
44 • GAZl BULVARI IZMlR • 44 
imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umum! neşriyat mUdUrU: 

!'IA'l'I (.5) !__URUŞ!'U! J9 Temmuz Cumartesi 1939 1 
HAKKI OCAKOcLU • Holanda kabinesi istila etti 

ABONE ŞERAiTi 
LAHA YE, 28 (A.A) - Colijn kabinesi 
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gazinosunu şe efl ndirdi 

rota/iterler 
---1i·---

Ortaya attıkları 
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HAlll OCAKOCLU 

't .AI?ıan ve ltalyan matbuatı hala 
h Urkıyenin barı cephesine iltihakını 

lr türlü hazmedemiyorlar. Tahrik 
~İci neşriyattan bir türlü vaz geçe
bııyorlar. 

liAT AY davasının halli hayli za;an olduğu ve bu yurd parçası Ana· 
Aatana kavuştuğu halde hala onlar, 
~l tap alemini, akıllarınca, Türkiye 
tı eyhine tahrik edebilmek hulyası-
ırı Peşinde koşuyorlar. 

~ .ı\Yni gazeteler Fransa ile Türkiye 
tastnda anlaşma vuku bulmadan 
~el, Türk tezinin hararetli müdafii 
ttı .. cr. Bugün, kendilerini evvelce 
~ lldafaa ettikleri tezin aleyhine yazı 
l ~nıağa sevk eden saikin ne oldu-
llrıu düsünmeğe lüzum yoktur. 

r E:ğcr Türkiye, bu milli davası üze
~tıde sabırlı olmamış, barış yolile 
~ t!selenin halli yoluna gitmemiş, as
't~~i bir hareketle dört bin senelik 
lı.ılltk yurdunu istirdat eylemiş bu
~saydı, bu hareketi belki Türk 
lı tbuatından evvel hararetle alkış
~nıcak, takdir edecek yine onlar ola
~ ktı. Çünkü Totaliterler için halli 
~ 1ll'l gelen meselelerin hallinde kul-
tıılacak tek vasıta vardır: 

it? da kuvvet darbesidir. Hareket
ti~~n hakim olan düşünce de kuvvet, 

et ve tahakkümdür. 
~i~albuki Türkiyenirı yolu bu de
~ ~r. Türkiye Lozanda istihsal edi
~i1Yen, noksan kalan meselelerini 
~~~a barış yoJile takip ve intaç ey· 

t!tir. 
~ik Rcr Almanya ve İtalya da bizim 
tiQ~ barışa bağlı bulunmuş, cebir ve 
ı:ı]q et politikasının tabii neticeleri 
hetrıhergüzeştlere atılmamış olsaydı; 
a al?e daha karlı çıkardı. 

lqr elkı bugün Almanlar ve ltalyan· 
~ti cebir ve şiddet yolile elde ettik
litl bazı neticelerden mağrur olabi
ha~~· Bu gurur onları daha büyük 
ltitt eler atmağa sevk edebilir. La
b\ı hllluhakkak olan cihet ~udur ki 
hay areketlerin sonu iyi gelmez. Ni
l\a. :-~ birgün kendilerini bekliyen fe
lqtı" •betlerin mesuliyetlerini omuz-

t!'.1n Üstünde bulurlar. 
Oı~ k' ~<lprn ı!11s~ye burada akıl hocalığı 

di~j ~k ıddıasında değiliz. Fakat bil
~\irnlllı~ bir şey vardır ki o da tahak
allliit)~e tecavüz pol:tikasının uzun 
' u olamıyacağıdır. Barış ve an
""ld·~ _Yolunun meseleleri halle kaf1 

ıgı ve hu volun medeni bir yol 
...,. SONU 2 iNCi SAHiFEDE -

OCllKOCLll 

Vali ve Müstahkem l\1evki kuman
danı tarafından istikbal edilen 
Kralın bugün Selçuk harabele
rini ziyaret etmeleri muhtemeldir 
Akdeniz. sularında mevsim gezintilerine çıkan doıt Romanya

nın büyük hükümdarı maieıte Karol, dün gecedenbcri limanı
mızda bulunmaktadır. Krala lzmir seyahatlerinde Veliahd Gran 
Voyvod Mişel refakat etmiştir. 

KAMPTAN DÖNEN TALEBELER DÜN AKŞAM ATATÜRK 

HEYKELİ ÖNÜNDE PARLAK BiR GEÇiT RESMİ YAPTILAR 

Evvelki gece yarısından bir saat s::mra lıtanbal sularını terk 
eden kral yatı Luce Alorul gayet müsaid bir havada ıeyrederek 
takriben 14 mil üzerinden iz.mir yolunda ilerlemiştir. 

Mst. Mevki Birlikleri 
Yat, aaat 18 den itibaren iz.mire ı!elmek üz.ere yol almıştır. 

Saat 19.08 de Yenikaleyi geçen kral ·;atı, Rumen milletinin Se
lini ıaat fİrmide iz.mir mlarına getirmiştir. Yata bir Rumen dest
royeri refakat etmektedir. 

Kral Yatı ıaat 20,20 de mendirek dışında, ve Kışla istikame
tinde demirlemiştir. 

Vali B. Ethem Aykut, müstahkem mevki komutanı Tümgene
ral Rasim Aktoiu bir motörle saat 20,30 da Yata lliderek Rumen 
milletinin Selini Cümhuriyet hükümeti namına ıelamlamışlar ve 
arzı hoş amedi etmişlerdir. 

Kral istirahatten ıonra Yattan cıkmış, şehir !laz.inosuna ~ide
rek bir müddet oturmuştur. Kral Karolun bu ,abah harabelerini 
ziyaret için Selçuğa hareket etmeleri muhtemeldir. Oradan, öi-

'

leden sonra avdet edilmesi ihtimal dahilindedir. j 
Geçen sene de iz.miri serellendiren Romanyn kralı BerS!ama 

1 

harabelerini ziyaret ettikleri için bu sene de Sclcuk harabelerini 
görmek arzusunu iz.har buyurmuşlardır. 

lngiliz Malaya zırhlısı 
Çarşambaya geliyor 

Misafır bahriyeliler şehrimizde iki 
ekzersiz maçı yapacaklardır 

Izmlr limanında beklenen dost Bü
yük Britanyanın Akdeniz filosuna men
sup safı harp gemilerinden Malaya dret
notu hakkında dün akşam mütemmim 
malfunat alınmıştır. 

Malaya gemisi önümüzdeki Çarşam
ba günü saat 9,30 - 10 arasında Yenika
leden geçerek Izmire gelecek ve şehri 
top atmak suretiyle selfunlıyacaktır. Bu-

- SONU 2 tNCt SAYFADA -

Dün sabah şafakla beraber harekete 
geçerek muharebe tatbikatı yaptılar 

Yarının ordu kadrosunda kayıtlan bu
lunan genç delikanlıların, daha ordu snf • 
larında vazifelenmeden, yirmi günlük 
kamp müddeti içinde gösterdikleri as· 
keri disiplin, yarattıkları çalışma havası, 
Yurd ve ııskerlik mevzuu kar§ısında duy
dukları heyecan, bizi gururlandırmağa 

ıcvkediyor. 

Yirmi gün Kızılçullu sırtlarında geceli 
gündüzlü ter döken, kızgın güneş altın

ı da zevkle talim yapan, askeri tatbiklerde 
bulunan, atışlara iştirak eden delikanlı-

! ]arın muvaffakıyetleri takdir edilmi§ ve 
lzmir müstahkem mevki komutanı, ken

I dilcrini mükafııtlandırmağa karar ''er-

Davet 
•• • 
uzerıne 
----tr·---

tJ'niversite gençlerinden 
bir grup dün 
inglltereye gittiler 

-*-İstanbul, 28 (Hususi) - İstanbul Üni-
versitesi ile Ankara dil fakültesi kız ta
lebelerinden mürekkep on sekiz kişilik 
bir kafile, davet üzerine bu akşam eks
presle İngiltereye hareket etmişlerdir .. 
Seyahate İstanbuldan on ve Ankaradan 

mi~ti. 

Netekim dün, talebeleri teşvik maksa
dile kendilerine mükemmel bir muharebe 

tatb~katı gösterildi. Ge~çlik grupl.~rı ~u lbugün yurdu müdafaa eden ağabeylerini 
tatbıkatı heyecanla takıp ve mustefıd gıpta ve takdirle takip ediyorlar, onların 

oldular. mükemmel hareketlerini gözden geçiri-

DON SABAH: yorlardı. 

VERiLEN MESELE: 
Dün sabah şafakla birlikte, Hacı Ha-

san tepesi - Emrez tepesi istikametinde Ordu birliklerine bir mesele verilmit-
büyük bir faaliyet ba~]amı~tı. ti. V c tam bir muharebe tatbikatı yapı• 

lzmir müstahkem mevkiine dahil bir- lncaktı. 

likler, topçunun da iltihakilc erkenden 
hareket cttiİer. Kamp gören delikanlılar, 

Saat yediyi gösterdiği sıralarda kuv• 
- SONU 6 iNCi SABIF'EDE -

• • sekiz tnlebc iştirak etmektedir .. Kafile-FUAR JN AÇILMA TORENI nin başında Üniversite İngilizce profe-

Çocuk hastanesi 
85,000 liralık kısmı 
eksiltmeye konuldu 

söril bayan Samiye, Ankara dil fakülte-
si İngilizce edebiyatı tarihi döçenti bay ı 

Milli Şefe ye Başvekile de ~·~.~:-=~~- Seyahat ylınri 

davetiyeler gönderildi Enver Paşanın 
çocukları yurda 

avdet ettiler 
---tr---

1stanbul, 28 (Hususi) - İstanbula 
dönen Enver (Pnşa) nın iki kızı ile oğ
lu ynkında Ankaraya gideceklerdir. En
verin oğlunun harbiye mektebine gire
ceği söyleniyor .. _ _,,_ ____ _ 

Karabük 
---~·---

Kof; çıkarmağa 
başladı 
-+-Geçen ıcneki fuardan güzel bir gece manzarası 

Fuarın açılma törenine ald program 
hazırlanmış ve fuara resmen davet edi
lecek zevata davetiyeleri gönderilmiştir . 
Açılma töreni şöyle olacaktır: 

1 - Tören yeri, fuarın Dokuz Eylül 

meydanına nazır antresidir. KarabUk, 28 (A.A) - Kok fabrikası 
2 - Açılma töreni 20 Ağustos Pazar perşembe gününden itibaren kok ve tl'ıli 

günU saat 18 de yapılacaktır. istihsalleri çıknrmağa başlamıştır. Kuv-
8 - Açılma törenine bandonun çala- vet santralı bir haftadan beri muntaza-
- SONU 6 iNCi SAHİFEDE - man i§lemektedir. 

r-- -- ----- --· -- _._"'9-AA. iiiiiiiillll 

Çactık bakım evinde ihtimam içinde büyüyen yav rular 
Belediye reisi Dr. Behçet Uz dün sa- bölmeler, elektrik işleri, kn1örifer tcsi

bnh belediyenin şehrimizin muhtelif satı yapılacaktır. Bu suretle hastane in· 
yerlerinde yaptırmakta olduğu inşaatı şaatı artık tamamlanmak yoluna girmiş .. 

ve başlıca şehir müesseselerini teftiş et- tir. 
. . . Çocuk hastanesinde 200 yavrunun 

mıştlr. Reıs inşa halinde bulunan çocuk sağlığına daimt bir şekilde bakılabile .. 
hastanesine gitmiş ve çalışmaları gözden cektir. Çocuk hastanesi olarak yükselen 
geçirmiştir. Çocuk hastanesinin 85000 li- ilk modern ıntiesscse olması itibariyle 
ralık kısmının eksiltmeye konulmasına bu hastanenin yalnız Izmirln değil, gal\
karar verilmiştir. Bu para ile hastane- bt Anndolu vilayetlerinin bilyük bir ih
nin dl§ sıvası, doğrama aksamı, dahili tiyacına cevap 'li I 

1 .1GJ:"llll~l.U, 
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: Bazı düşünceler: 

ı: 

~ Yine ekmek işi 

lngiliz -Japon müzakeresi ~3;:::.Eı;:ziyi 
lngilizler japonların 14 milyonluk gü
nıüşü.n teslimi isteklerini reddettiler 

Tokyo 28 (ö.R) - Ingiliz • Japon de-, !arın teslimini reddediyorlar. Japonlar 1 hafta sonunu istirahatle geçirmeler! ve 
lege!erinin bugünkü içtimaında ekono- ise Arita • Kregi anlaşmasına dayanarak tetkik mevzuu olan meseleler hakkın

,lnik meseleler tetkik edilmiştir. Delege- Pekin muvakkat Çin hükümetine tes- da düşünmek imkil.nını bulmalarıdır. 

Dün yine bir çok ıikayet 
mektupları aldık. Akşam 
Üzerleri fırınlarda ekmek bu
lunmadığı, halkın bu yüzden 
çok sıkıntı çektiği pek acık
lı cümlelerle ifade ediliyor. 

ler gümüş para meselesinde fikirlerini !imi için ısrar ediyorlar. Matbuata verilen tebliğde delegeler 
aöy!enıişler ve Şunking Çin hükümeti- Tokyo 28 (ö.R) - Bu sabah hariciye arasında konferansın normal şartlar 

ne aid Çin doları meselesini de müza- nezaretinde Ingiliz _ Japon delegelerinin içinde ve oldukça dostane bir havada ce- • 
ltere etmişlerdir. içtimaı münasebetiyle şu tebliğ neşre- reyan ettiği temin olunmaktadır. 

Hatta bir vatandas bir ak
ıam Güzelyalıdan /~mire ka
dar bütün fırınlara baf vur
duğu halde bir kilo ekmek te
darik edemediğini yana yakı
la bildiriyor. 
Fırınların neden ihtiyaca ka

fi ekmek çıkarmadıklarını 
anlıyamıyoruz. Gerçe bef on 
gün evvel lzmirde buğday 
bulunmadığı, devlet adına 
buğday işini idare eden le-

Domei ajansına göre, resrnt mahfiller dilmiştir: Honkong 28 (ö.R) - Japon bahriyesi 
konferansının hafif terakktler kaydetti- dngiliz • Japon delegelerinin beşinci inciler ırmağında seyrüseferi yasak eder
ğini ve dostluk havası içinde devam et- içtimaı 27 Temmuzda saat 10 dan 13 çe ken Japonlar aynı zamanda bir çok nak
tiğini iddia etmekte iseler de gazeteler kadar devam etmiştir. Hariciye nazır liye gemileriyle asker getiriyorlar. Bun
'nyençin Ingiliz imtiyazlı mıntakasında muavininin riyaseti altındaki bu içtima !arın miktarı iki fırkadır. Çin mahfil
Şunking hükümetine aid Çin dolarının tatkikte olan meseleler üzerindeki tet- !eri bu takviye kuvvetlerinin, Kantona 
tedavülünün men'i ve Tiyençindeki Çin kikatı bitirmek imkanını vermiştir. Yeni karşı pek yakın olan Çin taarruzuna 
bankalarına mevdu gümüş paraların Pe- içtima 31 Temmuzda hariciye nezaretin- mukabele için getirtildiği fikrindedir. 
kin muvakkat hükümetine teslimi me- de yapılacaktır. Aynı zamanda Japonların cenubi Çinde 
Jelelerinde müzakereler yerinde say- Salil.h.iyetli kaynaklardan öğrenildiği- yeni bir taarruz hazırlıkları da muhte-
lnaktadır. ne göre bugünkü toplantıda iki taraf de- meldir. Poriekize aid Makao müstem-
Japonların iddiasına nazaran Tiyençin legeleri görü§lerini açıkça anlatmışlar lekesi civarında cenubi Çin salı.iline Ja

lııgitiz imtiyazlı mmtakasındakl Çin ve Tiyençin işinin bütün safhalarını mü- ponların bir ihraç teşebbüsü mahalli çe
hankaıarmda 14 milyon yenlik gümüş nakaşa etmişlerdir. Görü§melerin Pa- teler tarafından kolaylıkla püskür!ül
Para vardır. lngilizler bu gümüş para- zartesine talikinden maksad delegelerin müştiir. 

Sofyada yeni bir vaziyet 
Hükümet ile Sobraniye arasında 

bir ihtilaf çıkacağa benziyor 
Paris, 28 (Ö.R) - Havas ajansı Sof. 

Yadan istihbar ediyor : Bulgar me busan 
llleclisi reisi Muşanofun Paris ve Lon
dra ziyaretleri hakkında matbuata res
lnen verilen tebliğ Bulgar siyasi mahfel
.lerince hayretle karşılanmıştır. Bu teb
,liğ, hükümetle Sobranya arasında fikir 
~ 8.Y?ılıkJarının resmi teyididir ve parlll
lnento toplantısında, parlfunentonun fa. 
aliyeü üzerinde tesirlerini gösterecektir. 

Sofya, 28 {A.A) - Bulgar ajansı, Bul
Cllr başvekili Köse İvanofun pek yakın-

·, 

da Paris ve Londrayı resmen ziyaret Sobranya meclis binası 
edeceği hakkında bazı yabancı gazeteler Bulgar ajansı, B. Muşanofun bu seya- tarik Bulgaristanın harici siyaseti hak
ta?'a!ından verilen haberi yalanlamakta- halinin, bizzat kendisinin de söylediği kında izahat vermeğe kat'iyyen memur 
dır. j veçhile, tamamiye hususi olduğunu kay- edilmemiş bulunduğunu bildinneğe me-

Diğer taraftan bazı yabancı gazetele- detmektedir. zundur, Binnetice Muşanofun yapıruş 
l'in, Sobranya reisi B. Muşanofun seya-I Bulgar ajansı, B. Muşanofun bir is- olabildiği görüşmelerde nihayet kendi 
hatiııe siyasi ehemmiyet vermelerini ve !ikraz akdi hakkında her hangi bir mü- şahsi fikirlerini ileri sürebilmiştir.. Bu 
bu hUSUsta yanlış tahmin ve dlişiinceler zakereye girişmeğe, ekonomik meselele- fikirler ise hiç bir suretle hükümeti la

ller; sürdiiklerini nazarı dikkate alan rin halledilmesine ve yahut ta evla bit- ahhüt altına sokamaz. 

Yeni suikastlere karşı 
Londra tedbir aldı 

Hükümete salahiyet 
veren kanun ... 
Londra 28 (A.A) - Cebir ve şiddet 

hareketlerini önlemek ve tenkil etmek 
için hükümete hususi sali\hiyetler veren 
kanun projesinin bugün Lordlar kama· 
rası tarafından da üçüncü kıraatı yapıl
mış ve kanun projesi tasvip olunmuş
tur. 

Kanun projesi bu akşam da kral ta
rafından imzalanacaktır. 

şekkülün piyasaya buğday 
ar11eylemesi için te1ebbüsler 
yapıldığı haberi ortaya attl
m1flı. Fakat bu teşebbüslerin 
neticesinden bir 1ey çıkma
dı. 
Devlet elinde ambarlar tı

kabasa buğday dolu iken iz. 
mirde bir ekmek buhranına 
sebebiyet verilmesinin mana
sını anlıyamazsak bizleri ma
zur görmek lazımdır. 

Acaba kırtasiyecilik burada 
da hükmünü yürütüyor, lzmi
re gönderilmesi icap eden 
buğdayların sevki işi mümey
yizlerin masalarına mı havale 
edilmiş bulunuyor? 
Ben kendi hesabıma burada 

ekmek buhranından bahse
derken yüzümün kızardığını 
hissediyorum. 

Izmir bütün Anadolu içleri
ne uzanan şimendiferlerin bir 
bas/angıç noktasıdır Deniz
le ·de en genis muvasalaya 
mazhar bir şehirdir. 
Buraya nereden istenilse bir 

haç gün içinde binlerce ton 
b•ıjday yı*mak mümkün de
ğil midir? 

Anadolu içlerinde buğday 
ambarfarımız ağzına kadar 
stoklarla doludur. Şu halde 

• bolluk içinde bu yoksuzluk 

• 

neden? : 
Bu sualin cevabını burada 

biz verecek olursak çok ağır 
olur. Bunun için ba suale il
gili makamların cevap ver
mesini istiyor, hiç olmazsa 
bu manasız vaziyetin sebebi
nin İzahını rica ediyoruz. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Memur Bayanlar 
At.LIK. PUDRA. RUJ 
StiRMiYECEKI.ER .. 
Ankara (Hususi) - Resmt ve hususi 

bütün müesseselerde çalışan memurla
rın kılık ve kıyafetleri hakkında hiikü
met tarafından yeni bazı kararlar veril
miştir. 

Bu arada alınan kararlardan en mü
himmi Bayan memurlara taallUk etmek
tedir. Erkekler vazifelerinde daima traş
lı bulunacakları gibi Bayan mamurlar 
da allık, pudra ve ruj siirmiyeceklerdir. 

Londra. 28 {A.A) - Londra polisi ile lngilterenin bütün zabıta 
kuvvetleri, lrlanda tedhişçilerinin yeni suikasdler yapmalarına mani 
0lınak ve ırlandalıları hudut haricine çıkarmak için hususi selahiyetler 
baıı§eden kanun meriyet mevkiine girmesinden evvel lngiltereden 
kzaklaşmak istiyen şüpheli eşhası tevkif etmek için büyük bir teyak -

uz gösterm.,ktedir. İngiliz g°'!zetecisi F_uara gelecekler için 
Bcrlin 26 (AA) _ Müteaddit lngÜiz Dun~anın her tarafında kuvvetli rek-~ Bilhassa Kingscross ve Euston istasyonlarında tarassud sıkıdır. lr

ndaya gitmek üzere trene binen bir çok kişi tevkif edilmiştir. Bu ge
cenin yegane hadisesi, Leicester Skuare ve Euston Road'da umumi 

telefon muhabere kabinelerindeki telefon tellerinin kesilmesi olmuştur. 
Londra 28 (A.A) - Tedhiş harekatında ve suikasdlerde bulun

llıuş olmak ittihamile şimdiye kadar tevkif edilmiş olan eşhasın mik
l&rı beşe baliğ olmuştur. 
~ Zabıta, hükümet makamatına gelmiş olan malumata göre tedhi 
<lreketi aleyhindeki yeni kanunun meriyet mevkiine girmesinden ev
~I lngiltereden ayrılmağa çalışmış olan diğer bir çok eşhası da tevkif 

eceğini ümid etmektedir. 
a.c1 Lon~r~ 28 ( ö.R) - lrla~da tedhişçilerine karşı hükümete fevkal-

.. e salahıyet veren kanun layıhası Lordlar kamarası tarafından 3 ün
[) 0 kunmada kahl.ıl edilmiştir. Hükümet namına maarif nazırı Lord 
t elaver hadiseleri tahlil etmiş ve kanunun suikasdları cezalandırınak
/'-n :ziyade önlemek gayesini takip ettiğini bildirmiştir Kral layıhayı 
~~ ettiğinden, proje artık kanun hükmünü iktisap etmiştir. 

r. Gobelsin 
Yeni nutku 

ll~tlin 
28 

.. 
gı..,ni ' (O.R) - Alınan radyo ser-
C;;ı,,,~ açılışında propaganda nazırı bay 
.l>ııtı h hır nutuk söy liyerek Alman ha
ltqdar akları için mücadeleye şimdiye 
tl•ildiğ;l!ıısJi görülmemiş bir şiddetle gi
~\ilı,. şu sıralarda Alınan milletinin 
~\ilı,.:~d etrafında toplandığını ve milleti 
1ııtldad en ayırmak için her teşebbüsün 
duih. aıı beri lesirsizliğe mahkllm ol.._ ~"'1\1 .. 

dır081ıtı 80Yliyerek istikbalde Alman 
aı~- _, un sesının· . b" t Führ" • • 
~'"'*ı IAz ızza erın sesı 

tun "'·t .. ırn geldiğini ve bu sesin bu-
1111.. yu un d"' 
.._,....,.,Jre da unyayı •Muhakeme ve dü-

vet ettiğini. söylemiı;tir. 

Yakalanan 
kaçakçılar 

Ankara, 28 (A.A) - Geçen bir haf
ta içinde gümrük muhafaza te~kilfıtı 

Suriye hududunda: 21 kaçakçı, 284 kilo 
gümrük kaçağı, 37 kesim hayvaru ile 5 
kaçakçı hayvanı, Ege mıntakasında ka
ra sularımızda avlanmakta olan üç ya
bancı ile bir balıkçı kayığı ele geçirmiş
tir. 

-*-
İki orman yangını 

Buca ve Gaziemir civarında iki yerde 
orman yangını çıkmış ve söndürülmüş
tür. Zarar cüz'idir. 

. . . . . Ifunlarıyle kendini tanıtan İzmirin En-
gazctelcrının sahıbı olan Lord Kınslcy 

d.. B H' 1 fı d m h fri d Ü ternasyonal fuarına bu sene gelecek ziya-un . ıt er tara n an \Va n e v .. il . . 
• . . .. retç er ıçın otel ve pansiyonlarla misa
lasında kabul cdıldıkten sonra Nurcn• f' k bul ed h i 1 d hazırlık 

ır a en usus evere -
bcrgc gclmiştiT. Buradan Londraya ha· !ar başlamıştır .. Geçen seneki ziyaretçi-
reket edecektir. iz !er içinde miri bilnllyenlerin, meselil. -- • Bucayı, Basmahaneyi, Güzelyalıyı ziya

J apon gazetelerı ret arzusu gösterenlere misafirperver 
Tokyo, 28 (AA) - Yiumuri gazetesi İzm~1iler önayak olarak tramvay ve 

J aponyanın Amerikan pamuğuna boyko- otob~se kadar götürmek nezaketini gös
taj yapması icap etmekte olduğunu yaz- ternuşlerdir.. Ziyaretçilerden bir kısmı 
maktadır. Hilal eczanesini sormuş, Kemal Aktaşın 

Nişi Nişi gazetesi de Amerikadan zi- kolonyalarını, İzmir hediyesi olarak te
yade İngiltereyi göz önünde bulundur· darik etmek istemişler genç ihtiyar, 
mak Lfizım ve çünkü Japon menafiinin çoluk ÇOcuk ziyaretçileri Hilal eczane
her yerde girift olduğunu yazmaktadır. sine kadar götürmek zahmetini ihtiyar 

--"Ü-- etmişler ve bizzat Kemal Aktaşı taru-
Viyolonist Ekrem yanlar bile olmuştur. İzmir1iler öteden 
Zeki Manisada beri misafirperverdirler. 

bir konser verdi 
Manisa, 28 (Telefonla) - C. H. P. Ge-

nel sekreterliği tarafından, Halkevlerin· 
de konserler vermek üzere tavzif edilen 
güzide sanatkar Viyolonist Ekrem Zeki 
Üngöl ve refikası piyanist Verda Üngöl 
Manisada muvaffakıyetli bir konser ver
mişlerdir. Konserde binden fazla güzide 
kimse hazır bulunmuş ve bir sanat ge
cesi ya~anmıştır. 

İki sanatkarımız bu akşam Halkevi 
mensupları tarafından teşyi olunmuşlar 

ve İzmire hareket etmişlerdir. 
Pazartesi gecesi Halkevinde bir kon

ser verecek olan iki güzide sanatkarı
mız dün gece şehrimize gelmişlerdir. 

Konser pazartesi gecesi saat 21 dedir. 

VEDA HAFTASI 
İki Büyiik filim birden 

2 • 5.15 ve 8.30 seanslarında 

SON VALS 
Camilla Horn • i. Petrovitch 
3.30 • 6.45 ve 10 seanslarında 
MUHABBET TELLALLARI 

(Teodor et Cic.) 
\LBERT PREJEAN ve REİM 
'lİKKAT : Sinemamız 3/8. 93 
'an itibaren yaz tatili yapaca' 

.C.4Hllrtı! • 
SAHiFE 1 

Kızılayın yardımları 
Ankara 28 (ö.R) - Kızılay umumi merkezi temmuz ayı zarfında 

memleket dahilinde muhtelif yerlerde ve hariçte semavi afetlerden za. 
rar görenlere şu yardımlarda bulunmuştur: 

Darende seylapzedelerine 460 lira, Gerede seylapzedelerine 1000 
lira, Samsun seylapzedelerine 2400 lira, Kastamonu seylapzedelerine 
5000 lira, Ha tayın Reyhaniye harikzedelerine 77 5 lira, Bulgaristan 
seylapzedelerine 1500 lira ki ceman 6635 lira para yardımı yapmıı 
ve ikisi kadm, birisi erkek 3 malul vatandaşa altmışar lira hymetinde 
birer sun·i ayak yaptırmıştır. 

Türkiye Bisiklet dün koşusu 
birinci oldu yapıldı. Ankara 

İstanbul 28 (A.A) - 14 bölgeden 28 bisikletçinin iştira.kile bu aa· 
b'.ah yapılan Türkiye bisiklet sürat birincilikleri baştan sona kadar çok 
çetin ve heyecanlı cereyan etmiştir. Seçme müsabakalarından sonra 
neticede Ankara bölgesinden Orhan Suda birinci, Kocaeliden lbrahim 
Bozdağ ikinci, Eskişehirden Salih Avgın üçüncü, Ankaradan Nuri 
Kuş dördüncü olmuşlardır. 

Mısır manevraları da 
Ağustosta yapılacak 

Kahire 28 (A.A) - Resmen bildirildiğine göre 1S+17 Ağustosta 
lskenderiye mıntakasında yapılacak olan müşterek manevralara lngil
tere ve Mısırın bütün kara, deniz ve hava ordularının cüzütamları iş
tirak edecektir. 

Bahriyeliler günü şerefine Mosko-
vada yapılan kabul resmi 

Moskova 28 (A.A) - Dün bahriyeliler günü münasebetile, Krem
linde bahriye kumandanları, siyasi memurları ve deniz inşaatı endü ... 
trisi mümessilleri şerefine hükümet tarafından bir kabul resmi tertip 
edilmiş ve bu kabul resminde ezcümle Stalin, Molotof, Voroşilof, Ka
ganoviç, Kalinin, Mikoyan ve sair hükümet ve parti erkanı hazır bu
lunmuştur. 

Rumen vatandaşlığı için eski 
oldu kanunda değişiklikler 

Bükreş 28 (A.A) - Rumen vatandaşı olmak için milliyetler liste
sine bir çok aebepler dolayısile yazılmamış bulunan ve başta Macarlar 
olmak üzere ekalliyetler tarafından ısrarla iler! sürüler. Rumen vatan
daşı olmak talepleri üzerine, hükümet, Rumen vatandaşlığı hakkında
ki eski kanuı.u bazı yeni hükümler ilavesile tekmil eden bir kararna
meyi kralın tasdikine aneylemiştir • . 

Kralın tasdikine iktiran eylemiş olan bu yeni kararname mucibince, 
milliyetler listelerine yazılmak için son olarak üç aylık yeni bir mühlet 
verilmi§tir. Bu tedbirler, milliyetler listesine başkaları tarafından yaz

dırılmamak suretile bütün haklarına rağmen vatandaşlık hakkından 
mahrum bir hale girmiş bulunan 24 şubat 1924 tarihinden evvel ilhak 
edilmemiş vilayetlerde doğmuş anasız babasız veyahut anası babası 
gayri malum çocuklara da şamil bulunmaktadır. 

Slovak Macarlarının 
vaziyeti güçJeşiyor 

Budapeşte 28 (A.A) - Macar telgraf ajansının tasrih ettiğine gö
re, Slovakyadaki Macarların vaziyeti gittikçe daha ziyade güçleşmek
tedir. Zira Slovak makamları, Macar partisinin kuvvetlenmehinin önü
ne geçmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadır. 

Macar ajansı, 30 Macarın tevkif edildiğini, Macar ileri gelenlerine 
karşı tedbirler alındığını ve ezcümle evlerinde araştırmalar yapıldığını 
bildirmektedir. 

Londrada mühim balon barajı 
başlandı talimlerine 

Londra 28 (ö.R) - Londrada şimdiye kadar yapılan en mühim 
balon barajı talimleri başlamıştır. S Ağustosa kadar devam edecektir. 
Balon barajı şehrin merkezinden itibaren 11 kilometre nısıf kutrunda 
bir daire teşkil etmektedir. 

lngiliz radyo difuzyon merkezi etrafında gümüşü renkli balonların 
teşkil ettiği müdafaa kuşağı şehirden pek güzel görülmektedir. 

ltalyada yahudi olmıyanlara da 
yahudi kararı verilecek 

Roma 28 (A.A) - Resmi gazetede intişar eden bir kararnameye 
göre, resmi vesikalar ile nüfus kayıtlarından bir kişinin yahudiliği aa
bit olmadığı takdirde dahi Dahiliye nezareti, bir kişi hakkında cyahudl 
ırkına mensubiyet» kararı almağa selahiyettardır. 

Viyana 28 (A.A) - Stirya eyaletinde oturan bütün yahudiler, 1, 
Ağustosdan evvel bu eyaleti terketmek mecburiyetindedirler Bu ted
birin istihdaf eylediği 200 ila 300 yahudi, muvakkat bir zaman için 
Viyana yahudi cemaati tarafından misafir edilecek ve bilahare bunla
rın yabancı memleketlere muhacereti temin olunacaktır. 

Polonya har3ciye nazırı Danzig 
fevkalade komişeri ile görüştü 
Varşova 28 (ö.R) - Polonya hariciye nazırı B. Bek bu sabah saat 

10,40 da Gdinyaya vararak orada bulunmakta olan Polonyanın Dan• 
zig fevkalade komiseri B. Şubaski ile görüşmüştür. B. Bek bu sabah 
da serbest şehirdeki milletler cemiyeti fevkalade komiserile uzun bir 
mülakatta bulunmuştur. Polonya mahfelleri 1 bu seyahatin gayeleri 
hakkında bir gizlilik muhafaza ediyorlar. Bununla beraber, ecnebi 
mahfillerinde umumiyetle kabul edildiğine göre Albay Bek serbest şe· 
hir hakkında bizzat malumat elde etmek ve orada ahvalin alabileceği 
şekle karşı B. Şubaskiye yeni talimat vermek maksadile bu seyahati 
apmı tır. 



Osmanlı Saltanat 
Çeviren: Hıqim Sami 

Tarihinin 
Heyecanlı Bir Saf hası 

-80-
Ot21lerdelı:i yatak çartaflıın mevzuu· 

na teması eden hiki.ye pek meıhurdur ... 
Bunu bdki de bilecekainiz.. 

Evet ... Titiz ve zeki insanlar, yatma
d- evvel. içine girecelr.ler! yatağı iki de
fa muayene etmelidirler .• 

Mar~ hatırlarsınız ya) •.• Prerıs Serno
viç geçen gün bu mevzua dair bazı gü
:ı:e( ~ okudu .• 

Acaba ne demek istiyor) .• Bu ıözler 

Ledi Falklanda tevcın editen bir hücum 
.. u) 

O dakikada fikrimi pek ziyade yor-

11\Uf isem de, ne demek istediğini bir tür-
16 anlıyıı.maDU§bm .• Yalnız, pazar günkü 

ılyafetten oonra Sernoviçin buraya tek· 
rar gddiğini ve Mari ile görüştüğünü öğ
reruniftim.. 

Semoviç, acaba ne yapmak için, bu
raya ıdaar gel.miJ) •• 

li.ketin tehdidi altında bulunmaktayım.. 

Bu felaket yalnız beni değil, iJte çocuğu
mun istikbalini de mahvedecek gibi gö-

rünüyor ... 

Şimdi işittiğiniz bu kahkahaları duy
maktan mahrum kalırsam, ben nasıl ya· 

şarım) ... 
Benim buradan aynlmaldığunı müte

akip, arhk o bir daha gülemiyecek.. Bunu 
anlamıyor musunuz} •.. 

- Tamamile anlıyor ve biliyorum ..• 
Madam Erizyan bir çok tehlikeleri davet 
etmesi melhuz bulunan gezintilerimiz· 

den artık vazgeçmeldiğiınizi bize taYsİye 
ettiği vak.it, onun bu fikrine tamamile 
iştirak ettiğimi size bildirmjştim... Ben 

size o vakit tedbirden, ihtiyattan bahset· 
rnek istedim.... Fakat iliz o zaman bu 
kelimeleri söylemekten beni men etmiş 
tiniz._. 

ngill 
Istili 

e 
edilebilir mi? 

lngiliz - Fransız dona ması ile Alman -
ltalyan - Japon donanmaları 

arasında mukayese 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • : YAZAN: : • • 
: İngiliz Askeri muharriri : 

i Ca tain L. Hart E . ...... ~ ..........••....•......••.••.... 

Ne kadar vitamin 
lazım? 
-~-

YAZAN: Dr. G. A. 

Bu mevsımm yem.itlerin~ aebzel~Dıi 
birer birer yazdığım sırada. her birinde 
bulıman vitaminlerin aayımu old114-, 
bdki diifüıuaütaünüzdür: 

- Şu yemişte şu vitaminden şu kadar 

var, iyi ama, J.ey birinden s\ilıde - ka
dar y..-li ki. Yiicudumua. lüzum! Yita
minler tamam o{..,.). 

ispanyanın Armadasından Napolyo- birdenbire durur. mmdan olduğu kadar denizaltı itibariyle Böyle dü§ündünüzo-e yerdea 1rôie ka-
nun mağlUhiyetine kadar asırlarca, ne Bunun içindir ki Franaayı tehdit eden de kuvvetlidir ve çok süratli motör tor- dar haklanu: var. Her Y"mekte ne kadar 
zaman bir harp tehlikesi görünürse lngil- tehlikeler ayni zamanda l.agj)tereyi tehdit pidolan vardır ki bunlar ticaret gemileri vitamin bulunduğunu öğn:mm.lı: :rı:=tiıı-
tere istı1.i korkusu geçirmiştir. ediyor, demektir. İçin büyük bir tehlike teşkil etmektedir. mez. Vücuda vitaminlerin her birind"" 

Hava kuvvetlerinin inkiıafı bugün in- Bununla beraber, lngiltere için daha lnııiliz ve Fransız donanması ile Al- bir günd..ne kadar limımlu olduğunn bil· 
giltere için denizden bir istili. tehlı"lcesini büyük bir tehlike var ki. bunu herkesin man, ltalyan ve japon donanmamn~ mu- mek li.mn. insan yiyeceiiui, hesaplı ..,. 
büyük mikyaata azaltmıı bulunuyor. gözönünde bulundurması li.ı:ımdır. kayese edecek olursak ıunlan görürüz: fence yemek isterse, ona ııöre tanzim 

Bioaenaleylı. lngiltere bugün, istilinın Jngiliz adalan kendi bqına ~a- Büyük zırb.lılar: lnııi!terenin 15, Fran- eder. Bugün ° eksikliği tamamlamıya ÇO.• 

adi man....,,da. böyle bir tehlikeye kartı calı: bir memlekettir. Yiyeceğ~ sanayiin- sanm7, ceman 22 lr.i, buna ınuhbil öbür lışacağım: 
her zamankinden dAha fazla masun bir deki hllll\ maddeleri d.,ardaa gelir. Bu- tar.aba el.inde ancak l 8 zırhlı var, bunun ilkin çocuklara, bir ııünde: A vitanü• 
nziyettedir. lnriltere için bir tehlike var- nun için, denizyollannm muhafaza.ot hı- 5 i Almanyanın. 4 ü ltalyamn. 9 11 da ja• ninden 25-00 B 1 vitamininden 450, 
sa o da havada mağlup olduktan sonra gilterenin en mühim hayati me.elesidir. ponyanındır. B 2 den 600 öl,üye, C vitaı:nininden 
iotila ihtimalidir. Deniz yollarına hikimiyeti elinde bu- Ağır huvawl..-e gelince, lncilterenin 40 miligrama, D vitamininden ]50 01-

BunuoLıı beraber. bugün cordu> tara- lunduracak derecede kuvntli bir donan- 7, japon)'B.DU 12, J'llllİ ceman 22 knıTa- çüye. 
fmılan değilııe bik, kara kuvvetleri tara- maya aahip olmak ta lngı1tere için daimi zöriine mukabil lt.alyaıım. 7, japony.- Olgun kitilere: A vitamini..d- 3000, 

Mariye baktım. .• Gözlerimden kaçuı
mak .istediğini hiııBettirecek bir tarzda 
başını çevirirken çehresinin sapsarı ke
aldiğini farkettim. 

Bugün vaziyetin tamamile değiftiiini, fmdan istila t.ehlik.eei de yok değildir. bir gaye olmuftur. 1 O, J'llllİ cerıuua 19 ağır knımör vaL B 1 vjıamininden 400, B 2 d- 600 &&-
artık bana eskisi lcadar ehemmiyet ver- Evvcll Rııııların tatbik ettiği para!lÜtle lngilterenin ihtiyacı olan maddelerin Almanyanm aiır lmıvuöro yoktur. çii. C den 1 S mil.igraıq. D viıa • ir;I.,. 
mediğinizi ve itimad etmediğinizi görü- askt'r indirmek usulilnü bugün bir çok hemen hemen üçte ikisi denizaşırı yer- Hafif kruvazör itı"barile de l"1!iltenı ile 200 öi~ lüzum 'ftTU 
yorum.... diğ<>r Avrupa memlelı:etleri de kabul et- lerden gelmektedir. lngiltere. denizaıım Frımaa üstün bulunuyor. lngilterenin z.4 Fakat gebe ba~ann Yitamin ibti-

End~i gözlerle köıkün pençerderine ıni:ılerdir. topraklariyle alakan kesildiği zaman, Fransanın 43 (ceman 67) kruvazörüne yacı bunlardan çok ziyadedir: iki can 
aid wylediği bu sözlerden, acaba ne için doğru baktL .. Ora da mütecessüs bir çift 1936 d:ıki Rı.ıs maneTralannda 15-0 kendi.ııini müdafaa için llzun olan ham mukabil Almanyarun 6, Iıalyaıwı 12 ja· bealiyecek, lıem de çocuğaaaeade Desli· 

Editin. fÜpheoiz fena bir filcre müste-

bu kadar müteeaoir oldu?.. eli göz ıüphesiz bizi gözlemekte idi.. makineli tüfenk ve 18 hafif sahra topu maddeyi bile bulamıyacaktrr. ponyarun 13 (cemaa 31) hafif kruvazö- yecek değil, onun ciisaetini de büy;itıe• 
ile beraber 12 00 aolcer tayyarelerle 100 Bu sebeplerdir ki lngilterenln muhafa- rü vardır. cek. Onun için gebe bayana: A vitami• 
ınil mesafeye naldedilmiı ve dü~an usı için ve ıehrin havadan bombardı- Fakat muhrip itibarile kartı taraf in- ninden 4200 ölçü, B 1 vitamininden 
cephesinin arkasına paraşütlerle indiril- manına kaTJl bile. en ba,ta g.elea ııart. giliz Frarwz blokuna üstündür. lngiltero- 450, B 2 den 600 ölçü, C viıamiııinden 
mi•tir. denizyollıır.uım emniyetini temin etmek• nin 97, Franaanuı 38 (ceman 135) muh- 100 nUliıı>am. D -vitamininden 1000 öl• 

Artık i~i bitirmeğe, ve aon darbeyi - Vaziyet es.kisi &ibidir... Ben asla 

rerlqtirerdt düpnanı. mücaddeye mulı:- değipnediın... Fakat fdü.etin an bean 
jıedir olamıyacalr. bir lıale getirmeğe ka- beni ihata ettiğini görüyorum. .. !fte teh
rar nı<erdt ona dedim ki: tike ti yanı bqıma kadar gelmit bulu· 

nuyor •..• 

Aziz dootum... Bana yardım ediniz. .. 
O dakikada büyük bir heyecana ka-

Paraşütler açıldıktan sekiz daltika son- tir. ribine mukabil onların (Almanyanın 28 çü l8zımdır. Bunların arasında, A ile C 
ra askerler saha üzerinde toplanmıı ve Denizde tehlike büyük. ltalyanm 87, japonyanm 67) 182 muh- ve D vitaminlerinden gebe bayanların 
cepheyi müdalaa edenlere karşı taarruza Umumi harbe ııisbetle bugün lneiltere ripleri var. ihtiyacuım çokluğuna dbettıe dikkat et• 

- MWterih olUD11Z, Mi. Edit.. icabın
da ben gözlüksüz de he11eyi görebilirim. 

G&derim, çok uzaktaki CJYayı seçecek 

derecede kuvvetlidir .. pılmaktan kendimi alarnad,m.. .. Bu va- geçip onlan mağlup etmi~lerdir. İçin denizden gelecek tehlike daha bü· Küçük yardımcı harp gemileri itibarile miısinizdir. Bunu tabii görmelisiniz: A 
itte tl Beyoğlundan Kanlıeayı görü

vor ve burada olup biten iıleri tamamile 
•eQİyorum... Bir aokerin gözü, teleskop 
Clerecesinde bir kuvveti haizdir... Ben 
J>u •yede aade Kanlıcada değil, işte la
koçyada geçen vakalara bile baştan 

-.iyet beni söz söylemekten menediyordu. Bununla beraber. lngilterenin havadan yüktür. karp taraf üstün bulunuyor: lngilterenin vitamini iki canı birden ını"kroplardan lı:o-
Öpülmek üzere uzattığı elini avcumun inen askerlerle iotili edilebileceğini pek lngi!tere ve müttefilderi umumi harpte 1 16, Franunın 45 (ceman 161) yardım- ruyacak ve çocuğu büyütecek, C vitami
içinde muhafaza etmel<te idim... düşünemeyiz. Fakat bu da göz önünde üç devletle karp kaqıya bulunmalarına a harp gemisine mukabil Almanyarun ni çocuğun kemiklerini kuvvetlendirecek. 

B11 vaziyette merdivenlerden indik .. bulundurulması lizımgelen, tehlikedir ki rağmen bundan yalnız birinin donanma.. 78, ltalyanm 109, japonyanm 31 {cem- D vitamini de kemikleri hastalık~ çar• 
Kayıkçılar kayığı o sırada iskeleye doğ· 

ru yaldqbrmağa çallflyorlarclı. .. 

bunun ehemmiyeti bilha.a "fU noktada- 11 ile çarpıomak mecburiyetinde idiler. an 218) yardımcı harp gemiai vardır. pıldıktan kurtaracak ... 

bata orakıf olmllf bulunuyorum. .. 
dır. Buda - Alman donanmuı - ıimal denizi. Tahtelbahir itibarile de ktlYfl tarafı Üa- Şimdi, bir günde. lüzumlu ol.aa ba ka• 

Havadan memlekete, gerek teker, te- ne kapatılmıt bir vaziyetteydi. tün görüyoruz: lnriltere 44, Fransa 76 dar -vitaminin nereden buluı....,.ğı m-- Adiyo... Bir daha, sizi ne zaman 
Yapılan güzellikler akpmın yakla,b

luu bana unutturdu. .. Zannederim vakit 

t.ayli ilerlemif olacakbr . .. 

görebileceğim). .. ker, gerek bir grup halinde, suikastçılar, Dü,man devletlerin diğer ikisinden (cernan 120) talıtelbahire sahip bulu- leoi kalır. insan her gün aynı teYleri yi-
Size bir fey kundakçılar indirilebilir~ bunlarda mem- Avuatmyanm donanması Adriyatik de-- nuyor. yemez. Sonra da bir türlü yemekte bir 

Bu defa darbe en can alacak yerine 

- Bir az bekleyiniz. •. 

söylemek istiyorwn. .• 

• Kayıkçılara: 
raatlıyarıı.k artık onu kavgada devam - Bir az bekleyin diye seslendim. .. 
edemiyecek bir vaziyete getirmişti.. Sa- Kayıkçılar kayığı durdurdular .. Fakat 
lonu ter kettim... Ledi F alkland yalnız Ledi F alldand derhal fikrini değiftirerd< 
olarak beni~ için kapınm yanına ka- elile küçük bir hareket yapb: 

lekete hava bombardımanlannrn tahri- nizinden. Türlı: donanması da Marmara Halbuki Alrnan,_,..n 43. ltalyanm 97, vitaminden lüzumu kadar bulunur da 
babnı mühim miktarda arttıracak ziyan· denizinden dıprı ÇJkamıyordu. Çünkü japonyanın 39 (cernaıı 179) tahtelba- ötdcilerden bulunmaz O.dan dolayı ...;. 
!ar verebilirler. Halya müttefı1cimizdi. Yunan Adalan da lıiri bulunuyor. tarninlere göre bir yemek oe~İlllı de 

Bunlann yapabilecekleri şeyler ara- lngilterenin Çanakkaleye taarruzuna bir Bu .._de görüyoruz ki, lngiltere için ihtiyaç vardır. 
sında şunları sayabiliriz: üs t-kil e·"-o..du. karadan ve havadan gelecek tehlikeleri 

-• ~, A vitamininden 1 00 ölçü Yet"eeelc k.a-
Telgraf. ve telefon hatları kesilebilir; 

yollardaki. şimendüfer he.tlanndaki köp· 
Bu~~n. Ber\in - Roma - 'r okyo mü• dütünürken deniz lı:uvvetlerindeki vazi- ki En 

ilar ilerledi... - Hayır... Hayır timdi lcahuı... Bu-
0

- daT mikdarda yeme er. i..,.m mıry• 
messilleri üç kuvvetli donanma gurubu yeti de gözönünde bulundurmak li.ı:ım- danoz, O, 1 7 gramda 0 kadar bulursa• 

Elini öperken dedim ki: re.da olmaz. .. Fakat ben bir deliyim. .. 

- Hissiyatımı artık gizliyemedim... Yakında size bunu anlatırım... işte 

rüleri havaya uçurarak asker aevkiyahnı 

akamete uğratabilirler, bombardıman aa
halannın tahliyesine mani olurlar. 

demektir. Bunla.mı üçü de muhrip bab• dır. nuz. Sonra ıspanak 0,20 gram. Smıytaı 

Birdenbire sinirlendim.. Ve taştım ... bu vadediyorum ... Istanbulda bul~tuğu-
'1areketim, bil mem sizi üzdü mü) ... 

Faltat o , umduğum derecede mem .. 

nun ve mütahusm görünmüyordu... Ba· 

tını salladı: 

Dostum... Rica ederim... Ih tiyatı 
elden bırakmamalısınız ... 

- lbtiyab elden bırakmamak) ..• 
Acaba bana bu ıözleri aöyliyen aizffii si
niz) •.. Sizinle değil, ba§ka biri•ile görÜ§
tüğtlme zahip olacak derecede ~aşırdı

Run için beni affediniz... O hala bafını 

muz vakit hepsini öğrenirsiniz ... Size bu· 

luşacağımız günü bildireceğim... Mektu· 

bumu bek!eyiniL .. 
-28-

- Yok... Osman, lstanbula değil ... 

Beykoza ... 
Evet... lstanbula dönmek isteımyor

dum. ... Ukoçyalı kadın ile yapbğım mü
cadele bütün kanımı harekete getirmiş-

tL •.• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ıaUarnakta devam ediyordu ... Bir az dü- : Y A.RDl.M, EH BUYVK 
dündü ... Bir fey anlatmıık iotediğini, fa- E VİCDAN ZEVKİDİR.. 
kat bunu söylemekten çekindiğinj sezer ' • 

.b. ld s· d b" LL • d . : YURD YAVRULA.Ki 
gı t o um... ır en ıre Dı1U1çenın enn· : 

lilderinde bir çocuk gülüşünün tevlit et· ı= Olı:uduğuııuz mektep kitaplannı 
tiği aküler duyuldu... : Çocuk Esirgeme kurumuna verirse-. 

- Hayır ... Sizin değil, asıl benim 14• Eniz yeni yılda kitap alamıyaeak ar-: 
ıınnaldığun Jizını... I Ekada.,ıa.nnıza yaTtl.ım etm• ...., kü-5 

Ba.,mın üstünde dolaııan yakın bir fe· I; çüklükte hu -zevki tatmış elunrunı.ıa.: .,...... . ....................... , .....•......... -. 

EHRAZAD 
Büyük HALK Hikayeleri 

-67-

Emin bir üa lizım. ispanyada lngiltere 
Bu gibi tehlikelere karşı memleketin 936 sınıfı Terotoriyal rdaya 

hayatmı devam ettiı:ecek münakalat.ı terhis edDJyor.. gönüllü tellaCÖlllÜ 
temin iç.in, ~ ~ir "." li.zı"'.~"· Madrid, 28 (A.A) _ Harpten en zı- Londra, 28 (Ö.R) - İngilterede otuz 

lngilterenın vazıyetıne ~u ıtibarla bu- yade müteessir olıml§ mmflardan birini . bin milisin sil.Ah altına çağırılmasma rağ
lacak olur.sak bq™:- fCYID harp l~vaz'.- teşkil eden 1936 sınıfının terhlslne ilci men nizami orduya ve terotoriyal ordu
mabnı da.ıma termn edecek emın hır • b··'--- suna göoüllll kaydı da şimdiye kadar 

k.. b ı ı ·· ld • .. agustosta _,acalı: ve bu terlıls ame-mev ıın u unması uzumu o ugunu go· kayded.ilmiş olan bil.tün rakkamlan gıeç-
liyesi altı ağustosta tamaııı1anmıt ola- . . rürüz. caktır miştlr .• Terotorıyal ordusu mevcudunun 

Bu da, deniz münakale yollarının bir- · 300 bin nefere baliğ olması için ancalı: 

!ettiği bir noktanın uker tarafından kuv- -•"*- daha 20 bin gönllllil IAzımdır. 
vetle tıı1t .. iyeai lüzumunu izah etmekte- Bir Alman tekzibi Terotorlyal ordwnı nizaml ordudan 
dir. Berlin, 28 (Ö.R) - Harice mahsus tamamen mUstalı:il ve ayrıdır. 

Bugünkü harplerin icabı, lngilterenin bir Alman haberine göre Nasyonal sos- Bİ ALMAN FİLOSU 
emniyeti Fr.,_ ile birdir, Çünkü iki yalist Partisinin Nüremberg kongresi LETONY AYA GELDİ 
memleketin coiirafl vaziyeti buna lüzum esnasında Rayiştag meclisinin fevkıı!Ade Riga, 28 (A.A) - Dört torpido muh· 
göstemıektrdir. olarak içtimaa çağırı)acağı hakkındaki ribinden mürekkep olan bir Alman fi-

F rarıaa ile diifm.e.n ~miyeti albna ecnebl haberleri esassızdır. !osu, Letonyanın Ventııpils limanına gel-
düıeT de limıınlanm veya üalerini düı- Her parti kongresinde hariçte bu ka-

1 
miştir. Ayın 31 inde oradan mUfarekat 

man kdlanına lnırilterenin kan deveranı bil haberler ı;ıkanlması mutattır.. edecektir . 

muhakkak gidip refikanın yanında bulun
malıyım! 

Ali Nureddin arlı:ad"llna izin vermif. 
Onun arkasından ikinci bir misafir kalka

rak: 

- Kardetim bana da müaaade ette 
gideyim demit- Bizim biraderin büyük 
ojilu bugün sünnet olacalc. Eğer aürınet 

c Tali sana güler yüz gösterip te üze
rine nimetler ya.ğdırdıjı zaman fırsatı 

ganimet bil ve o nimetlerden istifade et• 
meye çalış. Çünkü tali bir defa yüz çe· 

virdi mi idi, o zaman çare ve tedbir hiç 
para etmez.• 

gün yine mükellef bir ziyafet verirken ve
kil harcı yavatçacık yanına gelerek ku
lağına bir şeyler fısıldamlJ. Nureddin ile 

vekil harç dlf&Jl çıkmıf!ar. Noreddinin 
arkadatlannın biri de Nureddinin arka· 
aından d\fan çıkmtf. Dlf&Yda vekil harç 
Nureddine cefendim •İze bir aene evvd 

haber verdiğim fdi.ket bq gösterdi. Şu 
kağıtta borcunuz yazılı. Bu kaiıtta da 
mallannızın değerleri bu iki kiğıdı kı .. 

yas eclerseniz. mal ve mülkünüzden ziya .. 
de borcunuz olduğunu anlarsınız. 

- BiJ.mjyorrnuaunuz ukadatlar. de- düğüniinde bulunmazam birader fena 
mİf. Artık Ali Nureddinin on paraot kal- halde gücenecek. 

Diye bir şarkı ıöylediniz. Yaruk yarulı:, 
yava§ yava~ ve gülümsiye gülümıiye aöy .. 

djğiniz bu sözler benim söz: söylememe 

imkan bırakmadL Dudaklarını yumdum 

ve ses çıkarmadım. Siz o gündüzün hiç 
gecesi olmıyacağını sanıyordunuz. 

tan a1ıt veriı eder para kazanırun. öbür 
taraftan da artık hediyelerin ziyafetlerin 
arkumı keser masrafı aza.ltuım, bu su

retle namerde muhtaç o!makstzlD ıu darı 
dünyada geçinir giderim. Sonra arkadq
lanna itimad etmekte ne kadar haklı ol
duiunu i.pat etmek için, bu .sözleri aöy .. 

!er söykmez ayağa kalkarak sokağa çık

mlf, arkadaşlarından birinin evine gide
rek kapısını kalrmş. Kapıyı küçük bir 

hizmetçi km açmlf. Nureddine kim ol
duğunu ve ne istediğini aormuı. Nured· 

din de: 

Ali Nureddinin darı dünyada artık bir 
mangır parası bile kalmamıstt. Yüreğini 

Ve aklını kapkara bir keder bürüdü. Sa
fini önüne eğerek yava~ yavaş geriain 

geriye misafirlerinin bulunduğu odaya 

doğru yürüdü. Misafirlerden biri Ali Nu
reddine görünmeden arkaınndan gitmi' 

ve onun vekil harcı ile olan muhaveresi-

mamıt. Bunu vekil lıarcı kendisine oöy- O da izin alnut, çıkıp gİtmİf. Derken 
!erken, kendi kulağımla ifittim. Bundan bir üçüncü misafir de ayağa kalkmıf, 
sonra Ali Nureddin bizlere ne ziyafet çe- bq ağmı. yahut mide aanc .. ı eibi bir 

kebilir, ne de hediyeler verebilir. bahane uydurmUf, vdhi.aıl ayağa kalkan 
Ali Nureddin odaya girince orada bu- izin iotemİf, izin alan kapı yolunu tut

lunanların hepsi suratlarını umıtlar. Bu muı. Nihayet odada Ali Nureddinle Al
iyi gün dostlarının hepoini Ali Nureddin- !ahtan bqka kiın.e kalmam11. 

den yüz çevirmeğe karar vermişler. Bun- Ali Nureddin yalnız kalınca ••kmtıdan 
lardan bir tanesi Ali Nureddine yana~a· minderlerden birisinin Üzerine yıkılJDI§. 
rak damdan düşercesine: Yanına lnı.ilcilisi çağırm11: 

- Kardeşim müsaadenizle ben evime - Başımıza gelenleri görüyor musun) 

döneceğim, demif. Ali Nureddin: demiş. Sonra vekil harcının söylediklerini 
- Yahu bu acelen ne) diye sormuş. elifinden besine kadar biT bir anlatmıı. 

Ali Nureddin; 

- lnsilcilis paralarımı delice saçıp oa• - Efendine gitde kapı önünde bekli-
vurduğumu iddia etmekte haklısın. Para- yen Ali Nureddinin kendioinden bir aa-

yı ben denize atmadım, toprağa ıavur

madım, dostlarımla ehbaplanmlarımla 

birlikte yedim ben onlar için bu be.le 
dü§tüm. Şimdi onların bana muavenet 

edeceklerine iki kerre iki dört ettiği ka
dar emnim. 

lnoilcilis meyüı meyüı ba11ru aallıya

rak: 

daka istediğini söyle, demi§. 
Hizmetçi kız koşa koşa dediklerini 

efendisine anlatmış. Efendisi de <aman 
ıu bq ağrısı herife git, efendim evde de· 
ğildir, de> diye tenbih etmit-

Hizmetçi kız da efendisinin tenbilıi 

vec;hile hareket etmi§ ve kapıyı Ali Nu
reddinin yüzüne kapamıı. Ali Nureddin 

Ve arkadaşının o zamana kadar adeti ol· 
duğu gibi geceyi konakta g~İrmesi için 

yalvarmış. Lakin arkada~: 

Jnsi.lcilisjn aln ında soğuk bir ter tanesi - Onlar gibi İyi gün dostlarından kara dostlarımın hepsi bunun gibi nankör ve 

- Bugün baıka günlere benzemez, 

dernit. malUmya cariyeniz, yani refikanız 
il dir, ve nerede ise doğurmak üze· 

toplanmıf : günde hayır umulmaz. demif. yalancı çıkmaz. Elbette içlerinde bana el 
- Günün birinde başımıza bu halin Nureddin: uzatacak birisi bulunur, diye düşünerek, 

geleceğini ben çoktan biliyordum. Ve - Hayır, lnsilcilis aldanıyonıun. Ben gidip başka bir arkadaşının kapısını çal
hatt.i bir kaç gün ev.-el bu gidiıle itin timdi do.doğru onların evlerine gider. mıf. nk kapısını çaldıiiı arkadaşına ne 
nereye varacağını size söylemek iotedirn. Yardım dilerim. Onların bana yardım söyleyipde ondan ne cevap almıpıı., bu 

onlardan alacağım iltinci lı:apıda da aynı feyleri ve aynı ce-

Karaciğer t,. ye~ salata, manıl 2, kır .. 
mızı biber 3, yumurta oanoı 4 gnım, pey• 

nir 2 den 5 grama kadar, tereyağı 5, lca• 
yısı 5, havuç 5, domates 15 gram, bu 
mevsimde mısır buğdayı 66 gram, •Üt 44 
oığır eti 2 00 gram. 

B 1 vitamininden 100 ölçü bulmak 
için: 40 gram bezelya, 5 O gram yumur• 
ta aanu, 50 gram karaciğer, 50 gramı ... 
tiridya, 66 gram kuru faoulye, 15 gram 

un, IQO gram mercimek, 200 pirinç, 250 
gram patateo, 500 gram süt. 

B 2 vitamininden 1 00 ölçü vereolerı 
1 O gram karaciier, 80 gram bezelye ta• 

nder~ 100 gram küçük Ii.hana. 200 sraı" 
un, 2 00 gram •paııalı:.. 2 88 gram ymnur• 
ta oanaı, 3 30 gram patatea, 66Q ıra"' 

IÜt. 

C vitamininden 1 miligram buı...ıJ: 
için: Yarım gram maydanoz, 1 gram kıt' 
mızı birer, 2 gram limon, yahut portaJ<-1 
ouyu, 2 gram ıapımıık. 1,S gram mand•' 
lina, 2 gram domates, 2 gram Yetil ... 
lata, 2 gram lahana, 5 O gram oiit. 

D vitaminini yemeklerden bulmalı:. çol< 
güçtür) Bun lan yüz ölçü bulabilmek içi• 

200 gram yumurta sansı, 200 gram ta' 

vuk ciğerL 250 gram tereyağı yahut 1 
litre süt lazım olur. Bunları yemek. yahut 
İçmek çok güç olduğundan bu vitat11i• 
için en kolayı bahkyağıdır. Ringa balıi' 

~ tiJ~ 
bnluraanız, o da. balık yağının yerinı 

tar. 

Bizim yoğurdun vitaminleri hcnüı tf.; 

mamı tamamına ölçülmüş değilse ele atı; 
da da A ve B 1 vitamininden bole• bU' 
lunur. Bir de bira mayasının 1 O grofll' 
B 1 vitamininden, 5 gramı da B 2 .,jto' 

mininden yüzer ölçü verir. .. ", 
Daha kusa bir vitamin listesi: Bir g# 

de lüzumu kadar A vitamini bulmok da>' 
60gram yeşil salata, 1300 grarna l<•·ıo' 
süt, yahut 30 gram karaciğer, B vı 1"' 
mini için 2 litre süt yahut 200 graJJl ,.. 
raciğer. Daha iyisi 40 gram bira ın•J'•6o 
B 2 için 30 gram bira ~ay~": yeh~ 
gram karaciğer. C vitaminı ıçın 30 el• 
limon, yahut portakal auyu. Her f"l' ~ 
olduğu gibi, vitaminlerin de fulatl da>' 

· · b" ·· d ne le• rar verir. Onun ıçm ır gun ° dr.e' 
vitamin lhım olduiunu öğrenmek "' 

"'ldir. 
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Diş macunları 
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Kadın i 
.................. MODA .....• 

Geniş Bluzlar 
Modası Imparator bağırdı: Asla 

Bana ve babama sadakatle hizmet etmiş olan 
bu iki kişinin tevkif /erini asla istemem 

Diş macunlan, diş tozları uzun bir 
maziye sahip değildir. Bundan, otuz kırk 
sene evvel diş macunu ve diş tozu bu
günkü kadar revaçta değildi. Hele diş 
macunu diye ortalıkta bir şey yoktu. Diş 

Size çok yalvarırım 
Şayet bu güzel Aıiyeye gönül verirseniz 
onu içimizden·· yanımızdan ayırmayınız. 

-«tr-
B11 •ene modada hakim cereyan tay-

yörlerin vücuda tamamile uygun olma
mıa mukabil blıizların genit ve zenııln 
olmasıdır. Danteli. bir hayli zamandan
beri kaybettiği itibarını tekrar kazanmıı
tır. Blilzluk kumaılar İnce olarak ıeçill
yor. Pililer hemen hemen elbisenin her 
kıemında kendjni gösteriyor. Pikürler 

Leon nasıl olup ta Marinanın tekrar 
es~ vazifesi başına gelebildiğine hay
ret etti. 

tozu da maruf kömür tozu idi.. Hemen 
- " Hayır:. Hayır .. Sal~~ımı borçlu her kes kömür tozu ile dişlerini temizler 

oldugum kımselere nankorluk hareke- . ah kö ükl' ü b' · ak gız" d t 
sıy ve p ır mısv a a e-

tinde bulunamam... ınizlik' dı Sonra! k"' .. ini Çünki o Beni Israilin mukaddes kızıdır 
Bunu bir münasip zaman ve fırsatta 
~e kendisinden anlamağa karar verir
lı:en imparatoriçeye sordu: 

yapar . arı omur yer 
Imparatoriçe ümidsizlenmeğe başla- sodaya bıraktı, soda dediğim karbonat 

dı. diye tanılan bikarbonat dö Suddur. Her 
Leonun yanından kalktı. Marinanın 

. . . kes o zamanlar bununla dişlerini temiz-
yanına geldi. Giımüş kupalara tekrar 1 in ih be nkli uh - O halde arzun nedir? 

Velidin ve Hamanın dostu, mezarlık 
kahyası olan Umran. bu haberden se
vindi.. 

- Bu evde.. dedi. .. Bizim, Beni la- veya oagilere de sık sık rastgeliniyor. KG
railin gözbebeğimiz olan genç bir kız çük kTavatlar da bu sene çok modadır. 
var. Kahinlerimiz bu kızın yıldığına bak- Çok •ade bir blıiz üzerinde ufacık bir 
tılar ve onun çok büyük ve Beni lsrail ~ravat elbiseyi açmağa ve sadelikten 

kavmi için çok faydalı bir mevki sahibi kurtarmağa kafi sayılıyor. Çok zarif blilz· 
olacağını söylediler. Bu sebeple biz bu !ar Üzerinde Çok büyük ve renk renk 
güzel kıza.. Bu güzel A.siyeye çok bağlı fantazi düğmeler artık görünmiyor. Se
bulunmaktayız. Onu görünce, güzelliğine def düğmeler bugünün modasına tam • 
vurulacaksınız .. Kim görse vurulur ve. mile hakimdir. 

er o ıuştu, n ayet pen re , m -
Mavi gözlü kadın, elinde tuttuğu, avu

"'1 içinde sakladığı kağıdı imparatorun 
önune koydu: 

şarap koydu. 
Bu sırada Marina yavaş sesle şunla- katelifd' ko!~u dişnltozlanıktımeydanb"t~ldıd, .~-

an ~ macu arı ç ve u un un-
rı söyledi: 

Vezirin Beni lırail ile a.li.kalanmaıı 
kavmi için hakikaten bir nimet olacaktı. 
Esasen o vezir olalıdanberi Mısır halkı
nın, kıptilerin zulmü azalmışb. Eskiden 
davalarda hep haksız çıkarılan Beni ls
rail halkında hakimler de adalet ve insaf 
yolunda kararlar vermiye başlamışlardı. 

- Şunu iınzalauuş olmakla benim bü
tiin ıırzulanmı yerine getirmiş... Ve ay
tıı zamanda da kendi saltanatınızı, ha
Yatınızı koruyacak en mühim tedbiri 

- Imparatoriçe hazretleri.. Impara-
yayı kapladı.. Diş macunları aşağı yu-

torun tabiati bir ken·e bir işe hayır .. karı hepsi ilmi birer formül üzerine ya-

Asl! dedi mi bir daha geri dönmez .. An- pılır .. 

~ olursunuz. • 
Leon, sarhoşluğun tesiri altında önü

ne konulan bu kağıdı belki de hemen 
lııızaiıyacaktı. Fakat bir !n... çok kısa 
&~en bir !n gözleri Marinanın gözleri 
ile karşılaştı. 

cak kendisine muhakkak bir şey yaptır- Halkm ~u veya bu dı~ ıııacununu tcr
mak istiyorsanız daha kumaz ve tevilli cih edişi, formülünü bildiğinden ve ınu
hareket etmek lazımdır. vafık bulduğundan ziyade ağızda bırak

tığı lezzet, çeşni ve zevk etrafında top
lanmaktadır. Bugün mcm!tkclimizde 
yapılan diş macunlan büyük bir iUna 
mahsulü ve değerli bir teknik ve ilim 
eseridir .. Hepimiz zevkimize göre bir 
diş macununu sevmiş kullanır olmuşuz
dur .. Ben kendi hesabıma bir markanm 
tiryakisi oldum, ağzım başka tat başka 

çeşniyi yadırgamaktadır. 

Vezirin kendi mahallesine tenezzül 
ederek gelme•i Mımda büyük bir hadise 
olacaktl ... 

esasen bunun içindir ki ;\.iyeyi kem göz- T AVSIYELER 
!erden esirgemek için hep kapalı tutarız. Örgü iinelerini kullanmadan evvel bir 

hiavi gözlü kadın bu çok kısa unın 
lıırkrna varmamıştı. 

lmparator. kendini toplaınağa çalışa
raJc sordu: 

- Bu k.ağ:ıdda ne var ve ben neyi iı.n
ta. edeceğim. 

- Haşmetmeap .. Bu kağıdda iki ser-
8'!rinin adı yazılı .. Ve siz bu iki serseri
lllıı. tevkif edilmesini emr~deceksiniz. 

- Bunların suçları ne? 
- Size karşı kötü fildrler beslemek 

"&hayatınızı, saltanatınızı tehlikeye dU
~k komplolar kurmak. 

- Vay canına .. demek bu iki serseri 
<le~ kimseler oldukça mühim 
lldaınıar ... Isimleri nedir? 

Ne yapacağını şaşırmış ve aynı zaman
da başvekile de söz vermiş olan impara
toriçe Marinanın bu sözlerinden yeni bir 
ümide kapıldı. 

- Nasıl .. dedi. Na ıl tevile sapayım .. 
Çabuk söyle .. Eğer bu kağıdı iınzalat

mağa muvaffak olursan seni yalnız taltif 
etmekle kalınanı, saraydaki bütün cari
yeler üzerine amiri mutlak tayin ede
rim. Sana her istediğini veririm. 

Marina gülümsedi: 
- Sizin teveccUhleı:inizi kazanmış ol

mak benim için en büyük mükMat ve 
taltiftir ... dedi. Yapılacak şey basit ... 
Vakıii böyle siyasi işlere cariyelerin ka
rışması doğru değil. Fakat Uzun yıllar 
hükümdarların mahremiyet ve hususi
yetleri içinde yaşadığım için benden bir 
şey gizlemezler.. Imparator hazretleri 
bir kerre olmaz, dediler. Bu akşam bu 

- Sebastiyano ile Hıristidi.... iş üzerinde ısrar etmeyiniz. Yarın size 
lmParator iki sadık adamının isimle- söz veriyorum, o kôğıdı imparator imza-

tiıı; duyar duymaz yerinden sıçradı: lıyacaktır. 
ı.:- Ne. ,. diye bağırdı. Onlar mı? .. On- Mavi gözlü kadın, Marinanın verdiği 
"'1'1ll tevkifini ı::ıi istiyorsunuz.. Asla.. bu teminata inandı. Elinde şarap kupa
Seneler ve senelerce bana ve benden !arı tekrar imparatorun yanına gitti. 
°"""l de babama sadakatle hizmet et- Leon.. gözleri masanın üzerinde ve 
% bu iki adam bana nasıl düşmanlık önündeki kAğıda dalmış .. düşUnüyordu. 
edebilir. HattA onlar saraydan kendilik- - Haşmetmeap.. Bu son şarabı da 
lerinden uzaklaşmanuş olsalardı burada içelim ve sonra bu geceyi müsaadenizle 
hnımda alakordum. benim odamda geçirelim. Marina dn bu-
lınparatorlçe hiç beklemediği bu mu- rasını toplasın .• Havalandırsın.. 

lt.,,eınetten biraz şaşırdı, fakat mağlO.p Imparatoriçe imparatorun kulağına 
0lıtıaru. eğilerek ilave etti: 
() - Hakkınız var Haşmetmeap ... dedi. - Vaadettim ya .. bu gece bir veliah-

•darn!ar size senelerce sadıkane hiz.. dın yola çıkması pek ınUmkUn. .. 
illet etmişlerdir. Fakat bir insanın gafil Leon, Sebastiyano ve Hıristidi ınesele
-Vlanınası, hislerinin değişmesi içln ba- sini derhal unuttu. Imparatoriçenin elin
lq en kUçük sebepler k!fi gelebilir. Baş den şarap kupasını alarak başına dikti. 
Veltuden aldığım habere göre Sebasti- Sendeliyerek ayağa kalktı. 
~•tı.o ve HırisUdl doğrudan doğruya ha- - Haydi .. dedi. Gidelim. Bak böyle 
:luıııa kasdetmek için komplo kur- tekliflerin ne kadar çok ve ne kadar 
C\..~lar. Bu tevkif emrini imzalayınız. sık olursa olsun asi! reddetmem ... 
~"ıar ele geçirilsin.. O zaman bizzat Odadan çıkarlarken imparatoriçe Ma
o\ r&ıı!arını siz yapınız. Itiraf edecek rinaya m!nalı bir şekilde bakarken im
"<! lırlarsa cezalarını da yine siz tayin parator da bu emektar cariyeye manalı 
~· surette gü!Umsiyordu. 
!'-t:,•• Marina ciddiyetini bozmadan hürmet-
~ vfiUiiDif•ooCaii··yo:.s ıe yerlere kadar eğildi .. Iki ayn hisle 
• l.11 • kendisine bakan bu iki haşmetlinin içle
l, bf r. GÖS'rEREN BİLGİ•: rinden neler geçtiğini zeki kız bu anda 

- pekala biliyordu. 
l ~ı:ili çocuklar.. •• BİTMEDİ •• 
l~kuınaya hevesli, fakat kitap illa- - .. -
l~'tak kardeşleriniz için okudu- ESTONYADA BtJYUK 
:..._.Ilı mek1ep kitaplarını çocuk BİR FIRTINA OLDU 
l~itgeıue kurumuna verirseniz Bil· Tallin, 28 (A.A) - Şimall Estonyada 
la~ 1 llrkadaşJannın çoğaltmış ohu- zuhur eden şiddetli bir fırtına rekoltele-
,,,,rıuı.. 

'•••••••••••••••ıı••••••••••••••••••••• ri tahrip etmiş ve bir çok evleri ha..c;ara 
.,_~ __ ':ğratmıştır. 1 ~ 'LX/. '°W..<oU.dlll'7/#/./..uYNJ 
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~İes4enin sen Margarit adasından 
lıı.ıiğ; ı,.,:ulona getirilmelerini bana em
~ ""'ISeJeri.. Onlann burada bulun

~ ''lı6. "-' dernclı: biliyor musun .. 

t~~~ nerede ise ötekinin.. Es
d~l ve likan!ırun.. Daha doğrusu o 

!erce şey gelir aınnıa ... Adamakıllı tek 
bir şey gelmez.. 

Barbezyö, Danjoya kızdı .. İçinden : 
- Apdal. Dedi.. Benim aklıma gelen 

senin de aklına gelmiş olsa aklını oyna
tırdın.. Hele sabret bak." Neler olacak •• 

~~ g~•nç kızın da nerede ise ken- • • • . • • • • • 
~ ~~· nihayet meydana çı- Vakit sabahrn biri .• 

• -.~. tir.. Demir maske Faribol, Mistufle, Frer 
'IUı ..... ~., .. 
ıı., ""ltl;ıtıno ""8ini çıkarmadı.. Sadece Krizostom Greııoblden çıkmışlar İzer 
taıılJlı. ~.kanatacak derecede ısırdı.. nehrinin sağ sahilini iki kilometre kadar 'it tı\iidde lru daha sürdü.. takip ettikten sonra eski ahşap bir köp.. 
~··· t böyle konuşmadan yol al- rUden nehrin karşı sahiline geçmişlerdi 

•b,,~.. ki karanlıkta önlerine bir takım gölge-
~~ banı:. Yine. •illrutu ihlAl etti.. !er lırladığını gördüler 
~ · Benım aklıma bir şey geli- Demir maske kılıncını çekerek hay-

l<t Danı kırdı : 
Oı,.!:an ° cevap verdi. - Kim var orada .. 

her ı<ey · Dostum senin aklına Cevap veren olmııdı .. Fakat yolun ke-
run h<'r ""8t hi~ değil. Bin- silnı~ oldugu belli ıdi ve taın olun 

Ağız ve diş ijiyeni umumi sıhhatimi
zin en hassas yeridir .. İyi bilmeliyiz ki 
sağlaın dişlere malik olmak gıdayı iyi 
çiğnemek hazının yarısıdır. 

Çocuklu 
-*

Memurların vergileri 
indirilecek 

Ankara - öğTenildiğine göre hükü-
met, çocuklu memurların vergilerinden, 
çocukların adedine göre tenzilit yapmağı 
kararlaştırmıştır. Maliye vekaleti bu "ıu

susta tetkiklere başlamıstır. Tetkikler bit-
tikten ~onra bir 18.yiha hazırlanarak mec

lise verilecektir. 
Çocuklu memurlara yardım yapılması 

gerek Büyük Millet Mecli•ince ve gerek
ae parti kurultayınca temenni edilmiıtir. 
Bu euretle hükümet bu temennileri yeri .. 

ne getirmeğe ç.ah"maktadır. 

inhisar Birasl 
--i 

ı ağustostan itibaren 
yeni mamulat satışa 
çıluyor-
Inhisarlar idaresi, Ankara bira fabrika· 

sının devrj ve teslimi için temaslara baş· 
lanmıştır. Ankara Çiftlik bira fabrikası, 

bu ny sonundan evvel tamamile inhisar
lar idaresi tar~ ftndan tesellüm edilmiş 

olacakbr. 1 Ağustos tarihinden itibaren 
yeni inhisarlar birası ıahşa çıkarılacak· 

tır. Çiftlik birası şişeleri üzerine, inhisar 

birası için hazırlatılan )•eni etiketler ya· 
pıştırılacaktır. 

Bira fiatlarının indirilmesi İçin yapılan 
tetkikler vekaletin tasvibine arzedilmiş

tir. Yeni fiatin 1 Ağustos tarihinden iti· 
baren tatbiki için vekiletin kararıru sür
atle vereceği ümit edilmektedir. Yeni bi
ra fiatının on be..,, müdafaa vergisi bera
ber 16 k..ruş olacağı anlaşılmaktadır. 

Bomonti fabrikası hakkında şimdilik 

verilmiı bir karar yoktur . 
$"'? 

tasında da müse!Hlh bir adam hayal me
yal belli oluyordu .. 

Şayet onu bcğcnmiı olursanız .. Size yal- mum alevine bir kaç tane tutarsanız ip .. 
varırım. Yalnız kendim için değil .. Bütün !iği koparmaz. 

Hakikaten de bu mühim 
oldu .. 

Umran, vezirin maksadını 

bır hadise 

bilmediği 

ve hayra yorduğu için seviniyordu. 

Velid, ihtişamlı v~zir kıyafetile Beni 

lsrail mahallesine girdi. Halkın kendi 
hakkında yaptıkları büyük tezahürata 
memnuniyetle mukabele etti. 

Bir takım evlere girdi. 

Halkla. Beni lsrail halkı ile yakından 

tema• etti. 
- Akşamları ne yiyoraunuz) 
- Kocanız ne İ§ yapıyor} 

- Naaıl geçiniyorsunuz} 
Gibi sualler aorduktan sonra evin her 

tarahnı geziyor. ıözde bu mazlilm ve 
mağdur kavmin bütün dertlerile yakın
dan alakadar olduğunu i~at etmek isti· 
yordu. 

Halbuki, Velidin manevrası büsbütün 
başka idi.. O. Beni lsrail arasında iyi ta
nınmış olan Umranın rehberliği ve kendi 
vezirlik nüfuzu sayesinde ve sözde halka 
yardım gayesile evleri dola~ırken. Bir 

Beni lsrail kavmi için yalvarırım ı Asiye .. 
yi ya yine burada.. Bizim içimizde bıra· 
kınız.. Veyahut ta .. Onu kendinize cari· 
ye olarak alınız. 

Bu teklif, bu açık kon11ıma Velidin 
hoşuna gitti. 

- Peki.. dedi.. Sana ıöz veriyorum. 

Eier bu güzel kız hakikaten hotuma gİ
deroe onu nikahla alırım. Akıi takdirde 
burada bırakınm .. 

Bu teminatı ki.fi gören Umran, içinden 
güzel At.iyenin Velidin hoıuna gitmesini 

bile temenni etti. 
Velid, Asiyeyi; henüz on yedi. on •e

kiz baharından ve cidden harikulade gü
zel bir kız, buldu. 

Gözil önünde hükümdar Kabusun sa· 
rayında, kendi sarayında, hatti. mezar
lık sarayında bulunan bütün cariyeler, 
hepsi de seçme güzd olan dilberler can
landı. Asiye bunların hepsinden üıtün bir 
güzellik. ve cazibe taşıyordu. 

Umran kolunu sıktı . 

- Muvafık .. dedi.'. Hemen sarayıma 
gece evvel kireçli taşla işaret ettiği evin gelsin ..• 
kapısından girmeyi tasarlamıştı. Umran. 

Bu ev de .• Eğer doğru ise.. Mısır diya~ 
nnın en güzel kızı Aaiyenin evi idi. 

Nihayet o, evin önüne doğru yaklaş
tıkça Beni lsraili de .. Umranı da bir en
di,e ve telaş aldı .. 

içlerinden: 

- Eyvah.. Diyorlardı .. Eyvah. Eğer 
vezir yanılır ve hu eve .. Asiyenin evine 
girmek isterse. .. Asiyeyi görürse.. Üze

rine titredikleri bu Beni lsrail kızı mah-

- Sözünüzde duruyoraunuz. değil 
mi) 

Diye sordu: Velid bir az düşündü: 
- Umran .. dedL. Sözümde d11rmasına 

duruyorum. Fakat mukabil bir p.rtım 

var. Benim. Benim, Beni lsrailden bir kızı 

nikahla almaklığım balk araııında birçok 
dedikodulara •ebep olabilir. Ayni zaman
da A..iye de kendi kavmi, sizin kavminiz 
hakkında bana iltimasta bulunabilir. 

volmuş ıayılırdı. Bunun için ben bu ıene Asiye ıerefine 

Bu sebeplerdir ki, Umran Velidi bu Mısır halkının vergisini yine kendi ke· 

* 
Beyaz mermeri temizlemek için ooğuk 

ıu lçerloinde adi karbonat eritiniz. Bu· 
nu bir hrça ile mermerin Uzerine allrünik. 
Sonra temiz eu ile yıkayınız. 

* 
Mandanozu uzun ~aman taze olarak 

muhafaza etmek lhımıta aldığınız vakit 
bir kaç saniye sıcak ıuya batırmak k&R 
gelir. 

* Y ahlızlı çerçeveleri, avizeleri o.inek 
Pİ•liğinden korumak için beı pırasayı ya
run aaat bir litre su içerisinde kaynabnu. 
Sonra bir hrc;a ile bu suyu çerçevelerin 
kenarlarına ıürünüz. Sinekler katiyen 
konmazlar. Yalnız avizelere b11 ıuyu fır
ça ile ıürerek leke yapmamasma dikkat 
etmek l&zımdır. Bunun için fazla ı"1an~ 
yerlere temiz bir pamuğu bastırarak fu. 
la suyu almak Hfidir. 

* 
Sirlte içeri.sinde tuz eritiln1ek ıuretlle 

elde edilen mayi de mermeri beyazlat· 
mak hususunda çok faydalıdır. 

* Huır şapkalar bir dit fırçuını talk 
tozuna babrmak 

ıonra lc.urutulurea 
parlak durur. 

1tıretile hrçalanır ye 

uzun zaman temiz ve 

Kont Cianonun 
lapan ya •e yahati 

noktada ve Asiyenin evine gelmeden ge~ temden vereceğimi halka ilAn edeceğim. Kont Cianonun Frank.oya yaptığı zi
ri döndü=k istedi. Fakat ;\.iye de bana aıl& kendi kavmi yaretin neticeleri hakkındaki haberler do

- işte .. dedi .. Bizim kavmimizin ya- hakkında sahavette bulunmıyacak .. Be- lıı.yuiyle nazi mahfilleri Frankonun hiç 
~yış şekillerini ve §artlannı gördünüz.. nim işlerime hiç bir suretle kanşmıya- değilse Ağustosta Romaya gelmeyi Ye 
Fazla yorulmayınız. cak 1 Muesolini ile ispanya müzakereleri esna-

F akat Velid, Umranın bu sözleri ne Bu şartlar altında güzel Asiye ile v•zir oında kabul edilen muahedeleri imzala-
makoadla ıöylediğini derhal sezdiği için: Velidin nik&hları Mısırın ba.şk&hini Ha- mayı vadettiğini iddia ediyorlar. Bu an-

- Hayır .. dedi .. Şurada kapalı bir ev ceb ve Beni lsrailin başkahini t"rafından la malar kısmen aleni, kısmen gizlidir. 
görüyorum. Bu kapala ev hem merakı- kıyıldı. Ve kat'i olarak ispanyanın mihverle itti· 
mı, hem de merhametimi çekti. Oraya Düğün, o zamana kadar M18ırın e ini fakıru tayin etmektedir. 
da girmek isterim. görmediği bir ihti~am içinde oldu. Ecnebi mütahitlere göre, Hitler ve et-

Bu •Özler, Ümranı sararttı. Velid, düğün ,erefine o gün ölülerden rafındakiler imdilik l•panya ile mihver 
O, Velidin ne kndar kurnaz olduğunu baç) •.. Almadı. il sahilleri, gece sabaha arasındaki bu ittifakı gizli tutmak İcap 

bildiği kadar doğru •Özü daima iyi kar- kadar çalgı ve §arkı seslerile inledi. ettiği fikrindedirler. Bu anlaşmalar. en 
şıladığını da bilirdi. ~1tsır halkı, güzel siyenin düğünü müsait zamanda. hüyiik bir enternasyo

Kavminin beklediği büyiik kurtancı ferefine o sene de verginin vezir Velid nal gerginlik anında ortaya atılarak cDo--
olduğuna inandığı Velidin kulağına eğil· tarafından ödeneceğini haber alınca bir mokrasi gevezeleri> ne öyle bir manevi 
di: kat daha sevindiler. darbe indirilecek ki bunlar harp çıkarma-

Şafak ağarıyordu ki uzaktan-;;;;i"'u:ikf Filhakika bir insan grubu uzaktan be
tarafını kaplamış büyük bir orman gör- lirrnişti .. Bir yaylrnı ateşi duyuldu. Mon-

dan Almanyanın Danzig üzerindeki AT• 

zularını tatmin etmeyi tercih edeceldt>r

dir 
Faribol da kılıncını çekrniş, atından diller.. senyör Luinin yanı başından bir kaç 0eu<M't0 

atlamış.. Gölge adamın 
ğa hazırlanmıştır. 

üzerine :ıblma- Birru: sonra onnanın içinden sil!h ses- kurşun vızıldıyarak geçti .• 

Monsenyör Lui derhal protestan pa
pazına verdiği emri hatırlamıştı.. Fari
bolun hareketine mani oldu .. 

!eri duydular .. Sesler gittikçe hızlaşıyor - Sir .. Sir .. Yalvarırım size .. Kaça- Tibete giden 
ve artıyordu... ltnı .. Kuvvetimiz kMl değil .. Biraz daha Alman heyeti.-

Tam ormana gelmişlerdi ki birden or- geç kalırsak kaçmağa da imk!n bulama- Berlin, 28 (A.A) _ Tibete gi.tml§ 
mandan bir düzine kadar süvarinin dört yız.... lan D E t Sch eff · id · ~-._. .. .. o r. rns a erın aresınuau 

- Sen dur .. Dedi.. nalla çıktıgıru gordüler.. Bu ilk muvaffakıyetsizlikle beraber h t' akında Alın d'" ,.. 
Sonra kendi atından indi.. Yavaş fa- Demir maske bu süvarilerin arkasın- bütün ümitlerinin suya düştüğünü gö- baebeye 

10 Ylın kt dir anyaya oneceı;• 
r verı e e . 

kat emin adımlarla yol ortasında ve bir dan gelen rahip Reymondu tanıdı .. De- ren zavallı Demir maske ağlıyacak gibi Gaz t 1 b h tin' k ldu 
insan grubunun önilnde duran adama mir maske kendini tutamadı.. bir halde : ğ tame e er, Uualoeyett _da•laanmış 0 

-
, .. .. · Ka . . u muva ye en o yı memnıı-

dogru yurudü.. - Ne o.. çıyor musunuz? - Hayır .. Hayır .. Dedi, sız kaçınız .... ni et izhar tmektedirl 
Sesi işitilecek mesaieye gelince mırıl- Diye haykırdı.. Siz gidiniz .. Ben kalacağım ve .. Ölece- YH t Lhae .,,_,er.~-~ T'bet ,_,. 

. eye , ssa ve .;:K)Jgaı.~e ı .uu~ 

danarak se.'lendı : Protestan papazı ve adamlar! durdu- ğim... küın U k'-· • ___ ,__dan kabul e..t••-•· 
Lar L !ar B .. . t tan e er «ııı ....,......,. ~-

- oşc ... • unun uzerıne pro es papazı na- 1 b" k k lleksi <>olar ve bilhaııııa 
Adam b la erdi R d ka•-·· b' . ite U . . o up ır ço o Y u paro ya cevap v · : eymon : çar "'ll9 ır v~y~ .e erını Y~ ~ 50 kadar canlı hayvan getiıınektedir. 
- Nant.. - Sir .• Dedi, taliimiz aksi gitti.. Ta- tıktan sonra maıyetine ışaretle bır emır * --Demir maske heyeeanla sordu : mamen mağl(lp olmaktansa ricali tercih verdL 
- Rahip Reymond nerede? ettim .. Şimdililı: birer köşeye dağılıp giz- Bu. adamlar henıcn Monsenyör Lui- Tbe~ t':'htelbahirinin 
- Buraya üç saat mesafede ..• Biz bu- lenmek icap ediyor .. Fakat emin olunuz nin Uzerine atıldılar, sil!hını elinden al- yüzdürülmesi 

rada kardeşlerimizin ricatinl temin ve- tekrar yapacağımız bir harekette mu- dılar ve onu zorla atının üzerinde tuta- mesele oldu-
ya düşmanı pusuya düşürmek için bek- hakkak muzaffer olacağız.. Sir .. Bizim- rak ve etrafını kuşatarak İzer köprüsü- Londra, 28 (A.A) - Them tahtellııa-
liyoruz.. le beraber geliniz.. ne doğru süratle uzaklaşblar. birinin su yüzüne çıkarılması harekb-

- Düşmanla earpışına ne zaman ola- - Hayır .. Hayır .. Ben İvonu kurtara- Bu sahneye bili! hareket şahit olan nı icra edecek olan Zelo vapurund4d 
cak dersiniz? cağım veyahut ta öleceğim.. Faribol, Mistufle ve Frer Krizostonıa al!l.t ve cihazların takviyesini mUtealdp 

- Bu sabah saat beşe doğru... - Sir .• Adamlarıma verdiğim emirde doğru yürüyen papaz Reymond onlara: derhal mezk(lr tahtelbahirin su yilz(laf' 
- O halde savaşa iştirak için ancak insanların değil, hayvanların üzerlerine - Dostlanm, dedi, vaziyet! anladınız. çıkarılması işine başlanılacağı haber ve-

vaktiıniz var .. Şimdilik , \lbhısmarladılı: ateş etmelerini söylemiştim .. Öyle ki Şimdi sizden beklediğim en büyük hiz- rilmektedir. 
kardeşler .• Yine görUşüı·üz.. şimdi düşmarılarıınız tamamen yayan met peşimizden gelenleri burada bir 

Demir ma,ke ve arkadaşlan gecenin vaziyettedirler. İşte bakınız.. Ormanın 



~ HAYAT ve SIHHAT s • • . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ne gibi hallerde 
vitaminsiz kalmak 

tehlikesi hisıl olur 
Yazan: Dr· Muallim Abdi Muhtar 

-- 6 •• 
Vitaminlerin vücudumuza dışar1dan denizinin ortasını çizen nazari bir çizgi

~ediğimiz yemeklerle girdiğini ve giren nin bizim olan tarafına, vapur geçer gcç
Y.itaminlerin de mide ve bağırsaklar ta- mez ishnle tutulur, bu ishal müthiş ve 
ıafmdan hazmedilerek kann girdiğini muannlddir . .Hiç bir ilaç, hlç bir vasıta, 
.öylcmiştim. hiç bir hekim bu ishali durduramaz. 

Bu esaslı bilgiyi edinince bir insanın Adamcağız birkaç saat içinde, kansız, 
n gibi vaziyetlerle Vitaminsiz kalmağa cansız, mecalsiz, bedbnht bir adam olur. 
manız kaldığı kolayca anlaşılır. Tabiatiyle yemekten kesilir, perhize baş
ı - Meselft, gıdasız kalmak, yahut )ar. Ancak mahdud bir kaç gıdaya kat-

fakrii zaruret dolnylSyle Vitamin bakı- laıur. Onların haricinde kalan herşey 
\ mmdan kötü gıdalar almak ve yahut kendisine dokunur. 
1 moda yilzünden şişmanlamak korkusun- Hiç bir tilrlil vasıta ile hastalığından 

i
l elan kifayetsiz yemekler yemek veyahut k.urtulamıyan bu adam, aklınca kendini 
her hangi bir hastalık yUz.Unden uzun bUyük hekimlere tedavi ettirmek için 
perhizlere tAbi bulunmak gibi sebepler- Avrupaya gitmek Uz.ere yola çıkar. Fa
le Yilcud Vitamlnsiı: kalmak tehlikesile kat vapur yukarıda söylediğim çizgiyi 
kupl~ır. geçer geçmez ne bhal kalır, ne hastalık 

Bu saydığım bUtiln şekiller Vitamin kalır, ne hekime ihüyaç kalır. Artık mu
alamamak yUz.Unden Vitaminsiz kal- nr denilen ne kadar yemek, zararlı bi
maktır. lJnen ne kadar içki varsa hepsini içtiği 

2 - &lbuki lldncl bir nevi sebepler halde, kendisine hlç blr ,ey olmaz. 
vardır ki Onlar da bol bol Vitamin alın- Bu hali b1r defa detiJ. belki elli defa 
dıJı halde vilcud yine Vitaminsiz kala- te<:rilbe Ue tekrar etmiştir. 
bilir. Vitaminler mide ve bağırsaklar ta- Gece ile ıUndUı:Un, sabahla akşamın, 
rlkiyle haunolundutundan ve kana bu inbatta poyrazın, denize yakınlıkla uz.ak
yoldan girdiklerinden, mide veya ba- lığın velhasıl harlct &leme aid bir çok 
jınakları hasta olanlarda bu Vitamin Amillerin lnsanların asabı cümlesine ve 
bunu ve imtisası bozulursa, alınan Vi- bu tarik ile (Hormon) bezleri üzerine 
tamlnler haunolunmadıAı için, alınma- çok hususi tesirler yaptığı yeni olarak 
IJllf olmakla müsavi olurlar. öğrenilmeğe başlamıştır. HattA Izmirde 

KoJlarmda, göğilslerinde, mafsalların- Birinci kordon ile UçUncU Kordon ara
da ağrıdan mustanp olan, muannid baş sında bile birincilerin milhJm surette 
ağrıları çeken ve her tUrlU tedaviye rağ- aleyhine olan bir çok farklar vardır. 
men bu rahatsızlıkları senelerce geçme- Amerikalının adalar denizinin muay
~ bir çok ha.stalıırın, çektikleri ıstıra- yen bir mıntakasmın garbında veya şar
bm hakiki ebebi bazı Vitaminleri hazm- kında bulunmakla vücudu muvazene-
etmemiş olmalandır. Onlara vücudları
nm mahrum kaldığı Vitamini vermenin 
yolunu bulmak şartiylc yıllardanberi 

çektikleri ıstıraptan kolaylıkla kurtul
duklannı kendileri de gördükçe şaşmak
tadırlar. 

Keza, midesinde olser oJanların, mi
delerinde fazla elqilik ve gaz o1anlann 
veyahut ameliyatla midesinin bir kısmı 
çıkanlınış olanların Vitaminsizliğe ma· 
ruz kalmak tehlikeleri vardır. 

Keza sık sık ishali olanların, bağırsak
ları bozuk olanların bağırsaklar vasıta
s.iyle hazım ve massolunacak Vitamin 
aksamından mahrum kalırlar. Aldık.lan 
Vitamini ishalle kaybeden hastalarda 
görülen bir çok Arızalar vücudun Vita
minsiz kalmasından mUtevelliddirler. 

Bir kelime ile hUlAsa ederek Vitamin
ler kanımıza hazım cihazı vasıtasiyle 

girdiklerinden, haı.ım cihazı kusurlu iş
liyen herkes Vitaminsiz kalabilmeğe 
manız bulunmaktadırlar. 

3 - Halbuki UçlincU ve çok mühim 
olan diğer bir nevi sebepler vardır ki 
onlar da; Vitaminler gıdalarla bol bol 
alınmış olduğu ve alınmış olan Vitamin
ler mide ve bağırsaklarda kafi derece
de hazınolunduğu halde dahi insan yine 
Vitaminsiz kalmaktadır. 

Vitaminler yemeklerle alınır ve mide 
ve bağırsaklar yoliyle kann geçerler; 
fakat kana giren bu Vitaminler, kağıda 
dUşcn mürekkep gibi hemen vücudumu
uı yapışmazlar. 

Vücudumuza giren Vitaminlerin nere
de duracakları, durdukları yerde ne ka
dar kalacakları, ne vazifelerde kullanı
lacakları, lazım oldukları yerlere lazım 
olduklan miktarda ve lazun olduklnrı 
znmnn gitmeleri vizesi vardır ki bunları 
da (hormon) beileri idare ederler. 

Binaenaleyh vücudumuzun her hangi 
bm sebeple bu (hormon) cihazları bozuk 
olursa aldığımız Vitaminler !Azım olduk
forı yerlerde, lüzumu olan miktarda bu
lunamazlar ve marazi olan bir takım 
gayri tabillikler yüzünden, tabii gayele
rinden ayrı işleı·e snrfolunarak heder 
olurlar. 

sinden çıkacak veya muvazenesinde du
racak şartları buluyor. 

Bu şartların neler olduğunu bulmak 
meselesi ayrı bir meseledir. Biz bunları 
bulsak ta onların varlığı yaptığı tesirle 
belli olmaktadır. . 

Istanbulda bir ailenin çocuğu vardır. 
Kendisinde (Astına) denilen nefes dar
lığı hastalığı vardır. Bu çocuk tahsil için 
otuz sene ewel Almanyaya gitmiştir. 

Berline varır varmaz nefes darlığı geç
miş ve ne zaman Istanbula avdet etmişse 
hastalığı artan bir şiddetle nüksetmiştir. 

Nefes darlığı olan bir çok lstanbullu
ların hmirde tamamen iabatlandıkları
nı görmlycn kalmış mıdır? 

Benim kendi hemşirem elli sene nefes 
darlığı çektiği ve gece gündilz bundan 
mustarip olduğu halde iki sene kalmak 
üzere Ankaraya gittiğinde, Ankaraya 
girdiği günden çıkacağı güne kadar bir 
gün nefes darlığı çekmemiştir. Son ı:a
manlnrda bu müşahedeler çok yeni izah
lar kazanmışlardır. 

Ankaranın Tansiyon artırdığı ve Tan
siyonluların Ankaraya gitmekten kor
kuları moda olacak kadar herkese mn
Him olmuştur. Halbuki Ankaranm Iz
mire nazaran (1000) metre yüksekte 
oluşu gibi oyuncak bir izahla bunu an
latmağa razı oluyorlar. Halbuki ödemi
şin Bozdağı da lzmire nazaran (1000) 
metre yüksektir, fakat Ankarada rahat
sız olan bazı böyle hastaların Bozdağın
da hiç rahatsız olmadıklarını hattA bil
Iıkis rahatlandıklarını kendim görmü
şümdür. Bu garip hfidiscler, fakat garip 
oldukları için vakıfi olmaktan çıkmıyan 
bu hadiseler Adi bir irtifa meselesi, bir 
(kemmiyet) meselesi değil, çok derin 
bir cümlei asabiye ve Andokrin meka
nizması meselesidir. 

Gölcük (800) metre irtifaında olduğu 
halde, insanın asabt cümlesini ve Andok
rin sistemini ve rUht huzurunu yaratan 
kudreti nereden alıyor. Bunu tldt bir 
irtifa sebebiyle izah etliğini zanneden
ler çok aldanmaktadırlar. 

•• BİTMEDJ •• 

e ı pan 
Dün sabah şafakla beraber harekete 
geçerek muharebe tatbikatı yaptılar ltalyan 

ltalyan 
aleyhtarları 
lehtarları 

Paris - Midi gazetesinden : 
Malum olduğu üzere Kont Cianonun El Pcnsamienta Navarro gazetesidir. Bu 

ispanyaya yaptığı ziyaret Frank.onun Navarın çok eski bir karlist gazetesidir. 
eniştesi ve dahiliye nazırı Serrano Sune- Bu gazete, Almanlar t 9 3 7 de Viyanada 
rin evvelce Mussoliniyi ziyaretini iade· girip de Don Karlosun torununu hapset• 
dir. tikleri vakit «Alman istilası. diye yazı 

Kont Cianonun yaptığı ziyaret, yeni yazdı. Hatta, Avusturyaya 'arşidükü ve 

ispanyanın müfrit Jtalyan taraftarlariyle Don Karlosun biricik oğlu için Navarlı
ltalyan aleyhtarları arasındaki ihtiliifı lan duayn davet etti ve cAllahın düıı· 
had hir safhaya çıkarmıştır. manlannın murdar ellerine düşmüş> de-

Y eni ispanyada ltalyan doıtluğunu fa- di. BugÜn arhk bu gazete ortada da yok
lanj demagojik cenahı, ltalyan aleyhtar
lannı da eski ananeci karliatlerle eski 
clspanyol teceddüdü> nden alfonscu 
krallık mensupları temsil etmektedir. 

tur. 

Matbuatları 111'1 kontrol altında ise de 
karlistlerle krallık taraftarlan ekseriyet 
itibariyle faşist alehdarı ıiyasete d~man· 
dır. Bunlar, fikirlerinden döndürüleme• 

- BAŞTARAFI 1 İNCi SAHİFEDE - Atatürk heykeli önünde parlak bir ıeçid 

lspanyol milli - ıendikalist falanjnın 

reiıi Serrano Suner ıöyle söylüyor: 
- ltalya ile Almanyanın ittifaki, ııkı 

kültürel ve ik.tısadi birliği, yeni lıpanyol 
ıiyuetine iatinat etmelidir. 

miıtir. 

vetler, karıılık.lı olarak Hacı Huan te· 
pesinden, Emrez tepeleri, Hacı Halil 
sırtları iatik.ıımetinde mevzi almışlardı. 

Bu büyük tatbikatı vali, komutan ve 

belediye reisi de tak.ip ediyordu. Kamp 
talebelerine ıubaylar, tatbikat hak.kında 
izahat veriyor ve yapılan hareklt, bütün 
aafahatile takip ediliyordu. 

Tam bir muharebe vaziyetinde idik. 
O.alarn yayılan, tepeler arkuında mevzi 
alan askert kuvvetler, keadilerine verilen 
vazifeyi büyük bir ciddiyetle yapıyor, 

kahraman erlerimiz, biran evvel netice· 
ye vasıl olmak için büyük bir gayrd ve 
enerji ıarfediyordu. 

Saııt ıekize doğru iki taraftan birinin 
ağır bastığı görüldü. Ağır basan tarafın 
netice üzerinde müessir olması muhak
kakb. Ateş tanzimi. ateş himayesi, erle· 
rin harekatı cidden mükemmel olmuş ve 

gençler bunları takdirle seyir ve takip 
etmişlerdir. 

Bir hakem heyetinin idare ettiği bu 
muharebe tatbikatı esnasında manevra 

mermisi ve topçu atı,ları yapılmışhr. Tnt
bikat tam ;aat dokuz buçukta nihayete 
ermi17tir. 

Talebeler bir müddet İstirahatten ıon
ra Kemer İstasyonuna gitmişler, orada 
trenlere indirme ve bindirme tatbikatını 
yapmı !ardır. 

GEÇID RESMi: 

Ege, Kültür ve Tecim lisesi tnlebeleri· 
nin kamp devresi sonu münasebetile 
kamp talebeleri dün akpm saat t 8 de 

reami yapmışlardır. 

Genç erler heykele bir minnet ve tük· 
ran çelengi bırakmışlardır. 

Bu ıırada vali ve komutan cümhuriyet 
meydanına gelerek ıenç erleri teftiı et· 
mitlerdir. 

Törene latik.IfJ marıile batlanm11 ve 
bunu nutuklar tak.ip etmittir. 

Evveli kamp komutanı binbatı Arif 
Acar ol şu nutku ıöy lemiıtir: 

- Değerli generalım, aayın yurddaı· 

larıml 

Bana kamp komutanlığı gibi ıerefli 
bir vazifeyi veren aaym ıeneralıma hu· 
zurunuzda teşekkür etmeği bir vazife te
lakki ediyorum. Yirmi günlük kamp ha
yatlarında bütün enerjilerile çalışan ve 
tam bir disiplinle yetişen gençler, ıizlere 
yurd için ne kadar ümidvar bir varlık 
olduklarını, atacakları adımların ifadeaile 

Nuyonall.t havacılık reial General 
Kindelan da ~öyle haykırmaktadır: 

- ltalya ile ispanya bir kıakacın iki 
çeneıidir: Akdenize hlkim olmaları la· 
~dır. 

General F rankonun diier mU,avlrleri 
de ıu cevabı 'Yeriyorlar: 

- Mihver devletleriyle ittifak bir çıl
gınlılr. tır. Çünkü totaliterlerle demokrat
lar arasında harp nasıl çıkana çıhın, bo 
harpte ltalyan Alman deniz lr.uvvetlen 
derhal ezilecektir.Mihver devletlerlle be-

re.her ve onlardan daha z.ayıl olan lı· 

panya, ltalya ile Almanyadan tecrid et· 
tiri]ecektir. Zaten üç ıene ıiJrer, iç har· 
binde ispanyanın mecali kalmam~tır. 

Bir harp olursa ilk defa kurban gidecek 

Fuat, Sun erin falanjiatleri «Arckl 
muharebeai> yaparlarken, bunlar harpte 
parçalanmı.t ve mailup olmutlard1. 
(Ardcı mücadelesi> tabirinin biuat fa· 
lanji gazeteler kullanmıtbr.) Fakat kar• 
liatler ve kralcılar, Namor, Kutil, afali 
Buk ıibi ıimal 1&rk villyetlerinde hl.Jl 
ek.aerlyet halindedir. 

Bu cmllıteciler> lteza ltalyanlan ~k' 
az ıever. Bunun i.lti aebebi vardır: 

1 - Baskldarla Navarlılar totaliteıle· 
rin kendilerine müessir olmasını hl~ iste-

mezler. 
Vilayetlerinde ıerbeıt kullandıldan 

baıkçanın kaldırılmasını hürriyetlerine 
mini olunmaaını arzu etmezler. F afistleri 
telin ederler. Beynelmilel lnm kaprüaü-
ne kadar her taraf ta görülen ve üzerleTin
de: cBurası lıpanya, İepanyolca konoşl> 
yazılı levhalardan baeklılar ve navar1Jar 

olan lapanyadır. incinmektedir. Sanki ana dillerini konuQ-göstereceklerdir. ,. 
Atatürkün manevi huzurunda anda ge- Bu mücadelede en çok koza sahip olan mak bir cinayet imiş gibi! ... 

birincilerdir. 2 N K ' len ve Milli Şefin izinde yürümeği en - avar, astil ve Bask da oturan-
lspanyol - ltalyan - Alman taraftarlan 1 ı ı 1 k d k l 1 mukaddes vazffe telaklci eden gençleri· arın ta yan ara arşı üşman eıi me e-

falanjın tek partisi ile bugünün ispanyası• rı'nı·n dı"g"er ıebebı" de, clfıad> dır. AhJ~L mizden yarın için çok büyük varlıklar AA 
nın matbuatı, radyoyu ve ne~riyatı kont· h 1 k d kk beklemede haklıyız. Onlar bu kudsi va· ve mez ep erine ı;o i at ve itina eden 
rolları altında bulunduruyorlar. b d ı ı d d '-" h d zifeyi yapacnk, başaracaklardır. u a am ar, spanya a aniıi arp e• 

Dahili harp zamanında baılıyan hika· d k d ld kl J -, Varolsun Türk ordusu, varolsun asil vamınca irse irseğe ge i eri tıu-
ye ve makale sansörü, iç harp bittiği hal· yanları hep ittiham etmektedir. Vadala-

Türk Milleti..... d h l b k 1 d d" I 
Çok alkışlanan bu nutuktan sonra e a a mı ı mamış, evam e ıyor S• yarada olduğu gibi tekrar firar etmesin-

panyadalci aansör, askeri makamlardan 
Kültür lisesi talebesinden Orhan Mete, 
KültUrden Vehbi, Tecim lisesinden Sala- baı:ıka fıılanjistlerin de kontrolüne tabi 
hattin birer nutukln günün heyecanına tutulduğu için daha çok ıiddetlenmiştir. 

tercüman olmuşlardır. 
En son olıırak parlak bir geçid resmi 

yapılmış ve gençlerin geçişleri zevkle ta· 
kip edilmi~tir. 

Meselii Diario Vaaco, Voz de Eapana 
gibi gazeteler, Çemberlaynin baldızının 
ispanyayı ziyareti milnaıebetiyle Çem· 
berlayni akıl ve hikmet aahibi diye met· 
hettiler diye gözden dü,tüler. Bu gazete• 

ler diye tedbir nlıın karii.der: 

c Yeni hayat bulan ltalya> eğer bu ise, 
tereddi etmiş bir haldeyken nasıl yeni 
hayat bulur!> demişlerdir. 

«Lejyoner gürühu> nun hastalıktan 

çürümüş kıtalarının İspanyol toprağında 

bulunması kadar Navıırlılara dehıet ve-

Fennin yeni mucizesi 
)erin bundan ıonra lngiliz hatvekilinin ren hiç bir fey yoktur. 
cçemberleme ıiyuetinden> bahsetmele· Sen - Sebeıtien derseniz, izinlerini ge-
ri cinayet olacak. çirmek için oraya gelmiı olan ltalyan za-

Bundan başka, Voz de Üpana, Uni- bitlerinin kötü bir habrasını muhafaza 
on de Sevilla, Alcazar ve daha birçok etmektedir. Sen - Sebcetiene taşınan Is· 
gazeteler vaktiyle karlistken ve (Allah, panyol ıoayetesi onlarla temaaa gelme• 
vatan( kral) dövizini taşırlarlten timdi mek için çok dikkat ediyorlar. 

ölümden on saniye sonra çelik ciğer 
vasıtasiyle bir adam tekrar 

yaşamağa başladı 

Londrndan bildirildiğine göre fennin lip, hayata gözlerini kapamıştır. 
en aon tenıkkilerindcn biri olan meşhur işte tam bu sırada hastane doktorla· 
çelik ciğer vasıtaııiyle ölümünden on sa• 
niye sonra genç bir adama tekrar llayat 
vermek ve yaoamasını temin etmek kabil 
olmuştur. Şimdi dünyaya ikinci defa 

gelmiş olarak yaşıyan genç adamın ismi 
Filip Freydir. 

Tatili geçirmek üzere deniz kenarına 
giden Filip iki m,.tre kadar yüksek bir 
kayadan suya atlamıştır. Fakat ~u kötü 
tesadüfe bakın ki, her tarafı derin olan 
aahilin yalnız o kısmı pek ıığdır. Suya 
tepe üstü dalan z vallı genç hemen dibe 
çarpmış ve amudi fıkarisi boyuna yakın 

bir yerden kırılmıştır. 
Etraftan yetişenler onu hemen haata

neye yatırmışlar, fakat doktorların bütün 
ihtimamına rağmen vaziyeti gittikçe ağır
lapn ve tam bir felç halinde bulunan Fi· 

rından birinin aklına, genç kazazedeyi 
hastaneye henüz gelmiş olan çelik ciğer 
Aletinin içine koymak gelmiştir. 

Derhal bu tecrübe yapılmıı Filip ı;elik 
ciğer içine konmuştur. 

1 O • 15 saniyeden beri nefes alarnıyan 
ve kalbi duran genç ölü, doktorların hay• 
retle açılan gözleri önünde tekrar diril
miş, nefes almağa ha lamış, kalp çalışmış 
ve kan deveran etmi tir. 

Şimdi onu çelik ciğer içine koyarak 
tedavi etmekteymişler. 

Amudi fıkarisinin kınk yeri kaynayıp 
ta umumi felç geç inciye kadar onu çelik 
ciğerden ayırmak kabil olamıyacaktır. 

Fakat doktorlar, fennin bu yeni icadı 
sayesinde Filipi eskisi gibi iyi edecekleri· 
ni ümit etmektedirler. 

bu ibareyi (Allah, vatan, Franko) diye Aristokrasinin ıinyoritalan, bu adam
tadil etmiye mecbur tutulmuşlardır. Bu- larla dana etmek istemiyorlar. ÇOnkli 

gün bir çok karliııt gazetelerle, Arriha hastalık hazır. 
Eapana, yahut Unidad gibi daha ilk gün- işte Ciano ile Frankonun buluıtuldari 
lerdenberi falanjist ıiyaseti takip eden Sen - Sehcetien şehri, ispanyanın ltalyan· 

gazeteler arasında her hangi bir siyaei 
noktai nazar aynlığı görülmez. 

Bu, milliyetçi lspanyol matbuatında 
umumi bir haldir. 

Yalnız bir tanesi müstesnadır. O da 

lan sevmiyen şehirlerinden bir tanesidir. 
Bu ~ehrin deniz iklimi Mussolininin da• 

madını kabul etmek için müsaade ederse 
de, manevi iklimi kabul etmiyor. 

Paria - Midi 

•• 
FUARIN AÇILMA TORENI 

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

Mi ili Şefe ve Başvekile de 
davetiyeler gönderildi 

- BAŞTARAFI 1 iNCİ SAHİFEDE - Kastamoni valisi) Avni Doğan, bUtilP 
cağı lstikıal marşiyle başlanacak ve şeh- Türk ve ecnebi gazetelerin ve bazı aj~ 
rin dokuz yerindeki hoparlörler merasi- !arın müdür veya Tilrkiyedekl mUJ11e,5' 
mi §ehrin umumi meydanlarına yaya- silleri davet edilmişlerdir. d' 

Bu suretle vücud yine Vitaminsiz ka
lır. Pero cümhurreisi Tayyareci Rossi karaya JANDARMA 

Subay mektebini bu 
sene bitirenler 

caktır. Fuarın açıldığı gece, fuarda fevktılB 
4 - Bunu belediye ve fuar komitesi gece tenviratı yapılacaktır. il' 

reisi Dr. Behçet Uz'un açılış nutku ta- Fuarda sergi sarayı inşaatı iJınıal c'1)"' Şimdiye kadar Vitamin meselesinde 
bu üçüncü smıf sebeplerin alakası hiç 
bilinmediğine, bu sebepler yüzünden 
bir çok insanlarda vukun gelen bir çok 
lirızaların ne sebebi, ne de hikmetini an
lamak müyesser olamıyordu. 

(Hormon) bezleri yani (Endokrine) 
guddeleri cümlel asabiye ile sımsıkı bir 
alakadadır. CUmlei asablycmiz ic::e ha
rici alemle sıkı bir mUnnsebettedir. Ha
ricl alemde cümlei asabiyemiz üzerine 
tesir eden hcrşey bu suretle mutlaka 
Andokrin guddelerine tesir etmis olur
lar. 

tc size nefis bir mistıl : 

makamından çekiliyor inmeğe mecbur oldu 
Lima, 28 (A.A) - Peru cilmhurreisi --+--

general Enavidcs 8 birinci kfuıunda mn- Paris, 28 (A.A) - Binbaşı Rossi, 20 
krunını terketmeğe karar vermiş oldu- saate yakın bir uçuştan sonra sol mo
ğunu bildirmiştir. törüne arız olan bir sakatlık sebebiyle 
Müşnrünileyh umumi intihabatın önü- :mat 20.38 de Sardünyada Cagliarl tay

müzdcki birinci teşrin ayında yapılaca- yare meydanında knraya inmeğe mec-
ğını ilave etmiştir. bur olmuştur. 

DALYA 

Kendisi indiği dakikaya kadar daima 
llallll•l•••••••••lllll•l•lllllllll•lllll•• A 304 kil 

vasatı · ometre süratle uçmuştu. 

. - - :--
Ankara, 28 (Ö.R) - Bu sene jandar

ma subay mektebini bitirenlere Dahili
ye vekili Faik Öztrak tarafından pazar 
günü merasimle diplomaları verilecek
tir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kip edecektir. miştir. Sergi sarayı Ağustos başında~~ 
5 - Reisin nutkundan sonra, fuarın ni Salı günü fuar komitesi emrine tc #. 

açılış törenine riyaset edecek zat (ya- edilecek ve dekorasyon işlerine ba~1 s1f' 
kın bir ihtimalle sayın başvekilimiz) bir caktır. Fuarda alelumum işnnat sotlj3el1' 
nutuk söyliyecektir. h.adadır. Bu sene fuarımız, :reis pr. e'" 

- l<'uarın kapısındaki kordelA kesi- çet Uz'un ça1ışmnlariyle znmanındıııı 
lccek ve davetliler fuar sahasına dahil vel hazırlanmış bulunacaktır. _A 
olacaktır. Davetliler bütün pavyonları - •''1 
ziyaret edeceklerdir. ''" • ...... •• • .................... ••'' f 
Fuarın açılış törenine başta Milli Şe- İ:.anlr Kolon~·a Şehri Un~anoı• i 

S. Ferit 
BAHAR 

S. Ferit 
funlz Cümhurreisl ismet lnönU, başve- ~ 

N O R V E Ç kil, bi.itiln Heyeti vekile azası, bilyük s F • i 
Veliahdinin seyahati Millet Meclisi azaları, bazı valiler ve be- • e rı t ! 

Eczacı başı 

Kolonynlanndnn 

--·,':.r-- E b lcdiye reisleri, Izmir fuarında pavyon ı 
Stokholm, 28 (A.A) - Norveç veli- CZaCl aşı yaptıran devletleri temsilen Ankara ;e- .ECZACIBAŞIYA j 

abdı, beraberinde zevcesi prenses oldu- firlerl , ecnebi devletlerin Izmirdeki ce- : f 
Kolonynlanndnn k • 

Bir Amerikalı hnstom vnr. Amerika
dan kalkıp Pire limanına gelinceye ka
dnr tam bir Amerikalı gibi, kuvvetli ve 
canlıdır. Ht'rst'yi yer, herşt>yi hazmeder 
midt' i ve b ır kl rı mükemmeldir. 

ğu halde buraya gelmiştir. Bu ayın otu- nernl onsolosları, Trakya umum! mil- : l\flIDYU1''DUR 

Depo : ŞiFA ECZANESj zundan itibaren Sandhamda yapılacak Depo : ŞİFA ECZANESİ~ fettişi general Kazım Dirik, sabık iz- § ••'',.' 
: : olan yelken yan larındn hazır buluna- : : mir valisi (halen Bursa mebusu) Fazlı ı: • .. ••• • •••• 

__ --1;1;:;1.1~....ı.ı:.ı.ı:.:MS.ıııA.....ı.a.m.1.ı-..~..ı.ı.aı&Q:D-.ıı.Aat;ıLJ._·•_•_••_•_•_••_•_•_••_•_• _••_•_••_•_•_••_•_••_•_•_••_•_•_••_•_••....:•:...•_••_•_·ı-Mr;.l ..... :ı.... ________________________ ..J.... _••_•_• .:..••,_•..;.••,_•_•_••_•_• .:..••_•.:..••_•..;.• .:..••:.;:•.:..••:.:•:.;:• .:..••:.:•..:.• :.:••:.;:•.:..n:..:•..:•..:.. .. ::....·..ı.lii".ilı!c_..u.bı.lıL..JLmıi".c.......ıDaJı:tL...n:~·ıa._ch.alen ·••••••••••••••••••••••••• 
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ltalyanlar 12 adayı 
nasıl gasbettiler? 

-10-
Amma iki adacıftm ara.mı.da bir 'taş bir yıınar dal rnıeM.z1 vardır. Bu yanar 

vardır. Ol iki adacığın önüne uğramıya- dağ ihtimal ki kun.ınu "11 ortalıırma b
lar. BuruııJ.. canı1ıoine uğrayalar. Mez- dar faali}'etlıe idi. Bir Yuıum elltursi ya-

Yeni barem kanunôlıa göre 
Hangi mekteplerden ı ana 

alınacak. kaçıncı dereceye 

Dairelerde 
Barem için hazır 

JJe lıo.drD 
~-Ynib......., itan 

Ey!QI ayuıda ~rlüğe •iı:ecek hük 
rine uymalı: için bütün devlet dai 
çallflllalanna ve hazıdıklarına <leva 
mektedirler. Bu cümleden olarak \i 
vekiiletler ve umum müdürlüklerle 

kar lıacaJı: Undo ya~ mır daim hali~ i!Rriae istinad .etmlt- Aı>kara _ yeni lımem loıınun--·- Orta .tah-"d d"rt _n.L 1b' t ta ih x... fy d jl b'' vazeneiuınumiyeye dahil veya mü -..--- ... en aonra en u o .Ju.u.a ıya. r .. co"ıa a, pe ego , ta uye b.. ·ıe idaN ~ile . 
Amma !aş günlerinde huzur yeri değil- tir. Oralarda adaya benzer~ bir ~ ıii~cil .maddeai m.ap memuriyetlere .ilk meslek lahaili ıreren aloıllar. riyaziye ıubelerinin tahsil müddetleri utqe 1 n daıreler m 
dir. a aelıeptıezı elı:ser 'büyil]ı: gprnilrr ,.,..'VC'llt obnadığı zamanlarcla. •tef mü- defa girenlain mıen,elerine ve tahsilleri- Nafıa teknik okulunun müheı:ı.dis kıs· iki§er yıldır: Istanbul yüksek iktısad ve .kadrolarını yeni .barı:nı l:anunu hü =:-:..:: :.=lı:al~=:.::: ~ad~ elilcin blıad~~ .,. gire .ı...alıile~ 4'."eodeı:l eö.- mı. (Orta ~lr.ııla müstenit alu,p tahsil ticaret okulu (tahsil müddeti iiı; yıli!ır) lmine .. bmZİm n droluı iııi 
twaimda nnitt. Veli al limanın ~ne!.. ~~si ~ mabudu ve Müşteri termektedir. Maanf vekaletı, mekt..plri• aııüddett.ı yıldır). Istanbul yüksek aeniz ficaret okulu ( tah- dirmeie mflmmtl dır. Bütün da. 
dır Ri*z:ııilrh günlercle ·,;1enyz M"ell Gupit-er) biraderi Pos!don (Nepu ) bugünlcii teıııkil8ılım jtibariyle 'barem ka· 30 lira ....,... BJ1 müddeti 3 yıldır) Iatanbul üniversite- ..ıc lnn:emile maatl-n ~ 2, 1'4,16, 1 7 

iki• &l ile hdi•açte ~kız Rodoıı <Ruz- l!çiindi .3CJ.iı:a.aıdi,,,_.tınacaldamımezun ai: a) Hukuk lakülteai ta'hsil müddeti .j 2l;45ıve531ira1' nmemurlarme. 
Jcvımm Ofl M !mı tiireder. Girdik- #'!.>'1\ ·-"'--"- U---'-'- - ul 1 L d ( leri takdirde iki pare kadirgaya müte- ~, """~ ,....,.....,.....,. aça ed..ı..ini ayrı llYlll tetıpit <br>iıı bulun- b 1 eh -ut olan mdr.tepler ,un· yddır. lktısat fakültesi tahsil müddeti 4 'lneşg 0 muta ır ar. 

bammi1 yerdlr Ye badehu mezkO.. kale- ğında denizin altına giz:leııimf. Fakat maktadır. Vekalet, tespit ettiği mektep- Jardr: yıldrr. Tıp faltiı1tesine bağlı a;, tababeti I>.... maliye vcı1aleı:i il' 
deıı Kinebunınu kıble lodosu üzerine güneş mabudu Helyos bir aralık kızı !erden mühim bir bımum te§kiliitında Taiııoil miirWıııti lllltı yıWaa Sııilı: cim okulu tahail müddeti4 yıldır. Fen lakill- 'mUba ıla :ı.ı l:ıanım ı..mm 
ÖP~ Mezk1lr burunun üzerinde bir görüp Aşık <>larak dalgalan aç.uş, .onu evvelce deiiıiklikler vuku bulmu, oldu- yüksek olaıııllor.. . ah ·ı ··aa . 4 ıld F faLül' izllln••-i - -.O:ime d-m etmekte T . . _ teaı ! sı mu eti y ı~ en "' te- '-'-Lr~ıd-· ~ ,...._L,ı· 
brı- _,_ ... ~,,,n.._ _ı _ _ı ... -e ımm -·~ denirin iatiiııe ~IDlf ve müna..,batı ... ndan bu melc.tep~erden daha önce ırıe- Ankara L..L.._L t ere "sll ~ı b a rJIR>e ...,.-u ıgme ııore ........ ,,.., 
~,, ·- ..........,...,..... .,...,,., • ..., •- -- ea .., m-· 11ine aölı eczacı okulu talısil mü deti3 

ınil karşısında bir adacık vardır. Mezkı'lr Aşıkanede bulunmıya b"§lamış. Mabud non ola.1ann yeni barem kanununa cö- deti üç yddır.) Ankara yük.ek zinıet yıldır. Edebiyat fakültesi ıahsil müddeti de uınrot -mnh~eler, .. \.ehocJiı>'eler 
-~-cığa (Dın' dere yolu) derler Ve ba- ile mabud zedenin miinasebetleriıı.de de re t.ahail ve .anatlarıru aynca te"Pit ede- ... - ( . . L. , --'d Y. '--·k • ol uıllwa · daire ve ekmle 9IUB • enstıtuso. zrra:at. vetennN ve ıoYma.n IJ1.- ~ ,&ı u:. .Ü~ ö~etmen ok u tahıil 111 ,__ .. 
... L.. mezk"- ..,., __ burunundan (Kav- (Helya'tlat_) mımile muııf olan ,,edi bi- oekı:iz. k··< •• 'h . d h b il ,._ memın'uonn reme ayma -........., ...,. ~ urtesmı ı trva e er, er irinin tahs müddeti 4 y:ı]dır . _,_,,

11
_ 

lıiso) lodosu lherlne otuz mildir. Mez- nder doğınnftnr. 20 lira - müddeti 4 yıldır.) Siyaaal b~er okalu 35 lira 111&1\1&.' leri e lınd.. ISICSllCll" YllP""'P b 
kftrbtıruna (ll'eımride) derler. Bir yum- Eııı eslıi B.ııdDs meslW.lı:ltmda ~ 20 liu ...U aıa.ap .ıılıracaklorwı.mczu. (tahsil müddeti 4 yı1dır.) Ankara dil ve 3S ı; .. ulJ .,.aqa alınııcaklann mezun nı""1'. 
tu lwnıaııdar. Bu zil<rolıııl. otm; milin giiJle§ ft gül tekilloft bu esturenin ı:em- 'ıulunmaları me•rut olan mektepler 112n· ih • fy '-'~·;ı - (tah·"' "dd . bul 1 ·' &nkalar J.ıırenıl ltıinunmıun 

'I tarı cogra a Iax.u te.eı su mu eti unma an meırut olaa mc.1,.tep\er .flln-
..._ td.. kenıırlar.m he- neresin bul'- zl adayı lıim.a.ve eden iWua time.alidir. '.ardır: 4 Jel ) Ank C . te 1 • . .. .. d şekli dtrdmda !bir ıriE111nnamenia 

y ır. ara azı roıye enıtitu.su .ar ır: !t~"!.- . iı 
•-- tlı (2). Ker•lilc yedi Helyat biı:aderlerin Liae dili ,.ı.ı.. ı.... ı lanmaoı - ............,., bullım-~ ........, ta ıru çıkar. lmdl mezk11r bur- _,. - P : a) Beden terbiyeo.i ve resim - iı ıubeleri- lstanbul üniveniteai tıp fakiilıeoi, Is- ..,. 
bundan (Taka ve .Kife) burnuna varın- en büyüğü, (Ahaya, Dede, Koridal) JIP- R.am.l .lioder, mnadekti t.aodikii Tiirk nin tahsil ruüddetlezi 3er yıldır) b) tde- tanbul yüluelı: mühendis .mektebi. olnuna.ielayuiiylet.uninmnaınenin 
ııa yaz günt!nde yatak yoktur. Zira yaz hirlerini ve bunun !iç oğln da (Lindos, lwsusl liseleri, muadeleti t...Ukli azalık gi daire tarefmcl ... 1.ımtl-..C. !.en 
~arma açıktır. Kaıım Kine (Haı-- Lli-, K.m:ir~) kasabalar= tesiıı et- liseleri { nırn, ermeni, musrn), Türkiye- y •• takarrür ..ıtmen>iftir. F 
lı:eye) mukabil olan burundur • .AlAme.ti, tikleri (3) hiklyesine göre Yunanlıların de bulunan muadeleti taadikli yabancı eni bareme gore 
llzerlnde bir bllrç vardır. Ol burçten Rodos merinde bulunan en büy!ik ma· liseler, Ankar-. lz..ıir, ı.tanbul ticaret 
lllzclilük adıerler. Amiaa M>llf& fHarke) murelerl .kendi medeniyetlerine :mal ey- liseleriyle Galatasaray · esinin ticaret 

zırlanacağı söyleomektedir. 

ile meMr adamıı amında birkaç kil- lemelc istedilderi anhşılır. kısmı. Türkiyede muadeleti ta.dikli Y"• 

çtllı: edacıklar nıdtt.. bımcı li.elerİft biriod der<ce<le D1'ta i.-
B!itün Arşipel adaları gibi arzın te- (2) Enailiopaıliıı B.-....lıı •ieu okulu derec...u.de olan ticaret kı· 

Memur ve ücretlilerin 
vergi nispetleri nedir? 

BORSA 
ıehfillıb wf · · de mh•ıre plmiftic. (3J 7 _H". Decıteti, Osman· ·1mlan, kız ve erkek öğretmen o'kultıın 
V ..L.A _ __,_. ___n_.,,;ı.. _,.. __ ....__ .......... "" ...... ....,... ıye 

- - .uAA-- .._.._ -- <ce ~ki ı;c,eı olcda. I Rur· ız• = t..aJı: bir ımfada hulımaa (Eta- 'tımm, cilt ıı, s. 1n 
ıa, lzmir, Ad a Ziraat ..laıllan, (.orta 

:vı..I) ~ (1) zirvesinde ııönmU, e>lcu1a müstenit olep, ıaluil "ddeıler Ankara - Banltı.lar ve .devlet ......,,._ g1inde1ilde çahpn iJçil-erin vefKi-vaziyet· (Yem S.:ııaıxtm) 
'içer yıldır.) seseleri memurla.anın aylılı:Jan- tevhit !eri ise 'izıBınameae ıöyle teabit eı!ilmClc-

Ciizel .amıtl..,. akademisinin resim ve ve tead.ülii b•kkmdalci .lı:a'lıWWll mevzu11- tedir: cMevzııdbahl. banh ve mü_. 
(l) V • d 2'.ioıw: Ro.ıo• 2'.ım1ıl S.Z. ··Bh'MEDI-

Z ':ıeykeltnışlık ııubeleri mezunlan. Gün:! na giren iiı:.reılerin tibi oldı.ığu veıııi nia- selerin memur ve =üıitalı.demlerinin ay
enginin para&f zü~ürtün çenesini yorar QfflQ '\&Ilat!ar akademisinin tezylni-.ımatl•T ~· petleri hakbnda maliye 'Vekaleti, tqki 'ılı.'lanndan Jimdiye Jtadar yüzde 7 ve 

1'ztl'M 
127 Aibayrıılc 

11 Paterson 
. 135 Yelrdln. 

69811!l ı ESlı.i yelı:h 
6!M296 l 1Jmuml y'"7:ı 

No. 7 
No. 1! 

'>esi mezurılan (om oku'! veya erkek san- la tına bir umumi tıebJii y.._}:: vergi viizde '!) nis'betler'inde kazanç verıiioi lte- No. 
, t akulu -veya !az enstitüsü tabsı'ü üzerin- bakımından kaı.ıa lıiiltiiooı...;m.. taıt.ık 'Iİlırulkte ve aylığı 20 1iraya Iı:aaar olan No. 
de bu ıubeye &iriP .de mezun olanlar suretini geni§ tuzda iEala etmiştir. kadro dalı.ilinde müstahdemler kazanç No. 
\nkara polis koTieji (.or'ta okula müste- Kanunmı oa sela.zinci Dtadclcmnde veTgiai kanununun muafiyet bükümlerin-

uit olup tahsil müddeti üç yıldır). Bo1 cbu kanwmn i~rnne giren mi.e-· den istifade ettirilmekte idi. 270 Buğday 

11 
ZAB1m!: 

12SO 155 
15 !i& 15 

11 
12 

5 50 
''Bir milyon,, ne demek

tir bilirmi siııiz ? .... Bursa mıntalı:a 'Orman olrullaTı, (or- !er memurlannm ey'hk1an v .. m.uv~ Barem kanunu hükürulerine göre iıe, Para Borsası 
ta olcala miioteait olup a1uıil miidddleri tazminatlı vergi itibariyle d..vlet ÜCTet- bu memur ve müstabdemlerin ücretlerin· 
.. er yı\dır). !ileri hakkında tatbik olunan eoaalara v• den yüzde beıten başlıyan nispetler da· 

1 .... ,. __ "'-"- -ft A- ~=-'-ı"'- _, .. ,_, --'-~ -'erı· !•-·- ,__ 1 L'd d ilm k k ._ ....,. __,_ __,.,.. _,,. - .....,'CDDe, -- Orta tahsille birlikte meslek tahsili de ni"!>et ere tam ir.> ea e eureti 'resinde kazanç vergisi kesilmesi ve bir Londra 
teslihata talui,ı edilecek istikrazın 400,· Bir dı?U veya.,.... sa&ti bir milyOll e- eren .on az bet yıllık mektepler: •imdiye kadar diğer ticaret ve sanat mü· •Y içinde istihkakı yirmi lirayı geçmiyen Nev - York 100 
J)OO. O 00,000,000 na ibliiı içia aiye 1111.Y İ!;İa- bı.ıçııılı: giin çalJtıyor. Ankara, lstaııbul. lzmü-. Kastamon OS!'eııcleri mü•tahdimleri gıbi vergiye tabi kadro dahilinde müstahdemlerin de lı:a- Faris 
padlmerrtodan mü.ıaade ietiy eeefisıi eö,.- & -.ıW: • '• dula 4.000000 w 1:,ü. A.ydm e.r..., Edftne. ıl(a.ya, -s:ıab olan bu kabi1 memur ve müstahdimler zanç vergiaindea isti&na cdilmc:;ai 18.zun- MilAno 

kdiği zaman Jngiliz milleti bir az ıersem· yüklüğü hakkında bir fikir edineb.iliriL ..,,,... okuTiarı, (il okula müetenit hak'lcında, vergi tevlı:ilab bakımından gelmekt..dir. Gündelikle çalışan işçilere Cenevre 
le., gı.'bi oldu; fakat bir az eenra mutat Yany- la>nan bir =İlyon banknot, tahsil müddet1ori beşer yıldtr.) A.ık.- devlet ücretlerinin tabi o1duğu hüküm- ait BD Jr.urll§luk muafiyetin tatbik bakı· Amsterdam 
elllc4netini teknır ele aldL <Üııbırı '400 yarda olan İr murabba teş- İsmetpıışa, Adana, İsmet fnön!i, 1 tan ı ,.in cereyan etmesi kabul edilmiş bu1un· mınclan devlet müeoseseleri gibi diğer Berlin 

Filhakilca eöylenen meblağ o kadar kil edet'. Yani 160,000 yarda murabba- Selçuk, İstanbul Üsküdar, İzmir Cümhu- 1uğı·M ıriire. Maliye vekileıi izabname· müeneselerde çalııanlar amsında e•asen Brüksel 
bUyüktür ki, halk ı,_ -- la- mda bir ...ha k'l'lar. Bir lir ılı: 1000000 riyet. Edirne, EJa.zı& Manisa İsmet İnö- sinde kanunun bu hükmünün hangi mü· bir .fark mevcut olmadığından mevzuu- ~= 
l>ıalı:tan Acizdir. Fikirde sekiz yÜZ mil· banknot ucnca dizi\irse 95 mil uzunlu· nü, Trabzon !az enstit'' eıi. (tık okula e .. e•eler memurları hakkında ve bunların bahia banka ve miieueselerde T:ündeliltl• Pra 

fon gibi büyük bir rakam tasarlamalıyız. iwoda bir kardd.i. ~ ed..-ler.. müstenit olup tahsil müddetleri beşer ne .ı:ib.i istihkaklanna tathik .edileceii ve ~ ve yev.miyeei 120 lı:.wTI.Jlll ııeçmi- ~ 

100 
100 
100 
100 
106 
100 
100 
100 

™ 

Kapanış F . 
Sterlin 5.93 
Dolar 126.665 
F. frangı :l.355 
Liret 6.66 
İsviçre F. ~-57 
Florin 67.705 
Rayşmarlı: 59.835 
Belga 21.52 
Drıılmrl. 1.0825 
Leva 1.56 
Çekoslovak 4'.S25 
Peçeta 1•. 35 Aramızda konuııurken veya bir §ey .şimdi bir m-ıı bl.bimn 'f za· yıldır.) _İstanbul karıse1"lllutı8mllll yatı kazan~. buhran. muvazene ve hava kuv· yen ifllİ]erin eolciııi gibi 80 Jı:uru,luk ınua-

ok k 1 ! -'-- b' .1 .. .. mmılard..bçdeh.attığmıheaped,,,...,k kıs!Jll (ilk ı>kııla müstenit olup tahsil v"ıleine yardım VCTJ:ileıine bu hükmü.. "-·- . ifad .. 1 • ,_ 1 VBI?Ml Zloti 23.8'25 
ur en a e CJU1er ır mı yon sozu geçer. 1. ... .. .. _ J.W"'Ctten ut .e ettırı mesıne aevam o \I~ 

lluıı.ua..., demek oldvğW>U acaba Uy.ikile bu et pnçamua ..., .ita.dar Ç<Ltfwipnı go· mucldeti beş YJ]oiır.) .. ı,argi cihetlerden müessir bıılwıduğunu ,_alı: .,., 'Siinı:lelilı:leri I 20 ,k,..111& Jt 
Budapeşte l'eagü 24.ö25 

d::_.,__,. .. _, ......,Jı: Jı.a7%Uı- hı.yrete düferiz:. Hali sih- Orta talısliıoe mıiisteııöt ol111> en az ık: tasrih edilmişt;r. Bu nıiinavbetle ummai olaıılanlan 8 .ie l Zft ıııdaki 
B!ikreJ Ley 0.905 

.._....ı.muz mu, iıatte olan bir adama hlbi dalcikada 75 yıl tahsil veren mekteplerı ı. .. lcımıinda de...!et iicsıotlileri r 1 a Belgrad lı .Dinar 2.8925 

(s· mil ) l:.eliı:ı:ı • • gib' miktar üzerinden yÜzde ~ lcaznç =r-
ır yon ...,... ııe 1 

l"1'· - 4:500, giiıode 1 ,000 oenıede ('40 Nafıa teknik okulunun fen memuru kıs ·ibi vergiye tibi olaa bımlta ve mü.:me-
Yo!mlmma 189 Yen 34.'2 

ler ihtiva edebil-Pi kendiliğimizden .1 d f gisi Joe.i1eodı: "r.> 
""1a!ım. mı yon) ~-a atar. . . • mı, (Orta okula miiııtenit olup talıııil ·elerin ·eri olıfuiu failatiyle zik. 

Sinkbalm 1-0I .İıı\18ti Kr. 311..56 

. . • . Fak.at kainata wı.zaı:aıı hir milyon li- müddeti ilci yıldır). ııtanbal ve Çorum olunm.,ıar. 
M skova 108 Ruhle 23.90 

d Bır milyon.u aaymak ıçın acaba ne ka· ıey meabes.indedir. Yıldızlar llraandaki kiiçük eıhlıat memM1an o1c an (orta ......._tabi olmıymdaıa -n.n. Mu ' ' ' ıtumina.ttan alınacak 
..,.,,..;ıer. 

29/'1 /lll9 lın lcle&rıinıı lam 

ar z""'."'n l"."'~r) Hiç d~ama meıafder " hdaT .büyöiktiir iti bu mesa· okula müstenit olup tahsil mfiddetleri lzahnamede men.ubahio onii-· 
lı,_ ..,;y.de iki rabm sayar.ak bır da· kle.i ölçaı.!o için yaJ.idj lc.ıyw (senelik ikişer ytldlr.) İsüın.bal ÜDtft!nitA!lli tip ia !erde baT'eme til>i oı....,-. .,._.-ve Iktısadl bulıran, muvazene ve ha-

SWırlioıc ... py»iııl 
ımdaıWJM. 

lt!Qa. 120. hir M&Ue 1200, 24 natte ı:i:pa tıiiırUi) J'8DÖ lıir seaede ziyanın ka- kültesine bııib ebe .. (oıtA okul talı miiotaftdemleTnı de de?let 4icredileri ci· bıvvetlerine swdıa ~rinin tevki
l 72.1100 bet cila ve het sececie 864,000 teıııjği 11ümttir. S. da 6000000000000 siline müstenit olup tahsil müddeti 2 ·-• l:ıi v.::rgiye tabi tutahıcaklan tô~e Eilı:ir &n.de m bir&ii,ikıtik olmıyacaiı izııbna- Sieırlin 

Y~ mecle tasrilo dilmelcte ve Aaika..da ça- DOlar 
"• 18 •a•I 5" dakika sonra da 1000000 mildir. Diğer bir .al.idi bya.i ..ı., ('lliıio· dır). Ankara mal·ıye meslek okulu (talı· ve mütalla edilm••tir: n...1--

·~ hıan ......,..m_ 'll'Uileoelt .muval:loat taı- __.. 
~ Faka ı,. •yaak İfW yeme~t1. mıetre) dir lci ıu:z ilıe Pncl mialicür. Yani .il mü.ddeti iki yı1dır). Y aıbllZ orta okııl cBarem kanunun an 15 inci 111addcırin· Fr frankı 

minattan kazanç ve Mctaadi bUhTan ver- ansız 
~"""'-. --- mal.taç cıf...daa bir {91,G00,000,001)) .&dir. ınezunu olarak bu okula girip de mezun ele her ne kadar tabip, avukat, daktilo, ııileri kesilmiyeceği, yalnız bu tazmina- Peseta 
'damın yftPbiuıı ~ Bunlan. A1im1tt ı,,. tıoı>1• .iğnenin baş iizeriade olanlar C Edtraı laiilı:mü:aden istifade ede- tahsildar, odacı, i!h .. Ba-zı memur ve tın uhnd .,.öizde oel:İE llDIWU!!lle ve Flcıriıa 
lltıdttaç olu biün zi,i fanilerin, bu ra- bir ailTon bayva.nalın yaşayıp hareket bilirler.) Tapu kadastro okulıı (tahsil müstahdemlerin bu kanun hükümlerine yürde ilci ı.a- kuvvetlerine YM' 'V~r· ~"içre Fr~ 
~ ..,puiı: için ııSeterilen miiddetin edebildiklerini bulmuflardır. müddeti ilci yıldır. Yalnız orta okul me- •ôbi olmadığı zilcredı1miı ise de 18 inci .ı.sveç Jı:mnu 

'"len" '--·•-:;; :.aret ohmma ır. 
zunu olarak bu okula girip de mezun ınaddesinde bu kanunun hükürulerine tA- •· ""'"""''0 

" Norveç kronu 
SOMALİDE AÇILAN olanlar C hlcrası l.u1rmünden istifade ede- bi olım memurlardan .ıq;J, môiet 'er- Çek kronu 

Satış 

-59!. 
79.35 
4:6785 

29.95 
7..1610 
1.48'1 
3.5112 
32886 
3.3737 

23.20 

Alıt 
590. 
71.llS 
'-64.70 

29:80 
7.1250 
L4766 
3.4994 
:ı21w 

3.3567 
23.09 -'aponların ecnebi 

Cöviz tedariki için 
laauyetlerL. 

YENt YOL... 
'1". • • ..,.. ,,, ·s &fi. 

bilirler). Kızılay cemiyeti lıtanbul hasta den bahocdihniı olduğundan mümseae- Dinar 35.40 35.22 
Nogadiıik, 2l! (A.A) - Somali valisi, bakıcılık mektebi {orta okul tah•ilinr aiıı mermırlan kanan• ükmiine t&bi T emmuzwı bıımila ödenmiş bulunan Leva 64.41 64.08 

llıı..c- lrmlı. !S (A.A) _ CJ>ekial Kisınqoyu SemoggİJU'a rapteden yeni m·· teııit olup tahsil müddeti üç yıldır). olıun olmasın. müessese lcanununtm Temmuz aylıklarının barem kanununu• Ley 83. 82. 

,, ............ : yolun küşat resmini yapmıştır. Bu yol, 25 lira nıaaJIL mev:ruuna giriyorsa meıuıır ve müsıalı- temi• eyleJniı <>lı:luğu teruöli4ı verp Aırostuzya şili. 4.5390 4.5160 

~ üçllncü bir pim 'Vmttasjy- Afmaıidan geçmekte olup Somali .ile 25 lira asli maap alınacaklann me· 
~ IJoıııcııar ,.. Bııac _ K..,p ecndf Ogaden arasındaki mesafeyi fevkıılade zım bulunmaları ....,trut olan mektepler 

demlerinin ücretleıüıia devlet ücretlileri aiııteminden istifade ettirilip ettirilmiyece· Mark 1.98 1.97 
'bi vergiye "bi tat 91 ]i.zımdır.> ii i.., izahnameı:le tabii olumnalı:ta ve Liret 15.10 15.03 

6"itleri tedarik etmelı: için P9"'1erde lcsaltınaldadır. şwn1ara.,., 
ııı.llhun ınikdarda- sıı milyon dolar - Çin Alman radyosunun ...... •.......mc1e w ....,. üz_.... en 
~-.tın alınış oldnJclan istihbar edil- se=elik sergisi - - :Jlliık m..ı..ı. ..... _ 
~r .. Bu mali nıane..radaıı haberdar Berlin, 28 (A.A) - Alman radyosu- okullar. 
;;:ı Çin hilküınetl. bütii.n Çin bınbıla- nım senelik sergisi mutaııtaa :s.urette ya- Gazi terbiye emtitüııii. B kımu memn-

~ satışı tatil etmelerini emretmiştir. pılınıftır. Bu sergide bilhassa televizyon lan. 

~ ANYAYA GELEN Aletleri hılımııyor.du. Bu iletl<'? ucuz U.., üzerine en az .bir yıl .meslek 

lkrami)'e .,., 1-caraldana -ııül. 
Zikrolunan banka ve müeıseseleri:m 

ıınerrwtl.ımnın aylık ve muvakkat taımi
natın<lan maada istı'hlcaldanrun ise bu 
tenzilatlı vergi usulünd .. iotifad.. ettiri-
lemlyeceği t-.ilı edil.mit ve ezcümle den-
ıııııitıtir ki : . 

mc.ele ,öyle loir miitalaa ile kaı:au hağ- Drahmi 94. 93.Sll 
laıım.alı:.tadır: <tBu gibi =iiesseselerin ek- Zloti 4.2153 4.1939 
serisi ücreıleri peJİn olanılc ödemekte ol· Pengu 3.6984 3.6801 
duklarındım Temrnuı 9l9 ayma ait is- Bu Fiatler b.ınkamn için hiç bir ta
tihkaldo.raa \ıu kanaknn meriyeti tınihin- ahhüt ve mesuliyeti mutazammm değil
den evvel ödenmiı ve o zamanki hüküm· dir. 
!ere ııöre verııiııi kesilmiştir. Binaenaleyh ESHAM VE TAHVİL T 
laınımwı nşrioden evvel ödenmiı olan 1933 Tilrk Borcu !. 

T ·--uz 939 •vına ait ücretlere bu ka· 1933 T!irk borcu II. cBu banlı:alaT "" möewoeoeler meTmtT· -· ~ 
nuıouıı teımiliue imkan olmadığından bu 1933 Türk borcu m. 

~n GEMERALt f;at.lp satılığo çıkarılar.aktır. B. Göbels ı.lasili Verell lıunlar. 
~ hu mjjna!lf>betle bir ııutnk söytemişt:jr üzerine girip de meı:un olanlar D fıkr.aa 

~'4-t, Unas, 28 (A.A) - İngiliz generali hülunüırı:len istifııde ederler.) 

~ l!:stanya ve Leioeyayı ziyaret et- o Q K T Q R Beı aylık meslek okulu taboili-ü.ıine 
lannın devlet Ücretlileri gibi vergiye ta· 
bi olacak istihkakları on sekizinci madde 

ı:ibi aylıkların 1 l Temmuz tarihinden 1933 % 5 F. ve ikramiyeli 
l!r.13 ik:nmıiyeli 'Ergani ~ &onra Kaunasa gelmiştir .. Muma- enailci,.n.ı.ııhılm.,....._lıirm...WC mucibince (aylık ve muvakkat tazrrrinat) 

~~=-medmfunta- ·ı HattıA~arçay ~~~~y~:e:ı~~etmen olculu. Bu ~'.:a~t:!:.:ı..::h~;~~:»'.:!:!: 
• :~• 'ıı'•••••••••••••••••• ..... ••••••••••••••- 1 

okul iki kls1mdan ibarettir. K1z enstitü- ta.r:miaattan gayri verilen .ietjhkakler, ··----·•-•H••····==·••••••••• .... ~ 
kREP JOIL1ET Jerine m." tl:nit olup tah.a müddeti ilı:i ·ikramiye, harcırah yevmiyelerinin 2417 Alı'!'IN DA=ı rc· ·~ 

• yddır ve orta okullann meslek öğret- n ralı kanun ruucibmce vereiJ'e tabi 

l s. Ferit Dahili ile Zührelli menlerini yetiftirir. l<ıE enstitülerine ı:nilctarlan gibi - ııeııe eslcisi aıbi yuıl di- s. Ferit 
ı=. Eczacıbaşı flastaıııııar mütallassm müstenit olup tahsil müddeti 3 yıldır. Kız rğı'enr ~:sulr ':eüesa:sel~r, veme l::r:tvhan~~~-· Ec•acıba,ı 

Seııclerden beri Çivici ha-•• kaqı· enstitüleri ile Ak,am kız sanat okullan- - • """' ~·-~ ...,... ..., 

sonraki k .• mı için verginin yeni kanuna 

göre hea p ve farkırmı Yeddedilmesi 

men.uubahis c!~iildir.> 

Sivas - Erzurum hattı istikrazı I. 
• • • .. • ll. 

• • • • • m . 
• • .. • • rv. 

1932 Hazine bonosu % 5 faWJ. 
1932 Hazine ban0$U % 2 faiz1i 
Cümhuriyet Merkez Banluısı 
Türkiye İŞ BANKASI 
Osmanlı Bankası 

. Anadolu demlryollan I. ve ll. 

19.35 

, sında bulunan muayooelrnedei İlı:i:eci mn meslek deroleri öğretmenlerini yeti,. !eri istihkaklar gibi vergiye t&bı ol..calt-

11 Kolonyalarından korılon Hayat sokağı dineiindrki 1I06 tirin Anlı:anı erlcelt öğretmen okulu (b" !ardır.• 
Kolonyalaı:ından 

: 
1 Anadolu Demiryollan :.;;. 60 hisse senedi 

.. sayılı eve naklelınit'tir- rıftık bölge aanat olcullarma mü•tenit Ay!.p 20 linı,.a bdıw ..... 
epO: fİFA ECZAlfESE Her gün öğleden sonra saat 1 den itf, alup tahsil müddeti üç yıldrr.) Bölge müstahdemler. 

• 
: MJimessil 
• 

••••••• : haren hastalanın kah .................. 



YAVRULARA GI Dft~ Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 
fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır •.• 

. ... . .~ .. . ~. ,. ··~ ... ·. .~ . ..( .... ' . , .. f Ankara Radysuo 
, Re·r. .Gün Bir.i·Ui~e,-··· 

.. . . . . ;.,.,..-:--..... _ .. -;,,_ ~ ..... ·~': .. · . ·,; •. : -,,:~ 

---~·---
lJALGA VZUNLUCV 

BUGVN 

BERAT 13.30 
13.35 

Program 
Türk müziği 
ı - Şetaraban peşrevi 

• 
_ 2 _ 'sine tutul ... 

- Haydi, dedim, doğru evine git. Ayşenin bütün suçu fakirliği kirruıesiz· 
Jyi bir kız bu saatte buralarda dolaşmaz.. liği idi. Ancak bunun İçin herkesin naza• 

Yine gözlerini kırpıştırarak yüzüme rında hor ve hakir görünüyordu. Yoksa 

2 - Dede - Şetaraban şarkı -
GözUmden gönlümden gitmiyor. 

3 - Sadettin Kaynak - Şetarn
ban şarkı - Gecemiz kapkara 
4 - Artaki - Kürdili Hicazkar 
şarkı - Neşe ile geçen 6aktı. Sonra takunyalannı sürüye sürüye hiç düşünmediğim halde birdenbire ka-
5 - Batan gün kana benziyor 

uzakla!ltı gitti. rar verdim. 
6 - Bedriye Hoşgör - Muhayyer Bir kaç gün sonra harman yerinde do- On beş gün sonra nikahlandık. Bu ha-
türkü - GUneş doğdu damlara 

la~yordum. Onu bir düven üzerinde gör- clise Ayşeyi hiç değiştirme~i!J oıma~tma· 14.00 Memleket saat ayan ajans ve 
<iüm, hemen tanıdım. Ayağında siyah mıştı. Yalnız bütün saadetı gözlennden t 

1 
•• h berl · 

me eoro OJı a crı 
aetenden bir don ... Üzerinde pembe bas· okunuyordu. Annemin bütün muhalifli- 14.10.15 Müzik (Dans plakları) 
maclan bir mintan, başında yine aynı ğine rağmen Seniha onu hiç bir şeyden 18.30 Program 
basmadan bir tartı... Hayvanlara sahip mahrum etmek istemiyordu. Gelin oda- 18.35 (Ca?.Z piyano soloları _ pl.) 

ve hakim düvenin üzerinde elim dik du- sını süsledi. iki gün sonra da köyün lide- 18.45 Müzik (Küçi.ik orkestra - Şef : 
ruyor ... Arkasında iki örgü sallanan kalın ti üzerine telledi duvakladı. Ne güzel Necip Aşkın) 
kumrol saçı, güneşten kırpışan gözleri, olmuştu. Ben çılgın bir saadet humması 19.15 Türk müziği (İnce saz faslı) 
başındaki pembe tartıdan ayırt edilemi· içinde sarhoş gibi idim.. Kalabalık ara· 20.00 Memleket .saat ayan, ajans 
yen rengi, velhasıl bütün tabiliği Üe bun· sındnn koluma alıp odama çıkarken acı meteoroloji haberleri. 
dan daha canlı bundan daha nefis bir bir liıf İşittim... 20.10 Neşeli plaklar - R. 
tablo olamazdı. Onu bir kaç devim ya· - Yüz karnsını örtmek için mi duvak- 20.15 Türk müziği (3 kemençe, saz, 
pıncaya kadar seyrettim. Sonra birden- landı. Böyle tellenmek duvaklanmak na· lava ile oyun havalan) 
bire coştum. Çılgın bir tehalükle düvene mu lu bir ana baba kızına yaraşır... 20.30 Türk müziği 
sıçradım. ikimiz beraber dönmeğe baş· Beynimden birdenbire şimşekler çak- 1 - Bimen şen - Hüzzam şarkı 
ladık... mağa başlamıştı. Demek benim varlığım SUktınln geçen 

- Ayşe, dedim, senin gibi genç kızlar da insanlann merhametsizce vurduğu 2 - Salahettin Pınar Hüzzam 
çalı ırken türkü söylerler. işi kendilerine bu damgadan onu kurtaramıyacak, o şarkı • Aşkınla sürünsem 
eğlence edinirler. Sen niye susuyorsun. dalına böyle en temiz hislcrile bir kukla- 3 - Salabettin Pınar - Hilzzam 

Daha çok canlandı.O kadar yan yana dan başka biç bir ıey olmıyan bu insan- şarkı - ÜmJdim kirpiklerine 
idik ki, onun toprak kokan vücudunun lar arasında onlara karanlık g()rünen mn· 4 - Faiz Kapancı - Hüzzam şar-

k kı - Büklüm büklüm sırma saçlı temasile vücudumun yandığını kanımın z.isi ile eksikli olarak yaşıyacnktı. Ço 
k ld v h0 

" b 1 • . O b- 1 f"I " 2o.5o Konuşma 
Temsil 

ateş esi igini ıssetmege aş amı tım. mustanptim. nu oy e se ı ya!lntmaga 

So b. k "b' t ti .. 1 b. ı· h "I d c1· N"h t k 21.05 n ır suyun a ışı gı ı a ı, guze ır as u ta ammu e emez ım. ı aye a-
k 1 kl d . . d 1 b . d' A k b "lk · 1 22·00 Haftalık posta kutusu 

(Ecnebi dillerde) 
ses u a anm an ıçıme uyu uyor, enı rar ver ım. ş ımızın u ı gecesı o ı:ı· 

bütün bütün sarhoş ederek kendine bağ· cak üzerimize gün doğmıyacaktı. O bir 
22 30 

)ıyordu... melekti. O Tanrının kızıydı. On~n ~~ri 
23

:
00 

Müzik (Hafif müzik - Pl.) 

• • • cennetti. Ancak o oradan aşkı fazıletı ın· 
Son ajans haberleri, ziraat, es
ham, tahvilat, kambiyo, nukut 
borsası (Fiat) 

Kırlar Benim Cennetim! 
Yok içimde Mihnetim. 

Uğraıınm Gün Gece 
Çalıımak Bir Eğlence. 

Gün Doğmadan Kalkarım 
Ocağımı Yakamn. 

Ben Tannnm Kızıyım 
Kırların Yıld1Z1yun. •• 

• • • 
- Ne güzel sesin var Ayşe, hem bu 

ne güzel türkü .•. 
Yine ela gözlerini kıpıştırarak cevap 

verdi. 
- Onu ben düzdüm. Güzel değildit 

amma ben severim ... 
O günden sonra Ayşenin bulunduğu 

yerden ayrılmaz olmuştum. Beraber dü
vene biner beraber harman savururduk 
çalışkan ateş gibi bir kızdı. 

Mevsim sona ermek üzere idi. Ondn 
okumak arzusunu da uyandırmıştım. Ge

celeri el ayak çekildikten sonra evine gi
der çıtır çıtır yanan ocağının başında ona 
ders verirdim. O zaman içinde her ş tyi 
beraber okuyup anlıyac:ak kadar inkiraf 
etmişti. Onun bu derece süratli inkişafın· 
da benden ziyade tabiat müessirdi. Onu 
her gün bir parça daha sevdiğimi anlı-

yordum. Fakat henüz Ayşeye bile itiraf 
etmediğim bu aşk halkın dilinde idi. in· 
IZl.nların bu husustaki tecessüslerine hay· 
ret etmemek kabil değil. 

Yine yaz gelmişti. Bir akşam üzeri Ay
şe Kocaçınarın dibinde inek sağıyor, Ça
kırın Ahmet kuyu başında eşeğini sula· 
mış dönüyor, adını bilmediğim bir kız da 
kuyudan bakrncile su çekiyordu. Ben de 
,. :ı'lrın m : dan Ayşeyi seyrediyor· 
dum. Hiç biri beni görmüyordu. Birden· 

bire inek huylandı tetik davranmasaydı 
ayağiy 1 1 akracı devirecek sütü z.iyan 
edecel ' lnız memesinden fı,kıran ıüt 
onun )'<U.UnÜ ıslattı. Ayıenin gözlerini 

kırpıııtırarak: 

- Ne de tezlik edip duruyorsun. Kor· 
kun yavruna süt kalmıyacak diye mi ... 

Diye. söylenerek yüzünü siliyordu. Bu 
belki Ayşenin en güzel bir poz.iyeli. içi· 
min yine kaynadığını duymuştum. Fakat 

öteden Ahmet: 
- Hayvana laf atacağına bana laf 

atsana be ... 
Diye bıyıklarını büküyor, öte yandan 

kız da onunla alaya yelteniyordu. Çok 
fena sinirlenmiştim. Herifin üzerine atıl· 
dım ... 

- Havvnn senden daha iyidir de on· 
dan ... 

Diyerek bir tokat bir tokat daha yere 
serdim. Ayşenin hala kırpışan gözleri 
minnet ve şükran duygularile tutuşmu,tu. 
Haydi, dedim, sen ~vine git bir daha da 
dışarı çıkma ... 

Aradan bir koç gün geçti. Kahveye 
gitmi tim. Kulağıma yine onun lakırdısı 
çalındı. Evde annem de durmadan: 

- Bu tuzu l 'beri oldu. Sana yakısır 
mı öylclerile :ip kalkmak. ipek gibi 
Selimini bey • -ien git Allahın yabani· 

snnlara anlatacaktı. Gece sona ermeden 

benim ateşli sevgime ilk ve ~n. büyük ~e- 23.20 Müzik (Cazbant _ Pl.) 
yecan duyduğuna iman ettiğım knlbınc 

23 55 24 
Yarınki 

. • program 
titremeden hançerimi sapladım. Knı>ı· OPERALAR ve OPERETLER 
şan gözlerini bana dikmiş, gülümsiyerek 20.10 Münib : Gölgesiz kadın 
kolumda can verdi. Duvauını yüzüne Ör· 21.05 Sottens : Sihirli flüt 
tüp çektim. Bu onun yüz karasını örte· 
cek kirli bir nekap değil aşkımızın ebedi 

halesi olacak ve gün doğmadan koca 
çınarda sallanacak cesedim dünyaya 
onun bir anıdını ilan edecekti. 

22.05 Floransa : Palyaço 
BÜYÜK KONSERLER 

21.35 Londrn (Regional) Belçika musi-
sikisi 

21.35 Strassburg : Mussorgsld, Dcbus
sy vesair bestegarlann es~rleri 
Lüksemburg : Debussy, Şubert, 
vcsair bcstcgarların eserleri. 

Hiç bir şeyi değiştirilmiyen bu süslü 22.05 
gelin odasında yataktan aşağı sarkan Ay· 
şeciğin gelin teli kanlı duvağı içimi bir· 
denbire ürpertti. Odada her şey canlanır 

22.35 Kopenhag : Dohnanyi ve Kodal-
yinin eserleri 

SOLİSTLERİN KONSERLERİ gibi olmuştu. F eyazın hiç gözümün önün· 
den gitmiyen hayali, bağnnda hançer 15.05 Hilversum : I : Piyano ve şan 

saplı sevgilisi karşısında insanlann iğrenç 

duygularını istihkar eder gibi acı acı gÜ· 19.35 

lümsiyerek büyük bir sükunetle Ayşecİ· 

konseri 
Saarbrücken : Flüt ve piyano 
konseri 

ğin beraatini yazıyor ... Sonra aşkına sa· 19.50 
dakaüne, nezahetine iman ettiğim bu 

Droitvich : Viyolonsel ve piyano 
konseri 

o1üye veda ederek odasından ebediyen 
çıkıo gidiyor ... 

tZMtR: Karşıyaka 
21/7/939 

E. Borıahin 

~ .................. ~ ... 
DOKTOR 

Behçet Salih Uz 
Çocalı hastalılıları 

Mütallassısı 

Jlastalanw her gün saat 11.30 dan 
1 e kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin
de kabul eder •. 

lloktor Operatör 
Sami Kulakçı 

KULAK, BOCAZ, BU· N 

RUN RAsr ALIKLARJ 
MVrARASSJSJ 

Muayenehane Birinci beyler No.42 
TELEFON : 2310 

Evi : Göztepe Tram\'ay Cad. 992 
TELEFON : 3668 

SZ7.ZZT~Jll";)~.LZ/J'7-.X'~ 

23.35 Doyçlandzer.der : Sonatlar 
NEFESLİ SAZLAR ORKESTRASI 

17.35 Beromünster : Marşlar 
19.05 Frankiurt : Askeri şarlo]ar 
20.05 Danz.ig : Muhtelü havalar 
20.47 Bcromünster : Seçme parçalar 
21.20 Berlin : Askeri havalar 

ORG VE KORO KONSERLERİ 
16.35 Kolonya : Dini koro ve konseri 
16.35 Stuttgart : Dini koro ve konseri 
22.05 Miltmo : Org konseri 
ASRİ MUSİKİ KONSERLERİ 

20.10 Münib : R. Straussun ıGölgesiz 
kadın • ından parçalar 

EtLENCELİKONSERLER 
20.05 Lcipzi.g : Muhtelif parçalar 
21.20 Hnmburg : Operet parçaları 
21.20 Viyana : Franz Lehann eserleri 

W.11 L JtWJJ it! 1 L 43Wi 4ZU 

~Dr .Ali Riza 
•• 

Un len 
Doğum ve Cerrahi Kadın 

hastalıkları Operatöril 

Her gün hastalarını saat Uçten son
ra Atatürk caddesi ı&ki Birinci 
kordon• 222 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TEl.EFON : 2987 
07'77.7.7/JZ7_)(7.Z7.7..ZZ7Y~~ 

iLAN 
zmir iskan müdürlüğünden: 

1 - Urla kazası merl:ezinde en fazla 20 şer adetlik parçalar halin
de ihale edilmek üzere 100 adet göçmen evinin intası açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Beher evin muhammen keşif bedeli 476 lira 30 kuruştur. Bu 
husustaki keşif ve fartname ve saire evrak her gün iakin dairesinde 
görülebilir. 

3 - Eksiltme 12. 8. 939 cumartesi günü saat 10 da iskin dairesin
de müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - isteklilerin talip olacaklan ev adedine göre yüzde 7,5 dan tu• 
tan olan teminat makbuzu ile 2490 numaralı kanunda musarrah ve
ıaikle beraber müracaatları. 

29. ı. 5. 9 

1ZMIR BELEDlYESlNDEN: 
Karşıyakada çocuk yuvasında 

yaptırılacak kanalizasyon bat ka
tiplikteki ketif ve şartnamesi veç
hile açık eksiltmeye konulmu,tur. 
Muhammen bedeli 672 lira 3 ku
ruş olup ihalesi 9-8-39 çarşamba 
günü saat 16 dadu. lttirak ede
cekler 51 liralık tem;natını öğle
den sonra kapalı bulunmasına bi
naen öğleden evvel i~ bankasına 
yatırarak makbuzu ile encümene 
gelirler. 

25-29-4-7 2651 (1540) 
~----... --~......rzialJ 
Kiralık daire ve 

w magaza 
Resmi, hususi daire veya fİr

ketler, doktor, avukat, tüccar, 
komisyoncu yazıhanesi olabi
lecek Gazi bulvarında ziraat 
bankası ittisalinde 18 sayılı 
Demirelli hanının üst katı eh
ven fiyatla kiraya verilecek
tir. 
isti yenlerin: 
Doktor Hulusi caddesinde 
42 numarada dit doktoruna 
müracaatları. 

tmatz.z zzv:z:r-Zô!&™J-JBii 1 

ilin 
Halkapınarda kain 
Pamuk Mensucatı 
F abrikamızm iplikhane daire

sinde çalışmak üzere 16-20 yaş 
arasında kız işçilere ihtiyncımız 
vardır. 

istekli olanların nüfus cüzdan
ları ve iki kıta fotograflariyle fab· 
rikaya müracaatları. 

lzmir pamuk mensucatı T.A.Ş. 

lmllSil .... 1!11111 ........... 

P A R 1 S F AKOL TEStNDEN 
diplomalı 

DİŞ 2'A.Bi~LERJ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemcıi Çetindağ 
Hastalannı her gün snbah snat 9 

dan başlıyarak Beyler • Numan za
de . 21 numaralı muayenehanelerin
de kabul ederler.. TELEFON: 3921 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
JZMJR MEMLEKE'J' 

HAS'J' AHESJ DAHİLİYE 
Mttr AllASSISI 

Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON : 3956 

rOPERA"Töll~ 
DOKTOR 

Cevdet Mustafa 
Gönenden 

Memleket hastanesi Baş Tabibi 

ikinci beyler sokak fırın 
kartısı No. 25. Her gün öğle
den sonra saat ür.ten itiba
ren hastc kabul e-der. 

Telefon No. 3125 
c.......-1111t1!1;ii;ıl!llllt•c .... ~ll!!'!e~+*' .... •a~sı~ 

ı:.Joktor 

Ali A~a~ Dinel 
ÇOCUK HAS'J'ALIKLARI 

MV'J'AHASSISI 
Yaz mevsiminin sonuna kadar cumar

tesi ve pazardan maada her gün hasta
lannı eskisi gibi İKİNCi BEYLER so
knğında 84 numaralı muayenehanesin
de kabul eder. 

Evi BİRİ 'Cİ KORDON No. 272 .• 

tı••---.. 1111!11-• 4*iWWW~ 
OPERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde öğleden sonra Birinci Beyler 
sokağında.. 

No. 4.2 

Basın Birliği 
Riyasetinden: 

iz mir 

Basın Birliği tzmir Mıntakası 15 Temmuz 939 tarihinden itibaren 
teşekkül eylemiştir. 

tzmir Mıntakasma: lzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, An
talya, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya, Afyonkarahisar vilayetleri 
dahil bulunmaktadır . 

Bu vilayetlerin merkez ve kazalannda intişar eden gündelik, hafta
lık aylık yıllık bilumum siyasi ve gayri siyasi gazete ve mecmualann , , B" 
isimlerile idarehane adreslerinin bilinmesine lüzum görülmüıtür • ı-
naenaleyh mıntakamız dahilinde intişar eden bu kabil gazete ve mec
mua sahiplerinin adreslerini lzmirde Yeni Asır gazetesi idarehanesinde 
Basın Birliği lzmir Mmtakası idare Heyeti Reisliğine azami bir hafta 
zarfında bildirmesi rica olunur. 

1-3 1571 

Devlet limanları lzmir şubesi mü
dürlüğünden: 
Dairemizin kapalı bulunduğu mesai harici zamanlarda ~ece. c'?.11~ 

tesi, pazar ve tatil günlerinde müracaatları ka~ılamak "!.e ~.§len ~t
mek üzere şubemiz binasının zemin katındaki puvantorluk daıres1?
de bir nöbetçi amiri bulunacaktır. Telefon numa?'ı ~440 tır. lıl~ı:_m 
sekteye uğramaması için alınmlf olan bu tedbır alakadarlara ılan 
olunur. 

28,29, 30 2711 (1566) 

Memur alınacak 
P. T" T. umum müdürlüğünden: 

1 - idaremiz münhallerine alınacak memur ve müvezzi için mü-
sabaka imtihanı yapılacaktır. . . 

2 - isteklilerin hüviyet cüzdanı mektep ıahadetnamesı aihhat ~
poru qı kağıdı zabıta ve adliyeden musaddak iyi hal kağıdı aıke~I~ 
vesikası dört fotografı ve bir dilekçe ile halen memur olan~ ~ıcil 
cüzdanlarile dilekçeleri 11 Ağustos 939 akşamına kadar vıliyet 
P. T. T. müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve bunlann 788 aayıh 
memurin kanununun 4 cü maddesindeki ıartlan haiz olmakla beraber 
devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 30 yaşını geçmi§ bulunma-
malan. . . 

3 - Memurluğa alınacakların en az orta lise mezunları tercih edi-
lir. Müvezzilerin de ilk mektep mezunu olmalan l~ımdır. .. 

4 - Müsabaka vilayet posta telgraf müdürlüklennde 15 Ağustos 
939 Salı günü saat 11 de yapılacaktır. 

5 - Müsabakada muvaffak olan lise mezunlarına yirmi orta mek
tep mezunlanna P. T. T. memurin kanunun hülanü~e göre ıim.d.ilik 
on lira ve müvezzilere de yediden on liraya kadar asıl maaı venlir • 

6 - Süvari müvezziliğini istiyenler dilekçelerinde bunu tasrih et
mekle beraber bir hayvan tedarikini teahhüt edeceklerdir. Bunlara bet 
lira yem bedeli verilecektir. 

7 - Buka dairelerden naklen gelecek olanlar müsabakaya tibi 
olmamakla beraber kendilerine umumi hükümler dairesinde maaı ve
rilir. 

8 - Müsabakada muvaffak olanlann idarece teklif olunacak her 
hangi bir yeri kabul etmeleri fUH!r. 23,26,29 2631 (1533) 

Urla ta haf fuzhanesinden: 
Yerli teshin sömikok kömürü alınacak: 
Tahaffuzhane kaloriferi ve sair ihtiyacı için açık eksiltme ile 50 ton 

yerli aömikok kömürü alınacaktır. 
Muvakkat teminat 102 lira 12,5 kuruıtur. 
Açik eksiltme 1 O. 8. 39 per§embe günü aut 11 de Urla tahaffuz

hanesindeki hususi komisyonda yapılacaktır. Şartnameyi gömu:k isti
yenlerin mezkiir komisyona müracaat etmeleri ilin olunur. 

25, 29, 2, 6 2642 (1537) 

Urla Tahaf luzhanesinden: 
Tahaffuzhane elektrik tesisatı için muhammen bedeli 847 lira olan 

6 ton makine yağı ile 1 ton mobiloyl A. ve B. Urla tahaffuzhanesi sa
tın alma komisyonunca 1 O. 8. 39 pelfCmbe günü saat 11 de açık ek
siltme ile alınacaktır. 

isteklilerin muvakkat teminah olan 63 lira 50 lruruıla ve 2490 ... 
yılı kanunun 2 inci, 3 üncü meddelerindeki vesaikle prtnameyi gör
mek için her gün Urla tahaffuzhanesine müracaatları ilin olunur. 

25, 29, 2, 6 2541 (1538) 

iLAN 
lzmjr Defterdarlığından: 

Sahibinin veraset vergisi borcundan dolayı taldli emval kanununa 
göre haciz edilen Mesudiye mahallesinin Burnavn caddesinde 19-21 
No. lu ve 450 lira kıymetindeki bir kıta arsası 27. 7. 939 dan 18. S. 
939 tarihine kadar 21 gün müdd~ birinci art :ınnaya çıkanbnıtbl'• 
Talip olanlann Defterdarlık tahsilat kalemine milracaatları. 

29. 7. 16 2733 (1575) 

Tramvay ve Elektrik Türk Ano-
nim şirketinden: .. 
Şebeke ameliyatı dolayııile cereyanın Ağustos ayı zarfında ~ 

gösterilen gün ve saatlerde kesileceği sayın haJ!.rımızca bilinmek üz.,,. 
ilin olunur. d • 

1 - 6 ve 20 Ağustos 1939 pazar günleri saat 7 den 17 ye ka .. a~;; 
V Carıı Sektöründe XI Gazi bulvan Sektorıı 
VI Bdıribaba « XD Mezarlıkbaıı ' 
VJI Karantina « Xlll Asansör « 
\'fil Güzelyalı « XIV Gazi bulvarı « 
X Konak « XVI Gümrük a:: 

2 - 13 ve 27 Ağustos 1939 pazar günleri saat 7 den 17 ye ka~.~ 
1 Darağaç Sektöründe C Bayraklı Sekt0 

il Tepecik « D Turan « 
111 Alsancak c E) 
iV Basmahane « ) Kal"§ıyaka 
IX qrefı>ata c F) 
XV Kültürpark « Buma va 

B 



ve şürekası 
Messageries 

Maritimes 
Umdal Oli "İer ve Deutsche Le· 

•=~~~;.,. Şürekası vante Linie 
ıh._ CVNARD LIHE K V M p AH y AS J BELLENfc LlNES LTD. BIR1NCI KORDON REES G. M. B. R. RAMBVRG 
Bvt;ftPOOL VE GLASGOV HATl'l GERMANİA vapuru 26/27 temmuz BbfASJ rEL. 244J ATH.EN vapuru 3 ağustosta bckleni-

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ADRIA2'1CA S. A. Dl 
NAVİGA2'iOHE 

g,.11_0SNiA vapuru Ağustos bidayetinde THEOPHİLE GAUTİER vapuru 29 arasında beklenilmekte olup Rotterdam yor .. Anvers, Rotterdam, Bremen ve 
~ ~verpool ve Glasgovdan mal çı- temmuz tarihinde gelerek aylli gün 1s- Harnburg ve Anversa limanları için yük LONDBA - HULL HATl'I Haıriburg liınanlan için yUk alacaktır. ClTrA Di BARI ıuotörU 27/'l de saat 
~ve ayni zamanda Liverpool ve tanbul Pi.re, Napoll ve Ma~ ha- alacaktır. BELGRAVİA..'l'i vapuru 5 temmuzda TABLlYE: 8 de gelerek ayni gUn 83at 17 de lstao-
CJ.srov ~~al alacaktır. reket edecektir. ATHİNAİ vapuru 3/5 ağustos ara- gelip .yük ~ıkaracak ve ayni zamanda LA R 1 S S A vapuru 6 ağustostan bul, Pire, Napoli, Marsilya ve Cenovaya 
l.ı~rek vapurJann muvasa!At tarihleri, sında beklenilmelde olup Rotterdam, Hull 1~ yük alacaktır. bekleniyor. Hamburg, Bremen ve Arı· hareket edecektir. 
""lllll Her tilrl1 izahat ve mal6ıat için 81- Hambu ..__ ,, ___ , __ w.. • .nı.. ADJUTANT vap.ıru 10 temmuzda.... _ __.___ _, ,.,..._ ___ ,~ bit ert v. navlun.lan bak:Jmıda acenta . rı ve ~ve.rsa JllIHUU«C• ~~ ,.._ lip Londra için yUk alacaktır. Vvu~ç.u mi!ll ~m.;-.w-. LERO m.otöril 2717 de as.at U de ge-

leahh0t altına gireme. Daha fazla rlncı kerdoeda 151 aaaaraıü LAU- alacaktır. ARMEMENT O. SCHULDT lerek ayni gün saat 19 da Patmo Leros, 
~t almak için T. Boven Reeı ve Şr. RENT REBOUL ve ŞERm.I vapur acen- ANGHYRA vapuru 12/ 15 ağustos LIVERPOOL HAl'l'I İRLAND vapuru 28 temmuzda bek· Kalimnos, İstanköy ve Rodosa hareket 
llııı 2353 telefon numaramıa müracaat tuma müracaat edilmesi rlca olunur. arasında beklenilmekte olup Rotterdam !eniyor. Anvers, Rotterdam, Bremen ve edecektir. 
~rica olunur TELEFON· ı 3 '1 5 Hamburg ve Anversa limanlan için ALGldERİANliva~uz 20k:te~~da Ll- Hamburg için yük alacaktır. LERO motörU Sl/7 tnrlhinde saat 8 
lııı • • • .ııı. ala ktır verpoo an ge p ,. ~ çı :\J'acwo ve ay- DIEMENT ,...___________________ • ,........ ca · ni zamanda Liverpool içfn yük alacak- A DEPPE de ge1erek 1/8 saat 17 de Pire. Korfu, 

T 
• tır. ESPAGNE va~uru temmuz sonlan- Saranda, Brindizi, Valona. Draç, Rago-c Ziraat Bankası BALKANJ ... A.ll ARASI ~~do~ beklenıyor. Anvers (Doğru) za, Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve 

e e RATTJ H WI •tt }} ıçın l'Ük alncakbr. V ediw ~ t ed 
ZETSKA PLOViDBA • 11 a ve DEN NORSKE MİDDEL· en gc e er. 

Kuruluş tarihi: 1888 A. D. J(nTOR şü r~kası HAVSLINJE, OSLO ROY ALE NEERLAN 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirasL. uLOVCENn BOSPHORUS vapuru 30 ağustostan DA!SE KUMPAHY ASI 

$Ube ve ajan adedi: 262 Vapuru 12 Ağustos 939 cumartesi gü- TELEFON: 3120 1 eyltllc kadar Diyep Dilnkerk ve Nor- TİTÜS vapuru clyevm limanımızda olup 
Zi.r:li ve ticari her nevi Banka muameleleri nU Köstcnceden gelip 13 $stos 1939 7'11E 16.~~$-Rfl'J!'CRISOH veç limanları için yük alacaktır. (Bu va- Amsterdam, Rotterdam ve Hamburg 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LtRA pauu.· günU saat 12 de : LiME Ltfftl'ED pur Norveç için nncak 31 ağustosa ka- limanları için yilk nlarak hareket ed~ 
İKRAMİYE VERECEK Pire - Arnavutluk limanlan - Kotor- LİVERPOOL • GLASGOV VE dar tahmil edecektir. cektir. 

k~traat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf besaplannda en az (50) Dubrovnik - Split Venedik ve Triestcye BRİSTOL hatb BALKİS vapunı 25 eyl\1ldcn 28 eyl\ı.- PYGMALİON motörü 3/ 8 tarihinde 
""'l3J. bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plfuıa göre ik- hareket edecektir. ES!\~ vapuru 28 temmuzda gelip le kadar Diyep Dünkerk ve Norveç için gelerek yükünü tahliye ettikten sonra 
~ye dağıtılacaktır : j Liverpul ve Glasgovdan yUk çıkaracak yük alacaktır. Burgaz, Vnrna ve Köstence Umanlan 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira ANGLO EGYPT AN ve ayni zamand"l Liverpul ve Glasgov BOSPHORUS vapuru 25 birinci teş- için yük alarak hareket edecektir. 
C ,. 500 ,. 2.000 , MAtL l~İNE için mal alacaktır. rinden 28 ille teşrine kadar Diyep Dün- HERCULES vapuru 7/ 8 tarihinde 
C • 250 • LOOO • P1RE MARSfL y A ve PİRE BEYRU'l' kerk ve Norveç için yük alacaktır. beklenmekte olup Rotterdam, Amster-

40 • 100 • 4.000 • HA~A -ITYİSK~ERİYEPYEURhUa~, tsbrandnen • Moı,,ıer D. T. &. T. dam ve Hamburg limanları için yük ala-
too • 50 • •CAmO C • Lun.S VA • 8 Line: • Ne11yor TİSZA motörü 28 temmuzda beklen!- k ı.--ckct d kti 
1""' 5.000 • M ily • . Beyrut Hayfa-isken· ra ıuu- c ece r. 
"" • 40 • 4.SOO ,. ars 8 açın de. - 'çin hareket IIAİFA, iSKENDERİYE - NEV-YORK yor. Tuna limanları içm yUk alacaktır. 
180 • 20 • 3.200 , hareket tnrihleri nye 

1
tarihlcri PHİLADELPHİA IIATI'I KASSA motörU 29 temmuzda gele- SVENSKA ORİENT LİNİEN 

bfkKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı dQşml· 28/7/939 5/8/939 GERTRUD vapuru ağustos nihayetin- cektir. Beyrut, İskenderiye ve Port Salt 
~ere ikramiye çıktığı takdirde yUzde 20 fazla.siyle verilecektir. 11/ 8/ 939 18/8/939 de gelerek, Hayfa, İskenderiye, Nevyork limanlan için yük alacaktır. VASALAND motöıü 2sn tarihinde 
~ler senede 4 defa, 1EJ-101,1 Birinci kinan, 1Martve1 llulnn tarila- 24/8/939 l/9/939 ve Phlladelphia için mal alacaktır. KASSA motörU 12 ağustosta bek1eni- gelerek Rotterdaın, Hamburg ve Skan-
~ çeln1ecektir. _ Gerek vapurlnnn muvasalat tarihleri, GUDRUN MAERSK vapuru 10, 12 yor. Tuna limanlan için yük alacaktır. diuavya limanlan için yUk alarak hare-
,_ ___________ IR! ___________ _..ırJ•• gerek vapur isimleri ve navlunlnn hak- ~ylOJde gelerek Hayfa, İskenderiye Nev- SERViCE MARJ~JM.B ket edecektir. 

---------------------------- kında accnta bir t"Mıhilt altına giremez. york ve Philadelphla için mal alacaktır ROUMAIH 

BRISTOL 
Be yoğlunda 
.............................. 

• 

OSMANIY~ 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi 
•• 

B. Omer Lütti Bengü 
d i r 44 Sene~ik • t~beli idareaile bütün müşterilerine kendisini 

sevdırmQbr •.•• 
l.. OteOerinde misafır kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .. lstanbulda 
""tün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu,urlar ••• 

liuawiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul dmİ· 
~lr. derecede ucuzdur .... . 
, ......... _ ...... l'llml .. - .... --ıımı .. -... A*ll!l!l!l!~~ .. ~·,~=:lmlli'IY*!S'\ 

1939 Yaz Modası 
.\vrupayı baştan ba§a kaplıyan rilneşin ültra - viyole ı:iyasuu süzen 

PANORA 
GVHEŞ GOZl.UKLERJ YALHIZ 

Hilal Eczanesınde 

KJllS2'AL DO ROŞ CAMLAR 

MODERN ÇERÇfVELER .. 

rOP2'ANCILARA AYRICA rEHZiLA'J' ______________________ ., 
. ~ 

l aze T emjz Ucuz lliç 
Her Türlü Tuvalet Çeşitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
BAŞTURAK Büyük Salepçloğlu hanı karşısında .. 

Daha faz.;a t.afsiU.t a!mak için Birinci G.-elt vapurlann muvasallt tarihleri, olTuz vapuru 28 temmuza dotnJ SERViCE MARfrİMB 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• isimleri ve navlunlan hakkında aCe!lta bekleniyor. Köstence, Galas ve Tuna U- Roaıncdn Kumpanya.ti 
umum! de~ Aet>ntalılt Ltd. müracaat bit- taahhüt altına giremez. Daha fazla manian için yük alacaktır. ALBA JULİA vapuru 3 aRustos 939 
edilmesi rica olunur. tafsilAt almak için H. VHİ'ITAL ve Ş&. DUROSTOR vapuru 4 ağustosa tarihinde beklenmekte olup Malt., 

Telefon: 4072 MUdo.riyet 3120 No.lu telefona müracaat edilmesi doğru bekleniyor. Kösten::e Kaim ve Cenova ve Marsilya Umanlan için yolcu 
Telefon : 3171 Acenta rica olunur. Tuna limanlan tçin yük alacaktır. ve yük alarak hareket edecektir . 

SAÇ EKSIRI 

Saçları dökülenlere Komoien Kan~uk 
Saçlann dökülmesine- Vl' kcpeklenmesine mani olur. Komojcn saçların kök

lerini kuvvetlendirir \'C besler. Komojen saçların eıdasıdır. Tabii renklerinl 
bozmaz, latif bir rayilıası vardır. Komojen Kaozuk saç eksiri maruf ecuın~ 
lerle ıtriyat ma{!azalarmda hulunur. 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 
1 - Parlayıcı ve patlayıcı maddeler naklinde kullanılraak ü.«.ere 

münakasaya konmuı olup 16/Vl/1939 tarihinde ihale olunamıykll 
«1 » adet saç telme yeniden kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmut
tur. 

2 - Keıif bedeli d6,442,64ıt muvakkat teminatı «1233,19» lira
dır. 

3 - Ekıiltme 7 /VIll/939 Pazartesi günü saat 16,30 da Kohab.§ta 
levazım ve mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapı!acalt.-tır. 

4 - Şartname, plan ve keşifnameler «82» kuruş mukabilinde An
kara ve lzmir bqmüdürlükleriyle lstanbulda levazım ve mübayaat 
ıubesi müdürlüğü veznesinden alınabilir. 

5 - isteklilerin, mühürlü te!:lif mektuplan 1'.anuni vesaikle o/o 715 
güvenme parası makbuz veya banka teminat mektubunu ihtiva ede
cek kapalı zarfların ihale !aatinden bir :;aat evveline, yani «15,30 Za 
kadar» mezkur komisyon ba§kanhğına makhllZ ml'kabilinde verme-
leri lizımc:hr ., 

Vapurlann ha~ket tarlhleriyle nav· N O T : 
lunlard*.i değişikliklerden acentı me- İlandaki hareket tarihleri ile navlun-
suliyet kabul etmez. !ardaki değişikliklerden dolayı acenta-

Daha fazla tafsilat için ATATURK mız mesuliyet kabul etme%. Daha fada 
caddesi 148 No.da V. F. Heru-y Van Der 'tafsilat için İKİNCİ KORDONDA ffiA
Zee ve Şsı. V•pur acentalığına mUraca. TELLİ SPERCO vnpur acentasına mil-
at edilmesi rica olunur. jracaat edilmesi rica olunur . 

TEl.EFON : 2007 /%008 TELEFON : !004/!00S 

Her kesin kellandığı ve beğendiği traı bıçapcbr 

Urla Belediyesinaen: 

itin nev'i 
Ketif bedeli 

Lira K. 

Mllftkkat 
temimt 
Lira K. 

Tamirat 846 63 4S 
1 - Belediyeye ait zeytin yağ fabrikasında pomperya tamiri ile 

yeniden ıu kazanı vazı ve çanakbğınm tamirab pazarlıkla eksiltmeye 
konulmustur. 

2 - !hale 3. 8. 39 perıembe günü saat 15 de belediye dairesinde 
encümen hururiJe yapılacaktır. . 

3 - lstekJ;lerin tayin edilen gün ve satte yukanda ynzılı teminat 
makbuzu ile encümene gelmeleri artname, kesff,,ıı.mer.i görr.ıek isti
yenlerin bele:iive :m ,ı.l\.cı "'c"1iğine müracaatlan ilan oln'lur. 

25, 27, 29, ı 2649 (1536) 

FLiT ÖLOURUR daima , 
• 
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Uzak ark meselesi ve yeni vaz· 
Amerikanın Japonya ile ticaret anlaşmasını feshetmesi Amerika, lngil

tere ve Çinde memnuniyetle, Japonyada ise süktinetle karşılandı 

ln.gilte~e de öyle yapsın! Mos.kova müzakereleri 
Milletler_C_e_m_iy_et_in_e __ nı_ü_za_h_er_et_komitesi .Siyasi safhada bir hayli ilerlemiştir 

lngiliz - Japon ticaret muahedesinin yakında bir tebliğ neşri bekleniyor 
de feshı•01• talep etmektedı•r Parls, 28 (Ö.R) - Moskova müzake-

releriyle alakadar yeni bir vak'a yok-
tur. Moskovada dün B. Molotofla İngi
lız ve Fransız sefirleri ve B. Strang araLondra 28 (A.A) - Milletler cemiye

tine müzaheret, Ingiliz birliğinin icra 
komitesi, bir karar sureti kabul etmiştir. 
Bu karar suretinde hükümettcn Ameri
ikanın gittiği yola giderek Ingiliz - Ja
pon ticaret muahedenamesini feshetme
si talep edilmektedir. 
V~ington 28 (Ö.R) - Amerikanın Ja

ponya ile ticaret muahedesini feshetme
ı;ini tnkip eden beyanatında hariciye na
zırı B. Kordel Hull hükümetinin girişe
ceği faaliyetin, muahedenin henüz me
riyet mevkiinde kalamıyacağı §U son 
altı ay zarfında hadiselerin inki,.cıafına 

bağlı olacağını söylemiştir. 

Hongkong 28 (Ö.R) - Çunking resmt 
mahfilleri Amerikanın Japonya ile 1911 
ticaret muahedesini feshetmesinden 
memnundur. Bu mahfiller Amerikan 
jest.ini her hangi bir devlet tarafından 
Çine şimdiye kadar vAki manev! teşvik
lerin en mühimmi olarak telAkld ediyor

lar. 
Londra 28 (Ö.R) - Amerikan gazete

leri Vaşington hUkUmetinin karanndan 
dolayı memnunluk izharına devam edi
yor. Bu kararın Jngilterenin vaziyetini 
takviye edeceği kanaati vardır. Karar 
Çinde bilyUk memnuniyet uyandırmış
tır. Bilakis Berlin ve Romada besbelli 
bir somurtkanlığa sebep olmuştur. 

Amerika kongre binası 
kanın Japonya ile ticaret muahedesini 
feshetmesini sükilnetle karşılamışlardır. 
Bununla beraber hepsi Amerikan teşeb
büsünün siyasi mahiyetini kaydetmekte 
bu müşahede bazılarında tehditkar ima
lara sebep olmaktadır. 

Hariciye mümessili tarafından şu be
yanat yapılmıştır: Ingiltere ile müzake
reler terakki ederken, Amerikanın te
şcbbüsii umumi efkar tarafından siya.:.i 
bir manayı haiz bir hareket gibi tefsir 
edilecektir. Uzak şark hadiseleri şimdi 

B. Hull ayan meclisinin mütalaasını 

beklemeğe lüzum görmeksizin harekete 

geçmeğe karar vermiştir. Japon - Ame· 
rikan ticaret muahedenamesinin feshi an
cak altı ay sonra katiyet kesbedecektir. 
Bu esnada Amerikada yapılacak şey ha· 
zılnnnın japon taarruzuna Amerikanın iş• 

tiraki diye tavsif etmekte oldukları ha· 
reketi takbih etmeleri için japonyaya 
harp malzemesi satan sanayi erbabına 
ve ihracat tacirlerine müracaat etmektir. 
Bu da ancak 26 ikincikinun 1940 dan 
sonra olabilecek ve Amerikan efkarı 
umumiyesinin ruhi haletine tabi buluna• 
caktır. Amerika efkarı umumiyesi ise ja
pon hükümetinin hattı hareketine ve ilk 
bir ciddi ihtara maruz kalmı~ olan Çin· 

sındaki muhavereden sonra yeni bir gö

rüşme bekleniyor. Londrada sanıldığına 
göre bu istişarelere hakim olan hava da
ima müsaittir. Lord Halifaks dün öğle

den sonra Fransa sefirini kabul etmiştir. 
Moskova müzakereleri münasebetile bu 
sabah ve öğleden sonra Londra ve Paris 
arasında telefon görüşmeleri devam et
miştir. 

İhtiraz kaydiyle verilen bir habere 
göre Moskovada başlaması muhtemel 
olan askeri müzakereler hakkında pek 
yakında bir İngiliz - Fransız tebliğinin 
neşri beklenebilir. 

Paris, 28 (A.A) - Salahiyettar ma
hafile nazaran bu akşam ayni zamanda 
Paris ve Londrada bir tebliğ neşredile-
rek Moskova müzakerelerinin siyasi sa- Sovyet hariciye komiseri B. Molotof 
hada kafi derecede ilerlemiş olmasına hafili, İngiliz - Fransız - Sovyet müza- Bugün veyahut yarın yeni bir ~oır 
binaen üç devlet arasında pek yakın kerelerinde meşhut olan terakkiden do- ferans akdedilmesi muhtemeldir, 
bir zamanda askeri müzakerelerin baş- layı memnuniyet izhar etmektedirler .... ! Ayni mahafil, İngiliz ve Fransız " 
laması muhtemel olduğu bildirilecektir. Bu mnhafil, müzakerelerin •Hiç te gay~ keri heyetlerinin yakında Moskova.1' 

Moskova, 28 (A.A) - Dün likdedil- ri müsait olmıyam bir hava içinde ce- ziyaret edeceklerine dair olan ve ccnelıl 
miş olan konferansın kat'i bir netice reynn etmiş olduğunu beyan etmekte. ınenbalardan tereşşüh eden haberleri tJ 
vermemiş olmasına rağmen İngiliz ma- dirler.. teyit ne de tekzip etmektedirler. 

ropaganda dairesi 


