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imtiyaz sahibi: ŞEV KET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumi neşriyat müdUril: 

HAKKI OCAKOcLU 

ABONE ŞERAiTi 

o:rv AM MODDETl TUrkiye için Hariç içtıı 
• .,................. 1400 ıtOO 

Ah. ~ • •• • •• ••••••• •• 150 1550 

~ünü geçmi4 nüshalar (25) lrunqtur. 
.__ TELEFON: 2697 

• Bir tayyare kazası 

Londra 29 (A.A) - Bir sivil tngiliz tay
yaresi, Tharatosten'de yere düşerek parça
lanmıt ve ateı alml§br. 4 ki§iden ibaret olan 
mürettebab telef obnuttur ... 

-------' Yeni ~ Matbuamda Buılnutbr. 

ajeste Karol dün elçuğu gezdiler 
DOST RUMEN HÜKÜMDARI 

Selçuk tarih sitesini fev
kalide değerli buldula~ 

Kral 
Yatına 

---1:!·---
llzun bir yolculu-
" ga kifayet edecek 
kadar kumanya 

yükletti 
Ş -*- l ehrimizdc bulunmakta ol~n dost ve 

llıiittefik Rumen milletinin büyük .sefi 
~~este. Kral Karol dün Sclç~k harabe- .. . . Lli1i...:m!L _ _ .;_j 

tine gıderclt arkeolojik tetkık1erde bu-ı donmilşlerdır. 
hıntnuşlar ve nk§am avdetle yatlarına Rumen hükümdarı dün sabah yatiyle 

pasaport iskelesi yakınına gelmiş, ora
dan bir motörle pasaport iskelesine çık
mıştır. Saat dokuzda vali ve Izmir ku
mandanı pasaport iskelesinde kralı se
l~mlarnıflardır. Kral saat dokuz 25 te 
otomobille Alsancağn gelmiş ve emir
lerine tahsis olunan hususi otoraya bin
mişlcrdir. Otoray saat 9,30 da Selçuğa 
gitmek üzere Izmirden ayrılmıştır. 

1ajcst~ Karolln, Ruml'n milletir.in 
çok sevdiği prens Mişele Selçuk gezin-

- SONU 2 iNCl SAHiFEDE -

Bir tekzip 
Dolayısile 

Ekmek buhranı 
----1:?·---

•.~arlar daha lazla 
liipheli ve tereddüdü 
~~ziyet içinde 
~lam azlar ... 

-ıfr-
HAKKI OCAKO~U 

F ırıncıla·rın 
---111---

Belediye Reisi 
Ekmek liaderini 
yükseltmeğe sebep 
olmadığını söyllyor .. 

L ~tı§ cephesinin üstün kuvveti ve 111---
~t • k Belediye riyaseti, şehrin bazı semt-
~ ı ararları karşısında Berlin - Ro- !erinde fırınların az ekmek çıkardıkla-
~ mihverinin bocalamakta oldu- rını tesbit etmiştir. Izmirde ekmek buh-

tıda şüphe yoktur. 1' ranı sayılacak bir vaziyet mevcud olma-
l otaliterler, umumi efkarlarını 
<tay l dığı gibi bunu icap ettirecek bir sebep 
t-.. •• a inkisarına uğratmaktan, bir 
··ıudd te mcvcud değildir. 
~ . et için olsun a1ıkoyabilmek Belediyece yapılan tetkikatta, bazı fı-
~le propaganda kuvvetinden rıncıların ekmek narhını yükseltmek 
lcftı. i derecede istifadeyi ihmal ey- düşüncesiyle, hayali im7.alar kullanarak 

1Yorlar. Ji gazetelere şikllyet mektupları gönder-
~ .atta bu maksadla siyasi temaslar dikleri anlaşılmıştır. Netekim gazete
h•ltıınine, ve bu temasların neticesi 
·•,. l mize de gelen bir kaç mektup üzerine 
~k 0 

Ursa olsun hadiseleri istismara alakadar makamın nazarı dikkatini cel-
a fazla ehemmiyet veriyorlar. betmiştik. Belediye reisi Dr. Behçet 
~ l~lgar başvekili Köseivanof' un _ SONU 2 tNCI SAYFADA -
~t t ~ seyahatinin İtalya hariciye na-

marifeti mi? 

B. Behçet Uz 

1 1\. c· ı · ter . ont ıanonun spanyayı zıya-s 
1 

1 
)~~ ne neticeler verdiğini bili- ovyet er e 
~seivanof hiç bir anlaşma yap-

~İa n memleketine dönmüş- Kont ..... ---------~ a 

l~~~i~a eli boş Romaya avdet ey- mu·· zakereler 
't~ lına rağmen Alman ve İtalyan 
~U~e~erinin bu iki temas etrafında 
CQj,, lağalı neşriyatı hala devam mıı .......................... ramu..-111&? 

T0t 

()1~11~da müsbet ve sarih bir netice 
~f adı~ına göre bu neşriyatın istih
'1-ıaJt e:y}ediği gayenin efkarı oyala
Qitıi tan başka bir fayda vermiyece-

Son safhaya girdi 
A.~uhakkak saymak icap eder. 

~Udd atmak, avutmak siyaseti uzun 

B. Bonne dün Nazırlar Mecli&inde izahas 

verdi. B· Çemberlayn'da Pazartesiye Avam 
a et devam edebilir mi} 
N Una da ihtimal vermiyoruz. Kamarasında beyanatta bulunacak 

~~kıete~.im beliren bazı hadiseler çok Paris 29 (ö.R) - bugün içtima eden 
~ in k~nlerde vaziyetin tavnzzuhu- kabine konseyinde muhtelif mali ve eko-
a ~ an Ve fırsat verecektir. nomik emirnameler reisicümhurun im-

~~C~ Rar hükümeti beynelmilel va- zasınn arzedildikten sonra hariciye na
dcr~ln Yarattığı fırsatlardan azami zırı B. Bonne harici vaziyeti teşrih ede
dıt. ~ede istifade yo1lannı aramakta- rek Ingiliz - Fransız - Rus göriişmeleri 

.....,, ~ll?aristanın miJli ve hakiki hakkında izahat vermiştir. Bu izahata 

.. 
ONU 2 iNCI SAHİFEDE - nazaran müzakereler bir anlaşma ile ne-
4JcKJ OCAKOCLll ticelenmiş sayılabilir. Baki kalan biri-

cik ihtilaf Baltık devletlerine karşı du 
layısiyle taarruzun tasrihi hakkındadır 
Bu ~ nokta hakkında da bir formül 
bulunarak yakında tahakkuk edeceği 
i.imid edilmektedir. 

B. Bonne önüıniizdeki hafta içinde 
Moskovada erkfuıı harbiye müzakere
lerinin başlıyacağını bildirmiştir. Kara, 

- SONU 10 UNCU SA.BiFEDE -

Başvekilimiz 

Yerli Mallar sergisinde 
Sergide uzun müddet kalan B. Dr. 
R. Saydam bazı sanayi erbabını din
lediler ve dilekleri ile alakadar oldular 

lstanbul 29 (Hususi) - Batyekil B. Dr. Refik S~ydam, bera
berinde vali ve belediye reisi B. Lütfi Kırdar oldugu halde ~et
kiklerde bulundu. Sanayi birliği umumi katibi aerai ve ıergıye 
İftirak edenler hakkında batvekile izahat verdi. 

Bapekil B. Dr. Refik Saydam 
Sergide kırk beJ dakika kadar kalan batvekil bir kıaım sana

yi erbabının derdlerini dinledi, dilekleri ile ali.kadar oldu. 

·················~···································································: 
~•ıı il l~.· .. ~!ı~~~~!r.!~ıı~!!!~~!!!!? .. '!.~.l!~= ....... ııH••= 

Tütün Stoku 
Yeni mahsul zamanına kadar tama
men satılmış ve erimiş bulunacaktır 

Çıkan şayialar asılsız 
[nfıisarlar teşkilatını daha işler bir hale ge
tirmek için yeni kanun projesi hazırlanıyor 

- *- Hatay valisi B.Ş. Sökmen.siler 

1 • ı • Istanbul 29 (Husust) - Gümrük ve 

ngı iZ ~=:ı:~~ı:ı~r~~~n ~= ~:~ Hatay vaıı·sı· 
-----1:?·--- re ket edecektir. Vekil bugün gazeteci-

H ava Nazırı lere olan beyanatında: cTütiln vaziye- -.f:r·---
Unin normal olduğunu, atok tütilnlerin v J d - *- yeni mahsulün jstihsaJ zamanuıa kadar i ay et dahilin e 
erimiş olacağını, stok fazlalığından do-

Hafif bir tayyare ıayı yeni mahsro piyasasının gayri mü- tetkik seyaha-
kazası gecirdi said bir şekilde açılacağına dair çıkan-

• lan şayiaların asılsız bulunduğunu söy- tine Çl k tı 
--1:?-- !edikten sonra yeni inşaattan bahsetti. 

Londra, 29 (A.A) - Halihazırda Sigara imalatının ıs1filı edileceğini bil- -f --
Kingsley Voodun dün akşamki tayyare direrek dedi ki: Halkın dileklerini ve 
kazası neticesinde pek ziyade sarsılmış _ Inhisarların teşkilatı hakkında ye- köylerin ihtiyaçlaruu 
olduğu haber verilmektedir. Pilot, di- ni kanun hazırlamaktayız. Projenin yir- tesbit etti... 
zindeki bir yaradan muztariptir .. Müret- mi günde hazırlanması için ayrılan ko- --·,':r--
tebattan iki kişi de hafii surette yara- misyon bugünden itibaren faaliyete geç- Antakya, 29 (A.A) - Vali B. Şükrtı 
lanmıştır. Her üçü de hastaneye kaldı- m.iştir. Hedefimiz mcvcud teşkilatı daha Sökmensücr vilayet içinde tetkiklerine 
rılmıştır. tasarruflu, işleri daha eyi göriilebilir başlamış ve dün Arsuz ve Suveycliye 

Kingsley Vood, kaza mahalline yakın hale koymaktır. Yeni imM ettiğimiz 40 nahiyelerine giderek halkla görlişnıilş, 
evlerden birinde istirahat etmektedir. derecelik rakıyı Pazartesi satli depola- bu nahiyelerin ihüyaçlnnru, halkın dj,. 

Londra, 29 (Ö.R) - Cebri bir iniş rına ''ereceğiz. !eklerini tesbit eylemiştir. 
yapan hava nazın sir Kingsley Vood Vekil, müteakiben gümrüklerden Valimiz bugün de Köseyir köylerinde 
geceyi Çetfclddc geçirdikten sonra bu bahsetti. muhafaza teşkilatını eyi buldu- bir tetkik gezisi yapmış bundan başka 
sabah bu mevkiden Londraya hareket ğunu, tarife tetkikatının bnsitleştirile- ilk okulları ve liseyi ?.iyaret etmiştir. 
etmiştir. Hava naZırı Cebri iniş esnasın- ceğini, yeni kanun projesi tanzim edile- Antakya, 29 (A.A) - Vil8yetimi3 
da cBirnz S<:trsıldık1annıa söylemiştir .. ceğini ilave etti. Inhisarlarda çalışan vali muavinliğine tayin edilen Akif İş. 
Kendisine l'efakat eden hava müsteşarı- Türk mutahassıslnrla işçilerden memnu- can buraya gelmiş ve vazifasine başla-
nın yüzü sargılar içindedir ve bir kolu niyetle bahsetti. mıştır. 
askıdadır .. 

(Buzdan sonra ııır de eıımelı 1ıularanı IJtqladı..) 

-.Bir kıyamet, bir kıyamet ki... Sorma?! .. 
- Hayrola yahu! .. Havadis yalan çıktı idi ya?/ ... 
- Ne 11cılanı!. Arkana bak ta fmncılarla müşterileri gör bir ke'M'e ..... 



TARlHI ROMAN Y A Z A N : Şahin AKDUMAN 

37-
içeriye giren bir deniz rüzgarı, orada yatan 
çıplak vücutları . arsız temaslarile baştan 

baıa öpüp okşamakla meşguldu 

ŞEHiR HABERLERi n:ı~~,:~fe 
Şeh• j Kültür P k S Sitesi ır ar por Bldgarlal' ~aha ıaz1a 

M 1 ' T K fUpbeli Ye tereddütlü ec isi enis ve . onkor lpik vaziyet lçlllde kalamazlar-

Fevkaıad!t ı--.... sahaları ı•nşaatı başladı - BAŞTARAFI 1 "tct SA.HiFED8-0Paaauya menfaatleri Balkan Antanbna air 
J!*!e~-;ğustos pazartesi gU- mekte, barışa bağlı kalmaktadır. 

nü fevkalAde bir toplantıya davet edil- R • D B h u d F Fakat Bulgarların bazı Balk-. eıs r. e çet z Ün uar saha- devletlerine karşı ileri sürdüğü toP" 
Vezirlerden ve Kadıaskerlerle Is- - Demek, efendi hazretleri ... lh- ~ir. Bu toplantıda, çocuk hastanesi rak iddialan da vardır. 

tanbul Kadısından maada, bunların tiyarlıktan gayet müteneffir bulu- ınş~tı~a yardım olmak üzere Maliye SJnda çalJŞOlalarJ go••zden geçı•rdı• Bulgar hükümeti bir taraftaıt 
i•gal ettikleri iki sedirin aıutöısındakı' nuyorsunuz).. Bembeyaz sakallı vekaletınden alınan 70 bin liranın büt- k la ·ı · _,_ ·• 
:s ~ omşu rı e ıyi geçinme5. arzusun .. 
diğer alçakça minderlerde, tep-ifa~ Rumeli kazaskeri cevap verdi: çeye intikali, belediye teşkilat kadrosu- Kültürparktaki spor sitesinin inşaatı ları da inşa edilmektedir. Terus kortla- göstermekte diğer taraftan da mih· 
kaidesine ve rütbelerinin, mevkileri- - ihtiyarlıktan kim nefret etmez, nun tetkik ve kabulü, teşkilat kadrolan- için yapılan hazırlıklar sona ermiştir. nndan biri Gömmedir ve triblinleri var- vere temayül göstermek tehdidile 
nin ehemmiyetine göre, Kapdan paşa oğlum~.. . Maşallah siz daha nın zaruri kıldığı bütçe tadilatı gibi işler Beden terbiyesi bölge istişare heyetinin dır. Burada temsilt ve milli tenis maç- taleplerini terviç ettirmek politikası-
Derya, Nişancı, Baş Defterdar, Rei- gençsiniz.. •• Hele bir kerre ben yaşa görüşülecektir. verdiği karar mucibince spor sitesi Kül- lan yapılacaktır. nı takip eylemektedir. 
sülküttap ve Yeniçeri ağası, sırası ile geliniz de, sizi o zaman görürüz. -- türpark dnlıilinde ayrılan yerde ,yükse- Köseivanofun Berlin ziyarebııi 
oturmakta idi:~ r ... Bunlann hepsi de Geçen gece başımdan geçen bir B lccektir. ** Bulgar parlamentosu reisi MuşaDO' 
memuriyetlerinin mahiyetine ve hal, ihtiyarlığın ne müthiş bir baş be- orsa Bir atlı spor kulUbü, manej yerleri ve Belediye ve fuar komitesi reisi Dr. fon Londra ve Paris seyahati takiP 
ehemmiyetine göre süsleri ve renk- lası olduğunu ve insanı büyük zevk- beynelmilel binicilik müsabakaları yap- Behçet Uz dün öğleden sonra Kültür- etti. Gerçi Muşanofun seyahatinİll 
leri değişen birbirine muhalif, ayrı lerden, saadetlerden mahrum ettiğini İ - ·-.. - . ınağa elverişli bir Konkuripik meydana parka giderek bir heyetle birlikte akşa- tamamen hususi olduğu ileri süriil-
bir üniforma taşıyorlardı... 0 dakika da duyduğum derin bir acı dare heyetine seçilen- getirilecektir. ma kadar çalışmıştır. Sergi sarayı inşaa- müş ise de parlamento reisinin salA-

Kaptan babanın kavuğu vezirlerin ile birdenbire bana anlattı... ler anlaşdds... Atlı spor kulübü ve manej yerleri in· tı tamamlandığı için dekorasyon işlerine hiyctli lngiliz, Fransız devlet adamla-
.serpuşu gibi kallavi denilen şekilde iki gece evvel gece yansına doğ- Borsa intihap heyeti dün sabah saat şantınn başlanmıştır .. Ayrıca tenis kort- hız verilmiştir. rı ile yaptığı temaslar gözden kaçJlla: 
ve sağ tarafında sırma bir şerit takı- r~ büyük bir sıkıntı d~yarak derhal ~~ top~!c bir günw evvel yapılan dı. Hatta bir kısım lngi]iz gazeteletl 
lı idi .. Arkasında, ince samurdan, hıdar oldum .. Neuzubıllah, mesane- ıntihabata aıt rey sandıgım açmış ve l\1 lôl Su bay Er ve yetimlere Balkan antantı konseyinin AğustO' 
dört yenli bir kürk bulunuyordu. Ni- mi inkisara duçar edecek bir merte- r~yler tasnif edilmiştir. Yeni heyete se- a Ve t içinde yapacakları yıllık toplantının 
şancının ve defterdarla reisülkütta- bede müthiş bir acı, dayanılmaz bir çilen zevat şunlardır : ehemmiyetini tebarüz ettirirlerkeıt 
bm kıyafetleri ise vezirlerin ve kap- ıatırap... Hemen yataktan fırladım.. B. Kizını Taner 81 rey, B. Necati Bö- T • • t • • • k • • • • Bulgarların Balkan antantına iltih~ 
tan paşanın üniformaları derecesin- Mahalli mahuda varılmak için sofa- rekçi 62 rey, B. Mazhar İzmirli oğ1u 60 U un ) r a mıyesı tevzıı edeceğini de ilave eylediler. 
de parlak ve süslü değildi... Her dan geçmek icap ediyordu... rey, B. Mustafa Çöme7.0ğlu 55 rey, bay Bu haberlerin sıhhati etrafınd8 
üçünün başında da mecuze nevin- Paşa ~)um, tam sofadan geçer- Hıfzı Menemenli 49 rey, B. Salfıhettin ç b b 1 kat'i bir şey aöylenemcz. 
den hafif kavuklar vardı ... Ve elbi- ken, orada karşıma çıkan manzara, Sanver 41 rey ve B. Kemal Nafiz (Sim- arşam a lJ a aş ıyor Hakikate çok yakin olarak tahrni11 

eeleri de, ayrı ayrı, renklerde, softan beni birdenbire tevkif etti ... O acele sar) 36 rey almışlardır. J edilebilir ki Muşaııof Londra ve Pır" 
dikilmit, bol yenli bir fcraceden iba- vaziyet, acı, ıstırap, hepsi aklımdan Aynca üç mükemmil seçilcccl..-tir. Ti- risde yaptığı temaslarda Bulgarista"' 
retti. gitti.. Sofada ne gônnü~tüm bilee- caret odasından iltihak edecek iki ~ J k • • k • • nın hakiki ve milli menfaatlerine tJY• 

Yeniçeriağaauıınkıyafetinege}in- nizL. ~ı~ iştir~.ki!Ie. borsa reisi ve reis vekili rcamıye teVZJ OmJSYODU rıyasetİ, ~un müstakar bir politika takip ede-
~ k.aJafat dedikleri, kırmızı çuha- Dinliyenler hep birden sordular: ıntıhabı onumilzdeki hafta içinde yapıla- • •• J • • • • • bilmesi için Bul~aristanı ilgilendireıı 
dan dilimli bir kavuk. eyninde de . - Ne gördünüz efendi hazretle- caktır. teVZI gun eri Dl teSplt etrrıtştır ~ı meseleler üzerinde lngiliz ricıt' 
kürklü bir kaftan taşıyordu ... ~ kaf- rı) ... . . . -*- İzmir mıntaka.mıda bulunan bilO.ınum B _ 7181939 pazartesi günU sabahın- lıle gör~şmeler yap~ştır. . 
tan kolsuzdu ••. Bunun albna uıe toz - Pençerelerın hepsı açık .. lçerı- s] O a j maltıl subay ve erlerle §ehit yetimleri- dan 9181939 ba gUnU öğl ka Gayrı re1mt mahıyette olsa bile 
pembesi renginde atlas bir entan ye giren serin bir deniz rüzgarı, ora- nin tütlin ikTami esi tevziatına hükümet . . . ça~. . eye - bu görüşmelerin hiç bir kıymet tat" 
· · · Bel' dek" ·ı~LJ k ·· d t b" k ı k .. ti Y dar üçüncü ve dörduncU derecedekl ma- .. "dd" _ _ı·ı gıymıştı. m ı sı an ı ta muras- aya an ır ço çıp a vucu an, ar- Müesseselerde Çab$tl• dairesinde Mektupçuluk mak d ifil b . . . mıvacagı ı ıa euı emez. 

sa bir hançer takılmış bulunmakta sız temaslarile bastan başa öpüp ok- rıla- _.••tahassıslar başlanacaktır amın a dif~u kaaly v~ erlerle Eşrcfpaşa, _Tılkilil~., Bulgar ajansının telişlı tekzibinde 
'eli kJ Jel" O d k'k d ... H• • Ka c esı, Karataş Karantına GU- b'l M fu ·1 · ·· d"" - '---"" ı .... şama a m~gu u.... a ı a a İktıs t kfıl f d '1" t 1 b' İstihkak sahiplerinin nüfus h.. . t ' ' ı e uşano n ı erı sur ugu o--

K bbe al d 1 d 
b" .. ,.. a ve c ın en vı ayc c ge en ır uvıye zelyalı Alsancak, Darağaç AI inli f'L! J • d' · · L~ 1 u1'l" 

u b eni en ° geni, ivan- ır ruzgar, yazıda imtiyazlı ve imtiyazsız bilümu cüzdanları resmi senetleri ve ikişer kı- ' ' crs uur erın mevcu ıyetı ın.ıwr 0 un 
hanede bu müphem ricalden mada Bir nefes olamadığıma ne kadar s • ' .. 1 . J h . b' . mt ta fotogr" aflariyle ve mahlll i I' d Halkapınar mıntakasında bulunan şehit makta, yalnız bu fikirlerin şahsi olof' 
k k bel 1..--kab L • •• 'f Id ınaı muesseseerm 1er angı ır ışe ern eın e yetimleri h"k" h b b" __ LL"d- tr 

üçü rüt i UCl1' ir ço11; memur- muteessı o um... kullanacak} b. "t hassısla . . bulunan raporları ve sehit yetimlerinin .. u umet esa ına ır tearuıu u 
lar daha bulunmakta idiler... ~nadolu kazaskerleri müdahale çalışma m~d::;:.ı~~ ve nlU.S:~~: ellerinde bulunan dig;r vesikalarını be- C - 10/8/939 perşembe. g~ü ~ba- za?1mun e!lemediği kayt ve ipre' 

Küçük memurlann hepsi de ayak- ettı. . . . . yi almadan bulundukları mahal maliye- hemehal yanlarında getirmeleri lazun- hından l2/8(939 cumartesi gUnU ögleo. edılmektedır: . 
ta ve ellerini göğüslerine kavuştur- - Ben sızın yerınizde olsaydım, . .......ı.... ····ah . t' ü dır ye kadar beşinci derecedeki mal(il su- Bu tekzıbın Bulgarutanda yep1"' 

-'· bir . .. A f d w 'l h IA 'f d sınc ~.en muw assıs yetış ırme c- . . b" . w uh • i _ı,,, inu,, gayet AYKua vazıyette dur- ruzgar ve ne es eg\, erva atı e en üt d' tı 1 . . ·-· ,___ .. a:: .... -rllen ~~' d imi _, . bay ve erlerle hilkümet kona~ Kemer uı ır vazıyet yaratacagı m a~ 
il lan 

l . eni' re c ıye e ne en ıcap elügı, uau mu- u:m: 6 ......... cr e ge yen.ıerın y Soh .. ile h.k .. _, 
makta id er .•. Bun n arasında, o masmı ~st ım.... esscseleı·in huna rinyet etmedikleri bil- tevzintı en :sona bırakılacaktır. altı. Çarşı ve mücaviri bulunan mınta- tı~.. a ran!a reın . u u 
memuriyetlerine mahsus bir ünifor- Rumelı kazaskerı: diril 'ştir Tevziata 2181939 tarihinden itibaren kalarla Karşıyaka nahiyesi ve buna reısı 8?'8aıncla bir noktaı nazar f_., 
ma taşıyan büyük teskereci ve - Hocam .. Sen de hen de beli bü- v·ı:: t · b 'b' .. sel d b. t başlanacak ve her gün .sabah saat sekiz- bağlı köylerde oturan -bit yetimlerinin. vardır. Bu takdirde parlamento ~ 

fa f d 1 l el k "l .. k zda k b k ı ye , u gı ı muessc er c ır a- r- h-k- d b" •• d y rıitl 
emetci ve t~ri tçı e en j ere iva- umuş, ar 8:mı nn uru çı ~ış rama yapncnk, müsaadesiz <'alışanlar öen on ikiye kadar devam olunacaktır- D _ 14181939 pazartesi sabalundan u umet arasın a !r muca e e j.. 

nın müzakerelerini zabıt eden vekayi ve bun~~ış ınsanlarız... Bu :rekılde hnkkında kanuni takibat yapılacaktır. lkramiye alacakların bu saatlerde gel- 18181939 cuma günü öğleye kadar al- :ı~ılm_asını be~lemek ıcap ed:,r. Gal _ 
efendinin dahi mevcut olduktan gC>- ervah latifeden olamayız ... Bıze an- melerl bilhassa tavsiye ohmur. tı dereced kl aı.11.1 suba 1 1 bıyetın han!iitı tarafta kala~ lııi 

1 __ ,_ idi E _L L _ __ı_ k h filed • 'f . -- ncı e m w y ve er ere d' I .. '-=--& _ k. riiune&te · · ... n gericle&i ueroeri ca erva ı sc en ve cm taı esın- A _ 2181939 çarşmnba gününden 51 B S d'kiS Cu De w• ıse enn ın,.... ga.terece tır. . 
ise muhzır ve hizmetçi gibi divan den olmak: yakışık alır ... Şimdi bah- B ;r k 1 ZC-~ g"' 1 z g ın39 cumarte .. ı gu"nü ögwleye kadar bi- morndova, __ ?, 1

1 ~· . mabounlvası, bgğırl- Zira Muşanof Bulgaristanın bıt 
. .. . . 1 ı· Y 1 dak" h 1 kl i - " ..... en ere u41ı1ye en \:e ara a ı .. l ·d.ı- 1 al -'-· azasına hrzmet etmekle mukellef sımıze ge e ım... a ı ı a avı ar, rinci ve ikinci derecadeki malCil subay k" 1 1 N lıder y . k" B 1 ıerguzeşte atı masına şı aet e ey•· 

kimseler işgal etmiş bulunuyorlanlL cariyeler yaz mevsiminin sıcaklığın- Polisin boğazına ve erlerle Te-~:ı, Basmahane Keçeci- Toy erl e tar .. e,diw cnkı .. 0

1y,. da ço~~· tar olduğu .U,i Balgarİltamn ko_.-f 
D h ed d ·· k k · h · d f rıld !"-~ • ıraz ı ve zmırın ger oy erın e uu- l .1 d . . . . • 

ivan an e gayet süslü ve se- an ur ere ışte epsı e so aya sa ı... ler ,,e civannda bulun.'111 §Chit yetimle- lunan ehit etimlerinin lkrami lerl şu arı ı e e ı_yı geçınmesıne tara 
dirlerin, minderlerin örtüsü altın iş- kaçmışlardı... işte orada, Hazreti Jozefina adında bir kız, Alsaucakta rinin. verilee!ımr. y ye tardır. Muhtelıf hrsatlarla gazetelere 
lemeler ve incilerle parıl panl parla- Havva anamızın cennetteki çıplaklı- Yıldız gazinosunda tabak kırmak ve söylediği sözlerde bu noktalan Sa!" 
makta idi ... Yerde, bin bir çeşit renk- ğını temsil eden bir vaziyette açık umumun istirahatini selbetmek suçun- D R h k d ranya rei.i tavzih Te tasrih eyleJDif 
lerile nazarı dilliti cell>eden kıy- saçık yabnakta, derin bir uykuya dan karakola davet edilmiş, suçlu kız ost umen u•• u•• m arı tir. Şu halde KC>8eiTanofma telitı., 
?1~tli ve büyük b~ İran halısı serili dalmış uyumakta ~diler... polis memuru Rifat Bıkma:wı boğazına hu tekz_ih.i neden ~ ~} 6't 
ıdı... Tavana biilordan yapılmış Çıplak meme1enn, kardan daha sarılmak suretiyle tecavüzde buJ.unm~ nu da ıkı suretle mutalaa eylenıe 

muhteşem bir avize asılmışh ... Avi- ak göğüslerin o dakikadaki göz ka- tur. Jozefina adliyeye verilmiştir. Selçuk tarı·h sı·tesı· nı· fevk ala"' de mümkündür. 
zenin ortasında iri bir Hindistan ce- maştıran vaziyeti beni o derecede iş- Ayni kadın geçen hafta da Kemeral- Köaeivanof ya Berlin seyahati eY 
vizi cesametinde toparlak bir zümrüt gal etmiş idi ki ayaklarımdan sanki tında gece yarısı sarhoşlukla bağ).l'tnış, naamda Almanyaya karşı aizli t~' 
görünmekte ve bu kıymetli cevher- civi ile mıhlanmı~ım gibi orada dikil- çağırmış ve zabıta tarafından ynknlana- d egv eri i bu 1du1 ar hüdlerde buhınmuştur. Sobranya ti"' 
den intişar eden parılblar etrafa ya- dim, kaldım.. rnk tekrar serbest bırakılmıştı. sinin yaptığı ıiyaai temaslar, ne ~ 
yılarak boşlukta bir çok yeşil ırıinecı- Ve birdenbire iradem elimden gi- -.,,*.,,- - BAQ'l'A.D&DW 1 tNd sawdwo.vng - dar hususi mahiyet arzederse etsi" 

.. ~ 'l U~ASWU.Oı ADU'w raydaki servisin intizamını beyenmij- ~ 
lerin doğduğu hissini uyandırmakta dip ne yaptığımın farkında olmadan, KAÇAK BALIK tir. Almanlan teli.şa düşürmüş ve Soır 
idi... beni rahatsız eden ağırlıktan kurtul- A••ıı~n : .. ı tisinde, yatta bulunan 25 w..m-: bir grup üzerinde bir tazyiki intaç eylemiştlt 

_ ,,,_ aH ~uıu Kral, emirlerine tah.sis olwıaıı vila- o_IL! f da b 'k altı'' 
Padişaha mahsus loca, kubbe altı- mak üzere sofanın tahtalarını ıslat- baldı 1 alıaland refakat eylemiştir. Haşmetli Rumen bil- yet makamı otomobiliyle pasaporta gel- oeıxi Köseivano u tazyı . . 

nın en mutena bir yerinde, sadraza- mağa başlamışım ... Cariyeler büyük {"........,_ !_ __ ~kar -·'---dal b' •~-- kümdan saııt 11,30 da c..1 ..... ı, ;..+ ....... o- da bu tekzibi yapmak mecburıyetiı>' 
~ ...... ~ a :tumc.uı ıx ......-- ~..- ~~J miş ve maiyetleriyle birlikte yata git. 

mın oturmasına mahsus sedirin sa- bir telaş içinde uyandılar ... Ve hepsi luk bir dal 1 . d bahk 1 dıkları nunda durmuştur. istasyonu dolduran . Ur duym~tur. , 
ğında ve yüksekte idi... Burada açı- birden etrafımı alıp «aman efendi örülen ~alazlı : ; anlı ~ 15 köylüler ve halk, otoraydan inen kralı ııuş · . . Veyahut ta henüz sarahat ve 1'1. 
lan tek bir pençerc altın yaldızh ve hazretleri... Ne yapıyorsunuz?» di- g wnaralı gilmrük uh~ .. ç.~ Uz hararetle istiltbal ederek alkışlam1flar- Çok neşeli ıö~ prens MiJel dUn tiyet kesbcylemiş meseleler etra~ 
delikleri gayet ufak bir tel kafesle ye bu hareketimin sebebini intizar ~afından ruaııaı:.ıştır S ~~9.5 dır. Kupduı kaymakamı w belediye klll'JUDI renkte bir kostüm glymlf ve da mütalaalar serdini politik~ 
örtülü idi... Bu vaziyet, padi~hın ettneğe koyuldular ... Hemen şeytan kilo balık Y aletle • .;._ ~li ' reisi de kralı karplaınqJardır. renkli gllneş g6zlüğU takmııta. Prens uygun ıörmiyen Bulgar başv 1 
kafesinin arkasına gizlenerek divanı akhma getirdi... onlara gayet veciz rihniş . ve av n yeye ve- Majeste bal ve refakatlerindeki JllV8t dün, yattan liman ve ıehrln fot.Ograftan- ecnebi ıazetelerde çakan haberld 
hümayunda görülen işleri takip et- bir cevap verdim.. tir. Efes harabelerine giderek: harabelerin m çeknıl'6r. . me.vaimaiz sayarak bu tekzibi ytlf, 
mesine gayet müsaitti... Dinliyenlerde derin bir merak... -*- her noktasını ayn ayn tetkik buyur- Limanımızda bulunan Rumen destro- mak. ıüphdi vaziyeti muhafaza ef 

PadiŞllh locasına oturup müzake- Fakat Rumeli kazaslcP-r1eri hiç acele MeğeP afyon muşlar ve arkeolojik harika önünde yeri dUn Turana giderek motorin yalı lcmek, fırsatları kollamak arz~ 
r~leri ~inlediği sıra~a, dışar~aki bir etm~yo~du ... Bir az durd~ ... Etrafı~- ~.,.,.~ . hayraıtlıklarını ifade buyul'lllU§lardır. a~, Jat için ele uzun bir yolculuğa ~ dan a~k i.stemiş~r. ibi" 
kımsenın, orada mupbem h~r .karal- dakılerı bekletmek suretıle anlattıgı Ödem.pn Be:vdalı nahiyesinde ~ Orada öğleyin yemeği yeniLnŞttr. fayet edecek kumaan satm .J.ımnqtır. Sofya a1ansınm yaptıgı tekzi ıı 
tı~. ~ bir teY. ~~ı ~~k~n ~yenin t~ ~ ~ ~ co- l~ eden ~ otla Yusuf .ce-natm Rumen hUkümdarı saat 14,15 te Sel- -*- sebep ~e saikleri ne olursa ~t 
harıcmde idi. .• Kafesın orgulerı, ıçın- Raltmak. derınleştırmek ıstıyordu ... zebirJendiii zabrtaya haber ftr:İlmif '" çuktan tekrar otoraya binerek saat ıs -45 Bulgarıstan daha çok uzun mu ft' 
delini gÖremiyecek derecede sık ve Bu kısa durak, vezirleri sinirlendir- tahJribta betJanmıp. Yusuf Cemalin de Alsancak istasyonuna gclmitlerdir. Bacada bir yangın tereddüt ve şüpheler uyandıran pO 
sağlam bulunuyord~.. . di .... Dayanamadılar ... Ve hep birlik- bir_ seneden beri afyon kullanmakta ol- Kral, otorayWı vali B. Ztbem Aykutla Di.bı Bucada eski İzmir caddesinde tikasına de~am ed~mez. . Jll' 

O sıra da kaksın arkasuıda hıç te hocadan tekrar sordular: dugu anJaplmıpır. komutana geçen .ane Izmiri t.eşri{1eri. Bn. tbfetin kira He oturduğu damda bir Beynelmılel vazıyet milletlerı::J6!, 
bi~ gölge ve karaltı zerresi farkedil- - ~man, ~~~di hazretleri... Hi- ....... de Bergama harabelerini ziyaret ettik- yangın çıkmıştır. vuzuh ve katiyet wiatemektedir. cJI 
m_ıyor ve .bu h.al G~ç Osmanı~ he- k.Ayeyı artı~ ~ıtınn ... Otılara ne diye Ekmek buhranı l~nl, Bergama Ye Selçuk tarih siteleri- İ:ı:mfrden giden itfaiye, etrafa siraye- kan antantının. ,ARuatosda yape b' 
nuz kafesıne gırmemış bulundugunu cevap verdınız? .. Bunu da anlatın da mn büyük bir ehemmiyeti haiz oldu- tine meydan vermeden yan8lnı söndür- toplantılarda .hır çok mese1el~rlc ~ 
anlatıyordu... meraktan kurtulalım. Kazuker ağır Fırıncıların marife- ğunu beyan buyurmU§lardır. Kral. oto-- nıüftUr. Zarar 600 liradır. raber Bulgariatanm bu vazıy~c.~' 
Pa~hın kafesi henüz boş oldu- hir ifade ile ve kelimeleri tane tane de mevzuu bahis edilecc5il rııuı• . ., 

ğu gibi, sadrazamın oturmasına mah- aöyliyerek: ti mı. bkbr. ~ 
3ua mükellef sedirde hala i,gal edil- - Cariyelere... Kırkından 80ma _ B&ll'A&API 1 bid SAIÔl'EDB _ Diier bU nokta da YuAO•~ sı.' 
memi,ti ... işte diva~aki aza, mü- gelen bir nimete teşekkü~ ~tmek için Şehı· r Gazı· DOSU kral naibi P~e~ Pol ve Bulsıa~dı"' 
zakereyc başlamak ıçın sadrazamı bundan başka !" .. yapılabılır?.. Ceva- Uz, dün kendisini ziyaret eden bir mu- Sobranya reıaı Muşanofun Lo~ 
b~lemekte idiler ... ':e bu arada ve- bını verdim... har.ririmize fU izahatı vermiftir r daki yaptık~ı temaslardan ;' 
zırlerle kadı askerlerın arasında hu- Artık gülmeden kimde can kalır... - lzmirde ekmek buhranı diye bir Balkan harıcıye nazırlannın Y,; 
sual, latif bir muhavere ceryan edi- Devletin bir çok mühim işleri hak- mesele yoktur. Bu bazı mahdnd ımn.- caldan toplantıya üstün bir eb 
yordu... . . kında m~kereler yapmak ve karar ~erin.~ ~~ için ihdas etmek Her Akşam miyet atfeylemek WiYet tabii 0100 
Rumelı kazaskerlerı anlatmakta vermek mçm orada toplanan bütün istedilden bir vazl;tııettir. Bazı amt1erde HAKKI OCAKOOJ. 

'\'CZirlerle diğer rical de dinlemekte hükümet adamları, o dakikada ka- bir ild fırmcmm az ekmek pbrarak Caz ve Klası·k Mu .. zı·k -·-
idiler... Arada sırada kubbe altını zaskerin anlattığı bu hafif fıkranın narhı y{lbeltmek istedikieri iptilmi§tir. '" CEJCfBGELER 
ç~.nlata.~. ~.ahk~ha~a~ kazas~erlerin te":li! ettiği coşgun bir neşeyeı kendi- Belediye, böyle vaziyetler _ihdas mm İMHA EDJLDf çr 
soyledıgı sozlerın latıf, hoş hır mev- lerını tamamile kaptırmı~lar ... Yük- fırmeılan ehernnUyetl takip etmekte- Lmbin ı ıakiz ımaltwm modera bir halıçenin yepııiklcri arasmda Egenin ınuhtelü yerlerinde çıkaJI dJt 
zua temas ettiğini göstermekteydi. selen kahkahalann tesiri, kubbe altı- dir. Şirndiki prtlar altında ekmek fia. seyutmU- ft .nı. e 'grlı bmlu içlıalu içmek iPn Jeciae yerdir. kirge mücadelesi srtık son safhada 

Birinci vezir kazaskerlerin eözünü mn. tini yükleltmeğe makUl bir ıebep yok- İzmir, Aydın, Mmtsa ve Mulla 
ldrtıeden 
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Tokyodaki müzakereler 
Birdenbire bir durgunluk devresine 
girdi. Şanghayda ise eni hadise oldu 
IJ 

l'okyo, 29 (Ö.R) - Gazeteler İngiliz 
ilP<>n müzakerelerinin uzadığını kabul 

ediyorlar. Bunun sebebi, Tiençinde Çin 
bankalarında bulunan gümüş paraların 
l>eJtin muvakkat Çin hükilmetine tevdii 
hUsusunda Japonların ısrarıdır. 
~ Tokyoda bilhassa İngiliz ve Japon as-

eri mümessilleri ve diplomatları ara
ıtnda mühim görUşrneler olınu~ur. 

londra, 28 (Ö.R) - Şanghaydan 
nöYter ajansına bildirildiğine göre Tok
~oda İngiliz - Jnpon müzakereleri de
:).'anı ederken Şanghayda iki taraf asker
lerı arasında bir hadise olmuştur. İngi
liı imtiyazlı mıntnkasının şimal kısmın
daki bir caddeyi dikenli tel şebekesiyle 
kaPanıağa uğraşan dört İngiliz askeri 
,laP<>n bahriyelileri tarafından tevkü 

edihniş ve bir İngiliz askeri kamyonu da 
l!:aJ>tedilmiştir. Bununla beraber mahal
tlinde 1ngiliz ve Japon zabitleri arasında 
tfapılan görUşmeler neticesinde j aponlar 
!ngUiz askerlerini, bir kaç saat süren bir ŞanghaycUı Çinli kadınlar 
bıcvkufluktan sonra serbest bırakmışlar Londra, 29 (A.A) Öğrenildiğine de hattı hareketlerini değiştirmek teşeb-
\re İngiliz kamyonunu da iade etmişler- göre dün Tokyoda Japonların Tiençinde- büsUnde bulunmuşlardır. Son görüşme
dir. Japonlar İngiliz askerlerinin yanlış- ki İngiliz imtiyazlı mıntakasında Çin do- lerde İngiliz sefiri, Tiençin İngiliz im
lıkın kendi işgal mıntakalarma girdikle- !arının tedavül etmemesi suretindeki ta- tiyazlı mıntnkasında Çin dolarının teda
ıini iddia ediyorlar. lepleri üzerine iki memleket arasında vülünUn men'i hakkındaki Japon tale-

yapılmaktn olan müzakerelerde bir nok- bine karşı durarak müzakerelerin Tien-
Londra, 28 (Ö.R) - Tokyo sefiri sir tai naznr ihtilüfı Zllhur etmiştir. çin imtiyazlı mıntakasında intizamı te-

ltobert Kregi tarafından gönderilen ra- Müzakerat celsesi, tatil ve pazartesi- min mnksadiyle yapıldığını ve para me
l>or şimdi foraynofisin salahiyetli daire- ye tehir edilıniştir. selesinin bununla alakası olmadığını id
,l~nce tetkik edilmektedir. Pazartesi Romn, 29 (Ö.R) - Birleşik Amerika dia etmiştir. Japonlar ise İngiliz sefiriy
gunu müzakerelerin yeniden başlaması devletleri tarafından Japonya ile ticaret le akdedilen mukaddem anlaşmalara 
1~~ Yarın Tokyo sefirine yeni talimat muahedesinin inkizasının ilfuıından son- göre müzakerelerin daha geniş bir ga-
gonderilecektir. ra İngilizler Japonlarla müzakerelerin- yesi olduğunu ileri sürliyorlar. 

Amerikaya mukabele için 
Almanya ile Japonya arasında yeni 
bir ticaret mukavelesi imza edildi 

Bcrlin, 29 (A.A) - Almanya ile Ja- tediye rnuahedcnnmesinin bir klcating zeigcr diyor ki: 
J><>nya arasında bir ticaret muahedesi itilafı ve Almnnyanın Japonyaya açaca- •Alman - Japon muahedenamesinln 
t.~ edilmiş alınası keyfiyeti burada ba- ğı krediler sayesinde iki memleket ara- akdi, uzun bir hazırlanmanın semeresi-
11% bir memnuniyetle karşılanmaktadır sındaki ticaretin artmasına fevkalade dir. İki memleket arasındaki münase
\'e bu muahedenin imza edilmiş olması- hadim olacağım bildirmektedir. betlerin sistematik bir surette ıslahı, 
nın Japon - Amerikan ticaret muahede- Muahedename, önümüzdeki ilkteşri- bugünlerde Amerikalılar tarafından is· 
linin feshine bir mukabele olduğu söy- nin birinci günü meriyet mevkiine gire- timal edilmekte olan metodlardan tama-
1etunektedir. cektir. O zamana kadar intikali bazı miyle farklıdır. 

1 
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~Halk dileklerinei 
Verilen 1ııymetün 
güzel bir örneği-

Geçen halta bugündü. Bu 
mtunlarda lzmirin deniz ke
narında bir fehir olmasına 
rağmen halkın denizin ni
metlerinden iıtilade eyliye
mediğine işaret etmiı ve in- • 
ciraltına vapur iıletilmesini 
İstemiıtik. iz.mir halkının ar
zu ve ihtiyaçlarına terceman 
olmak o gün şehrimiz.de bu
lunan Münakalat vekilimiz.
den yaptığımız bu rica, der
hal terviç edilmif bulunuyor. 

Bay Ali Çetinkaya geçen 
Pazar günü lnciraltma gide
rek bu meıele ile biz.zat meş
gul olmuşlardı. 
Evvelki gün lnciraltına git

miştim. Orada devlet deniz.
yolları ve liman ifleri müdür
leriyle len heyetini buldum. 
Biri muvakkat diğeri daimi 

olmak üzere iki iskelenin der
hcil inşası tetkiklerini yapı
yorlmdı. 
Ve yine orada öğrendim ki 

lnciraltına en kua bir za
manda belki de gelecek halta 
vapurlmın iıletilmesi karar
laştırılm11. 
Şallarla muvakkat bir iıkele 

kurulacak ve onun yanı ba
f ında da esaslı iskelenin in
faafına devam edilecek. 

Halk ihtiyaçlarına değer 
vermenin en canlı bir misali 
olan bu isabetli karar ve bu 
kararın tatbikinde gösterilen 
sürat karşısında duyduğum 
memnuniyet ve heyecanı ila
de edemem. 

Her .zaman tekrar ediyoruz . • 
Bu vesile ile yine tekrar ede-

• ceğiz. Bizim en büyük derdi .. 
miz kırtcuiyeciliktir. 

Yoksa derdlerimiz.i ve ihti
yaçlarımızı büyüklerimiz.in 
liulağına götürebildiğimiz gün 
derhal ve kolaylıkla halledi
liyor. Bize bu hakikatin gü
zel bir örneğini daha vermif 
bulunmcuı itibariyle bay Ali 
Çetinkayaya iki dela tefek
küre borçluyuz. 
Bu borcu yerine getirirken 

de ayrı bir memnuniyet da-
yuyorum. 

Halk dileklerine verilen de
ğer bakımından da bütün 
okuyucularımın derin bir 
memnuniyet duyacaklarına 
fÜphe etmiyorum. 

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

Yan resmi mahnfil namına beyanatta tedbirler ittihaz olunacaktır. Japonya, Almanya ve İtalya gibi, ik-
buıunmağa mezun olan zevat, Amerika- Tebliğ, bu muahcdenamenin imza tısadi siyasetlerinde bir tek yolu takip Elçimiz cereline 
?tın İngiltere ile anl:ıc:tıktan sonra bu edilmesinin Almanya ve Japonyada tm' 1 rd" H t& sah · · u"cadele Y 

B. Metaksas 

~ e ış e ır : aya l a ıçın m verilen ziyarette 
te§Cbbüste bulunmuş olduğunu beyan memnuniyetle karşılanacağını, çünkü eden Japonlar, hiç bir tarafta muvakkat mühim bir 
etınektc ve B. Ruzveltin bitaraflık ka- iki memleket arasındaki ticari mübade- hal çaresi araştırmıyorlar. 
?tunu meselesinde uğramış olduğu hezi- leleri iki memleket beyninde mevcut Amerikalılar, tevellüt edecek iktısadi nutuk söyledL 
lneti bu teşebbüsle telafi etmek istemiş dostluk çerçivesi dahilinde arttırmağa netayici düşünmeksizin muahedeyi fes- ~:ina, 29 (A.A) - Atinadaki Türk 
olduğu mUtalaasını ileri sürmektedirler. yarıyacağını il~ve etmektedir. bettiler. Londra, bu işi yapması için e~çısı şerefine verilmiş olan ziyafette 

Vaşingtonu teşvik etti. Fakat büyük bır nutuk söyliyen başvekil B. Metak-
Berlin, 29 (A.A) - Resmi bir tebliğ, Berlin, 29 (A.A) - Yeni Alman - Ja- Britanya, ileride görülecektir ki, Ame- sas. ~alkan antantı devletlerinin istiklAI-

dUn öğleden sonra Almanya ile Japon- pon ticaret muahedenamesinin akdi hak- rikanın yardımı, İngilterenin uzak şark- lerını ve mülki tamamiyetlerini kıskanç
~a arnsında imza edilmiş olan ticaret ve kında mütalaalar beyan eden Lokal An- taki nüfuzunu takviye edecek değildir. casına muhafaza etmek arzusunda ol-----------------!:.._ ____________________________________________________________________ ~ duklannıbeyanetmiştir. 

Çinliler Macar mebusan meclisinde kabul B. ~=~~:::y~;d~:!:!' ~ahinı da-

-----1:?-- d ·ı a b. k .. kikruarda birliğimiz bize daima sulha 
Yeni bir zaler e 1 en yenı ır an una gore... htidim kılmak istediğimiz bir kuvvet 

daha kazanddar.. Budapeşte 29 (A.A) - Macar mebusan meclisine bir kanun layıhası tevdi bahşetmektedir. 
Chung • King, 29 (A.A) - Cheikai edilmiııtir. Bu kanun mucibince hususi bir müsaade almnksızın her hangi bir -*-

8fonsından : ecnebi devlet hizmetine veya ecnebi siyasi teşekküllere giren veyahut ecnebi Bitler, MUSSOlininin 
Şimali Şanside kain Suiyuanın gar- memleketlerde Macaristan aleyhine cürüm irtikap eden ve nihayet askerlikten doğam yddönümünü 

binde piyade ve süvari kuvvetleri ve firar veya casusluk cürürnlerile itham edilen bütün macarların Macar tahiiye· tebrik etti.. 
tankıarfa Çin mevzilerine hücum eden tini zayi edeceklerini natık bulunmaktadır. Berlin, 29 (A.A) _ Hitler, doğumu-
Jnı>onıar mağlup edilmiş olup şark isti- Macarı'stanla Yugoslavya ara- nun yıldönümü münasebetiyle Mussoli-
ltaınetine doğru ricat etmektedirler. niye dostane temennilerini bildiren bir 

Cungking, 29 (A.A) - Chekiai ajan- d b • • / l ı telgraf çekmiştir .. Bu telgrafta şöyle de-
aından: sın a ır tıcaret an aşması yapı aı mektedir: 

'li Çinlilerin tayyare dafü bataryaları Budapeşte 29 (A.A) - Dün hariciye nezaretinde, bir Macar • Yugoslav - Milletlerimlzi yekdiğerine bağlıyan 
UPehin şarkında kain Hungmei kazası anlavması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile yabancı memleketlerdeki Macar mek- Alman • İtalyan ittüak ve dostluk misa-

tivarında bir Japon bombardıman tay- teplerine bakc.n julian Macar teşekkülüne verilecek tazminat işi halledildiği kını minnet ve şükranla tahattür ediyo-
~Ell"esini düşürmüşlerdir. Bu tayyarede gibi umumi harpten evvel te is olunmuıı iki Macar yardım cemiyeti de tasfiye rum.. Bu birlik milletlerimizin hayati 

<lnkovdaki Japon erkfinıharbiye reisi olunmuştur. baklnrını ve Avrupada sulhun bekasını 
&t!tıera} Toji dahil olmak üzere yüksek temin etmek suretiyle kuvvetini göstc-
2iitbecıe 11 Japon zabiti bulunuyordu. ALTI AYLllC Çin hariciye recektir. 

l'ayYnre ateş alarak yere düşmüş ve AL n.RACATJ 
ı:ıa ,.~, .uın nazırının beyanatı 
ı r~anmış olup içindekiler derhal tc- Berlın' , 29 (Ö.R) _ 1939 senesinin ilk 
ef l Londrn, 29 (A.A) - Cungkingden o muşlardır . 

.,. altı ayına ait Alınan harici ticaret ista- Röyter nJ'ansma bildirildigıv'nc göre Çin 
'-'abitler bir askeri konfernnsa iştirak 

et tistiklerine gört:: Almah ihracatında bi- hariciye nazın Mang Cung Hui, yaban-
tnek üzere Şanghaya gidiyorlardı. · · ı .. H il d 'k" · kil' i 

_,,* __ rıncı mev {!ı o an a, ı ıncı ~ev n- cı gazete muhabirlerine aşağıdaki bcya-
gilterc ve Italyn tutmaktadır .. Ingiltere- natta bulunmuştur : 
ye ihracat yekunu 164 milyon marktır. _ Amerika beynelmilel gayri meşru 

aı:l'b ı İthalattn <la İngiltere, yine ikinciliği hareketlere nihayet vermek ve Milletler 
. - -...:... tutmaktadır. Almanyanın İngiltereden arasında itimadı tekrar tesis etmek için 

~ıe.nç~, 29 (A.A) - İngiliz aleyhtan iUıal5.tı 134 milyon marktır. Almanyaya elinden geleni yapmalıdır.. Amerika 
tUb· i selamet cemiyeti Japon kontrolüne ithnlatta birincilik İtalyada ve İngiltere- harbe müracaate lüzum kalmaksızın ge
g~ bulunan Tiençin mıntakasındaki İn- den sonra, ilçünctilük Amerikadadır. 'l'ek uzak doğuda gerekse dünyanın di-
Lı e.r? aşnğıdaki tebliği göndermiştir: FR . A • İNGJLrERE ğer kısımlarında barışı temin için mil-

llıllk: &?ız tebaasına hayatlarını kurtar- RUGBi MAÇI him bir nüfuz \'e tesir icra edebilecek 
ler· . istiyorlarsa Tiençini tahliye etme- Londra, 29 (A.A) - Rugbi birliğinin vaziyettedir. Bu büyük cümhuriyetin 
İn~~ tavsiye ederiz. Silfilılı ve kanlı bir daveti üzerine Frnnsa ile İngiltere ara- Pasifikteki kuvvet ve prestiji teraziyi 
~ ız aleyhtarı mUdafna kurmak için ısında Vickenhamda ve 24 .şubat 1940 ta- milletler arasındn adalet, kanun ve ni-

lltlanacagız. rihinde bir rugbi maçı yapılacaktır. zam lehine eğmek için kAfidir. 

VEDA HAFrASJ 
iki Bü~ iik filim birden 

2 - 5.15 ve 8.30 scnnslannda 

SON VALS 
Cnmilla llom - i. Petrovitch 
3.30 • 6.45 ve 10 seanslanndn 
l\fUHABBET TELLALLARI 

(Tcodor et Cie.) 
ALBERT PREJAN ,.e REİI\IU 
Dikkat: Sinemamız 3/8/39 dan 

itibaren yaz tatili yapacak 
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·sC>N . HABER~ 
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ispanyadan kaçırılan 
altınlar meselesi 

Fransa altınları iade ediyor. 
Me ·sika ise mültecile ·e dağıtıyor 
Paris 29 (ö.R) - Jspanya dahili hnrbi esnasında cümhuriyetçiler tarafın

dan Fransnya gönderilen veya kaçınlan ispanya bankasına ait altınlar dünkü 
cuma günü Jron mevkiinde huduttan geçirilerek hükümetin mümessillerine 
tevdi olunmuştur. Çubuk halinde olan altın külçeleri 5 kamyon içine yerl~ 
tirilmiııti. Bugün saat 1 7 de altınlann Madride gelmesi bekleniyor. Külçeler 
derhal lspanya bankasının mahzenlerine yerleştirilecek ve bu suretle ispanya 
bankası resmen payıtahtta yerleşmiıı olacaktır. lspnnya bankasının altınlannın 
iadesi lspanyol parasına tekrar bir altın karşılık temin ettiği cihetle Jspanyanın 
ekonomik ve mali vaziyeti üzerindd iyi bir tesir yapacaktır. Umumi kanaate 
göre Fransanın ispanyaya altınlnrını iade etmesi, Fransız • lspanyol münasebet· 
feri üzerinde iyi bir tesir yapmaktan hali kalmıyacaktır. 

Meksiko 29 (A.A) - Öğrenildiğine göre henüz Franko hükümetini tanı· 
mamııı olan Meksika hükümeti, 30 Martta Verncruz'e gelmiıı olan ve Kızıl 
ispanyanın teslim olmasından mukaddem oradnn gönderilmiş bulunan 50 
milyon doları eski Kızıl ispanya hükümeti ile Meksikaya muhaceret etmi§ olan 
Kızıl lspanyol kumandanlığı emrine amade bulundurmaktadır. 

lngilterede lrlanda tedhişçileri 
ile mücadele devam ediyor 

Londra 29 (ö.R) - lngilterede bulunan Jrlandalılardan 9 una karşı lngil
tereden ihraç emirnamesi imza edilmiııtir. Dahiliye nazın Sir Samuel Hor bu 
sabah diğer 1 1 suçlunun dosyalarını tetkik etmiş ise de şimdilik tardlar bek
lenmiyor. 

Skotland Ynrda lrlandn cümhuriyet ordusu mensuplarının yeni suiknadlan
na dair ifııaat mektupları gelmiştir. Polis idaresi bunlara pek ehemmiyet ver
memekle beraber, suikasd yapılacağı bildirilen noktalarda muhafaza tertiba
tının ihtiynten takviyesine karar verilmiştir. Bir çok vüphcli şnhıslar hu sabah 
tevkif edilmiştir. Cümhuriyet ordusu taraftnrı olduklanndan §Üphe edilen bir 
çok lrlandalılar yeni kanun mucibince sorguya çekilmemek için Londradan 
kaçmışlardır. Zabıta, lrlandalıların münkad olarak toplnndıkları mahallerde 
ıüpheH eşhası aramaktadır. Uzun bir esami listesi hazırlanmıştır. 

lrlanda cümhuriyet ordusu teşkilatı reisinin, Amerika hükümetinin haberi 
olmadan Birle§İk devletlerden ayrıldığı ve Londraya geldiği söylenmektedir. 
Maksadı, son suikasdlann Londradaki Jrlandalılar tarafından bile tasvip edil
memesi aehehile taraftarlarının biraz azalmış olan hararetini yeniden körük
lemek imiş. 

Filistinde vaziyet düzeldiğinden 
ali komis r mezuniyet aldı 

Kudüs 29 (ö.R) - Fili.tinde vaziyetin aaliha yüz tutması ııehehile lngiliz 
fevkalade kolJİseri ilci aylık bir mezuniyetten istifade etmek üzere Ağustos 
ortasında Lo~raya hareket edecektir. 

Kudüa 29 ( ö.R) - Muhtelif noktalarda yapılan askeri taramalar netice
ainde Ak&da bir haydut öldürülmüt ve Torkalem mevkiinde bir diğeri yıua
lanrw§tır. Hayfada mühim miktarda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. 

Fransız Nazırlar Meclisinin dünkü 
toplantısında veriler kararlar 

Paris 29 (A.A) - Nazırlar konseyi a ağıdaki kararnameleri tasvip et

sniııtirı 
1 - Mebusların tC§rİİ aalahiyet müddetlerinin 1 Haziran 1942 tarihine 

kadar uzatılması hakkındaki kararname, 
2 - Aile koduna mütedair olan kararname, 
3 - Buğday ofisine dair olan kararname, 
4 - Dt:vletin harici emniyet tedbirlerini telif eden kararname, 
S - Casusluğa karşı mücadele hizmetJerinin takviyesine ait kararname, 
6 - Milli Müdafaa için çalışan müesseselerin vergi hakkındaki kararname. 
7 - Devlete ait Avrupadaki radyo difüzyonu şebekesi servislerinin milli 

radyo difüzyonu idaresi ismi verilen idare tarnfından P.T.T. nazırının müza
hareüyle başvekilin otoritesi altında birleştirilerek temini hakkındaki knrar
name, 

8 - Başvekalette bir istihbarat komiserliğinin ihdasına dair kararname, 
9 _ Jean Girandovx'nun istihbarat umumi komiserliğine tayini hakkında

ki kararname, 
10 - Brillouinin milli radyo difilzyon umumi müdürlüğilne tayini hak-

kındaki kararname, 
11 - Marsilyada bir deniz itfaiye taburu teşkiline dair karl'il'name, 
12 - 1938 bütçe yılı için bazı tahsisat iliive, tenziline dair kararname, 
13 - 1938 bütçesi tahsisatından 1939 bütçesine nakiller yapılması hakkın

daki kararname, 
14 - 1939 bütçesi tahsisatları hakkındaki. knrar~a?Ic•. . .. w •• 

Orta elçi rütbesile hariciye nezareti Arşıv scryısı dır~~örlugu~e t;ıyin 
edilen Chataugneau'nun yerine başvekalet .g~ncl sek:e~erlıgıne ?u~~ot nun 
tayini hakkındaki kararname de cümhur~eısınln tasvıbınc ~edilmiştır.. . 

B. Bonne, dış vaziyetin heyeti umumyesı hakkında konseye ızahat vermıştır. 

Alman selleri 
t 

nelerle meşgul 
hali hazırda 

olu yor/armış? 
Berlin 29 (A.A) - B. Bitler bu sabah Bayreuth'c gitmek üzere Berlinden 

hareket etmistir. 
Dün Hitle; ile görüşmek iizere Salzburg'dan avdet etmis olan B. F n Rıb-

bentrop da sayfiyesine dönmüştür. 
Salahiyettar mehafil dün Hitler ile Fon Ribbentro,p arnsında rapılmış ohn 

g.. ··şn enin mevzuu hakkında ademi mnlumnt beyan etmektedırlcr. 
oru 1 

• ld w d"kk t ·· ··1 k Führerin radyo sergisini ziyaret etmemış o ':1gu ı • a <.> sa:Yatı g ru me ·-
tc ve Bcrline gelmesinin sergiyi ziyaret maksadıyle olmadığı soylenmektedıı·. 

Führer ile Fon Ribbentrop beraberlerinde başlıca mesai arkndasları oldu
ğu halde sab:ıhlcyin payitahttan ayrılmıslardır. 

B. Göbels hali hazırda Münihtc olup Deutchcs Muscumdaki televızyon 
sergisinin küşad resmini yapmıştır. Mumaileyh yarın Almanynnın at yarışları 
büyük mükafatı müsabakasında hnzır bulunacaktır. B. Göbcls gece nmazon-
ların ananevi şenliklerinde bulunacaktır. . ...... 

B. Fon Nöyrat ile nazırlardan B. Mcissccr Lp.mmers ve polis muduru B. 
Himmler hali hazırda Münihtedirler. Ve biz.zat Bitlerin de ~ arışlardn bulun
ması muhtemeldir. 

B. Göring yatı ile Alman şehir ve kanalları üzerinde scyaha.tine aevaı:ı ~t
mektedir. Mumaileyh dün bilhassa Kayzcr Vilhelm kanalını zıyaret etmıştır. 

B. Funk da mezun bulunmaktadır. 
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YAZAN: Dr. G. A. 

Sebzeleri ve yemifleri birer 'birer yaz
dığun eırada her birinde bulunan türltl 

Çeviren : Hcqim Sami 

Saltanat ~arihinin 

Heyecanlı Bir Saf hası 
-81- Serya adasında Nazsika ile buluşunca ;!t~:~a:~~p~1!s-:~i0::~:ı-.::; 

işte pmdi, tasarladığım bir şekilde, rum.. kadar meşhur olmadığı için, belki bu ... 

bS§tan başa hayal~t içinde yüzüyordum. Kayıkçılar seri hareketlerle, fakat hiç h •• • • • d d • yıları fazla görmüşsünilzdür. 
Ve o dakiknda, geceyi Beykozda, alatur- gürültü etmeden muttasıl kürek çeki- ona uvıyetını sor um, cevap verme 1 Sebzeler ve Ycmiıler topraktan gıda 
ka eınle geçirmek arzusu, bUtün benliği- yorlar.. alarak yqadıkları için onlarm terkibm-
me yapılan derin bir ihtiras şeklini aldı. O dakikada Ledi Falklandı düşündüm. de bulunan mldenler kendilerine ait bir 

Bu arzu vwyete ve o dakikadaki his- Zavallı, talisiz, esir kadın.. Onun uzak- Genç erkek, kendisinde bir gayri ta· ikan kır saçlı kimselerdir. Bunlarla da !'Böylesi değilse bile, !hiç olmazsa kendi- ıcıydir. Bu mldeolcırin yetni,leTde "Ye 

al durumuma tamamiyle uygun bulunu- larda, rakibesinin hiyanetle dolu nazar- bülik hissediyor. Genç kızı bcyeniyor ve doğru dürilst konuşmak lmkAm yok..... siyle alAkadar oluyordum .. Bana sevgi- sebzelerde bulunmasından bize 'bir bU.. 
fo:rdu. Zira bu sabah, evvelce eve mek- ları altındaJ Bosforun n6. mütenahi ge- bu hissin adına beyenme diyor.. Onlar İşin hile tarafına saptılar mı, ben he- 1 nin tarihlni anlatırken şöyle konuştu : çıkmaz, :lı:erkea bilir !ki bizim. gıdanm al
tup getirmiş olan terbiyeli ve güler yilz- nişliklerinde ilerliyen serbest, hür kayı- konuşuyorlar, genç delikanlı genç kıza : mencecik paso diyorum.. - Takdir edersin.iz ki, dünya insanla- büminle yağ ve oekerdir, eekidenberi 
IU Ermeni kansı tekrar gelerek bana, ğımın bulunduğu noJ...-taya bakarak. bu - Hoşuma gidiyorsunJ diyor. Aşk hazretleri benimle konuşurken, n için sevmek ve sevişmek bir ihtiyaç- kullandığımız tuz yemeklere ç~nimd 
titeki tezkere gibi etrafı altın danteleler- dakikada acı acı düşündüğünü tahayyül Genç kız düşünüyor, o da cevap ve- mahcup bir eda ile önUmde hUrmetle tır •• Boı ve aşksız bir ruhu ben içine vermek içindir, bir de vitanWılerin lmu-
le sUslil yeni bir mektup tevdi etmişti. etilin.. riyor : eğiliyordu. Bütün ıinsanlara, kuşlara, bir şeyler konmağa deleri olnıı- munu anladık. bu kadan yeti,ir, diye dll-

Beykozdakl mini mini, zavallı masum Ve ipek kadar yumuşak parmakların, - Benimkisi daha ileride bir şey. Ben hayvanata ve bir kelime ile mevcudata yan Adi kaliteli -çuvallara benzetirim.. • ıünmek de mümkündür. 
komşum bu yeni mektubunda, öğleden biraz evvel elime değdiği vakit yaptığı beyenmckten daha ileri ~iderek, seni hükmeden bu asırdide peri şimdi daha Bilmiyorum, bu teşbihimde bir isabet Ha1bulc.i gıda maddelerimizde mi.den 
sonra evde yalnız olduğunu, validesinin hafif bir tazyiki aynen sezerek, şimdi ht"Zuladığınn söyliyebilirim.. kolay anlatıyordu : noktası var mı? bulunması da vitaminler ve kalori vere--
İstanbulda ve babasının da başka bir l ben de, tıpkı onun gibi acı bir düşünce- !lk defa iki insan bir araya g~lince, - Sizin, ffuıi adam, buraya geldiği- Ne diyordum.. Siz mutedil bir iklim- cek maddeler kadar liizumludur. lnaan 
yerde bulunduklarını yazıyordu. l ye dalmış bulunuyordum. sinirlik bir ihtiyaç duymuyorlar veya bu nizden haberdardım. Size bir muziplik de ya~yorsunuz .• Bunun havası üzerin- vitaminsiz gıda1ar yediği vakit türlü türlfl 

HülAsa : Ben bugün, birbirinin peşini I Kayığın altında sulnnn çırpındığı du- ihtiyacı tehir cc'iccek bir vaziyet yaratı- yapmak ve Anna Viltzle aranızda bir de büyük ehemmiyeti var .. Sizden ev- hastalıklara tutulduiu gibi madensiz ye• 
kovalıyan bir çok maceralar içinde yüz-lyuluyor .. Ve karanlıklar, hayali kuş sü- yorlar. O zaman iş, bana düşüyor. Ora- aşk hayatı ~·aşatmak isterdim. Fakat velkiler ise soğuk bir iklimde hayatlan- mele yediei vakit de hutalıia tutulur. 
mekte idim.. I rülerini andıran bir çabuklukla havada ya yetişiyorum, nüfuzumu ıkullanarak ölüm meleği mani oldu buna.. Annaya nı imrar eylemişlerdir. Takdir eô.ersinlz Mesela yalnız francola ae ıüt, hatta pirinç 
Akşam olmadan ve ortalık kararma- uçuşarak etra'fa yayılmakta devam edi- bu temiı çütin kalplerinde küçük bir acıdı .. Zavallı kı7.a acı verme, dedi. De- ki soğuk iklimlerin iıwmlan daha mU- pilavı yiyecek :kalori için liizurnlu tiç tür-

dan evvel mutlaka Beykozda bulun- yorlardı. fırtına oluyorum.. Oraya nüfuz ediycr min siz, :Mata Hari ile dansederken faz.. tebamm!l olurlar. Sıcak iklimlerde Ü gıdayı, hem de vitaminleri bulmak 
maklığım Iaz.ım geliyordu.. Çünkü kü- İşte artık Bey koza varmıştık. rum.. laca heyecana düşürdilm. Halbuki, dUn- ömürlerini sona erdirenler de gayet asa- mümkündür. Fakat bu söylediğim ye-
çük kom.şum, öğleden sonra şehnişinde Şehnişin kalın perdelerle sımsıkı ka- Genç kız ve genç erkek, birbirlerine yalar aleminin maruf aşk yıldızı, sizin bt_ buhrana meyyal, sevici ve saire olur- meklerde çelik ıMdeni pekaz olduiun· 
bckleyip kayığımı gözetliyeccktL Eğer palı .. Acaba bizi gözetliyor mu? .. İhti- çıldırasıya Aşık oluyorlar .. Ve tertemiz yüksek sevginize mukabele edemiyor- lar. Bunlar mühim şeylerdir ve hepsi de dan insan yalnız o yemeklerlo ya~ak 
ortalı.it kararırsa kayığımı göremez ve 

1 

mal geldiğimizin farkında olmuştur.. bir aşk hayatı yaşamağa başlıyorlar. du .. Size kar.şı oynadığım küçük 8§k insanların mukadderatlan ve iki gl1n- istene ağır bir kansızlık hastalığına tu· 
Beykoza geldiğim;n farkında olamazdı~ Artık bu defa ihmal etmeğe gelmez. Onlar her gün buluşuyorlar. oyununu mnzur görürsünüz. tabi!.. liik hayatlan Uzerinde milemr oluyor- tulacağı muhakkaktır. 
Kayığmım geldiğini anlarsa bundan 1 İhtiyar Osman, verdiğim emir üzerine Her gün aşkın bah~crinden olgun Şimdi her şeyi olduğu gibi an1amıt- lar. Madenlerden bazılarının bize ehem-

IOD1'8Sl kolay .. Kayıktan çıkar çıkmaz 
1 
memleket şarkılarından birini söyleme- meyvalar toplıyorlar. Fakat sinirlik bir tun. Demek benim sıcak ve samhn.t ha- Sordum : miyetlice miktarda lüzumu vardır: Kireç-

bemım erime gid~. Ve hiç -clışa.rı ğe koyuldu .. Doğrusu bu Türk şarkıla- şeye, !bir ıihtiyaca cevap vermiyorlar. reketlerimc, arzuladığı gibi mukabele - AŞk hazretleri, sW dünyalar &le- le, fosfor, kükürt, sodyom, potasyom, 
ç.ı.kwQıp ortah!m tamamıyla kararma- i n çok hoşuma gidiyor .. Öyle bir Ahenge Aradan aylar geçiyor. İki genç, 1he- cdemiyen Anna Viltz çok haklı idi.. mlnde kuvvetle temsil eden biri çıktı klor ve ımqneziyom. 
11tn1 bekliyecelbn-. malik ki, bazan gülen ve hazan da ağlı- nilz birbirlerinin ellerini tutmamıştır.. Fakat B§k hazretleri neden böyle ha- ını? Bazalan da az. pekaz miktarda Jilzum-

Ortahk karardı mı, evin arka kapısın- }'1lD nağmeleri ihtiva ediyor. Gözleri saran ve göıderden kalplere nU- reket etmişti? - Şilphesiz evet.. V.iktor Ma:rgeriün ludurr Çelik. .iyot flüar. arsenik, bar, 
dan çıkıp, gU.riiltüetmeden yavaşça b8h. Şimdi ise vUrudwxı.uzu ihkır eden ibir fuz eden aşkın huzmeleri yavaş yavq - 6 - roman kahramanı olan •Pol E Virjini• brom, ıilisiyom. alÜlniniyom, balar, 
çe d.uvanndan atlıyacağım Çok alçak boru makamına kalın olmaktadır.. benliklerini sarmağa ve tahribat yap- Aşk hazretleri oldukça gün görmilf ve ve YWlan şAiri Homerin yarattığı kahra- manganez, çinko .• Bu m&derilerin hep-
'olan bu duvardan atlamam gayet kOlay.. İşte evimdeyim.. Onu :nasıl bıraktı mağa ba~lıyor. hayatı ölçerek kanaatler edinmiş bir man Odbe.. linden gıdalannuzda az veya eheınnU· 

Artık başka hiç bir zahmet yok.. Çün- isem, yine ayni vaziyette ibuldum. .. Beş Bu temiz kız, bu temiz oğlan, aşkı ta- ruh.. Kendisiyle konuşmak, anlattıiı yetlice miktarda bulunmuı mutlaka il· 
kil davet sahibi beni bahçede bekliye. 1 baftalık gaybubetim burada hiç bir de- mdıktan sonra, damarlarında mevcut şeylerle mahzuz olmak icap ediyordu... •• Bl'l'HEDİ - zımdır. 
cek.. lğişildik ya~. Bir yere oturdum .• hilekhhktan istifade ederek kötü yol- Bu madenlerin vücudumuzda türlil 

r.., bahçede baştan başa örtillil kil-, Bu dakikada kendimi, ık.ısa bir gezinti- lara sapıyorlar. Ve bir gün... Hı.tler Mussoıı· n ı· türlü itleri vardır. Bir kerre., vücudumu-
çUlc bir kızu Ve o dakikada, benim bah-

1 
den dönerek evime gelmiş gibi buluyo- Aşk hazretleri durmuştu .. Rica ettim: zu teşkil eden neliçlerden her birinin 

çeye atladığımı gördüğU vakit, kim bilir rum.. - Devam ediniz aziz üstat.. ehemmiyetle lüzum gördüğü bir maden 

ne kadar heyecana düşecek, kalbinde ' Evimde -olduğumu bütün şümulil ve - Bir gUn genç kız. erkeğin gıyabın- arasında ı•htı•ıaA f mı? bulunur. Mesela sinir nesicimiz mageni· 
ne derin, ne kuvvetli çarpıntılar seze-

1 
bütün manasiyle sezmekteyim.. Bursa da erkenden, bu civara yakın bir dere- yom madeni olmadan, adalelerimiz po· 

cektir. !I sokağında, burada olduğü gibi, kendi nin kenarına gidiyor, soyunarak dereye tasyom olmadan ya§ıyamazlar, illerini 
Bu genç kızın bu kadar büyük bir* !evimde olduğumu bu kadar kuvvetli bir giriyor.. göremezler. Kireçle fosfor kemiklerimi· 

tiyakla beni beklemesliıin hakiki sebe- surette asll s~ değilim.. Ben, BeJ Bu sırada, genç delikanlı oradan geçi- Roma eencbt diP\omaııl mahfillerinden bir müdahalesi. Mwıaolininin sandığının zin temeli demektir. Kirecin hıumı.zda 
hl nedir? yoğlunda tıpla bir ecnebi gibiyim.. yor .. Sevgilisini derede görUnce, bir de- ve hatta rejimin resmi mahfillerinden el- hilahna olarak. mihverin lehinde bir işlerinden başka.. Madenlere lü%Um gÖ• 
Şüphesiz uzak memleketlerden getiri- .. Bl'J'MEDi .. fineye kavuşan insanlar gibi soyunarak de edilen malumata nazaran, Kont Cia- hareket olmıyacaktır. ren uzuvlarımız daima işledikçe o ml-

len nadir nebatatlara karşı gösterilen m dereye atılıyor. İşte bu atılış. d 1lnyalar nonun lepanyaya yaptığı ~iyaretin neti· İspanya bir Fransız - İngiliz taarruzu- denlerini bir taraftan da eskiterek çıka-
alaka gibi bir şey .. Bir ecnebt ile tanış- BİR ALMAN sakinleri için bUyük bir yıkıntı oluyor.. ederi re5mİ tebliğin pek milphem tabir· na ne Pirenelerde ne de denizde muka- nrlar. Onları yerine koymak için gıda1a-
m.ış olmak arzusu ve gök mavisi rengin- Uydurma haberi Ve Hisler duruyor ve aşk hayatında da Si- terinin ~andırdığı ke.dar menfi olmamı§. vemet edecek halde değildir; bu da mu· rımızda daima maden yemeğe mecbur 
deki caketimin hu kızın Uzerinde yaptı- Sovyet tekzibi nir1er hakim oluyor.. 13 Temmuzda Sen .. Scbaıııtiyende iki hasematın ba~Jadığı daha ilk. günlerde bulunuyoruz. 
ğı esrarengiz bir tesirden ibaret olsa ge- Moskova, 29 (AA) - Tas ajansı, - Sonra, daha sonra.?.. saat kadar sürmüş olan mi.ilakat esnMln• demokrasilere, ya Katalonyanın ant blr Dahili guddemizin çıkardıkları ve 
rek ... Fakat bu gıöi basit merak Ye he- bahriye halk komiserliğinden aldığı ma- - Daha .ne o~ delikanlı " DUnyayı da, lspanyol ~efi Kont Cianoya demiı şekilde istilası, yahut ispanya sahillerinin uzuvlanmızın her birini i~leten bormon-
veslerin kadın zek! ve kalplerinde müt- ltimata istinaden, Sovyet şimal donan- kana boyıyacak değildik ya .. Blmdan ki: ablokası veya ispanya limanlarından ba- larda da daima bir maden bulunur. O 
hiş fırtuıalar husule getirdiği her gün masının geçit resmi esnasında bir deniz başka ne olabilir. Sonra, dünyalarda hA- - ispanyanın kendisine yardım eden zılannın {§gali ile mühim muvaffakıyet· maden olmayınca gudde işleyemez, hor· 
görUlmektedir. üsfü gemi ile bir denizaltı gemlsinin çar- kimiyet zamanım başladı.. devletlere karııı duyduğu minnettarlık ler temin eder. mon çtkaramaz. Mesela vücudumuzun 

Belld de beni davet eden bu kız bütün pıştığı ve denizaltı gemisin.in yaralandı- - Bu hlldnüyet, daha uzun asırlar bo, bir ıözden ibaret değildir. Size bu- Onun için Führer lapanyanın el altın· beslenme işine hakim olan tiroit gudde-
manasiyle ve son derecede afiftir .. Eğer ğ.ı hakkında Volkişer Beobahterin yir- devam eder mi, dersiniz? nu elle tutulur hareketlerle göstereceğim. dan mihvere yardım edeceği bir bitaraf- sinin çıhrdığı hormonun en büyük kll
bByle bir vaziyet brşıstnda kalırsam, imi yedi temmuz tarihli nllshasında ver- - Bilmem. bilmem onu .. Ancak §U Falcat rejimimizin henliz sağlamlaıllllf lığını tercih etmektedirler. Bu ispanya- mı iyot madenidir. Gıdamızda bu ml
bu hal beni hiç bir veçhile şaşırtmış ol- diği haberi kat'i surette yalanla.ınakla kadar söyliyebilirim ki, aşktan nasibe- olmadığı ve ispanyanın iktısadt ve as· nın asker ve malzemece mihvere yardım deni bulamazsak ne kadar yemek yenil
mıyacaktır. ve ne şimal filosu mmtakasında ne de dar olan kullar pek azalmıştır.. Çünkü, kert bakımlardan pek nyıf bulunduğu etmesine ve ltalyan - Alman harp ııemi· se yemek vücudumuzu bealiyemez. iyot• 

Saat on iki.. GUneş artık batm_a.k üze.
1 
her ~i bir y:rde ~yle bir. ç~rp~a zekaca ilerliyen insanlar, aşka şa\usla- keyfiyeti de ~~ıaba ka~ılmak llzımdır., leri~e lim~nlannı açmaaına mani teşkil ıuz yemek yiyen insan aç lcalmı§ gibi za-

re .. Beykoza doğru ilerlemekteyız. Ace- olrnadıgını ve şimal filosu geçıdinln hıç rında pek te yer veremez oldular.. Ev- Kalkınmamız ıçın gereldı zaman zarfında etmıyecektır. yıflar. 
le ediyoruz .. Çünkü malCım ya?.. lbir hadisesiz cereyan eylediğini t.asrih velce, bütiln dünyada yevmiye aşk için ltalya ile Almanyadan maada olan bütün Duçenin arzuauna tercüman olan Kont Vücudumuzda hayahn sailık halinde 
GUneş batmazdan evvel, her halde(tmektedir. işlenen cinayetler milyonları bulurdu.. devl~tlerle aramızı hozamayız. Mihvere Ciano ise bilakiı Frank.odan diktatörlerin devam etmesi için, vücut içindeki mai· 

§enişinin altında bulunmak icap ediyor. KÖ aMH f--S- Şimdi, bütün aşk haileleri de dahil ol. iltihak hususunda resmt bir beyanat, bu aiyaıetine resmen iltihakını istemiye gidi- !erden her birinin kendisine mahsus bir 
GUn.eş kıp kızıl bir altın halinde" De- Y ~~ .. men ~r•ne mak üzere binlere yaklaşamıyor.. esnada bizim için zararlı olur. Fakat Ak· yordu. Romada deniliyor ki, Muasolini- derecede tazyik altında cereyan etmeel 

niz jef:faf buğular neşrediyor .. Ve bu in- ağaç IJudGJllG maJıası - İşler kesat gidiyor şu halde.. denizde giriomeyi münasip aöreceğiniz nin, ispanyaya yardım etmek, milletine lazımdır. Bu tazyikın intizam üzere de-
ce dumanlar bir perde ıeı'bi baştan ba:P tevzi edDeceJı.. - Aşağı yUkan bu hakikati kabul ey- harekotler için milzalıaretlınizclen emin emretm.it olduiu çok ağır IedaUrWarın vamını temin eden ırene madenlerdir. 
bütiln b<>Puğu grubun ufukta parlıyan Ziraat vekilcti,, köy eğitmenlerine )emek lhım .. Son günlerde ahretler Ale· olabüireiniz. beyhude olmadığını, milletine göstermİ· Meıeli. kanın tazyikı tuzun miktanna 
kızıl renkleri, Sdeta bir :alAimüsema tevzi edilmek üzere 2000 adet yerli malı ıninde bazı tetkikler yapmışsam da mi.Is- Bu ihtiyatkar hareket tarzını Franko· ye ihtiyacı vardL Halbuki ıimdi ltalyan bağlıdır. Onun için bayaiJ tuz büe yalnız 
manzarası tevlit ediyor .. Ortalık ılık ve ağaç budama maksadiyle bir mikdar aşı bet bir netice vereceğe benzemiyor. Be- ya Alman mü§avirlerinin de tavsiye et- kamoyu. Ciano, elleri boı döndüiü için yemeklere çeıni vermek için değil, da
durgun.. T:q>kı bir yaz .havası .. Bu ter çakısı satın alacaktır. Küçük sanatlar ni burada ziyarete gelenler, ilk çiçeği- miş oldu1Clan anla~ılıyor. ispanya macerasına, kaybedilmiı bir marlanmızdaki tazyikin intizamı için 
temiz havayı teneffüs ettı1cçe ferahladı- erbabını teşvik için bunlar yerli malı ni tazeliğinde veren ağaçlar gibi, kır- Filhakika Hitler Burgosa ihsas etmiı oyun nazariyle bakabilir. lüzumludur. 
ğımı ve üzüntülerimin azaldığını seziyo- 1 olacaktır. kından sonra çiçekten bal toplama~a çı- ki harp halinde ispanyanın ac:ık ve ~lent C"ııeneVieve Tabouis - Oepvre Gene vücudumuzun içinde mayilerin 

~ _ • es L her biri için ekşilik ve alkalenlik muva• 

E H R A Z A D -Artık boşu boşuna beldemeğe k.Ry· Ali Nuredcl' ı Insilcilisi no makNdla nasıl olurda herkesin malU.ınu olan zu-
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bedecek bir dakikamız lcalmadı. Doğru oraya getirdiğini anlatmış vakit daha er• iürtlüiüne bakmadan eair abn almağa 
çarızya koıunuz, beni esirler pazannrla kenmiş. kalk.l§ır) Fesüphanallah, her halde bu 
utılığa çıkannız. Babanızın beni on bin Dellal mUıterilerin çarııda toplanma- ifin içindo bir oyun vardır., diye IÖylen· 
kese altına satın aldıiuıı hatırlar11nız. !arına intizaren lnsilcilist ve Ali Nured- miı. Hem Ali Nureddine hem de baiır• 
Beni satın almak için bu paranın yarıaıru dini kendi dükle.anına oturbnuı. Saatler mağa bajlıyan delli.lara dikkatli dikkatli 
veya yarısından fazlasını verirler. Eğor geçtikçe çarıı kalabalJdaomış. Bir taraf- ııöz gezdirmİ§. Sonra yine kendi kendine: 
Allılh istikbalde yine kavupamızı tak- tan müşteriler akın ediyorlarken öbür ta- cHah ıimdi anladım! Meğer herif satın 

zeneai vardır. Bu muvazene temin edil· 
meyince sağhğımır ağır bir surette bozu
lur. 'Ekşiliğin alkalenliğin de fazlası insa• 
nı götürür. Bu muvazeneyi temin edenler 
de gene mldenlerdir. Nesiçlerimizin te• 
neffüs etmeleri de madenlerin bulunma
sına bağlıdır. Akciğerlerin teneffüsile 
vücuda ne kadar oksijen girene vücu· 

vabı almış. Ali Nureddinin yüreğine şüp· müşler, ta&ınmışlar. Nihayet konaktaki dir etmipe bizlere ne mutlu: raftan da dellallar ve satılmağa çıkanla- almağa değil utmağa gelmif. Galiba ar- dun hücreleri, maden olmadan, oksijen· 
he kurdu düşmüş, kendi kendine nrtık eşyayı azar azar satmağı ve bu satışlar· Kederden Ali Nureddinin gözleri fR.J.. cak olan erkek ve kadın esirler toplam• tık satacak savacak bir şeysi kalmadı da 
anlaşıldı. he1>1İDİ birer birer denemeli- dan huu olan parayı ancak iktısada ria- ta§J gibi açılmış: yorlarmış. Esir kızlar arasında bir çok mahut cariyeyi satılığa çıkardı. Bekledi
yim, içlerinden inşallah hiç olmazsa bir yet ederek sarf etmeyi karnrlaştırmııılar. - Ben senden bir sa.at bile ayrı yaııya· Yunanlı, çerkes, gürcü, habeş, acem dil- ğim fırsat geleli demek. içimi çeke çeke 

b Denize dü,.enlerin yılana sarJmalan gibi marn. Nasıl olurda seni kendi elimle r•r· berleri varmış. Nihayot lnsilciliai satacak uzaklardan seyrcttiiim koca armut, ni· tanesi minnettar çıkarta. ana ötekileri· "' ,.... 
bunlar da hiç yoktan ztihur edecek bir ııya götürüp sata bilirim. demiı. olan dellal dışarı çıkarak, öbür esir del- hayet ağzıma düşecek demek> diye se· nin nankörlüğünü unutturur.> 

Diye düıüne düşüne bir diğer arkada-
daoının onu da aynı sokakta oturdukla
rından, sokağın bir başından girip öbür 
baıına varmakla bütün arkada~larının ka
pılarını çalmıı bulunmuş. On arkadapnın 
içinde hiç birisi ona acımaml§, hiç birisi 
ona bir dilim veya bir mangır olsun ver
memiıı hepsi de hizmetçilerine evde bu
lunmadıklarını söyletmişler. Zavallı Ali 
Nureddin ümitsiz, meyüs ve yorgun argın 
bir halde konağına dönmüş. 

Arkadaşlarının ona yaptıkları muame
leyi lnsilcilise anlatmıı. lnsilciliıı: 

- Böyle datkavuklardıın hayır gel· 

hadisenin onları servetlere boğmasını J111ilciliıin gözlerinden yaşlar yanakla· )alların hepsini yanına toplamış, cbir kaç vinmiı. 
beklemeğe koyulmuılar. ~ayı yavnı nndan akm11: sene evvel bu çarıııya on hin kese altına Vezir dellal baııyi çağırtmış. Satıl-
yavaş satmıılar. Zaman olmuz gülmüş- - Sizden ayrılmak benim için bir satılan lnsilcilisi bugün yine satılığa çıka- makta olan cariyeyi satın almak iıtedi-
ler, zaman olmuı ağlamıılar, bir taraftan eğlence mi olacak sanıyorsunuz 1 Ne ya· rıyorum. Bu hanım müzayedeye konula· ğini ıöylemiı. Dellal da koıup lnsilcüisi 
günler geçiyor ve bir taraftan da 'konak palım kader böyle imiş. caktır. Onun kıymetine paha biçmek im- Elmayinin karıııaına eetirmiı. Elmayin 
buşanıyonnuş. Nihayet kııt geldiği zaman [ki sevdalı biribirine dayana dayana kansızdır, lakin nedersiniz} Ona ne fiat Insicilisl görünce onun güzelliiine bayıl
bütün yazlık elbiselerini topraklara idnde iki çift gözlerden süzülen acı Yatları biri- tayin edersiniz} Ve kaç paradan arttır• mıı lnsilcilisin kara gözleri, beyaz teni, 
eden ağaç dalları gibi koca konağın içi birine karıştırara karıatıra esir pazan yo- mağa başlıyalım} > diye sormuş. Orada ince slınası, tatlı sesi, vo zarif endamı, 
tam takır kuru bakır kalmıı. 1n ve cinin !unu tutmuşlar. Ali Nureddin evvelce in- toplanmııt bulunan dellalar Ali Nureddini katı yürekli veziri teshir etmiş .. Elma
top oynadığı issiz dairelerden birisinin or- süciliai babasına satmıı olan esir dellalını ve babasını çok sevdikleri İçin, dört bin yinı 
tasında Ali Nureddin lnsilciliııe uzun bulmuş. Ona: beş yüz kese altından attırmağa ba§la· - Bu hanım kızın fiyatı kaça çıktı} 
uzun ve haz.in hazin bakmıs: - Bu kadının ldm olduğunu biliyor· mağı münasip bulmuşlar. demi§. Dellil başı: 

- Şimdi ne yapacağız) diye ııormuş. musun) diye sormuş. Dell&l: Fakat dellal meslektııılariyle böyle ko- - Dört bin beı yüz kese altına, diye 
Insilcilisin gözleri yaglatla dolmuş, fazla - Kıymetli şeyler öyle çar çabuk unu- nuşup dururken Savi oğlu vezir Emayin cevap vermiş. 
çekildiği için kırılan bir yaydan atılan tulur mu} Bu hanım merhum pederini- do çarşıya gelmiş, uzaktan dellal dük- O dakikaya kadar kızın fiyatınİ arttı-

miyeceğini ben size söylememiş miydim) okun, havada yavaş yavaı uçması gibi zin benim vaaıtamla on bin kese altına kanı önünde Ali Nureddini görünce ken• rıp duran tüccarların sesler: boğazlarına 
demiş. lnıilcilisi de ruh sıkıntısından yavaı ya- satın aldığı lnsilcilis değil midir) diyece- di kendine cbu miraı yedi, baba11ndan tıkanmıı. Artık kimsenin cgık> diyecek 

Yeisi 

den iltifade edemezler, madensiz: vücut 
temiz hava içinde havasıilıktan boğulur. 

Sovyetlerin 
yeni bütçesi 

C.A. 

Moskova, 29 (A.A) - R. S. F. S. R. 
cümhuriyet yüksek Sovycti, 1939 bütçe
sini tasvip etmiştir. Bütçenin varidat 
faslı 24.599.444.000 ruble, masarif faslı 
da 24.540.403.000 rubledir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
YARDIM, EH BVYVK 
VİCDAN ZEVKİDİR.. 
YURD YAVRULARI 

Okuduğunuz mektep kitap1anm 
Ç~uk Esirgeme konımuna verirse
niz yeni yılda kitap alamıyacak ar-

• kadaşlannıza yardım etmiş vcı kft. 
içüklükte bu zevki tatmış olursunm. .......................................... 

1 



BİZANS SARAYININ iÇ YÜZÜ 
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Marina faaliyete geçti 
Her §eyden evvel dostlarına ilk tehlikeyi 
haber vermesi lazımdı. Bunu temine koştu 
Pdarina, imparatorun odasmda yalnız rak kabul ediyorlardı. 

:alınıştı. Marina, kimseye rastlamadan tenha 
Bir mllddet yerinden kımıldanmadan koridorlardan geçti. Şarap mahzenine 

lurdu, girdiği zaman birden etrafın karanlığı 
DıişünUyordu. Sarayda imparatoriçe- ile sarılı kaldı. 

lİn lam itimadmı kazanmak, onu elde Acaba bu karanlık içinde kimse var 
Htnek ve bu suretle kendi mevküni sağ- mıydı? 
lanıa bağlamak için bazı fedakarhklar - Ben Marinayım .. Orada kim var? 
l~undı. Diye hafif sesle karanlığa hitap etti. 

imparatoriçe ı , istiyordu. Kulağına hafif bir ayak sesi geldi. 

Neşe ve şetaretin 
reçetesi 
--&-

Yıı.w": ECZACI KEMJSL K.AKTA.Ş 

Reçete kelimesinde, sıhhatin ç.areaııu 

yazan tılsımlı bir mana. vardır ioaan 11\İ.. 

zaçları. insan simalan kadar biribirleri.ne 
benzemiyen geniı bir tenevvü gösterir. 

bu böyle olmakla beraber neşel~ bedbin 
kıskanç. korkalc, almgan gibi insan ruh· 

lan bulup göstermek. insan mizaçlannın 
kökten gelen ana hatlannı aşağı yukan 

işaret etmek değildir. Umumi mahiyette 
insan karakterini be1li başlı bir kaç kata· 

goriye ayırmak lazımdır. Bunlar içinde 
neşe ve şetaret sahibi insanlar en bahri· 

usanın Hayatı 
·= ~ 

PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Kabus nihayet öldü 
Sokaklarda dellallar bağırdı: Ey halk·· 

üzerindeki altın 
üstünde doğdu 

Mısırın gün~i 
kafesin 

Nil 

Beni lsrail çocuklarile Mısır kıptileri 

ilk defa olarak o gece yanyana ve bir 

arada eğlendiler. Herkes vezirin yüksek 
zek89ı, büyük idare kabiliyetinden mem~ 

nundu. 
Velid, Umranı da kendi yanına alını§. 

Bekô.r olarak ö(mÜ§tÜ .. 
ölümü Mıaır halkı ve büyükleri üze

rinde büyük bir teoir yapmadı ... 

••••••• ••••••••••••••••••••••••• • • 
EV 
Kadın 

• • • . . 
• . . 
• • • . 
: 

• • • . 
• • • . 
• • . 

•••••••••••••••••• MODA . • ••••• 

Tipinize göre 
makyaj yapınız 

---·-&·---
Kara, yeşil, mavi göz. 

• 
lü bayanlar nasıl 

boyanmalı? 
--tr-

T unlete ait eşya yapan fabrikalar bu
gün çctit çeşit güzellik eşyası, aralannda 
İnce renk farkları bulunan dudak boya• 
ları, pudralar imal ediyorlar. Her kadın. 
tuTilleti için bütçesinden epeyce müh.im 

bir para ayırmak mecburiyetinde kalıyor. 

S..bastıyano ile Hıristidinin tevkif Biraz sonra yanında bir gölge belir-
lldilmelerinl. di. 

llalbuki Marina dostlarının bu gece - Benim .. Recyo .. 

yar olanlar. yaşamas1ndan zevk alan Sarayın teşıifatç.uıı yapın&Şb. O. En emin 

adamlardırlar. Bazı öyle insan ruhlan adamı idi. 
Kendi yanına ve hareme ondan başka 

Fakat Velid, lı:endi velinimetine nan· 
körlük etmek istemediğinden ve aynı za· 
manda hallı:a karJı kendiııini daha fazla 
aevdirmek için hükümdara muazzam bir 
cenaza alayı tertip ettirdi. 

Kabusun tabutu.. Smnalı elbiseli aa· 
ray köleleri, kara kaftanlı mezarlık mu-

Mevsim değişir değişmez elbisenin 
rengi de değişiyor. Bu renk.le beraber 
yanakların, dudakların, tırnakların bo
yasını da deiiittirmek lô.zım. F alcat ka· 
dın ekseriya boyasını yenile-rken tercd .. 
düde düşüyor. Birçok boyaları tecrübe 
etmek mecburiyetinde kalıyor, çok mae
raf ediyor. Nihayet tipine uygun boyayı 
bulur bulmaz bir kaç hafta kullanmalı: 
nasip olmadan moda yine değişiyor. Ye
niden tecrübe, yeniden zahmet ve yeni~ 

den masraf. 

Ve hiç değilse sabahleyin Bizansı terk Marina derin bir nefes aldı. Acele 
edeceklerini biliyordu. Yalruz Sebasti- ve kesik sesle şunlan söyledi: 
Yano Bizansta kalacaktı. Ve Sebastiyano 

1 
- Derhal Sebast.iyanoya ya kendin 

kondi!!ne evvelden tehlike haber veri- git ya birisini yolla ve haber ver .. Şeh
Ürse gizlenmei!e kolayca imkAn bulabi-

1

1 
rin kapıları yann sabah kapanacak. Baş

lecekti. vekilin müsaadesi olmadan kimse dışarı 
Şu halde imparatora hiç olmazsa bu j çıkamıyacak.. Aynı zamanda Scbasti

levkif emrinin (ej!er maznunlar Bizans yanonun ne yapıp beni muhakkak yarın 
içinde iseler tevkifleri şeklini kabul et- görmesi lazım .. 
tlrirse hem dostlarını tehlikeden uzak- Marina bunları söyledikten sonra 
~tırmış hem de mavi gözlll kadının iti- mahzene ınaksadsız girmiş olmamak 
lıladını kazanmış olacaktı. için oradan eline iki şişe şarap alarak 
Asıl mesele biraz evvel başvekil ile çıktı.. Geldiği yoldan tekrar yukarıya .. 

lıııparatoriçenln konuşmalarmda duydu- Imparatorun odasına avdet etti. 
ğu şeyler .. Bizans kapılarınm yarm sa- Recyo ise Marinadan aldığı haber 
hah erkenden kapanacağı haberini Se- ilzerine bu milhim işi bizzat görmek 
hasuyanoya bildirmesi keyfiyeti idi. için saraydan çıktı. Fakat Sebastiyano-

Imparatorun odasmda fazla kalmadı. yu nerede bulacağını bilmiyordu. Doğ. 
Buraya tekrar avdet etmek maksad.iyle ruca Kocagöbeğin meyhanesine gitti. 
Odadan çıktı. Meyhane çoktan kapanmıştı. 

Cariyelerin bulundukları tarafa gide
cek yerde bilyilk salonun selamlığına .. 
'l'eşrifat nazırının odasının önünden ge
Çen ve muhafız kumandanlığına inen 
istikamete doğru yilrildü. 

Nereye gidiyordu? 
Recyo ile beraber saraya dönerlerken 

kurnaz kız saray entrikalarına henüz 
Yabancı olan eski hayduda bazı talimat 
"ermişti. Bu talimat icabı Recyo gecele

li şarap mahzeninde ya kendisi ve ya
lıut adamlarından birini müU-madiyen 
llöbetçi bırakacaktı. 

Kapıyı yumruklamak suretiyle Koca
göbeğin oğlunu zorla uyandırdı. Mese
leyi ona anlattı. 

Kocagöbeğin oğlu da S>bastiyano ve 
Hıristidinin bulundukları yeri bilmiyor
du. Yalruz meyhanede gece sabahlıyan 
ve sabah şafakla beraber malum olan 
yerden alacakları araba ile yine malum 
olan bir noktada Hıristidiyi bekliyecek 
olan iki adam vardı. Recyo naçar vazi
yette Marinadan haber aldıklarını bir 
kağıda yazarak bu adamlardan birine 
verdi. 

- Bu kAğıdı, dcclL Yarın sabah er
kenden ve ilk görür görmez ya Hıristi
diye ya Sebastiyanoya vereceksin. 

Dedi ve sonra tekrar saraya döndü . 

•• BtTMEDt •• 

vardır ki yaşamanın ınana!ını parada 
zanneder, onun gözünde para her şey

dir. Fakat bilmez ki o her şey olduğunu 
zannettiği para hayatın ve yaşamanın 

kendisi değildir. Bu sözümle parayı i ... 
tihfaf ediyor değilim. Puanın pek çok 
şey yapar, mizacı. ruhu değiştiremez. 

Me•ela bedbin, kıskanç bir insan ruhu 
için para saadet değil, elem ve azap ver
mek kabiliyetini körükllyen bir varlık 

olur .. İllin eVYelce mizaçları yaratılış ve 

ruh hu.susiyeti diye kısaca söyler ve ge

çerdi. Son sf'nelerin nazariyeleri İn!!an 

mizacını; dahili ifrazatla alakadar gör .. 
mektedir. Mide. karaciğer, böbrek, 

pankreaa, ipofiz, pitiyalin ifrazatile er .. 
keklerde husye kadınlarda yumurtalık· 

lar, tiroit ve sair bizlerin ifrazatt tam ve 

mütekamil bir miktarda kana karıştığına 
veya eksik ve fazla ifrazata göre her foT• 

mülün bir miz;ıı.cı yarattığı ileri sürülmek
tedir. işin tutum noktası burası olduğuna 

bakılırsa iyi ve mü~rih bir kalp temiz ve 
nazif bir dcdan ile yaşamak ve rahat 

huzur içinde ômür geçirmek için mideyi 
karaciğer ile bütün ifrazat yapan bezleri 
salilha getirmek icap ediyor. Mutedil bir 

kafa tası Aliminden kendisine ve dolayı

siyle dahil! ifrazatın• ciddi bir nida ile 
ıealenerek onlan fizyolojik vıızifeleTİne 

divet ile tadil ve uıl&h etmesi imk&.n 
içindedir. insan kendisine telkin ede ede 

sali.h bulur. Şetaretin reçetesind~ n~eyc 

yüz vermek onu ihlal eden ıeylere arka-

yı dönmek var, işte 

mıyan bir reçete. 

Işte Marina şimdi doğruca şarap mah
U.nine gidiyordu. Vakıa mahzenin ha
l"em tarafından, kiların yanından da ay-
1"1 bir kapısı olduğunu biliyoruz. Ancak 
genç kız cariyelerin belki yatmamış ol
duklarını dUşünmUş ve mahzene girme
•inden şilphelenmemeleri için selamlık 
tarafındaki yolu tercih etmişti. 

......... _. ...... ~illlllll!----mıııııııır:ı2r.mlllll'Jll:ıı:ır.ı.2',o';~D~ 

Bağcılar indinde en mutebt"r ve mergub 
Imparator ve imparatoriçeye hizmet 

eden bir cariyenin böyle selamlığa çık
tnası saray adetinde ekseriya vakitli. 
?'ietek.im muhafız kumandanı da istisnal 
olarak hareme dahil olabilirdi. 

LEDERER 
Maaınafih bu :ıaray idetlerini sarayın Ve 

yeni hlıkiınleri pek o kadar bilmedikler! 
için her gördükleri hareketi bir adet ola-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• LEIPZIGER 
S BİRİMDE DOGRU YO·~ 
: LU GÖSTEREN BİLGİ·: • • 
:DİR" : 

Markalı bağ potasaları 
• • 
: Sevgili çocuklar.. : • • 
: Okumaya hevesli, fakat kitap ala- S 
: ınıyacak kardeşleriniz için okudu- S 
E ğunuz mektep kitaplarıw çocuk: 
S Esirgeme kurumuna verirseniz Bil- S 
: gili arkadaşlarınızı çoğaltmış ohu-: 

Hükümetimizin tayin ve tesbit eylediği yeni formül dahilinde geti
rilebilen yegane potasdır. Bu sene gelen varillerin kapaklan üzerinde 
(1939/75%) markası vanlır. Dütkün dereceli ve eski mallardan ka
çınmak iatiyenler varillerin üzerindeki (1939/75%) markasına dik
kat etmelidirler. 

• • :sunuz.. : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ve Büyük tarih 
(İKıNCİ 

S.5 

macera romanı 
KISIM) 
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Faribol, bıyıklarının uçlarını 

ttraı;ında sıkarak cevap verdi : 
- Mesel§. ne kadar mllddet? 
- Ne kadar kabilse-

dişleri 

- Pek fili .. Bu muhterem zatlara o 
kadar acele etmemelerini ve biraz sa
bırlı olmalarını tavsiye edeceğiz .•• İşte ... 
~Uyorlar ... 

Haydi papaz efendi .. Kuyruğun kop
sun .. Çabuk ol.. Yoksa kaçaınıyacaksın. 

V' e Faribol arkasına bakar bakmaz o 
meşhur kllfllrilnU savurdu : 

!er geliyor .. Nerede bulmuşlar bu asker
leri ... 

- Hakkın var l\fistufle .. İş kötüye va
~or ve iş ne zaman böyle kötüye va
rırsa döğüş ta o nisbette zevkli olur ... 
Çek tabancalarını da luw.r ol.. 

- Baş üstüne patron .. İşte hazırım .• 

** Ne olmuştu? .. 
Nasıl olmuştu da kralın 

kert kuvvet vardı .. 
Bunu anlamak için Forkalkiye oteli-

- Vay kuyruğu kopası .. Gördün mil ne döneceğiz .. 
bizim Frer Krizostomu.. O da papazın İ von ... Kan lruybetrnenin ve başındaki 
kuYnığuna takıldı gidiyor.. Bizi burada yarasınm tesiri ile bir iki saat kendin
~başa bıraktı.. Alacağı olsun .. Hani den geçmiş bir halde yatakta kaldı. Göz-
bir elime geçecek olursa yok mu? !erini açtığı zaman ise şafak söküyordu. 

Mistufle birden haykırdı : Vilcudunda kafi kuvvet gördü.. Otelci-
- Patron .. Patron .. İş kötüleşti .. Bak. nin firar teklifini d~rhal mevkie koyına-

dan üzeri ize do - u askel'- ırlandı .. Fakat geç kalmıştı. Kral 

kimsenin girmesine 

du. 

müsaade etmiyor .. 

V elidln, müstalcbel Mwı: firavunu ola· 
cak adam olduğunu söyleıIDştik. Bu Um· 
randa da ~1ır.ır ve Ben; lsrail tarihinde 

çok mühim bir rolü olacaktır. Bu rol, 
bilB.hare görece"imiz gibi, çok garip şart· 

lar altında olace.k ve ona, yine göreceği .. 

miş veçhile, Velidin bütün zekası, bütün 
kudreti ve tedbirleri mani olamıyacaktır. 

Güzel Asiyeye gelince. Onun da gerek 
Mısır tarihinde, gerek Beni lsrail tarihin .. 
de çok büyük yeri vardır. 

TARiH DiYOR Ki: 
cOI Asiye kim F'ıravun anı avret edin

m:•ti, M15ır içinde andan sıüzel hatun yo
tidi. Beni lsraı1 taifesinden ve rivayete 
il'<> Peygamberler aslından idi. F'ıravun 
onu vayet severdi ve cümle hatunlann 
hayırlısı idi. Hatt.A Peygrunberimia bu
yurm1'•hrdD" ki dünya hatunlarının ha· 
mim dört hatundur. Evve)k:si Meryem, 
~t~cioıi Heticetülkühra. ür:üncüsü Hasan 
ve Hüıreyin anası Fatmatüzzehra ve dör

<lüncÜ•Ü A.siy....ı:r. Cenabı Hak onun adı-
nı ve imanını Kur'an içinde de :zikret .. 

m;.t;,.. (O• 
Hükümdar Kabus, sarayında sefahat 

ve eğlencesinde devam ederken vezir 

Velid de memleketi dilediği gibi idare 
ediyor<lu. 

Nihayet Kabtu:. ihtiyar olmadığı hal

hafızlan, şehir muhafız!an ve halkın 

saygıaı ile sarılı bir halde mezarlığa gö
türüldü. 

Velid, Kabusun ölümü iç.in mezarlık 

baçı almadı. Fakat baç yerine hükümda
rın bütiin servetine .. Sarayına ve. .. Salta .. 
natına kondu. 

Çünkü hemen ogün lı:endi aralarında 

toplanan Mısır büyükleri, Mısır kahinle~ 
varis bırakmadan ölen hükümdarın ye· 
rine Velidden başka milnasibini görme· 
diler •e onu (Firavun) ili.n ettiler. 

* 
Firavun, hükümdar olduktan sonra 

Hamaru da kendine vezir yapb ve vezir

li.le sarayını ona verdi. 
Menrlık bacına artık lüzum kalma· 

mıştı. Bütün halkın serveti bütün memle
ket kendi malı idi. Dilediği zaman ve di
lediği kadar halktan para alabilirdi. 

ihtişamı bir kat daha arttı. 
Nil nehrinin ortasına bir ada yaptırdı. 

Bu adanın üstüne murassa bir taht oturt-

tu. 
Her sabah, güneş doğmadan sarayın· 

dan çıkar. bu murassa tahta kurulurdu. 
Sokalclardo münadilor çaiın~ırlar: 
- Ey halk .. Mıaınn güneşi Nil üstün· 

deki tahtta doğdu .. 

Diye haber verirlerdi. Nil kenarları 
Velldi görmek için halk ile dolardı. 

Mesele bu kadarcık da değil. Gündüz 
makiyaJ\Yla gece makiyajı tamamen ay .. 
rılmıştır. Gündüz dışarıya çıkarken pelı: 

hafif bir makiyaja mukabil gece daha 
göze çarpan renkler ve boyalar kullan• 
ınak icap ediyor. 

Fakat bunların hepainden daha mühim 
olan bir kaide var. Her kadın kendi ti· 
pine uygun olan makiyajı aeçmek mec
buriyetindedir. Mükemmel bir makiyııj 
eaaaı budur. Bayanlar makiyajdan evvel 
gözlerinin ve aaçlannm renklerini tahü 
gözönünde tutacaklardır. Fakat bu ka· 
darla iktifa etmiyerek tuvaletlerinin renk· 
lerini de düşünmeleri llzırndtr. 

Bu uzun teferrüat önünde tereddüde 
düşen bayanlar bu yazıyı okuyarak kendi 
tiplerine uygun gelecek tuvalet şekli 

hakkında bir fikir edinebilirler. 

Gözleri açık Tenkli olan kumral bayan
lar; beyaz krem, beyaz pudra, hafif 
pembe ruj kullanmalıdırlar. Dudaldan 
iç.in kiraz rengi dudak boyası tercih el· 
zımgelir. Gözlerinin rengi mavi olan ba· 
yanlar kirpiklerini koyu mavi bir kozma 

Velid. halkın dileklerini i~te burada tilcle boyamalıdırlar. Yetil gözlü olanlar 

de fazla 9 efahRtten, içki ve cümbüş ifra- dinler. Emirlerini buradan verirdi. kirpikleri için kestane rengi bir lcozmat..ik 
ıeçeceklerdir. Geceleyin göz kapaklarını 
hafif bir yeşil boya ile gölgelendirrnell-

tınrfan hasta döşeğjne düştü. Bir müddet sonra cümhüı alemini de 

Bazı müverrihlerimizin söylediklerine bu adaya nakletti. Yüzlerce çıplak cari· 
göre onu bu aefahat ve cümbüşe Velid, yenin etrafını canlı bir çemberle sardık· dir. 
vezir olduktan sonra daha fazla aevket- ları mur .... a tahta kurulur, bütün halkın. Gözleri koyu renkli esmer bayanlar, 
miıtir. Hatta hastalığında onun da eli Bütün Mıaır büyüklerinin kendi karşısın· son moda olan cmenekşe rengi mak!· 
olduğu rivayet edilir. Bunun sıhhati ne da boyun eğmelerine gururla bakardı. yaj, ismi verilen malı:iyajdan istifade 
dereceye kadar doğrudur bilinmez. Ka- Tarih, Firavunun bu çılgın ihtişamını ederler. Bu bayanlar yanaklarına çok 

bus, Velid in kendisine hediye olarak ıöyle anlatmaktadır: az ruj aürmeli, fakat aon aylarda çok 
verdiği güzel bir cariyenin saraya girme- cf"aravun Nil suywııun üzerinde bir taht kullanılan ve 8.deta menekşe rengine k.a .. 
sinden pek az sonra hastalanmıştı. Bu yapml§tı. Daima meclisralu anda idi. çan koyu renkli bir ruj kullanmalıdırl"!'. 
güzel cariyede Velide güzel A.iyenin Kendisi taht üzerinde otmmll§tu.. Çene- Bu renlt bu tipte olan kadınlara Marlciı. 
mevcudiyetini haber veren ve ona bir ge· ıinde çalgıcılar ve oyuncular ve türlü Oitrihin esrarh güzelliğini veriT. Dudak 
ce gizli evini gösteren cariye idi. Kabus türlü hünermendler üryan ve püryan ola... boyuı için de aynı rengi seçmek ~rttır. 
öldükten sonra bu cariyeye Velid tara· rak oturmll§lardı. Gece gündüz iıi Dil§ Ciltleri esmer olduğu halde gözleri mavi 
fından seksen deve yükü altın, mücevher ederlerdi ve Firavunun bir an bile habn· ve yeşil olan bayanlar yanaklarmda kati
ve ipek hediye verilmesi ve cariyenin na melanet gelmezdi. Su üstünde sanatlı yen ruj kullanmamalıdırlar. Ruj bu tipte 
Mmrdan meçhul bir diyara gitmeoi de yollar düzdürmü}tü. Yemeldtt, ol yollar· olan kadınlara yataktan yeni kalkmış bir 
onun hakkında rivayet edilen şüphelere dan çekilirdi. Ol türlü türlü taamlar Fira- ha•ta çehreıi verir. Bu bayanlar çolı: 
hak verdirecek mahiyett;,air. vunun önüne korlardı. Kendiııi hatırı di- açık renkte bir okr pudra kullanabilir. 

Bu cariye, işve ve cilvesile. ü.stüste lediği kadar yer idi. Bakiaini cariyeler, Kirpikleri için mavi rengi tercih ederler. 
sunduğu •araplarla ve belki de ~araba köleler Nil nehrine dökerlerdi. Nil kena- Bu tipte olan kadınlar gayet koyu renkli 
kattığı bir zehirle hükümdar Kabusu nna top(anınJ4 halk ise bunlan kapqır· tırnak boyalarını tercih etmeli ve cila ile 
ölüme yolcu ~tmi ti. lardu tırnaklarını tamaınile doldurarak tırnak 

Kabus bekardı. Firavun, bu kadar ihti'!llm ve bu dere· diplerinde beyaz blr hilal bırakınalıdır-

velmü!Uk.. imam 
bin Cerir • Cilt 1 

ce ikbal içinde kendini görünce ne ol- lor 
dum delisi oldu. 

rilerdcn iki saf tuttu. 
Elli kişi kadar olan bu ask.eri müfreze 

selam resmini ifa için atlarının üzerin

de kılınçlarını kınlarından çıkardılar. 
Rozarj bu vaziyetten derin bir hayre

te düşmii§til .. 
Askeri müfrezenin zabiti ona yaklaş

tı ve sordu: 
- Majesteler neredeler? 

Arkadan gelmiş olan On dördüncü 
Lui ancak zabitin işiteceği bir sesle : 

- Buradayım .. Dedi-

Zabit kralı tanıdı ve derhal yerlere 
kadar eğilerek iki büklüm oldu.. 

nim bu seyahatim tamamen hususi ve 
gizli bir mahiyettedir. 

- Sir .. Ben burada majestmizi bek
liyordum .. 

- Neden? . İzah Pdiniz .. 

Kara gözlü kumral saçlı bayanlar ken• 
dilerine çok yakışan kırmızı renkten hlq 
ayrılmamalıdırlar. Bunların maltiyaj(annı 

yapmadan evvel ylaleri İçin hafif bir okr 
kremle bir fon yapmalan icap eder. Bir 
az koyuca pembe bir pudra ile pudrala• 
nırlar. Dudak boyalan portakal rengine 
yakın kırmızı olmalıdır. Tırnaklan için 
bu renkte bir cili.yı tercih etmeli ve mu
hakkalc hrnak diplerinde beyaz bir hilal 
bırakmalıdırlar. Kirpikleri için gündilr. 
Koyu kestane rengi, gece koyu yeşil bir 

kozmetik kullanabilirler. 

Ela ııözlü, kumral saçlı bayanlar d& 

lı:ara gözlü kumral saçlılar gibi boyana· 
bilirler. Fakat yanak rujlanrun ve dudalı: 
boyalariyle tırnak cilalannın rengi bir az 
daha açık olmalıdır. Göz kapaklarını ha
fifçe gölgelendirmell ve kirpikleri için 
de koyu kestane renkli bir kozmatik 
kullanmalıdır. 

Yetil gözlü, kızıl saçlı bayanlar malı.1 . 

yajlarında kırmızı Tenkten istifade ede
bilirler. Yeni moda <menekşe makiyai• 
da hazan kendilerine çok yakışır. Bu 
iki tan:ı birer defa tecrübe ettikten sonra 
kararlarını vermeleri daha doğru olur. 

Bu izahatı okuduktan sonra her bayan 
kendine en uygun giden makiyaj şeklini 
kolaylıkla talcarrür ettirebilir. Yalnız ıu 
noktayı hiç unutmamak şartiyle: Yeni 
bir makiyajdan e-."Vel eMci makiyajı yüz .. 

den tamamiyle silmek lazımdır. iyi sill>o
memft bir yüz üzerine yapılan makiyaİ 
)tadını en az on sene ihtiyarlatır. 
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Acı bir müracaat 
[eoRSAj 

t}zt}M 
121 Nihat tlzümcU 
26 Paterson 
15 Albayrak 

12 75 14 
15 15 
14 75 14 75 

10 P.&~AW 
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KAHRAMANLAR : M. A. öDEMIŞ: Naci Erainer 

Ankara Radysuo 
12.30 
12.35 

---tr·---
Program 
Türk müziği 
Ankara radyosu küme ses ve sa 
heyeti .. 

Yazan: Dr· Muallim Abdi Muhtar 162 YekOn Yüzük görmek bir kaç suretle tabir 
olunur .. Cafer Sadıka göre yüzilk izdi
vaç, evlM, mal, şöhret, şeref, zinet ve 

11 50 sırdır. Kadının yüzük görmesi ve hele 
12 parmağına takılması bekarsa evlenece-
13 25 ğine, evli ise çocuğu olacağına delalet 

RüyanıZJn tabiri bu ıütünlerde evvel- 13.00 
(Halk melodileri ve oyunları) 
Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri 

-- 7 •• 
- Doktorum bu halim ne olacak? 
Bana yeniden böyle hitap eden ilk 

sördüğüm uta soruyorum. Neniz var 
efendim? ŞikAyetinizin ne olduğunu söy
ler misiniz? 

- Görüyorsunuz i§te. Ayakta gezen 
bir iakeletim. 
Ağzından kelimeleri mecalsiz bir ya

vaşlıkln, ara sıra bUsblltün sönen bir 
yorgunlukla çıkaran muhatabım anla
tıyordu: 

parmakları bana ne sancılar, ne L!tırap
lar veriyorlar. 

- Başınızdan bir şikAyetiniz var mı? 
- Kafa tasımı çenberliyen bir men-

gene sık sık beni pençesine alır. 
- Sizin bacaklarınızda bir takım le

keler gördUm. Bunlar ne vakıt çlktılar, 
renkleri hep böyle midir. Bu lekeler 
gelip giderler mi? 

- Evet şarabi kırmızı renkte olan bu 
lekeler, nereden gelirler, nasıl giderler 
bilmem; fakat gelirler ve yayılırlar, ha
zan da çok geniş sahalar işgal derler. 

698296 i Eski yekOn 
698458 i Umumi yelilln 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 15 eder. 
No. 11 18 

ZAHİRE 
KAHRAMANLAR : R. G. 

1 vaıon Buğday 
38 çuval Buğday 4 75 6 50 
3 vagon Arpa 3 50 

305 Ton Bakla 3 4375 3 6875 
148 çuval K. Dan 6 25 7 

Para Borsası 

ce çıkmıştı .. 

BAYAN M. Z. 

Kocanıza yakında büyük. bir nimet ve
ya bir memuriyet verilecektir. Şayed me· 
muriyete ehil değilse eline bir para ge
çecektir. ikinci rüyanızda da size hayırlı 
bir kısmet veya bir evlad gözüküyor. 

IZMIR: E. Z. 

13.15 Müzik (KüçUk orkestra : 
Şef ; Necip Aşkın) 
1 - Drigo - Esmeralda balet 
sillti No. 1 
2 - Dohnanyi - Rapsodi do ma. 
jor .. 
3 - Drigo - ArlökenJn milyonla
n balet süit No. 3 
4 - Franz Lehar - Şen dul •• ~ 
retinden potpuri. 
5 - Valter Noack - Köy hiklye
leri .. 
6 - Drigo - Esmeralda balet lil
iti No. 2 

- Bu halde gördüğUnüz ben, iki sene 
•vvel halterleri tüy gibi kaldıran bir 
adamdım .. Ne oldum bilmiyorum. Niçin 
böyle oldum, beni bu bale getiren ae
'bep nedir, ne ben biliyorum, ne de kim
.. §imdiye kadar bana bunu bildlıebil
~r. Görüyorsunuz ya ayakta dura
cak mecalim, IAkırdı etmeğe kudretim 
kalmamıştır. Nasıl kalsın ki (2) sene 
evvel atlet pazusu olan kollarım görü
yorsunuz ki tamamiyle kurumuş, etten 
ve yağdan eser kahnamıştır. 

Ya sizden veya yakınlarınızdan bi
rinden bir hiddet zamanı sadir olabile
cek bir üzUntü ile karşılaşacaksınız. Bir 
kadının delaleti ile bu üzüntü ve rahat
sızlık geçecek ve ağzınızın tadı yerine 
gelecek .. Sizinle alakadar sözler söylen
diğini duyacaksınız .. 

Yine kendiliklerinden kaybolurlar. Kapanış F. 
- Beyim size birşey soracağım. Sizin Londra 1 Sterlin 5.93 İZI\1İR : 11. AKMAN 

inci gerdanlık, izdivaç, mal ve evlid 
dır. Evlenmemiş olduğunuza nazaran ilk 
ikisi ile ti.bir olunur. iki incinin düımesi 
ve onu diziye taka.mamanız sizin için ha· 
yırlı olmıyacak, iki teklifi red etmenize 
iıarettir. 

14.15.14.30 Müzik (Melodiler • pl) 
18.30 Program 

ailenizde sizin gibi olan bir başka hasta Nev _ York lOO Dolar 126.675 
var mı? Doğru söyleyiniz. Paris lOO F. frangı 3.355 Rüyada zeytin ağacı görmek çok ıyı-

..........••.••.......................... , 
• 

18.35 Milzik (İbrahim ÖzgUr ve Attf 

- Hayır, yoktur. Benim biltün akra- MilAno lOO Liret 6.66 dir .. Çünkü zeytin milbarek bir ağaçtır. Rüyalarınızı 
Böcekleri - Şen oda müziği) 

19.05 Çocuk saati 
balanin sağLım insanlardır, hatta çocuk- Cenevre 100 İsviçre F. 28.58 Ağacı kestiğini görmek fenadır. 
larıın da tam ııhhatlıdır. Amsterdam 100 Florin 67.3575 Sizin gördüğünüz gibi altında oturmak Bize 

19.SS Türk milziji (Fasıl heyeti) 
20.10 Neteli plWar • R. 

- Acayip??... Berlin 100 Rayşmark 50.835 ve gölgesinde dinlenmek malınızın, ser- 20.15 Müzik (Soli.stler • PJ.) 
- Niçin acayip efendim? Inanmıyor Brüksel lOO Belga 21.52 vetinizin sayesine iltica etmek demektir. 

muaunuz? Atina 100 Drahmi 1.0825 Dargın bulunduğunuz kimseden bir ha-

. . 
• • • • . Bildiriniz 

20.30 Memleket saat ayan, ajana w 
meteoroloji haberleri 

Daha garibi var. Kemikler erir mi di
ye bana vak.tiyle aoraalardı gülerdim, 
fakat siz de bakını1 ve görüyorsunuz ki 
kemiklerim de ne kadar erim~ ve incel
miştir. Bu ince kemik, bu kadar ince 
ltollan ( 44) yaşında bir adamda hiç gör
düğünüz var mı? 

- Hayır, inanmıyor değil, hayret edi- Sofya lOO Leva LSG her alacaksınız.. Merkep insanın talü- • • 
: Bir riiya mütahusuı 

20.45 Türk milziği 
yonım. Prag 100 Çekoslovak oi.325 dir .. İkinizin arasındav-o~ bu merkedap 

- Neden hayret ediyorsunuz efen- Madrid 100 Peçeta 14.035 ikinizin talil sayılır.. .neçı yavrusu : ıazetemizin ·Rtl'YA• 
: tabir edecektir .• 

on1an me· 
sütununda 

dim! Var§Ova 100 Zloti 23.8425 evlidla tabir olunur. 
- Çünkü bana dün, tıpkı mm vazi- B d peşt lOO Pengü 24.585 KAHRAMANLAR : H. G. Hususi 

Bacaklarım, .i§te onlara da bakınız, 

.kollarımdan farkı kalmamış, mum erir 
&ibi bütün vücudum böylece her gün 
blru daha fazla erimektedir. 

- öksUriiğünUz veya ateFniz var mı 
~endim? 

- Ha o cihetten endişe buyurmayı
nız, veremli değilim. Ciğerlerim sağlam
ılır. Frengili değilim. Kalbim de sağlam
dır. Muayene buyurunca göilerinizle 
görmüş olacaksınız. 

- Peki efendim, mide ve bağırsak
Jarınızdan bir §iklyetfnlı: var mı? 

- Arzedeyim. Bazan en ağır yemek
leri yer, yarım saatte hazmederim. Ba
z.an da pek hafif bir yemek yiyince, ber
bad olurum. Bunun kararı yoktur. Ne 
hazmcdebileceğime dair evvelden bir 
duygum, ne de hazmımdn' güçlüğe uğrı
yacağıma dair önceden haber v~rici bir 
işaretim vardır. 

- Peki bağırsaklarınız nasıldır?. 
- lştc onu sormayınız, hazan karnım-

da hafif bir kulunç uyanır, def'i tabii 
hissi duyarım, fakat bir metre uzakta 
dahi olsa (100) numaraya yetişemem. 
~u benim için bir fAcladır. Idrarım için 
de keyfiyet aynıdır. 

- Bir tarafınızda bir ağrıdan, sızıdan 
'uyuşukluktan şikayetiniz var mıdır? 

- Eskiden romatizmalı idim. Şimdi 
eh şu diilerim ve kollanın ve ellerimin 

yetinlı:de ve liıin gibi fikiyetlerle çolı:: B~ e 100 Ley 0.905 

muhterem bir zat müracaat e~ iki Bel~d lOO Dinar 2.8925 
in.sanın .bu kadar aynı tekilde hasta ol- Yokohaına 100 Yen 34.62 
ması içm ancak ailevi bir ayniyet bu- Stokh lm 100 İsveç Kr. 30.56 
lunma.sı llzımgelecetini dUşünm.Uştüm M k 

0 
100 Ruble 23 

d . h ~ı- Faka ü os ova .90 e onun içm ayret ıııa\.Ullo t m saa- St 1. gt •. b' Tür" k ,: _____ _ er ın en gayrısı ır &U1QllWI 

de buyurunuz. da gizi henia muayeneye ukab'lidir 
başlamadan evvel bir sual sorayım? m 

1 
" 

- Siz ne vakıttanberl rakıya mUbtelA 
Sterlin 

oldunuz? . Dolar 
- 15 ~enedenberı! B 1 
- 15 senede tahn.:nen içtiğiniz rakı- ~ ga f k 

nın miktarı nedir? ansız ran ı 
Peseta 

_ Yarım kilodan eksik içtiğim gün Florin 
yoktur. Fakat 3 kilo içtiğim geceler de İsviçre Frangı 
az değildir. İsveç kronu 

- PekalU efendim, lütfen soyunur 
? Norveç kronu 

muııunuz. Çek kronu 
- Buna hacet var mı doktor bey! Ben D. 

artık muayene edilmekliğiml istemiyo- Leınar 
rum, siz benim teşhisimi çoktan koydu- Le;a 
nuz! .. 

Satış 

593. 
79.35 
4.6705 

29.95 
7.1610 
1.4841 
3.5172 
3.2886 
3.3737 

23.20 
35.40 
64.41 
83. 

ALş 

590. 
78.95 

4.6470 
29.80 

7.1250 
1.4766 
3.4994 
3.2719 
3.3567 

23.09 
35.22 
64.08 
82. 
4.5160 

N b·ı· ? Avusturya şilı. 4.5390 
- e ı ıyorsunuz. M k 
- Bilmez olur muyum? Ben zaten si- · ar l .98 1.97 

zin Yeni Asırdaki makalenizi okuduktan Liret 15.lO 15.03 

d ıı.d ta k d' · ta · edilm1ş Drahmi 94. 93.50 
:~~~~a a u e en ımı svır Zloti 4.2153 4.1939 

K d. h t k dim k d ğ Pengu 3.6984 3.6807 en ı aya ıma en ıy ı ımı an- . . . . . 
ladım. Şimdi size müracaatimln yegtıne B~ Fıatler b~nk~ız ıçın hiç bır wt~
sniki, rakı yüzünden hiç bir Vitamini nhhut ve mcsulıyetı mutazammın dcgıl-
kullanamıyan, Vitaminlerin rakı yüzUn- dir. ~ 
den her tilrlüsünden mahrum kalan bu ESHAM VE TAHVİLAT 
zavallı bedenime henliz çare bulunmak 1933 Türk Borcu 1. 
ümidi kalıp kalmadığını öğrenmektir. 1933 Türk borcu II. 

1933 Türk borcu HI. 

Tehlikeli bir hafta 
1933 % 5 F. ve ikramiyeli 
1933 ikramiyeli Ergani 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı 1. 

19.35 

1 » 1 1 D il. 

15 ve 20 Ağustos arasında Almanya 
tamamen silahlanmış olacak 

• • • • • III. 
• • • • • iV. 

1932 Hazine bonosu % 5 faizli 
1932 Hazine bonosu % 2 faizli 
Cümhuriyet Merkez Bankası 

. Fransızca Le Journal gazetesinin Ber· kıldığı ııibi, Danzigde Polonyalılara açık Türkiye İŞ BANKASI 
lindeki daimi muhabiri Jorj Blun gazete· bir liman bırakılacaktır. Osmanlı Bankası 
sine gönderdiği bir mektupta Almanya· Diğer taraftan Polonyanın, Danzigde Anadolu demiryolları I. ve II. 
nın Da02ig hakkındaki harekatını tah- hiç bir garnizon bulundurmaması mese· Anadolu Demiryolları % 60 hi'1Se senedi 
lil etmekte ve Almanyanın Ağustos ayı lesinin de Almanlarca hüsnü suretle hal· Milmessil 
sonlarına kadar tamamen ailU.hlanmı' )olabilmesi lmkun dahilinde görülmekte· Arslan çimento 
olacağını bildirmektedir. dir. Şark Değirmenlcd 

c:lngiliz - jnpon nnlaımasına rağmen Polonya hakkında Almanya ıalahi- % 5 1938 Hazine tahvili 70 Lira 

Bcrlinde yine Danzig meselesi ilk planda yettar mahafilinin tasavvurları bunlardan 
gelm"ektedir. ibarettir ve henüz hiç kimse de bundan maktadır. Bilakis bu şekilde Almanya· 

nın 20 Ağustos arasında tamamen silii.h
lanmış bulunacağı anlaşılmaktadır. Mü
him bir miktarda teşkil edilen ihtiyatla
rın silah altına ahnmaları da bugünlere 
yakın bir zamanda yapılacaktır. 

Son günlerde Alman mahafilleri, Dan- fazlasını bilmemektedir. 
zitt tehrinin hiç bir ıarta tabi olmadan Polonya ile müzakere 
yüzde yüz Almanyaya bağlanması la- Bu ıözlerine Almanların Polonya ile 
xım olduğunu söylemektedir. Almanya· müzakere etmek iıtediklerini kastetmi· 
nın Danzig karşısındaki vaziyeti hiç de· yorum. Bilakis bunu iıtemekte oldukla
i~emiı olmasına rağmen, führer, Dan· rını zannediyorum. Fakat buna rağmen Bu miktar o kadar mühimdir lci, ec• 
xig için ıuıla harp etmiyeceğini bildirmek· şiddetlerinden hiç bir•şey kaybetmemiş nebi ıiyaai mahafillerin verdikleri ha-
tedir. olduklarını göstermeği arzu etmektedir- berlere göre bu tarihten itibaren 9arki 

H•tı · ı~ l r Pruıyada bulunan ve hiç bir askeri ima· ı enn p anı e . 
Burada Hitlerin bir planından bahso· Aynı zamanda Almanyanın Polonya lat ile alakalan olmıyan fabrikalar çalı,-

lunmaktndır. Bu plana göre Danzig ka- ile iktısat görüşmeleri yapmak üzere ol- bracak adam bulamıyarak tatili faaliyet 
yıtsız ve p.rtınz Almanyaya bağlanacak- duldan görülüyor. Yann bu hakikati etmek mecburiyetinde kalacaklardır. 
tır. Yani Polonya ve Milletler Cemiyeti meydana koyacaktır. Şimdilik Alman ik- Almanlar bu hAclise1eri tekzip etmekte 
tamamen hükümsüz kalacaktır. Şu halde bsatçıları bu teşebbüse fevkalade teraf- ancak manevralar yapılacağı ıeklinae te· 
Memelin ilhakında kullanılan usul aynen tar görünmektedir. Bu hareket Polonya- vil etmektedirler. Nitekim bir sok mm· 
Danzige de tatbik olunacaktır. nın da menfaatine uygun olacaktır. takalardaki tahıidatı da aynı şekilde izah 

Artık ne Polonya gümrüğü ne de Alman halkı asabidir. etmek istemektedirler. Fakat bütün bun· 
Milletler Cemiyeti komiseri kalmıyacak, Acnbn yavaı yavaı bir gevıekliğe lara rağmen bir sürpriz beklenemez. 
ancak Polonyanın iktısadi haklarını mü· mi gideceğiz~ Hitlerin Almanyaıı aatm alınma.s. 
dafaa için Mcmelde Litvanyalılara bıra· Alman - Leh ııerginliği daha bir Almanyanın lngiltereden bir milyar 

kaç ay devam edecek mi, yoksa Ağustos lngiliz lirası borç alacağı ve buna muka· 
....... •••••••••••••••••••••••••

0
••••••••• ayı her şeye son verecek mi> Benim bu bil de Almanyanın ıilahlanmaıını tahdit 

! hususta kat'i bir kanaatim yok. Her şey edeceği ve siyasetini değiştireceği hak-
S. Ferit mümkündür. Ancak muhakkak olan bir kında Jngiliz gazetelerinin vermiı olduk

Eczacı bası .. 
Yoğ ız Kremi 

Cildinizi korur ve besler 
• 
E (l\1EŞHUR SARI VAZO) 
• 

ıey varsa o da Berlinin bu hususta henüz lan haber Alman matbuatını kızdırmış· 
düşündüğü ve halkın asabiyetinin devam tır. 
ettiğidir. Ecnebi ıiyasi mahafil aynı za- Bütün gazeteler çok yüksekten konu
manda bir çok kimselerin ıilah altma şarak, Hitler Almanynsının ıatın alıntı· 
nlınmnh-ta olduğunu da meydana koy- mıyacağını ynzmaktadır. Aynı zamanda 
maktadır. sulhun yeniden doğabilmesi için Ingil-

Silôhl nmak devam ediyor. terenin Almanyaya karşı hareketine 

Yüzme bilmediğiniz halde kendinizi 
denizde ve yüzerken görmüş, sonra da 
yeşil bir sahile çıkmışsınız .. Bir sıkıntı 
devresi geçireceksiniz.. Bu sıkıntı size 
hariçten gelecek ve siz kendi gayret ve 
kuvvetinizle bu sıkıntıyı çabuk yene
cek ve geniş bir selamete hem de bu 
sıkıntı yüzünden faydaya nail olacaksı-
nız .. 

Cevap istiyenler 
Rüyalarını (RttYA) riimmu De. 

posta lrotusu (361) aclreslne hilctir·: 
: dikleri takdirde kendilerine __.... ile: . ......- . 
:mufassal cevap verilir. Bunun ı~: 
5 gönderilen mektubun içinde masraf 5 
5 !>larak yalnız 13 kuruşluk posta' pu- i 
5 lu konması kafidir.. 5 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Meşhurların 
Gizli sırları 

ANNA BELLA 
Meşhur adamların bazı hususiyetleri 

vardır ki onlar bunların kimse tarafından 
bilindiğini istemezler. 

Çünkü herkes tarafından bilinen res· 
mi hüviyetleriyle tamamen zıd olan bu 
hususiyetlerin bilinmesi onların herkes 
üzerinde bıraktıkları intibaları değiştire· 
bilir. 

Bunun İçin bu insanlar büyük birer ıır 
gibi bu ufak ve ehemmiyetsiz noktaları 
daima saklarlar ve bunların kimse tara• 
fından bilinmemesini isterler. 

Bu ıırlar mesela ıunlardır: 
Yıldız Anna bellanın konturatında ıu 

madde vardır. 

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

S. Ferit 
Eczacıbaşı 
Yağsız Kremi 

Cildinize cazip bir beyazlık bohşeder 

(MEŞHUR SARI VAZO) 

O bütün gazetecilere Amerikalı erkek
leri Fransız erkeklerine tercih ettiiini 
söylemek mecburiyetindedir. 

Tiron Povel ile olan izdivacının kontu• 
ratının bir maddesi olmamasını hem ken
disi, hem de kocası için temenni ederiz. 

lngilterenin en asil isimlerinden birini 
tqıyan Loyd Charles Couvendisch de 
meşhur ıinema artisti ve dansöz F red 

Astorun kız kardeşidir. Onunla birlikte 
uzun müddet ıahnede bulunmuş ve iki
için de yıldız kendisi olmuştur. 

ltalyan kraliçesi modaya kartı olan 
büyük alakasını güstermek istemez. 

Halbuki o Franıızca çıkan bütün mo• 
da gazetelerine abonedir. Tabii gizli 
olarak! 

Aynştayn aıcakta çalı§abilir, en biiyük 
keşiflerini hararetin gölgede lmk dereçe· 
yi bulduğu l1ir yazda yapmışbr. 

Ciddiyetin ve vakarın bir nümuneıi 

gibi görünen lngiltere kraliçesi, yalnız 

kaldığı zaman ıslık çalar ve her yemek· 
ten ıonra da bir cıgara içer. 
Ve bunlar, bu saydığımız insanların en 

büyük ıırlnrıdır. Bunu en yakınlarına da· 

1-LeylA hanım - HUu.am f&l'ln 
Ey sabahı hüsnü an. 
2 - LeylA hanım - Hüzzam ,arkı 
Harabı intizar oldUJll. 
3 - Sadettin Kaynak - Maye 
tilrkü - Çıkar yücelerden haber 
sorarım 

4 - Zeki Mehmet ağa - Zbil 
peşrevi 

5 - Mehmet ağa - Zivil ağır "" 
mai - Bulunmaz nevcivansm 
6 - Refık Fersan - Mahur prlu 
Bir neşe yarat hasta gönül. 
'l - Kemençe taksimi 
8 - İbrahim ağa - Mahur türkU 
Sabah olsun ben şu yerden 
9 - Selim m - ZAvil yürük se
ma! - Almış nişanı tiri. 
10 - Mehmet ağa - Zılvil saz ~e-
maisi 

21.30 Müzik (Cazbant - PL) 
22.45.23 Son ajan-;, spor haberleri ,. 

PAZARTFSİPROGRAMI 
12.30 Program 
12.35 Türk müz.iği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve 

m teoroloji haberleri 
13.15.14 Müzik (Karışık program pl.) 
19.00 Program 
19.05 l\füzik (Senfonik pıaklar) 
19.30 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
20.15 Milli musikilere dair dördüncli 

konuşma (Fin musikisi - Halil 
Bedi Yönetken) 

20.30 Memleket saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri 

20.50 Türk müziği 

21.30 
21.45 
21.50 
22.00 

1 - Lemi - Hicaz şarkı - Neşem 
emelim. 
2 - Fai1.cnin - Acem aşiran §fil'• 

1u - Kime halim diyeyim. 
3 - Neyzen Burhanın - Suzin~ 
şarkı - Hayli demdir. 
4 - Sultaniyegah peşrevi 
5 - SultaniyegAh ikinci beste 
Cnnil dilimiz. 
6 - Dede - Sultaniyegah ağır 

semai - Nihan ettim seni. 
7 - Keman taksimi 
8 - Lemi - Sultaniyegah §arkı 

Andıkça geçen günleri. 
9 - Lemi - Ferahfeza şarkı - Din
lendi başım diln gece 
10 - Arif bey - Sultanlyegfıh saı 

remaisi 
Konuşma (Doktorun saati) 
Neşeli plAklar - R. 
Müzik (Solistler - pl.) 
(Küçük orkestra - Şef 
Necip Aşkın) 
1 - Alois Pachernegg - Viyana
nın caz.i.besi 
2 - Hermann Dosta! - Marş 
3 - Saint - Saens - Mahraman
lar marşı 
4 - Beethoven - Bir dosta 
5 - Hans Schneider - Tirol dağ
larının halle şarkı ve dansların• 

dan potpuri .. 
6 - Mannired - Bir karnaval hUl

yası İntermezzo 
7 - Drigo - Esıneralda haletin
den ağır vals No. 3 

23.00 Son ajans haberleri, ziraat, es
ham, tahvilAt, kambiyo nukut 
borsası (Fiat) 

23.20 Müzik (Cazbant - pl.) 

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

S. Ferit 
Eczacıbafı 
Yağsız Kremi 

Meşhur S. FERiT DALYA 
esansiylc kokulanmıştır. 

(MEŞHUR SACI VAZO) ....... ... 
............................... !!---··· : ••••••.......•.....•................•....•. Bütün bu hadiseler Almanyanın si· nihayet vermesi luzımgeldiğini anlaması 

• hlanma•mı hic bir ~ekilde yavaelatma- icap ettiaini de ilave etmektedirler 
,....,, • .&• V• " ı..ı ı.:-ı :."~ .... atta .. -.... ~ ------····· 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
··········---------
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Italyanlar 12 adayı 
nasıl gasbettiler? 

-11-

GA YGRI MENKUL MALLA· 
RIN AÇIK ARTIRMA iLANI: 

IZMIR 4 ncü iCRA MEMUR
LUGUNDAN: 

D.No. 939 324 
Açık artırma ile paraya çevri

lecek gayri menkulün ne olduğu: 
Dükkan 

Gayri menkulün bulunduğu 

Şu nokta hatırdan çıkarılmamalıdır ki cihetinde derin bir körfez teşkil eden iki mevki, mahallesi, ıokağı, numa
Ldim Yunan medeniyetinin esasını teş- uzun burunun arasında süm yeni (s), raıı: (1200) DCÜ adada (3) par
U eden o karmakarışık esatir, kendi yedi mil uzunluğunda bir adadır. Bin sel sayılı ikinci kordon caddesin
~evk ve ananelerinin mahsulü olmayıp metre yüksek olan tepesi uzaklardan de (133) eski ve (177) yeni No. 
larld Ak.denizin sahilleri ahalisinin muh- farkedilebilir. Selçuk hnnedam devrin· • Takdir olunan kıymet: (1699) 
t~if ~~ ca ve mütefekkir ve biribirine gayri· de Türk bahriyesinin mühim bir üssül-
nteıbut efsanelerinden ibarettir; Fenike, harekesi idi. Bu adada inşa edien tersane Artırma yapılacağı yer, gün, 
MJatt Kartaca, Hitit, Karya ve hatta Sa- hususi modelde gemiler yapar ve o ge- saat, 2-9-939 cumartesi günü saat 
!nar • Akad esturcleri tetkik ve Yunan miler (Sumbek) tesmiye edilirdi. Nasıl (11) de dördüncü icra dairesinde 
e.atirlerile mukayese olunursa bu haki· ki Karamürsel bey Izmit körfezinde te- 1 - işbu gayri menkulün artır
kat meydana çıkar. Yunan medeniyeti, sis ettiği üssü bahriye kendi adım vermiş ma f&rlnamesi 28-7-939 tarihin
a.._ den itibaren 39-324 No. ile 4 ncü ·~ve Fenike ile Akad, Lidya ve Mid- ve orada yapılan hususiyeti haiz gemiler 

ıcra dairesinin muayyen numaraYe medeniyetlerinden daha kadim olma- yine bu isimle maruf olmuş İse (Sum 
dağı için mezkur kavimden kendi hasle- bey) de meikur adanın binnisbe en gü- sında herkesin görebilmesi için 
tin.iYunanlılardan iktibas etmedikleri ve zel limanında bir tersane ve kasaba vü- açıktır. ilanda yazılı olanlardan 
ltqfiyetin berakiı olduğu aşikardır. Son- cuda getiren eski bir Türk bahriyelisi idi. fazla malumat almak İstiyenler, 

ıııbu aartnameye ve 39-324 dosya l'a. Yunanistan yarımadası bir mütemed- Kasabaya verdiği kendi namı müruru T T 

'din milletin vatanı olmazdan çok evvel zamanla tekmil adanın ismi oldu. Ve numarasile memuriyetimize mü
racaat etmelidir. gubi Anadolu sahilleri ve bu sahillerin orada yapılan bir nevi sefain de aynı 

2 - Artırmaya iatirak içiD yu-
CİYarındaki adalar tamamile meskun idi. isimle anıldı. ~um beyi Türk hatıratı T 

karıda yazılı kıymetin % 7,5 nisT ebellür etmiş diyanetleri, milliyetleri, bahriyesini muhtevi olan en kadim Ana· 
betinde pey veya milli bir banadet ve ananeleri vardı. Bu hakikatlere dolu adasıdır, onun dik ve korkunç sa-
kanın teminat mektubu tevdi edibinaen, Rodosun kablettarih devirlerini hillerinde Selçuk ıtanedaru tarafından 
lecektir. {124) 

temzeden estureyi bir Yunan malı ola- idare edilen Anadolu Türklüğü bahriye· · 3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
ralc değil, asıl yerlilerin zevki bediileri sının fecaat engiz tarihi yazılır. 'LSimi 

diğer alikadarlann ve irtifak 
mahsulü diye kabul etmek lazımgelir. (Sum beyi) şehri gittikçe zenginleşen 

hakkı sahiplerinin gayri menkul 
Fenike müıtamirleri Rodosa ilk geldik- bir ,ehirdir. Köde%e müteveccih olan li- üzerindeki haklarını hususile faiz 

leri vakit yani, Yunan medeniyetinin te· man uzun dar ve derindir, gemiler sahile 
ve masrafa dair olan iddialarını 

telılülünden on bir aıır evvel, adayı hay- 11e>kulup palamar verebilirler. Ada yük- b 
ıfbu ilan tarihinden iti aren yir-

'Vanatı zah.ife ile mestur bularak ona sek, kayalık ve çoraktır. Arazisi boz mi gün İçinde evrakı müsbiteleri-
(Roda _ yılan) ·adası namını vermiş- renkli kilsli taşlardan ibarettir. Sahilleri- le birlikte memuriyetimize bildir
lerdir: Rodos kelimesi (Rodos - gül) nin şimal ve cenup müntebalar~da girin- meleri icap eder. Aksi halde hak-
kdime.sinin aslı deg"iJ, belki (Roda) ke· tiler vardır. Gayri mütibit ohnakla bera- 1 l 1 b 1 ık arı tapu sici i i e sa it o mad ça 
limesinin Yunancala.,mı• şeklidir. Maa- ber ticareti hayli müterakkidir. l\1arma- b d l l " " satıf e e inin pay atmasından 
mafih Rodosun ilk defa olarak Fenike~ ria ve Meğri ormanlarında kesif en odun h • k 1 l S k 
laer tarafından i8kin n imar ed.ildiğinj bu adaya getirilir. Limanlara yığılır, ci-

arıç a ır ar. atıs, icra anunla-
rı hükümlerine göredir. 

kabul etmek de },izi halı:ikatteo 11zalı:l8.f'" yarda toplanan sünger kezalik burada 4 _ Gösterilen günde artırma-
bnr. Roma dcvrindeaberi (Anatoli, teraküm ettirilir. Sonra etrafa sevkolu- ak d l · ya ittir e en er artırma tartna-
Anatoliai - p.rk) ismile andan küçük nur. Cenup nihayetinde ve yanın mil ka- mesini okumuş ve lüzumlu malu-
A.aya yarımadası ahalisinin tarihi, filoji dar uzakta bir murabba mil kadar vusata l b l mah a mıt ve un arı tamamen 
ve antropolo1·i noktai nazarından tetkik malik olan (Kıskılı) adası bulunmakta- k b l . d • b 1 a u etmıt a ve ıti ar o unur
edilmiı: Lidya, Karya. Hitit gibi cemaat· dır. Ve keşişleme istikametinde bir kaya 1 
lerin hangi cezirde müteşaıö oldukları kümesile buna yakın başka bir ada ve arS -Tayin edilen zamanda gay
anlaşılmamıgbr. Muhakkak olan keyfi- kezalik garp tarafında bır üçüncü ada ri menkul üç defa bağırıldıktan 
)'et rniladdan iki yüz asır evvel yanmada- vardır. sonra en çok artırana ihale edilir. 
lun bngtan başa meskun ve daha §ark ta- Sum beyinin nüfusu bini mütecaviz Ancak artırma bedeli muhammen 
irallarından doğan bir medeniyet günegile olup sade, güzel kadınlan, karsı sahil kıymetin yüzde yetmif betini bul
ınünevver olduğudur. O halde diğer Ana- erkeklerinin gayet yüksek ba~lık koyma· maz veya satıf istiyenin alacağına 
c!olu adaları gibi Rodos ve tevabii de larını takliden başlarına üst üste sarılmış ruchanı olan diğer alacaklılar bu
F enikelilerin istimanndan mukaddem yemenilerle külahımsı bir şekil verirler Junup ta bedel bunların 0 gayri 
ldıçük Asya ahalisile mesk6n idi; tekmil (2)> Anadou adaları içinde nüfusu ile, menkul ile temin edilmİf alacak
prld Akdeniz: havzası yerlilerinin mü~- tarihi ile, taşı ile, toprağı ile en :ziyade farının mecmuundan fazlaya çık
terek eaeri olan YUl\ftn medeniyeti alhn- Türk olanlardan biri de' Bodrum4törfezi mazaa en çok artıranın taahhü
aa Yunanileffi. O dini, o lisanı kahuJ ağzında kain lstanküy adamır. Onva- dü baki kalmak üzere artırma on 
etti. Ve günün birinde kendi benliğine nındaki (lstan)i gibi rumcamn mefuli- bef gün daha temdit ve on befin
avdet edecektir. Rodoıta arazi, dağlık leyh edatından muharref olup ~ nasıl ki ci günü aynı saatte yapılacak ar
nuntakalarda ürkani ve münhat yerlerde Bizansiyom etrafında oturan ıumlaruı tırmada, bedeli satıf istiyenin ala
kumludur; bir takım dereler sulanan ve (şehre, şehre!) manası ifade etmek üzere cağına ruchanı olan diğer alacak-
1nünbitleşen bu topraklar latif çam or- lstampolis - Stempolis dediklerini işide lılarm o gayri menkul ile temin 
nıanları ile örtülmüştür. Memaliki harre işide Türklerin ağZmda Kostantaniyenin edilmit alacakları mecmuundan 
nıeyvelerinden bazılan yeti;ıtiği gibi adı (Stambul - lstanbul) kaldıysa- ada- fazlaya çıkmak tartile, en çok ar
Uz.ümü ve bundan imal edilen §arabı nın eski isrnile mezkfu edattan müteşek- tırana ihale edilir. Böyle bir be
rneşhurdur ( 4) kil ( Stnnköy - lstanko) mefu)ün ileyhi del elde edilemezse ihale yapıla-

Merkez vilayetin on sekiz mil karayel git gide lstıınköy olmuştur derler. maz ve satıf düter• • 
6 - Gayri menkul kendisıne 

ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en ,-üksek tek
lifte bulunan kimse arzetmi• ol
duğu bedelle almağa razı olursa 

(Yeni Sabahtan) ( 4) Aleluandr F"mclley: Akdeniz reb-. 
beri, s. 483. •• atrMEDI-

Yugoslavya • Almanya BAY BEK 
Davis kupası maçı VARŞOVAYA DÖNDÜ 
Belgrad, 29 (A.A) - Dün öğleden Varşova, 29 (Ö.R) - Hariciye nazırı 

ilin 
Halkapınarda kain 
Pamuk Mensucatı 
Fabrikamızın iplikhane daire

sinde Çalışmak üzere 16-20 yat 
arasında kız İfçilere ihtiyacımız 
vardır. 

istekli olanların nüfus cüzdan· 
ları ve iki kıta fotograflariyle f ab
rikaya müracaattan. 

lzmir pamuk mensucah T.A.Ş. 
~-'F™>!JGQ'1»V~ 

OPERATOR 

DOKTOR 
Cevdet Mustafa 

Gönenden 
Memleket hastanesi Baş Tabibi 

ikinci beyler sokak fırın 
· karfısı No. 25. Her gün öğle
den sonra aaat üçten itiba· 
ren hasta kabul eder. 

Telefon No. 3125 
1 ~ 

DOKTOR 

1. HQttı Atarçay 
Dahili ve ZühflePi 

lıastalılılar müttıhassısı 
Senelerden beri Çivici hamamı karşı

sında bulunan muayenehanesini İkinci 
kordon Hayat sokağı dirseğindeki %0& 
sayılı eve nakletmiştir. 

Her gün öğleden sonra saat 1 den iti· 
haren hastalannı kabul eder. 
TELEFO~: 3458 

Kiralık daire ;;' 
" magaza 

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

rm7"~..bt!h~~~l'!l!'"J'"7z"3;...-;:"1"~oıııı.ıı~.,.. 

ona, razı olmaz veya bulunmazsa 
hemen on bet gün müddetle artır
maya çıkarılıp en çok artırana 
·hale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için o/o Sten 
hesap olunacak faiz ve zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
n·- muriyetimizce alıcıdan tahsil 
olunur. madde (133) 

2 nci artırma 18-9-939 Pazar
tesi saat 11 de yukarıda gösterilen 
2-9-939 tarihinde 4 ncü icra me
murluğu odasında isbu ilan ve 
~öıterilen arbrma ıartnameıi da
ireıinde satılacağı Üi.n olunur. 

2735 (1582) 
aonra Almanya ile Yugoslavya arasında B. Bek bu sabah Gdyniadan dönmüştür. 
4000 den fazla seyirci müvacehesinde Siyasi mahfellerde söylendiğine göre 
'Avrupa mıntakası Davis kupası tenis fi. hariciye naurının Gdynia seyahati bil
nali maçları yapılmıştır. hassa, cenubi Amerika hattına tahsis 

Vıla yet Daimi Encümeninden: 
Yugoslav Puncee, Alman Goepfert'i edilmek üzere in§& ~en yeni ~t-

63, 6/1, 6/0 yenmi§tir. lantiği ve Ilınan tesisabnı 'Ziyaret riıa.k:-
Alman Henkel, Yugoslav :Miti.tehi 6/0 sadma matuftu. Fakat B. Bek bundan 

6/1, 4/6, 8/4 y~. istifade ederek Lehistaiıın Danzig fev-
Binneüce Almanya ile Yugoslavyanın kalide komiseriyle de görüsmüştür. 

birer galibiyetleri vardır. HİMALAY A DAGI 
Bugün çiftler oynıyacaklardır. repesfnde IJjr flaza 

--..fr-- Lucknov, 29 (A.A) - Himalaya dağ-
SOVYETLERİN larına gitmiş olan Polonya heyeti seferi-
Uzak Şark Blrind OPdU yesi reisi B. Adam Karpinski ile B. Zi
kamanclanbiJ.. kiezicz olduğu zarınedilen heyet hasında-

dan diğer biri 20.500 kadem irtifam 
Moskova, 28 (Ö.R) - Sovyetlerin bir çığ altında kalarak ölmüşlerdir. 

Uz.ak şarktaki birinci husus! ordu ku- -------------
ınandanlığına general Stern yerine ge-
neral Rabot tayin edilmiş ve bu sıfatla 
24 temmuzda Vladivostokta Sovyet bah
riye gilnU merasimine riyaset etmijtir. 

Makinist aranıyor 
Ref er anı verebilir, Maki na, Di

:ıel motörü ve moto pomp bakım, 
tamir, itletmeıini eyi bilen bir 
ınakiniıte ihtiyaç vardır. 

Gazetede (A.L.) rumuzuna 
nıektupla müracaat edilmesi. 

1-3 (1585) 

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

S. Ferit 
Eczacıbaşı 
Yağsız Kremi 

lier Yerde bulunur .. 
Bütün Tiirkiyc için Deposu : 

•••• ŞiFA ECZANESİ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Düzeltme 
Gazetemizin 23, 26, 29 Tem

muz 939 tarihli nüıbalarında net
redilen P.T.T. Umum müdürlüğü 
ilanının 7 nci maddesinde (ba!f
ka dairelerden naklen gelecek 
olanlardan müsabakaya olmakla 
beraber) deneceği yerde olmak 
kelimesi sehven olmamak teklin
de netredildiği görülmüttür. Key
fiyet tashih olunur. 

DOKTOR 

Behçet Salih Uz 
Çoculı hastalılıları 

Mütalıassuı 

Hastalannı her gün saat 11.30 daıı 
1 e kadar Beyler sokağında Abenlı.: 
matbaası yanındaki busud laliııiğill
de kabul eder .. 

Eksiltmeye konulan it 

Keıif bedeli 

Bu İ4e ait evrak afaiıda 
gösterilmiıtir 

istekliler 

Eksiltmenin yapılr.cağı ye-, 
tarih, gün ve Mali 

Elc:ıiltmeye girebilmek için 

Teklif mektuplan 

Menemen - Bergama yolWlun 36+ 
850 - 39+850 inci kilometrolan 
arasındaki '°ıenin eauh tamirah. 

( 13231) lira ( 80) kuru,. 

A) Kapalı eksiltme .-rtnameai. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bavındırhk ~leri genel fal'bıa-

D) 
mesi. 
Keşif cetveli, hususi ve umumi 
fenni .-rtname ve ıilailei fiat, 
Taş, Kum, Su ocak grafiği. 

: Bu evrakı lzmir Nafıa müdürlüğün
de görüp inceleyebilirler-. 

17. Ağustos. 939 ~be günü aa
at 11 de lzmir Vilayeti daimi encü
meninde. 

: Viliyet makamindan ehliyet veıikaaı 
almıt olmak. ( 993) liralık muvakkat 
teminat vermek, lcabeden fenni ev
rakı salahiyeti fenniyeyİ haiz kimse
lere yaptıracağını noterlikçe teah
hüt etmek ve bir defada asgari 1 O 
b?n liralık yol, ve köprü işi yapmı• 
olmak ve 939 yılına mahsus ticaret 
odası vesikasını haiz olmak lazımdır. 

Yukarıda yazılı saatten bir saat ev
veline l,<adar 2490 sayılı yasanın 31, 
32, 33 üncü maddelerine göre hazır
hyacaklan teklif mektuplarını lzmir 
vilayeti daimi encümeni riyasetine 
makbuz mukabilinde verilecek ve 
postada vaki gecikmeler kabul edil
miyecek. 

2672 1578 

lzmir Defterdarlığından: 
icar D. Muhammen B. 

No. Lira K. 

515 Tepecik hilal demiryolu IObimda 14 eski 28 taj 
No. lu ev halinde kahvehane. 

516 Kestane pazarı cami içinde 54/7 No. Ju mahzen. 
517 Kızlarağası hanı üst kat 25/42 38 taj No. lu oda. 
518 Mersinli Banyo sokak 7 taj No. lu hane. 
519 Darağaç mahallesi Makara sokak eski 12 No. lu 

dükkin. 
520 Süleymaniye ikinci çorak aObk eski 17 No. lu hane. 
521 Buca belediye caddesinde 78 taj numaralı hane. 
522 lmariye M. Kadife kalesi Havuz hafı mevkiinde 

4 dönüm 780 metre murabbaı tarla. 
523 Mersinli Burnava Banyo sokak 8 taj No. lu cliiklcin. 
524 Beyler M. ikinci sokak yeni 85 No. lu düWn. 
525 Oçkuyular Güzelyahda 22503 M. M. otlakıye yeri. 
526 Bayraklı Menemen caddesi eski 49 no. lu kahvehane. 
527 Darağaç tramvay caddesi 86/66 No. lu hane. 
528 Bayrakh Salhane Menemen cad. 25 Eski No. lu 

24 00 
86 00 
12 00 
20 00 

20 00 
9 00 

120 00 

4 00 
36 00 
42 00 
40 00 
42 00 
25 00 

mağaza. 70 00 
529 Göztepe Vapur i&kelesi. 50 00 
Ş30 Sinekli caddesi 4 dekar 595 M. M. tarla. 11 00 
531 Karataf vapur iskelesi bili No. lu. 100 00 
Yukarıda yazılı emvalin bir sene müddetle icarları 27. 7. 939 tari

hinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırma usulile müzayedeye 
konulmuttur. ihalesi 10. 8. 939 tarihinde Partembe günü saat 15 de 
milli emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen be
delleri üzerinden yüzde 715 depozito akçesi yatırarak yevmi mezkUr
da milli emli.k müdürlüğünde toplanacak olan sabf komisyonuna mü-
racaatları ilin olunur. 2687 (1580) 

tZMtR 4. ONCO iCRA MEMURLUGUNDAN: 
Sı. icra Borç Miktarı 

No. Do.ya No. Liri. K. Jaiın ve bulunduğu yer 

1 939/3554 8 63 Viktor Nedelkat. Birinci kordon No.220 
2 939/3555 3 60 Arabacı Sabri. Dolaplıkuyu yokuıu No. 7 
3 939/3356 1 09 Hasan Fehmi Karata§ tramvay cad. No. 73 
4 939/3335 2286 00 lbrahim Ethem. Y emİ§ çarJısı tüccar 
5 939/ 371 5441 06 Tevfik veresesi. Faik~ mah. No. 17 

Belediyeye borçlu yukanda isimleri yazılan borçlulara hizalarında 
gö.terilen borçlan için a1e1uauı ödeme emri rönderilmit ise ele ikamet
gahlannın meçhuliyeti baaebile tebliiat ya.pdmadığmdan itbu ilim 
nqri tarihinden itibaren 1 O gün zarfmda her bir borçlu borcun tama-
mına veya bir kısmına veyahut alacaklının takibat icrası hakkında bir 
i~ razı var ise 1 O gün içinde istida ile veya tifahen iaa dairesine bil
dirmesi lizımdır. Bildirilmediği takdirde bu müddet i~inde 7 4 üncü 
madde mucibince mal beyanında bulunmuı ve aksi takdirde hapis ile 
tazyiki cihetine gidileceği ve hakikate mulıalif beyanda bulunduğu 
takdirde cezalandınlaçağı, borcu ödemez veya itiraz etmezse cebri İc· 
raya devam edileceği isimleri yukarıda yanlı borçlulann malumu ol
mak üzere keyfiyet ilinen tebliğ olunur. 

(1584) 2736 

Jzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Pazarblda bulunan Kestelli caddesinde 3331137 N. dükkinm se

nelik kirasına 60 liradan talip çıkmıfhr. ihalesi 1/8/939 salı günü 
saat ondadır. Taliplerin Valaflar idaresine müracaatları. 

2746 (1583) 

"'...,• : Mllıl8E a_mn 

~Dr .AliRiza 
•• 

Unlen 
Doğum ve Cerrahi Kadın 
bastalıklan Operatörü 

Her gün hastalarını saat üçten son
ra Atati1rk caddesi •Eski Birinci 
kordon• 2?2 numaralı muayeneha
nesinde kabul eder. 

TELEFON : 2981 

Doktor 

Ali Aga~ Dinel 
ÇOCUK HASr ALIK-..... ... 

M'UrAHASSISI 
Yaz mevsiminin sonuna kadar cumaı 

tcsi \"e pazardan maada her gün hastt 
lnnnı eskisi gibi iKtNct BEYLEK 
katında 84 numarah muayen.ebllınesQI 
de kabul eder • 

.. _ ........ l!l!Pl!llml!Dm!llffl!B'9 Evi etRlNct KORDON No. %12 .. 

S. Ferit 
Eczacıbafı 

Y AGSIZ KR EMl'ne 
Yalım ltayanlanmız değil, ayni zamanda erkeklerimiz de meftundurlar .. 

Her traştan sonra muhnkka · 

S. Ferit Eczacıbası 
t 

Yağsız Kremi 
DEPO: Şifa Eczanesi 

il ...... = 



~~~=-~=-~~~~~~~~~~~~~~~~!!!'"'-~~~~~r~E~~N~il~l~R~~~~~--~-~-...;_---~J~O~~~ .. E~MMU~~z p AZAR 1 
~A 30 TEMMUZ PAZAR 19J9 

......................................................................................................................................................................................................................................................... ' 

• 

• • . 
• • • . 

Eczacı 

Gön1il Ko 
ın r 
onyası 

Bütün Türkiyede lzmiri, lzmirin Hilal Eczanesini kolonyasile meşh~ır eden (Bahar ciceği) 
nin losiyonu gönüller fetheden, zevk ve bedialar yaratan bir san' at harika~ı' 

Hilal Eczanesinin Tabii Çiçekler Meşheri 
Altın rüya 

Gönül 
Bahar Çiçeği 
Yasemin 
Zümrüt Damlası 

( erkek koka ) 

(Sarıtm atk rüyaları kokar) 

(Füsun, ıade gönül kokusu) 

(Rekabete sığmıyan (kolonyalar) 
kolonyası 

{Kokusunda Yasemin çiçeğinin 
beyaz yaprakları görünür.) 

(Kadın duygusunun arandığı ide
al erkek kokusu) 

Son Hatıra 

Leylak 
Zümrüt Damlası 

(dişi koku) 

Menek.şe 

Fulya 

(Atkın bütün tılısımını hatı.rasi
mn sonunda toplıyan düşündürü
cü bir koku) 

(Çiçeğinin tabii ve ilahi kokusu) 

(Tabiatin erkek ruhunda yaratti
ğı, kadın kokusu) 

Bahçelerin dütünceli mor kokusu 

Çiçeğinin, iffet ve ismet kokan 
tabii kokusu 

• 

• 

• . 
• • • • 

(AMBER) Sarı Başlı Olgun Yaşlı Çapkın Kokusu 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-tZMIR BELEDiYESiNDEN: ve Eytam Bankasından: 
1 - 645 sayılı sokağın Etref- A. 

paşa meydamndan itibaren Esas No. Yeri 

TAKSiTLE 
451 Karııyaka Alaybey Çakıcı Rağbet S. 

154.25 M2. Ada 9, parsel 4. 

No. su Nev'i 

Es. Ye. Taj 
18 18/1 Arsa 

(1000) metre kısmının her iki ta
rafında mevcud kordonlar sökü
lüp itlettirilerek nokıan kısımla
nnm ikmali ile yeni istikamete 
göre çekilmesi bat mühendislik
teki ke,if ve şartnamesi veçhile 
açık eksilbneye konulmuftur. Mu
hammen bedeli (2700) lira olup 
ihalesi 7-8-939 Pazartesi günü ıaat 
16 dadır. lttirak edecekler (202) 
lira (50) kuru,luk teminatı öğle
den sonra kapalı bulunmasına bi-

489 Karfıyaka Alaybey Hamamcı Mehmetcik S. 2,4,6,8 
441 M2. Ada 44, parsel 16. 

592 Karııyaka Alaybey Me~ep Mimar 
Kasım sokak. 
484 M2. Ada 16. parsel 35. 

690 Kar§ıyaka Osman zade Y qaroğlu S. 

naen öğleden evvel İf bankasına 1102 

Ada 117, parsel 11. «702 M2.» 
Tuzcu malı. Toraman sokak. 
29 M2. 114 hissesi. yabrarak makbuzile encümene 

gelirler. 
2 - Tramvay idaresi hayvan-

larının ıenelik ihtiyacı için 20000 1273 

Ada 427, parsel 7. 
PEŞtN 

Buca Zafer caddesi. 
66 artın 2. 

27/29 29/29 « 

23 23 23 « 

30 38 Ev 

62 - 48 Ana 

81 

Depozitosu 
Kıymeti T. L 

77.13 15.43 

176.40 35.28 

169.40 33.88 

351.00 70.20 

75.00 15.00 

6.00 1.20 
kilo saman sabn alınması hat ka
tiplikteki 9artnameıi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuftur. Muham
men bedeli (200) lira olup ihalesi 
7-8-939 Pazartesi gÜnÜ saat 16 da
dır. lttirak edecekler (15) liralık 

lzahatı yukarıda yazıh gayrimenkullerin peşin ve pazarlıkla aahflan 14. 8. 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat ONDA yapılacaktır. 

İstekli olanlann hizalarında yazılı depozito akçelerini veznemize yabrarak artırmaya girmeleri ve yanla-
nnda birer fotoğrafla nüfus tezkerelerini getirmeleri. 2685 (1577) 

!unbmankasına bınaen ogkledenkbe~e1ı evvel İ' bankasına yabrarak mak- bankasına yatırarak makbuzile encü- Yataklı vaaonlar 
teminatı öğle.den so~~a kapalı bu- pah bulunmasından dolayı öğleden lunmasına binaen öğleden evvel İş 1 
ıs asma yabrara ma uzı e b ·ı .. liri liri lit · .. 

1
• l uzu ı e encumene ge er. mene ge er. . ~ 

encumene ge ır er.. . 26 30 4 9 2675 0549) 30 4 7 11 (1588) ŞİRKETİ İZMJR ŞUBESİ 
3 - Tramvay ıdareıı hayvan- ' ' ' ' ' ' 

ları için (35000) kilo arpa satın 1 - Belediye merkez binasma ':' a!'ılmak.t~ olan Çocuk. ~as!~- it De~let ~~a D~mir ve Denizyolla-
ahnmaıı bas katiplikteki sartna- ait kalorifer dairesinde yeni kalorifer nesmın harıcı sıvası! .. dah~ı bol- rı bıletlerı ile bıldmum Avnıpa ve 
mesi veçhil~ açık eksiltme'ye ko· kazam tesisi baskatiplikteki ıartna- me duvarları ve harıcı dograma- Amerika hatlan için izahat ve bilet 
nulmustur. Muhammen bedeli mesi veçhile açık eksiltmeye konul- lariyle çatısının bir kısmının inta- verilir. 
(1400) lira olup ihale8İ 7-8-939 muştur. sı bat mühendislikten 175 kuruş ADRES : Birinci Kordon Ticaret 
Pazartesi günü saat 16 dadır. lt· Muhamman bedeli 1400 lira .olup mukabilinde tedarik edilecek ke- odası altında No. 126 Tel: 3934 
tirak edecekler (105) liralık t~- ihalesi 14/8/939 Pazartesi gü.nü sa- şif proje ve fartnameıi veçhile Telg: SLEEPİNG 
minatı öğleden sonra kapalı bu- DQVT R lunmasına binaen öğleden evvel at 16 dadır. btirak edecekler 105 li- kapalı zarflı eksiltmeye konul- ("\: Q 
is bankasına yabrarak makbuzile raI k teminatı öğleden sonra kapah muttur. Muhammen bedeli 34655 
· bulunmasına binaen öğleden evvel i, lira 35 kuruş olup ihalesi 25-8-939 c 1 1 y ~ encümene gelirler. d d A 

4 - Tramvay idaresi hayvan- bankasına yatırarak makbuzile encü- cuma günü saat 17 e ir 2490 sa· e a ar 1 n 
larının senelik ihtiyacı için 35000 mene gelirler. yılı kanunun tarifatı dahilinde 
kilo kepek satın alınması baş ka- 2 - 645 sayılı sokakda yapılacak hazırlanmıt teklif mektupları iha-
tiplikteki tartnamesi veçhile açık beton yolda kullanılmak üzere 505 le günü azami saat 16 ya kadar 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Muhammen 
Bedeli 
Lira Cinsi 

100 3 adet arsa 

60 
350 
500 
50 

175 
100 
750 
300 
300 
100 

50 

Arsa 
Arsa 
Oda 
Arsa 
Araa 
Baraka arsası 
Dükkan 
Dükkin 
Ev arıaıi 
Kahve arsası 
Uç arsa 

N. Mevkii 

144. 145 bili 
Yapıcı oğlu 

48/1,48/2 
146/136 « 
373/28 Dellil bqı 
354/7-18 Çerçi oğlu hanı 
Bila/37 /1 Molla sokak 
6815 Karantina Kadri ef. ao. 
24/634--1 lhsaniye Katip oğlu 
54/318 Gedikli ıokak 
52/2 « 
291/4 Sürmeli sokak 
292/41 « 
295/9, 296/11, 297 /13 Tepecik Ta

hir sokak 
200 Birbirine muttasıl iki dükkan 293/23, 294/25 Tepecik Altay ao

kak 
80 Dükkan ve fırin anaıi 367 /36, 368/34 Tuzcu sokak 

150 Ev anası 337 /78 Dayıemir 
200 Ev 338/3 « 

Yukarıda müfredab yazıh gayri menkullerin tahmin olunan hiza-
larmda yazıh kıymetlerle açık artbnnaya çıkanJmııbr. ihaleleri 16. 8. 
939 çarşamba günü aaat onda Vakıflar idaresindedir. isteklilerin yüz
de yedi bucuk pey akçesile müracaatlan. 

25, 30, 5, 10, 2652 (1546) 

Devlet limanları lzmir şubesi mü
dürlüğünden: 
Dairemizin kapalı bulunduğu mesai harici zamanlarda gece cumar· 

lesi, pazar ve tatil günlerinde müracaatları karıı1ama!ı: ve işleri yürüt
mek üzere ıubemiz binasının zemin katındaki puvantörlük dairesin
de bir nöbetçi imiri bulunacaktır. Telefon numarası 2440 br. itlerin 
sekteye uğramaması için alınmıf olan bu tedbir alakadarlara ilin 
olunur. 

28,29,30 2711 (1566) 

eksiltmeye konulmustur. Muham- metre mikap çakıl satın ahnması encümende riyasete verilir. Mu- JZMİR MEMLEKE'f' 
men bedeli (1050) lira olup iha- h&fkitiplikteki keşif ve şartnamesi vakkat teminatı 2599 lira 16 ku- HAS'l'ANESJ DAHİLİYE lzmir Defterdarlıg"' ından.· 
lesi 7-8-939 Pazartesi günü saat veçhile açık eksilbneye konulmuş~ rus olup öğleden sonra kapalı bu- MÜ'f' AllASSISI 
16 dadır. Jstirak edecekler (79) tur. Muhammen bedeli 1313 lira lu~asına binaen öğleden evvel Muayenehane: İkinci Beyler sokak Tepecik Kemer caddesinde Kançeıme yolu üzer:Ude Prina çılanazın-
liralık temi~atı öğleden sonrn ka- olup ihalesi 14/8/939 Pazartesi gü- it bankasına yatırılır. No. 25 TELEFON : 3956 da kiin muattal Prina fabrikasında mevcut, tam~ mı (3293) lira mu-
palı bulunmasına binaen öğleden nü s.aat 16 dadır. iştirak edecekler 3-7-14-23 (1587) "' bammen kıymetli (8) adet büyük yağ lincalan i?.e (3) adet filitre li-
evvel it bankasına yatırarak mak- 99 liralık teminatını öğleden sonra ca olunur. miko ermetik prina kazanlan ve (4) adet tran: :.nisyon maa kasnak 
buziyle encümene gelirler. kapalı bulunmasına binaen öğleden 645 sayılı sokakta yapılacak Dr. Behçet Uz parçalan, pyian 1/8 hazine hissesinin 412 lira ::nubammen kıymetli 

22-26-31-4 2620 (1518) evvel İş bankasına yatırarak makbu- beton yolda kiıllanılmak üzere Belediye reisi olarak 27. 7. 939 tarihinden itibaren 15 gün m·~ddetle, açık arttırma 
zile encüme gelirler. fen heyeti deposuna teslim 5450 Ruzname: usulile müzayedeye konuhnuttur. lhalesi 10. 8. 339 tarihinde perıem-

57 nci adanın 527.75 metre mu- 3 - 645 sayılı sokakda yapılacak torba çimento satın alınması haf 1 - 3656 numaralı devlet me- be günü saat 15 dedir. Taliplerin yevmi mezkW:~a milli emlak müdür-
rabbaındaki 28 sayılı arsasının sa- beton yolda kullanılmak Üzere 520 mühendislikteki ketif ve tartna- murları aylıklarının tevhid ve ta- lüğünde toplanan aabf komisyonuna müracaal:.::.rı ilin olunur. 
hfı baş katiplikteki sartnamesi metre mi.kip kum satın ahnmasi mesi veçhile kapalı zarfla eksilt- adülüne dair olan kanunun 23 n- 2679 (1579) 
~h·k~~~rrm~ab~~~~m~~~·~~~~~~v~m~b~~u~. Muh~mmrinm~~~12~~d~~-------------------------
tur. Muhammen bedeli 2638 lira hile açık eksiltmeye konulmuştur. bedeli 5722 lira 50 kurus olup iha- hükmüne tevfikan heyeti vekile-
75 kuruştur. ihalesi 7-8-39 pazar- Muhammen bedeli 1274 lira olup lesi 14-8-939 pazar ert~si günü ce tasdik ettirilmek üzere hazır
tesi günü saat 16 dadır. lştiral< ihalesi 14/8/939 Pazartesi günü saat 17dedir.2490 sayılı kanunun lanmı• olan belediye teşkilat kad
edecekler 198 liralık teminatını saat 16 dadır. İştirak edecekler 96 tarifah dahilinde hazırlanınıf tek- rosunun tetkik ve kabulü. 
öğle~en s~~!a kapalı b~lunması- lin.lık teminatını öğleden sonra ka- lif mektupları ihale günü azami 2 - Birinci maddede mevzuu
na hına.en ogle den evvel'.' bank~- palı bulunmasına binaen öğleden ev- saat 16 ya kadar encümende riya- baha kadrolarının zaruri kıldığı 
sına yatır:u-ak makbuzu ıle encu- vel iş bankasına yatırarak makbuzile sete verilir. Muvakkat teminatı bütçe tadilatını yapmak üzere en-
mene gelırler. encümene gelirler. 430 lira olup öğleden sonra kapa- cünmene salahiyet verilmesi. 

22-26-31-4 2619 (1516) 4 - 645 sayılı sokakda yapılacak lı bulunmasına binaen öğleden 3 - Çocuk hastanesi intaatına 
. . beten yo!da kullanılmak üzere 300 evvel it bankasına yatırılır. yardım olmak üzere Maliye veka-

• Be!edıye fen he!etı deposuna tes- metre mikap yıkanmış Kokluca kır- 30-4-7-11 (1586) letinden verilen 70bin liralık meb-
lım 2000 torba çımento satın alın- ma taşı satın alınması başmühendis- lağın bütçeye intikal ettirilmesi. 
ması baş katiplikteki şartnamesi veç- likteki keşif ve •artnameai veçhile Şehir meclisi aşağıda yazıl\ 4 - 939 yılı büdçesinin 37 nci 
hile açık eksiltmeye konulmuştur. açık eksiltmeye konu1mU$tur. Mu- ruznamedeki itleri görütmek faalındaki tahsiıat kartılık göste
Muhammen bedeli 2100 lira olu'.;' hamınen bedeli 1200 lira olup iha- üzere 7 Ağustos 939 Pazartesi rilerek bundan 3000 liranın yeni
ihalesi 11. 8. 39 cuma günü saat 16 lesi 14/8/939 Pazartesi günü saat günü fevkalade olarak toplana- den açılacak tertibe fevkalade 
dadır. iştirak edecekler 57 lira 50 16 dadır. htirak edecekler 90 liralık cağından sayın azanın o gün ıaat tahsisat olarak verilmesi. 
kurusluk teminab öl?leden sonra ka- teminatını öi?leden evvel kaoalı bu- 16,30 da belediyeye gelmeleri ri- (1589) 

Basın Birliği 
Riyasetinden: 

iz mir Mıntakası 

Basın Birliği lzmir Mmtakası 15 Temmuz 939 tarihinden itibaren 
te§ekkül eylemi§tİr. 

İzmir Mmtak~sına: İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, An
talya, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya, Afyonkarahisar vilayetleri 
dahil bulunmaktadır. 

Bu vilayetlerin merkez ve kazalarında inlİ§ar eden gündelik, hafta
lık, aylık, yı)lık bilumum siyasi ve gayri ıiyasi gazete ve mecmuaların 
isimlerile idarehane adreslerinin bilinmesine lüzum görülmüttür· Bi
naenaleyh mıntakamız dahilinde intişar eden bu kabil gazete ve :mec
mua sahiplerinin adreslerini lzmirde Yeni Asır gazetesi idarehanesinde 
Basın Birliği lzmir Mıntakaaı idare Heyeti Reisliğine azami bir hafta 
zarfında bildirmesi rica olunur. 

1-3 1571 
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". Bovven Rees Messageries Umdal Olİl"İer ve Dcutsche Le· 
ve şürekası Maritimes .~~:.~m. Şürekası vante Linie 
CVNARD LINE K U M p A H y A S J HELLEN1c L1NES LTD. BIR1HCI KORDON REES G. M. 8. H. HAHBVRO 

\TERPOOL VE GLASGOV HATl'I GERMANİA vapuru 26/27 temmuz BIJIASI 'J'EL .. 244J ATHEN vapuru 3 ağustosta beklenl-

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ADRIATİCA S. A. Dl 

NAViGA'J'İOHE 
OSNiA. vapuru Ağustos bidayetinde l'HEOPHİLE GAUTİER vapuru 29 arasında ~klenilmekte olup Rotterdam LONDRA - HULL HA'ITI yor .. Anvers, Rotterdam, Bremen ve 
• ~l ve Gwgovdan mal çı- temmuz tarihinde gelerek ayni cUn ı... Hamburg w Annrsa limanlan içiD yük BELGRAVİAN npuru 5 termnUlda Hamburg limaıUan jçin yUk alacaktır. cilTA Dİ BA.Rl motörii 27/7 de saat 
lc!ıl1t ""e ayni zamanda Lbıerpool ft tanbul Pire Na li ve Marsilyaya ha- alacaktır. gelip yllk çıkaracak ve ayni zamandı ı'ABLtn : 8 de gelerek ayni gün saat 17 de İstaa-
ıgov için rn:U alacakbr. k • d k . po ATHİNAİ vapuru 3/ 5 ağostos ara- llull için :rük alacaktır. L A R 1 S S A vapuru 6 ağustostan bul, Pire, Napoli, Marsilya ve Cenovaya 
ll!~k vapurların muvasalAt tarihleri. re ete ece ~· sında beklenilmekte olup Rotterdam, . ADJU'l'~ va~uru 10 temmuzda ge- bekleniyor. Hamburg, Bremen ve An- hareket edecektir. 

-:ıer1 \re navlunlan baklanda acenta Her tlrlil ı..ı.t ve rmlaı..t lcbl Dl- Hamburg ve Anvıena liıP•nlan için yQk Up tr 1ÇID yük alaeaktıl'. versten mal ç*araeaktır. LERO motöril 21 n de saat 12 de ge-
teahbut altına giremez. Daha fazla rincl kordonda 158 numarada LAU· alacakbr. YERPOOL RAftJ . ARMEMENT B. SCBULDT terek ayni gün saat 19 da Patmo, Leros, 
lllt almak için T. 80fttl Reee Ye Şr. KENT BEBOUL ve şgtıd vapur acea. ANGHYRA vapuru 12/15 ağustoş ALGERİAN .vapuru 20 t.emmU%da Li- ~D vapuru 28 temmuzda bek· Kali.rnnos, İstanköy ve Rodosa hareket 
2353 telefon numaruma milracaat tasma müracaat edilmesi rlc. olanur. arasında beklenilmekte olup Rotterdam v~rpooldan g~lip yük Ç~U"acak ve af• lenıyor. Anvers, Rotterdam, Bremen ve edecektir. 
ıneat rica olunur. TELEFON: t 3 1 1 Hamburg ve Anvena limanları için :. zamanda Liverpool ıçJn yUk alacak- Bamburg lçlıı Jtik a1ecaktır. LERO motöril 31n tarihlnde saat 8 

~-----------------·------·· yUk alacaktır. • AUIEMENT DEPPE de g~lerek 1/8 saat 17 de Pire, Korfu, 

T Z 
ESPAGNE vapuru temmuz sonlan- Saranda, Brindizi, Valona, Draç, Rago. 

C ı·raat Bankası BALKANJ .. All ARAS! AŞÇI BAŞI MARKA ~l~ do~ bekleniyor. Anvers (Doğru) z.a. Spalato, Zara, Fiyume, Triyeste ve 
• e HATTI ıçın yuk alacaktır. Vencdiğe hareket eder. 

ZETSKA PLOvtDBA Makarnalar DEH NORSKE MJDDEL· 
Kıırıdıq tarilal : J888 A. D .. KOTOR HAVSLfN.JE, osw ROYAJ..E NEERLAH 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. HLOVCENn BOSPHORUS vapuru 30 ağustostan DAJSE KUMPANYA.Si 
Şube Ve ajan adedi : 262 V:apunı l2 Ağustos 939 cwnartcsi gil- 1 eylO.le :kadar Diyep Dünkerk ve Nor- T.lTüS vapuru elyevm limanımızda olup 

Zir:ft ve ticari her nevi Banka nıuameleleri vcç limanları lçin ytik alacaktır. (Bu va- Amsterdam, Rotterdam ve n-mburg 
.. .An a nü Köstenceden gelip 13 ağustos 193!> mı 
iL"' caaa BİRİKTİRENLERE 28 .. 800 · LİRA pur Norveç için ancak 31 ağustosa ka· ümanları i,.;n yük alarak hareket ede-pauır günü saat 12 de : :r 

tKRAMiYE VERECEK Pira • Arnavutluk limanları • Kotor· dar tahmil edecektir. cektir. 
llraat harikasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az (50) Dubrovnik • Split Venedik ve Triesteye BALKİS vapuru 25 eylCilden 28 eylö- PYGMALİON motörii 3/8 tarihinde 
"*ı lıulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pJAna göre ik· hareket edecektir. le kadar Diyep Dilnkerk ve Norveç için gelerek yükünil tahliye ettikten sonra 
tnlye dağıtılacaktır : ylik alacaktır. Burgaz. Varna ve Köstence limanlan 
1 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira ANGLO EGYPTiAN BOSPHORUS vapuru 25 birinci leş- için yük alarak hareket edecektir. 
• • 500 • 2;000 • MAİL lıİNE .. rinden 28 ilk tqıine kadar Diyep Dün· HERCULE) vapuru 7/8 tarihinde 
' • 250 • 1.000 • PİRE .MARSİLYA ve PİRE BEYRC1r kerk ve Norveç için yük 8lacaktır. beklenmekte olup Rotterdam, Amster-
1 • 100 • 4.000 • HA VF A - İSKENDERİYEYE hat O. T. R. T. dam ve Hamburg liınanlan için yUk ala-
1 • 50 • S.OOO • •CAtRO ciTY • LÜKS fi APURtU ile T:İSZA motöril 28 temmuula bek:leni- rak hareket edecektir. 
1 • 40 • 4.MO • Marsilya için Beyrut-Uayfa- skcn- yor. Twıa limanlan için yUk alacaktır. 
ı hareket tarilileri dcri7e .için hareket KASSA -...::-n. 29 _..ı -'-

• 20 • 3200 • 'h'- , C!~IJ!.-U.. • • • ır.37 9- --l--'1 • muı.ucu temmuzua gl:le"' .._ _ tarı ıerı ~U1R1& aerrısmm ., ve ->0 se~nın . +-'L~- -"-~ • 

•·-u\AT: Hesaplanndald paralar bir sene içinde !10 liradan aşağı dilşml· 28.n/939 518/939 birincilik madalyBlanm ku.anmıştır ~- Be~t, ~ye ve Port Sait 
~ ikramiye çıkbj!ı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 11/81939 18/81939 limanları içın yük alacaktır. VASALA.ND motöril 2817 tarihinde 
.... _ .....ıe t .W., l EylQ~ 1BirinciUnun,1 Mart•• 1 lllıdnn tarih- 2411!/!!39 1/9/939 ~ KASSA~ ~ ~ bCkleıib go]e..s a-.ı.m, -.,. .., Sku-
iaade çekilecektir. _ Gerek vapurlıırın muvasalat tarihleri, ~~!!!?§Cmıowı9 yor. Tuna limaDJan ıçın yük alac8ktır. dinavya llimaalan ıiÇla tok aJ.rak hare-

.~----... -----l'!!m9!11_____ .. Ji gerek vapur isimleri ve navlunlan bak- • •EBYICE MARf!'IMB ket edecektir. 

B R l S T O L kında acenta bir tnul.lıilt altına giremez BRONZ ROIJMAİJlf 
Daha fazlı. tafsilat a!mak içln Birinci OİTUZ vapuru 28 temmuza dolru 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• bekleniyor. Köstence.. Ga1as ve Tuna b-

Be yoğlunda 
•••••••••••••••••••••••••••••• • 

OSMANIYı 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 
•• 

B. Omer Lütfi Bengü 
dir 

44 Sene.lik • ~beli idareıile bütün mütterilerine kendisini 
r'\.. 8eYdirmİŞtir •••• 

~Derinde mieaf'D" blanl.r eYlerindeki rabati bulurlar .. lstanbulda 
•"" Ese ve bmirliler hu otellerde bulu,urlar ... 
fiu.usiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan ela rekabet kabul c:tmi· 
~ derecede ucuzdur __ 

Devlet Hava yolları umum mü
di1rfüğünden: 
~ iliveten 7 Ağustos 1939 pazartesi gÜnünden itibaren 
...... - İzmir aramıda (doğru) seferler baflıyacaktır. 

Bilet fiyatl.ı 
Ha.,.. hatları . Gidit Gid"..-Dönüı 

Lira K. Lira K. 

~ ·İzlllir (btanbul üzerinden) 40 00 57 00 
1'Lal-bmir (J>oinı hat) 2.0 00 2.8 50 

7 Ağustosdan itibaren hareket aatleri 
Anbradan hareket btaribula muvasalat 

Saat Dakl"ka Saat Daldka 

14 00 

9 30 

ıs 15 

Adaned.n harebt 
Saat Dakika 

7 10 

latanlxddan hlm'ket 
Saat Dakika 

"-.. 18 20 

hmirden hareket 
Saat Dakika 

4nkaradan hareket 
Saat Dakika 

15 00 

-

16 00 

Ankaraya muvasalit 
Saat Dakika 

11 00 

17 25 

Anlraraya munAlit 
Saat Dakika 

9 20 

tzmire muvasalat 
Saat Dakı"ka 

18 10 

lstanbula muvasa1it 
Saat Dakika 

lzmire muvasalit 
Saat Dakika 

17 45 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

~ 9 00 11 45 

~ tafsilet için: Meydan müdürlüklerile acentelere müracaat 
f 3326) 

umurnt deniz Acf.ntalığı Ltd. milracaat ELYAFI IMPERMEABtLIZE OLDU- rnanlan için yük alacaktır. 
edilmesi rica olunur. CUNDAN SERTLtClNt MUHAFAZA DUROSTOR vapuru 4 atusto- tarihinde beklenmekte olup Malta. 

Telefon : 4072 Müdilrlyet EDEN YEGANE DlŞ FIRÇASlDIR doğru beklen.iJOr. Kösten:?e Kalu w Cenova ve Marsilya limanları için yolcu 
Telefon : 3171 Acenta Her ecza ve tuhafiyecilerde bulunur Tuna limanlan için .rUk alacaktır. ve yük alarak hareket edecektir. 

Juvantin saç boyaları 
INGIUZ KANZUK en.aeıli liboratuvarlannda hazutan.ı Juvantia sa' 

..,,.._ anmr .-e .ımlJ __..JeNen tamamen iri olup saçlara tabü renk
lerini Wışaler. 

JUV ANTIN saf boyalan lnam8J ve siyah cıl8nk iki tabii nnk izerine ter
tip edilmiştir. Gayet tabii \le sabit oland taai• edilen renk :J"ka•ıwak, •· 
lemek hatta denize girmek suretiyle de çıiaaas· Enanelerde ve ilriyat maia
zalannda aı"Jl)"truZ. 

En ciddi ve emniyetli markadır. " . 
Taze T emjz Ucuz Iliç 
Her Türlü Tuvalet Çeıitleri 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 
ı.: 

l'.i BAŞTUKAK Büyiik Salepçioğlu ham karpauuia .. 

'- , 
lzmir P. T. T. Müdürlüğünden: 
Ameı:ika Birleıik Devletleri iatiklilinlıa 150 inci yıl dönümü hatırası 

olmak üzere tab c ttirilen 6 kıymetten ibaret ve ıeriıi otuz dokuz buçuk 
kwut olan pullarmuz tedavüle çıkarılm1Jhr. lstiyenlerin posta ki§ele
rine müracaatları rica ohmur. 

Vapurlann hareket tarihleriyle nav- N O T : 
tunlardaki değişikliklerden acenta me- İlAndaki hareket tarihleri ile navlun-
suli~·et kabul etmez. lardald de~§ikliklerden dola)" aeenta-

Daha ftrzla tafsiHit için ATA TÜRK ımz mesuliyet knbul etmez. Daha fazla 
cnddesi 148 No.da V. F. Henry Van Der/tafsilat için İKİNCİ KORDONDA FRA
Zce ve Şsı. V11pur acentalığına mllraca. ,TEu.J SP.ERCO vapUl' acentasına mft. 
r.t edilmesi rica olunur. racaat edilmesi rica olunur . 

'J'ELEFON: %007/?00S TELF.FON: ZOM/2805 

Her kesin ludlancbğı •e beiendiii trq baçağlcbr 
•••••aeaaaaaaaauaMaaa .. a~.111•• .............. aaaaıaaaa•aaaa .. aaaaaaaaaeea•ea .......... .. 
• • 
~ Bol Gıda, Bol ziya, Bol hava j 

2 kahYaltı, 2 yemek, ı yatalc : B. 120, K. M Kq.! 
• • 

o -.,, = s 
o 

Yamanlar kampından bir köşe 

• • • • • • • • 

DaPCIJı yeri : Karşıyalıa i.slıeJe IHqı 
Fazla izabı.t : Karşıyaka eczanelaindu ve Beyler riapndı : VEBDt. 

M'OCADELE clispanseri.ndea lllmu_ i ...................................................................................... 

Tekrar Geldi 
Saym miiftenierimimen gördiiiü fevkalide raibet 

neticesi tahminimizden çok daha pbık aatlbp biteo 
kolay ve seri yaza yazmak için tüccar, fwJnıcı, memur, 
talebe, her kese lizmı olan. icabında kopya biı
diyle altalta bet kopya çıkaran hususi mürekkep 
kontrol ve ayar ileti •••••••••••••••. 

Beş Sene Garantili 

Dolma kalemlerimizin Amerikadaa gelmif 
olduğunu sayın müıten1erimize bildirirD 

Fiyab ber yerde (2) liradır. 
Toptan elanlara iskonto yapıLr. 
Türkiye Umum Acentesi : 
Nafiz Mustafa Delen • lzmir 
Telefon: No. 2392 
Telgraf Adresi: 

Nafiz - lmıir 
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SAHiFE Jt 30'l'EMMUZP 

Moskova müzakereleri son saf 
Fransız Hariciye nazırının dün Nazırlar Meclisinde verdiği izahata naza

ran müzakerelerin bir anlaşma ile neticelendiğine hükmolunabilir 

Tek kalan ihtilBflı no ta 
• 

Baltık devletlerine karşı taarruzun 
tarifinden ibaret bulunmaktadır 

B. Stalin, 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
hava ve deniz orduları yüksek zabitle
rinden mürekkep Ingiliz ve Fransız as
keri heyetleri önümüzdeki hafta içinde 
trenle Moskovaya hareket edeceklerdir. 
Ingiliz heyeti bir tayyare generalinin, 
Fransız heyeti de Lil mevki kumandanı
nın riyaseti altında bulunacaktır. Ingi
liz heyeti ilk önce Parise gelecek ve 
Fransız heyetiyle birlikte yoluna devam 
edecektir. 

B. Bonne uzak şark ahvali, Türk -
Fransız münasebetlerinin vaziyeti, Su
riyede sakin olan vaziyet ve Fran.sız
lspanyol münasebetleri hakkında da iza
hat vermiştir. 

Zannedildiğine göre başvekil B. Çem
berlayn Pazartesi gUnü avam kamara
sında Ingiliz - Fransız - Rus görüşme
leri hakkında izahat verecektir. B. Bon
ne Ingiltere ve Fransa ile Sovyet Rusya 
arasında askeri müzakerelerin biraz 
uzun süreceğini gizlememiştir. Zira mü
.ukere edilecek meseleler çok girifttir. 
B. Bonne Moskova ile hAsıl olan siyast 
anlaşmanın ancak askeri anlaşma ile 
tamamlandıktan sonra tam kıymetini 
kazanacağını unutmamak I.azımgeldiği 
ni ilave etmi§tir. 

Paris 29 (ö.R) - Yarın veya öbUr 
gUn Moskovada Ingiliz ve Fransız sefir
leriyle Sovyet hariciye komiseri B. Mo
lotof arasında yeni istişareler olacak ve 
B. Çemberlaynın avam kamarasında In
giliz - Fransız - Rus müzakereleri hak
kında yapacağı beyanata tekaddüm ede
cektir. 

Ingiliz mehafilindc tahmin edildiğine 
göre B. Çembcrlayn siyasi görüşmelerin 

kfifi derecede ilerlemiş olması sebebiyle 
pek yakında lngiliz, Fransız, Sovyet er
kan ıharbiyeleri arasında müzakerelerin 
açılacağını bildirecek, fakat umumi ma
hiyette mülahazaların haricine çıkmıya
caktır. 

B. Kalenin ve arkada§lan müzakere halinde 
maların heyeti mecmuası tamamiyle ta- bilecek her türlü tecavüz ihtimallerini 
yin e~ildikt~n son:a neşr~luna~~ktır. l ö.nl.iyebilecek sıkı bir i§ birliği mahiye-

Ingıltererun Parıs maslahatguzarının tını alacaktır. Sovyetler, pratik sahada, 
dün Bonnet ile yaptığı görüşmede, Fran-1 Alınan - ltalyan tedafüi ve tecavüzi it
sız ve Ingiliz askeri heyetlerinin kimler- tifakını bir Ingiliz - Fransız _ Sovyet 
den mürekkep olacağı ve ne zaman tedafüi ittifakı ile karşılamak bahsinde
Moskovaya gönderileceği meseleleri ha- ki isteklerine varmış bulunmaktadır. 
his mevzuu edilmiş ve her iki heyetin 
de önümüzdeki hafta içinde Moskovaya 
hareketleri tekarrür eylemiştir. 

Journal gazetesi de şu mütemmim 
haberleri vermektedir: 
Fransız hükümeti, orgeneral Doumen

ce, Moskova seyahatinde :refakat ede
cek zevatı şimdiden tayin eylemiştir. 

Halen bahis mevzuu olan cihet, siyasi 
ve askeri görüşmelerin birbirlerine mu
vazi olarak ilerliyeceği bu safhada da 
Ingiliz - Fransız müşterek hareket pla
nını tesbit etmektir. 

Fransa, vaziyetini, bu sabah reisicüm
hurun riyasetinde toplanacak nazırlar 
meclisinde tayin ey liyecektir. Ingiltere
nin vaziyeti de B. Çemberlaynın Pazar
tesi günü avam kamarasında yapacağı 
beyanattan sonra belli olacaktır. 

Excelsior gazetesi de diyor ki: 
Kremlin görüşmeleri, birbirlerine 

muvazi olarak, siyasi, hukuki ve teknik 
planlar üzerinde ink:i§af eyliyccck ve 
hep birlikte birbirini itmam edici neti
celere varmak suretiyle vücuda getiri
lecek üç taraflı pakt, Avrupada doğru
dan doğruya veya bilvasıta vukua gele-

Paris 28 (ö.R) - Ingiliz ve Fransız 
askeri heyetlerinin Çarşamba günil bir
likte Moskovaya hareket edecekler{ tah
min ediliyor. Hariciye nazırı B. Bonne 
kabine içtimaında general Hutzingerin 
Ankara seyahatinin eyi neticelerini bil
hassa kaydetmiştir. 

Roma 29 (ö.R) - Italyan gazeteleri 
lngiliz - Sovyet anlaşmasını meşkQk gös
tererek ltalyan umumi efkarını avut
mağa çalışıyorlar. Bunların yaidıkları

na göre dolayısiyle taarruzun tarifi me
selesinde anlaşmazlık devam etmekte
dir. B. Çemberlaynın Pazartesi günü 
avam kamarasında beyanatta buluna
cağı ve Moskovada askeri müzakerelerin 
başlıyacağı haberlerini de Italyan ga~e
tcleri §tipheli göstermek emrini almış
lardır. Bunların Moskovaya atfettikle
ri filtre göre ancak siyasi ve askeri bü
tün meseleler halledildikten sonra er
kanıharbiye müzakereleri başlıyabilir. 
Şu halde yakında askeri müzakereler 

başlayınca, halledilecek ihtilafh hiç bir 
nokta kalmadığını Italyan gazetelerı ba
kalım nasıl gizliyeceklerdir. 

Fransız Meclisi 
Mebus seçimi, kabinenin kararı ile 

iki sene tehir edili yor 
Paris 29 (A.A) - Havas ajansının Paria 29 (AA) - Salahiyettar bir 1 tığı bir beyanatı müteakıp nazırlar, se· 

çok eyi bir menbadan öğrendiğine göre, menbadan bildirildiğine göre kabine, çimlerin tehir edilmesine ve bu günkü 
Fransız ve lngiliz hükümetleri, Paris, mebusların teşrii vekaletlerini iki sene parlamentonun teşrii devresinin mayıs 
Londra ve Moskova arasında genel kur- temdide karar vermiştir. Bu suretle me· 1942 senesine kadar uzatılmasına karar 
may görüşmelerinin açılmasına karar buslar altı sene teşrii hizmetlerini ifa ede- vermişlerdir. 
vermiş bulunmaktadır. Görüşmelerin ceklerdir. Bu tedbirin ıimdiki parlamen· Bu hususta bir kararname neşredile
bnşlaması tarihi hakkında sarih mallı- toya da teşmil edileceği söylenmektedir. cektir. Bu karıırname, ayni zamanda, ka
mat verilmemekle beraber, Fransız as- önümüzdeki umumi intihabat, 1940 se- nunu esaside musarrah olduğu veçhile, 
kcri heyetinin pek yakında Moskovaya nesi yerine 1942 senesinde yapılacaktır. ayanın muvafakati ile mebu11an meclisi
hareket edeceği muhakkak gibidir. Bu husustaki kararname, bugünkü na- nin her zaman feshedilebileceğini tasrih 

Diğer taraftan B. Çemberlayn da Pa- zırlar meclisinde B. Lebrunun imzasına eyliyeccktir. Bu suretle, mebusan mec
.uırtcsi günü avam kamarasında Ingiliz- arzedilecektir. ]isinin teşrii devresinin uzatılmasına saik 
Fransız-Sovyct siyasi görüşmeleri hak- Kararname, rcisicümhurun ayan mec- olan enternasyonal vaziyetin bugünkü 
kında beyanatta bulunacaktır. ]isinin muvafakati ile mebusan meclisini vehameti ortadan kalkar ise, reisicümhur 

Dün akşam ne Paris ne de Londrada feshetmek hususundaki hakkına asla do- hükümetin ve ayanın muvafakati ile me-
her hangi bir tebliğ neşredilmemiştir. kunulmamış olduğunu natık olacaktır. buııan meclisini 31 Mayıs 1942 den evvel 

Paris 29 (A.A) - Petit Parisien ga- iyi malumat almakta olan mahafil, dağıtabilecektir. 
zctesi, Moskova görüşmeleri hakkında şimdilik kararın beynelmilel vaziyet do· 
aşağıdaki maHimatı vermektedir: lnyısile bir zaruret olduğunu beyan et- İ T A L Y A M 

Gerek Paris ve Londrada gerek Mos- mektedirler. Manevrasında 
kovadaki umumi intiba, artık bundan Bu mahafil, şimdiki gerginliğin orta· 
böyle sözün ac:kcrlere verilmesi lazım dan 'kalkması takdirinde reisicümhurun bulunacak olan 
geldiği merkezindedir. Diplomatik gö- 1941 senesinden evvel mebusan meclisi- Macar heyeti 
ril§melcre de askeıi görüşmelerle mü- ni feshedeceğini ilave etmektedirler. Roma, 29 (Ö.R) - Macar erkaruhar
v~~. olarak devam ~~~ecek ve .. siy~si 1 Paris 29 (AA) - Dün akşam başve- biye reisi yanında bir askeri heyet oldu
goruşmeler, askeri goruşmeler uzerın- 1 kilin riyasetinde toplanan nazırlar heyeti ğu halde büyük İtalyan manevralarında 
de müsbet tesirler icrasından hali kal- görüşmeleri hakkında havas ajansının al· bulunmak üzere yakında İtalyaya gele
mıyacaktır. Muahedenin metni, anlq. dtiı malUınata 11öre, B. Dalıul~enin Y•P-- cektir. 

1 

Japonya ile bozuşunca ... 
Amerika Çine 7 50 milyon altın ruble

lik borç para mı verecek? 
Paris 29 (A.A) - Paris gazeteleri, 

birleşik Amerikanın Çin hükümetine 
750 milyon altın ruble ikrazda buluna
cağına müteallik olan haberlerle fevkal
ade alakadar olmaktadırlar. 

Paris 29 (A.A) - Paristeki Çin sefiri 
B. Wellington Koo, matbuata bir tebliğ 
vermiştir. 

Mumaileyh, bu tebliğinde Japon -
Amerikan ticaret muahedenamesinin 
feshi münasebetiyle hissetmekte olduğu 
memnuniyeti izhar etmektedir. 
Vaşington 29 (A.A) - Japonya ile 

münakid ticaret muahedenamesinin fes
hine karşı yükselen yegane tenkid sesi, 
dün ayan meclisinin celsesinde ayandan 
Lundeenin söyle~ olduğu nutuktur. 

B. Lundeen, hükilmeti diplomatik fa
aliyetleri ile Amerikanın harici ticare
tini Izrar etmekte olduğunu söylemiş ve 
Amerikanın Almanya, Italya ve Japon
ya ile olan ticaretini himaye etmesinin 
bir zaruret olduğuna işaret etmiştir. 

Hatip, Japon - Amerikan ticaret mu
ahedenamesinin feshedilmesinin cAme
rikan amele için i§ ziyaı> demek oldu
ğunu ilave et~ ve şöyle demiştir: 

- Amerikanın Ingiltere için kendisi
ni ateşe atmasını bir türlü anlıyamıyo
rum. Amerika milleti, hali hazırda As
ya sularında bulunmakta olan Ameri
kan harp gemilerinin sahillerimize ça
ğırılmasıru istiyor. Biz, Avrupa ve Asya 
işlerine ve yahud harp yapılmakta olan 
her hangi bir kıtadaki işlere karışmama
lıyız, müdahalede bulunmamalıyız.> 

Vaşington 29 (A.A) - Dün Japonya 
ile Amerika arasındaki münasebat hak
kında B. Hull ile matbuat mümessilleri 
arasında yapılan görüşme esnasında ga
zetecilere mumaileyh bir çok sualler 
sormuşlardır. Fakat hariciye nazırı, çok 
ihtiyatlı ve ketum davranmış ve Japon 
hariciye ;ıezareti erkanmdan bir zatın 
gazetelere vaki beyanatı hakkında tef-

Tokyoda bir nümayiş 

airlerde bulunmaktan imtina etmiştir. 1911 tarihli ticaret muahedename~ 
Siyasi mehafil, zikri geçen beyanatı feshi, B. Hull'ün gazetecilere söYJe'; 

bir tecrübe balonu addetmektedirler. Ja- gibi, Vaşingtonda bulunan ~ 
pon hükilmetinin yeni bir ticaret mua- Fransız diplomasi mümessilleri ile )İ 
hedesi akdetmeden evvel Amerikayı hangi bir görüme mevzuu teşkil etil' 
Çindeki yeni vaziyeti tanımağa icbar miştir. 
etmiyeceği suretindeki son beyanat, ha- B. Hull, bunu söylemekle Anı.et>' 
riciye nezareti üzerinde bir gWıa tesir hariciye nezaretinin uzak şarkta rrıul' 
icra etmemiştir, mezkfir nezaret, sakin kil ve oradaki vaziyetin Amerika ~ 
bir hattı hareket ve intizar vaziyeti mu- faatleri üzerindeki tesirlerinden ~ 
hafaza etmekte berdevamdır. b.em bir siyaset takip etmek ~ 

B. Hull, dün Japonya ile yeni bir ti- bulunduğuna işaret etmiştir. 
caret muahedesi akdine karar verilmiş Bu siyaset, Amerika htikümetini ~ 
olduğunu ilandan evvel uzak şarkta ala- nelmilel mesai birliği yoluna gir~ 
kaları bulunan devletlerle isti§areye as- itimadsızlığını artıran Amerikan ~ 
l! lüzum olmadığını söylemekle iktifa umumiyesinin azami müzaheretinc 
etmiştir. olacaktır. ; 
Müşahidler, Amerikanın Japonyaya Vaşington 29 (A.A) - Ayan~ ~..ı 

karşı ittihaz etıni§ olduğu hattı hareke- man, Ikincikfınun ayında kongre ~
tin ve istikbalde uzak şarkta yapacağı açıldığı zaman Japonyaya karşı ~ 
icraatın, go tatbik edilmesi hususunda ısrar 

1 1 - Amerika efkarı umumiyesinde ceğini beyan etmiştir. Mumaileyb~_J 
hAsıl olacak aksülamele, ponya ile münakid ticaret muahe<J; 

2 - Tamamiyle Amerikayı alakadar mesinin feshedilmesinin AmerikaıııJl .J 
eden menfaatler üzerindeki tesiri bakı- ponyanın Çin'e vaz'ıyed etmesine ıs~· 
mından uzak şarkta vaziyette vukua ge- kalacağı hayaline kapılmaması mut:; 
lecek tahavvüle bağlı olduğunu beyan zasına binaen ittihaz edilmiş bir 1t 
etmektedirler. olduğunu ilAve etmiştir. 

Bitler Berline neden döndü? 
Moskova müzakereleriniıı müsait 
safhaya girmesi sebep gösteriliyor 

Alman mülki ve cısken eTkdnı bir arada 
Berlin, 29 (A.A) - Havas ajansın- den bire Berline gelmesi siyasi faaliye-

dan : tin artmış olduğuna delil addedilmekte-
B. Hitlerin beklcnilmiyen bir Anda dir. · 

Berline avdet etmesi bir takım tefsirle- Daha şimdiden Berlın, Tokyo ile bir 
re yol açmaktadır. Führer, Bayreuthde ticaret muahedesi imzalamak suretiyle 
bulunuyor ve Vagner festivaline iştirak Japon - Amerikan muahedcnamesinin 
ediyordu. B. Von Ribbentrop ta Salz- feshine mukabelede bulunmaktadır. Al
burgdan Berline gelmiştir. man zimamdarları, komintem aleyhdan 

Resmi mahafil, B. Bitlerin Berline B. milletlerin bir hezimete uğramış olduk
Von Ribbcntrop ile gündelik işler hak- ları intibama mahal vermemek istemek-

tahminlerinde hayal inkisarına u~ 
lardır. ~·-"il 

Son günlerde gazeteler, tngiD1"~ İ 
Fransızların Moskovada sarletrtıe)ct;J_ 
dukları gayretleri vahi addedert?~ ~ 
alay etmişlerdir. Bugün ise siik(ltıl l" 
hafaza etmekte ve müzakerele~ tıtf 
vamını bildiren Moskova tebliğifl1 
retmektedirler. 

•• ·-~<>rıl ~ 
kında görüşmek üzere gelmiş olduğunu tedirler. Berlin, 29 (O.R) - Dün~- 11· 

beyan etmektedirler. Maamafih Bitlerin Alman - Japon itilMı, bir kaç aydan rötten apansız gelmiş olan Fiil~\r. 
Bcrlinc avdetinin burada derin bir tesir beri hazırlanmaktadır. sabah yine Bayröte hareket etı'Jlışt ti 

h iciYC t 
icra etıni~ olan beynelmilel vaziyetteki Öğrenildiğine göre İngiliz _ Fransız Salzburgdan gelmiş olan ar f ·esi" 
inkişaflardan ve bilhassa Japon - Ame- Sovyet erkfim harbiyeleri arasında gö- zırı fon Ribbentrop ta tekrar saY ı}' 
rikan ticaret muahedenamesinin feshin- rüşmeler yapılacağına dair olan haber, dönmüştür. 
den ve İngiliz - Fransız - Sovyet müza- Alman zimamdarlarının Berline avdet- ----40e>----- oıt 
kercıerinde meşhut olan terakkilerden lcri hususunda mühim bir amil olmuş- Bir İngiliz lordPll si 
ileri gelmiş olduğu istihbar edilmiştir. tur. milli müdaraa .. ~~e Jlııııt 

Führerin niyet ve tasavvurlarının ne Almanya ile Sovyetler arasında yapıl- Londra, 29 (A.A) - J.vuı.uY ol 
olduğu hakkında malfunat elde edilme- makta olan ticari ve mali müzakereler, İngiliz silahlanmasına yardıınbi.11 tol 
si henüz mümkün değildir. Kendisinin büyük müşkülata maruz kalmaktadır.. üzere Lord Rothcrıncreden SO v 00 tıf 
Berlinden sonra Berştesgadene mi gide- Buna mukabil, Alman makamatı Sov- liz liralık bir çek alınış oldu~ c 
ceği, yoksa Bayreuthe mi döneceği ına- yet - İngiliz - Fransız müzakerelerinin men bildirmiş ve Lorda teşekkil 
ltbn deiiJ.dir. Maamafjh kendisiııbı bir- mu,kuı&ta müsadif olacaima alt olan tir. 
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