 
ve mlkdar lübarl.re de ancak pek cüz't kursları ise doğrudan doğruya Nazırlar Araba bir virajda devrilmiş ve hen
derecede noksan olduğunu beyan etmiş- heyetince teshit olunacaktır. En milhim değe yuvarlanmıştır. Arabada bulunan 
tir. İtalyan Ziraat Nazırının beyanatına ihraç maddesi olan kuzu derileri muka- Bn. Sıdıka ve B. Mümin ağır surette 
göre bu seneki ltalyan buğday rekoltesi bilinde elde olunan bütün dövizler, ma- yaralanmışlar ve memleket hastanesin-
70 milyon kentAl raddeslndedir. Ekmeğe sarif tenzil olunduktan sonra alllkadar de tedavi altına alınmışlardır. 
karıştırılması mechurl olan mısır unu döviz bankasına tevdi olunacak ve bu 
nisbeti % 20 den % 10 a indirilmiştir. dövizler mukabilinde Afgan parası ve-

J 
rilecektir. Elde olunan dövizler devlet 

aponya işlerine tahsfıı olunacak ve geriye kalan-

Harp malulü 
Erata verilecek arazi 

ları da her üç ayda bir ithalatçılara sa-
JAPONYANIN tK11KTISADI PLANI tılacaktır. Her ne şekilde olursa olsun . 552 numaralı kanun mucibince beşin-

Bir genç anası ve kız kardefi yanında 
sevdiR"i kıza sille tokat tecaviiz etti 

Maliye ve lktısat Nazırı Bay lkeda altın ve gümüş ihracı da memnudur. Se- cı ve altıncı dereceden ma!O.I erata ve
yeni pliıılarm esaslarmı matbuata bil- yahat işleri de sıkı bir kontrole tabidir. rilmesi Llzımgelen arazin.in şimdiye ka· 
dirmiştir. En ön planda bulunan işler, STOK tÇlN BUQDAY MüBAYAASI dar her nasılsa bazı malôllere verilmc-
lstihsalin geni§letilmesi ile istikrazlarm Ticaretin durgun olduğu bir zaman- eliği anlaşılmıştır. Bunların hakkını is- ôdemi§de1' bir manzara 

t · 'dlr Bun! da dış da ( H · d tihsal için ordu malôller birliği genel ödemiş' . j emıru . ar n sonra ticaretin azıran a ) lngiliz hükümeti, k . Ank d yükse' k k 
1 

ın Beydağı nahiyesinin Bey Yakalanan suçlu, kendisinin hAdlııede 
· iri f. esel · elm ktedlr B harbe '- -- !ık aksadil mer ezı ara a ma am ar k"yU kah lnd b · im m şa m esı g e . u meyan- u=ır m · e 125,000 ton . . o ves e ir cınayet o uştur. biç bir sun'u taksiri olmadığını, bir ara-
da itha!At kontrolüne yeni bir istiknmet buğday mühayaa etmiştir. Bu mikdar nezdinde teşebbüslerde bulunacaktır. h- Beydağında tur asi Ç 1 kö- lık Uf ng1n1 !in al k kurcal mir ve havalisinde henüz arazi alamıyan .. d 

1 
° an ve en ay ı . av t e e e ara ıyan 

verilecek ve ham madde ve bilhassa pa· Karaşi limanı üzerinde Londraya sevk- ı..A.· • al d ed a)A' yun en o an keçeci Mehmet oğlu KAmil Ziyanın atq aldırarak kendi kendisini 
k "'-'" k la !aş ılacakt 1 ~ıncı ve tıncı erec en m uı era· K ,, k" k . • 

sinesinde yaşatmak bahtiyarlığına 
nail olan lngilterede gazeteler birçok 
resimlerden muaftırlar. Dünyanın 
hemen her köşesinde gazetelerden 
alınan posta, telgraf ve telefon ücret· 
!eri bizimkilerle mukayese edilemi· 
yecek kadar azdır ... 

Memleketimizde reklamcılığın ha· 
yab yenidir.Eski damga kanunun bu 
hususta gazetelere yüklediği mükel
!efiyeti hafifletmek için salahiyettar 
makamlar nezdinde teşebbüsler ya· 
pılmı§tı. Bu teşebbüslere: cKanun 
tadil edilmek üzeredir. O zaman di· 
!ekleriniz nazan dikkate alınacak· 
tır» denilmişti. Halbuki yeni çıkan 
tamga kanunu bu mükellefiyetleri 
reklamcılığı tamamen baltalıyacak 
•ekilde ağırlaşhrmışhr. Gazeteleri 
beter bin lira depozito vermeğe mec
bur tutan kanun hakkında da aynı 
,eyi söyliyebiliriz. Bu şartlar içinde 
matbuatımızın darlıktan kurtulması 
bütün dilekleri tatmin edecek bir ha· 
le gelmesi kabil midir} 

ŞEVKET BiLGiN 
mu '"'""" o Y tır ır. o unmuştur. tın . imi . h Un "ğled el t uuu, oy ahvesinde KhlUl Barullajkazaen yaraladığını iddia etmiştir. öde-

ıs erı erg o enevv saa k k d . 

l.zmı·r h n d ümh' • t '--"· tisi' k . onUJur en ara a bır münakaşa geçınlt mit adliyesi kaza lrurşuııunuıı nasıl kur-
afrı·yafı Bı"r rü.eoet haAdı"sesı· o a c urıye '""-"par mer ezın- ilnak ka Un im tuld ,.,,_ b ;; 'J' d ki b · lik b . d k b' m • vgaya m cer o uştur. u5~u tes ite başlamıştır. 

'-·'-' e ır §11 esın e ayıt ve tes ıt KAmilln lddi .. ..,.._ B t A b k 
Izmir wuriyatı yerinde yeniden kazı Evvelki ııüo ödemişte yapılan sil!h olwıınaldadır asına gore .....ulUl aru ra a azası 

ameliyesine başlanmıştır. Adliye vekfile- araştırması esnasında Karaeaova köyün- . kendi aleyhine hakstt yere phltlilı: et- CANAVARCA AŞK Evvelki gün beyler sokağında oturaı> 
tinin müsaadesile Izmir hapisanesinden den Hasan Akbaşın üzerinde kaçak tü- B • {; k mittir. Mtlnakaşa da bu yüzden çıkmıf, - _u_,.,_, b ır Ü ürü CÜ Uced .,.._,ı ..,..____ h ı...- 12 yaşında Şerife ismJnde bir kız, ar.ıha 
ayrılan muıwar u lşde lmllanılmak· tün zuhur etmişti. Suçlu ödemiş kara- ne e """"" .lWlllll ta anca A-.u-
tadır. Bu seneki kazı tahsisatı 2500 lira- kol komutanının yanına giderek, tütün- yakalandı nile yaralıyaralc kaçmıştır. ödeınlşln Beyultler köyünde bir hA- tekerleğinin çarpınasile yaralaıımıştıt· 
dır. Kazıya beş parmak lcubbeleri ve !er halı:kında kaçak muamelesi yapma- Enteresan ve modem bir Ufilrük üliik Yaralı derhal ölmüş, kaUI de jandar- dlse olm~. Bu kliyden Mustafa oğlu Arabacının kazada sun'u taksiri olmadı· 
büyük tonozun içinden devam edilmek- masını temin için yedi lira ril§vet tekli- vakasL.. ç ıı_ıalar ~dan yakalanml§tır. KAmil lbrahim Keleş, ayni kliy halkından ğl anlaşılmıştır. 
te, bir tarafdan da restorasyonu yapıl- finde bulunmuş ve derhal cilnnilıneşhud Alsancakta oturan 21 yaşlannda bir cınayetinl itiraf etmiştir. Ömer kızı Vesileyi uzun müddettenberi 
maktadır. yapılmıştır. Suçlu adliyeye verilmiştir. ecnebi km bir müddettenberi bir Türk seviyor ve kendisile evlenmek arzusunu 

Aa~~Üm:iimZİİİİİİİÜm;;Ni;~iD;&Ziz:;:üa;iiiiiiii;:z;;;;;;,i;;;;j;- genciyle s~vişmekte idi. Genç kızm ve KAZA KURŞUNU izhar ediyordu. Kızın validesi, Vesilenin ı ,.. . .,.='7"Y'zzz,...,...u ... <L'"':,...,v""LZTLZZXZ:'n ~ 

T S 
e genç delikanlının aralan son zamanlarda . . . . . henüz evlen~ çağa .gelmediğlııi bildi- U /k • k " · 

ayyare )neması Te
3
1
1
e!o

1
n açılmıştı. tkisi de dilştınceli idiler. Ec· ulödk~~ Bırgı nabisekizyesıne ti.dabı Ertuğ- rerek bu izdivaca mAni oluyordu. ~ flQ eVl OŞeSl 

..., bl kız k dis' ril talim t .. r o, ~en on yaşın Kh1U1 Hldlse gUnü tütün tarlasında validesi ' ne , en ıne ve en a uze- tan ~ı:111m:auzıc.czxzzz.zz:;ı:ı?.:ıaı~--
BUGON 21 _ 28 temmuz 938 den itibaren Alsan alda ha B kir ka. d Cey • harman başında av tüfengiyle ile birlikte çalışmakta olan Bn. Vesile arıesi 

Ze kine G filim b nne c . cı. e so. gın a beklerken tüfenk ateş almış, çıkan kur- lbrahimln taarruzuna uğramıştır. ibra- Evimiz salonunda 23/7/938 cum 
V ••• üzefiliine •• Payan olmıyan 2 • • irden oturan Bn. Many~. milracaat ediyor: şunlar on iki yaşında ziya isminde bir hlm, Vesileyi validesinin ve ild kız kar- saat 21 de (Aşkın mil.nası) ve 24(1/93

8 

1 -- J U A N ı• T A - Benlın se~~e aramı bulursan çocuğu yüzilnden ve göğsünden ağır su- deşinin yanından tokatlamalc sureüle pazar saat 21 de (Yaşayan ölü) piyesleri 
sana para veririm, diyor. .ı.-.. Edr 't H Ik · .. t 't k 1 tarafııı' 

B 
•·'-"" k bul ed B Mari . rette yar~tır. Tüfenk. kazaen atq alaralc berbad etmiştir. Suçlu yakalana- eını a evı gos en o u 

u l.t:.lUlll a en n. , ücret 
MefhUr çıgan • ROP ŞANDQR mukabilinde üfürlikçülük yapmış ve ad- almıştır. ralc adliyeye verilmiştir. .,,,,,,,. dan ~emsil edilecektir. . er bal· 
Orkestrası tefi • liyeye verilmiştir T k "f f • k Y d •• •• Musamere parasızdır. Davetiyel 

Ve 100 kifilik orkeatraaı tarafından temsil edihnit __:_=- .,_.~ . eıJ 1 erıne arar ağmur UŞUyOr kevi sekreterliğinden verilmektedir. 

Şahane mevzulu. •• Muzikalı mükemmel filim • Pusu kuranlar ıJerilcli 2 - Evimiz-bahçesinde her hafta per-tlıi gUndenberi F4e rnıntakasının her be ünleri saat 21 de kor•• 

2 -- 1 L K G E C E 
Buca yolu üzerinde Kançeıme civl· Hisar önünde marangoz Mehmedi is- yerine bol yağmurlar düşmektedir. Te- ~~ ve pazar g tıJmaktadır Biitil" 

rında pusu kurarak Itır bekçiai Mehmet kemle ile başııı.dan y~ilimalctan !U~lu ~klıyü ve M.'lllliine bir saat devam goz oyunları oy~. · 
Uçarı yaralamaktan suçlu lbrııhim oğlu Iökııııtacı l'tltat ve bu işe se'bul>iyel Yet- il. yiftnıtlt v kt.!ınen dolu dUşrn~tilr. yurddaşlar davetlidir. .. saat 17 de 

GARY COOPER - ANNA STEN Yahya ve arkadaştan~ • • -u!An birinci mekten suçlu amcası Alinin, dün nllbet« K ınalıı.~ <ll aıı ıulktania yağınur .3 -
2
2/

7
/
9
3
8 cuma.gün~ edebiyat 

Tarafından heyecanlı bir surette temsil edilmiı phane dram.. IOrgu hlkirn!liince yapılmakta olan tah- çl mahkeıııede ~ereyaıt eden ıııuhakenıe- rtıltmlfllı\ kita,psacay ve yayın, dil, ar· 
SEANSLAR : Juanita : 3.35 • 6.35 - 9.35 te ilk Gece 5 VE 8 DE klkat neUeelenmiştır. Kararı yaltıııda ve- leri neUdeailide tevkiflerine liahı~ veril- DUn §ehrllnııdt hararet derecesi göl· ve saııt 18 <le yönlrurul toplantısı v 

rileccktir. miştir. / - ğede 32 idi. dır. 

-
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. 
Sovyet-Japon münasebatı çok gergin 

Japo1:1lar fevkalade bir as
keri meclis topladılar 

SoVyet-Mançuko sınırlarında büyük 
askeri tahşidat devam ediyor 

Çin - Japon harbinden bir ew;ta11tane 

Tokyo 21 (Ö.R) - Mançuko sınırla-ını harbiye reisi meclise riyaset ediyordu. 
jftndak.i hAdisenin heyecanlı akisleri de- Sovyetler hüküıneti Japonyanın çok kati !erinin geri dönmeai hala beklenmekte
~aın ediyor. Sovyetler cümhuriyetile lisanla yazılmış olan ikinci notasına ce- dir. Bu notada hudut mıntakasında ha
hponya arasında münasebat çok geril- vap vermemiştir. diseden evvelki vaziyete avdet edilmc
,mştir. Nanşcng t epelerinin tahliyesi Bu aralık SovyeUer - Mançuko sınır- si istenmekte idi. İyi haber alan Japon 
bakkında ikinci Japon teşebbüsünün ce- larında büyük askerl Uhşidat vuku bul- mahafillerinin fikrince elçiler öldürülmüş 
~psız kalınası üzerine siyasi mahfeller- maktadır. Rus zırhlı trenleri mütemadi- veya · hapeedilmit olursa Çauoçank 
de bariz bir asabiyet hüküm sürmekte- yen asker taşıdıkları gibi Uzak Şarkta mıntakasında eski vaziyetin iadesi iç'in 

dir. Sovyetlerin hava kuvvetleri şu bir hafta Japon askeri otoriteleri fiili harekete 
Tokyo 21 (Ö.R) - Japon harbiye na- içinde fevkalade takviye edilmiştir. Ya- geçebüirler. 

tırı bu gün hariciye nazırile Sovyet sı- pılan hazırlıklardan Sovyetlerin Japon · Tokyo, 21 (AA) - Havas ajansı 
llırlarındaki hldise üzerinde görüşmüş-- müddeiyatını kat'! olarak redde karar muhabirinden 

Mareşalımız 

Bu akşam lzmirde 
aevgi ile karşılanacak 

---0-

BAŞT ARAF/ I NCI SAHiFEDE 
edecekler ve beraberlerinde İzmire ge
leceklerdir. Halkımız mareııah Alaancak 
istasyonunda heyecan ve sevgi ile karşı
layacaktır. Burada bir askeri kıta mare
şale resmi selamı ifa edecek, lzmirin de
ğerli misafiri Atatürk konağına misafir 
olacaktır. 

Bu gece saat 20.30 da otomobille 
Karııyakaya geçecek olan mareşalımız, 
vilayet makamı tarafından Güzeltepe
de Yamanlar gazinosunda Yerilecek mü
kellef ziyafette hazır bulunacaklardır ... 
Bu ziyafette bazı zevat davetlidir. 

Genel Kurmay başkanımız yarın Çeş
me kazasına giderek teftişlerde buluna
cak, akşamı lzmire avdet edeC'ektir. 
Zannedildiğine göre mare§al pazar gü

nü Jzmir ve civarındaki askeri kıt"atı tef
tiş buyuracaklar ve askeri tesisleri ince
liyeceklerdir. 

Mareşalın pazartesi günü İzmirden 

müforekntları kuvvetle muhtemel görü
lüyor. 

- - =--

IstanbuJda 
Meslek okulları ser .. 
gisi 1940 da açılacak 

--o-
Ankara 21 (Hususi - Kültür Bakan

bğı Meslek Okullarının iştirakiyle 1940 
senesinde lstanbulda bir sergi açıiıağa 
karar ~ermiştir. 

Serginin Bölge sanat okullariyle ilgili 
esaslarını ve hazırlanma plfınlarını tes
bit ct~ck üzere önümüzdeki Eylfil ayı 
içinde bu okulların direktörleri tarafın
dan seçilerek Bakanlığa bildirilecek 
ntclyc §ef veya öğretmenlerinden mü
rekkep olmak üzere bir toplantı yapıla
caktır. Yapılacak toplantıya şimdiden 

hazırlanmakta ve okullarca hangi işle

rin ne miktarda yapılacağı tesbit edile
cektir. 

- -=--

/tal yaya 
Buğday gönde

rilecek 
--0--

Bclgrad, 21 (ö.R) - Yugoslavya-
ltalya iktuadi encümeni yakında ltalya
da toplanacaktır. 

İtalya - Yugoslavya murahnasları ara~ 
sında ltalyaya buğday ihracı hakkında 

müzakereler devam etmektedir. 

--=-

tUr. Bu mülakattan sonra harbiye na- verdiği anlaşılmıştır. Umtımi kanaat va- Japon donanması namına söz aöyle
tuı imparatorun sarayına giderek Mi- ziyetin şimdiye kadar tasavvur edildi- meğe salahiyettar olan amiral lnoda Sov
kado ile tam iki saat süren uzun bir gÖ- ğinden çok daha vahim olduğu merke- yet Mançu hudut hadisesinin hali hazır
?Ü§rnede bulunmuştur. Nazırın son vazi- zindedir. da diplomasinin salahiyeti dairesine gir
)eti imparatora anlattığı ve askeri mah- Pris, 21 (ö.R) - Japon kabinesi sak mi§ olduğunu söylemiştir. Mumaileyh 
feUerin Sovyetlerle başgösteren ihtilaf toplantılar yaparak vaziyeti gözden ge- Sovyet gemilerinin Posiye lima~ı~a a~
iizerine ne düşündüklerini arzettiği zan- çirmiştir. Japonyanın daha geniş ölçüde ker nakletmekte oldukları habennı amı- Belcika bankası 
llediliyor. seferberlik hazırlıkları yapacağı tahmin rallık dairesinin gazetelerden öğrenmiş t 

Gazeteler bugünkü diplomatik faali- ediliyor. olduğunu ilave etmiıtir. • • re ısı Yeti büyük manşetlerle bildiren haberler Tokyo, 21 (ö.R) - Sovyet - Man- Tokyo, 21 (AA) - Havas Ajansı 
neşretmişlerdir. çuko hududundan Domey ajansına bil- muhabirinden : Belgrad, 21 (ö.R) - Belçika mer-

Tokyo 21 (ö.R) _ Harbiye nazırının diriliyor : Geçenlerde vukua gelmiş olan hadi- kez bankası reisi ve karısı, yanlarında 
J k • akam! • b" k S t hill · v·1adı· Belçika tayyare zabitlerinden Dora ol-&araydan dönüşünde harbiye nezaretin- apon as en rn arının resmı ır seye en ya ın ovye sa erme ı -

de askeri eksperlerin iştirakile fevkala- notasını Sovyet kumandanlığına tevdi et- vostoktan bir takım Sovyet gemileri ile duğu halde bugün otomobille Dübrov
de bir meclis toplanmıştır. Büyük erka- mek üzere gönderilmiş olan Japon elçi- asker nakledilmiş olduğu görülmüştür. nige gelmişlerdir. 

Macar Başvekilinin Ro
ma seyahati hakkında 

bir tebliğ neşredildi 

Halk şarkıları 
Milli müziğin inkişafı için Kültür 
bakanlığınca tedbirler alınmaktadır 

Roma 21 (AA) M devlet "ı.enkli polı.tı.kalarının ı·lhaın noktalarını ' · - acar an Ankara 21 (Hususi) - Milli müziğin Bu heyet de Afyonkarahisar. Kütah-
•damlarının Romayı zı·yaretı· sonunda te•kil eden sulh ve adalet hedeflen· en- B 

,. inkişafı için Maarif vekaletinin iki sene- ya, alıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, De-
'tağıdaki tebliğ neşredilmiştir : terna~yonal sahada nizam ve sulh eseri· 

Macaristan Başvekili .J:>ay lmredi ve ni samimi !!urette istiyenlere açık olan 
denberi aldığı tedbirler arasında hallt nizli, Çanakkale vilayetlerini dolaşıyor-

L . türkül~inin de plak ile tesbitine devam Jar. 
Q6rİciye nazırı bay Kanya ltalyaya yap- daha geniş ve daha semereli bir iş birli-
bkl h k.k. ı edilmektedir. 1lmt esaslara göre yapılınakta olan bu arı resmi ziyaret esnasında Düçe ve ği için a ı ı esas ar teşkil eylcmekte-
h . Vekalet bu sene de halle şarkılarını derlemelerin milli müzigın· ~-1..:~~~ ba-
arıciye nazırı Kont Ciano ile iki mem- dir. ~ı 

l k mahallinde derlemek üzere biri beş, di kınımdan bekle"'"'n netice ı· vereceOi e et arasındaki münasebetlerin esas ın; Y .-

Roma. 2 1 ğeri dört kişiden mürekkep iki mütahas- cu··phesı·zdir. rnahiyette mevcut samimilikten ilham (A.A) - Kont Ciano dün s 

a.lan uzun görüşmelerde bulunmuşlardır. Portekiz elçisi bay Avilatimayı kabul et- sıs heyet teşkil edilmiştir. 
B Bu heyetlerden birincisi Ankara kon-

u görüımeler esnasında ltalya ve Ma- mi§tİr. B. Avilatima hükümetinin ken· 
ca · k k d. . . 1 1 kr ı H b · t . scrvatuvarı kompozisyon öğretmeni Ul-

rıstanın gere endi aralarında ve ge- ısını ta ya a ı ve a Cfts an ımpara-
k vi Cemal, Ergin, konservatuvar Opera 

re diğer devletlerle ve ezcümle Tuna toru nezdinde elçi olarak telAkki eyledi- bö.1.. .. Ş ..• tın · N llah Şe ket 
hav d 1 1 • ı 1 b ~· • b"Jd" . . umu an ogre enı uru v Zası ev et eny e o an münase et- gını ı ırmıştır. T k s· L. . M ... k ••V • 
ler· · h el f K c· b ı. f" tt h 1• aş ıran, ıvas ıscsı uzı ogretmenı ının mu t i safhaları tafsilatiyle tet· ont ıano u ,..ey ıye en a zı ma u- .. . . . . . ..v 

kile d"I k h . f . h-k·· ti" • b d Muzaffer Sözen, Gazı Lisesı Fizik ogret-e ı miı ve i i ükümetin tam fikir mat etmıı ve aııst u ume nın un an . . . 
ın··t b k .. h . ld v p k" h .. k.. menı Arıf Eketten ıbaret olup Malatya, 

U a a ati müşahede olunmuştur. mute auıs o ugunu orte ız u ume· 
ı ı . 

1 
. . Dıyarıbakır, Urfa, Gazi Antep, Maraş, 

ta ya ve Macaristan mümessilleri Ro- tine bildirmeği elçiden nca ey emııtır. Ad ·ıe.. tl . . v ıkın I 
ına . .. ana vı uye erını gezmege ç ış ar-

Protokollarının iki devleti ala.kadar Roma 21 (A.A) - Kont Cıano dun dır. 
eden politik ve ekonomik Macaristanın akşam B . !mredi ile Dokanya şerefine !kinci heyet de Cümhur Başkanlığı 
Roma - Berlin mihverinin hedefleriyle b. · f t ·.,r 
---=--==------==,,,...---=--ır_z ... ıy_a_e __ v_rmı_:i;;_,'ır .... -===---=z=--- Filarmonik orkestrası şef muavini kon-

Yunanistan zelzelesi 
servatuvar kompozisyon öğretmeni Ha
san Ferit Alnar, konservatuvar ve müzik 
öğretmen okulu Koro ~fi Halil Bedi 
Yöndgen, Gazi terbiye Enstitüsü musiki 

= 
B. Stoyadinoviçin 

kabulleri 
Belgrad, 21 ( ö.R) - Başvekil Dr. 

Milin Stoyadinoviç bugün Fransız elçisi 

ile nasyonalist İspanyanın Belgrad mü
messilini hariciye nezaretinde kabul 
ederek kendileriyle 'bir müddet görüt
müıtür. 

--~=~·-

Tayyarecilik mo
delciliği 

18 kişi öldü ve 80 kişi yaralandı 
Atina, 21 (A.A) - Atina ajansı dünkü zelzelenin 18 k itinin ölü

ınüne -ve 80 İtişinin yaralanmaaına sebebiyet vermiş olduğunu haber 
Yennektedir.. 

ve san'at tarihi öğretmeni Cevat Al.tar, Belgrad 21 (ö.R)- beynelmilel tayya
Konservatuvar Fonetik öğretmeni Tahsin recilik modelleri müsabakası bu gün baş
Bangooğlu, lwnsevatuvar elektrik me- lamı§tır. Jılüsabakaya on devlet iştirak 
mwu Rıza Y etifeoden mürekkeptir. Mmiftir. 

SON HABER 
.: . . 

Amerika - Türkiye 
ticaret muahedesi 

İstanbul 21 (Telefonla) - Amerika - Türkiye ticaret müzakere- . 
lerinin uzaması yüzünden iki memleket arasındaki ticari münasebet
ler bir tevakkuf devresine girmiştir. 

İhracat mevsimine girmiş bulunduğumuzdan müzakerelerin sür· 
atle intacına çalışılmaktadır. 

lstanbulda memurların 
çalışma saatleri 

İstanbul, 21 (Hususi) - İstanbulda yaz çalışma saatleri değiştiri· 
lecek ve ağustostan itibaren memurlar sabah dokuzdan on ikiye ve 
birden dörde kadar çalışacaklardır. 

10 uncu yerli mallar 
sergisi bugün açılıyor 
İstanbul, 21 (Hususi) - lktısat vekili bay Şakir Kesebir bugün 

Ankaradan geldi. Yarm onuncu yerli mallar sergisinin açılma resmine 
riyaset edecektir. 

Balkan Demiryollarında 

Müşterek yolcu, emtea 
tarif esi tanzim edildi 

Belgrad, 21 ( ö.R) - Balkan devletleri arasında müşterek yolcu 
ve emtia nakli tarifesini tanzim edecek Balkan devletleri konferansı 
lstanbuldaki mesaisini bitirmiştir. 

Bu konferansa, Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan, Romanya ve 
Bulgaristan iştirak etmiştir. 

Komisyon, müşterek yolcu ve emtia tarifesini tanzim etmiştir. 

l ngiliz Akdeniz filosu 
Yugoslav yada 

Belgrad, 21 ( ö.R) - Yugoslavya harp filosunun misafiri olarak 
bir ay kalacak olan lngilterenin Akdeniz filosu yarın Yugoslavyaya 
gelecektir. 

Muhtelif cüzü tamlara aynlacak olan lngiliz Akdeniz filosu, bütün 
Y ugoslav limanlanru ziyaret edecektir. İngiliz Akdeniz filosunun ami
rali ile komutanları yann amiral gemisi ile ge1ecek, cuma, cu· 
martesi ve pazar günleri de filonun diğer aksamı tamamen gelecek
tir. Yugoslav, kara, deniz ve hava kuvvetleri İngiliz filôsuna iyi bir 
istikbal programı hazırlamııtır. 

ispanya ·iç harbı 
R oma, 21 ( ö.R ) - T o lede civarında fİmal ve cenup orduları ta· 

arruza geçmişlerdir. Bu geniş taarruzun neticesi hakkında henüz ha
berler alınmamı§ ise de Frankist erkanı harbiyenin bu taarruza bü
yük ehemmiyet verdiği anlaşılıyor. Diğer taraftan Cümhuriyetçiler 
mukavemetlerinde inatla devam ediyorlar. 

Sovyet yüksek mecli-
• • 

sının son toplantısı 
Mos!lova, 21 (A.A) - Dün Kremlinde R. S. F. S. R. yüksek 

meclisi son toplantısını yapmış ve R. S. F. S. R. hükümetinin teşek
külü hakkında Bülganinin tekliflerini dinlemiştir. Bülganin hüküme
tinin faaliyetinde Lenin-Stalin partisinin politikasını şaşmadan takip 
edeceğini Molotofun riyasetindeki Sovyetler birliği hükümetinin ida
resi altında ve bunun yardımı ile çalışacağını ve Sovyetler birliğinin 
müdafaasının tahkimi işinde mare§al Voroşilofa her suretle yardımda 
bulunacağını bildirmiş ve sözlerini sürekli alkıılar arasında Stalini se
Jamlıyarak bitirmiştir. 

Yüksek meclis B . Bulganinin teklifi veçhile R. S. F. S. R. hükürne
tinin teşekkülünü ve terkibini ittifakla tasvip etmiş ve ruznamede ya
zılı bütün meseleler hakkında ittifakla karar suretlerini kabul ettik
ten sonra ilk içtima devresini nihayete erdirmiştir. 

Viedman'ın Londrase-
yahatinin hedefi nedir? 

Prag,' 21 (A.A) - Dün öğleden sonra B. Hodza Macar muhalefe
tinin mümessillerini kabul etmiştir. Mülikat milliyetler meselesi üze
rinde cereyan etmiştir. Batvekil bugün Polonyalı ekalliyetin mümes
sillerini kabul edecektir. 

Berlin, 21 (A.A) - B. Viedeman dün Londradan Berlinc dönmüt
tür. Mumaileyh henüz Hitlere Londrada yaptığı mülakatların netice
sini arzetmemiştir. iyi haber alan Alman mahafilleri bu seyahate hiç 
bir istisnai ehemmiyet atfetmemekte, fakat bu seyahatin İngiltere ~ 
F ransada garp devletleri arasındaki müzakerelerin yenilenmesinin bil: 
tezahürü mahiyetinde olarak tefsir edildiğini alaka ile kaydetmekte
dir. 

Filistin 
kanlı 

hidiselerinin 
bılinçosu 

Londra, 21 (ö.R) - Geçen salı gü- Avam kamarasında §U suretle göstera. 

nüne kadar 15 gün içinde Filistin kan· miştir : 77 ölü, 2-47 yaralı. 32 auikaltı. 
pklıklannm blançosu ııömürgeler naz.m 1 32 11ilih atqi. 7 mü1ellidı hırsızlık •• 1 
'-av Malkolm Makdonald tarafmd.ır karçırtma vak

0

ası. 
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Mösyö Jan .. Neclir bu hal,. A- duydu. 

man yarabbi.. Size ne oldu böyle.}. Başını çevirdiği zaman yere yu-
Divan üzerine uzatılmış yirmi beş varladığı Niyangın sürtüne sürtüne 

yaşlannda tahmin edilen bir genç, yere düşmüş olan tabancaya doğru 
yüzü sapsan kesilmiş gözleri bakış- yaklaştığını gördü. 
larırun manasını kaybetmiş, ağzında, Mongolun eli ile tabancanın ara
dudaldannın uçlarında köpükler, ar- sında bir kaç karışlık bir mesafe kal
kasındaki smokingi buruşmuş, be- mıştı. 
yaz gömleğinin üzerine bir takım an- Gus derhal fırladı. 
[aşılmaz lekeler sürülmüş yan bay- Ve ayağı ile Niyangın parmakları-
gın ve dalgın yatıyordu. Arasıra du- nı ezdi. 
daklarım kımıldatıyor, manasız ke- Niyang boğuk bir ıstırap sayhası 
limeler mırıldanıyordu. kopardı. 

- Mösyö Jan .. Allah aşkına söy- Gus: 
leyiniz .. Ne oldunuz böyle. Beni gör- - Anlaşıldı. Sen rahat durmıya-
miyor musunuz? Tarumadıruz mı caksın diyerek Mongolu bir perde 

be · Be G d-~ı · · G kordonu ile sımsıkı bağladı. nı... n us ~u mıyım.. us •. 
Gus .. Bilmiyor musunuz? Gözlerinden kin ve intikam şule-

Zavallı delikanlı bu sözleri işiti- \eri çakan Niyang, dişlerini gıcırdat
yor, fakat ya manasını anlamıyor tı ve vahşi bir sesle mırıldandı : 
veya konuşamıyordu. - Bir gün gelecek ve o gün bu 

yaptığın işten nadim olacaksın. Se
Camlaşmış bakışlarında tuhaf bir nin üzerine inecek ceza ve İntikamın 

mana vardı. 
_ Biraz canlanınız Mösyö Jan. önünü dünyada hiç bir kuvvet ala

mıyacak .. Anlıyor musun .. Hiç bir 
Bana dayanınız. Buradan çıkalım.. kuvvet seni bu intikam ve cezadan 
Gidelim.. Hemen gitmemiz lazım .. 

kurtaramıyacaktır. 
Çabuk olmalıyız.. Gus bu tehdit sözlerine sadece o-

Cus.. cMösyö Jan.> diye hitap muzlarını silkmek suretiyle mukabe
ettiği genci omuzlannın arkasından le etti. 
kaldırmak suretiyle divanın üzerinde Etrafına bakındı. 
oturttu. Duvar kenarında içleri kitap dolu 

Tatlı bir sesle: alçak bir kütüphane vardı. Bu kitap-
- Haydi gayret Mösyö Jan .• de- ların hepsinin de fenni ve ilmi eser-

di. Biraz gayret.. !er olduğunu anladı. Başka bir ca-
Dclikanlının nihayet dudakları kı- mekanda da doktorluk ve cerrahlık 

mıldadı ve hafif çok hafif olarak bir aletleri göze çarpıyordu. 
cümle telaffuz etti: Gus .. 

Celal Bayarın muvaffaa 
kıyetinden bahsediyor 

22 TEMMUZ CUMA 1938 

-

Kazanç vergisi hakkında 
Adliye vekaletinin tebliğ! kanunun 
nasıl tatbik edileceğini gösteriyor 

Azılı k·atil 
4 sene evvel 

Bir jandarmamızı 
6ldüren Arnavut 
Hasan yakalandı 

Bütün ·mükellefler bu tebliği 
Edime 21 (Busu.si muhahiıiını.den)-

dikkatle o kum aJıd ır f a'r ::::!isi evvelki gün uılı bir b.tili 

ları surette 3 7 nci maddenin ç. fılı:rası Bundan dört seııe evvel 28 Ağustos 
bültmiine girmektedir. Ve bu halde mez- 93' senesinde F.dimeııln bir bağ önünde 
kür fıkranın birinci numarası mucibince Jandarma mektebi efradından Usküdarlı 
veF11ilerini bile bedeli üzerinden verecek- Hamit geceleyin mavur kurşunu ile öl
lerdir. Bunlar her hangi bir lokanta, bar, dürüllmüş ft katil derhal ortadan by
danaii gibi biletle airilemi;ren ve içinde bolmuştu. 
konsumasyon yapdan bir mahalli birkaç BiltUn araştırmalara rağmen bir türlü 
gece için gerek maktu bir kira, ııerelt ba- bulunamıyan bu a:clı şeririn Bulgaris
nlattan hls.e vermek §eklinde kiralll)"a· tana kaı;t.ığı ifşa edildi ise de ~k t.emkin
rak kendi hesaplarına çalııtıkları takdir-

Yeni sene koza 
mahsulü 

Edirne 21 (Hususi) - Yeni sene ko
za mahsulünün Borsada satışı nihayet 
bulmuştur. Yapılan hesaplara göre bu 
yıl Edirnenin koza istihsalatı 51.000 ki
loyu bulmuştur. Aynı zamanda mahsu
lün fazla olmasına rağmen bu seneki fi
at!ar geçen yıla naz.aran müstahsili mem
nun edecek derecede farklıdır ,Neteltim 
bu yıl mahsulü 70 - 74 kuruş arasında 
fiyat bulmuştur. 

Sarayın su yolu 
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4 KARILI iMPARATOR 
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BIZANS SARAYININ iÇ YVZU 

= 

Akdenizde rekabetler 
Senbrise 
Antantı 

•• gore Fransa 
• 

çerçevesıne 

da Balkan 
girmiştir .• 

Siyahd;~--;;-· .. ~j~J;;·~:····ıi;y~;~~n mı? "Fransı:z - Türk anlaşması Akdenizin Şark havzasında 
r.ekabetleri izale edecek mahiyettedir .• ,, • 

Siyahlının tarafını mı tutalım beyazlının tarafını mı? •. 
Ne halt edeceğimi ben de şaşırdım g;tti .•. 

~ hnı>aratoriçe T eofanonun ortadan 1 - lk aaattenberi mi) l leri neden. bul°.1:az.. . . . . 
YboLna.1 haberi Hıriatidiyi deme- - Evet .• ~~ gelmezden evvel, - ~e~ım nobetçımı mı elde etb 
~ tevkebni§ti. külhan dairesmın arka kapısından demek ıstıyorsun). 
AYnı zamanda Prenaea Teklamn dışan çıkb. - Evet .. 

lclitırıda ayn bir mana seziyordu. Ne diyorsun Sebastiyano.. - Fakat Sebastiyano .. fmparat~ ,J .. ~ .. Vasilin öldürterek yerini Yanlış görm~ş olm~!a~~n.. . riç:nin şimdiy~ kadar en ufak hır 
~ İınparator üçüncü Mişelin kız - Gözlerımle gordu~. Sıyahlar ahlak zaafı, hır macerası duy~lma-
~etiydi. geymişti. Yüzüne siyah hır peçe ört- mıştı. O sarayda tamamen dındar 
l. L.ec;n ise, zahiren Vasilin oijfo. fa- müştü. Eğer i~~torun ya~uklusu ve faziletli bir kadın olarak tanılıyor-
• .t hakikatte imparator Mi§Clin piçi ile beraber bıraz once gelmış olsa du. • .• 
idi. idin sarayın arka yolunda ona rast- - Ben dindarlığını, fazıletinı f~-
h~ halde sarayda Leonun annesi Jardınız. lan bilmiyorum. Bildiğim ve go-
ll""'Cle İınparatoriçe Etkarinadan son- Hıristidi bir müddet düııündü.. zümle gördüğüm birşey varsa o da 
~ Yakı akrabası p Tek Sonra y~vaf sesle: pek namuslu imparatoriçe bugün s~-

~ idi. n ·· rensea - - Bunun imkanı yok Sebastiya- rayın arka kapısından siyahlara bu-
l eJtL V da L no.. dedi. rünerek bilmedigv im bir yere gizlice ~- -lil, asil zamanın bir aşıt 

~ ~ ·· ·· d b- .. L d - Neden imkanı yok.. gitti. Ve yine pek muhteşem impara-tıet... • ı yuzün en uyu5. a aya k l d k k d . l" be 1 l 'Yedildiği için Leonun istemiyerek - Çünkü sarayın ar a yo un a i tor d~ ayni apı an gız ıce yaz ~r 
Li et>fano ile izdivacında Etkarina gi- nöbetçi kimseyi bırakmaz. Böyle ol- geymış dostunu koynu~a aldı. Bu-

lniieasir olmamıfb. duğunu sen de tecrübe ettin. tün bu i~lerde benim sıyaha aklım 
\.: Bi~&enaleyh Leonun ona karşı Se~tiyano kendini tutamıyarak e~edi~i. kadar beyazı da aklım kes-
"'Ç hır kini yoktu ve olamazdı. gülmege başladı. mıyor .. Sıyahtan mı olalım, beyazdan 
~ aonra Leon eeviyordu. - Aptallık galiba benden sana mı} Sıyahlıyı mı tutalım beyazlıyı 

,, 1' eltJa da eevmiı ve bu eevgi yü- ıirayet etti Hıristidi.. mı} Doğrusunu istersen ben muha-
~~deıı neler çebnemiıti Sevda di- Dedi. imparator hazretleri aaray- fız kumandanı olur olmaz sarayı~ ~u 
~ o daha eyi anlardı· da eevda maceralan için kendine ea- arka kapısına duvar ördürecegım 
·~~toriçeyi aramak suretiyle ray muhafızları kumandanını ya(- vesselam .. 

-BiTMEDi-~ ~Üfen kendini Leonun yanın· dımcı bulur da imparatoriçe hazret-

tor;'..~torun ilk acvgiliei Zoiçeyi Samul Jns_u_)~ Ş Uiü de muhakkalrb. 
~eu h~e T ekla, Leonun aımnı 
ile lllrıııtı. Ve Leon onu da kendi

aırda• tm. ti. A X'e ış. 

V caba ne söylcmitti? 
ao e T ekla neden Sebastiyanoyu 
~ llnek iatiyordu) lıte Hıristidinn 
~}':nıek iatediği nokta bu idi. Sa
l.:.. Yeni çevirlmeğe bqlanacak 
~tiin entrikaları ru.beten öğrenecek 
~ vaziyeti daha kolay idare ede

Kalp sektesinden Paris
te vefat etti 

~ti. 
Ş Parla, 17 (P.S.) - Bugün öğleden 
l~~i halde yeni başhyacak ent- sonra. yeralb treninin (Tuileri) iStasyo
~i ~ Pren9C9 T eklanın da mü- nunda ak Açlı bir ihtiyann baygın ve 

'\,rol oynıyacağını anlamı,b. hareketıiz bir halde yerde yatbğı görül-
~ e madam ki Sebastiyanonun da müt ve derhal hastaneye naldedilmiıtir. 
de • .' Prenaea T ekla ile eyi idi. O hal- Hastaneye naklinden sonra ve kendine 
"c~f Ü hirlik. olarak yeni yolda yürü- gelmeden ölen bu ihtiyann bir zamanlar 
l~~lerdi. dünyanın en zengin adamı olarak tanın-

~ ... ilı Hıristidiye Vasilin ikbal yo- mış methur cSamuel Jnsül> olduğu an-
"U g" d V oateriyor u. laşılmlftır. "' 
arı ekim bilir belki de T ekla, T eos- Samul lrisül t 859 da Londrada doğ-
~h~~~lünü yapar, onun mevkiini muştur. Bir noterin yanında katiplik 

1:' _ -•uı. yapıyor ve bot zamanlannda tahsiline 
c~n o da kendi gibi T eosyanın devam ediyordu. Genç yaşında iken 
:~bınde yetişmiş, T eoayanın kur- Amerikaya gitti. Burada bir şimendifer 

Se{~asetinden ders almışb. kumpanyamıda methur Ediaonla birlik-
uastiyanonun kansına: te amele gibi ça)ıft.L 

i :--- Haydi sen git .. dedi. Ben şim- Arbk bundan sonra Edisondan aynl-
Ve kU Prensesin yanına gönderirim. madı ve Edisonun bütün hayat ve çalıt
}'all arısı gittikten sonra da Sebasti- malannda onunla beraber bulundu. 

0
}'a: Ediaon öldükten sonra da kendi yar-

alar da dola~mağa başladı. Bunun üze-
rine Pantiye tutulan sermayedarlar pa
ralarını Samul f naülün müeaeeaelerinden 
çekmeğe başladılar. 

itibar düşmesi bilhassa Amerikada 
çok mühim bir teydir. Bunun neticesi 
hemen her taraf tan İnsül aleyhine iflas 
tehditleri baş gösterdi. 

Hükümet hileli iflasa tetebbüa suçu ile 
Samuel İnsülü tevkif etti. Muhakemesi 
görülecekti. Samuel lnsül 5 O bin dolar 
para teminab vererek aerbeııt kaldı ve 
kalınca da çılgın bir düıünceye kapıla
rak karısı ile beraber Amerikadan kaç-
tı. 

Onun bir müddet Akdenizde bir gemi 
ile serseri gibi dolatbğıru, Yunanistana 
iltica ettiğini, Yunanistanda Amerikaya 
iade edilmek üzere tevkif ve son~ ser
best bırakıldığı ve nihayet Türk.iyeye il
tica ettiğini her kes bilir. Nihayet Tür
kiyeden Amerikaya iade edilen Samuel 
1nsül muhakeme edildi. Evvelce kendi 

bütün 
Belgrad (M.H) - Bundan evvelki lünden büyük bir parçayı elde edebil

bültenlerimizde ifaret ettiğimiz gı°bi, Pa- mektedirler. 
mur milletler cemiyeti kom.i.,.onu ..tın .. 
ye çıkınca üçüncü buhran ha,gösterdi. 

: iste çıkan cJoumab gazetesi diploma- JSKENDERUNDA VOCUDA GETtRt- Gerek Türkler ve gerek FranaızJaı 
ber hangi bir ittialden kaçınmak mecbu
riyetinde idiler. Türklerin, kuvvetle teh
didde bulunacak kadar ileri gittikleri ·• 
nutulmamahdır. 

tik muharriri M.Saint-Brice ara sıra, Bel- LEN SULH 
~adda çıkan cVreme> gazetesine husuai 
makaleler yazmaktadır. ( cVreme> - Bel
~rad) bu zatın cFranaa - Türkiye an• 
laşma1annın iç yüzü> serlevhası altında 

bir makalesini neşretmektedir. M. Saint· 
Brice hu makaleııinde diyor k.i: 

FRANSA DA BALKAN ANTANTI 
ÇERÇEVE.SiNE GiRMiŞ 

dşte F ranea da Balkan antantı çer-
~evesine girdi. Türkiye - Fransa anlatma
larmın hakikt manaıı bu değil midir) 
Bu muahedelerde ik.i memleket araııın-
daki münasebetlerin tanzimi çerçevesi 
haricine çıkan ve beynelmilel kombine• 
zonlarla ilişikli bulunan cihet Ak.denizin 
şark havzasındaki vaziyetin idamesine 
matuf olan ııık.ı iş birliğidir. Bu iş birliği 
hak.iki bir askeri ittüak halini almakta-
dır. 

F ranea-Türkiye anlqmazlığının eebe
bi f ııkenderun Sancağı me.eleai olduğu
nu aöylemiftik. Bugün aulh yine lak.ende
runda vücuda getirildiğinden buna tabii 
göziyle bakmak llzımdır. Ha1buk.i, an
laşmazlık sebebi, küçük bir latanın mu
kadderatından çok daha derindir. Eğer 
taafiyenin kaf t ve tecdid edilen doııtlu
ğunun hakikaten verimli olması iııteni

yona bu nokta layıkı veçhile anlafl}ma
lıdır. 

BlR tŞBtRLIOl 
Kat'i olmaal tartiyle büyük faydalaı 

temin edebilecek mahiyette olan anlat
mayı tenkitten uzağız. Türklerin Sancak· 
taki adetleri ve vaziyetleri haklandald 
tikanlar, eamimi bir i~ birliğinden Fran• 
eızlann elde edecekleri menfaatler ~ 
nmda hiç mesabesinde kalırlar. Fransa• 

ALDA TiCi BlR MiRAS nın yakın prktak.i hayati menfaatlerinin 
F raneaya Suriyede, Osmanlı im~ra- ııarih bir eurette muayyen olduklarını an

torluğunun enkazı üzerinde kalan nıiru lamalc jç.in büyük bir soğukkanlılıkla 
kadar aJdatıcl bir miras tasavvur oluna- tetkiklerde bulunmaya lüzum yoktur. 
maz. Bizi, aynı zamanda, araplan. alevi- Bize emin bir üsaübahrt, petrol tedariU
Jeri, maronileri, her mezhebe memup bmız için teminat lazımdır. Bundan eon
hıristiyanlan. müalümanlan ve hatta feY• ra en eyi fey, öra ile çekiç arasına. yani 
tana tapanlan himaye vazifesini tahmil Türk-Arap dünyalan rekabeti arasına 

eden Suriye manduuun bize ihdu ettiği dütınemelc en ealim tam harekettir. J~te 
iKi SUAL gaileler ne kadar çok idi.. CQya bütün halli icap eden meselelerle ve iatikbali 

Bu hususta habra iki sual varid olu- bunlar Ufi deiilmit ga"bi. bir de, Iraktan milbhem kılan icabatı ile burada k.artılat
yor: Bu anfatmalann yapılmasını icap 

1 
kovulan i.auri ve Cüldanileri de kabul maktayız. 

ettiren sebep nedir) Bu anlaşmalar ne• 1 ettik. TORKIYE • SURiYE 
~en, ancak 4 temmuz 19 38 tarihinde j SURtYENIN 1STIKLAL ARZULARI Türkler ile Suriyelilerin araaı bulun. 
nnzalandı) Maamafih. Baidatlı lr.o!DfU}anmızm madıkça Franmz ·Türk yakm)qmaaı hit 

Uzun zamandanberi bundan bahse- t bize yalnız bu hediyeyi vermekle kalma- bir vakıt bütün kıymetini iktieap etmit 
dilmelttedir. Kemal Atatürkün, Franaa IJUf olmaian da tük.re pyandır. Jngiliz- olmaz. Suriyelilerin Sancaktaki yeni re
ile Türk.iye aruında. Fransa - Sovyetler )er Iraka iatiklll Tennelr. suretiyle Suriye- jimi kabul ebnelerini temin ile k.alına
paktına benzer bir pakt aktini teklif et· !ilerin iddialarını k.mttmmtlardır. Bu malı, Türkiye ile Suriye arasında hudut 
tiği tarihtenberi üç sene geçmit bulunu- yüzden biz de, üç aenelik hir aitajdan münuebetleri hakkında akdedilınq olan 
yor. Mazide daha gayretli hareket edip, sonra Suriyelilere istiklll vaadinde bu- 1926 muahedesi dahi tadil olunmalıdır. 
büyiilt harp yüzünden inkıtaa uğrıyan lunmaya mechur kaldık. Bu ameliye had- Türklerle Fransızlar aruuıa defatle ge
eslti mifoaıebetlerin ihyasına matuf te-,

1 
di zatmda gayet muil&lr. birıeY idi. Su- çimsizlikler eaçm11 olanlara fırsat veril-

şehbüılerle ka11ılaşabilirdik. riye vahdeti hakkında tamamiy)e bot memelidir. 

HATALARIN T ASHtHI bir nazariyeyi kabul etmek .uret:iyle va- ARAP KAYNAŞMALARI 
Harpten sonra bu hueuıta iUıc te,eb.- zİyet daha ziyade fenalqtı. Bu suretle Şükrana pyandır ki, Fran11Z diploma· 

büslerde bulunan Franaadır. Mudanya Türklerle aramızda nddiyet hiaıl oldu. sisini bugün tehlikeleri ve lngiltere ile 
mütarekesinden Lozan muahedesine ka- 1921 ANLAŞMASf Fransa arasında samimi it birliği li.izu-
dar Fransa mütevliyen hatalann tashihi- Neticede Ankara zimamdarlan, 1921 munu tamamen takdir eden kimseler t-
ne çalı§mııtıt. muahedesiyle lakenderun Sancağµıın va- dare etmektedirler. Hakikatte bu tesa· 

1 O SENE SONRA ziyeti hakkında menu hllkümleri ham- nüd, Arap kaynaf111alan karpsmda olda
Aradan on bq Mne geçti. Şimdi de 

ne gönek beienirlİniz) Jngilizlerin Türk
lerin en eyi doııtlan olduklanru görüyo
ruz. İngilizler Türklere boğazların kont~ 
rolünü iade ettiler. Bugün, filolarını inp 
etmeleri için Türklere üç milyar frank 
verdiler. Bu esnada, Jngilizlerin bnrüde
tinden müteeuir olan Fransa - Türkiye 
münasebetlerinin, beklenildiği gibi, eyi
le~ecek yerde, lngiliz-Türk yakınlaşma

latblar. Daha 19 36 Mneai ilk T qrininde, iu kadar hiç bir yerde açık Ye sarih de
Tilrklerin yaptıklan tazyikler arumda ğildir. 

icra ettiğimiz bir eürü manevra1ardan 
sonra Türklerle müzakerelere bqlamak 
mecburiyetinde kaldık. 

AK.DENiZDEKi REKABETLER 

sından evvel hareket edebileceğimiz bir 
zam~d~hhn~run~~ağım~l~-1·-------------------~~~~~~~~~~~ 

den dolayı daha ziyade kötüleşti1clerine Gu··zel ru··ya ao··rmek 1·ste-

Türklerin ilk tazyiki 29 Mayıa 1937 
tarihinde kaydolunan birinci anlqmayı 
doğurdu. . Bu anlatma ile tesbit olunan 
programın tatbikabna henüz giritildiği 

bir zamanda intihabat yüzünden yeni ih
tilatlar çıktı. lntihabab murakabeye me-

Fransa - Türk.iye anlatması. doğru
dan doğruya Türkiye - İngiltere anlqma
aı ile rabıtadar gösterilmektedir. Fakat 
bu anla~alar 16 Nisan tarihli anlaşma 
ile dahi tamamlanmaktadır. Bu anlaş
manın en mühim kısmı, Alcdenizin prk 
havzasında bütün rekabetlerin izalesin· 
den bahsetmektedir. 

tahit olduk. Bu suretle, bueün bir garibe ~ · 
karşısında bulunuyoruz: 

Şarkta it hirliğinin eniaiyatörü Fran- yenler fasulya yesı•nıer 
sızlar olduğu haJde, buııün p.rkta batka-
lan Fra111ızlan sürüklemektedirler. İncil, 
bir iş için çalıımıı olan i~ilere öbür dün
yada mükafat vaad ediyor. Çok tükür 
iıçiler, dünyada da gayretlerinin mahsu-

~ 'Sen de git bakalım, dedi. Pren
aldenaplarmın ne arzuları var. Her 

~elk~ çok mühim bir iş için arıyorlar. 
tah 1 de imparatoriçe hazretlerinin 

clımı ile kurulmuı bir çok müesseselerin 
lconsorsiyomunu elde etti ve Amerika
nın yani bütün dünyanın en zengin ada
mı oldu. 

aleyhinde bulunanlar mahkemede onun --------------

Bezelye yiyen kadınlar hafif meşrep 
olurlar, ıspanak ihtirası uyandırırmış! 

~~isi~e gönderileceksin. 
'Jastıyano : 

ti~ Ben, dedi. imparatoriçenin 
cı)~ 1 değil, iki saattenberi sarayda 

adığını biJiyorum. 

lehinde phadet ettiler. Nihayet Samuel 
Büyük harp sonu dünyanın her tarn· lnsül kısa bir hapis cezaııına mahkW..'l 

fında başlıyan iktısadi buhran Samuel edildi. Ceza müddetini ikmal ederek 
lneülün müeeeeeelerinden bazılannın İş hapishaneden çıkınca eski İJ ortal.:lann
Cf'reyanını ağırlqtırmıştL dan bir kaçının yardımı ile bir mali sen-

Amerika mali mahafilinde bazı şayi· 1 dikamn başına geçti. lngiltereye gele-

rek Londrada yerletti. Son günlerde 
Londrada çalışıyordu. Bir it için bir kaç 
gün evvel Pariae gelmitti. Jıte burada 
kalp sektesinden öldü. Maceralı bir it 
ve para adamının bayatı da bu ııuretle 
bitmit oldu. 

Ahlakımız üzerine yediğimiz sebzele
rin iyi veya kötü tesirleri var mıdır} 

işte Danimarkalı bir alim bunu iddia 
ediyor. 

Halk masalları 
Bu ilimin sözlerine inanılmak 1hun 

- Evlatlarım da evlatbrım.~. ~-lar. Kuyunun dibinde bulunan oğ· geline patates, zihnin münzenesine, dü-
Diye diye ve gözlerinden yaş yeri- lana geJincc, o da zavallı ve kimse- tüncenin rahat olUfWUl yardım etmekte 

ne kan akıta akıta nihayet yemeden siz bir delikanlı imi'°. O da boynuzlu İ.mif. Fakat patatesi fazla yiyenler tenbel 
içmeden de kesilmiş ve günün birin- ejderin zulmüne uğramıf. Onu da olmakta imiıler. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

Boynuzlu Ejderha de ölmü§.. aarayın kapıcıbaıılığına tayin eder- Havuç, bilhuaa sinirlilere iyi geliyor-
İşte padiıahın çocuklan bizim oğ- ler. muı ve üıtelik ııüzelliie de yardım edi-

lııpanak, enerji ve ihtirası uyandm

yor, taze faeulya ise güzel rüya1ar ve 
san· at ilhamı veriyormU§. 

(Et) ten daha kuvvetli olan kuru fa-

eulyaya ıelince, bizde çok yenen bu ye

mek sinir cihazını pek mükemmel bir 
sUTette tanzim ebnekte İmİf. 

Bezelye, erkekleri eilenceye, ... dın
lan hafifliğe tetyik edermi1- Ubııa ile 

karnabahar yavatlık, ağırlık, kabalık ve 
lanın ve kızların şehire gelmeleri pa· Kızlara gelince, kırkini da padişa· yornıut-
dişahın ölümünden kırk gün sonra- ha nikah ederler. ~~~~~~~'!"'!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!11!11!! 

hodglmltk yaparmış .. 

4 ya rastlamış.. Artık padişah olan oğlan onla- y l d F ransada ne kadar c - - Şahzadelerin geldiklerini şehir hal- nn her biri için kırk gün kırk gece ugos avya a 
tı İttikçe yiğitler, kollarini, kulak- pamaz •. Şimdiden sonra bizim sen- kı işitir işitmez bütün vezir, vüzera düğün ve cülus tenliği yapar. Garip bir kız kaçırma ecnebi yaşıyor 
a ~~başlarını ayaklannı oynatma- den ayrılmamızın asla imkanı yok .. halk onlara karşı çıkarlar. istikbal Oğlan şimdi artık padiph oldu --o-
lıl ~larlar. Ta kendi vücutlanru Bizim babamız falanca şehrin padi- ederler. Bir de ne görsünler .. Kayb- ya.. Vak' ası Pariı cELelsiyor> gazetesine göre 
~1i:;'Ya kadar iğneleri batınp çı- şahıdır. Evvela hep beraber oraya olan şahzadeler üç idi. Şimdi yanla- Anasinın ve babasinin olduğu Belgrad 15 temmuz - Slovanyanın hali hazırda Fransada 2.564.000 ecne-
A · gideriz. Ondan sonra sen istersen nnda iki yiğit daha peyda olmuş ... memlekete adamlar gönderip arattı- Daruvar köyünde şaşılacak derecede bi mevcut olup bunun nıafından fazlası 
I" tadan kırk gün geçmişti. bizimle beraber orada kalırsın, ister- Kırk tane de birbirinden güzel peri nr. Babaaı epey zaman evvel ölmüş. garip bir kız kaçırma vakası olmuştur. uh J'f A ml k tl . d k 
i .. ~t.lleler bata çıka aşına aşına bit- sen biz seninle beraber istediğin yere gibi kız.. Anası da hem kocasının hem de çok Yovan tliç namında bir genç köyden çok m pte 

1
1.L,._ vrudpa ml ede e erın en aç-

-Y ı d Se d d ık d'"'. b" !L v 1 1 ... . ı b' k tlt bul ma o ıua.a a am an ır. P · gi eriz. nin sözün en ışan Ç - Hemen arabalar getirtip hepsini sev ıgı ır tanecl.J(; og unun ayn ıgı güze~ ır ıza tu un unuyormuş.. 
İfl~d~ın büyük oğlu ile kuyu di- mayız, dediklerine olmaz demeyiz. saraya götürürler. Şahzadeler, bütün ile ağlıya ağlıya gözlerine perde in- Köyün Adeti üzere kızı kaçırınağa ka- -------------
tirı e 

1 
meçhul deJikanL da kendi- derler. vezirleri çağırırlar. Onlara başlann- mİf, dünyayı görmez olmuş, gönde- rar vermiş Bunu daha önceden hisseden 

ismet San ton in 
oll e geldiler. ötekiler gibi söyleşip Böyle kavil ve karar ederek ver dan geçenleri ve bütün olan işleri rilen memurlar onu alarak doğru oğ- genç kız kendisinden hiç hoşlanmadığı 
il \.ışrnağa başladılar. elini diy'"' çocuklann paditah olan ha- anlatırlar. Kendilerinin padişahlığa lu olan padişahın yanına getirirler. Aşıkına güzel bir oyun oynamayı dil-

Bisküviti 
e ~rnun üzerine mağaradaki elmas balarının şehrine yoJlanırlar. layık olmadıklarını, padiphlığın an- Kadın kah sevinir kah dünyayı şünmüş ve hfıdi.se gecesi kendi yatağına 
lar tklardan alabildikleri kadar al- O ana kadar aradan tabii epeyce cak bu yiğite layık olduğunun, onun görmediğinden ağlayıp inJiyerek oğ- büyük annesini koyarak evden kaybol

'laa: I uyuya sarkıtılmış olan ip va- zaman geçmişti. Padişah sabahleyin padişah olmasını ve kendileri de ve- lunun yanına vanr. Her ne kadar muştur. Yovan tliç bir arkadaşı vuıta-' 
~ ~~ birer birer kuyudan çıhna- çıkıp ta akşam dönmiyen oğullarını zir olarak ona hizmet edeceklerini görmezse de evladını sesinden tamr. sile sevdiği kızın evine glnnifler, yatak- Çocukların ve büyüklerin ba-
~ dılar. Ve böylece birbirlerine her tarafta araşbnnış, bulamamış ve söylerler . Boynuna sanJır. ta yatan kadını karanlıkta batlamı:ıJar iınaklannda yaııyan Solucan-
~ ~.~uretiyle hepsini kuyudan çocukları da pek çok sevdiğinden Herkes l:)u oğlanin yiğitliğinden, Oğlan o şehirde büyük padişah ol- ve kaçırmışlardır. Sonra kaçırdılı kadı- lan dütürmek için en birinci~ 
'il ii une çıkarırlar. Sonra padişa- hasretlerinden hasta olmuş .. Döşeğe cesaret ve kahramanlı~ n~an korkup duğu için her yere sözü geçer, ana- nın sevdiği genç k.ıı: yerine yetmişlik bir vadır. E:zanelerde kutusu 20 
......_\:oğlu berilci oğlana: düşmüı ve bir kaç ay yatmış .. He. onu şahzadelerin istedi.deri gibi o sının gözlerini açbrmak için bütür. ııcuze olduğunu görmilştür. Yovan ihtl- lauuttm. 
~il h ~ Yİ~it .•• derler •. Senin yap- kim, hoca ilaç falan hiç bir§Cy para §Chire padiph yaparlar. Berikiler de doktorları toplar, bakbnr. Her ne yar kadını h.ırp&ladıtmdan tevkif edil- l••------------

u ıılerı dünyada hiç kimse ya- etmemis .• Padi@h: birden_ü,üncüye kadar vezir oluı-- ~ -BlTII- miştir. 
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Fransız kralı sordu 
. ; . 

Babam benim tarafımdan mı, başkaları 
zehirler miştir? tarafından mı 

kaybettim; bunu da bulursa, kendi
ıine hediye edeceğim 1 dedi. 

Nostradamüs: 
- Ağaların tamamen emrine ta

Aim. Bu akşam evime te§rif etsin
ler! dedi. 

Nostradarnüs, sarayda gösterdiği 
bu son muvaffakıyeti ile yalnız ken
disini sevenleri değil sevmiyenleri de 
kendisine bağlamış oldu. 

Kraliçe ise, Nostradamüsten artık 
ayrılmak istemiyordu. 

* On birinci Lüi, sihirbazın son yap-
tıklarını bütün taisilatiyle öğrenmiş 
idi. Evhamlı bir kral olmak itibariyle 
her şeyden şüphe ve korkmak onun 
en başlı bir adeti ve hastalığı idi. Bu
_.un için birdenbire, Nostradamüsün 
Maryana yaptığı gibi fikir ve muha
kemesine hakim olabilmesi ihtimali
ni aklına getirdi. Bu endişe ile uyku
eunu kaybetti. 

-45-

-Hakkın var, doğru söyliyorsun, sustu. Ve düşünmeğe başladı. Saray 
Nostradamüs 1 Fakat ben halka sa- halkı, Şarlın zehirlenerek öldüğüne 
delile için örnek olmak istemiştim. 1 emin idi. On birinci Lüi de çok de-

- Kadınları çok çabuk değiştir-- falar babasının bir an evvel ölümü
mektesin 1 Bu hususta sana çok bü- nü beklediğini söylemişti 
yük bir dikkat tavsiye ederim, çün- Yedinci Şarl 1460 senesi T emmu-
kü hastalık bulacaksın!. zunda ölmüştü. Bununla beraber, 

On birinci Lüi bıyık altından gül- Şartın oğlu Lüi tarafından zehirlen-
dü: diği hakkında kanaat kat"t değildir. 

- Kadınlar ruhsuz mahluklardır Bir çok müverrihler bu hususta şüp
Kadınlar hem ruhsuz, hem de hissiz- he göstermektedirler. 
dirler. Kadınlar acı bile hissebnez- Fakat, Nostradamüs hakikati bü
ler. Bir gün işkence altına alınan bir tün çıplaklığı ile görmekte ve bil
kadının yanında bulundum, vücu- mekte idi. Fakat bunu nasıl söyliye
duna yapılan bir çok eza ve cefalara bilirdi? Kralın bu sualden maksadı, 
karşı, bu kadın «ob bile demedi 1. sihirbazı bir tuzağa düşürmek te ola-

Nostradarnüs, kralın iddiasını is- bilirdi! Bir cevap vermiş olmak için: 
pat için, büyük bir soğukkanlılıkla - Haşmetli hükümdarım, sizin 
söylediği bu sözle karşısında süki'.ı- kalbiniz ve ruhunuz çok eyidir. Al
neti kaybetti ve: jlah ta çok. büyüktür, her zaman af-

- Haşmetli hükümdarım, yaşı- feder! dedı. 
yan herşey eza ve cefadan müteessir Fakat hükümdar, esrarlı bir eda 
olur, ağrı ve ıstırap hisseder 1 dedi. ile: 

- Ala! Fakat inci! ne için kadın - Çok ihtiyatlı bir ihtiyarsın1 
On birinci Lüi, Fransız kralları a- ve hayvanlardan bahsetmiyor?. dedi. Sonra ilave etti: Hem de teh-

rasında garip bir tiptir 1 38 yaşında - Bilakis bahsediyor. !sa halkına likeli bir adamsın, Nostradamüs 1.. 
iken F ransaya kral oldu; küçük yaş- etrafınızdakilere fenalık etmeyiniz, Bunun için senin ve benim için en e
tımberi Fransız tahtına haristi. Bu- demekle kadın ve erkekleri kastet· yi yol, senin ölünceye kadar burada 

:····················································································· 
ET A H R '.A N M EK T u B UE - . ..••.........•••..•••..........•...••••..•••........•....•...••...••.........••••.••• : 

Iran Millet Meclisinde Hariciye 
Saadabat paktı hakkında 
değerli izahat verdi 

nazırı 

çok 
BASTARAFI 1 lNCt SAHiFEDE 1387 kilometre uzunluğunda olan bu hat 

üzerinde 4000 köprü• ve tunel vardır. 

etntlştir: Bilhassa şimal kısmında mese\A bil" tek 
c Geçtiğimiz memleketlerde bulunan dağ üzerinde üç kat viyadük inşa olun

Türkiye sefirleri ve memurları tıpkı İran muştur. Şöyleki bu viyadük şeklindeki 
memurları gibi yapılan törenlerde hazır köprülerden biri dağın eteğinde ikincisi 
bulunmuşlar, sevinçlerim göstennişler- ortada üçüncüsü ise dağın tepesine yakın 
dir. Onların iyi hissiyatlarına bilhassa bir yerdedir. Bunlar son asır sanatının 

Türkiye hükümetinin ve hariciye vekili cidden birer şah eseridir. Esasen bu hat- miryolu iki ay sonra biter bitmez T 
doktor Tevfik Rüştü Arasın samimi ve ta işliyen lokomotifler avarızı tahiiyye ran - Tebriz _ Azerbayecan hattına 
kardeşçe duygularına kalben teşekkür- ve o mıntakanın şeraiti hususiyesi naza- )anacağını ya=uştım. Şimdi ise bu bit 
!er ederim. n dikkate alınarak hususi bir şekilde ya- mek üzere olan ana hatta ilAveten ~ 

nun için, genç yaşından beri sihir- miştir ı yanımda kalmaklığındır 1 
hazlarla münasebeti vardı. Eğer si- _ Israr etme .. Anlıyorum ki, ih- Ve, kral maiyet kumandanına, SAADABAD PAKTI 
nirleri çok zaif olmasa idi, eyi bir tiyarlık hasebiyle ne dediğini bilmi- Nostradamüsü sarayda muhafaza et-
kral olabilecekti. yorsun. mesini emretti 1 

Kral son zamanlarda dimağında Nostradamüs, kralın benliğindeki Nostradamüs çok sıkıldı ve bir ke- Saadabad paktının musaddak nüsha-
bir durgunluk hissediyordu. Nostra- ikiliği eyice anladı, bu suretle sade liıne olsun söz söylemedi. Böyle bir lannın taatisi münasebetile ve geçen 
damüsün son tecrübelerini duyduğu bir şekilden istikbalini söylemeğe de- yerde, en güzel hareket susmak idi. mektubumda bildirdiğim merasim ve 
vakıt, sihirbazın hemen yanına geti- vam etti. Fakat kral birdenbire: 
rilmesini emretti. - Nostradamüs .. Acaba bile bi- - 46 -
' Nostradamüs, bu suretle ikinci de- lecek misin? Babam yedinci Şarlı Nostradamüs, bu esirliği kabul et-
fa ~l'."~k on birinci Lüinin huzuruna ben mi zehirledim, yoksa başkaları mek mecburiyetinde idi. 

nutuklardan sonra hariciye nazın millet 
meclisinde S. M. 1. Şahinşahın teşebbü-

sile yapılan bu paktın ehemmiyeti ve S. 
M. 1. Şahinşahin lranın komşu devlet-

getırıldı. mı? dedi. On birinci Lüi, Nostradamüsü 
N d ·· b d f · !erle bilhassa garbi Asya devletlerile . ostra amus, u e a yanına gır- Sual müthiş idi. Nostradarnüs, -BITMEDl-

diği on birinci Lüinin eski on birinci =--====== .... .-........... -=------•••----•••--.-.--....------======- sulh ve dostluğa hususi ve ayrı bir ehem
Lüiye hiç benzemediğini gördü. Bu 
adam yan deli Lüi değil, iradesine 
sahip, iradesi sağlam bir Lüi idi. Nos
tradamüsün bu hayretini kral on bi
rinci Lüi de farketti ve: 

- Nostradamüs, yüzüme öyle ne 
İçin bakıyorsun? .. dedi .. Yoksa, her 
şeyi bilen sen de, benim hakiki va

Londralı bir ressam 
insanların alicenaplığlna güvenetek 
meteliksiz devrialem seyahatine çıktı 

ziy.,timi bilmiyor musun? 
c Bir kaç gün var ki, ben kendimi Genç bir Ingiliz ressamı, on parasız j panın büyük şehirlerinde bazen en mu-

büsbütün değişmiş buluyorum. Şu olduğu halde yayan olarak devrialem azzam otellerde bazen de köprü altların-
anda harika yaratacak bir haldeyim. seyahatine çıkrnağa karar venniş ve bu da yatmak suretile hem !!iks hem sefil 
Fakat, pek çok günler oluyor ki ben karannı da tatbike koymuştur. hayatı ta<lmıştır. 
elimi bile kıpırdatmaktan aciz sefil Londralı olan bu ressam, Sırtına azık 1sviçreye geçmek isterken kendisini 
bir mahluk oluyorum 1 Dimağım iş- torbas=, çamaşır bohçasını alarak yola iki defa huduttan çevinnişlerdir. 
)emiyor. Seni bunun için buraya da- çıkmıştır. Bütün serveti bir kaç resim Bunun üzerine zavallı ressam ümid
vet ettim 1 kağıdı, siyah mürekkep ve bir fırçadan siz bir halde bir yol keıuırına uzanıp 

«Eğer beni bu halden kurtarabilir- ibaretmiş.. yatmış ve baş ucuna da şöyle bir ilan 
sen, Fransayı da kurtarmış olacak- Bu ressam nasıl mı ya§ıyor? koymuş: 
sın I» Çok basit.. Her gittiği yerde resim c Dünya seyahati yapan bir sanatkar 

Kral, Nostradamüsü elinden tuttu yapmak ve yaptığı resimleri satmak su- burada uyuyor.• 
ve tahtına yakın bir koltuğa oturttu. retile... Sabahleyin erkenden onu bir köylü 
Ve sözüne devam ederek: Hem resimlerini herkesin gönlünden uyandırdı ve yakin yerde olan çiftliğine 

- Nostradamüs, şöyle yanıma ne koparsa onun mukabili satıyor. götürdii ve kamIDJ doyurdu. Sanatkar 
otur. Beni eyi edebilecek misin}. Fa- Şimdi Isviçrede bulunduğunu Fransız Avrupanın heman her yerinde kendisini 

miyet verdiğini ve bunun netice ve tesi
rile böyle bir sulh ve dostluğa temel olan 
böyle bir paktın vücuda getirildjğini te
barüz ettirdikten sonra şöyle demiştir: 

<S. M. t_ Şahinşahının bu baptaki yük

sek niyetleri kardeş Türkiye, Afgaıtls- pılmıştır. Bütün dünyada iktısadi buh- Tahran _ Tebriz demir yolundan maudıı 
tan ve Irakta matlup tesiri tevlid etmiş ranın şiddetle hüküm sürdüğü bir sırada a · zamanda 1939 martında erek şl-' 
Türkiy.':n'.~ büyük şefile Afg~'."~ ve n~ hariçten ne de dahilden istikraz edil-~ şekilde Horasan eyale~ merk"' 
Irak hukumdarları ve Işbu hukumetle- mıyerek ba§lanan bu eser yalnız dahil- . k-cle 

zı Meşhed ve gerekse cenubu şar ı 

Asfıhandan geçmek üzere Yezd şehrirı• 
doğru kollar uzatılacağını bildiriyoruın· 

lranda demir yolu inşaatile meşgııl 
olan ve demir yolu memur ve amelesi· 

nın sıhhati meselesini uhdesine almış bıl' 
lunan Kampaks Künsürsiyom şirket '"' 

idaresi tasarruf ettiği 2,5 milyon riyal 
yam 250.000 türk lirasile Tahran ;sıas

yonu civarında İran demiryollan meınııt 
ve ailelerinin meccanen tedavilerİfl8 

mahsus 60 yataklı bir hastane mşasırıa 
başlamıştır. 

1RAN SERGtSt 

kat daha evvel bana geçmiş hayatım- gazetelerinin haber verdiği bu ressam sıkıntı ve açlıktan kurtaran meçhul dost- rin fikir ve iş birliği maksadın husul ünü 
dan bahsedebilirsin? Eğer hakikati bazen lokantacının resmini veya kari- !ar bulunca insanların hakikaten Alice- teshil etmişlerdir.• 

de sarfolunan çay ve şekere konan istih-
sanayii nefise se-rg'li lak vergisile başarılmıştır. Pariste İran 

Bundan evvelki mektubumda işbu de- açılmıştır ... Millet meclisi reisi ise irad ettiği nu-tukda bilhassa şu beyanatta bulunmuş- ____________________________ .. 

tur: 

söyliyebilirsen, hayretim ve istikbal katürünü yapmak suretile karnını doyu- nap olduklarına kani olmaktadır. 
hakkında söyliyeceklerin hakkındaki ruyormuş.. Bunun üzerine bütün dünyayı dolaşa-
itimadım pek büyük olacaktır, dedi Seyahat meraklısı genç ressam Avru- bileceği cesareti büsbütün arttı. 

Sabık ~ayseri Nostradarnüs, on birinci Lüiye 
büyük bir dikkatle baktı, fakat hiç Panayır ve sergilerde kullanılacak elektrikler • Akilıne bir siyasete nümune olması 
b . ·· ·· 1 d" j · d k d · lazungelen Saadabad paktı başka hiç bir 
ır soz soy eme '- çın en, a erın Ankara 21 - Elektrik ve hava gazı bit olunantatbik şekline göre yurdumuz-

hükümdar yaptığı bu zavallı adama istih!Ak resıni hakkındaki kanunu değiş- da açılan beynelmilel mahiyetteki pana
acıyordu 1 Fakat bu kanaatini tabii tiren kanun hükümlerinin nasıl tatbik yır ve sergilerde knllanılanelektrikler 
-ııçıktan söyliyemezdi ! edileceği Finans ·bakanlığınca tesbit panayır ve sergilerin ve bunlar dahilin-

Nostradamüs, kralin yüzüne bü
yük bir dikkatle bakmakta devam et- olunmuştur. &ki şekille beynelmilel pa- deki pavyonlann, oyun ve eğlence yer-
ti. Bir müddet sonra kral birden- nayırlarda, panayırın medhal ve cephe- !erinin tenvirinde veya gene bu mahal-
bire: sinde, mal teşhir eden paviyonlarda ten- !erde muharrik kullanılan muharrik 

lh b" vira! için kullanılan elektrikler istihJAk kuvvete istihlAk edilen elektrikler ola-
- ti yar ta ıp ve müneccim!.. caktır Muharrik kuvvet olarak kulla-

Senin bu bakışın beni birdenbire eyi resminden istisna edilmekte idi. Bu is- nıla lı. gilerd ufak te
etti. Bu saray içinde ölümümü bek- tisna hükmü, panayırın resmen açıldığı fek? alr •panatta ~ ~~ "':_ ğue tu e-
l. 1 k k d d" .. d b 1 k d ğ .. un " çevırıcı, ısı...,., so cu v 
ıyen er pe ço tur, e ı. gun en aş ar ve resmen apan ı ı gu- tahrik edi . k t !arak kull . . . ya cı uvve o anı· 

- Haşmetlı kralım, ben hıç bır ne kadat devam ederdi. Yem kanun is- lanl 1 caktır Kan dak:i h türlü 
k . · · · f ] • · d""' ar o a . un er 
ımsenın sızın ena ıgınızı ıste ıgıne tisna hükmünü genış· Jetmiş ve panayır- ğl 1 . ••b· · d de 

k 
. ... . . oyun ve e ence yer en l.ö ınn en 

anı degılım 1 •• • • \arın açılmasından on beş gün evvel ve sergi içinde açılan kahve, gazino. lüna 
- Ey Nostradarnus, ıhtıyarladın, kapanmasından b .. ka k · k. ti tro · b em-f ka haY · l .. • d. . } on eş gun sonraya - par , sır ya , sıneına, ar ve 

Be
a _t . a ı~sanl a~ı obagrenmde kın mı· ı dar uzatmıştır. Finans bakanlığınca tes- sali yerler anla§ılacaktır. 

nı ıstemıyen erın şın a ra ıçe 

~eye mukayese olunamıyacak ve medeni 
dünyanın da beğendiği cidden yüksek 

değerli bir şaheserdir. Dört devlet ve 
millet yüksek şefleri sayesinde daima 

daha yüksek terakkilere nail olacaklar. 

919 senesinde beynelmilel mah
sevketmek isti yen kimdir? kemeye 

daima beraber bulunacaklar ve dünya 
ulh · · '-··'-·'·· .. . . tisal Londra - c Deyli Herald • gazetesi, 

s u ıçın ~ına numuneı ım __ ,_, Ingil•- '-·-·-'--'" Lo d Co u 
teşkil edeceklerdir. """"' ~"' ·~·"-"-"'- Y .-cun ııa

tıratından bir kısmını naklediyor. thti-

1RAN MATBUATI VE TORKtYE 
yar diplomatın son çıkardığı bu kitapda 
bilhassa harp bittikten sonra Antant ta
rafından beynelmilel bir mahkeme huzu

Uzun zamanlardanberi Türkiye haber- runda mahkemesi görülmek üzere Ho-

lenn. e e sahif 1 · · Hata landaya kaçmış olan Kayser Vilhelmin sasen e erını açan ve y 
ese] · d ··tun1 · . de Tür" k te . . Holandadan t<>sliminin istenildiği sırada-m esın e su arı ıçm zını 

ki safahat görülmektedir. L. Corca göre 
ve Türk davasını değil yalnız dostça hat.- Kayserin teslimi fikri kendisinden değil 
ta kardeşçe müdafaa eden İran gazete- kabine erkfuımdan Lord Gürzünden ne--bile vardır, diyebilirim. Bu büyük 

sarayda, bu bir sürü insan içinde ben 
yalnızlıktan bunalıyorum 1 

cHayatım böyle geçti. Fakat sen 
bana istikbalimi söyle .. Ne olacağımı 

Kı• ra lık Apartmanlar !eri Hatay meselesinin Türkiye lehine şet etmesidir. Ve o düşüncesini Kleman-
muvaffakiyetle halli vesilesile hattA ilk soya da anlatmıştır. Buna sebep olarak 
sahifelerinde Türkiye hakkında tevec- da, bütün harp esnasında Almanyaya 

Birinci Kordondan Kültürparka giden Vasıf Çınar bulvan üzerin- cühkfu-makaleler yazınakta, imza olunan tevcih edilen ithamlann biricik mesulü 

da bilmek istiyorum. 
Nostradamüs, bu irade üzerine sö

ze başladı: 
- Son defa olarak Nostrdam dö 

Pariyi ziyaret ettiğin zamanlar, hal
ka hiç te hoş görünmedin. Çünkü el
bisen çok sade idi. Üzerinde ne altın 
ne gümüş yoktu. Bir kürk bile gey
miş değildin. Halbuki halk, bunlara 
çok büyük bir ehemmiyet verir 1 Ha
$islik istem"" ı 

de yeni yapılmı§ olan (ÇANÇAR) ve (TURKMENüaU) apart- siyasi ve askeri muahedelere ve ihtili- olarak bizzat Kayseri gösterjyordu. Lord 
manian kiraya verilecektir. 1 ağustos 938 tarihinden itibaren kontrat 
yapılır. Kiralar : 450 _ 500 _ 600 liradır. fın tarzı tesviyesine dair tafsilat vermek- Gürzün 20 ikinci teşrin 1918 de bu mese-

H E R D A t R E D E : Sıcak ve aoğuk su, bava gazı, ve ele,ktr~ te ve Türk ordusunun Hataya girişini lenin kahinece konuşulmasını istemiştL 
d zil rtib dah 1 ı f h 

ayn sahifelerle basmakta ve bildinnek- Kabine erkAnından bir kısmı buna taraf-
teıisatı, modem havalan ırma ve te atı, i i te e on, azır tedirl dar göründü diğer kısmı şüpheli bir ta- Kayser . _. 
radyo anteni, bavul ve fazla eıya deposu, odun ve kömür deposu, er. ' K Vilhclıni 

odalan 
vır aldı. Mütebaki kısmı da büsbütün sonra Holandanın ayser b" rr 

sandık ve hizmetçi odalan çamll§ırlık ve ütü ve her türlü kon TRANS 1RANlYEN bu fikrin aleyhinde idi. Nihayet bu mese- liıni mecburiyetine ~ ~uk:in :b~ 
fur vardır• le saltanat mahkemesine havale edildi. por verdi. Holanda hüküme ti b"I 

MORA C AA T YER t : Her gün saat 12 - 1ve16 - 19 an- Lord Birkenhead ve temyiz mahkemesi KayseT _vilhelmi_ tesıın;~~ f::aı;:ıJllll" 
sında büyük Kardiçah han 52 • 54 avukat Cemal Çançar telefon 37 1933 de başlanan Trans lraruyen bu reisinin riyasetleri altında teşekkül eden meselenın kendı kendiliğind 

"c~ı:ı~ı::;.nnc::;ekı:z:•:ı:ıiçi:;•in•m•' Iİpaİlll•t111m•ah•all111m•· 111e .. m111u.·ra•ca•a•t11ed-ilm•e•lid•'•irım' .......... ~ yaz sonunda tamamile bitmiş olacaldu. bir mahkeme, yıuıılan müzakerelerden sebep oldu. 
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Duvar arkasından 
çarpan kalp 

Artık maden kuyularında kazma sal-ı rış oldu.. Daha sonra swıtu .. Artık yal-
lı~anuyacak kadar ihtiyarlallll§b. Onun i- nız 'boğuk hıçkırıklar işitiliyordu. . . 
ÇIQ ona makineler dairesinde bekçilik Kulağını duvara dayadı ve dınledı .. 
"azife.ial •erm.itlerdi. iti güç değildi. O T aılar arasından çıkan bir feryat iıitir 
Y~e.üü dikkatle. amma çok dikk.atle gibi oldu. Bu Y anekçiğinin sesiydi. Ağ
,.._.ordu. Fakat bu adamın herkese lıyor ve sızlanıyordu. Denizler kadar 
he..zer.oodiiini bütün arkadqlan biliyor- derin, gökler kadar mavi gözleri ya§ 
dQ. Ona daYara kulaiuu dayıyarak. du- içindeydi.. Kan damlıyan ince pannak
"•ruı arkumclan gelen aealeri dinlediğini lariyle duvarın taşlannı sökmeğe çalıtı
lteç defa sörmütlerdi. Sonra yalnız kal- yordu. Duvarın öte tarafında harekeuiz 
:Jığı vakitler göriinmiyen birisiyle konu- duran babanın kalbi sızladı. O yavrusu
lıı7ordu. Huliaa aklı tamamiyle batın· na hiç birııey yapamıyordu. 
,;la ollDJTlm bir adam. ihtiyar, duvara kulağını dayadı .. Ora-

Bu noktalar müstesna olmak üzere dan oğlunun çarpan kalbini ifitir gibi 
Pa-.lita "ftZifesini dikkatle. amma çok oluyordu. 
dikkatle yapıyordu. - Kalbin ağlıyor.. Sen annesi tara-

ihtiyar durup dinlenmeden oğlu Ya- fından ablan bir civcivden farksızsın. 
ı.ek ile konUfU)'ordu. Fakat bu tatlı aa- Bak, zavallı kalbin korku içerisinde hızlı 
lllİıniyet için dairede tamamiyle yalnız hızlı vuruyor.. Bu kalp buraya, yanıma, 
olduğu saatleri seçiyordu. Etrafta maki- benim yüreğimin yanına gelmek için çır
~erin gürültüsünden ba~ka hiç bir ses pınıyor .. 
~yınca ıiyah duvara doğru eğili- - Baba, baba 1 
1'or, dinliyordu. Tıpkı bir sevgilinin, 8.~ı- - Yanelcciğim, yavrum .. Yardım İs· 
ltının sözlerini dinleyişi gibi.. tiyorsun, bu duvarın arkasında yalnız 

Cünler günleri, aylar aylan, seneler bekliyorsun .. Seni Allahın bu zalim mah-
9eneleri kovalıyordu: ihtiyar Pavlita lukları bu duvarın arkasında hapsetti
İiçüncü kattaki makinelere dikkatle ne· ler .. Ağlıyorsun .. Ağla .. Ne yazık. ki ba
~ret ediyor.. ban, zavallı baban da seni kurtaramı· 

Bu İt dün m6 olmUJtu? Yoksa aradan yor .... 
~aten yirmi sene mi geçmişti} - Baba, baba ... * - Yarabbi ... Hel'fey sana malUnıdur. 

Kömür yüklü uaıwörler, alı:isleri deh- HerteY elinden gelir. Yalvanfl!ll sana .. 
lizler araunda çıtlıyan madeni aealerle Onun feryadını İ.§it.. Bu taşın arkasında 
durup dinlenmeden inip çıkıyorlar. thti- zavallı bir kalp çarpıyor. 
~ar Pavlita batmılanndan aynldı. maki- Asansörün çıkıp indiği kuyudan bir 
nelere doğru yürüdü ... Umbalannı bir ışık fışkırdı.. Asansör gürültü ile çıktı. 
Çengele t&kb. Sonra tulumbalara ve mo- Zavallı adam, birdenbire ılÇl'&dı. Etra
törlere bakb. Yağdanlığının kapağını aç- fına bakındı, haçı çividen indirdi, öptü 

b. Yaf miktarını kontrol etti. Parlak bir ve cebine koydu. Sonra makinelerine 
daire tetkiJ edecek kadar cüz'i dönen döndü .. 
rnotörlerin çarklarını göziyle takip etti, Kendi kendine: 
huuıometrenin lambasını yaktı. Sonra - Makineleri biraz yağlaınalıl dedi. 
bir paçavra ile makinenin parlak kısımla- Küçük dolabı açarken Zorihtin tav-
ruu eilcli ve yağladL Nihayet üçüncü aiyelerini hatırladı .. yedi paket dinamit, 
tulumbanın yanında çömeldi. Hakikat demir tellerle sarılı yedi esmer paket, 
ha tulumba eyi çallfllll)'or.. Pek az MI dolabın dibinde duruyordu. Onu ateşli
ıwekİ7orda. Ba tulumbanın manometre- yec:ek olan küçük elektrik makinesi de 
-.ı1eld line garip hareketlerle raksedi- yanıbaşında yerleştirilmişti. 
For. Tulumbanın İçerisinden madeni hı- Pavlita: 
~geliyordu. - Dinamit, diye rnınlaandı: 

Pavlita yüksek ıeale tUlumbaya hitap Yirmi senedenberi ihtiyarın beynin· 
etti: de bir yılan gibi çöreklenerek uyuyan de-

- Bekle biraz malı:inecilc.. Yarın lilik. bir hamle Üe uykusundan silkindi. 
makineci gelir. derdine çare bulur. Gözlerinde timşekler çaktı.. Şimdi ne 

Sıraya oturdu. yapacağını biliyordu. 
O, gürültüleri düııüncelerini boğan bu Kararını vermit bir adam yürüyüşiyle 

makinelerle arkadaş olmuştu. Pavlita- dehlizin uzak bir köşesine kadar yürüdü. 
nın nazannda bu makineler canlı birer Orada ihtiyat makkaplar olacaktı. Ta
lllah}Uktaa farbu:dL Hem de insanlar• marn .. Bir, iki, üç, dört, heı .. Hepsi ora
dlln daha çok aevgiye layık mahlUk.lar.. da .. En uzunu ilci metrelik .. 1~ mükem-

Pavlita uzun yalnızlık saatlerini ma- mel görür .. 
ltineler ile bqbap geçirir, onlara, uzun Ağır demir makkapları, nefesi kesile 
lllun sevgili oğlu Yanekten bahseder, kesile kaldırdı.. fhtiyar kollarının son 
Onun yühek duyarın arkasında hala ya- güciyle birer birer duvann dibine gö
llldığmı söyler, ve sonra da: türdü ·, e yere attı. Beş defa, taşa vuran 

- Bir gün gelecek onu muhakkak demirin sesi kubbede akisler yaptı. Fa-
lturtaracağını, derdi.. kat ona bir çekiç te lazımdı .. Aradı, bu-

Senelerdenberi zavallı kalbinden gö- lamadı. Bütün tasavvurlan mahvolmuı
riiruniyen yaşlarla ıızan dertlerini, fe- tu demek... Birdenbire gözlerinden ae· 
liketlerini yalnız makinelere dinletirdi. vinç fışkırdı .. Alat kasaSJnda altı vecibli 
O, makinelerin bu ıstırabı anladıkların- bir lngiliz anahtarı olacaktı. Oda işini 
dan emindi... Motör, yeknesak homur- yapabilirdi. Ka!layı karıştırdL Anahtarı 
lusu, tu]umbalarda koşan bir adamın buldu. Tekrar duvarın yanına geldi. 
nefeslerini andıran solumalariy]e ihtiyar Duvarda pek te yüksek olmıyan bir 
habaya earaılı bir dilde cevap veriyor- noktayı seçti .. En kısa makkabı aldı ve 
1-rdı. ucunu duvara yerle§tirebi1mek için hızla 

Bu sadık dostlar onunla tefkatli bir vurdu. Bu işi olduktan sonra aleti bir 
~sle konu§uyorlar, insanların bu zavallı eliyle döndürmeğe ba11adL. Diğer eli 
babaya ne kadar haksız davrandığını an- mütemadiyen makkabın bqma çekiçle 
Lyorlar, ıstırabını beraber yaşıyorlardı. vuruyordu. 

insanlar ... ihtiyar Pavlita m..nları hiç Kömür yüklü asansörler giirültü ile i· 
ltYmezdi.. insanlar için olan bütün sev- nip çıkıyordu. 
tisini bu yüksele duvarın arkasında bırak- iş yavaş yürüyor, sert duvar makka
lbıttL Kalbi orada kalmıştı. Ve timdi hın dişleri altında kolay çiğnenmiyordu. 
hu kalp bareket9iz tatlara çarpıyor, ümit· Pavlita yorulmadan vuruyordu. 
·- takallW.da çırpınıyor ve ihtiyarı, bu Birdenbire işini bıraktı. Makinelere 
·duvan Yak.mai• clavet ediyordu. doğru gitti. Dikkatle makineleri muaye-

PaYlita adeta likayı bir Nık,.Ja, çark- ne etti. Y ağdanlıltlara yağ koydu. ·ya
ların kasırgasını takip etti. Baı döndü- taklarına baktı, sonra sükunetle tekrar 
recek kadai hızlı dönen ha çaddar, boş cluvann yanma döndü. 
dehlizde, beyaz ve madeni bir parıltı Vakit geçiyordu. Pavlita üç numaralı 

"'Yaratıyorlarda. Bu madeni panltı ihıtiya- makkap ile çalışmağa bqladı. Ara sıra 
rın gözlerine Vunınca bütün kara ve ka- durmağa mecbur oluyor, gözlerini dol
tllnlık döfiinceleri sı1inir gibi olur, ken- duran teri koliyle siliyor, soluk alıyor, 
dine gelirdi. 'JOnra son bir gayret hamlesiyle makka-

... lbtiyar Pavlita kalktı. Lambasını hm ucuna kalın anahtar ile vurmağa de
aldı ve yorgun adımlarla duvara yaklaş- vam ediyordu. 
tı. Yavaş yavaş l8mbanın ışığını siyah Nihayet iş bitti. Duvardan makkabı 
duvarın üzerinde do1aıtırdı. eliyle du- çekti .. Uzun uzun nefes aldı .. Sonra alet
" arı ok.şadı, sonra lambasını yere koydu, leri topladı .. Dikkatle yetlerine yerleştir
etrafında kimse olmadığından emin ol- di. Anahtarı kasaya koydu, sonra sıraya 
trıak istiyormuş gibi korkak korkak et- oturdu. 
rafına bakındı. Kimsecikler yoktu.. Ce- Bakııı tekrar hızla dönen çarkların 
binden bir haç çıkardı, duvara çakılı kü- çizdiği parlak daireye takıldL. Dudak
çük bir çiviye astı . . Ellerini kaldırdı .. Ve !arına hafif bir tebessüm geldi. Boru
tnşa dayadı.. Dakikalarca böyle kaldı.. !ardaki suyun aeaini dinlerken etraf göz
Dudaklanndan hpkı motörler ve tulum- !erinden tamamiyle silindi. Ve dumanla-
• 

alar gibi muttarit bir hırıltı çıkıyordu. 
- Yavrum. Yanekciğim, yavrum 

'ı' nnekciğim. 
Sonra bu ses kuvvetlendi, bir ~-

nan bakışları önünde duvann öte tara
fında çağlıyan euyun manzarası serildi. 
O vakıt tekrar oifu Yaneki irC)riir gibi ol-

·• Yavrucuk sular içinde yatwordu. 

Yunanistanın Fra
nsa ile ola.n tica
ret münasebat1 

Yunan - Fransa ticareti senelerdenberi 
Fransa lehine mühlın derecede aktiftir. 

Şimdiye kadar sarfedilen gayretlere rağ
men Yunan Klearing borcunun tesviye-

sine imkan görülememiştir. Bunun sebe
bi, birçok Yunan ürünTerinin Fransa ü-

rünlerine müşabih olmasıdır. Fransa hü
kümeti, Yunanistana ihraç olunacak 

Fransa ,malları mukabilinde Yunan mal
ları ithalini mecburi kılmaktadır. Yunan 

malları Fransaya, ancak Fransız dahili 
fiatlarına teklif olunmak şartiyle ithal 

olunabilir. Halbuki Fransada elde edilen 
Hatlar Almanye gibi kliringin norpıal iş-

lediği memleketlerde elde edilen fiatlar
dan çok daha aşağıdır. Buna mukabil, 

Fransada ithal olunan malların fiatları 
da, diğer kliring memleketlerinden ithal 

olunan malların fiatlarından daha ehven
dir. Bu vaziyet karşısında Fransadan 
ithalatda bulunan tüccar Fransaya ihra-

cat yapan tüccara taz.ıninat vermek mec
buriyetindedir. Bu tazminata l:onus adı 
verilmektedir. Sonusun kıymeti bittabi 

her maddeye göre değişmektedir. G~en 
yılın bonus fiatları şarap, bağırsak, ha
rub, zeytin, zeytinyağı ve saire gibi en 

mühim maddeler için % 20 - 30 arasında 
tehalüf etmiş ise de son aylarda bir hayli 
gerilemiş olan konjoktürden dolayı 

% 14 - 15 e kadar düşmüştür. Binaen
aleyh Yunan hük\ımetinin Fransaya ya
pılacak ihracat üzerine pirim vermesi 

mevzuubahis olamaz .. Esasen Yunan hü
kumeti yalnız serbest döviz memleket
lerine yapılan pamuk ve yaş üzüm üze

rine pirim vermektedir. Pamuk pirimi 
kilo başına 10, yaş üzüm pirimi de kilo 

başına 2 Drahmidir. 

Dalgalıır minimini ellerini, ayaklarını, yü
zünü yıkıyor, sonra yavaf yavaş maki
nelere doğru akıyordu. Oğlunun vücu
dunu okşıyan bu dalgacıklar, biraz sonra 
yapacağı biiyük iş için şimdiden Pavli
taya tetekkür ediyor. 

ihtiyar: 
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ANKARA RADYOSU: 
öile neıriyab: 

Saat: 14.30 KarıJık pllk: neşriyatı, 
14.50 plAkla Türk musikisi, 15.15 Ajans 
haberleri 

Akpm netrİyab: 

lngiliz - Norveç milli takımlar Futbol 
maçı Sonbaharda yapılacak 

Saat: 18.30 Pllk nepi.yatı. 19.15 Tür• 
mu.sikiai (Handan), 20.00 aaat ayarı ve 
arapça neşriyat. 20.15 Tilrk ınuslldsi 

{Hikmet R1%a), 21.00 Konferans (çocuk 
Esirgeme ku.nımu namına -: Mehmet Alt 
Tamalp), 2L1S Stüdyo orkestrası, 22.00 
Ajans haberleri. 

Son hafta 
mühim 

öile nqriyab: 
en lSTANBUL RADYOSU: içinde dünyanın 

spor hareketleri ••. Saat: 14.30 Pllkla Türk musikisi, 14.SC. 
havadis. 15.05 pWda Till'k musiküd, 15.30 

Stollolm. (A.A) - Olimpiyat tam· muhtelif pllk neşriyatı, 16.00 aon. Amsterdaın, (A.A) - Her katego
ride olmak üzere profesyonel ve ama· 
tör dünya bisiklet fllDlpİyonaaı bu yıl 

Hollandada yapılacaktır. Amatörlerin 
yol üzerinde mukavemet kofUSU 1 70 ki
lometre, profesyonellerin ise 2 70 kilo
metre olacaktır. 

FlTJ'BOL 
Londra, (AA) - Bu yıl sonbahar

da Londrada yapılması mukarrer olan 
lngiltere - Norveç futbol maçının Nev
kastelde olmasma karar verilmiıtir. 

1940 OLIMPtYAT OYUNLARI 
Nevyork (AA) - Japonyanın oliın

piyat oyunlarını tertip etmeltten vazgeç
mest uzerine, Nevyork ,ehri olimpiyat 
oyunlanna talip olmuttur. Nevyork. ıeh
ri, olimpiyat oyunlarmı önümüzdeki yıl 
açılacak olan dünya aergiai sahaamda 
tertip etıneği dütünmektedir. 

Dünya sergisi organizasyon komitesi 
reiai Graver Vhalenin resmen söylediği
ne göre. enternasyonal olimpiyat komi
tesi ile bu hususta derhal teşebbüslere 

~rişilmiştir. 

ATLETtzM 
Stokholm (A.A) - Şehir stadında 

tertip edilmiıı olan atletizm müsabaka
ları 22 bin seyirci önünde yapılmıt ve 
fevkalade parlak neticeler alınmııtır. 

200 metre ko~uyu İsveçli Stenoviat 
21.8 saniyede bitirmiştir. 

400 metre kOfUda yine Javeçli Edfelt 
49. 1 saniyede birinci gelmi,tir. 

800 metre koıuyu 1 dakika 52.5 sa-

piyonu F enlandiyalı Salminen burada 
tertip edilmiı olan atletizm müsabakala- Aktam netriyatı: 

nnda on bin metre mukavemet koşusu- Saat 18.30 Plakla dans musikisi, 19.15 
nu 30 da. 19.4 eaniyede bitinniftir, pIAkla TUrk mu.aikisi, 19.55 Borsa habe11-

YOZME leri, 20.00 saat ayarı: Grenviç rasatha-

Tokyo, (AA) - Burada yapılan nesinden naklen Müzeyyen Senar ve 
yüzme müsabakalarında çok iyi netice- arkada§lan tarafından TUrk muaikisl 
ler alUUlll§tır : (Hüseyni, Karciar, Müstear, Eviç), ha-

l 00 metre aerbest yüzme : va raporu, Ömer Rıza Doğrul tarafından 
l _ Arai 59.2 saniye. arapça söylev, saat ayan. 2L30 Muzaffer 

2 _ y asaki 5 9. 3 saniye. tıkar ve arka~ları tarafından Türk mu
sikisi (Ferahnak), 22.10 Muzik ve var
yete: Tepebaşı belediye bahçesinden 
naklen. 22.50 son haberler ve ertesi gü. 

2 00 metre serbest yüzme : 
l - Suaki 2 da. 14.4 saniye. 
2 - Taniguşi 2 da 16.8 saniye. 
3 - Arai 2 da 17.4 saniye. nün programı, 23.00 saat ayarı, son 

400 metre serbest yüzme : 
1 - Amano 4 da. 5 5 saniye. 
4X200 metre kurbalama : 

AVRUPA tST ASYONLARI: 

SENFON1LER: 

ı _ Rikkio 9 da. 15 saniye. 20 Berlin kısa dalgası Senfonik konser 

B d (A A) Alın M 21.10 Viyana Senfonik konser 21.55 Prag 
u apefle, . - anya- a- k filha . . 

. ·ıı· k" l • Çe nnonlSl carıstan mı ı e ıp en arasına onuncu 

karf1}aşmayı teşkil eden yüzme müaaha- HAFiF KONSERLER: 

kalannın ilk gününü Alman ekibi 1 I e 7.10 Berlin kısa dalgası küçük musiki 
karp 1 7 puanla galip vaziyette hitinnif.. parçaları (8.15) devamı) 8.50 Paris Mon
tir. diyal plak 9.15 plak 9.45 plak 10.35 pllk 

Müsabakaların neticeleri ıunlardD' : 12 Paris Mondiyal plak 13 Berlin kısa 
4 X 200 metre serhat yüzme : dalgası hafif musiki (14.15 devamı) 13.15 
1 - Almanya 9 da 19 saniye. Paris mondiyal konser nakli (14 devamı) 
2 - Macaristan 9 da 26.2 .aniye. 13.25 Bükreş Stefanescu orkestrası 17.45 

200 metre 1'.urbalama: Berlin kısa dalgası lşsonu konseri (18.50 
1 - Alman Balke 2 da. 45,2 .aniye. devamı) 18 Bratislava :radyo orkestrası 
2 - Macar Fabyan 2 da 56.2 eaniye. 18 Pnr' d" 1 k kli 18 30 

ıs mon ıya onser na . 
400 metre serbest yüzme : d · · 

. Peşte ra yo orkestrası 19 Pans mondıyal 
- Dalgacıklar, dedi .. Siz insanlardan 

niyede lsveçli Anderson kazanmıştır. 
daha merhametlisiniz .. Yavrumun yanan 

1 S 00 metre mukavemet koşusunu kc

1 -Alman Pat 4 dL 52.8 eanıye. l"k "ki • 1915 B"'kre d t 
Ar . "-''- l p a musı sı . u ş ra yo sa on 

tısu.ıı. at ama : k 
or cslrası 19.20 Prag salon orkestrası 

1 - Alman Vaya 1S1·71 puan. 20 Peşte Çigan orkestrası 20.25 Prag ban-alnını soğuk ellerinizle ok.şıyorsunuz! . 
Hala çocuğunu aulann ortasında gö

rüyordu. Kumral saçları, ince yorgun 
çehresi üzerinde dalgalanıyor, derin ma
vi gözleri köpüren sulata bakıyor. Sonra 
Yanekin kalbi göğsünden d11an çıkıyor, 
kırmızı bir kelebeğe benziyen minimini· 
cik bir kalp .. Sakin suların üzerinde yük

seliyor, su altındaki yollardan ilerliyor, 
yavaş yavq, dalgalana dalgalana baha· 
sına kadar gelmeğe çabalıyor. lıte du-

za ,..YYeçli Janson 3 dakika 5 3 saniyede 
biti~i,tir. 

2 - Macar Hidvegi 148.66 puan. do muzika 21.25 Briino Dvorakın eser-
Su topu : 

300 metre mukavemet ltotu.tunu : 
1 - lsveçli Jan!lon 8 da, 18.6 sani

yede. 

lerinden konser 21.45 Berlin kısa dalga-
Macaristan 3/0 Almanyaya galip. sı hafif mu.siki konseri 23.20 Peşte or-
DAVtS KUPASI 

2 - Danimarkalı Mefert 8 dL 25.6 
saniyede. 

3 - Reaclal 6 dL 26.2 saniyede. 
Yüksek atlama : 
F enlandiyalı Lundvist ve Kotkal 1. 96 

F raRSa • Almanya 

Paıria, (A.A) - Davia kupa.sa Maç-
larının Almanya ile Fransa arasında 22-
2 4 temmuz tarihlerinde yapdacak olan 
dömi finali iç.in her iki federasyon ekip· 
}erini. tesbit etıniı)erdir. 

metre, Frantimi, Busüs, Deatremo, Lestör ve 
vara çarptı ve zavallı kalp annesi tarafın- r_L:ç atma : p d ·· k'- · 

~ etra an mure ~epbr. 
dan terkedilmi§ bir civciv gibi ağlamağa 1 - Alman Lutz 52.58 metre. Alman timi ise, Henkel, Metaksa, 

bqladı. Gülle abna : Redl ve Göfferdden teşkil edilecektir. 
Pavlita hiddetinden titriyen ellerini 

1 - Alman Völke 15.95 met.re. Prag, (A.A) - Çekoslovakya tenis 

kestra konseri 

OPERALAR, OPERETLER: 
15.30 Paris Mondiyal opera 20.15 Bük

reş Rus operalarından parçalar 20.40 K,a. 

valerya Rustikana operasının birinci 
operasının ikinci perdesi 

ODA MUStK.lSt; 
18.15 Berlin kısa dalgası Yaylı sazlaı

kuarteti 22.20 Peşte yaylı sazlar kuarteU 
REStTALLER: kuvvetle göğsüne bastırdı. Baba ile oğu· D 

isk atma : milli ıampiyonası. 22 - 24 temmuz tarih- 1145 Berlin kısa dalgası a\i.,.el <>!ırkılar lun kalpleri birle§ti. bir kalp oldu ve be- · 0 - ....--

~ ça~.~~~~u~~~l~~A~l~m;a;n~Ş;r;Sd;e;r~4;9;.1;4~m;e;t.r;e.~~~l~e~~~d;e~T;a;b;o~r;d;a;y;a;p;d;a;~~k~tı~r~·~~~~1~15~b~~~~~~~ 
çekiyor. • 18.40 Brüno halk şarkısı 19.10 Ostrava 

Y e e 1 d Piyano konseri ihtiyar madenci kalktı. Yedi paket di· t m at DANS MUS1.KtSt: 
namiti aldı, ve tereddütsüz adımlarla du- e IŞI D 

• • 23.30 Viyana vara doğru yürüdü. Birinci paketi aç· 
tı deliğe yerleştirdi. itti ve paketi saran 

demir telin ucunu ikinci pakete bağladı. Bir kadını _yaralamıı 
Paketi kuvvetle deliğin içerisine soka- K b • •• ld •• •• üç gün evvel Sürmeli sokakta bir hl-
bilmek için bir sopa aradı, bulamadı... arım enı o uruyor dise olmuş Ali adında bir genç, Hüsniye-
yerden bir tahta aldı, kırdı, çakısiyle nin evinde Türkanı dört yerinden biçak-
yonttu. Sonra bu tahta parçaeiyle birinci la yaralamıştı. 

paketi deliğin içine itti. Sonra ikinci bir.. Kocasını adamakıllı pataklıyan ya- Bu hAdisenin dün sulh ceza mahkem~ 
sonra üçüne& bir •• Son paketin ucundan sinde duruşması yapılmış ve müşteki 
sarkan demir teli aldı. Duvardaki deliği m an bı·r kadın Parı·s zabıtası u·· zerı·ne davasını anlatmıştır. 
bir bezle eyice kapadı. Ve dolaptan çı- Müşteki Türkan diyor ki: 

kardığı tel yumağın bir ucunu elektrik de yaylım ateş açtı - Bu adam geldi. Bazı tekliflerde bu. 
makinesine, ötekini de duvardan urkan lundu. Mazeretimi dinlemedi. Ertesi gUn 

tele bağladL sokakta rastladı ve bil.A sebep beni ya-
Pavlita, bütün bu itleri çok kıu bir - Yetişin... tmdad... Can kurtaran dınla dolaşınl§ım diye bana kafa tuttu. raladı. 

zamanda yapmı~tı .. Sonra uzun uzun dü- yolC mu ... Karım beni öldürüyor... Yalnız kafa tutsa.- Beni adam akıllı Bu iddiaya suçlu şu cevabı verdi: 
şündü .. . Eliyle ehemmiyetli bir diifünce- Bu akşam Pariste Şuvazi sokağında dövdü.. Dövmekle de kalmadı. Cebim- - Sebehsiz hiç bir kimse yaralaİımaz. 
yi silmek istiyormuş gibi alnını oğuıtur· nokta ı,ekllyen polis memuru acı acı den polis tabancamı da alınca tehlikeyi Beni tahkir ettiğinden yaraladım. 
du. Neteli neıeli güldü. Elektrik maki- gelen bu imdad seslerini duyar duymaz anladun. tstimdad ederek evden kaçtım. Müştekinin katı raporunun alınması
nesinin maııivelama yaplfb.. Bir lihza ba§mı kaldırdı. Şimdi kapının arkasına bütün ev eşya- na Ji:arar verilerek mahkeme vakti ahara 

durdu. kolu çevirdi. önünde bulunduğu 101 numaralı apar- larmı yığdı. Tabancam da elinde .. Sakın bırakıldı. 
Hiç bir .es çWnadL tımanın dördüncü kat pcnçeresinden bir içeri girmeyin. Bi rfenalık yapar. ---------------
Sonra kolu ikinci bir defa daha hızlı baş uzanmış mütemadiyen baykmyor- Polisler dörrdüncü kata çıkarak kapı- tabancasını polislerin ve halkın üzerine 

çevirdi. du. yı vurdular. İçeriden sinirli ve hiddetli boşaltmağa başladı. Bereket versin kur-
Bir yıldırım gürledi. Somuz bir alev p lis düd" ük' çaldı. He bir ses: ~unlar kimseye isabet etmedi . o memuru man ye-

ve koyu dumanlar .. Duvarm b_ır parçua tişen iki lisl b" likte partımana dal- - Kim o... Nihayet apartımanm kapw kırı1mak 
gürültüyle yılaldL Korkunç hır kuvvet d M dipo 1 e. dö~ d da .. d ktıla Diye bağırdL suretile içeriye girildi. _L, d ı. er ven erı r er or er çı r. . 
ihtiyara çarptı, ve onu kartıd11&.1 uvara .. .. . . v - Polis... Açınız. Kadın yüz kilo gelen vücudu ile poU.-
yapıştırdı. ihtiyar, hiç bir insanda bulun· Uçuncu kat merdivemn sahanlıgınd.a - Ben polis molis falan bilmiyorwn. lerle uzun müddet boğuştu. Nihayet güç 
mıyacak bir kuvvetle yerinden kalkb. .. teli§ ve heyecan içinde bir adam karşı- Defolup gidiniz. Yoksa sizi de o mende- hal ile :z.aptedildi ve karakola götürüldü. 
Odayı dolduran eulara baktı.. Ve aevinç- larına çıktL bur kocam~ da yere sererim ha... Burada bir araba da dayak yedi. 

le haykırdı: - Aman. .. Dedi, yukarı kata çıkma- Uç polis memuru zabıta imdad kuv- Kendine geldiği zaman ise kuzu gibi 
- Yanek yavrum... yın. Karımın bütün cinleri başında. Zen- vetlcrini çağırdılar. Gaz bölüğüne de ha- sükfuıet bulmu~ ve ağlamağa başlamıf-
Sonra çocuğunu kucaklamak ister gibi cirleri boşalttı. Evin içini altüst etti Elin- her gönderdiler. Onların gelmesine inti- tı. 

kollarını açtı ve dehlizi dolduran sular den güç bela kurtuldum. zaren de apartımanın önünde bir aşağı - Beni affediniz. Sarhoştum. Ne yap

arasına atıldı. O vakıt köpüklenen en. Rete Perşeron adında ve dört ay evvel bir yukarı dolaşmağa başladılar. tığımı bilmiyordum. Kocamı pek seve. 
göğsü üzerine yayıldı. demir bir halka yeni polis yazılmış olan bu adam zabıta Bu sırada sokakta oldukça büyük bir rim de onun için kıskanınm. Kimseye 
gibi onu sıktı, sürükledi ve apğıki bot- memurlarına şu izahati verdi: halk kalabaliğı da toplanmıştı. fenalık etmek istemiyordum. Bir şeydir 
lukların karanlık, görültülü derinliklerine - Karun Jermen yirmi yedi ya§Inda- Zabıta imdad kuvvetlerini getiren bil- oldu işte ... 
lukların karanlık, gürültülü derinliklerine dır. İyi hoş kadın amma hem çok sinirli yük otobib apartımanın önünde durd~ Dudaklan şişmiş ve sol gö'Zii patlamıt 

boğdu. hem de mütbi§ smette kıskançtır. De- ğu zaman dördüncü katm pençeresi açı- olan bu yaman kadmm nnıhakem..-. 
(.,Ş ON l" min söme ğğled.eu evvel bir baaka ka- larak deli aibi bir kadın b~ı göz.üktil. Ve akında başlanacaktır. 



iZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Beher metre murabbaı 400 

kuruştan 608 lira bedeli muham
menli 55 inci adanın 152 metre mu
rabbaındaki 6 sayılı arsasının satışı 
baş katiplikteki şartnamesi veçhile 
2.8.938 salı günü saat 13 de açık 
artırma ile ihale edilecektir.l•tirak et
mek istiyenler 45 lira 60 kuruşluk 
muvakkat teminat makbuzu veya ı 
banka teminat mektubu ile söylenen 
r ün ve saatte encümene gelirler. 

2 - Beher çifti 6 lira 80 kuruş
tan 394 lira 40 kuruş bedeli muham
menli itfaiye müstahdiminine yaptı

· tZMIR MEMLEKET HASTA
NESi DAH!Ll HASTALIK

LAR MUT AHASSISI 
DOKTOR 

Cel aaı Y rtın 
Mueyenehanesi : İkinci Beyler 

sokağında Fırın karşısında { 25) 
numaradadır. 

TELEFON : 3956 
EVi Göztepe Tramvay caddesi 
No. 10!8 TELEFON 2545 

rılacak 58 çift bağlı fotin itfaiye mü- ------------
dürlüğündeki nümune ve şartname
si veçhile açık eksiltmeye konulmuş
tur. ihalesi 2.8.938 salı günü saat 
13 tedir. iştirak etmek istiyenler 29 
l:ra 7 5 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat mek
tubu ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelirler. 

Paris fakültesinden diplomalı 

oı, tabipleri 
Memleket lıasta1Zesı dış tabıbı 

~luzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
3 - Bedeli peşinen ödenmek üze-

re Kara Fatma aağına dökülen çöp- Hastalarını her gün sabah 
)erin 1 senelik satışı 75 lira muham- saat dokuzdan başlıyarak 
men bedelle ve başkatiplikteki fart- Beyler - Numan zade S. 21 
namesi veçhile açık artırmaya ko- numaralı muayenehanelerinde 
nulmuştur. ihalesi 2.8.938 salı günü kabul ederler. 
saat 13 tedir. İttirak etmek istiyen- Telefon : 3921 
ler 575 kuruıluk muvakkat teminat ------------
makbuzu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelirler. tZMtR ASLiYE MAHKEMESi 

!KtNCI HUKUK DAiRESiNDEN: 
38-1835 
lzmirde kemer caddesinde Kemer 

sokağında 17 sayılı evde oturan sa
lih kızı Behicenin İzmirde dibek ba-

4 - Yolların tamiri için satın alı
nacak 3000 metre murabbaı kesme 
la§ baş mühendislikten tedarik edile
cek keıif ve ıartnamesi vechile açık 
eksiltmeye konulmuJtur. Muham
men keşif bedeli beher metre mu- tında bardakçı sokağından 3 sayılı 
rabbaı 130 kuru§tan 3900 lira olup evde. ot~ur cemil ale~hine açtığı 
ihalesi 2.8.938 salı günü saat 13 te- zevcıyetın subutuna daır olan dava
dir. iştirak etmek istiyenler 292 lira sının dava arzuhalı sureti ile daveti-
50 kurusluk muvakkat teminat mak- ye varakası müddeialeyhin ikamet
buzu v~ya banka teminat mektubu gahını terkederek nerede olduğu bi
ile söylenen gün ve saatte encüme- !inmediğinden davetiye varakası bili. 
ne gelirler. tebliğ iade edilmiş ve zabıta marife-

5 - 670 lira 56 kuruş bedeli ke- tile yapılan tahkikatta da bu cihet 
,ifli Kar§ıyakada Bostanlı mevkiin- teyit edilmiş olduğundan müddeia
deki mecra kanalının üstünün beton leyhe ili.nen ve ilsakan tebligat ifa
arme kapakla örtülmesi baş mühen- sına karar verilınif ve tahkikat 
dislikten tedarik edilecek keşif ve 16 - 9 - 1938 cuma günü saat do
§artnamesi veçhile açık eksiltmeye kuza talik edilmi§ olduğundan 
konulmu,tur. ihalesi 2.8.938 salı gü- yevmi mezlrurda müddeialeyhin 
nü saat 13 tedir. İ§tirak etmek isti- mahkemede hazır bulunması ve ya 
yenler 50 lira 50 muvakkat temi- bir vekil göndermesi lüzumu aksi 
nat makbuzu veya banka te- takdirde muhakemenin gıyabında 
minat mektubu ile söylenen gün ve devam olunacağı 'Ve bu baptaki dava 
saatte encümene gelirler. arzuhal suretile davetiye varakası 
17 - 22 - 26-29 2589 (2464) mahkeme divanhanesine talik edil-

Beher metre murabbaı 100 ku- mit olduğundan ilanın üç gün de
rustan 117 lira 10 kurut bedeli vamına tebliğ makamına kaim ol
m~hammenli 94 üncü adanın 117, mak üzere ilin olunur. 
10 metre murabbaındaki 45 sayılı 20-21-22 2614 
arsasının satıtı bat katiplikteki 
tartnamesi veçhile 29/7 /938 cu- tzMIR SICILI TiCARET ME-
ma günü saat 13 de açık artırma MURLUc:lUNDAN: 
ile ihale edilecektir. Burdurlu Tahir Erdem ticaret un-

lttirak etmek istiyenler 9 liralık vanile lzmirde peftamalcılarda Os
muvakkat teminat makbuzu veya maniye caddesinde 94 No. da ithalat 
banka teminat mektubu ile söyle- ve ihracat i§lerile ve her türlü emtia 
nen gün ve saatte encümene gelir- üzerine ticaret ve komisyonculukla 
ler. uğra§an Burdurlu Tahir Erdemin İ§-

14, 19, 22, 26 2538 (2438) bu unvanı ticaret kanunu hükümle-
Beher metre murabbaı yüz ku- dne göre sicilin 2344 numarasına 

ruttan 117 lira 1 O kurut bedeli kayıt ve tescil edildiği ilan olunur. 
muhammenli 94 üncü adanın 117, 2639 (2485) 
10 metre murabbaındaki 44 sayılı ------------
arsasının satıtı bat katiplikteki yeni 863 üncü sokaktaki 6 sayılı 
şartnamesi veçhile 26/7 /938 salı dükkanın bir senelik icarı 361ira mu
günü saat 13 te açık artırma ile hammen bedelle ve ha§ katiplikteki 
ihale edilecektir. lttirak etmek §artnamesi veçhile açık artırmaya 
istiyenler 900 kurutluk muvakkat konulmU§tur 
te?1inat makbuz~ ve1:.a banka ~.e- !halesi 9-8~938 Salı günü saat 15-
mınat mektubu ıle soylenen gun ted" ı t" k bn k · ti" ı 3 ı· ·· ı· 1 ır · § ıra e e ıs yen er ıra-ve saatte encumene ge ır er. lık akk · akb ·ı 

9, 12, 19, 22 2471 (2406) muv at temınat m uzu ı e 
söylenen gün ve saatte encümene 

Tevfik Rüttü Aras Bulvarınde gelirler. 
22 sayılı ada üzerinde bir kısmı 22-29-2-5- 2441 (2487) 
yaptırılmakta olan çocuk hastane· 1 Se l'k kir 500 ı· be-
.. "ki h · · · - neı ası ıra 
sının gerı a an eyetı umumıyesı d 1. uh ı· 2 · · k rd alı 
ah"d" f" ı ·· · d 12/ e ı m ammen ı ıncı o on y v ı ı ıat er esası uzerın en dd . de 1 3 lı d 
/ 8 "h' d · "b 15 .. ca esın - sayı epo ve yazı· 

7 93 tarı ın en ıtı aren gun h '-·- k't" likt k" · 
'"dd 1 k 1 fi k 'l ane uoog a ıp e ı §artnameaı 

mu et e apa ı zar. ı e sı ~ey~ veçhile 9-8-938 Salı günü saat 15 te 
konulmuştur. Heyeti umumıyesı- ık il ih 1 edil kt' ı 
nin keşif bedelli 75,000 lira olup a.ç ak artırmka' ~ ~ e 37;: 5~·Ja!
muvakkat teminat miktarı 5,000 tır etme ıstıyen er . a -
1. d Vah"d" f" t cetvelleri k _ ru§luk muvakkat temınat makbuzu 
ıra ır. ı ı ıa • e b nk · kt b il ·· 
şif ve tartnamesi 187,50 kurut be- v

1 
eya a .. a temınat me .. u u e so

1
!-

rlcl mukabilinde bas mühendislik- !enen gun ve saatte encumene ge ır
li!n tedarik edilir. Taşradan isti- er. 

1 .. . . .. 1 - Beher metre murabbaı 250 
yen er .P~sta ucretını ayrıca ı:on· lruru§tan 191 lira 25 kurU§ bedeli 
dermelıdırler. Kapalı zarfla ıha- uh I' 63 .. .. ad 7

6 50 
1 . 29/7 /938 .. .. t 13 m ammen ı uncu anın . 

desıb I d" c~a g.undu saa I metre murabbaındaki 168 sayılı ar-
e e e ıye encumenın e yapı a- h• b L~ • likt ki tn 
ak 1 · k d ki 24 sasırun sa • ..,ı 8§ .... tip e §ar a-

c tır. ştıra e ece er 90 sa· · eçhil 9-8-938 S lı ·· ·· t 
1 k "f" d · · d h mesı v e a gunu saa yı ı ruıunun tarı ı aıresın e a- 13 ık t ·1 ih 1 ed'I k 
1 kı "f k "h te aç ar ırma ı e a e ı ece -zır anmıt te ı me tuplarını ı e· . t . ak t k · ti 1 14 lir 50 

le tarihi olan 29/7 /938 cuma gü- tkuır. ıtlırk e meakkıst yten ~r t akba 
·· 12 k d ·· rus u muv a emına m u-nu saat ye a ar encumen re- - . . 

· )""" l"d" 1 zu veya banka temınat mektubu ile 
15 ıgıne verme ı ır er. .. I .. tt ·· 

12, 19, 22, 26 2483 (24l9 ) so~ enen gun ve saa e encumene 

23768 1• 55 k k 'flj K"")t"" aelir!er. 
•• ır~ uru§ ~§ı U ".' , 22-26-29-5 

parkta kultur pavyonu ın§aatının •· 2640 (2489) 

halesi 25-7-938 Pazartesi günü saat 
18.30 a temdit edilmittir. ihalesi Fu Tashih 
ar gazinosunda komitaca yapılacak- Gazetemizin 17 temmuz 938 tarihli 
tır. 1783 lira teminatla gelinir. nüshasında neşredilen belediyenin çöp 

2642 (2486) satışı ilfınırun ihale tarihi 2/ 8/938 olarak 
- Belediye emliık ve akaratın- yazılması !Azım gelirken 8/2/938 olarak 

dan eski Halimaia çar11sında volda yazılmıştır. Keyfiyet tashih olunur. 

YENi ASIR 

(/ôiseıerıflizi 
GÜVELERE 

Kar_şı Koruyunuz ~ 

FLiT daima ÖlOURUR 
Umumi llepcııu: J, lre191I•, lsıın•ul, Galatı, Vay•ııda Harı 1 

iLAN 
Nafıa müdürlüğünden: 

, 
• 

" 

Kültürparktaki vilayet pavyonunun olbaptaki pliın ve §artnamesi
ne göre (875) lira keıif tutariyle pazarlıkla elektrik tesisatı yaptınla
cağından isteklilerin 27 temmuz 938 çar§amba günü saat 11 de Nafıa 
müdürlüğündeki komisyona baş vurmaları. 

2623 (2490) 

Ku a Mensuc~t 
F ABRIKASININ 

Yeni gelen 
UCUZ en 

mevsimlik sağlam 
renklerdeki • 

yenı 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız 
menfaatiniz· iktizasındandır 

Her ölçü her renk ve en cazip desenlerde 

Lüks Isparta halıları 
BiRiNCi KORDONDA 

ÇOLAKZADE 
Halı Ltd. Şirketi 

Vltrlnlerlnde teşhir edllmektedlr. LUtfen ziyaret 
ediniz, Sah' toptan ve perakende 

i 

Vaklflar Umum Müdürlüğünden: 
Kapalı zarf usulile bina inşaatı 

eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan if: 
27 haziran 938 tarihinde yapJan eksiltmesinde talip çıkmadığından 

dolayı ihalesi yapılamıyan Ankarada Bankalar caddesinde Osmanlı 
bankası ittisalindeki Vakıf arsa üzerine Borsa, Vakıf paralar müdür
lüğü ve Apartman binası inpatıdır. 

2 - Bu inpatın temel kısmı vahidi fiat üzerinden ve mütebaki ak
sam maa müıtemilat kötürü olaralc: yapılacaktır. 

3 - Keıif bedeli 220446,54 liradır. Bunun 28184,15 lirası temel 
için ve 192262,39 lirasıda diğer kötürü aksamın İn§ası içindir. 

4 - Bu in§llllta ait ıartname ve evrak §Unlardır: 
A - Fenni ve husuıi §artname. 
B - Mukavele projesi ve projeye bağlı vahidi fiat cetveli. 
C - Eksiltme §artnamesi. 
O-Proje. 
6 - Yukarıda yazılı evrak Ankarada Vakıflar umum müdürlüğü 

İn§aat müdürlüğünden 1stanbulda İstanbul Vakıflar b8§ müdürlüğün
den, İzmirde İzmir Vakıflar müdürlüğünden 11,02 lira mukabilinde 
alınabilir. 

7 - Eksiltmeye 5/8/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 12 de 
Ankarada ikinci Vakıf apartmanında Vakıflar umum müdürlüğü in
taat müdürlüğünde toplanacak komisyonda y..,Jacaktır. 

8 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 12272.33 lira teminat 
vermesi ve a;ağıda yazılı veıikaları haiz oıa- flll'Hır. 

A - 1938 yılına ait Ticaret odası vesika&. 
B - 1938 yılına ait olarak Nafia ve!Ulıt\!w .lmmıt ve en apğı 

100 bin liralık tek bir bina İn§aatını yapllllf" · \-.ffak olmU§ bu
lunduğunu bildiren yapı müteahhitliği vet '11 • 

9 - İsteklinin bizzat yüksek mimar veya ;it ıık İnpat mühendi
si olması ve bunlardan biriyle mii§tereken t.wıf yapıp mukaveleyi 
birlikte İmza etmeleri de f&rtlır. 

10 - Kapah zarfın ibzannda teklif mektuplannin yazılıtinda bu 
zarflarm tevdiinde ve poeta ile gönderihneainde iateklilerin 2490 aa
yılı kanunun 32, 33, 34 ünc:ii ımddelerine hvfiJen riayet etmeleri 
lazımdır. 

Keyfiyet ilan olunur. 
22-26-28-31 :(2488) 

22 TEMMUZ CUMA 1938 

KUVVETSİZLİKMİ. 
Kendinizi zaif hissetmenizin sebebi kanınızı ze · 
leyen "Toxin" lerin vücutta artmasındandir. B 
tehlikeli " Toxin " !eri ENO "MEYVA TUZU 
içerek def ediniz. ENO leziz ve kuvvet vericidir 

. ENO kanınızı temizler, vücuddaki zehirleri a~. 
kuvvetsizliğin ve kabizin önüne geçer. ENO s 
sıhhatmızı ve kuvvetinizi iade eder. 

DAiMA BU MARKAYA DiKKAT EDiNiZ 
ISRARLA ARAYINIZ 

"\ , 

Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçlann dökülmesine ve kepeklenmesine mini olur. Komojen saç

ların köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen saçların gıdasıdır •• 
Tabii renklerini bozmaz, latif bir rayihası vardır. Komojen Kanzuk 
saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat mağazalarında bulunur. , 

UMUM SANAYİ ERBABININ 
Nazarı Dikkatine 

Mensucat makinaları ve tezgiilıları bilumum sanayi makina
ları, T ornalar, M ak kaplar, F re:zeler vesaire •• 
«PLATI» markalı pamuk çıkrıkları ve yedek parçalan. 
Pamuk preseleri. 
BABCOCK VE WILCOX her kuvvette buhar kazanları. 
Her nevi demirler ve borular. 
Her sistem kompresörler. 
Dekovil ve maden ocakları demiryolları in,aat malzemeleri •• 
MARATHON markalı her cins torna, imalat, kalıplık çelikleri, 
cıva çelikleri, her türlü balitalı balitasız çelikler ve .• 
TlT ANIT sert maden takımları. 
Bu ihtiyaçlarınızı a,ağıdaki adresten temin edebilirıiniz : 

G. D. GİRAS Peştemalcılar .sokak 
No. 1333 Yazıhane No. 3 - lzmir 

Telefon: 2413 Posta Kutusu 234 
1-13 (841) -

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsi:n dolayisile yeni çıkardığı kumaşlar 

Sarlaoı Zarif 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediııiı 

W&l/.PM SATIŞ YERLERi -
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

1 



Yazın insan kendioi daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk telıHke 812DTetlerıni görür görmez derhal 

NEVROZiN 
~lmak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmıuma 
mi.ni olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

Cildinizin tahriş edilmemesını 
lıteraeniz 

Dünyamn her tarafından aeYe ıeve kullanılan Ye 
cildi traftan sonra pamak gibi yumu!Atan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız ...... __ .... __ . 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokağı köıeai 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
·~den götürülecek 
en tık en ince ve en 
~ul hediyeniz ec· 
zaa Kemal Kim.ilin 

Da har 1çiçeği 
kolonyası 

ı>lacaktır. lzmir<le Hilal eczanesi 
t?kuculuk üzerine ciddi yürüyen 

tr müessese olmuş, kokuculu1 
~~mini şaprtmlf bulunmaktadır 

dal eczanesini. eczacı Kemal 

PO, 

Kamili işinde::-ki ciddiyetı, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tifeler üzerinde Kemal 
Kimil admı szörmeliainiz. 

Nafıa vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan İf • : Aydın Batalrlığı kurutma ameliyab, 

keıif bedeli 24.250 fıradır. 
2 - Eksiltme 25/7 /938 tarihine rastlıyan pazartesi günü aaat 12 

de Naha vekaleti sular umum müdürlüğü ıu eksiltme komisyonu oda
•ında kapab zarf usulüyle yapılacaktır. 
. 3 - bteldiler elcsiltme prtnamesi, mukavele projesi. bayındırlık 
1tleri genel ıartnameai, fenni §artname ve projeleri iki lira 36 kanıt 
mukabilinde sular mnum müdürlüğünden alabilirler. Eksilemeye gi
tebilnıek için isteklilerin 3544 liralık muvakkat teminat vermesi 20 
hin liralık Nafıa su iflerini veya buna muadil Nafıa itlerini teahhüt 
edip muvaff8kıyetle bitirdiği ve bu kabil Nafıa itlerini bqannakta b
~iliyeti olduğuna dair Nafıa vekaletinden alınmıt müteahhitlik vesikası 
tbraz etmesi. 

4 - isteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazıh saatten 
~İt- aaat evveline bdar Sular umum müdürlüğüne makbuz mukabi
linde vermeleri lizımdır. 

Postada o!an gecikmeler kabul edilmez. 2290/2447 
Mı 8 - 13 - 18 - 22 - 2447 (2400) 

-4: 2 M < iU 3 FW# -

Denizbank ızmir şubesi mü
dürlüğünden : 
~anda 7455 lira 55 klll'Uf bedeli ~ bir iskelenin inpab 

~ıltmeye konulmuıtur. Eksiltme 2 ajmtoe sah günü -.at 11 de De
~ialııenk bmir tULe binumda yapılacaktır. Muvakkat teminat 559 
lir-. 16 lnıru,tur. t.teldilerin eksiltmeye girebilmek üzere hi.iz olması 
~_:!en ıartları öğrenmeleri ve daha fazla malUınat almaları için 
... miiracHtJeri iJiıı ohm ur. 

15 - 19 - 22 2548 (2445) 
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DEUTSCHE LEVAN' Fratel.li Sperco 
TE- LINIE Vapur acentası 
G m b H. ROYAL NJZRLANDr.s 

• • • ICUlılPANY ASI 
H. SCHUET ORJON Yapuna 20/7/958 tariWDcl• 

ACHA.IA ~ 18/7/9'8 de bek· De.ıenmete olap 7Gkhl ~-
ı b"Gll'. Mili 9Jka=cU;ta. IOIU"a Bursu. Varna n K8iıtwe lilnan-

ILSE L. M RUSS .....,_. 20/7/9'8 lan için ,.Git alacalı:m. 
41• beklr ;, •• Mal ~. SVENSKA ORIENT LINllN 

YALOVA......- 22/7/938 de bek- VtKJNCLAND motarl 19/7/938 de 
l.üpr. Rotterdam. Hambars. Brcmen beklenmekte olup Rotterdam. Hambuq 
• • J'Ük .JacaJı:tır. Gcf7nJa. Dantzic. ()animark YO BaltJlc 
IÇITl A1ı1ER1CAfC EXPORT UNF.S limanlan içiD 1Jlk .ı.eaktır. 

SERViCE RAPU>E GDYNIA motöril 26/7 /9'8 do bek· 
lenmekte olup (Doğru) Anven. Rottcr· 

EXETER vapuru 15 temmuzda Pire- dam. Hambura. Gdynia. Dantziı, O..· 
den Ne'V)"orka hareket edecektir. nimark ve Baltık limanlan için yük ala-

SERViCE MARtTlME ROUMAIN cakbr. 
BUCAREST SERViCE MAIU11ME ROUMAIN 

DUROSTOR vapuru 24 temmnzda PELEŞ vapuru 30/7 /938 tarihinde 
beleniyor. Köstence, Galat% ve Danup limanunıza gelip Malta. Marailya ve Ce-

1• 1 · · ·· 1ı: al cak zair limanlan için yük alacakhr. unan an ıçm yu a br. - 1ıc 

STE. ROT ALE HONGROISE yolcu n yu •hr. 
DANUBE MARmME ilandaki hareket tan"hleriyte navlun· 

!ardaki deiişikliklerden acenta meauli-
TlSZA vapuru 16 temmuzda beklf'· k b I O h F 1 taL ·ı • t · · yet a u etmez. a a az a ıwı a ıçın 

niyor. Beyrut. Port • Sait ve lakenderi- llı:inci Kordonda FRA TEU..t SPERCO 

, ye limanları için yük alacalı:br. vapur acentalığına müracaat edilmesi ri· 

TÜRKİYE 
ı CUMHU RİYETJ 

SIRAAT.B 

TfSZA vapuru 3 ağustosta bekleni· ca olunur. 

yor. Danup limanlan için yük alacaktır. Telefon : 4111 I 4142 I 2663/4!21 

IJAndald hareket tarihleriyle nav· 

tunlardaki deği~ikliklerden acenta me

suliyet kabul etmez. 
Olivi Ve Şiire. 

LıMiTET Daha {azla tafsilAt almak lçln Birin· 
el Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığma müra
caat edilmesi rica olunur. 

tıJ.;..,..~ .................................... _ .. ..;. ... ılliill T~.N~2007ve2008. 

Vapur acentası 
B\R!NCI KORDON REES 

BiNASI TEL 2443 
Ellermaa Linu Ltd. 

Ağız bütün mikrohlara daima açık "Um~al,, um?~'!li 
Ve unutmayınız ki: denız acentelıgı 

LONDRA HA'ITI 

DESTRO vapuru 7 haziranda 
Liverpool Ye SYUUe&dan eelip 
,.ak çıkaracak. 

bjr kapıdır. 
• Ltd. 

Balnmaızlıktan çürüyen ditlerin 
difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza ye hatti zatürreeye yol açtık. 
lan, iltihap yapan dit etleriyle 
köklerine mide bumm.aaı, apandi
sit, nevrasteni, ııtma ve romatiz. 
ma ya·•'ığı fennen anl .. ılmıfbr •• 
Temiz ağız ve aailam ditler umu
mi ricut aağhğımn en birinci tar· 
tı olmu,tur. Binaenaleyh ditleri
nizi her gün kabil olduğu kadar 
fazla (Ra~yolin) ait macunu ile 
garanti edebilininiz ve etmelisi
niz. Bu ıuretle mikroplan imha 
ederek ditlerinizi korumut olur
sunuz. 

r."llllr~~~"""- HEf J ENtC 1JNES L TO. CAV ALLO vapuru 7 hu:iranda 

R A o ·y OL 1 N 
ile ditlerinizi sabah ve aktam her yemekten ıonra hrçalayınız ..•• 

D A 1 M O N Masa vantilatörleri 

1936 ıeneainde en ıon icat edilen bu Yantilitörler üç adet pil
le itler. Bir saatte bir kunıttan daha az •arfiyat yapar. Bankala· 
ra Ye yazıhanelere, eYlere hastanelere ve her yerde lazım olan 
bir ihtiyaçtır. Bilhassa saatte bir kurut gibi az ıarfiyat yapmuı 
tuamıf için bir harikadır. Tavsiye ederz. 

Sabf yeri Ye deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 
öDEMtŞLI HOSEYIN HVSNO 

lzmir sahil sıhhiye merkezi baş 
tabipliğinden: 

Mermimiz binuı içinde yapbnlacak PDa1n ıu teaisati 14 temmuz 
938 tarihinden itibaren ıs gün müddetle eksiltmeye konulmUftur. 

Ketif bedeli 507 lira 35 ıkuruftur. Talip)erin. bu İfİ fenni ve husuai 
pıtnunesine tevfikan :yapabilecıeklerine dair bayındırlık müdürlüğün
den mmecUak veSika ibraz etmeleri Jizımdır. 

btelclilerin pıtnameyi görmek üzere merkezimize müracaatleri. 
Fhikmeye giaeı:eklerin 38 lira 51 kuruıtan ibaret muvakkat temi

nat parasını pasaportta sahil Sıhhiye merkezi bat tabipliği veznesine 
yatırıp makbuz a1malan ve ihale günü olan 30 temmuz 938 tarihine 
müaadif cuma günü aaat onda dairemiz binumda toplanacak ihale 
komiayonunda hazır bulun.malan. 

24 -18 - 22 - 27 2533 (2437) 

ATHlNAt vapuru 12/15 temmuz ıelip Londra ve Hull için yük ala· 
arumda beklenamekte olup Rotterdam cakbr. 
Hamburg Te Annn limanlan için yük FLAMlNIAN npanı 22 hazi. 
alacaktır. randa LİYerpool •e SYameedan 

HELLAS npuıu temmuz nihayetin· relip yük çıkaracak. 
de beklenilmekte olup Rotterdam. Ham· 
burg ve AnYen limanlanna yük ala- DRAGO vapunı 25 haziranda 
caktır. Londra, Hull •e Anventen gelip 

ONrrED ST ATES AND LEV ANT yük çıkaracak ve ayni zamanda 
UNE LTD. Londra ve Hull için yük alacaktır 

HEL VtG motörü temmuz iptidasında Tarih ve navfünlardald değtşlkllkleı--
belt.Jenilmeke. olup Ne'f70rk için )'iik ilen acenta meaulJyet kabul etmez. 

alacaktır. 

BAGHDAD motörü 10/ I 2 ağuatoe için banket edecek.tir. 
LOVCEN aramıda beklenı1mekte olup NeyYork 

"çin yük alacakttt. lüb vapuru pazartesi 18 temmuz saat 
12 de Jzmirden hareket edecek Pire, 

BAALBEK motöril 15/17 eylOI ara- Korfu, Adriyatik limanlan, Venedik. 
1ında beklenilmekte olup Nevyork İçin Trieste ve Şup.lı: limanları için yolcu ve 
yük alacaktır. yijk alacaktır. 

BALKANLAR ARASI HA 1TI Gerek vapurların muvasalat tarihleri. 
ZETSKA PLOVIDBA A.D.Kotor gerek vapur isimleri ve navlunları hak

Balkan ittifakı iktısat konferanaırun kında acenta bir taahhüt altına girmez. 
ıeyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hat· Daha fazla tafsilat almak için Birinci 
ta mensup Yugoslav bandıralı Kordonda 166 numarada (UMDAL) 

L OV C EN umumt deniz acentahğı Ltd. mUracaat 
Lüh vapuru 9 temmuzda 18 de edilnıesi rica olunur. 

Conatanza. V arna ve Burgu )imanlan TELEFON : 3171 - 4072 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Bu her iki otelin milsteciri Türkiyenin en etki otelctıl BAY 
öMER LOTFO'dnr. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bGtün Ege 
ballnna kendisini sevdirmİ•tir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 
Bi~Ok hU9Usivetlerine ilaveten fiatler miithit ucındur. 
lıtanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde bulaf'IJ'1ar. 

TAZE TEMJZ 
UCUZ İLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çefitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 

Büyük Salepçioğlu 
Karş1sında 



YENIASJK 

Paris Hey 
Versayda yapılan büyük geçit res-

300 tayyare iştirak etti • 
mıne 

Ingiliz KTalının yattığı Napolyonun yatak odası 

Kral, Kraliçe şerefine verilen kırba-
losu, opera galası muhteşem oldu 
BAST ARAPI l iNCi SAHiFEDE 

CJır. Muzika God An TI:.e K.ing ve Mar

seyyez marılannı çabmf ve bütün hazı
nm ayağa kaJka.rak alkıtlaml§lardrr. 

Paris beledijJe meclisi reisi bala ıu 

auretle hitap etmitôr : 
cHaşmetmeap, reiaicümhurla birlikte 

burada bulunmanızdan istifade ederek 
majestenize ve majeste kraliçeye Paris 
ahalisinin ve mümCMillerinin bağlılığı

nı bildirmekle mesuttur. Bu ziyaretiniz 
telirimizle lngilterenin başlıca şehirleri 

arasındaki dostluk bağlanm eıklaştır

maktadır. Bu dakikada Paris ve Fran
aanın bütün nahiyeleri, İmparatorluğun 

1
bütün şehirlerinin haımetlu müşahhası 

olan majestenize muhabbet ve saygı do-
lu tazimlerini bildirmektedir. Çetin im

i tilıanlarla ve ıan ve teref sahnesinde bir
lqmiş olan milletlerimiz eulh eseri İçin 

Cfaiına mütesanit kalmaktadır. Paria, bu 
birJiğin kat•t bir teyidi olan majestenizin 

ziyaretini hürmetle selamlamaktadır.> 
Bunu müteakip Sen valisi bir kaç söz 

11öylemiş ve kral cevap için ayağa kalk

mışbr. Daha söze başlamadan hararetle 

alkışlanan hükümdu fUnlan söylemiştir: 

Belediye meclisinin B. reisi ve B. Va

liler; bunca mÜ§terek hatıraları andıran 
tehir konağının qiğini halt.iki bir heye
canla geçtim. İngiliz - Fransız birliği ma
ıideki kuvvet ve canlılığından hiç bir 
ıey kaybetmemiştir. Kraliçenin ve be
nim gösterdiğiniz kabulden ne kadar 
mütehassis olduğumuzu bildirmek. üzere 
Paris şehri nezdinde bize terceman olu

nuz. Bu kabulün dostça mahiyeti beni 
bilhassa mütehassis etmiştir. Hepinize 

hararetli minnettarlıklanmı bildiriTİ.m.> 

Bunu müteakip belediye meclisi aza
lan hükümdarlara takdim edilmiş ve 
c Yaşasın kral>, c Y a§asın Kraliçe> sesle

ri arasında Paris ıehrinin krala, kraliçe· 
ye, prenseslere hazırladığı hediyeler tak

dim edilmiştir. Kral kendisine takdim 
erulen altın sigara tabakasını hakiki bir 
sevinçle kabul etmiştir. Kraliçe de kü
çük kızlarına ait olan hediyeleri rikkat
le görmüştür. 

Yine şehir yolu ile vapurla Ke Dorsey 
sarayına dönen hükümdarlara bay ve 
bayan Lebrün salona kadar refakat et
mişlerdir. Kral ve kraliçe yanın saat son· 
ra hariciye nezareti binasından ayrıla

rak lngiliz sefarethanesinde şereflerine 
verilen hususi öğle yemeğine gitmişler

<lir. 
Yemekten sonra reisicümhur ve refi

knq ı kendilerini alarak beraberce lngiliz 
re-im sergisini ziyaret etmişler ve Baga
tcl parkına giderek çok muhteşem bir 
kır balosunda bulunmuşlardır. Akşam 

da Opera tiyatrosundaki temsile gitmiş
lerdir. Kral ve kraliçe localarına girer
ken bütün hazirun ayağa kalkarak hü
kümdarları alkışlamışlardır. 

Kral Paris fakirleri için yüz bin frank 
vermiştir. 9. 30 da İngiliz sefarethane
sinde kral ve kraliçe tarafından Fransa 
reisicümhuru ve Bayan Lebrün serefine 
büyük bir ziyafet verilmiştir. Kral feld 
maresal üniforması ile idi. Kraliçenin 

boynunda dünyanın en büyük elmasla
rından yapılmış olan meşhur gerdanlık 
vardı. Hükümet erkanı ve mareşal Pe
ten ziyafette hazır idiler. 

Paris, 21 ( Ö. R) - Kral J orj ile kra
liçe Elizabetin Opera tiyatrosuna gitme

leri çok muhteşem tekilde olmuştur. Sa
at 2 1. 30 da 11üvari cümhuriYet muhafız-

lan büyük üniforma ile bina önünde 
mevki almttlardL Hükümdarları kabul 
için reisicümhur ve bayan Lebrün 21.45 
te Operaya gittiler. Kral ve kraliçe on 
dakika sonra geldiler. Sefaret binasın
dan operaya kadar uzun mesafede halk 
hükümdan mütemadiyen şevkle alkışla

dı. Kralın otomobilini maiyetine ait dört 
otomobil taltlp ediyordu. Bunlar Opera 
meydanına geldikleri vakit, meydan mü
him bir zabıta kuvveti tarafından tama• 
miyle boşaltılmış bulunuyorClu. Opera 
binasının içinde manzara enfesti. Bır ışık 
tufanı altında merasim üniformalariyle 
Cümhuriyet muhafızları meı-divenin her 
basamağı üzerinde iki taraflı yer almış

lardı. Kral ve kraliçe baaamaklan büyi;ik 
bir haşmetle çıktılar. Birinci kata gelin

ce reisicümhur ve bayan Lebrün tarafın
dan karşılandılar. Hükümdarlar kendile
rine mahsus locaya girerken Aalondnki 

bütün hazinın tarafından ayakta alkış

lanmışlardır. G«!nç kral ve kraliçenin çok 
müteheyyiç oldukları göze çarpıyordu .. 
lngiliz ve Fransız milli mar,lan etrafı 
çınlattıktan 11onra yine alkışlarla karşı

landı ve tem5il başladı. Kraliçe balet he
yetini seve seve alkışlamıştır. Alay ope• 
radan ayni merasimle ayrılmış ve hal
kın coşgun tezahüratına hedef olmuştur. 

Ke Dorsey earayının ealonuna kadar 

reisicümhur ve madamı hilkümdarlara 

refakat etmişlerdir. 

Para, 21 (ö.R) - Kral George Vl 
bu sabah cümhurreisi bay Lebrün refa
katinde Paristen Versaya hareket ede

rek yapılan büyük askeri geçitte hazır 

bulunmuştur. istasyona kadar halkın bü

yük tezahürlerle alkışladığı kral burada 

heykel gibi dirn dik hareketsiz duran 
Cümhuriyet muhafızlarının önünden ge• 
çerek reisicümhurla birlikte trene bin
miş ve her biri kendi kompartimanına 
çekilmiştir. Tren alkışlar arasında hare
ket etmiş ve Versayda ayni tezahürlerle 
karşılanmıştır. Burada kral kendisini 
selamlıyan şeref bölüğünü teftiş etmiş 

ve zabıta kordonu arkasında toplanmış 
olan on binlerce Versaylı tarafından al
kışlanmıştır. 

lngiliz kralının ve devlet reisinin mu
vasalab 1O1 pare topla selamlanmıştır. 

Fransız ordusunun geçit resmi kapalı 

bir havada yapılmıştır. 

Bu geçit Fransız askeri tarihinde misli 
olmıyacak derecede muauam bir kuv
vet gösterisi olmuştur. Paris mmtak.aın 
kuvvetleri ve bunlan takviye için diğer 
mıntakalardan getirtilenler geçide işti
rak etmişlerdir ki yekunu elli bin tahmin 
ediliyor. 

Fransız milli marşı çalındıktan sonra 
Paris mevki kumandanı ilerlemiş, kralı 

ve reisicümhuru selamladıktan soııra 

cileri> emrini vermiştir. llk önce dör-
düncü Fas alayı geçmiş, bunu büyük 
mektepler takip etmiştir. Arkadan bah
riye silahendazları ve müstemleke piya

deleri geçmiştir. Bunların üç alayı çok 
derin bir tesir yapmıştır. Bunları Cezair 
n~ancı1arı takip etmiş ve motörlerin ses

leri duyulmuştur. En önde motosikletler 

ve hafif motörlü kıt'alar geçmiş ve bu 
sırada alkışlar arasınöa yüz bombardı
man tayyaresi ile iki yüz avcı tayyaresi 
nizamlı uçuşlar yapmışlardır. MotörHi 
topçu kuvvetleri mühim bir tesir yap-

mıştır. 

Oto mitralyözlerden sonra, ağır tank 
taburu cehennemi bir gürültü içinde geç
miştir. Bu ~ecidin nihayetini ııösteriyor-

• Ingiliz hükümdarlarının çocukları Londra hayvanat bahçesinde Ingiliz hükümdarlarını istikbal için gelen Faslı a.skerle1· 
du. Tayyareler hareket üslerine ve kıt- cümhur ve bayanı bunu müteakip Ver- B. Bonnet bir çok nazırlar bay Janeney yetin umumi şeklini ve hususi olarak iki 
alar kışlalarına dönerken kral şiddetle al- say şatosunun k.ilisesinde bir dini müzik Nolle ve Kamlen bay Şotan ve polis memleketi alakadar eden meseleleri tet" 
kışlanmıştır. General Biyot kralın tribü- konse~inde bulunmuşlardır. müdürü ziyafetten biraz sonra ve Leh· kik imkanını vermiştir. Bu görüşmeler 
nü önüne ilerliyerek bay Lehrün vasıta- Bu akşam hariciye nezareti sarayında rün ile refikası operaya gitmişler ve sa- iki memleket münasebetlerine hakiııı 
siyle geçidin mükemmel nizamı ve kıf a- hariciye nazın bay Bonnet tarafından at 22 de tiyatroya gelen İngiltere kral ve olan karşılıklı itimat havası içinde ecre~ 
ların intizamı dolayısiyle Jorjun tebrik- verilen ziyafette hazır bulunacaklardır. kraliçesini istikbal etmitlerdir. yan etmiştir. iki tar.af nazırları, 26 ve 21 
lerini almıştır. nisan 938 de BB. Daladiye ve Bonnenin 

Bunu müteakip Versay sarayının Ati- tNG1LlZ SEFJRINlN ZiYAFETi RESMi TEBUC Londra ziyaretleri esnasında müşahede 
neler dehlizinde 200 davetliJik muhte- edilmiş olan müşterek irade ve görüt 
şem bir öğle ziyafeti verilmiş, davetliler Paris, 21 (A.A) - Dün aqam ngi- Paris, 21 ( ö.R) - Ke Dorseyde birliğinin aynen devam ettiğini kaydet• 

albn, gÜmüş kaplar içinde, gümüş ta- ]iz sefiri Sir Fips akşam yemeğinden bir Fransa batvekil ve hariciye nazın i1e Jn- mişlerdir.> 
kımlarla yemek yemişlerdir. Fransa kı- az evvel reisicümhur bay Lebrün ile re- giliz hariciye nazın arasındaki diploma

lığiyle 490 upk hizmet görmüş ve hü- fikasınm ziyaretlerini kabul ve kendileri- tik. görüşmeler üzerine şu tebliğ neşredil
kümdarlann arkasında bir sıra uşak ta ni ngiltere kral ve kraliçesinin bulun- mi§tir . : 
daimi olarak cDikkatb vaziyetinde dur· makta olduklan bir salona isal etmiştir. cMajeste İngiltere kral ve kraliçesinin 
muştur. Bir salon orkestrası muhtelif , Ziyafette bilhassa şu zevat hazır bulun- Paris ziyaretleri Lord Halifaksla BB. 
parçalar çalmıştır. Hükümdarlar, reisi- muştur. B. Daladiye, Lori, B. Halifaka Daladiye ve Bonneye beynelmilel vazi-

Büyük hava tecrübeleri 
. 

lngiliz askeri hava kuvvetleri mü-
him bir ·muvaffakıyet kazandılar 
Yaptıkları tecrübe 

lerine en 
ltıgilterenin tehlikeye maruz müstemleke

gdsterdi kısa zamanda yetişeceğini 
Londra, 2 1 ( ö.R) - Geçen hafta 

lngiliz hava filosunun bir grubu orta 

lngilterenin bir tayyare meydanından 
hareket ederek lran limanına ve oradan 

Mısıra gitmek üzere 32 saat süren bir 
uçuş yapmıştır. 6000 kilometreyi müte~ 

caviz bir mesafeyi hiç durulmadan ka
teden bu uçuş, lngiltere - Hindistan ara~ 

smda rabıtayı temine hadim ve sevkül-

ceyş noktai na.zarından fevkalade mü
him olduğu gibi modern tayyare maki

neleriyle icra edildiğinden gayet ihti
mamlı bir şekilde y~pılmış ve askeri tec
rübe idi. Bu bakımdan Jngiliz mahafilin-

de büyük al~a uy!ln.d!rmıştı . . Şimdi söy
lendiğine göre bu tarzda, modı;rn ma-

kineleri bulunan gayet kuvvetli bir ha
va filosu İngiltere tayyare meydanından 
hareket etmek şartiyle bir günde Süveyş 

kanalına, iki giinde Hindistana ve Sin- '. . 
gapura, üç günde Avusturalyaya gide- ıva tarikiyle kamilen izale edildiği gibi olacaktır. Londranm kanaatince, istik
bilccektir. lngiltereden Port - Saide va- yine bu yoldan Jngiltere imparatorluğu- balde çok sür'ati ve hareketi bulunan 

sıl olmak için Akdeniz ve Singapur, Hin·ınun her hangi tehlikeye maruz kalmış modern büyük tayyareler, büyük Bri
distan denizlerinden geçmek euretiyle bir kısmına az bir zaman zaTfında asker tanyanın harbe hazırlıklı en mühim ai
yapılan 11eferlerdeki emniyetsizlik b u ha· yetiştirmek v eya .Uah sröndermek kab il l 18hlarından birini teşkil edecektir. 

Sina yada 
Gdrülmemiş bir kala

balık toplandı 
Belgrad 21 (Ö.R) - Vreme gazetesi 

Sinayadan bildiriyor: 
Rumen ana kraliçesi Marinin naşi 

önünden fasılasız surette halk geçmek
te ve saygı göstermektedir. Demiryolu 
istasyonu çelenklerle doludur. Sinaya, 
şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde 
kalabalıktır. Her gün Romanyanın bel' 
tarafından binlerce kişi gelmektedir. 

Belgrad 21 (ö.R) - Rumen ana kra
liçesinin ölümü dolayısile beynelmilel 
kadınlar Belgrad teşkilfttı reisi bu güıı 
bir konferans vermiştir. 

• 
Polonya , Reisi

cümhurunun 
karısı 

Belgrad 21 (ö.R) - Italyada istiralJa+' 
te bulunan Polonya cümhur başkanınııı 
refikası bu gün otomobille Yugosla...,,... 
nın Susak şehrine gelmi§tir. 

--0---

Macar gaze-
tecileri 

ile-Belgrad 21 (ö.R) - Macar gazetec 
rinden mürekkep bir grup YugoslavYa
da bir tenezzüh seyahati için yakınd9 
geleceklerdir. 

-=----
Fransız bankası 
ikrazda bulundıı 

• • 
Belgrad, 2 1 ( ö.R ) - Kredi fon9JY 

bankası, irva ve iska iş,lerinde ~.a:: 
mak üzere elli milyon dinarlık bır ıs 
ıazda bulunmuştur. 


