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Bqmuharrir ve umum! neşriyat mlldUril: 

HAKKJ OCAKO(;LU 

ABONE ŞERAiTi 
ozv Alil ırooorn TUrkiye ~ Rııriç içlıı 

.tOftıellc............ ıa ıt00 
Alh ..... ••••••••••••••• 7$0 1650 

Günü ııeçmİf nüıbalar ( 25) lı:unıttur. 
,_ TELEFON: 2697 

1lin münderecatından ııazetemiz meauliyet kabul etmez. 

Türk -Fr nsız 

Cilm1'uri11etm '"' Cilmllunvet ••erinin bekçiri, nbahUın çıkar si11ari gazetedir 

a 
ittifak mu • 

esı e dün 

Lord Ha lif aks Sov yet 
elçisile görüştü 

Londra 23 (Ö.R) - Lord Halifaks bu akşam 
Sovyet sefiri B. Maisk.iyi kabul ederek uzun 
milddet görilşmüştür. 

·-------' Yeni AMI Matbuaında Buıhıuttır· 

• 
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·mzalandı ..• 
Ankara ve Pariste ayni zamanda apılan merasim çok samimi oldu 

edilecektir ... buR"Ün 11arlame ve • 
teatı tola da tasdik 

K , 
OORT'tOl. 

HASSA 

Türk - Fransız dekla. 
rasyonu Türk -lngiliz 
deklarasyonunun ta

mamen aynidir 
--tr-

8 aşlıca hedef su) .. AtN K:A:R,A 

hun muhafazasıdır 
--~-&---

Türkiye ve Fransa 
mütekabil emniyetleri 
için tedbir almak üzere 
derhal müzakereye 
girişeceklerdir .. 

--<:r--
ANKARA, 23 (A.A) - Ha.tayın Tür

)t.iyeye ilhakına mütedair mukavele .. ve 
merbutatı bugün saat 13.30 da harıcıye 
vel<Meti kütüphane salonunda hariciye 
vekili B. Saracoğlu ile Fransız büyük el
cl&i B. Masigll arasında merasimle i".12" 
edilmiştir. 

Hariciye vekfileti umwn! katibi bay 
Numan Menemencioğlu ile Hatay mü
DJ.essllimiz B. Cevat Açık.alın1 Sancak 
delegesi Albav T· • Fransız sefareti 

-SONU ı fıxcOAHİFEDE-

Şerefli 

Bir netice 
---*·---

Şl:VKl:T BtLG1N 

Türk - Fransız anla§masile emni
yet zenclrinin bir halkMı daha ta
mamlanmı§tır. Fransa ile münMebet
lerimizde mihenk taşı rolünü gö
ren Hatay artık bir ihtilaf mevzuu 
değildir. iki aşil ve kahraman milleti 
birbirine yaklaştıran bir hak ve ada
let sembolüdür. Bu şerefli neticeden 
aevinç ve iftihar duyabiliriz. Zira 
Hatay'ın ana vatana iltihakile hem 
kalplerimizdeki acısı bir türlü dinmi
yen bir haksızlık tamir edilmiş, hem 
de Ebedi Şefin emanetlerine sada
katten ibaret olan andımız yerini bul
muştur. Büyük milli bir davanın ni
hai zaferini sevinçle kutlamağa ha
zırlanan her Türk, Hatay'ın hür 
ufuklarında, dalgalanan şanlı sanca· 
ğunız ve ATATORK'ün aziz hatı
rası önünde bir kere daha eğilmek
tedir. 
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Hııtayın ıına vııtıına kııvU§m4Sı için en 
büyük ha.ssıısi11eti göıteTen 

EBEDt ŞEF ATATVRK Hııtayın tıM ııııf4"4 i!tilıakıııdıın evvel ve •onnıki haritası 

EBEDt ŞEFIN emanet ettiği Hııtııyın 

kurtulU§ i§ini ıafeT!e bıışıının Milli Şel 
tıa Rei.ricilmhurumuz JSMET JNôNO 

.. - . 
TURK MLLETI 

Sevi ve iftihar et 
ünkü en büyük davalarından 

Birini daha kazandın! 
Türk milleti .. 

Seuin.. iftihar et ..• 
En büyük davalarından birini daha kazan • 

Jın!.. H k t l • · b 
1 

AT ATORK, atayın .. .ur u maaı ıçın, u 
Türk urdunun tam hurrıye~e, !Jna vatanın 
şefkatfı ağuşunda hak~! ~~an ınkı1~fın'! k~vuş. 
maaı j in yıllarca en b!,1-yuk haaaaaı:)!etı .{{osler-

ı m · ti. Hatta rahatıı.z~ıgının başladıır!, gunlerde 
aailığından büyük bır ~rçayı bu gu~e~ vatan 
t • ın kurtulmaaı ıcın feda etmıftı. 
opragın • • 

ATATURK 
Ha ata gözlerini kapamadan önce mu.zaf -

fer !erinin bir kıımı ola!] Hatayyı k.'!ncf..ı mu
kadd tına aahip oldul(UnU 11ormu1tur. Bu 
d eka_li de "ildi. Bir Türk yurdu, ana vata

a un had · !f! h ·~ kalamazdı. nın va etınden arı,, . • b ··ı .. l" •.. .. 
Tecezzi kabul etmiyen ııyaaı u un ugu~!'z, 

· ı· ·• Halayın Türk hududları ıcıne 
emnıye ımıM, . . d B h b" il 

l ı·cap etttrı"or u. u em ır va.z e a ınmaaını • . HAKi 'd · h de en büvi;k bır . . .. ı ı, enı _ - ~ 

•• 
ATATURK 

Halayın tam kurtulu~unu tahakkuk ettirmek J 

vazifesini büyÜk halelı iSMET INiJNONE ve 
Türk milletine emanet etmi1ti .. 
Onun bu mukaddes emaneti, onun vaaiyeti 

artık yerini bulmu1tur. 
Hatay kurtulmuştur .. 
Hatay Türk yurdundan bir parça olmuflur. 

En haklı bir da11anın zaferi kar111ında ba.z:ı ho
murdanı1lara raimen, şüphe edilemez ki Ha
layın kurtuluşu Akdeniz aulhunun aynı zaman
da büyük bir zaferi olmu1tur. 

TURK MİLLETİ 
Sevin .. Ve övün .. Sana buj(ünkü hududau:zı; ae-

11inci temin eden mukaddea ôLOYO, büyük 
AT ATORKO düfiin .. Onun huzuru manevi.in-
de ei_il.. k' 

Ve bir daha andic ı TORK vatanının bütün
lü • ü ebedidir ve ebedi kalacaktır. 

Rusya ile anlaşmek için 
Londrada büyük inkisar havasına 

Italya mali iflas yolunda 
Döviz kaçakçılığının mesuliyetini 
yine yahudilere atfetmektedirler 

ItııLyıın pıırl<lnıenıoaundan bir görünüş 

Roma, 23 (Ö.R) - İtalyada ekonomik tebliğde kabahat bermutat ... Y abudilere 
vaziyetin vehamcti, faşist hükümetinin yükletilmelcte ve şöyle denilmektedir ı 
neşrettiği. son bir emirname ile tezahür •Yahudilerin faaliyeti sebebiyle bil· 
etmc.ktcdi~-. İmklinını bll:1an İtalyanlar yük bir mikyas alan döviz kaçakçılığı 
ellerındeki kıymetleri harıce kaçırchkla- Jtalyan milli vicdanını yaralarnaktadir .. 
rmdan ve bu hal son zamanlarda çok Vatana karşı işlenen bu hilenin hukuk! 
geniş bi~ ~kyas aldı~dan hükümet cepheden tetkiki ve layık olduğu cezaya 
telAşa duşıntiş ve bunun onllne geçmek çarptırılması zamanı gelmiştir. Bu ceza 
lçln kaçakçılık suretiyle kıymet ihraca- idamdir. Bunun tatbikinde hiç bir mcr• 
tı yapanlara karşı idam cezasını tesis- hamet gözetilmlyecek ceza hiç bir 
ten başka bir çare bulamamıştır. Bu sebeple azaltılmıyarak memlekete bu 
tedbiri müdafaa için neşredilen resmt - SONU 5 İNCİ SAHİFEDE -

100 Rus tayyaresi 
Mançuride Japon
ların taarruzuna 

mı uğradı? 
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TARiHi ROMAN: Y A Z A N : Şahin AKDUMAN 
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Şerefli 
Bir netice ŞEHiR HABERLERi ~ 

Enstitü 

lzmirin En Güzel Yeri 

Şehir Gazinosu 
AÇILDI 

iunirin emsalsiz ~'buna moiern Wr m"v-1" yeflllikleri UMIDda 
seyretınek ve enfe mezelerle buzlu ıpiler ipim için Yecbe yenlir. 

---ı':r----
ŞEVKET MU;.tN 

-Elhamra Sinemasında 
En ucuz ClatJerle en büyük bir p~o(nm FRANSIZCA SÖZL'Ü İKİ 

ŞAHANE FlLlM BİRDEN 

1 SATILIK BEBEK 
RAŞ ROLLERDE : Joan Cra"rford - Spencer Tracy 

2 ... SENORITA 

l 

BAŞ ROILERDE : JEANETI'E MAC DONALD - NELSON EDDY 
Programa llAve olarak 

Dolt RUMEN hariciye num ekselans GAFENKONUN lstanbulda karşı
lanması merasimi V. S. 

FİATLER : 20 - 25 - 30 - 40 KURUSTUIL 
SEANSLA& : SENOBİTA : 3.00 -1 nE. .. s. BEBEK : s.oe - 9.H DA -



Hatay Ana Vata
na ilhak edildi 

Türkkuşu 
--t:r-

Ç iv r ilin ziyareti 
Bir hamiyet yarqına 
oe.slle olmuştur. 

Ankara 23 (A.A) 
Türkkuşu filosu
nun Çivrill ziyaret 
etmesi kazada şlın
diye kadar eşi gö
rülmemiş :heyecan
lı, coşkun bir bay-
ram havasına sahne 

' olmuştur. Milli ha-

1• ttı• fak mu r.a~~::ty== 
• ~:r~at~a:ğe k':; Türk - ·Fransız 

ah edesi dün 
halkı, Hava kuru-

1• m z alandı ~~. :sı:e::ı:s:: e e • betTü etmek için 
birbirleriyle adeta 
yarışa girmişler-

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -:-ı~e Tür~ . F!ansız deklhasyonlarılh~?a aramızda halli ic:_ap ede~. hususi ;;;;~;;::!::;rdt;~r- SABİHA GÖKÇEN 
başkAtibi B. Rounun, hariciye vekMeti ıınza edilmiştır.. İmzaya Fransa. ha-ı hiç hır mesele kalmadıgını muşahede 46 dönüm tarla, 167 lira para, 6 altın, 
er~~ ve yerli ve yabancı matbuat riciye nazı~ ~· Bo~e. mutat merasimle etm~kl~ mem~':1num. • iki gümilş kuşak, bir seccade, iki kilim, 
mumessillerinin hazır bulunduk.lan bu riyaset etı:n~ştir. Harı~ye nazırının ya: 1'.,u~kiye sc!ırı B. Suat Davas ~r:msa bir öküz arabası, 13 koyun, bir kısrak, 
merasimde vesikaların imvısını mütea- nında ha~ıcıy~ nezareti ~ene~ ~ekr~!e.~ı harıcıye nazırına şu cevabı vennıştır : bir manda, iki dana, üç inek, üç düğe. 
kip hariciye vekili B. Şükrü Saracoğlu B. Aleksı Leıe, Şark işlen dırektoru, •Ekselans B. Bonne anlaşm~ızın Türk milletinin, göklerin korunması 
ilti taraf mUnasebetlerini sarsmış olan Türkiye sefiri Suat Davas ve arkadaşla- esas unsurlarını az ev:-e.l tahlil etti, davasına beslediği candan alakanın bu 
bir meselenin artık tamamiyle halledil- n bulunuyordu. ~unlan tekrar e~?1em zaıttı;. Yalnız bu- yeni teı:ahürilnü Türk hava kurumu 
miş olduğunu bildirmiş ve bu neticeye TÜRK - FRANSIZ giln Fransız :.1'..':11"k do~tlu~un daha bütijn yurddaşlara bildirmekle zevk ve 
varmak .Jçln aarfediJ.mif olan mesaiyi DEKLARASYONU- SJkı olarak milhurl~ oldu~u gör- gurdr duyar, muhte.:-em Çivrillilere şUk-
aitaylşle hatırlatarak bu mesaiye iştirak İlle olarak Türk deklbasyonu okun- mekle ne kadar .sevın~ ~uydu~u be- ranlarını sunar. 
•tmiş olanlara te§ekkür etmiştir. muş ve bunu Fransız deklArasyonu ta- yadn etmBe~.t~ter~k~~~~:cesulhgım yalnız 

Zogo Parise 
B. Şük:rU Saracotıu B. Masiglinin da- kip etmiştir. İki deklArasyonda da . bu şu ur : u ~ m . ~. . un .mu

jma tekrar etmlf olduğu bir cUmleyi anlaşmanın hiç kimse aleyhine milt;e- ~f~~ndan ıbarettır. B~m istedikle
•Hatay meeeleal hali ve istikbali zehir- ih lmadığı tasrih edilmektedır. nnuz hiç kimseye karşı, hiç bir mem
lıyen bir maıl' meaelesidir. cümlesini ;:=k _ ~ansız deklArasyonu, Tilrk-İ~- ~~~te kaf"1. de~dir. ~81: il~ ~P etti
kaydeylemif ve : İşte bu mesele bugün giliz deklArasyonunun tamamiyle ~Y?ı- guruz su~h ıde~lı M~-~~ımız .olmuş
kat't surette halledilmiş bulunuyor de- dir İmza merasiminden sonra harıcıye tur. Bu ıdeal .~za ettıguruz vesıka ile İstanbul 23 (Hususi) - Şehrimizde 
Jniştir. ' ~ B. Bonne ~ beyanatta bulunmuş- tahakkuk etmıştır. ~~ansa ve Türkiye, bulunan .sabık amavutluk kralı Zogo 

Hariciye vekilimi• nihayet şampanya tur.: .. s';11~un :r;'~af~sı 1~• daha tam bir ve kraliçe Jcraldin ayın yirmi dokuzun-

gidiyor 

kadehini Türk - Fransız dostluğu ,ere- .Türk - Fransız de~asyon~, Türk bırlik te,.kıl etmışle.rdır.• . da Pire yoliyle Avrupaya hareket ede-
ftne kal~ ve sözlerini şöyle bitir- İngiliz deklarasyonunun ıbarelerini ay- FRArSAF SURİYEDEKI cektir. Kral Zogonun bir müddet Paris-
miştir : nen tekrar etmekle ~ ':'e ~ki~e- VA~ FES ·: .. te ikametten sonra Londraya geçeceği 

•Bu dakikada Ti.irk _ Fransız dostlu- nin mütekabil taahhütlerını, Turkiye Parıs, 23 (Ö.R) - Tür~ - Fransız an- de söyleniyor. 
funa içlyorwn. Pek yakında da Türk- ve İngiltere arasındalrl k"?'şılıklı taah- laşınası~. taın~la~ uzere, Fra~- -•-
l'ran ittifakına 1 ğiz • hiltlere tamamiyle mil vazı kılmak ga- nın Sun) edeki vazıfesı hakkında Pans-

8 
• J b ı · w • ~ bUyUk el~ B .. Masigli verdi- yesini takip etmektedir ve hedefi şun- te şu .. deldi~asyon i~ ediJmiştir : ) r a p 0 0 t e J gJ 

.ii cevapta Hatay işinin kat't surette hal- !ardır : ·~umhurıyet hukümeti, Fraosanın 
lediıınesınd d duğu zevki tebarllz et- 1 - Akdeniz mmtakasında bir harbe Surıyedeki vazifesinden bir üc,:üncll dev- ku"' k bı• r zafer tirmiş &~ ulat işinde bezlolunan müncer olacak bir taarruz halinde iki Jet lehinde feragat etmesinin asla Fran- m eş 
gayretle~e ~t ederek bu arada bil- hülriimet birbirine bütün kuvvetleriyle sarun hatırından geçmedi~ni beyan ey- h b ~ . 
hassa hariciye vek.lletl kltibi ~~i yardım etmeği taahhüt etlerler. . Jer. Paris 23 haziran 1939 .. İm7.a : Bonne• a e rt Ve l 1y0 r 
B. Numan Menemencioilundan. sıtayış- 2 - ~~ hususta ~t1 ~~ ım: Ankara 23 (A.A) - TEBLlG:· J"l 
le bahsetmiş ve Fransa ile Türkiye ara- zasma ıntızaren mutekabıl emnıyetlcrı T" k' . . . . .,,-·---
amdald samımı dostluğa emin bulunan için icap eden tedbirleri şimdiden mü- ur ı.y~ ıle ~unye arasın~~ki ar~zı Londra 23 (Ö.R) - Mançukudan gel-
Fransıs hükümetinin gösterdiği anlaş- zekere etmeli taahhüt ederler. meselesının katı surette hallını ve hın- diği beyaniylc Japonlar tarafından neş-
ma zlhn.fyetfni de aynca kaydeylemiş- 3 - Ankara ve Londra arasında tea- netice Hatay araz.isinin Türkiyeyc ilha- redilen bir tebliğ ezici bir zafer bildir -
tir. ti edilen deklarasyonlar gibi, Fransız- kını :tazammun eden anlaşmalar bugün mektedir. Bu haber diğer hiç bir kay-

B. Masigll nihayet Rei.sicümhur İsmet Türk deklarasyonlariyle tesis edilen te- hariciye vekili Saraçoğlu ve Fransa bü- naktan teyid edilmemiştir. Bu raporun 
fnanOnOn Parti kurultayın.da söyledi~i sanüdün de ha lıca hedefi sulhun mu- yük elçisi B. Massigli tarafından mera- hakikate ne derece uygun olabilecei'.,rini 
nutukta Tilrk - Fransız münasebetlerı- hafazasıdır. · . mah ·ı · dilıni ·k· 
n1 al!k dar eden bir cümlesini, •Hatay .:Fransa ve Türkiye arasında mevcut suru susa ı e ımza c .. Ş ve ı ı takdir için neşredilen neticelere bir göz 
işlnln hallinden sonra Fransa ile Tür- olan bağların bu suretle sıklaşmasından devlet murahha!lan bu munasebetle atmak. kafidir, 
kiye arasındaki yakınlığı hiç bir kuv- bilhassa mesudum ve umumi siyaset sa- dostane nutuklar teati etmişlerdir. Japon tebliği işte şudur: 
vet bozamıyacaktır- cümlesini hatırlat- cl50 Sovyet tayyaresi dün Mançuku 
mış ve kadehini iki millet arasındaki s t b e e • hududunu geçmişler ve derhal 18 Japon 
yakın dostluk şerefine kaldırmıştır. a ye 1 na Si 1 ŞI tayyaresinin hücumiylc karşılarunışJar-

İkl hilkümet mümessillerinin bu sa- dır. Adam ve malzeme itibariyle muaz-
mimt temennilerine merasımde hazır zam te!evvuklarına rağmen Sovyet tay-
bulunanlar da kadehlerini kaldırarak yarclerindcn 49 zu düşürUlmüştür. Beş 
candan iştirak eylemişlerdir. d 'l Japon tayyaresi zemine yuvarlanarak 

Bu kadar samimi bir hava içerisinde Denizbank sabık umum mü ürü l e parçalanmıştır.> 
geçen bu imza merasiminin akabinde Bu sonuncuların düşman tarafından 
~=:~~·~o~~u=~a!~l! ~;:anme:~ altı arkadaşı dün tevkil edilmişlerdir düşürUldüğilnü bile Japonlar söylemi-
ler hakkında Anadolu Ajansına şu iza- yorlnr! 
hatı liltfetmişlerdir : 1 ) 250 b' D 1 1 f d k k Cungking 22 (A.A) - Çekini ajansı ıstanbul 23 (Telefona - mı ev et a ım satımına esa an:ıtırmn Şlındi imza edilmiş olan vesikalar bir bildiriyor: 

k 1 iki 11!.ı..:ı. b' ıı·raya usulsüz ve yolsuz ve kanunsuz sa- J sureti!~ menfaat. t
0

emini, res. mi. evrn .. kt.a anlaşma, bir proto o, · · aııiAa, ve ır _ Çin kıtanları Liulinin istirdadından 
b 1 il iki. kt ta ibar ttir' S b'nası i"i adliyeye intikal sahtekarlık, vazıfcı memurıyetı suııstı-

Cenevre afyon kon
feransı kararları 

Istanbul 23 (Hususi) - Cenevrede toplanan beynelmilel afyon konferan
sına iştirak eden Afyonkarahisar mebusu B. Hamza Osman bu sabah Cenev-
17den avdet etti. B. Hamza Osman gazetecilere beyanatında konferansın mil· 
hun. kararlar verdiğini, kontrol usulünün eski şeklinden çıkarıldığını, müs
tahsil .ve müstehlik memleketlerinden müteşekkil bir heyet teşkil olunaca
ğ~?·· ura~t te tahdid olduğu takdirde fiatlerin yeniden tayin edilmi~ e!laslara 
~oer tesbıt edileceğini, müstahsil olmıyan memleketlerin badema nfyon ziraa
üne başlamıyacakJarını, beynelmilel muahedeye dahil müstehlik memleket
lerin muahedeye dahil olmıyan müstahsil memleketlerden afyon satın alamı
yacaklannı söyledi. 

Istanbulda bir tramvayla bir 
arasında çarpışma kamyon 

Istanbul 23 (Husus!) - Bu sabah Kabataşta 243 numaralı tramvayla bir 
kamyon arasında şiddetli bir müsademe oldu. Bu müsademe neticesi tram
vay yoldan çıktı ve hasara uğradı. Kamyon parçalandı. Insanca zayiat yoktur. 

Mecliste Barem müzakerelerine 
dün de devam edildi 

Ankara 23 (Telefonla) - Bugünkü B. M. Meclisinde sivil barem 
projesinin müzakeresi ikmal edilmiştir. Bugünkü toplantıda muvak
kat maddeler de kabul olunmuıtur. 

Bundan başka, deniz yollan işletme ve teşkilatına ait kanun da ka
bul olunmuştur. 

Alman - Sovyet mün~sebatı 

Almanlar Ruslara 750 
milyonluk kredi açıyor 

Berlin 23 (A.A) - Alman sanayicilerinden mürekkep bir heyet, 
Alman - Sovyet iktısadi münasebetlerini islah etmek üzer,.. Moskovaya 
7 iş adamı göndermeğe karar vermiştir. 

Söylendiğine göre heyet, Sovyetlere 1 O sene vade ile 750 milyon 
marklık bir kredi açmayı teklif edecektir. Bu kredi ile Sovyetler, Al
manlardan mal alacaklar ve Almanlar da Sovyetler birliğinden mü
him miktarda iptidai maddeler tedarik edeceklerdir. 

Heyet azasından bazıları şimdiden yola çıkmı§tr. Diğerleri yakında 
hareket edeceklerdir. 

Bulgaristan kralı 
Macar naibi 

• 
yaverı 

Amiral Hortinin 
ile görüştü 

Sofya 23 (A.A) - Kral, Macar naibi Hortinin dün Sofyaya &'elen 
baş yaveri general Keresztes Fischeri kabul etmiştir. Naibin baş yaveri 
krala M~car Leyakat nişanının büyük salibini tevdi eylemiştir. 
. Merasımden s~~r": kral Mac~r g.:neralı şerefine bir ziyafet vermiş, 

zıyafette prens Sml ıle başve.kıl Kose lvanof, Macaristanın Sofya el
çisi ve diğer Bulgar şahsiyetleri bulunmuştur. 

Paderevski'nin Leh milli nıüda-
faa istikrazına iştiraki 

\ prosever a e me up n e · tın alınan atye 1 
y 

1 
sonra Kuindu'daki Japon mevzilerine 

Bunların esaslarına göre 1921 - 1926 ve ma ·· h" .....:._ k d 
ı J 1 b d im 1 etmiştir. T hk'k 'Ik.. 'k 1. .. ucum .. ~~e üşmanı ağır bir hez.ime-1930 mukave e eriye tes ite i iş o an b k D · b k U a ı atı once ı tısat ve ma ıye mu· ğr tm 

1 
d y· . k d d" 

d hih dilınek ti J Bu yüzden bugün sa ı enız an · f . . A te u a ış ar ır. ırmı a ar uşman hattı hu ut tas · e · sure Ye ettışlerı tarafından yapılmış, evrak teka- b .. 
1 

.. "k' . ..k k .. . 
H ta T .. k'ye . . ilh k 1 mak mu''du"ru·· Yusuf Ziya öniş, Muavini Tahir ··ı 'k . . . . su ayı o muş ve ı ısı yu se rutbelı ol-a y ur ı arazısıne a o un - mu ettı ten sonra adlıycye vcrılmıştır. k Uz 

40 
b . d'l . . 

tadır. Hatay ile Suriye arasındaki hu- G k katı Baro inzibat meclisi aza- T k'f k d" d" .. h.k. . mn ere su ay csır e ı mıştır. 
dut esasen bir Ti.irk - Fransız askerı ev ep, avu ~v 1 arnrı or .un~u. sorgu .n 1~1 6 Top, 40 mitralyöz ve bir çok ınühlın-

sından bay lsmaı·ı, katibi umumi Sadun Sa h t f d ) t T '-'f d 

Londra 23 ( ö.R) - Meşhur piyanist ve eski Lehistan Reisicüm
huru Paderevski milli müdafaa istikrazı için, Lehistan tehlikeden kur
tuluncaya kadar, devamlı surette ayda 1 O lngiliz lirası vermeği teahhüt 
etmiştir. Varşova gazetelerine gönderdiği bir mektupta diyor ki: 

Büyük garp demokrasileri lngiltere ve Fransa tarafından alınan va
ziyet ani harp tehlikesini bertaraf etmiştir. Düşman tehdidi karşısında 
Lehler iç ayrılıklarını bırakmışlardır. Fakat tehlikenin geçmiş olduğunu 
sanmıyalım. O daima mevcuttur. Onunla tekrar ne zaman karşılaşa
cağımızı bilemeyiz. Her vatanda~ muntazam surette her ay milli mü

heyeti tarafından tahdit edilmiş bulun- mı ara ın an verı mış ır. evıu e ı· ınat ele geçirmişlerdir. 
makta idi. Bu tahdit iki üç noktanın çok Galip, Denizbank mühendisi ~eşe~ K.a· !enlerden maada Denizbank erkanından Şehir imar planı 
ufak bir tashihi ile yeni hududu te~kil zım ve Meteöz Semens tevkıf edılmış- Hamdi Emin ile Reasürans avukatı Atıf JLK dangrın 

edecektir. Vesikaların dig-er hükümleri, l hakkında da ihzar muz-ekkerelerı· kesil- OKULLAR }erdir. Mevkuflar §U suçlar a maznun· T tll 
bir takım emval hukuk ve menafii mc- miştir. a devresine girdi 
selelerinin halline mütedairdir. Mukave- durlar. İlk okullarda ikmal imtihanlan da 
le tasdiknamelerin teatisiyle meriyete bitmiş ve vilfıyct içindeki bütün ilk okul-
gİ.recektir .. Fakat bu tasdiknameler en R l 't l t k Jar tatil devresine girmiştir. 
geç 23 temmuzda teati edilmiş buluna- umen er J ~ a yan a ı- Liselerde olgunluk imtihanlarına de-
Cakbr. Fransız askerinin Hatayı tabii- vam edecektir. Haber aldığunıza göre 
Yesi ve Fransız makamatının devir ve l •t şimdiye kador elde edilen neticeler ta-
teslimi de en geç 22 temmuzda ikmal mı n ı m a glı,J u.Ap ett l er lebeni_n sınıf .geçmesi bakımından g~en 
edilmiş olacaktır. . senenın fevkindedir. Bu sene İzmir lise 

Londra, 23 (Ö.R) - Hatayın Tilrki- ve orta okullarında ikmale kalanlar ve 
:Veye ilhakını temin eden Türk - Fran- dönenler nisbctinin yüzde otuzu aşnuya-
sız anlaşması mucibince Türkiye Ha- nh (AA) _ Danimarka fut- takımı olan Bologne takımını sıfıra kar- cağı anlaşılmaktadır. 
tayda ekalliyetlerin hürriyetini koru- Ko~ ag,N . eç futbol takımını 35 şı bir sayı ile mağlup etmiştir. Maç es- Kız cnstittisü ve akşam sınıf okulu ta-
mağı ve keza Surı'yenın· tamamiyetini ~l ta ~~· .?rvcehesinde yapılan bir nasında bir takım hndiscler olmuştur. til devresine girmictir. hın seyırcı muva . . " 
muhafaza eylemeği taahhüt etmiştir. ta 6/3 yenmiştir. Daha oyunun başlangıcında her ıki -*-
PARfSTl:Kİ MERASİM maç MENLER GALİP taraf oyuncuları asabiyet göstermeğe BELEDİYENİN 
PARfS, 23 (Ö.R) _ Paris~e, sa~t R~ A _ Bükre.şin Venüs başlamışlardır. Birinci ha!tayimd•e Ro- Sıhh 

18.30 da Ankaradaki merasune mu- Bukr
1 

eşk (A. jtalyanın en mükemmel manyalı oyuncular sıfıra karşı hır sayı at bütçesi 
nıasil merasimle hariciye nezaretin- futbo ta ıını, ile galip vaz.iyctte bulunuyorlardı. tasvip olundu •• 
_... •& Z& ' İkinci haftayimin başlangıcında İtal- İzmir belediyesinin 1939 yılı bütçesi-
r tı1BAREN yan oyuncularından meşhur Endreolo nin sıhhat ve hayır işlerine ait kısmı 

BUGÜNDEN Macar hakemi tarafından oyundan çıka- Sıhhat vektıletinee tetkik ve tasvip edil-

K · ı H k •nema .J rılmıştır. miştir. 
U• tur1nar Sl sınaa Diğer İtalyan oyuncu]ar da hakeme ------------

,,, küfür ettiklerinden çıkarılmışlardır. Bu 
ÖK FfLiM suretle İtalyanlar, maçı 8 oyuncu ile ve 

K l SiıdKEŞStz 1 BÜNY ç L 1 N m~~;~~~:itimıişlerdir. 
J- . Berlin (A.A) - Vestfalya ekibi 

· •Schalke• dün 90.000 seyircinin karşı-
ROBERT TAYLOR ·BARBARA STANVICK sında Vjyana ekibi •Admira• ya, 9/0 

b' b'rini seven iki gencin ebedi derdi kıskançlık.. galip gelerek Almanya futbol şampiyoNeşe, gençlik, maceraBvuefilim~r ıhakik'ı bir ~-'-eserdir .• 
~ nasını kazanmıştır. Maç esnasında bazı 

A T E Ş B O•• c E G 1 :=~~~ı~,;:,bb~m=yahya 
Alman sporları şefi Avusturyalı oyun

cuları Alman sporları birliğinden çıkar-
JANET'l'E MAC DONALD - AI.LAN JONE.S . • , mış, oynamalarını bu suretle tamamiyle 

&~ır .•• u .. pı1r iizik yüksek kudrette yazılmış harikulide nefıs menetmiştir. 
~· ._.e .-, ses, m ve ·· ··k 1·1· bir ""aat harika.~dır Ad · kul"bü d Ja :a sporcu bir mevzu .. Bu huyu ı !..:! ..... ":":............................. • mıra• u e:rasın -

.. SEAN~·b;···~.·00:0,AftŞ"iiöCE~f: 3 - 1 KISKANÇLIK: 5.15 - 9.15 Iuk Zihniyetini telkin edemediği için 

2 FİLİl\I BiRDEN 
3.30 - 6.30 ve 10 seanslarında 

AS'Ri EVLİLER 
(L'ange du Foyer) 

LUCIEN BAROX'nun 
kahkahalı komedisi 

1.30 - 4.45 ve 8.30 seanslarında 

BaJılr Delllıanlı 
Garry Cooper - Jean Aı1hur 
İlive : METRO JURNAL 22 
FİA TLER : ZO, 25, 30, Tale
Iebe salon : 10 KURUŞ'tur 

dafaa sandığına bir şey vermelidir. 

Pamuk ve Kauçuk 
lngiltere ile Amerika bu mühim 

meselede anlaştılar 
Londra 23 (ö.R) - Avam kamarasında ticaret nazırı Sir Oliver 

Stanley ~u beyanatta bulunmuştur: 
c Parlamentoya bildirmekle bahtiyarım ki, harp halindt: kullanılmak 

üzere, Amerikan pamuklarının lngiliz kauçuklarile mübadelesi ve ln
gilterede bu maksadla bir pamuk stoku, Amerikada da bir kauçuk sto
ku tesisi için bir müddettenberi Amerikan hükümetile cereyan etmek- · 
te olan müzakereler son safhaya gelmi§tir. Bugün Amerika sefirile bu 
hususta bir anlaşma imza edeceğiz.» 

Son haberlere göre harp halinde kullanılacak pamuk ve kauçuk 
stoklarının lngiltere ve Amerika arasında mübadelesi anlaşması akşam 
Sir Oliver Stanley ile Amerika sefiri B. Kenedi arasında imza edil
miştir. 

11•••ı•ı•ımu~JJ••11M1m::ıas2~n~Z1t!ZJJ11Pm:l!BEIZ"2'Zi7...?.7~••~oıı_,_,~•1111ı1111ııill .... ı••~ 

y E N i' NİN 3 1JNC0 ŞAHESER FfLiMLER 
HAFTASI 

Türkçe YENİ KOPYA 
A YNAROZ KADISI 

HER İKİSİ DE iZMİRDE iLK DEFA 

· Caniler Elinde Esir 
GVRLEYEN KURŞUN 

1'ÜRKÇE EN YENİ FQKS JURNAL 
Cumartesi, puar : 10 - 12 - 4 - s 

Camart~ pazar pnıeri 1 de Kıskançlık filmi ile başlar mevsim sonuna kadar fÜliyette bulun-
... _ ...... ._ .... İıİİlli .. İIİlili.(ltiiiıillilİIİIİll __ _.. 1Dfktan- nwwflhnitür .. 

Sair ~nler: 12 - 4 - 8 DE 
~·········· ···························································•····•····••·· 
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Hatay'ın na a a a tiha 
sebetiyle Başvekilin eya 

•• Dün Bursayı ziyaret etti. Bu akşam 
u a- Bükreşe' hareket etmesi muhtemel 

a ı 

• 
ıy -

•• uoya s 
ürk-Fransız mü tere be a • 

esı a 
Ankara 23 (A.A) - B. M. Meclisinin 5 - Nihai anlaşmanın ikmalinden ev- meksizin. bütün istiklalini muhafaza et-

bugüokü toplanbaında ikinci celse llçıl- vel karşılıklı tanhhUtlerin mevkii fiile mekte ve ayrı bir sulh amili halinde 

(l&ğı zaman reis Şemsettin Günaltay söz 
ba§velcllindir, demil ve aürekli alkı~lar 

arasanda kürsüye gelen başvekil Dr. Re
fik Saydam aağıdaki beynnatta bulun• 

geçmesini icap ettirecek şartların daha mevkiini tutmaktadır. Beyannamedeki 
sarih bir surette tayini de dahil olmak bu madde her kesin anlamış olacağı veç

Mrsır hariciye nazın Ankara radyo istluyonunda hit4berini okurken (A.A) 

muşturı 

hi le Türkiye ile Fransarun Türkiye ile 
üzere bazı meselelerin daha derin bir İngiltere arasında olduğu gibi bu filtlt 
tetkike ihtiyaç gösterdiği her iki hükü- Ue gösterilen endişelerini ve husust va
metçe kabul edilmektedir. Bu tetkik ha- ziyetlerini alakadar ediyor. 

İstanbul, 23 (Hususi) - Mısır harici- J valisi, belediye reisi, emnlyet direktörü ! ler ve akşam ~ vakit yine Trak npa
ye nazın ekselins Abdüllettah Yahya tnrahndan karşılanan misafir nazır vo ru ile ~ehrimizc avdet ettiler. Ekselam 
paşa bu sabah Trak vapuru ile Mudan-! maiyetindeki zevat otomobillerle Bursa·! AbdUHettah pnşanm yamı nk§nnı Bük· 
yaya gitti. l\Iudanya hkelesindc BUl'Sa ya gittiler. Camiler ve kaplıcnlan gezdi- reşe hareket etmeleri muhtemeldir. 

Muhterem arkadaşlanm, 
Geçen mayıs oyının l 2 ainde Türkiye 

ile lngiltere arllsında muhtemel taarruz

lara karşı teşriki mesaiyi istihdaf eden 
müşterek beyannllmeyi bu kürsüden oku· 

len devam etmektedir. Yedinci madde bir gaye etrafında bir-
6 - Iki hükümet balkanlarda emniye- leşcn memleketlerimiı.in sulh mıntaka

tin teessilsünil temin etmek lüzumunu sını tevsi etmekte serbest olacaklarını 
dahi tasdik ederler. Ve bu gayeyi en se- göstermektedir ki, bu da akdetmiş ol

duğumuz asistansın hangi yüksek idea
li bir surette istihsal için mUşavere ha- le müstenit olduğunu bir kerre daha is-

Az z Ha:tayın k.nrtnlnşn 
yarak yüksek tasvibinize arzetıniı oldu
ium zaman Türkiye ile Fransa arasında 
ayni esasta anlaşmaların derdesti müza
kere olduğunu söylemiştim. Bugün hu
rurunuza Türkiye ile Franaa orasında 

müznkereai itmam edilen beyanname 

lindedirler. pat eder. 
7 - Şurası mukarrerdir ki, yukarıda Muhterem arkadaşlarım, 

zikredilm~ olan hilkilmler iki hüküme- Siyasetinin bütün inkişafları milletin 
tin her hangi birinin su1hun takviycsin- hakiki menfaatlerini dikkatle aramakta, 
deki umum! menfaat iktizasından ola- memleketin emniyetini teyakkuzla ko

rumakta mündemiç olan Türkiye cilm
rak diğer hükümetlerle anlaşmalar ak- huriyeti hükümcti Millet vekillerinin 

Italyan radyolarını ve ltalyan gaze
telerini küplere bindirmiştir 

metnini getiriyor ve aulh davasına yeni 
Ye kuvvetli bir düğüm ilave eden bu t* 
rik.i mesai senedini millet vekillerinin 
yükııck tasvibine arzediyorum. (Alkışlar) 

Türkiye - Fransa beyannamesi, lngil
tere bükümetiyle kararlaştmnış ve tntbik 
mevkiine koymuıı olduğumuz beyanname 
metninin harfi harfine aynidir. (Bravo 
aesleri) 

detmesine mani değildir. yüksek direktifleri ve teşvikkar tasvip. 
Aziz arkadaşlar, leriy le kendine vermiş olduğunuz vazi-
Birinci maddesinde iki memleket ara- feyi ifaya çalışmaktadır. (Alkışlar.) 

sındaki görüş birliği ve mütalfuı edilen Bu vazifenin bir eserini daha yüksek 
siyasi vaziyetin nynı şekildeo muhakeme huzurunuzda getirdim. Türkiye - Fran
neüccsinde müşterek taahhütlere giril- sa müşterek beyannamesi hakkında açık 

ı·eyleriniz.i kullanmanızı rica ederim. 
mek kararı verilmiş olduğunu ifade et- Başvekilin bravo sesleri ve sürekli 
mekle Türkiye ve Fransa son 7.!lIIlanla- alkışlar arasında karşılanan bu beyana
rın badisatında sulhu tehlikeye düşü - tını müteakip bir çok hatipler söz al
:ren ve kendi emniyetlerine müteveccih mışlar ve bu müzakere sonunda açık 

Büyük bir dava uğrunda girişilen mü- inkişaflar gösteren manzaraları aynı reye müracaat edilerek beyanat üç yüz 
tekabil teahhütlerin iki devlet ve millet sulheperverlik mefk\lresine ve aynı ko- kırk üç reyle mevcudun ittifakiyle tas

vip olunmuştur. 
arıuımda tam bir itimat havası içinde ak· 
tedilmesi ve bunun için de arada mnzi· 
den müdevver bazı pürüzlerin halledilmiı 
olması hem bize ve hem de Fransa hü-
kümetine daha muvafık göründüğü için
dir ki, bu beyannameyi esasları ta mayıs 
aymdanberi mukarrer olmasına rağmen 
timdi yüksek taavibinize arzediyorum. 
Menfaatlerimizin hislerimizle müteradif 
olarak bir çok noktalarda birleştiği Fran· 

sızlarla artık en kuvvetli rabıtalar bizi 
birbirimize bnğlarnıı oluyor. (Alk~lar) 

runma vazifesiyle muhakeme ettiklerini M ANKARA, 23 (A.A) - B. M. ecli-
gösterme'ktedir. si bugün Şemsettin Günaltayın başkan-

Ikinci madde beyannamenin istihdaf lığında birbirini müteakip iki celse ak
ettiği hususlarda geçici bir teşriki mesa- dcylemiştir. İlk celsenin açılışıru müte
iyi değil hakiki hedefin uzun vadeli bir akip reis sözün hariciye vekiline ait ol
brleşmede mündemiç olduğunu kabul duğunu bildirmiş ve hariciye vekili B. 
ve tesbit edçn' Vf: M.\'i muahedp~i ;xakın Şükrii Saracoğlu kürsüye gelerek şu 

beyanatta bulunmuştur : 
bir atide akid karnnnı gösteren bir hü- •Arkadaşlar, 
küm ifade ediyor. Bu münasebetle arz- Gelecek haftanın celselerinden birin-
etmek isterim ki, Türkiye ile Ingiltere de Büyük MecliS kendi tasdik ve tetki
arasmda olduğu gibi Türkiye ile Fransa kine arzedilecek bir kanun li\yilıasıru 
arasında da knt'l ve nihai nnlaşmanın bulacaktır. Bu kanun layihası bir an
hazırlıklan silratle inkişaf etmekte ve laşma, bir protokol, bir zabıtname, iki 

Ak.denizin iki ucunda ayni aulh ga· lahika ve üç mektuptan ibaret olacak-
bu vesikaların tanzim ve ilanali kuvvei ycsinin samimi hadimleri olan Türkiye tır. Bugün imza edilmiş olan bütün bu 

ve Franaa uzun bir kara hududunun bize karibeye gelmiş bulunmaktadır. vesikalar Hatay topraklanrun Türk top-
hağladığı arazideki vaziyet itibariyle de Beyannamenin üçüncü maddesi feyiz- raklanna kavuştuğunu gösteren senet
birbirine yakın birbirinin kuvvetinden lerinden bütün sahiJdarların aynı v~- lerdir.• 

hile istifade etmelerini ideal bildiğimiz Hariciye vekilimizin bravo sesleri ve 
kuvvetlenen iki millet gibi yanyana bü- Akdeniz havzasında taarruzdan doğabi- şiddetli ve sürekli alkışlarla karşılana? 
yük davada yer almaktadırlar. (Alkış· 1 k iht'l"t t . . 'k• 1 k ı· b' bu beyanatından sonra ruznameye geçı-
lar) :~ 1 a a ıçın. ı 1 mem_ e e ın ır- !erek Devlet Denizyollariyle Devlet li-

T .. k mili t• . "d alinin' ıfl bırıne tam ve şamıl bir şekilde yardım manları idaresinin 939 yılı on birer ay-
ur e ırun ı e vas arı, taahh"tl .. ihti tm kt dir D k 

Tü k d kah anJ k d 
u erını va e e e . eme lık bütçelerine ait kanun layihaları mü-

r or usunun ram ı estanla-
1 

• • v • • • 

( A n--~Ia b 1 ") .d_,, oluyor ki, arkadaşlar; Akdenizde doga- zakere ve kabul edilmiştır. 
n ."~ .: ravo ses en .~~ 1 

t.""dll - bilecek tehlikeler ve orada kopması m~l- Müteakiben Devlet memurlan ınaa
mlzin buyuk kuvvetle ve buyuk kahra- h fırt al T'. ,_, .1 1 'lt . 1 şatının tevhit ve teadülü hakkındaki 

anı ki h dimi uz ın ar urNye ı e ngı ereyı o - · 
m ı a a olan Fransız milletinin d v .b. In ilt . ..tt fikl . 1 kanunun müzakeresine devam edilerek 
vasıfları yanında muhtemel taarruzları ~gu. gı ~ g erenın m~ e erı 0 ~ geçen celsede verilen temenni takrirle

Turkiyc ıle Fransayı da bır cephede go- riyle encümene verilmiş olan ve buna 
def etmek gayesi ile birbirini ikmal eden 
iki azmi metanet siltunu halinde dikil- reccktir. (Alkışlar, bravo sesleri.) nazaran tadil edilerek meclis heyeti 

Hayati menfaatlerimizin ve emniyeti- umumiyesine arzedilen maddeleri ve 
miş bulunmaktadır. (Alkışlar). mizin en mühim cenahı olan Akdeniz kanunun dokuzuncu muvakkat madde-

Türkiyenin Fransa ile birleşmesi dün- havzasında üç milletin teşriki mesaisi sine kadar olan kısmım tasvip eylemiş 
ya sulhunun nefinedir. Ve her türlü sulhu anyan bir idealizmi~ sulhu bul- ve birinci celseye nihayet verilmiştir. 
hnsis menfaatten ftri olarak bu sulhun mnsına matuf kuvvetli gayretlerinden İkinci celse açıldığı zaman başvekil 
muhafaza d ed k . ( 1,,,~ b"c:ka bir "'"Y değil' dir. Dr. Refik Saydam Fransa ile vaki an-

sına yar ım ece tır. A ~- Dördünci'i maddede Türkiye - Fran- ]aşmaya dair beyanatta bulunmuştur .. 
lnr, brova sesleri). v b kibe:n b · sa asistansının hakikt mfuıasını tebarüz e unu ta ir çok hatipler sO-L 

Aziz arkadaşlar, ettiren bir mefhum görüyoruz. Evet ar- almışlardır. 
Size şimdi TUrkiy - Fransa müşterek kadaşlar, bu beyanname ile giriştiğimiz -------

beyannamesini aynen okuyacak ve bu tC3hhütler yarınki muahedelerin istih- B Af t 
fırsattan istifade ederek beyannamenin daf edeceği taahhütler gibi yalnız bizim a yan e 
ihtiva ettiği maddeleri hakild mfuıa ve emniyetimiz.i korum.ağa matuftur .. Ve 
mefhumlarında hülasaten teşrih edece- hiç bir devletin aleyhine müteveccih bir Cenevrede tarih 
ğim. Bugün Pariste Fransa hariciye na- mana bunlarda mündemiç değildir. 

Beşinci maddenin mevzuubahis ettiği JoktoTaSlnl ve·rmr·sfr·r zırt ile büyük elçimiz tarafından imza temaslar biraz evvel arzetmiş olduğum aı " 
edilecek olan beyanneme şudur: gibi faaliyetle devam etmekte ve bun- İSTANEUL - Cenevre üniversitesin-

1 - Türkiye ve Fransa hükümetleri hır Türkiye - İngiltere anlaşmasının de, dünyaca tanınmış ecnebi alimler ve 
birbirleriyle sıkı bir istişarede bulun - mesnetlerini haurladığı gibi Türkiye profesörler huzurunda doktorasını yap
muşlardır. Ara1annda cereyan eden ve Fransa nihai muahedesinin de ayni ruh mak üzere geçenlerde 1sviçreye giden 
halen devam etmekte bulunan müza _ ve mfuıa dahilinde temellerini atmakta- Türk tarih cemiyeti ikinci başkanı Bn. 
kereler görüşmelerindeki mutad birliği dır. Afet bir müddet İsviçrede ka~tır. Ba-

Roma, 23 (Ö.R) - Türkiye ve İngil
tere arasındaki ittifakı takiben Fransız 
Türk ittifakının akdi ve Hatayın ana va
tana iltihakı İtalyan gazetelerini küple
re bindirmiştir. Bunun tesiriyle ne ya
pacaklarını büsbütün şaşıran resmi İtal
yan mahfelleri şimdi demokratik pren
s.iplerin ve ..... Milletler cemiyetinin mU
dafü kesilmişlerdir. İtalyan devlet rad
yosunun, sulh dostlannm kalbine inşi
rah veren bu hadise hakkındaki tebliği 
şudur: 

•Demokrasiler Akdenizde yenl bir 
hata işlemişlerdir. Fransa dün İskende
runu Türkiyeye teı·ketmiştir. Halbuki 
İskenderun Fransanın değil, Suriyenin
di. Türkiye böylece yirmi sene evvel 
kendisinden alınan bir vilayeti istirdat 

Şef 
A 

1 
_.....;...,..,~----

Hatayın Ana Va
iltihakı tana 

münasebetiyle 
Başvekilin çektikleri 
telgrafa verdikleri 
çok değerli cevap 

Ankara 23 (A.A) - Hatayın ana 
yurda iltihakı münasebetiye Reisi cüm
hur Imıet lnönüye baıvekil Dr. Refik 
Saydam tarafından çekileİı telgrafa Re
m cümhur apğıdaki cevapla mukabele 
etmi§lerdir: 

Başvekil Dr Refik Saydam 
ANKARA 

Halayın ana vatana iltihakını abden 
ifade eden mukaveleyi imza etmcğe mu· 

vaffak olduğu için cümhuriyet hüküıne
tini hararetle tebrik ederim. Milletler ara· 
sı sulh ve emniyet teminatını milli §eref 
ve menfaatle birleııtirmek gibi sağlam 

bir siyaset sayesinde reislik ettiğiniz de· 
ğerli hükümet büyük milletimizin halis 
takdirine bak kazanmııtır. 

ismet lnönü 
Bqvek.il Dr. Refik Saydam tarafından 

çekilen telgrafın metni ap.ğıdadırı 
Reisicümhurumuzun yüce katına 

YALOVA 
Şimdi toplanan icra vekilleri heyeti 

büyük ve aziz §eflerinin gösterdiği yolda 
ve yüksek direktifleri dairesinde Hatay 
davaaının Türk.iye cümburiyeti lehine ni· 
hayet bularak 20 aenelilc bir ayrılıktan 

tebarüı: cttirmi..t:... Beyannamenin altıncı maddesi Türki- ~an Afetin pederi sabık Bolu mebusu 
~- ye emniyetinin yalnız Akdenizden geçe- İsmail Hakkı Uzmay Semplon ekspresi- sonra yine büyük Türk vatanına kavuı· 

2 - iki devletin kendi milli emniyet- bilecek tehlikelere karşı değil, bu em- le İstanbula gelmiştir. masını intaç eden müzakerelerin netice· 
lcri neiine olarak karşılıklı taahhütleri niyeti alakadar edecek mıntakalann kaf- İsmail Hnkkı, kendisiyle görüşen bir lendiğini ve hazırlanan mukavelenin ve 
tazammun edecek uzun müddetli nihai fesinde belirmesi muhtemel tehditlere muharririmize ~u izahatı vermiştir : merbutatırun yük.ek tasviplerine iktiran 
bir anla§lna akdetmcleri takarrür etmiş- ve tehlikelere karşı siyaneti istilzam et- - Kızım Afet, :tmih doktorası için eden ıekilde Fransa büyük elçiai ile im-
tir. mektedir. Türk ırkı hakkında hazırladığı tezini 

Muh k d lar Cen Ü . zalandığını sevinçle arza ben[ memur 
3 _ Bu nih • la manın akdin i _ terem nr a aş , evre nivcrsitesine vermiş ve imtı-

. .. . aı ~.n .. ş . e ~. MalUmunuz.dur ki, Türkiye emniyeti- hıınını muvaffakıyetle bitirerek diplo- etti. 
tızaren Turkıye hukumctı ve Fransa hu- nin bir cephesini kuvvetle tutan ve se- masını almıştır. Yük' k 't• tl azh b I -k.. • k b 1 k b" .. h se ı ıma arına m ar u un 
umetı vu u u aca ır tccavuz are- nelerden beri feyizli semereleriyle sulh Eserinin basılması için, Fransadan makla mübahi okın başvekiliniz ve icra 

ketinin Akdeniz mıntakasında bir har- davasına büyük hizmetler etmiş olan gelmesi beklenen ecnebi alimlerin işti- vekilleri heyeti l\zam tebriklerini ve ta
bc saik olması halinde yekdiğcrlc:rlyle Balkan misakı son görüşmelerimizden rllkiyle bir jüri heyeti toplanarak son zimlerini arzederken Büyük Türkiyenin 
bilfiil işbirliği yapmağa ve yedi iktidar- bir kat daha itimat ve kuvvet bulnrnk defa eseri gözden geçirecektir. Afet bu ve cümhuriyet rejiminin Büyük Şefleri
larında bulunan bütün yardım ve mü_ çık~~ \'C bugüne k~dar olduğu gibi ya- iş .. için şimdi~~ Ccn?vrcde k?lmıştır. nin baha biçilmez sevk ve idaresi al
zahereti birbiri . "st ~ h nn ıçın de esaslı bır sulh unsuru ola- BoY.lcce bu Turk cserı bey11clmilel neş- tında daima ileriye ve daima iyiye gi
b 

1 
d kl :ne go ermege azır rak va?:ifesine devam etmek azmi kat'isi- riyat arasında yer alacak ve bütün dün- deceğinden emin olarak bir kerre daha 

u un u arını yan ederler. ni göstermekte bulunmuştur. (Alkışlar) yaya yayılacaktır. en kalbt bağlılıklarım sunarlar. Ve lüt-
4 - Gerek beyanat ve gerek derpiş Türkiye - Frnnsa miişterek beymına- Afetin eseri, alimler tarafından ala- !en kabulünü rica ederler. 

edilen anlaşma hiç bir memleket nleyhi- mcsinin altıncı maddesindeki hüküm kayla karşılanOllştır. Hayatımın en mesut bir hatırnsı ola
ne müteveccih değildir. Ancak lüzumu bittabi Balkan misakının akitlerine ver- Bu eserde, Asya Türklerinin menşe- rak yaptığım bu vazifeden dolayı duy
tahakkuk ettiği takdirde Türkiyeye ve eliği hukuk ve vezcifi hiç bir vcçhile ili- leri ve ne kadar eski zamarilnrdan beri duğum şeref ve huzura nihayet yoktur, j 
Fransa..,.. ka- lıklı hır· rd .. ifil edecek mahiyette değildir. Balkan mevcut olduklan ve vücuda getirdikleri Büyük Şe!im.. 1 

" - ·:.-ı ya ım ve muza- .sakı rrı.:,_,_. 1 ilt Tü' ki d . tl 1ı k h • . mı ..ı. un-.ıye - ng ere, r ye- me enıye er esas surette ortaya o- BBJVCkll 
eret temırune matuftur. Fransa anlaşmaları ile tedahUl göster- nulmuş bulunmaktadır.• DR. REFiK SAYDAM 

e~ oluyor.. (Haniya burası Suriye
nindi ya?) 

rFakat dahıı bUyük bir hata bir de
mokrasi ana prensibinin çiğnenmi~ ol
masıdır (!) •. B~ prensip devletlerin fa .. 
tiklM ve hükümranlığıdır. 
İskenderun sancağı 1938 den beri 

Fransanın garantisi altında Hatay dev
leti namı altında müstakil ve hilkümran 
bir devlet olarak ilan edilmişti. Bunu 
nazarı itibara almadan Fransız .. Türk 
pazarlığı bu istiklfili ilga etmekle bir 
kanunsuzluk işlemiştir. (Hiç şüphesiz 
bu kanunsuzluk Hatay devletinin kendi 
arzusiyle ana vatana iltihakı en derin 
bir arzu ve heyecanla istemiş olmasın
dan ileri geliyor .. Yoksa Arnavutluğun, 
Çekoslovak.yanın istiklallerinin ref'i, iş-

te İtalyanların kanunsuz telakki etme
dikleri hareketler bu neVidendir.) 

Ve İtalyan radyosu, kemali ciddiyetle 
şöyle devam etmlştlr : 

•Fransa Hatayda ancak bir manda
terdi. Onu terketmeğe hakkı yoktu. Ter
ketrnekle Fransa milletler cemiyetine 
karşı taahhütlerini çiğnedi ve Cenevre
nin müsaadesini almadan, mandası. al
tındaki araziyi parçaladı.• 

Bravo İtalyan radyosu (!) yanl §UnU 

hatırlatmak istiyorsun ki §U mahut Ha
beş meseleciğinde galiba siz Cenevrenin 
müsandei mahsusasiyle hareket etriılş
tiniz (!?) 
Şimdi Cenevreyi böyle candan müda

faa sal!l.hiyetini size veren o zrunaılkf sa
dakatiniz olsa gerek (!!) 

Japonların ln~ilizlere 
yaptıkları çirkin şey 

Tiençin 23 (A.A) - Japonlar tarafından kontrol edilmekte olan 
mıntakada öğleden sonra lngilizler aleyhinde muazzam bir miting ak
tedileceğine dair olan haberler üzerine fevkalade ihtiyat tedbirleri alın
mıştır. Tahrikçilerin halkı imtiyazlı mm taka üzerine yürümeğe teş
vik etmelerinden endişe edilmektedir. 

Tiençin 23 (A.A) - lngiliz konsolosluğunun bir tebliğine göre, 
iki lngiliz vatandaşı, bugün, imtiyazlı mıntaka hududunda gayet adi. 
şerait altında araştırmalara tabi tutulmuştur 

Tüccar House ile Race kulübü sekreteri Lerd, Çinli erkek, kadın ve 
çocukların önünde, bir çeyrek saatten fazla tamamile çıplak olarak bı
rakılmıştır. Araştırmayı yapan japon, Lerdi ağzını açmaya mecbur et
miş ve Lerdin lngiliz pasaportunu ağzına sokmuştur. 

lngiliz konsolosluğu, bu çirkin hadiseyi enerjik surette protesto et
miştir. 

Diğer taraftan Sovyet konsolosluğu da Sovyet vatanda§larinin ma· 
ruz bırakıldığı araşhnna hadiselerini japon konsolosluğu nezdinde 
protesto etmiştir. 

Amerikanın 7 senelik 
müdafaa planının ana 

milli 
hatları 

Vaşington 23 (ö.R) - Reisicümhur Ruzvelt 7 senelik millt mü
dafaa programına sarfedilecek 3 milyar 860 milyon doların ana hat
larını çizmiştir. 1939 - 40 senesinde sarfedilecek miktar 870 milyon 
dolardır. 

B. Ruzvelt kısa ve uzun vadeli alb cins ikraz programi hazirlamiş
tır. Ecnebi devletlere yapılacak ikrazat da bu meyanda dahildir. 

Mümeaailler meclisi 290 milyon liralık munzam askeri krediyl ka
bul etmiştir. Bu suretle ordu ve donanma için aarfedilecek meblağ 1 
milyar 7 82 milyon dolardır. Bu tahsisat sulh zamanında emaaü görül
memiş bir rekordur. 

Rusya ile anlaşmak • • 
ıcın • 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Daily Mail şöyle diyor ı 
•Tecavüze mukavemet hususunda 

prensip itibariyle umumt bir anlaşma 

mevcuttur. Fakat üç tarafın ayni de.re
cede görüşleriiıi ifade edecek tam tabir
ler bulmak 1mk.Anı henüz hAsıl olına
mı,tır.• 

,, ~· ..... , .... i~' ... ~ ;., . . ~ . • . . ' . . : ... : .....:,: 

Akdenizin • • • 
ıncısı 

Çeşme Plijlarında 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 

i Rasimpalas Oteli ~ 
• • ............................................................................. : 

20 Haziran 
itibaren 

939 tarihinden 
açıldı 



BİZANS SARAYININ İÇ YÜZÜ 
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konakta •• • 

Neşenin reçetesi 
Hormonlar 

--tr
YtıZ4n:ECZACl KEMALK.AKT~ 

Yengeç!. Bu konakta şeytanlar 
bvgünden sonra cinler de olacak 

vardı, lnşan mizaçlan çolı: baılr.a baflı:aclır. 

• Baz:ıoı hiddetli •uratı uık bazısı evhe.mlı 
• UJ'Ufulı:. lı:imisi güler yüzlü oe,eli. bir baı-

y kuı ağır bqlı gibi durgun, bundan baflı:e. 

Yakup ve Evlatları 
PEYGAMBERLER TAR/HiNDEN 
••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Yusufu kuyuya attılar 
Sonra da 

köle 
onu 
diye 

Mısıra giden 
yirmi akçeye 

bir kervana 
•attılar 

' : il = 

.-,uıırss 

••••••• • EV ...................... . 
• 

Kadın 
. 
• • . . . . 
• • . . . 
•••••••••••••••••• MODA ..... 

Faydalı reçeteler 
--tı--

Bir şifeye güneşte kurutulmuş lavan 
ta çiçekleri ve yaprakları koyunuz. Şi 
şeyi ağzına kadar 70 derecelik ispirLo · 
doldurunuz ve kapayınız. Dört gün 
tarafta bırakııu.ı. Sonra sünger kjğıd ın 
dan sürünüz bu mahlfilii sım sıkı kapa! 

engeç artık hiç sesini çıkarmadı. adam da vardı.. ül. • • kib. ı· le · h B · k.. k m ayım, oert, ır ı, p aco, zuzop Oı>-
ır ope sadakatiyle Sebastiyanoyu _ Ob .. Çok şükür .. Yakayı sıyırmış- Bir rivayete göre Yusuf, son gördil-

taki pa, hafif mqrep daha çolı: ÇC§İtleri var· 
P etti. !ar ... Neredeler? ğil yıldızların secde etmesi rüyasını kar-

ı:r .. 1ı.. d dır. Son devrin .i.lüni ortaya bir hormon~ 
........, eğişen hiikilmetin ve vukubu- _ Yukarıdalar .. Karbonopsina ile be- deşlerine de~ babasına söylemiştir. 

1 b dur attı. VücudumuzdalU bezlerin lı:ıı.nı-
an saray askınının nasıl bir netice ve- raberler.. mıza olıı.n ifrazatını ele aldı, iruan mİ· Islfun tarihleri rüyanın yalnız Yalruba 
receğini bilmedikleri için korkuların- _ Karbonopsina işi haber aldı ıru? ve Y akupla beraber olan bazı kimselere 
dan erken evlerine çekilmişlerdi. _ Evet.. Saraya yapılan baskınla be- zaçlarını, inaıın ruhunu hemen hemen bu söylendiğini, rüyayı Yalı:ubun tabir et-

Sokaklarda hemen hım,en kimsecikler raber imparatoriçenin ölümünü de ha - iç ifrazatına bağladL Karaciğer aafra ya- tiğini ve Yusufa: 
ktu "'--- b ilk" •• 'd ka ld par, pankreas bir au ifraz eder, böbrek- L d 1 yo ......... en geçtikleri yer miimkiin her aldı .. Ilk önce üy umı e pı ı. - Sakın bunu .. ar eş erine söyleme .. 

olduğu kadar az .~!ek olan yollardı. Te- Sonra ümidsizliğe düştü. Ben ona mu- !erin üzerindeki zar ouprerarin denilen Sonra hased ederler ve sana bir fenalık 
O.!yanın meşhur konağını Yengeçte her hakkak başına taç giyeceğini söyledim. bir madde çıkar ipofiz, tiroit, over, tea- yaparlar .. 

rıp bu kervana aatalım •. Yusuf kuyuda 
muhakkak ölecek ve onu yine biz öldü.r
mÜJ olacağız.. Ha açlıktan öldiirmüşüz 
ha doğrudan doğruya bıçakla öldünnü~ 
şilz, hep bir ... Halbuki ne de olsa o kar
deşimizdir. Onun kanı bizim kanımızdır. 
Ama kervana satarsak ve kervan da 
onu Mısıra götürür, orada aatar, biz de 
Yusuftan kurtulmuş oluruz •.. 

bir şişede saklayınız. jimnastik yaptılı:
tan, banyodan çıktıktan sonra firiks;ycm 
için kullanırsanız cildinizin güzelliğine 
çok yarar. 

Yol yiirilrken veya dans ederken boy-
nunuz veya omzunuz terliyor veya par
lıyorsa dekoltanw aşağıdaki malıl1lle ba
tırılmış bir pamukla ıslatıDJz. Deriyi ha
fif kurutur ve güzeU~ştirir. 

Tentilr dö banjuvan 70 gram 
Kolonya 350 gram 

kes gibi ve meşum, ınetr<lk olarak bili- _Tabii teselli etmek için... tilı:ul ve saire hepsi birer huousi madde Dediğini kaydederler. Yusuf babası-
yordu. Önüne geldikleri zaman buraya Sofi annenin gözlerinde müthiş bir ~'1- ihraz ederler. insan mizacı da bu dahili nın ihtarına itaatle bu rüyayı kardeşle-
gireceklerini bilmediği için bu konağa le çaktı. ifrazatın fomıulüne bağlanıyor imif. Bu rine söylemiyorsa da babasına anlatbğı 
karşı istavruz çıkardı. - Sebastiyano .. dedi. Sen yıldızlara güzeli Meoelô. ben ıahsen gülmeği pelı: sırada, orada bulunanlar bunu Yakubun 

Kardeşleri Yehudanın sözlerini dinle
diler. Yusufu kuyudan çekip çıkardılar. 
lsmailiyelilere yirmi dirhem gilmüş mu
kabili ve köle diye sattılar. 

Romaren esansı 20 gram 
Boraks 50 ı;nım 
Bu mahlQl size bir sene kifayet eder. 
Kızaran derilerin kızarmasına mani 

Sebastiyano bunu gördü. inanmıyorsun .. Sen benim kuvvet ve severim. Beni tanıyanlar o ıütundan ba- diğer evH\tlarına haber veriyorlar. 
- Bir istavruz kAfi gelmez .. dedi. Bir kudretime inanmıyorsun. Fakat zaman karalı: beni bir hatka karalcterde görebi· Bunun üzerinedir ki Yusufun kardeş-

kaç istavruz !Azını ..• Çünkü burada şim- gelecek ne kadar doğru keşfettiğimi gö- lirler. lnaanlar göründükleri gibi olaydı- leri onu ortadan kaldırmağa karar ve
diye kadar §eytanlar vardı. Şimdiden receksin. Karbonopsina imparatoriçe ola- lar. bu noterler, bu mahkemelere, bu ka- riyorlar. 
eonra cinleT de olacak.. caktır. Fakat bu çok güç olacaktır. Im- dar ııenet ve sepetlere ne lüzum vardı. Yakubun oğulları koyun sürülerin! 

Bu söz, Yengeci titretti.. parator kilise ile çok uğraşacaktır. Görünüşe bakmamalıdır derler ne kadar otlatmak için ekseriya uzaklara gider -
Sebastiyano konağın köşesini dönerPk - Ya mavi gözlü kadın? doğrudur. Ben gülmeği severim demiş- !er ve sekiz on gün yaylada kalırlardı. 

arka taraftaki bahçe kapısına doğnı yü- -Mavi gözlü kadının ikbali kısa süre- tim. Hiddet etmek danlmak, kin ve in- Yine böyle gittikleri bir sırada avdet -
rildü. cek. .. Onun yıldızı parlamasiyle be - tıhm duygulariyle pek alakam yoktur. !eri bir hay il gecikti. 

- I§te geleceğimiz yere geldik .. dedi. raber sönecektir. Bunu hiç fİİpbe yok ki iç ifrazatına med- Yakup merak etti. Yusufu çağırdı: 
Ve arkasındaki çuvalı yere bıraktı. - Ve ... Ondan sonra da Karbonopsİ· yunum. Neşenin reçetesi ıu kadar tiroit - Kardeşlerin gelmediler, dedi. B~ 
- Artık burada bize kimse rastla - nanın yıldızı parlıyacak demek.. yoktur, ipofiz şu kadarda karaciğer ifra- !arına bir fel~ket gelın~ olmasın .. Git te 

maz. Burası çıkmaz sokaktır. Binaena- - Hayır .. Doğmak başka .. Parlam:ık zatiyle oluyorsa tababette opoterapi.k ara ... 
leyh baş papas kıyafetine zarar verme- yine başkadır. Mavi gözlü kadıDJn yıl- ilaçlar vardır oraya müracaat icap eder. Yusuf, babasının emrine itaatle yola 
den bu çuvalı arkana alabil.irsin.. dw çoktan doğmuştu •. Fakat 0 şimdi Mesela haris bir mizaç üstün olmak iddi- çılttı. Iki üç gün mütemadiyen ve bütün 

Yengeç, Sebastiyanonun bıraktığı çu- parladı .. Karbonop&iııanın da yıldı:r.ı do- ası. ben yapayım başkası yapmasın me· yayWarı, otlaklan dolaştı. Nihayet, 
valı sırtladı. ğacak ve.·· Çok sonra parlıyaeak.. ralcı yapamadıkça içim yiyen adeta hasta üçüncü günün sonu kardeşlerini uzakta 

Sebastiyano, bahçenin demir kapısını Bu e~ sözler karşısında bir şey olan bir çekemeınnlik karakterini ele bir yaylada koyun sürüleri yanında gör-
kendisince malOm usul sayesinde açtık- anlamam•kla beraber onların üzerinde lal b dü. a ım, unu bu dediğim opoterapik ilaç-
tan sonra bahçeye girdiler. Çuvalı taşı- bualıara dilşilrunek kararını veren Sc- 1 1 d 1 B balarının merakta kaldıgını· anlat ar a üze tiyoruz basıyoruz şırıngayı mi- a -
yan Yengeç, Sebastiyanonun peşinde bastiyano, ocağın yanı başında )ianan d d.. li K mak üzere yanlarına yaklaşırken kar-
viiMiyordu. bir meşaleyi alarak Yengeci bırakbğı c uze yor. araciğer ifrazatını itidale d 1 Yusufu .. .. h al 
' - - alıyor, pankreas tam rolünde bu yere eş eri gorunce emen :ır arm-
Konağın bodrum kapısı açıklı. yere gitti. gelir tıpkı vazifesine irca ediliyor, adam- da karar verdileT. 
Içeri girdiler. . - BİTMEDJ - cağızın ruhunda büsbütün bir deg"i•ikli.k - Işte Yusuf geldi, dediler. Fırsat bu 
Etrafın karanlığına alışmış ol-!ıak içın / k • fırsattır. Onu burada öldürelim.. Göm-

bir Üddet ld··'-' rd d dular fıta ya malı" ·ı ı..c endisine kartı yapılan veya yapılm•• 
m o u.ıı.ıan ye e ur . l US olan iylikleri biliyor, hasedi geçı·yor. ı-i:: leğini bir hayvan kanına bulıyalım, ba-

Sebastiyano Yengece: bamıza da vahşi hayvanlar öldürdü, sa-
- Sen belde .. dedi. Burasını ben ka- yolu d keı ber teYi olduğu gibi görüyor, ica· buld k d n U dece gömleğini u eriz. Bu suretle 

rış karış, adım adım bilirim. Gidi9 sana hında kerim lüzumunda necip ve samimi .. d ..•.. saltan t .. d b. .. 

Isl!m tarihlerinin rivayetine göre ise 
Yakup Yusufu aslı1 kardeşleri ile birlik
te göndermezdi. Çünkü onların Yusufa 
fenalık edeceğini bilirdi. Yalrubun oğııl
ları Yusuf hakkındaki kararlannı sil
rillerini mer'aya götürmeden evvel ver
mişlerdi. Babalarmdan Yusufu da be
raberlerine alınak için müsaade rica et
tiler. Yakup razı olmadı. Bu sefer Yu
sufu kandırdılar. 

- Bizimle beraber gel.. Burada hep 
yalnız blıyorlllD.. Biz ise ne güzel eğ
leniyoruz. 

Dediler. Yusuf ta: 
- Ben de istiyorum, dedi. Fakat ne 

yapayım ki babam razı olmıyor. 
Tekrar Y akuba yalvardılar. Kardet

lerini .lı:.urddan kuştan eyi muhafaza ede
ceklerine söz verdiler. Bunun llzerine 
Ya kup razı oldu. Fakat Y usufu bağrına 
bastı. öptü, kokladı. 

- Bu dünya ayrılık dilnyasıdır. Belki 
bir daha görüşmek nasip olmaz ... 

Diye onunla vedalaştı. Yusufun ıı.kı -
beti onun kalbine sanki malfun olınuş-
tu ..• 

Kardeşleri Y usufu alıp o kuyunun ba
şına getirdiler. Gömleğini çıkarıp ku -
yuya attılar. Sonra da Mısıra giden bir 
kervana sattılar. -"- b. . onun gor ugu a ruyası a ır ru-

ışık getireyim. --u-- ır ınsan oluveriyor, ah ıu hormon iti d .b t k l l 
Eski kurt!, içinde senelerce yaşadığı - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - böyle kat"i bir netice vermekte pek geç yaKarandı aıre· ha mkış o ur .. erdikl . Maksud bir ama .. Rivayet muhtelif .. 

ki eş erı u aran v en sıra- Netice Yakubun oğullarının kardeşleri 
ve es şarap mahzeninde alışkın adım- k.almıua. VaUah; dünya, oiyuet ticaret ve da içlerinden biri ve bir rivayete göre Yusufu köle cüye Mısıra giden bir ker-
larla yürüyerek doğruca nihayette b u- ~=~=.~et eden herkese karşı tatbik insanlık büsbütün batlı:• b;r illem yarata• Revbin ölüm kararma itiraz etti. vana salmış olmalanclır ... 
lunan Sofi annenln bUyil ve afsıın hile- Roma, 23 (Ö.R) _İtalyan gazeteleri, caktır, biz eczacılar da 0 zaman 0>ç boya- - Neden elimizi kardc' kanına bulı- cTarihülümem VelmiilOk> eserlnda 
resine gitti. Almanya ile ittifalan imznsından ancak 81 aibi insan simasını değiştiren, mizaç yalun, dedi. Işte şuracıkta susuz kör bir ** 

Vasilin ilk göz ağrısı olan bu kadın, bir ay geçtiği halde, bunım tatbiki için ve ruh değişikliği yapan ilaçlar satacağız, kuyu var. Yusufun gömleğini 'çıkarır Yusufun kardeşleri tarafından satılması 
bQf papasın getirdiği ihtilAl haberinden bütün askeri anlaşmaların akdedilmiş hani 0 günler... ve onu kuyuya bırakırız, eğer eceli var- hakkındaki kayıd da şayanı dikkattir. 
sonra kaynattığı kurşun tenceresinin ba- olduğunu, Alınan gazetelerinden naklen sa orada açlıktan ölür. Yoksa kurtulur. Bu kayde göre Yusufu kardeşleri ku-

memnuniyetle kaydediyorlar. k d 1 rd §ıDda dostlannın Akıbetini düşünüyor ve Deniz kuvvetlerinin iş birliği hakkın- Amerı· a Biz e göm eğini ve iğiniz karar Üze- yuya bırakıyorlar .. Kuyuda su vardır. 
fala bakıyordu. da son yapılan anlaşma bu a.•keri işbir- re kana bular ve babamıza götürür, Yu- Fakat Yusuf kuyunun dibinde bulunan 

Sebastiyanoyu görünce: liği tedbirlerini tamamlamakta imiş. sufu kurdlar yedi deriz.·· büyük bir taş parçasının Uzerinde dura-
- Muhakkak kurtulacafınwt emin- Roma, 23 (Ö.R) - Bir devir scyaha- G • b" N f Bu son teklif üzerine Yakubun ev!At- rak suda kalınıyor ... Kardeşleri onu ku-

dim, dedi. Sizin yıldızınız hila ... Hlllft ... tine c;ıJmıııı olan birinci İtalyan filosu, enIŞ lr a !a !arı mutabık kaldılar. yuya bıraktıktan sonra sürüleıinden bir 
Bizans sarayının üzerinde parlıyor. Se- halen Palma de Mayorkta bulıınmakta- • • h J d Bu sırada Yusuf ta yanlarına yakla§- koyun keserek entarisini bu koyunun 
bastiyano, çoktan lı:ı>calmış olan bu ka- dır. İtalyan zahitler! şerefine beledi!.e- p:'OjeSI azı r a 1 mıştı. kanma bulıyorlar ve mükedder bir hal-
d b .. zl · k nda ··ıu de verilen bir ziyafette nutuklar soy- Ona söz söyletmeden üzerın· e hu··cum d d ğru b b 1 el k y f 
ının u so en arşısı gu mse - lenmiş ve İtalya ile İspanya arasında te- V~n, 23 (A.A) _ Reisicümhur e o ca a a arma g ere usu u 

mekten kendini alamadı. sis edilen sarsılmaz bağlardan bahse- Ruzvelt, parlamentoya geniş bir Nafıa ettiler. Arkasından Yakubun yalnız kurdlar yedi diyorlar. 
- Evet .. dedi. Yıldızım parlıyor Tıma.. dilmiştir. işleri programı tevdi etmiştir. Bu prog- onun için yaptırdığı al~ca entarisini çı- Yalrup, entariye bakıyor .. Hiç yırtıl-

Fırtına çıktı. Hava bulutlanıyor .. Onun 1914 te İtalya ile Almanya arasında, ram üç milyar dolarlık bir masrafı in- kardılar. Ve elini kolımu bağlıyarak ku- mamış. Halbuki Jrurd Yusufu yemiş ol-
parlaklığını kimse görmiyor. 1918 den sonra da İ~ya, ~~-~= taç edeceği gibi harici ticarete de 500 yuya salıverdiler. Sonra da kuyunun sa muhakkak entarisini de pençeleri ile 

M ak etm S b . 1 arasında galiba aynı ue=e - milyon dolarlılt bir mali yardım tazam- başında oturarak Yusufun azık torba- parçalamı• olurdu. 
- er e e astıyano .. O bu ut '') ·w·fak bağları• mevcuttu. mun etmektedir Bu tahs·sat d - d ki ' 

k, maz ( <1 • ı ogru an sınıla · yiyeceklerle karınlarını do~•~ ş · h d 
ta geçece en b. üyilk ... En kalın bulut.. İtalyan!. ·arın bu gı·bi •Bağlara• bilhassa doğruya bütçeye konulacak ve '·'er gö- ' - iıp eye üşüyor. 
B Eftim 1 ..., mag·a başladılar. O'--~ • ..sı...ı· y uf '-·- · 
aş papas yosun bulutu idi. Ne sadakatle maruf oldukları m:ı ılm- rüldilkçe tedricen tediyat yapılacaktır. - Au.ruun ..,._,. 1 us a ~,ı sız-

oldu .. Nasıl oldu bilmem, bu bulut birden dur (!?) Ruzveltin kanaatine göre, Amerika işte bu sırada idi ki Cel'a tarafından den ziyade imiş lı:i Yusufu ye.W, fakat 
meydandan kayboldu .. Yoksa baş papas -*- 1940 senesi içinde nafıa işlerine 870 mU- lsmailUerin bir kervanının gelmekte ol- gömleğini parçalamamış .. Siz yalan söy-
öldii mil? • i N G I L r ERE yon dolar ve haricl ticarete de 250 mil- duğunu gördüler. llyorsunuz .. Yusut. ne yaptınızsa Allab-

IIa ~ yon dolar sarledebilecektir. Bu kervan Mısır istikametine gidi - tan bulasınız Benim için sabretmekten 
- yır.. Baş papas ölmedi. Onun Harp ıevazunı nezareu Diğer taraftan reisicilmhur ;.•izler d 

ne olduğunu birazdan anlarsın.. Sen ..,... yor u. başka cllmden bir şey gelınez. 
· eli Londra 23 (Ö.R) - Avam ve Lord: twisatıDJn 125 milyon dolar indirilme- Yakubun oğullarından Yehuda kar- Yakup böyle söyledikten sonra tenha 
şım · peşin peşin söyle bana .. Hıristidi !ar ~aları harp levazımı ~e~ sı.n~ .muarız .~lduğunu, çünkü 165 bin h 
geldi mi? ihdası hakkındaki kanun layihasını ıtti- ~ bu yiizden aç kalacağını beyan deşlerine itaben: bir yere çekildi. Artık kimse ile görü,_ 

- Geldi .. Yanında koca Göbekli bir fakla kabul etmi~lerdir. etmi..<tlr. - Geün, dedi. Yusufu kuyudan çıka- mez oldu ve dalına hazin hazin ağlardı. 
-- /27L:L<7..7:rL!7T.4T.ZZZZZZT.LTJZZT.L7;;;;571,0'JJ/-//}':TL7/LTLTLzn - Hala inanm1yorsun .. Demek-dÔ~u~Firari henüz pelı: uzakbdeğildir. Firarl- - Sekiz gün dedim ama Sir .. B;'utldc 

olan başka bir mahlQI terkibi şudur: 
Gülsuyu 100 gram 
Asit Borik 2 gram 
Amber esansı 5 gram 

Bal 10 gram 
Evvel@. balı ılık kül suyu içerisınc ko-

yarsınız. Sonra Asit Bonği illi.ve edersi
niz. Çalkarsınız, bal tamamile ma,yie ka
rışır. Sonra esansı damlatırslDlz. 

Bu mahlfil kullaruldıktan bir çt-yrek 
saat sonra silinmelidir. 

Cildi yumuşatan ve ııençlı!ştlrcn, aynı 
zamanda güzel bir koku ile koitulandıran 
şu mahlfilü yapmayı ihmal etmeyiniz.. 

Portakal kabuğu esanaı 50 gram 
Limon kabuğu esansı 20 gram 
Berı:amot esansı 20 gram 
N eroü esansı 5 gram 
Portakal çiçeği auyu 250 gram 
Gülsuyu 100 gram 
75 derecelik alkol 1 litre 
Bu mahlfilil bir ay ıiş.ıde bıraktıktan 

sonra kullanmağa başlamak lhımdır. 
Dekolte tuvaletlerde omuzları beyaz 

ve güzel göstermek için pğıdaki terkip 
kullanılır: 

Acıbadem sübyesi 100 gram 
Giilauyu 100 gram 
Tentür dö banjuvan 1 gram 

Evve!A omuzlara bir pamuğa damlatı-
larak bu mahlQI sürülür, sonra kurutu
lur. Daha sonra omuzlar pudralanır. Ve 
nihayet gayet ince fırça ile pudra silinir. 

Geyaz balmıımu 15 gram 
Balina beyazı 15 gram 
Tatlı badem yağı 5 gram 
Tentür dö banjuvan 0,5 ı;ram 
Kaynar su içerisine konmuş bir tence-

re içerisine balınumu, balina beyaı:ı, ba
demyağı atılır. Ve tahta bir kaşıkla hafif 
hafif karıştırılırken yav~ yavaş tentür
dö banjuvan ildve edilir. O vakit bu ter
kip pomat manurruıını alır. Cilde silril
lilr. Yanm saat sonra bir kfttııla inıı. 
bir bezle silinir, ondan sonra cilt pudra
lanırsa hem pudra sabit kalır, hem efe 
parlamaz. 
İmbikten geçmiş su 
Asitborlk 
Gülsuyu 
Güserin 

50 gram 
5 grnı 

50 gram 
3 graın 

Biribirine kar~tınnız, boynunuza ,.e 
omuzlara sürünüz. Yağlı deriler için •n 
güzel tertiptir. 

* CAM VE KRJST AL ŞEYLERl 
TEMiZLEMEK tÇIN 

Temiz olnuyan bir oürabi kadar bir 
evin temizlik huauıundaki variyetini 
meydana çıkaracak çok az ,ey bulunur. 
Bir yemek sofrası üzerinde pek temiz ol
mıyan bir sürahi. inoanın yemek yemek 
zevkini ve iştihaaını tamamen .kaçırabilir. 
Halbuki bir oün.hiyi tertemiz bir hale ge
timıelı: ne kadar lı:olayclır. DEMiR MAS E 

Y.ardeşim olduğunu iddia eden bu adam o kadar fuı1 ve hazırlıksız olmuştur ki kırk saat sonra olur .. Firar! henüz pek 
tıpkı tıpkısına bana benziyor ve seni bile o şlındi ne yapaeağıDJ bile şaşırınıştır. uzakta olmasa gerektir. Maama!ih lft _ 
aldattı ha... Hazırlanmış bir plll.nı yoktur. Eğer ken- nlettayin bir asılzade imiş gibi buradan 

On dördüncü Lui hakikaten çıldıracak dini sizin yerinize koymak isterse derhal çıkmanızı temin etmeğe çalışacağım. Fa-
gibi olmuştu. farkol~eak ve yakayı muhakkak ele kat istirham ederim, kendinizi hiç de -

Büyük tarih ve macera 
- 185 - -

romanı 1 
Sen.mars iM! yavaş yavaş kafasında ilk verecektir. ğilie burada bulunanlara as!A belli ~ -

şüphesi tekrar kuvvet bulmağa başla - Senmars bunları söyledikten sonra meyiniz. Burada kimse bu trajediyi bil
mıştı. Neden olmasın ... Pek li.lll. kabildi. hürmetle eğildi. memelidir tıı. iti dil,=anınız ele geçip 

Bir patateo alınız. ufa.le parçalar halin
de kesiniz. banlan sürahinin ağzından 

aıağı atınız. bir miktar ıu dökünüz, bir 
kaç dalı:ilı:a iyice çalkalayınız. Sürahinin 

- Ben.•. Ben.. burada mevkuf kal
dım ha ... Mevkuf ..• Mevkuf .•• Halbuki 
öteki. Ötekini serbest bıraktınız .. Gitti. 
Gitti değil mi 0 ? 

Sennıars, bu hareketi demir maske-
nin cinneti.ne hamletti: 

- Sakin olunuz monsenyör .. 
Diye mırıldandı. 
- Sakin mi olayım.. Sefil. Alçak ... 

Burada senin emniyet ve mubafazan al
tına tevdi ettiğim adam serbest olarak 
saltanatı elimden alınağa giderken ben 
sakin mi olayım .. Yarabbi ne felaket ... 
Ne büyük ve tamir edilmez felaket.. He
pinizi astıracağım. Hepinizin diri diri 
derilerini yüzdüreccğim .. Eğer ölilmden 
kurtulmak istiyorsanız buradan kaçan 
adamı henüz hiç bir şeye teşebbüs etme
den yakalamalısınız .. 
Adım adım kapıya kadar gerilemiş 

olan Senmars· 

_ Muhakkak çıldırdı.. 

Diye haykırdı. Kral ileri atılarak ba

ğırdı: 
_Beni deli zannediyor ... Demek kra-

lını ıanımıyorsun!.. Demek ben o ka -

dar değiştim ... 
_ Yalnız tek bir kral vardır. O da 

sadık olduğum haşmetlO on dördüncü 

Lui hazretleridir. 
_ Sadık kul ha .. Sadık kul böyle mi 

olur. Bütün vaadlarına, sözlerine, ye
minlerine böyle mi riayet edersin? 

Senmars gittikçe hayretten hayrete, 
delışetten dehşete düşüyordu. 

- Bedbaht.. Benim elbisemi giyerek 
buradan giden ve topunuzun yüzüne gü
len adam muhafazası sana mevdu olan 
mevkuftu ... 

- Monsenyör ... teessürün şiddeti di
mağınızı bir hayli sarsmış... istirahat 
buyurursanız çok eyi etmiş olursunuz. 

Kont Marli odada mevkufla beraber ol- Kral, bu sözlerin tesiri altında bin.z tekrar buraya dü~üş bulunsun.. 
dukça uzun müddet kalınıştL Iki kardeş sük1ln bulmuşa benziyordu. Kral artık tamamen Senmarsa emin 
arasında bir facianın geçmiş olması için _ Devam ediniz.. olmuştu .. 
bu müddet .kMiydi.. Mevkuf pek Ala kra- Se - Peki .. dedi, nasıl muvafık görürse-

,,,_,_ Dedi. nmars devam etti: 
lın üzerine a~..,.. Onu gırtlağından niz öyle yapınız.. Doğrusunu söylemek 

'- 1 ha - Demir maske burada çok dii•n-
sıkmax suretiy e yıltmış ve onun lı:ı- --,- lllzımsa bu işte suç daha fazla benim. 

meğe alı§mış bir adam olmuştur. Bina-
yafetine girerek, benzerüğinden istifade Benim gibi siz de bu badisenin sırrıDJ 
ederek kolaylıkla çılanış olamıız mıydı? enaleyh her hangi ve tehükeli bir mace- muhafaza ediniz ve çabuk olunuz.. Son
Böyle bir ihtimalin kendisi için ne bil- raya körkörüne atılmak istemiyeceği ra da karnını zil çalıyor .. Bana bir 11.n ev
yiik !elli.ket doğurabileceğini düşünen şüphesizdir. Binaenaleyh onu hiç bir te- vel yiyecek gönderiniz ... 
Senmars titredi. şebbilse girişmeden, ben majestenize On dördüncil Lui midesine çok düş-

- Monsenyör.. dedi. Siz de muhte. karşı ısrar etmeü ve sizi, kalbime doğ- kiindi.i. En büyük teessür altında iken 
rem ve muazzam hükümdarın bütün ta- duğu gibi mevkufla yalnız bırakmamalı bile yemeğini düşünürdü. 
vırlarını, hareketlerini görüyor ve bu- idim. Kabahat benim.. Fakat müsterih Senmars, kralın başındaki d"1nir mas
luyorum. Fakat hiç kimsenin böyle bir olunuz. Sekiz güne kalmaz firariyi eü keyi çıkarmış, fakat ona muhnhzlardan 
değişiklikten haberdar olmaması lll.zım- kolu bağlı olarak muhakkak buraya ge- her hangi biri içeri gireceği sırada bu 
dır. Size yalvarıyorum, bir kaç gün için tlririm. demir maskeyi geymesini rica etmişti. 
olsun burada mevkuf vaziyetinde kal- -Sekiz gün .. Bu kadar uzun müddet he- Mesele mevkufun firar etmiş olduğu-
ınağa tahammül ediniz. Beninı burada, nim burada mevkuf kalmağa tahammül nu duyurmamak bu zından adasında her 
maiyetimde emin ve < ır adamlarım edebileceğimi mi zannediyorsunuz? hangi bir şüphenin yer bulmasına mahal 
var. Derhal onları sevkedeceğim. Salta- Kral bu sözleri söylerken demir mas- vermemekti. 
natmızı elinizden almak istiyen adamın kenin burada geçirdiği uzun seneleri 
peşine saldıracağım .. Müsterih olunuz.. unutmuş göriinüfcırdu. 

•• BiTMEDJ •• 

İ•tediğiniz derecede temizlenmiş oldu
ğunu gördükten sonra içindekini boşal
bruz ve temiz 11U ile yeniden çalkalayınız. 

Patates yerine yumurta kabuğu. temiz 

k:iğıt parçalarJ, içinde, çivi gibi sert ıey
ler bulunmıyan kül ve kullanılabilir 

İçeriainde kir veya leke bulunan kıris
tal 'eyleri temizlemek için tuz ve airkeden 
bir mahlill ye.pınız. Temizlemek istediği
niz kristal kaba bundan doldurunuz. Sık 
sık kuvvetle çalkalamak ~artiyle bir veye. 
ilci gün bırakınlZ. En çıkmaz zannedilen 
kirlerin ve lekelerin çıktığını görccclr.a!
niz. 

Tuz ve ıirkeyi döktükten sonra kabın 
temiz au ile iyice çalkalanmaSJ tabiidir. 

MERMERLERi PARLATMAK 
iÇiN 

1"rebantin esan!lını alınız. !çerisinde 
beyaz balmumu cıitiniz. lsıtmağa lüzum 
yoktur. Bununla ovarsanız mermerler 
fevl. iade pati k olur. 



lstanbulda bir enternas
yonal Fuar kurulması 

lzmir için multaldıalı zararlı olur. B. Lütfü Kır· 
dar tzmirin zararına bir teşelJIJüste IJu

ıunmıyacağını söylemelıle fuar 
f iJırinl terJıetmiş sayılabilir 

lstanbul valisi B. Lütfü Kırdann, Js
tanbula da bir Enternasyonal Fuar açı
lacağı hakkındaki beyanatından sonra, 
bu mevzua temas etmenin lstanbul için 
doiru olmıyacaiını gazetedeki bir ya
zunda balaetmiıtim. Benimle beraber 
bir çok lzmirliler de bu ıayianın ıehri
Jnizde yarattığı teeuüre tercüman olmak
tadır. 

Şayianın lzmirde huıl ettiği teessür 
hünde sayın lstanbul valisi gazetelere 
J'en.iden izahat vererek ezcümle diyor ki. 

1 - I.tanbul Enternasyonal F uarmın 
.linıir Fuarına zarar vereceğine kani olur
eam bu teıebbüsümden sarfı nazar ede-
rim. 

2 - Maamafih her iki F uarm açıl!§ 

tarihleri biribirini bozmıyacak tekilde 

tertip edilirse, bunların yekdiğerine za
rar vermelerine im.kan kalmaz. 

3 - Bilakis, mesela İstanbul Fuarı
nı gezen bir turist, yol ucuzluklarından 
istifade ederek Jzmir Enternasyonal Fua
nna da gider ve bu suretle her iki Fuar 

, müteakiben birbirinden 
olur .. 

istifade etmiş 

sarfına ihtiyaç vardır. 
Paris ve Nevyork ekspozisyonlarına 

harcanan muazzam paralardan sarfına
zar. Izmir Enternasyonal fuarı için, ala
kadarlann söylediklerine göre, (5) mil
yon lira aarf edildiği düıünülürse, bir İs
tanbul enternasyonal fuannın en az ( 1 O) 
milyon liraya mal olması icabettiği neti• 
cesi kendiliğinden hlsıl olacakbr. 

Bu rakamlara ve tqebbilaün icabetti· 
receği genit sahaya bakarak, sayın latan• 
bul valisinin hemen bir ıene sonra 940 
da lstanbullulara böyle bir sürpriz yapa
caiı hakkındaki vaadinin ifade ettiği 
azim ve cesarete hayran olmamak imkanı 
yoktur. 

Bu kadar kuvvetli ~fr azim ve genİf 
bir tasavvur aahibi olan lstanbul valisi
nin bu teıebbüıil lzmire zarar vermesi 
taldirinde bundan aarfı nazar edeceği 
hakkındaki dütüncelerini lzmirliler hesa• 
hına sevinçle laroılarken, ayni azim ve 
cesaretin latanbul için başka vadilerde 
inkişaf ve terakki zemini bulacağına da 
ayni zamanda inanıyoruz ve seviniyo-

Her şeyden evvel söylemeliyim ki, ruz. 
B - Sayın bay Lütfü Kırdarın, her iki 

eski Jzmirli olan sayın Jıtanbul valisinin, 
ı fuann açılış ve devam tarihleri birbirini 
zmir şehrine ve halkına zarar gctirebi-

ı__ takip ederek tanzimi takdirinde, bunun 
) Mıeek her hangi bir te~bbüse giriımiye-
ceği hakkındaki dü§Ünccsini takdirle kar- ziyaretçiler için ve bilhassa her iki tehir 
ft]amalıyız. için daha faydalı olacağı hakkındaki mü-

\ talfıalarına bir dereceye kadar İştirak 
Bu mevzu etrafındaki müteakip dü- ederiz. 

ıüncelerine gelince, bir Enternaayonal Filhakika, ziyaretçiler (burada en ev-
F wann memleketimizde ilk defa olarak l d h"l" t · · k d d" ) b -1_ ve a ı ı urızmı as e ıyoruz u m~-
teessüs ettiği ve dokuzuncu defa olarak dl ki ·1 d 11 sa a yapaca arı gezı er sırasın a, e e-
açdacağı bir ıehirde oturan ve Fuar me- · d k" ··dd tli t ·1•t1 bil tJ 1 
Misini alAka ile takip eden bir yurddaş 
Nlatiyle diyebilirim ki, Bay Lütfü Kırda
nn daha henüz bu mevzua ne iktııadi 
cepheden, ne de mali cepheden iyice mü
talla etmemi§ bulunduğu görülmektedir. 
Bunun içindir ki, ortada bariz bir hüsnü
llİyet olduktan, yani bir rakip teıebbü-
9Ün, İzmir Enternasyonal F uanna zarar 
vermesi eibi bir hareket noktası esası 

olarak dü§Ünülmedikten sonra, bu İ§i İs
tanbul valisiain nazar noktasına göre, 
lu..ca ve açıkça muhakeme etmek her 
halde faydalı olacaktır. 

A - Evvel emirde bir Enternasyonal 
Fuann nasıl ve ne gibi imkanlar dahilin
de kurulabileceğini düşünelim~ 

lstanbul gibi Enternaayonal bir kıy

met taııyan bir şehirde bir Enternasyonal 
Fuar açılmuı, her ıeyden evvel gayet 
müsait, inkifafa elverişli, ıehrin merkezi 
bir yerinde ve kolaylıkla gidilebilir bir 
sahanın mevcudiyetini icap ettirir. 

latanbul gibi bir ıehirde, bir Entern.u· 
yonal Fuarı, büyüklüğü ne olursa olsun, 
sadece bir sergi sarayı içinde kurmağı 
dütünmek, ıüphe yoktur ki mevzuubahis 
edilemez. 

rın e ı mu e ve enzı a ı e er e 
her iki ıehri birden ziyaret edebilirler. 
Ancak bu cihet bugün de esasen ayni ıe
kilde ve lstanbul ıehri lehine olarak cari 
bulunmaktadır. Her aene görüyoruz ki, 
lzmir Enternasyonal fuanna gelen ziya• 
retçilerin mühim bir kısmı lzmirden J.s.. 
tanbula geçmektedirler. Binaenaleyh, 
esasen mevcut olan bir faydayı bir bq
ka yoldan temine çalıımak lüzumsuzdur. 

Fakat düıünmek llzımdır ki. bir enter
nasyonal fuar yalnız ziyaretçiler için açıl
maz. Enternasyonal fuarlann baılıca he
defleri arasında (iıtirak), ( teıhir-sabf) 
meselesi vardır. Bu meyanda bilhassa 
ecnebi devletlerin ve firmaların ittiraki 
en önde temin edilmesi zaruri bir key
fiyettir. 

Halbuki, sayın lstanbul valisinin bu 
yoldaki beyanab gazetelerde intişar eder 
etmez, lzmir enternasyonal fuanna işti

rak eden ve bu ~ene yeniden iştirak et• 
mekte bulunan ecnebi devletlerin lzmir
deki mümessillerinde bir tereddüt huıl 
olduğunu ve hatta bunlann yaptırmakta 
olduğu esaslı in1&ab bir müddet için ta• 
dil ettiklerini ve pyianın esasını tetkik 
ettirmekte olduklannı alakadarlardan öğ

••tBdalkanb l~rdkan I bafıt yarolaka AE.nvrupada renince bir kere daha kani olduk ki, bir o e en en uru ma-. a n ternu-
1 f l d b 1 l (F. . ikinci '<nternaayonal fuann Istanbulda yona uar ar an aı ıca arını ılıbe, 

Zaareb, Milano, l...aypzig. Liyej ve Pa- açılması, lzmir enternasyonal fuarına vaki 
ecnebi İştiraklerini zaafa uğratacağı mu

ris ) gibi fuarlan göz önüne getirirsek, 
hakkaktır. Ecnebt devletler için varit 

bunlann hemen hepsinin oldukça geniı. 
olan bu keyfiyet hiç §Üphesiz ecnebt fü-

ağaç, çiçek vesaire tabii güzelliklerle be- malar ve yerli müeaaeseler için de vak.i 
zenmiş, muhtelif atrasiyon müeueaeleri-

. h · ki d k olacaktır. Bu cihet bilhassa lzmir enter-nı avı par ar için e urulmuş olduk- ' 
lan görülür. nasyonal fuanna ötedenberi zayıf bir ala-

ka göstermekte olan lstanbul eanayicileri 
Fuarlardan dnha şümullü mAnada ve 

daha geniş sahalarda açılan espozisyon- ve tüccarları ile Marmara havzasında ve 
lara gelince, bunlnnn en son ve mütcrak- Trakyada İş yapan müesseseleri lzmir fu
ki tiplerini Paris ve Nevyork espozisyon- arına iştirakten müstağni kılacaktır. 
larında görüyoruz. Şu takdirde de lzmirin ziyanı meydan-

Memleketimizin yegfuıe enternasyonal dııdır. lştirak, teşhir ve sabş bakımından 
fuarı olan lzmir Enternasyonal fuarı da, kıymeti düşecek olan lzmir enternasyonal 
yuarıda zikr~ttiğimiz şartlar dahilinde fuarına, bittabi ziyaretçi rağbeti de aza
kurulmuş ve bu sene yeniden yapılan te- lncıık ve binneticc §imdiye kadar aarfe
ııisat ve ilavelerle (Fuar) lıktan ekspo- dilen bunca emekler, milyonlar ve bun
z.isyona doğru bir terakki kaydetmi§tir. lnrm meydana getirdiği bu şirin, cazib ve 

Enternasyonal fuar ve ekspozisyonlar faydalı müessese yıkılmağa mahkum ola
hakkında böylece kısa bir tetkik yaptık- caktır. 
Um sonra, lııtanbul gibi enternasyonal bir Bu işin iktısadi cepheden de tetkike 
kıymeti haiz bir şehirde kurulacak fuann muhtaç bulunduğu ve enternasyonal fu
evvel emirde ve en az ( 40) hektarlık arlardan maksut neticelerin Türkiyede 
bir sahaya ihtiyaç olacağı anlaşılacaktır. böyle iki fuar kurulmakla elde edilip edil-

ita yanın içyüzü Hayırdır ······························ -. ..................... iii"ilı. il ••• 
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ltalyan halki harp istemiyor Kont 
Cianonun ltalyada hiç itibarı yoktur 
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Rüyaların manaları Ingiliz ha.va muhabiri Victor Burnett 
1 

Sunday Ekspres gazetesine bildiriyor: 

Hakiki Italyan halkı Italyanın mıhver 
arkadaşı Almanya hakkında ne düşünü
yor? Kendi memleketlerinin ahvali hak
kında hakiki düşünceleri nedir? Bir 
Avrupa harbinde ltalya harbcdebilir 
mi? Bu sualler her gün sorulup duru -
yor. Ben Romayı kısa bir ziyaretten dö
nüyorum ve İ§te edindiğim intibalar: 

Orta Italyan Almanyayı sevmiyor. 
Hem yalnız Almanlardan hoşlanmamak
la kalmıyor, mihver anlaşmasına da eyi 
gözle bakmıyor. ltalyanın, Mussolininin 
en eyi düşünüşlerine rağmen buna mec
buren girdiğine kanidirler. Bunun misa
lini gözlerimle gördüm. ispanya harbinin 
zafer resmi geçidi yapıldığı gün Musso
lininin yanında duruyordum. lspanyol 
askerleri geçerken coşkun tezahürat ol
du. ltalyanlar geçerken bu tezahürat 
daha coşkundu. 

Sonra Alınan subaylan geçtiler. Bir 
hava subayı, bir amiral, bazı ordu er -
kanı da içlerinde. Fakat sükOt içinde 
geçtiler. Halkın arasından tek bir ses 
çıkmadı. Tek bir kol ~ •elAm.ı için 
kalkmadı, yalnız Mussolininin resmi ma-

iyetinden başka.. Rom.ada kahvelerde ve 
gece kulüplerinde Alman ve ltalyan su-
bayları arasında kavga çıkmadan bir 
gece geçmediğini söyliyorlar. 

Italyanlar Almanların gayet kibirli 
adamlar olduklarını ve çok içtikleri za
man etraflarına hakaret yağdırdıklannı 
söyliyorlar. 

ltalyanlarm diğer şik!yetlerinden biri 
de Almanların Italyada hiç para sarfet
miye yanaşmamaları. 

Şöyle bir vaka anlattılar: 
Mareşal Göring geçen ay bir lokanta

da ziyafet vermiş. Ziyafette 12 da· .. etli 
bulunuyormuş.. Ziyafet bitip lokanta -
dan çıktıkları zaman baş garsona 15 li
ret bahşiş vermişler! 

Mussolini Italyan halkı arasında iti
bardadır. Fakat damadı olan hariciye 
nazırı Cianonun hiç itibarı yok. Halk 
Alman ittifakını yapanın o olduğu ka
naatindedir. Bir çok defalar bana Ital
yruı.1ar, Ingilterenin kendileriyle neden 
bir pakt yapmadıklarını sordular. Ital
yan halkı gazetelerde Ingiliz aleyhtarı 
propagandalara rağmen Ingilizlcri sevi-

-4 
Jan Dark'a benzi ven kadın rüyada 

yakıldığını görmüş ve bir yangında 
diri diri yanarak ölmüstü. .. 

Ben bir kimse tanırım, rüyac;ında yük
sek bir yerden düşmüş ve ayaklarını kı
rılmış görmüş . .. Artık bu aua•n o za -
mandanberi bütün hayatuıı kendine ze
hir etmişti. Muhakkak gördüğti rüyanın 
bir gün gelip hakikat olacağını, yüksek 
bir yerden düşeceğini kafa~ında kuru
yor ve bu kuruntu ile hatta bir kaç ba
samak merdiven bile çıkmıyordu. 

Aradan bir kaç sene geçme!< lazım 
geldi ki o bu rüyasını unutsun ve .. unut
tu da ... 

Bir gün. bir arkadaş grubu ile bir 1ur 
eğlencesine gitmişti. Kırda bir çam ağa
cının üstüne çıktı. işte tam bu sırada 
unuttuğu rilya hatırına geldi. 

- Eyvah, dedi. Şimdi ben r.ıuhnkkak 

Bn. Edda. Citıno p,.ansız a.let1htandır. surette buradan dilşec~im.. A~ağıya se
Fakat Riyo ek Zaytrodaki It.alyan 8efa- l.Ametle inmek bana nasip olmıyacak .. 
,.etinin balosunda Pariı kontunun ~lu Kendi kendine yaptığı bu telkinin te- Filmlerini aö11liye-n Jorj Til 

ile dansediyor siri altında elleri gevşedi, ayaklan tit- Maamafih size burada duymUf oldu. 
Vakıa bu Fiat tayyareleri ispanya reeli veı iki. metre kadar yükseklikte olan lum garip tesadüflU bir rüyadan hah.

harbinde mükemmel neticeler ve~e a~çtan dilşe~k topu.~u incitti, geç- edeceğim.. 
de büyük bir harpte milkemnıel §811Slan mış olsun.. Eğer 0 kotü teli:inl ken~ Genç bir kadın vardı. Bu kadın gere)[ 
olacağını hiç wrunuyorum. kendine yapmamış olsa idi hiç te dU~- tip ve gerek fizyoloji itibariyle Fransa 
Diğer taraftan ltalyanın tayyare fab- memiş ve rüyası da böyle kötü bir ıekil- tarihin.in meşhur kadın .siına.sı ve hıgi-

rikaları hava hücumlarına son derece de çıkını§ olmazdı... lizler tarafından diri diri yakılmış olan 
açık bir vaziyettedirler. Hepsi Po n-ehri Jan Darka benziyordu. 
vadilerine k:urulmU§tur. öyle ki Fransa Bu benzeyişi ona pek çok kişiler aöy-
tarafından, Alplardan kolayca hücum !emişlerdi öyle ki bir köy muhitinde 
yapılabilir. Ben kendim bizzat burada yaşadığı halde şöhreti ıehirlere kadar 
uçuş yaptım. Kaniim ki buraya bombar- yayılmıştı. Nihayet bir gün bir heykel-
dıman tayyarelerinin taarruzunu hiç bir traş onu ziyaret etti. Genç kadının hakl-
şey durduramaz. katen şayanı hayret derecede Jan Dar-

Alman mütehassısları Italyada ima - ka benzediğini görünce ona yapacağı Jan 
latı süratlendirmek ve fabrikaları böyle Dark heykeline model olmasını teklif 
hücumlara açık merkez! ve mütekisü etti. Kadın bu teklifi -para da alacağı 
bir vaziyetten kurtarmak için işe başla- için- maahnernnuniye kabul etti. 
dılar. Fakat bu iş aylar ister. Heykelin yapılması bittiği günün eır-

Italyada hava taarruzlarına karşı ko- tesi akşamı genç kadın rüyasında kendi-
runma tedbirleri de tamamiyle alınmış- sini Jan Dark: diye bir odun yığını üz.e. 
tır. Bizzat Romada tehlike i§areti verilir rine koyduklarını, elini ayağını bağlıya-
verilmez sivil halkın en yakın bina ka- rak burada diri diri yaktıklarını görU-
pılarmm altlarına sığınmaları karar al- yor. Korku ve ter içinde uyandığı zaman 
tına alınmıştır. Gaz maskeleri de yoktur. bu rüyanın muhakkak !ect bir AlobeU 

yor. Bana, sırf Ingiliz olduğum için son 1 VJ•çreı·ı 
derece eyi muamele ettiler. S J er Rüyaya inanmıya.n Madele1' Reno 

ihbar ettiğine inanıyor .. 
Bir kaç sene sonra bu kadının bir yan

gında diri diri yanarak öldUğUnU duy• 
dwn. !ster kaza, i5ter tesad.Uf, ister rilıe 
yanın ihban deyiniz.. Ora.!ı aW.n bilece

ğiniz teY-

Italyan halkı esia harp istemiyor.Son --..f:r-- Jorj Thlll, sahnenin bu parlak ses yıl-
cereyan etmiş olan ahval tamamile ar- Tehlike gününde dızı da rüyalar hakkında diiJUncesinl 
zusu hilMınadır. Son yaptıkları harple- azimli bir millet haline şöyle söylemektedir: 
rin flddetle aleyhinde bulunuyorlar. geçeceklerdir- - Öyle insanlar vardır ki batıl itikat-
Vergiler yüksektir. Hayat pahalılığı ise lara inanmazlar. Böyle olduğu halde ev-

Luceme, 22 (A.A) - Federal atış ı · d ka 
çok yüksek, gittikçe de artıyor. Gıda gilnil münasebetiyle bir nutuk veren erm e, pılarının UstUnde m~akkak 
Ingilteredeki kadar pahalıdır. Hele et konfederasyon reisi Etter ezcümle de- bir at nalı bulundururlar. Öyle ınsanlar 
pek kıl Havagazı ve eleoktrik fiatleri çok miştir ki : vardır ki hortlaklara inanmazlar, fak.at 
yüksektir. Ecnebi pazarlarını elde et - - İsviçreliler tehlike günU gelince hortlaklardan korkarlar. Ve yine öyle 
mek lçin memlekette ihraç edilecek ne çalı.şan sakin bir millet halinden kuv- insanlar vardır ki rüyaların bir ihbar ve 
varsa ihraç olunuyor. En eyi ipek Ital- vetli ve azimli bir millet haline geçe- ihtar olduğuna inanma<lıkla.rı halde gör-

d k ğı hald '--dmlar . k ceklerdir. İsviçre milleti bir Anda böyle dükleri .. alan tabir ttirm k için b 
ya a çı tı 8 - ıpe çorap bir tahavvüle Amadedir. Ve federal ruy e e aJ 
bile geymiye cesaret edemiyorlar. En konsey tehlike çanı çalınca İsviçreyi bir vuracak yer ararlar ..• 
eyi ipek memleket haricine sevkolunu- dakikada silah altına çağırmakta tered- Ben, prensip itibariyle rUyalann böy-
yor. düt etmiyecektir. le bir kıymet taşıdıklarına inanmam. 

Italyanın bUyiik bir kısmı Turist tica- Etter bitaraflık meselesine işaret ede- Esasen çok rüya da görmem. Seyrek gör-
retine güveniyorlardı. Halbuki seyyah rek demiştir ki : düğüm rüyaların ekserisi de hep aynı
miktarı yüzde 75 düşmüştür. Italya bir - RizamıZla muvafakat edilmiş, is- dır. Mesel.A sahneye çık~ım.. Şarkı 

tenmiş ve müteaddit vesilelerle Avrupa 
Avrupa harbinde harbedebllir mi? Ben devletleri tarafından kat'i bir surette söyllyorum .. Birden prkının alt taraf 
bunu hiç zannetmiyorum. tanınmış olan bu prensipten aynlmak güftesini unutmuşum.. Şaşalıyor kalı-

Memlekette Uç hafta bile harbe daya- tasavvurunda değiliz. Son seneler için- yorum .. Rezaletin büyüğü .. işte rüyam
nacak petrol ve gıda yoktur. Arnavut- de milli müdafaamız için muazzam mas- da gördüeum böyle bir vaziyete layık 
luktan petrol ithalatı beşte dört nisbe - raflar yaptık. Aşağı yukarı bir milyar iken düşmemek için, şarkılarımı dalına 
tinde düşmüştür. frank .. Bu bizim küçük memleketimiz bu korku içinde adamakıllı ezberliyo -

Italyanm hava kuvvetleri kötü, harp için muazzam bir yekfuıdur. Milletimi- rum. Daha böyle bir şey vaki olmadı. 
zin bu mühim masrafları temin için lü-

tayyarelerinin biçimleri güzel, fakat dai- zumu olan fedakarlıkları yapmakta de- ~allah olmaz da gördüğüm rüyalar 
m1 imalAt müşkülatı var. Makineler em- vam edeceğine kani bulunuyorum. yalancı çıkar .. 
niyet verici şeyler değil, dainlt !rızalar 
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Rüyalarınızı i 
Bize 

Bildiriniz 
Bir rüya mütahassısı onlan ıılze 

guetemizin •B"OYA• liltununda 
tabir edecektir .• 

Hususi 
Cevap istiyenler 

Rüyalarını (RÜYA) riimuzu ile 
posta kutusu (361) adresine bildir
dikleri takdirde kendilerine posta ile 

• mufassal cevap verilir. Bunun için 
: gönderilen mektubun içinde muraf • • : olarak yalnız 15 kuruşluk posta pu- : 
5ıu konması kilidir.. 5 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

yapmaktadırlar, Bunun sebebi de aşağı 
kalite malzeme kullanmak mecburiyeti
dir. 

Tayyare imaatı ayda takriben 350yi 
buluyor. Bu nisbet bugün düşüyor. Ya
ni mihver devleUeri m~ereken Ingilte
renin tek başına çıkardığı tayyare mik
tarını yapamazlar. 

Fuar sahasında Romanya için 

Pilotları mahduttur. Fakat çoğu bilfiil 
hizmette tecrübeler görmektedirler. En 

bilyilk hevesleri de toplu akrobasi UÇU§
larında Ingilizleri geçmektir. Turin şeh
rindeki hava istasyonunda her gün bu
na çalışıyorlar. Bazılarının uçuŞ!arını 
bizzat seyrettim. Eyi uçuyorlar. Fakat 
hava filoları müsnbakalarına elverişli 

olacak kadar değil.. 
Gelecek ay Brusselde milletler arası 

askeri uçuş yarışları olacak.Italyanlar 
bunu kazanacaklarını umuyorlar. Fakat 
ben Italyanların bu yarışlarda büyük 
şansları olacağını zannetmiyorum. 

Italyan harp tayyareleri sabit sistem 
çift satıhlı tayyarelerdir. Bizim harp 
tayyarelerinden daha az süratte. 

büyük pavyon yapılıyor 

p 6elaoin elaoin elaoin elaoin sdntwırı Kültürparkta fuar sahasında 1200 kişiyi istiap edecek, anfi tentr tipinde bir a 
çık hava tiyatrosu meydana geti.rilmek-tedir. Fotoğrafta açık hava tiyatrosu in~aatını görüyorsunuz. 

Böyle geniş bir saha üzerinde, bir en- miyeceğinin araştırılmasına da lüzum ol- fazla uzatmadan, bir lzmirli sıfatile, bu 939 fuanna geniş mikyasta iştirake Merkezi Atlnada bulunan Türk- Yu- bankasının her turiste 40 Türk lirası 
tcrnasyonal fuar için icabeden _Sergi sa- duğu meydandadır. sevimli düşüncelerinden dolayı kendisine 
rayı da dahil olmak üzere • tesisatı vü- Sayın bay Lütfü Kırdarın, lzmir aleyhine teşekkür etmek isterim. 
cuda getirebilmek için de, bilhassa latan- bir teşebbüse girişmiyeceği hakkındaki HAYDAR ARY AL 
bul gibi bir şehirde bir çok milyonlar izahatını kafi bularak bu meseleyi daha tzmir Şehir Medi.i Azası 

karar veren (Romanya) hükümeti için nan tecim ofisi tarafından fuar komitesi kıymetinde döviz vereceği bildirilmi~ 
fuar sahasında geniş bir pavyon inşası- başkanlığına gelen bir mektupta, fuar tir. Fuar komitesi Türk - Yunan tecim 
na başlanmıştır. Romanyalılar, pavyon- günlerinde Yunanistandan 400 kişilik ofisine otel fintleri hakkında malfunat 
larında turistik teşhirlere büyük bir bir turist kafilesinin İzmire gelmek ar- vermiştir. Yunanlı iurbtler İzınirde ga-
eh i t kl 



Köyün Birincisi 

Radyosu 
Dl!l!.GA UZUNl..UGU 

BUGVH 

1639 rn. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 \Vw. 

E:ylul nihayeti idi. Hala kulaklarımda seye söylememeğe karar vermiştim ama T. A. Q. 19·74 m.l5195 Kes./ 20 Ww. 
ham1an makinesinin uğultusu vardı. Bu Jıaydi sana söyliyeyim. Hiç olma7.Sa köy- 13, 30 Program, 13, 35 Türk müziği 
makinenin sesi son on beş gün içinde kö- de bir insan olsun, bu menhus Unvana ı - acemaşiran peşrevi 2 - Dede 
yün her zamanki sükfuıetinl bozmu~u. neden bu kadar düşkün olduğumu öğ- acemaşiran beste - Yar me~ hatıra 

qcUcont, §imdi avluda duruyor, mem- reruniş olur. Fakat Gilcont senden rica 3 - Nikoğos bayati şarkı - Her sinede 
nuniyetle ve gururla bu seneki mahsu- ederim, sana söyliycceğim şeyi hiç kim- bir gnm S - halk türküsü - Yiirük de 
ilin pek iyi olduğunu d~ünüyordu. Ni- seye tekrar etme.. yaylasında 6 - hüzam türkü • Akşam 

Askerlik bahsı 
Modern harpte teknik 
herşeye hakim olacak. 

Almanya kendisi için imkansızlık arzeden 
had !arla karşılaştığını anlamaktadır 

hnyet bir gün işler tamam olmuştu. Gli- - Bunu vfıad ederim.. oldu cene bastı karalar. saat ayan, ajans 
oont bir kerre daha buğdaylarını görmek _ Pekala .. Margarit ile bir milnase- ve meteoroloji haberleri 14, 1 O - 1 S,30 10 dakikalık bir müsademede bir tabur ÜÇ ton 
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12 llrz~u yenemiyerek ambarlarına doğ- betim olduğunu biliyor musun? müzik (dans müziği - PJ.) 18,m müz.ik bar~t ve~ çellte muhtaçtır 

~ gıtti. _Bunu her kes biliyor, yavrum. Sak- (küçük orkestra - Şef: Necip Aakın) . Askerl mlnkabeler devırlere gore de- hemiyetler karşısında Avrupanın baılı· IZMlR BEi fDlYES!NDENı 
İ§te mahsulat önündeydi. landığınız yok ki.. . . J 9, 15 Türk müziği (ince saz faslı) 20,00 ğışirJer: ca milletleri harp stoklan yapmaktadu- Doktor H l6 . L-- dd • I 
Glioon~ kollarını kavuştutm ğ- _ tşte onunla evlenmek ıstiyorum. Fa- memleket saat ayan, ajans ve meteorolo- Eski zamanın askerleri yalnız ccngA- Iar. Bu stoklar yalnız har ma G . ~ •ı -7 ca eaıy e 

ırur bir tebessümle mah ulU UJ ;a kat o, ben köyün birincisi olmadan ka- ji Jıaberleri, 20,f O n~eli plaklar _ R. verdiler. Yarınkiler makinist ve rnühen- den değildir. Mesela Anferika~~m~~ a~ı k~ Fevzı pafa bulvarları ara-
i1u. Birden ciışardan b' ~ te~ ıyor- rım olmak istemiyor .. Inat ediyor. Şimdi 20, 1 S Türk müziği J hüzam peşrevi 2 _ dis olacaklar. . ve nikel mamulatının fazla miktarda kul- ::u k.jd200 nae~e .. \orcla yohaı 

Hey, Glicont... ırı ses en ı. bu Unvanı neden istediğimi anlıyor mu- Mehmut Celaleddin Pata _ hüıam .arkı Yarınki harplere teknik problemler lanılması teşvik ediliyor. Bundan maksad • 'J . •ökülerek paket 
Bu nalbant Lamurdu. sun? Değildi böyle .3 - Bimeıı ıen _ bü.ı.aın hakim olacaktır. On dakikalık bir müsa- memlekete kafi miktarda bulwımıyan g~a?~t •1~ arı ~_Je ~ W~ ~-
- Lamur, sen misin?. - Evet, anlıyorum. ıaıkı - Sükünla geçer ömrüm. 4 _ hilz.am demede bir makinalı tüfenk 30 kilogram çinko ve nikeli imal edilmiş olarak ok- nmı lfl f ""!11"->~11tilrtekı ıu,ıf 
Glicont, §imdi avluda dostunun elini !ki delikanlı susmuşlardı. Maru keder- turkü Ata bineaim zeldi 20.30 Türk mü- bir. mitralyöz 56 kilogram bir ıllt.ID.ı§lik maktır. Almanlar da aynı §eyi yapıyo~lar. ~;ar::: Teçhile açık ekaılt-

ııkıyordu. Ii gözlerle yere bakıyordu. Glicont el- ziği (erkek küme heyeti) idare eden: havan topu. 130 kilog~~· 80 lik havan Tam ve.yarı mamul eıya ıtoklan vü- bcd~ 7~ liru:ı::r· ,!tlah~en 
1 - Sana habe.r ve.rmeğe geldim. Buğ- lerini yüzünden geçirdi. Ve birden bire: Mesut Cemn. t -bestenigar 2-Ha~im topu 800 kilogram muhımmat mfeder. cuda getinyorlar. Fakat bu ıtok poli- 39 PAZ&rt • •. }qp-ihalesı 10.7-

day bayramını bu gece Piyerin meyha- - Maru!. bey - bestenigar şarkı. Kaçma mecburun- Bu demektir ki alelade bir :tabur on da- likası çok karııık meselelerle karşılat- lttirak ed=~k~::~'J:..~ı~ ~=~· 
pesinde tesit edeceğiz ... ümit ederim ki Dedi. dan 3 - M. izzet - bestenigar §atkı _ kika sürecek müsademe için 3 ton barut maktan kurtulamaz.. Mesela sentetik kau- nabnı öileclen Ju. _,_ lııul• 
iL d Ne var Glicont? C d b 1 eli 4 ve çelig· e muhtaçtır. ruk ı'mn~ lı· mcseles'ını' hal ı'ç'ın sadece "ıcap 1 aonra ~ • JJU sene e gene sen köyün birincisi iin- - · ayn an u maz tes i - Viyola ı"le " b" "'I 

b ·d 1 b d Modem .silfilıların . a+,.., kuvvetleri · • unmaıına ınaen ÖS eden evvel :vanını muhafaza edeceksin. Çünkü se- - Benim ug ay arımın u sene e taks.im 5 - Lemi - hicaz •arkı. Sorulma- -ır eden ham maddelerin stokunu yapmak ıf banku t _,_ akb 
d dah ·· 1 Jd • min v 19u ten en az dört kat fazladır. ına ya ıraraı& m u~ile 

JÜn buğdayların bu defa da diğerlerin- hepsin en a guze 
0 

uguna c sın hana yesim 6 - Dede ,. Baharın za- ~Bın M!SALDEN ÇIKARILAN kafi değildir. lstihlakın devamı ve baş- encümene gelirler • 
.aen .daha iyi olduğu söyleniyor. misin? manı geldi 20,50 konuşma (dış politika NETtCE gösterecek ihtiyacın derec.eai hakkında o 24-2s.3-7 2202 (1290) 

- Ben de öyle zannediyorum Amur. - Senin yanımda oturdu~a emin hadiseleri) 21,05 temsil, 22,00 haftalık kadar hesap yanlıılıklarına düımek ka-
Bu gece görUşürüz. olduğum kadar ona da eminim. posta kutusu (ecnebi dillerde) 22,30 bildir lci bu ham maddelerden birinin tÜ- Kadutro 1186 belediye 38 ada. 

Dost _ İyi.. Şimdi senin yanında birazdan B&L basit mbal, muhtemel bir harpte 
u gittikten sonra Glicont, kUçük müzik (oda müziği - Pi.) 23,00 son aı·ans kenmesi bir harbin manzarasını kökten nın 594 metre murahheındaki ar-

1. • t rb Piyerin meyhanesjnde göstereceğin tor- en bUyük ehemmiyeti haiz olan teknik 
r

1
r o anın içine, buğdayından doldur- haberleri, ziraat, esham, tahvilat, kambi- değigtirebüir. Diğer taraftan sentetik aa11nın ıahfl ha, katiplikteki fart• 

·.:ı uı· · k din ba var mı? ve ekoilomik problemleri derhal düşün- • 
uu ve g ilmsiyerek kendi en · e mırıl- yo - nukut borsası (fiat) 23,20 müzik mamulat hiç bir zaman tabiisinin yerini nameaı veçhile açık artırmaı:l°' aandı; - Tabii var. m~e bizi scvketmcktedir. Her modern I . 

- Ver bakayım. (cazbant • Pi.) 23,55,24 Yarınki prog- ordunun arkasında, c.rkfuıı harbiye hari- tutamazlar. nu muttur. Muhaı • li 
- Elbette gene birinci ben olacağım. ram. 2376 lira olup iha'-i Jl-7 ... pa. 

Böyle bir buğdayla bn~lrft türlil olmasına Glicont, dostunun elinden buğday tor- talan yanında daha şimdiden fabrlkala- HARP POTANStYELI • •• 
'-'-ıı_ var mı". ~ basını alarak yanına bırakmıştı. Sonra OPERALAR VE OPERETLER rın no><>metli siması gö...t:~:ı •• 0 r. zarte91 gunü ... , il 6.dır. itti• 
unxcuı ' 2 1 ı 5 F kf __.. "~"""' Bir milletin harp potansiyeli çok ka- rak edecekler 179 ili--'--•- t • 

k .l: b dizleri üzerine attr • ran urt: Demirci. T,EKNtK TERA vırtvAT ....,. emına-Btığday bayramı 1-öyun" çok eski bir enw tor asını onun · • ....... ~... n•ık bir davadır. llk ba,.ta endüstriyel t "w) d L---J b 
& Al M 1 t b se e yeu" 21 ,35 Paris (P. T. T.): Opera temsı·ı1•• .. " ını og e en 90111'a -..- ı ulun-ı ananisi idi. Harman sonunda biltiln köy- - §UDU aru. ş e u n ~- tcchizat maden ve ziraat servetleri, aa- b" ··~_......_ 

tird·ı:.· b ğd nl d 22,05 Var§ova: Fougere çiregvi. d h b. b.rind Uhl mauna ınaen Og- evvel İf 
lüler bir meyhanede birI....t•ler. Yanla- 16ın u ay 0 ar ır. " Mo crn arp ır ı en m m ve kert ve eiyantifik kadrolar, manevi kuv- b k t --'L akb 
pnda geurdiklerl buğd.ayı~an .... teşhir e.ı:_ Mnru bu saadete inanamıyordu. Göz- 22,25 lngiltere (Waleı _ Reg·ıonal.· ~--- k bl m1 · rta k ·~ft1,4 an asına ya ır....a Dl uzile 

UJ .ıuırJ§ı pro e en ° ya o,,.. ......... a- vet ve askeri ananalar gelir. Bu bakım- ·· l' 1 
lir len. yaşlı, kalbi heyecan içindeydi. Sevin- Karmen. bleml ili t' k mik encumene ge ır er. di dır. Bu pro er m e ın e ono ve d · t tis' t"kl · d h ··k l 1 2"'28 "7 . d . . . an ıa a ı en a a mu emme o an - • ..> 2203 (1217) 

Hangisininki en iyi ise ona: cKöy{in cinden söyliyeceği sözleri bulamıyor u. BUYUK KONSERLER teknik sefderb~brlığetınınd :=-- ... ::~ bir memleketin istatistikleri aynı derecede 
bi . cisi ün rilirdi Torbayı bir elinden öbür eline alıyor, yapıbnnmı anı ar e0 ......... .L111. n eka .. 

1 
. 

1 
d'V b 

~~ se:eden~: :: -rem Unvanı Gli- kAh ona, kah Gliconta bakıyordu: 12,40 Londra (Regional): Weber, kemiyet itibariyle mlitalaasmda eU.1 tah- ~ 1 m~ etmemış .o a~. ıger ir memle- IZMIR SULH HU~UK MAH-
r- Ah Gli + l t ckkür ed Scariatti, Dvorak ve Brahmsın .:ı.t-A 50 100 k il et e arp potansıyelının mukayesesinde KEMESINDEN: ~nt muhafaza e•-ekteydi. Ona kimse - con~, saoa nnsı e.~ e- mlnler tNUllMI veya ra aın e zar- ald k k b'ld' 

w.1• ~-l bll 1 S d.. eserleri. anma a ı ır. D L __ • • --1! --L.!( buet etmi ordu. ceö.... eın yorum. en unyanın en beditmelldlr. Teknik biltun terakkiyat ÇELtK MtKTARI avacı nmımm ..... ,. ....i İ 
Çil kü >' kö .. ·1m1 insanların- iyi bir dostuSUtı! Ba~ bu buğdayları ve- 21,05 Londra (Regional) ı Dukas, gözönilnde tutuhnalıdır. avukat murat çınar tarafından lz-

;dnn b~ i;. :~:~:neJenberi ken- rerek en büyük saadeti vermiş oldun.. Musaorpki, Koraakofun eserleri Büyük harpte zırhlı hücum arabaları- mirin 8orDOYa nahiyesinden Et • 
41.i.thıl ln•lcmm b!rt vardı. Bu: Maru ı.- Bana MargarcU verdin. Bunun benim 22,05,Lüksemburg: Çaykovskinin eser- nın baı göstermesi harekatın teknik man- Harp malzemesinde çeliğin baı rolü hem oj(u Kamil aleyhine 939-84 
pılnde bir dalibnlıyaı., için ne demek olduğuna anhyabiliyor leri ve asri musiki. zaraSJ ile gerinin sınat ve teknik it birli· malumdur. Almanya 1937 senesinde çe- numara ile açılan alacak davalln-

Gllcaııt saat yediden sonra anneslnln musun? Saadetiinin ne kadar. büyük ol- 22,55 Romaı Cilson, Brusselmans, ği .şeklini değiştiren bir yenilik teşkil et- lik istihsalitını 18 milyon 756 bin tona dan dolayı müddeiale,la nemma 
-1.nındıih öperek: duğunu anlatmak i~ söz lSulamıyorum. Petraasi ve Rowıselin eserleri. mi§t~ Topçu hazırlıklannda endahtlann çıkarmıştır. Buna Avusturya ve Çekoa- gönderilen davetiye varakumm 

Şimdi Piyerin han in . di Glicont sen bana hayat ver~ tabü dağınıklığı ve reglaj i~deki karar- lovakyanın 1984000 tona baliğ olan İl· ikametgahının meçhtal kalmuı• 
yo~, dedi. Anneci:~u s:e ~eg~; - Haydi ~ım1 eJe~r edec:~ bir ODA MUSiKiLERi mi~ hedefin gayri muayyen olması bir tihsalatı fle ltalyanm 195 1000, japonya- mebni gazete ile ilanen vaki da-
yün bi. clsl ben l ğ şey70k..Buunvaı1mbence:WfWr-em- 13,05 Brealav: Haydnha eeerleri. dÜfl!Mn bat.aryasına tahrip için ISS lik nın 5150000, Ma~urinin 344000 la- vet üzerindeımuanen.aincle sel-

nn ° aca un. miycti yoktur. K'allt gidellilt, "8k:ittir. J 4,05 Londra (Regjonal): Kuvartet toplarla SOO - 700 menni, bir demir tel panyanın 370 bin ton istihsal8tı ile 28 medijinden bakkıllda eıy ... ka-
J.anVe ~e ile kapıdan çiktı. Daha top- Meyhanede bizi bekliyudar. koneeıj. örğülcr baraimd• yarık ~k için 175 milyon 55.S bin tona baliğ oldıriu halde rarı verilmif Ye muhakeme de 3-

tıya vakit vardı. Glicont bir müddet ıı 22,05 Saarbriiclcenı Rolı:olo denine tiklerle 70~ - .800 mermi arlına ihtiyaç yalnız lngiltere, Franaa .ve Birleeil Ame- 7..39 wS'İİDÜ ... ı 10 na •ıraln'lmlt 
~ırlarda dolaşmıştı. Tam meyhanenin ol- 6 FRAHKO . ait musiki parçaları. nrd~. Beıına ve altına Framız ordula- rikanın çelik istihsalatı &7 milJon 211000 olduıundan yevm ve vakti mem-
d~ tarafa doğru döndüğü zaman bir isp. anyoll&rı blrlepne· rlAIJt 16 Nisan 1917 taarruzunda topça tondu;. Buna ~anada. A~a7~ kirda middeialeyhin bizzat İıp.tı 
koylü ileı kal'flİaltı. SOLISnERIN KONSERLERi hazırlığı 60 bin tOtı miiLimJl'lat aarfına 19 milyon 92 hın tonluk ııtılualatı ıle vücut etmesi ve yah t ta f d ğe davet edlvor iL.-• .- Ru • ,L __ ,,_ !I,-, _ _ı,ı• U fa lft aft 

- Vay sen miiin Maru? . ., . .. . 19,05 Münih: Mozart.;.Schumanın, Re- yani 450 milyon altın fraap, 20 Ağu .. ..,.,.T_ syamn •-tı -ve eaJ1Jne bir Tekil göadermeai aıs.· taWir-
- Nasılsın Glicont? Burgılmos, 23t.~Ö.~) d- BU" ~~F olku- ger Muuo,..,.ski ve Weitzerin eser- tos 191 7 do "9rdunda yapılan tas.rruz Id~Jya istihsalatınıo yüzde yetmiş biri de gıyaben muhakem-eı de--. 

•• • • y nun aç a orenın e gen=-ıu ran o ·• t F .. _.ıc:Lı _ _,_,_ eı· I -.z ·--
- Sen boy le nereye gıdiyorsun? Bug- halka ve işçilere hitaben iki nutuk söy- leri. 40 bin ton mOhhnmat sarfına yani 280 ngı ere - ranea Ye muttcı__.-mm m- a lrarar ftlrileceği liia t.ltlii 

day bayramına iŞtirak etmiyecek misin? leın1ş ve işin asaletinden bah.5cderek da- 19,05 Paris (P. T. T.) Scarlotti, Liszt mil.Yon altın franga. Malmeıton taarruzu dedir. . malramma kaim olmak Ye bir nil-
- Ben seni gönneğe geliyordum. ha büyük bir so,5Yal adalet uğrunda bü- Poulence ve de Fallanın eserleri. 30 bin ton mülıimmat aarfma yani 21 O Bu TIWYet kUJ1aında Alma.ya aeç- haaı diYaıdamae:Je talilı lalnımllk 
-Ni~ btıraJara kadar zahmet ettin? tün İspanyollan birleşmeğe davet et- J 9,25 Saarbrücken: Piyano konseri. miton albn fraqa Şampany taanuzu 40 m!ğe imk~ ~an bir ~A brşılaş- saretiyle ilin oıu..ı.. 

Bu gece nasıl oba nı;..erln meyhanesin- mi~fr. General Frank~..:_~ ..... Sevil~ 19 35 B .. t . Ş '-ıl hm ton mühimmat aarfına yani 280 mil- tıgım Ye sureldi hu harpte ımkaıwzlıkla- 2194 (J">Oft) 
... ,,.. tuk söyliyerek .&apau.YG.LU.U haricl • eromuns er. arar; ar. iLa • '---~- ani _L d 6199 ae buluşruyacak mı idik? ~ir ~ hakkında iz.abat verecektir. KORO KONSERt yon altın franp mal olmu§tu. Bu kadar nn D yetm, o~nı am~ta ır. 

- Dolnı 8öylUyorsuıı ama, ben bu 
11j r A 1,, y ADA 20,05 Danzig: Muhtelif parçalar. topl.u ~ yaptlmas. muazzam bir sa-

!~orpland .. ~dan evvel se~e görüşmek isti- Dw • .az Jı11raJı-l•Aııta 22,35 Beromünater: Karışık koro kon· nayı orgaıuzuyomma muhtaçtır. Hücum 
, _., Vlı'• ~ ~-• . arabalannda İlle jfiıı --L1i 1ba•kadır Bu-

serı. ~ y • 

- Ha! .. Şimdi anladım lyi!.. Bana ne fıGl'fl idam cezası . ASRI MUSOO KONSERLERJ rada mekaru'k endüstri motör ve tran .. 
söyliyeceblıı. mühim bir şey mi? Paris, 23 (Ö.R) - Hav~ ~anısının is- 21,20 Melnik: Millöcker ve halefleri- ınlsyorilaL~~ milhim rolfl görürler. HU-

- llenı -:•L•- hem ..J..Jı.:I •• Her ne tilıbanna göre İtalyada dövız ~çakçılı- cuın ara~ın znlal. için obüslerle 
.... uu.un, ~ dam tatbıkine ka- nin eaerleri. 

ise Biraz oturalım ? Daha ima karşı i cezaı;mın kunanılan ~eliiin ay._ kullanılamaz. Bu 
•• §UJ'aya mı rilm,,..,; son zamanlarda bu mahi- 2 1. 35 Kolonyar Muhtelif par--'ar. b 

1 rahat kon rar ve .....,. ~ ara a arla yapıluı h6cumlar topçu ha-uıuruz. yette suçlann son derecede tezayUt et- --------------
- Olur, nasıl istenen Man.ı- mesindeiı ileri gelmektedir. ~ ı ?Rll".-li.RB zırlı~lannı azalttı~ ııJsbette bir harbin 
Yanyana çayırın U.tilne otumlUflar- INGIL'l'ERE •ROMANYA Satılık b• tekruk, ekonomik Te mali cephesi deği-

~1· Birer cıgara yaktılar ve Glicont sor- M il ö-'l•rnelerl ı na ~cektir. 
du: Londr:' 23 ~.;;:_ İngiliz maliye Basma!ıane, Dibek aobim- Büyüle harpte Fransız ordusu namına 

Aklınızda kalması 
faydalı olan bir pazar 

Acele satilık 
Otuz l>ia lrilohık ka.,. h.r 
düzeni mükemmel tar•pMae 
acele aatılıkbr • 

h
bmir Yol Le•u'•• 'ztslk 

amam aolralr 3 o......,. 
müracaat (1283) 

- Ey? Söyle bakalım nezaretiyie Rumen malt delegasyonu da (Tan) oteli olarak kiralanan infa edien 3000 hücum arabası 200 mil-
- işte, sana şunu söylemek istiyorum arasındaki müzakereler ~ .b~~ mil- 12 numara} büyük bina ve mo- yon albn franktan daha aza mal olmllf• 

ki birazdan gene köyün birinci.ti ilnva- yon İngiliz ~krnzın~ ~dı ıçın bı!' ıı: bilyaaı aatıhktır. Ev ve aparti- tu. Bunlardan ya}naz 440 ı tahrip edil-
nuu aldığın zaman sana kafa tutarsam laşına ile . netice~~nmı~tir. B1;1 an~ man olarak lrullanılmağa elve- mittir. Harbin aon beı ayında kullanılan 
bana darılma! . n~ tatbi~e muteallik metin tanzim riflidir. isteyenlerin Gümrük hücum arabalannın aarfettikleri malzeme 

Zayi 
Sıhhiye ve muaveneti ~tİmaİJ "' 

vekaleti celileıinin eczane lditMiı 
Da yer Mimar Kemalettin caddesi hakkında Termit olduiu ....... 

Akleld Bank-. dftl'IDda Km1kaya nameyi bet aene enel .._., ılı• 
- ~ma da telaşlısm Marul .. Daha edt:eclir. ın flıl senelflı kar,ıaında Fevzipqa bulvan 30 milyon altın franktır. 

o:ı-48 bir ~ey yok ... Bakalım köyün bi- S ... n_!~_. ldit,,.esl Bahçeliler hanı 1 numarada ma: HER ŞEYDEN EVVEL STOK 
a)IU'tmmu aHmWwr yaı:ımaaiyle zayi ettiilml ilb .. 

Ç ·m a..ın.ı- ..._.._ __ ,__ A lerım. 
rincill olabilecek miyim? rnlllı ......-.. ,aa ~ . )iye hesap mütebus M af 

- Ben ne söylediğimi biliyorum Gli- Londra, 23 (Ö.R) -: Est~n~a m; sr N fere müracaat) ıaı uz -
cont' Be · b ~d la rd. nelik milli müdafaa bütçesı içm 'l m an. 

. n senın Uı-. ay nnı gCS fun. yon İngiliz liralık kredi kabul etmiştir. S. 5 H. 3 1-5 (1233) 
- Hakkın var .. Fakat bundan o ka- 37 milyonu bu sene zarfında sarfedi- )!JZSEiWl8 ı cıs 

~ar. gururlanmağa lüzum yok. Şüphe- lccektir. 
sı~ .köyün en güzel topraklarına ben Almanlar muvafakat. IZMIR SULH HUKUK MAH-
sahıbim. Bu yalnız bir .şanstan ibare~ tml eceldermlf- KEMESINDEN: 

tir... ~ndra~3 (A.A) _ Daily Ekspres Davacı hazinei .maliye vekili 
- Artık besı o kadarını bilmem. Mu- gaz.etesihe göre Ahnanya, Hollanda ve a~a! ~ehra ! eiın tarafmdan 

hakkak otan bir şey varsa gene bu sene Belçika hükümetlerine Rotterd8:'11 v_e l~rnır ıkiçetmelık uzun yal izmir
senin köyün birincisi Unvanını muhafaza Anvers Umanlarının dUhuliye resimler~ lı ~k 2 numaralı eYde mukim 
edec~dir. Ben buna eminim. nfn arttırılması için bir ftilM y~ptldıgı F erıdun Eser aleyhine 939-494 nu-

- Maru nedir bu sözler? Yoba kıa- takdirde kendisinin reyine ~~ mara ile açılan alacak davasında 
kandığın doğrtı mu? ~~esi arzusunda bulunduiunu Ferid~ Eser namına l'önderilen 

- Şüphesiz ki doğru değil, sen de gö- mıBştir. t , ""'re Alınanlar Hollanda daYetiyenin ikametgihın1n meç • 
.. k u gaze c~e o~ ' h 1· t• b" L•ıe. ebl ... • ruyorsun ya hiddetim sana değll, endi- B lç:ikaya İngiliz, Amerikan ithaIM u ıye ıne ınaen uı 11 t ıg ıa-

ve c · d • Ü • •ıA bl :rnedir. Çünkil iyi biliyorum k.f ben hiç koııtenjnnları tenzil ve bnnlann yerme eaı zenne ı anen te igat ifası· 
bir. zaman bu iinvana sahip olamıyaca- Alman ithalAtı fkaıne edilmedik~e tari- na karar verilmit ve muhakeme 
ğım". Kllyün en fakir toprakları benim- felerin tez.yidine muvafakat ctmiyecek- 8-7-39 tarihine müsadif cumartesi 
kilerdir. lerini bildirmişle.rôir. gün6 saat 10 na bırakılmıt oldu. 

- Canım bu Unvana neden bu kadar S L O V A K Y A D A ğundan müddeialeyhin yevm ve 
ehemmiyet veriyorsun? Bu aramıma ei- YaltudJJepe IHll'P vakti mezkUrda bizzat İlpab vü-
lence için icat edilmiş bir şeydir!. lıayıtltıı'- cut etmesi ve yahut tarafından bir 

- Evet aizlmt göre ehemmiyeti yok Londra. 23 (Ö.R) - Pragdan gelen Tekil göndermesi aJrıi takdirde 
ama bEll!..im için büsbütün başka. Bu ün- bir telgrafa göre Slovak hükümeti ya- hakkında gıyap karan Yerilecefi 
vazı benim jçin 1aadet v. bahtiyarlık et.. hudilere ait pyri ~ mecburi lüzumu teblii makamına kaim ol-
mekUr. kaydi usulünü vazetmi§tir • .&&ı IÜJl ev- malr Ye bir ne.huı diYanhaneye 

_ Çok §ey! Anlamıyorum_ vel de Bohemya ve Moravyada yabudl- talik '--'= lr ----&.!•- •••- lu 
Jere karp şiddetli ekonomik cezalar te- aı1111ma _ ~ucr ıaan o • 

- Dar IWS 887Zfyeyiın. Bu .am Jdm.. .aa +lflnri.U.. ..... ZIM (1288) 

eşı •.......-, - ......... , hususı lkiçetmelik caddeal No. 288 .. 
yaptJrdnuf ~- çef1D81ilc ecz•anl ..WW il. C.• Yarınki harplerin aızcttiği sayısız müp.o 
FİATLER ÇOK EHVENDiR.. mal Bill'lnoila 

Salihlide 

Kurşunlu llıcalan 
Yeni Müstecir 

• 

Emekli malmüdürü Nedim Soy
man 'ın idaresinde açılmıştır 
~, lokanta, Temiz yataklar, Elektrik teaiaali yeniden tanzim 
ılmııtır. Bütün ihtiyaçlara cevap verecek tertibat almmlfhr. 

Banyolanrun saillfa yapbjl fayclal. bütün EGE hal~ malwimdur. 

UCUZLUK, rEJ1jz1Jır RAHA!'UL. YENi 

IDABENlll UASLI PRENSiBiDiR.. 
...,.., ....... bMyo ...... 100, bot odalar 30-IO ıu....-. 

20-21-.D-2~ Jl113 '(129)) 

zeybek apartmanı 
Fevzipaşa bulvarmda 7'111 J1lpllia ....................... ...,. ... 

rilecektir. 

Girmek lçtn ... - ·-· i in 
il; ı 

ç Zeybek Bala fa1ıırtbm ..... 
Salih Zeybefe mflneaat edlllıl. 
TELEl'ON ı _,., 

1-10 (IZUJ 

Kiralık 
Mağza ve yazıhaneler 

Gazi bulvan ziraat bankam 
?ında 18 ıayıh DemlreW H•nilil 
üat kahnda mükemmel tamlnl 'ft 
tadilat zil ve elektrik t.tfhati,.. 
pılmıthr. Reımt ve haaad dafrt 
olmaia feftatacle elYerl,ndlr. 

Taliplerin &foktor Huleal .. " 
deai 43 ....,.da cHt d ....... 
•fire-'ha. 



SAlllFE8 ·--· -----
YAVRULARA G 1 DA Tahsin Piyalanın Aşçı başı marka pirinç unları 

fennin en son terakkiyatına göre yapılmıştır ••• 

iz mir Esnaf ve Ahali Bankasının 31 Mart 939 tarihindeki mali vaziyetine ait hesap hülasası 
AKTiF 

KASA: 
Banknot 
Gümüı 
Ufaklık 

DAHtLt MUHABiR BANKALAR 
MEVDUAT KARŞILIKLARI 
SENEDAT COZDANI: 

Vadesine üç ay kalan 
Vadesine üç aydan fazla kalan 

ESHAM VE T AHVlLA T COZDANI: 
Borıada kote olmayan 

'AVANSLAR: 
Esham-tahvilat mukabili avanslar 
a) Borsada kote olanlar 
b) Borsada kote olmayanlar 
Emtia ve vesaik üzerine a-yanalar 
Sair mütenevvi teminat üzerine avanslar 

BORÇLU HESABI CARtLER: 
Açık kredi 
Kefalet mukabili kredi 

KABULLERtMIZDEN DOLAYI BORÇLULAR 
SAiR MUHTELiF BORÇLULAR: 

Hissedarlar zimmeti 
Muhtelif borçlular 

tŞTIRAKLER 
MENKULLER: 

Makineler 
Kasalar 
Kumbaralar 
Tesisat 
Mefnıtat 

MENKUL OLMAYAN MALLAR: 
Banka binaları 
Diğer gayri menkuller 

NAZIM HESAPLAR 

lZMtR ESNAF ve AHALI BANKASI 
idare Meclisi Reisi Umumi Müdür 

H. Akyürek A. lnan 

T.L Kr 

70995 
2271 25 
299 12 

542588 47 
20332 86 

5679 33 
11881 14 

1043850 60 
99028 07 

22204 41 
59249 20 

76734 11 
295134 37 

1876 86 
4061 81 
1307 53 
1702 26 
4568 02 

o ()() 
22835 60 

T.L Kr 

73565 37 

4288 55 
44318 

~62921 33 

13304 40 

1160439 14 

81453 61 

679614 63 

371868 48 

96000 

13516 48 

22835 60 

1510840 54 

4634966 13 

PStF 

SERMAYE 
( Kanuni ve nizami ihtiyatlar 

IHTIYATLAR '( 
( Muhtemel zararlar kar§ılığl 

MUHABİR BANKALAR 
MEVDUAT 

Cari hesaplar 
Tasarruf mevduah: 

Vadesiz 
Bir aydan bir seneye kadar vadeli 
Bir seneden fazla vadeli 

SAiR MUHTELiF ALACAKınAR 
KABUlLERIMIZ 
TAI.EP OLUNMAMIŞ TEMETTtlLER ve KUPONLAR 
NAZIM HESAPLAR 

Mü rakipler 
F orbes Şirketi Alatehir Ş. 

Müdürü 
Kamil Ocakoğlu 

Ciziın Ticarethanesi 
Muhasebecisi 

Kemal Akpak 
2204 

T.L Kr T.L Kr 

1000000 
79526 87 
14183 67 93710 54 

8251 62 

289179 18 

342469 02 
87551 35 
27396 66 746596 21 

507334 48 
679614 63 
88618 ıı 

1510840 54 

-4634966 13 -
._, ___ iiilııııı•«-•t zg e' pwi QSWM & AA!IA,.--ı-

V e bo li d Cihazları ~ 
EVLER ~~Y!512: 

:·ııniNIPrı 

inhisarlar umum müdürlüğün .. 
den: 

HASTANELER 
F ABRiKALAR VE 

BiLÜMUM SINAi MÜESSESE~ER 
KİREÇLİ ~ULARINl~I VEB~~İD CİHAZLABI 

iLE TASFiYE EDiNiZ .. 
BUHAR KAZAN VE KALORİFERLERİNİZİ 

HARAP OLMAK!' AH KUR!' ARJNJZ 
HER TüRLtJ' İHTİYACI KARŞILIYACAK EV· 
SAFTA VE BOL İ D CİHAZLARIMIZ EM· 

RİNİZE AMADEDİR .. 
!'EDİYEDE KOLAYLIK BEŞ SENELİK ga!'antl 
VEBOLİD LTD. $Tt. iZMiR ŞUBESİ 
Mimar Kemalettin caddesi No. 15 
TELEFON: 2365 TELG. VEBOLİD ,. ,, 

Bebelı gibi se11imli 
Çoculı yetiştirmelı 

istiyen her anne, 
• 

Senede Birkaç 
dela çocuğuna 

iSMET 

+ 

SOLUCAN BiSKVVi!'i 

vermelidir 

HER ECZANEDE 

Kutusu (20) lıuruştur 

P. K. No. 72 

?**!2* .s• > 

Istanhul Cağaloğlu Sıhhat Yurdu 
Sahip ve müdürü Manisalı 

•• 
Operatör Orhan Unalan 

İstanbul un t1P.m merkezinde bütün profesörlere en yakın ve ~cuz hususi bir. 
:aıastahanedir. Erkek ve kadınlara ait her nevi ameliyatlarla idrar yollan, boğaz,: 
Ebunın, kulak, göz bastalılıları ve ameliyatlan bastalann arzu ettikleri yükaekE 
:mütebassıslara yaptırılır. Hiç bir vasıtaya bq vurmadan doğruca müessesemize:i 
Elreleeek hern§ehrilerime azami kolaylık gösterilir... : 
• • • • 
: tSTANBUL- T e 1 e fon: 23165 : . . • • ....................................................................................... 

FLiT 

FLiT 

daima 
~ - .. 

İLE 
ÖlDüRUNUZ 

, 
• 

U111uınl d9'HU : ı. llraıpla, 
fatHlıul, Çalata, YOJWOll• Ha~ 1 

Kiraya verilecek dükkan 
D. D. Y alları 8 inci isletme , 

komisyonundan: 
İzmir Kemeri - T epecin sokağında 27 harita ve 20 kapu No. lu dük

kan 3 ene müddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıkanlmııhr. 
ihalesi 10. 7. 939 günü saat 15 de Alıancakta ifletme binasında yapı
lacaktır. 

Muhammen 3 senelik kira bedeli 360 lira itibarile muvakkat teml
nah 27 liradır. Şartnamesi i§letme kaleminde görülebilir. İsteklilerin 
muvakkat teminat makbuzlarile muayyen vakitte komisyona gelme-
leri. 24, 30 2200 (1292) 

Kira ya verilecek Benzin satış 
barakası ve arsası 

İdaremize ait Alaancakta lS/5 No. lu benzin aahf baraka ve anui 
4. 7. 939 tarihinde saat lS de Alaancakta ifletmemiz binasında komia
yonumuzda açıık arhrma ile bir aene müddetle kiraya verilecektir. Mu
hammen bedeli (200) lira olup muvakkat teminah (15) liradır. t.tek
lilerin muvakkat teminat makbuzlarile muayyen vakitte JM,miayona 
ıelmeleri. 14. .Z4 - (llZI) 

Ton baıina Naklolunacak 
tuzmiktan nakliye ücreti M. Bedeli Teminab 

Ton Sevk miktarlari Kurut Lira Lira 

. 
18.000 Karadeniz mıntakalan 
12.000 Akdeniz « 
10.000 Marmara denizi 

40.000 

350 
300 
150 

63.000 
36.000 
15.000 

114.000 

~.725 
2.700 
1.125 

1 - 939 mali senesi zarfında Çamalti ve Foça tuzlalarından Kara· 
deniz, Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına cem.an 40.000 ton tu· 
zun nakli İ§i 5. VI. 939 tarihinde ihale edilmediğinden yeniden pazarhli 
suretile eksiltmeye konmu§tur. 

il - Her mmtakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedelleri 
ile teminatları yukarıda yazılıdır. 

111 - Pazarbk 30. VI. 939 günü saat 15 de Kabataşta Levazim ve 
Mubayaat ıubesindeki ahın komiayonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün Levazım ıubesi veznesinden ve lzmir, 
Ankara bq müdürlüklerinden 570 kuru, mukabilinde alınabilir. 

V - Taliplerin gerek üç mıntaka için birden ve gerek 1 veya 2 min
taka için teklifatta bulunabilirler. Bu takdirde verectkleri teminat ak· 
çesi teklif edecekleri mıntakaya ait miktarlarda olmalıdır. 

Fiyatlar haddi liyık görüldüğü takdirde 3 mmtaka için birden ya. 
pılan teklif tercih edilir. 

VI - İstekliler yüzde 7,5 giivenme paralarile birlikte pazarlık için 
tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yu
karıda adı geçen komisyona gelmeleri «4182» 

16. 18. 24. 27 2087 (1229) 

Zonguldak Kömür havzası sağlık 
komisyonu başkanlığından: 
S.No. 

1 - Zonguldak amele hutahanesi için 275 lira ücretli ,bir bevliye 
mütehaasisi. 

2 - Zonguldak amele hutahaneıi için 300 lira ücretli bir bakte-
riyolog. 

3 - Kandilli amele hutahaneai için 350 lira ücretli bir operatör. 
4 - Gelik amele dispanseri için 275 lira ücretli bir doktor. 
5 - Kozlu « •« « 275 « « « c 
6 - Armutçuk ve Çamh « 250 c « c « 
7 - Kilimli lnağzı « 225 « « c tı 
8 - Kireçlik « 225 « « « « 
9 - Methar fefliğİ ve eczacıbqıbğı için 130 lira ücretli bir eczacı. 

1 O - Gelik, Kilimli ve Kandilli için 100 zer lira ücretli üç eczacı. 
11 - Zonguldak hutahaneıi ikinci eczacıbğı için 80 lira ücretli bir 

eczacı. 

12 - Zonguldak ocaklarlnda kullanılacak 60 tar lira ücretle be4 adı
bat memuru. 

13 - Zongulclak hastahanesi için 70 ter lira ücretle dört hemtire. 

Yukarida yazılİ yerlere talip olanlarin ikİfer kıta fotoğraflariJe bir· 
tikte ba terdimeibal varakalarlnı 30. 6. 939 gününe kadar Zonpl
dak aağlık komisyonu ~ göndermeleri. 

24, 25 2193 (1291) 



.,.. aauwaa uaa wwwwaıwa som •>:>> SAHiFE? 

T. Bovven Rees Messageri~s Umdal Olivier ve 
ve şürekası Maritimes A=L~:ı~~- Şürekası 

Deutsche Le-
vante Linie 

1 Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ADRIAı'lCA S. A. Dl 

NAVİGATİONE 
CUNARD LİNE K U M p A H y A S 1 HELLEN1C L1NEs LTD. BİRİNCİ KORDON REE.S G. M. B. R. RAJfBURO 

Liverpool ve HELLAS V&puru 19/21 haziran ara- B1NASI TEL. ı44J 
Glasgov hatta THEOPHİLE GAUTİER vapuru 1 sın.'a beklenilmekte olup Rotterdam, LONDRA HATl'I: .AI>ANSA vapuru 6._ tdemmAnuzda beRokle-t 

İs H h An !im nl · · .~•L. ruyor. ..mmuza &a ar vers, - ALBANO ihti ar· 25 6 da 1 
BOTHNİA vapuru Haziran nihaye- temmuz tarihinde gelerek aY'.'i gün - alı;:;.:;: ve versa a arı ıçın """' •POLO• ftpunl 3 Baadnada 1-mı terdaın, Bremen,,. Hamburt için yUk .rek .,nı .;:p~~ ~e~ Ded!'ğ:~ 

tinde gelip Li..erpool ve Glasgovdan tanhul, ~ Napoli ve Marsily-.ya ha- BELGİoN vapuru ayın nihayetinde w Aaventıen g8ip yik ~~ ~ alacaktır. İstanbul, Burg:ıs, Varna ve ıtöstenceye 
mal çıkaracakbr. reket edecektir. beklenilmekte olup Rotterdam Ham- aynı zamanda Londra ve Hull ıçin yuk TAHLİYE • hareket eder. 

Gerek vapurların muvasallt tarihleri, . . m b An limanları · · :~•L- al ala<aktır. · cl'rTA Dİ BARİ .. . . ,. . . 
islm.lerl !unları hakkın Her türlii izahat ve malfunat ıçm • urg ve versa ıçın ,. ..... a- 1ıu.A.ND 2, h . da bekle· motoru 271 v tarihin-

ve nav da acenta da LA.U caktır vapuru _...., da cel.erek ayni l(in •at 17 de fstanlnıl, 
1* -hhnt altına eıremez. Daha farla mel kord.... ısı 0 -a -BALKANLAR ARASI Ltv.ERPOOL HJl'J"IJ ııiyor. Hambwıcian ....ı çılr.anıcUta. Pire, Napoli, Marsilya ve Cenovaya ha-
tafsilat almak için T. Boven Rees ve Şr. RENT REBOUL ve. ŞER~ vapur ncen· HATTI ·MARDİNİAN, vapurıı 10 Baziraı>da 0;~!.ı~uru~mmuz,t be= reket eder. 
nm ?353 telefon numara.mıa mU.racaat tasma ıırii..-t edilmesi .-ıca elmıur. ZETSKA PLOVİOBA Liverpoldan gelip yük çıkaracak ve ay- mal çıkaracaktır'. ~ ""' 
edilmesi rica olunur. TELEFON : 2 3 7 5 A. D. KOTOR nı :ı.ıımanda Lh·erpol için yük alacak- OY ALE NEERLJlN 

• ------------------•• tcL~VCENn . .. tır:oPORTO• vapurunun ylllrlm ıs. HDEANV!fLOINRSJEKE MİDDEl.- DAİSE KUMPANYA.Si 
,- .. vap.':""u 17 huıran 939 c~artesı gu- tanbulda aktarma edilerek Denizbank ...., t OSLO DEUCALİON vapuru 18/ 6 da gele-' T. c. zı·raat Bankası nu Kostenceden gelip 

18 hazıran 1939 •DUMLUPlNAlt• vapuru ile gelmiştir. BOSPRORUS vapuru 24 haziranda relt 1(1 tarihine kadar Amslerdam ve 

KaraJıq tarilıi : J888 
Sermayesi : ıoo.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zlrat ve ticart her nevi Banka muaıneleleri 

PARA BtRtKTiRENLERE 28.800 LİRA 
bmAMtYE VERECEK 

Ziraat bımbS1JJda kumbaralı ve ihbar.uz tasarrııf besaplannda en az (50) 
Uras. lıulımanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki p!Ana göre il<

ranıiye dajlıtı!ecaJmı. : 
.. Adet 1.000 Uralık 4.000 Lira 
' • 500 • 2.000 • 
4 • 251 • LOGO• 

40 • 100 • (.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • '° . 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

DiKKAT : HMaplanndald paralar bir sene içinde 50 u:adan ~ düşml-
Fenlere ilcrıımıye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilerektir. . 
Kıır'ıılar ~ 4 defa, 1 EJlOl, 1 Birinci linun, 1 Mart ve 1 Baıı1ran tarih· 
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ECZANESi 
l!'.c:zac. Kemal KAmil Aktafm aşk, :zevk, neşe ve sanat kokulan 

BRJSTOL 
Be~oğlunda 

o s M"A""N""/ y E 
Sirkecide 
••••••••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi 

B. Ömer Lütfi Bengü 
dir ·ı· kd''' 44 Senelik tecrübeli idaresile bütün mü,ten erme en umı 

sevdimıittir .... 
Otellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahati bulurlar .. latanbulda 

bütün Ege ve İzmirliler bu otellerde buluturlar... , 
Hususiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmı

ye~ek derecede ucuzdur ..... 

pazar günü saat 12 de: Le Havre ve Norveç için harelı:ıet ede- Hamburg için yük alarak hareket ede-
Pire - Arnavutluk limanlan - Kotor- cektir. cektic. 

Dubrovnilt - Split Venedik ve 'l'riestı.ye Al R AMERlCAN EXPORT L1NEs !Ne AOAMEMNON ~ 5/7 tarilıbıde 
hareket edecektir. D ı· ı·za ' gelerek yükünü çıkardıktan sonra Bur-

ANGLO EGYPTİAN r. EXERMbekl • ONTNvapuruk ! ... ~mmyUkuzaal ~~.~- gaz, Varna ve Köstencey• hareket eder. 
NAİL LİME •o :. enıyor. •V}'Qr ·~ a"""- SVENSKA O&İSN'1' LİNİEN 

PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRUT Unlen EXCELLO vapuru 16 temmuza doğru GOTLAND motörü 28/ 6 da bekleni-
HA YF A - İSKENDERİYEYE bat bekleniyor. Ne"JQrl< için yillıt alacalıttır. yo-r. Rotterdam. Haınbutg Sktınd.inavya 
·C~ ~ITY· L"ÜKS VAPURU ile D, T. R. T. için yük ıılarak barekı!t edecektir. 

Marsilya ıçuı BeJrUt-Hayfa-İslı:ea- VİNGALAND t8rü 13/7 ihin 
hareket tarihleri deriye için hareket Doğum ve Cerrahi Kadın L~~ED vap~ 8 ltemın~ dolru de beklenmekte ohıop Rotterdam,tarHam-

tarihleri hastalıltlan OperatlirU """"""yor. Tuna lıman_an lçm ~ ala- -
30/ 6/'939 24/ 6/939 Her gUn hastalarını saat ilçten son- caktır. bu.rıı ve Sluuıdiııavya limoni.an için yÜk 

14tl/939 8t1/9!!9 ra Atatürk caddesi ,EskJ Birinci SZEGED vapuru 28 hu1rana dolru alarak ~t ..ı.....wr. 
2~~Rts BR~2t1LTD/939 kordon• 223 numaralı muayeııeba- !:;,enderiye ve Porlsalt için yük alacak- SERVfCE MARh'fME 

nesinde bbul eder. TİSZA 10 d "-• R PİRE TELEFON·. 2987 . v~~ tıımınuzıı o_.~ ownain Kumpan)JClSI 
beklenıyor. 1.5ltellderıye ve Portsait için 

uHEA HELLASl> llı-ı:ıam~-m:li!!.'A:llZl--Iİİ yük alacaktır. SUCEA.VA vapuru S temmus 939 ta-
1.ilb transatlantik vapuru ile Pire • TİSZA vapuru 10 temınuzıı dolru rlhlnde ~~ Malta, Cenova, Marsıl-

Nev • York hattı Pire - Nev - York se- bekleniyor. Beyrut için yük alacaktır. ya, llınanları için y1lk ve )Tolcu rılaralı: 
yahat mllddefl 1% rfuı, Nev • York fuan DOKTOR hareket eder. 
için hususi fiaUer Pireden hareket ta- SERViCE MARtl'IMB tuındaki hareket ı.ırlhlerb'l• navlun· 

rihleri: Cela/1.1 Yartın ROVMAIN lardaid de~mlezı dolayı aoenta 1 TEJIDIJUZ J.! AliiUSTOS, !3 EYLtrr. BUCAREŞTİ vapuru 28 hüirana mesuliyet kabul etmez. Daha futa taf • 
Gett'< vapurlnnn muvasallt tarihleri, dotru bcldruılyor. lt&tonce Kalaa ve ıll~t için lkincl Kordoııda FRATEUJ 

gerek: vapur lslrnl~ri ve navlunlan hıılı:- Tuna limanları için yük alacaktır. SPERCO vapur acentasına mtlraaaat 
kında acenta bir teahhüt altına giremeı.. DUROSl'OR vapuru '1 t mmuzıı dol- edilmesi rica olunur. 
Daha fazla tafsi!At a!mak için Birinci İZMİR MEMLEKET ru ~klcniyor. K&t nce, Kalas ve Tu- TEJ.EFON : ıtM • ıoes 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• D8 limanları için yillı: alacaktır. 
umumi deniz Acentabtı Lt.d. müracaat HA.Sı'ANE.Sİ DAHİLiYE STE. COMMERciALg BULGARB 
edilmesi rica olunu=. MfJTAllAS.SJ.SJ 

Telefon : 4072 MUdllrlyet Muayenehane : İkinci Beyler sokak 
Telefon : 3171 Acenta No. 25 TELEFON ı 3958 

Karaciğer, böbrek, taş ve kumlardan 
mütevelli sancılarınız, damar sertllklerl 
ve şişmanlık §ik.lyetlerlnlzl URİNAL ile 
geçiriniz. 

• 

1 
Vücutta toplanan asit ürik ve okaalot 
gibi maddeleri eritir, kanı temlzler, lez
:zetı hO§. alınması kolaydır. Yemeklerden 
sonra yanın bardak su içerisinde alınır. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESi 

BEYOOLU - İSTANBUL 

inhisarlar umum müdürlüğiin
den: 

' 1-Şartname ve nünıuneai mucibince 20X25 eb'adında 17 milyon 
rakı mantarı pazarlıkla aatın ab;ıaçaktır. 

2 - Muhammen bedeli beher bini sif 358 lruruı hesabile 60.860 lira 
muvakkat teminab 4564.50 liradır. 

3 - Pazarhk 10. 7. 939 pazarteai günü saat 15 le Kababıfda levazım 
ve mübayaat ıubetindeki ahm komisyonunda yapılacaktır, 

4 - Şarbııuııeler ye nünıuneler her gün levazım ıubeıl yezneain· 
den ve lzmir, Ankara bq müdürlüklerinden 304 kurut mukabilinde 
ahnabilir. 

5 - İlteldiler pazarlık için tayin olunan gün ve aaatte yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte mm.kiir komis:rona ıelmeleri. 

20, 24, 28, 6 2129 (1260) 

Haydarpaşa Lisesi satın alma 
kuru mundan: 
H.,darpqa liaesi-pıınaiyonu için aatuı almmak üzere hami 1800 

ton tüvenan miden kömürü 14. 6. 39 tarihinden itibaren on bet sün 
müddetle ve kapalı zari uaulile ekailtnıeJe konulınuttur, 

Eksiltme 29. 6. 939 pet'fembe gt1ııü saat 15 de Btıyoilu lstildil cad
desi Karlman karııaında liseler ahm satım komisyonu binası içinde 
toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli beher ton 11 lira 50 kunıı heaabile mecmuu 20700 
ve ilk teminat 1553 liradır. 

istekliler .-rtnameyi her gün mesai Halleri içinde mektepte göre
bilirler Eksiltnıeye girmek istiyenlerin cari aene ticaret oda11 veıikaaı 
ille teminat makbuz veya banka mektuplarile birlikte teklif mektup
lannı eksiltme aaatinden en son bir aaat eneline kadar makbuz mu
kabilinde komisyon ba§kanlığına vermeleri. 

Zarflann kanuni ıekilde kapablmıt olması ve poala ile gönderilecek 
teklif mektuplannın zamanında gelmit olmaları lazımdır. 

18, 21, 24, 27 2086 (1247) 

-

:················J::~·····,·················· : Manisa, Ay Balıke9ir, Denl•li, : 
: Muila, Alltal.J'a. ~. KOD·: 
• • 
: )'il vfll,.ılarl .. lıuaları için •-talar: • • : aranınaktaclır. : 
•••••••·•········••···············••••••••••r 

tzMbU>E BEB TOTCNcCDEN AR.Al'INIZ .• FlATt (100) PARADm .. " 
UMUM DEPOSU VE MÖBACAAT YERİ : tzMia bdNct l\UBÇILAR 
No. 8 - 10 MCSK1&AT SER BAYtt lfÜSEYİN BABRt VE ŞEIUP TiCA
RETHANESİ ... 

Devlet Demiryolları işletme umum 
müdürlüğünden: 

1 - Devlet demir yollan iatasyon ıınıfında iat.ilıdam edilmek ib:ere 
müsabaka ile hareket memuru nıumocli almacaktr. 

A - Türk olmaL: 
B - Mü1abeke:ra ittirak edebilmek için orta tahlili bltirmlt olmak 
C -Yqı 18 den Bflliı ve 30 dan dahil yukarı olmamak 
D - Aıgarl bİr sene için ukerlilrten muaf olmak 
E - idaremiz hekimleri tarafından yapılaçU ııhhi muayenelerinde 

fail serviste çalıtmaia mini bir arıza ve hastalığı olmamak 
2 - MiiHb•"d• kazananlar 61 lira ile ta:rin edileceklerdir. 
Ecnebi liaanlarından birine nkıf olanlar 71 lira ücretle alınacak

lardır. 
3 - Aakerliiini bitinnit liae mezunları imtihan112 olerak ayni pıt. 

lar dahilinde alınacaktır. Bu gibilerin dilekçelerinin doğrudan doğruya 
umumi müdürlüğe göndermeleri lazımdır. 

4 - Mllıabaka imtihanı 15 Temmuz 939 cumarteti günü aaat 14 
de Hayd~, Sirkeci, Ankara, Balıkeair, Kayseri, Malatya, Adana, 
Afyon, lzmır ve Erzurum iıletme merkezlerinde yaplacaktır. 

5-En IOll milracaat 10 Temmuz 939 cuma gününe kadardır. 
6 - Talipler ltletmelere ve iataayonlara iatida ile müracaat edecek

lerdir, 
7 - Kabul feraiti ve evsafı hakkında daha fazla malômat almak 

İatiyenler ifletme merkezlerine ve İatuyonlara müracaat edebilirler. 
15, 19, 24, 29, 3, 7, 8 2059 (1219) 

lzmir Emrazı sariye hastanesi 
Başhekimliğinden: 
HubılMlllin 939 malf :rıL ynmi ihtiyacından qağıda yazıh erzak 

Ye Mİretİ açık ebilt.Mye konmuttur. Şartnameleri bulantı haf hekim
fiiincle her tün ıörülebilir. F.biltme 30. 6. 39 cuma ııünll aaat 10 Te
pecikte emrazı aariye bubıneainde tqelıkül eclm komisyon huzurun. 
da yapılacakbr. Muvaklıat teminat olarak para veya para mahiyetinde 
enak komisyonca almamıyacaimdan isteklilerin ihale gününden ev
Yel teminatlarını lzaıir mılHndıinıa yatırmaları. 

Muvakkat 
Miktarı Tutan Teminab 

Cinai Kilo KUI'U§ Kurut 

Birinci ekmek 12000 120000 9000 
Koyun eti 6500 260000 19500 
Süt 5500 55000 4125 
Yoğurt 3500 49000 3675 
Pirinç 3000 72000 5400 
Sadeyağ 700 63000 4725 
Şeker 1500 39750 2982 
Kok kömürü 70000 164500 12338 

Sabun 600 17400 1305 
14, 19, 24, 29 2048 (1209 



2"&1d A•IK 24 Bazlran Cmnal'lesJ ı 

Tiençin h&disesi had bir devred 
B. Çember/ayn, lngiliz tebaalarına karşı yapılan rezilône muameleler 

hakkında hükümetin düşüncelerinin Japan sefirine anlatıldığını sö yled 

Düşünülen en mühim nokta Ingiliz kralının nutku 
"Hükümdarlık makamı nüfuzu sull 
ve hüsnü niyet lehine müteveccihtir, 

Londra 23 (ö.R) - Londralılar, Ame
rika ve Kanadadaki unutulmıyacak se
yahatlerinden avdet eden kral ve krali
çeyi, lmgUn Gild Holda Londra Lord 
Mayorü tarafından verilen bir gala zi-

~ 

Romanya iyan meclisind 
.Alman senatörün Alman ekalliyet

leri hakkında söylediği nutuk 
Bilkreı 23 (A.A - Rador ajamı .. 

tebliğ ediyor: 
Ayan meclisinde kralın nutkuna ve

rilecek cevabın müzakeresi sırasında 
Alman senatör Hans Bedrich söylediği 
nutukta demiştir ki: 

Romanyadaki Alman camiuı, kralın 
nutkunda işaret edilen yeni teşkilAt lü
zumunu ve devlet hayatının düzeltilme
si için kralın teşebbüsü üzerine elde edi
len mesut neticeleri tam bir manevi bir
likle tarnaıniyle kabul ve tasvip eder. 

Svotov'daki mühim vaziyet 
Japonların deniz ablokasını lngilizler 

tanımadıklarını bildirdiler 

Romanyadaki Alman milleti, kendine 
düşen medeni vazifeyi hiç aksamadan 
yaparak Rumen milletinin yanında 
memleketin kalkınmasına bütün kuvve
tiyle teşriki mesaiye Amadedir. Kudret
li müstakil ve tabii hudutları içinde re
sanet bulmuş memleketimiz Romanya 
ile menşe vatanımız olan Almanya ara
sında daha eyi siyast milnasebetlerin ele 
başısı olmağı biz Romanyadaki Alman 
milleti kendimiz için en bUyük vazife 
biliriz. Romanyada1d Alman milleti di
siplinli mesaisiyle bütün memleketin re
fahına hizmet etmektedir. Binaenaleyh 
müsavi muamele görmek talebini ileri 
sürmekte kendini haklı görür. 

Honkong 23 (A.A) - Ingiliz bahriye 
makamatı. Japonların Svatov limanına 
hiç bir ecnebi gemisinin girmemesi su -
retindeki taleplerine rağmen, Ingiliz sey
risefain kumpanyalarına bu liman ile 
olan servislerine tekrar başlamaları tav
siyesinde bulunmuştur. 
Ablokayı, Ingiliz :rrtakamatı tanıma -

maktadır. Scout ve Thanet torpito rnuh
ripleTi, ticaret gemilerinin st?rbestçe se
fer icra etmelerini temin maksadiyle li
manda kalmışlardır. Amerikanın Pills
bury, Pope torpito muhripleri de Sva -
tov önilnde bulunmaktadır. Asheville 
adındaki Amerikan ganbotu Koulangsu
ya gitmiştir. Ancak Svatovda her hangi 
bir hadise zuhuru takdirinde bütün sil
ratiyle bu limana dönmek emrini almış
tır. 

Svatovdaki 70 Ingiliz kadın ve çocuğu 
Hankonga gelmişlerdir. 

Svatovda sükun hüküm sürmektedir. 
Vaşington 23 (A.A) - Svatov mese

lesi hakkında gazetecilerin suallerine 
cevap veren Hull, demiştir ki: -

Svatou hadiselerini çok yakından takip eden VC1§ingtonda kongre binası 
!erine karşı harekata geçilmeden Japon ı doğru donanmanın bir harekette bulun
askeri ve bahri makamatı tarafından ev- masını derpiş etmediğini ve Amerika
velce yapılan ihbarın aynıdır. nın Svatovdaki vaziyet dolayısiyle Tok-

Hull, amiral Jarnell tarafından verilen yo nezdinde diplomatik bir teşebbüste 
cevabın da mümasil ahvalde evvelce ve- bulunmadığını tasrih etmiştir. 
rilen cevapların aynı olduğunu ilive et- Hariciye nezaretine gelen malilmate g~ 

Rumen hükümetinin ekalliyetler me
selesinde hakiki devlet adamları tara -
fından ilham olunan mülahazalarla ha
reket ettiğini ehemmiyetle kaydeden ha
tip, sözlerine şöyle devam etmiştir: 

- Kalinesko kabinesinin Romanyada
ki Alman camiasını tanıması Romanya 
Almanlarının kendi ırki vaziyetlerine 
tamamiyle uygun bir hayata Rumen 
devleti içinde ve devlet zaruretlerine 
kat'iyen riayet etmek şartiyle kavuşma
ları yolunda ileri bir adım teşkil eder. 

Milletimizin Rumen devleti içinde dü
rüst hareket etmesi için her şeyi yap -
mak istiyoruz. Daha eyi bir iStikbal ha
zırlamak için Rumen milletiyle teşriki 

mesaiyi kat't ve saıniml olarak istiyoruz. 
Kral Karol bize nasıl hedefe varacağı
mızı gösterdi. Müşterek vatanımızın ve 
aziz milletimizin hayn uğrunda Rumen 
milletiyle yanyana yürüıneğe hazırız. 

Bulgar senatörü Tankof da, Rumen va
tandaşı olan Bulgarların kral Karola 

Romanya kralı ve veliakdi otomobilde 
menin en mühim meselelCTden biri ol- ırklar arasında tesanüd 
duğunu kaydetmesinden dolayı minnet- ettirmiştir. idari sahada nizam ve a 
tarlık duygularını beyan ettikten sonra Jet kurulmuştur. Iktısadi sahada ın 
Bulgar ekalliyetinin umumt mahiyette- tahsil kuvvetlere büyük bir ehemmiY 
ki diğer meselelere karşı da kayıtsız ka- verilmiş ve ekalliyetlere kendi ırki h 
lamıyacağını beyan etmiş ve demiştir susiyetlerine göre kendi hayatlarını 
ki: zim için kanuni imkanlar bahşea.ıı' ~ 

Bu meselelerin halli yolunda dikile- tir. Bu suretle bütün memleket va 
cek olan zorlukları yenmek için kuvvet- daşları arasında samimi ve ahenkli 
!erimizi bütün kuvvetleriyle birleştir - ~şriki mesai temin edilmiştir. 
meğe azmetmiş bulunuyoruz. Bizim hat- Bulgar ekalliyeti memlekette 
tı hareketimizi ilham eden düşünce müş- olunan yeni nizamın lüzum ve faydal 
terek samim1 ve dürüst bir hayatın sa- nı tamaıniyle takdir ederek kendi JJl 

mimt ve dürüst bir teşriki mesaiyi za- hik taleplerini ve ihtiyaçlannın tarııB 
ruri kıldığı keyfiyetidir. miyle .tatmin edileceğine kani bult.1~ 

Hatip devlet hayatının bütiln sahala- yor. Çünkü Bulgar ekalliyeti devlet içİ' 
rında tahakkuk eden mesut deiişiklikler de bu yeni nizamın kuvvetlenmesiJıe; 
merinde ısrar ederek demiştir ki: inkişaf bulmasına memleket ve k- _.....ı 

Bu değişiklikler siyasi l8hada muh- samimt bir surette sadakat göstertP: 


