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sen(.,~ lnıtiyaz sahibi : ŞEVKET BtLGİN 
Batıııuharrir ve umumi neşriyat müdürü: • ' 

1 
Domlnyonlar taahhüde girmiyor 

--... HAKKI OCAKOGLU 
~'SC>N":e: Ş:E:R.A.İTİ 1 

~ mUddellrürkiye içia,Hariç ıçin ,. 
~ . • . 1300 2800 1 

-4ttı avlık .. . - . -. -. 700 -/300-

LONDRA, 28 (A.A) - RoJ'fer Ajansinın 
öğrendiğine göre imparatorluk kon/eıa!lsı mı/ü 
müdafaa işlerinin elbirliği ile ta11zimini esas 
itibariyle kabul etmiş olmakla beraber domin
yon/ar bubapta kati hiçbir taalılzüde girişmi· 
yeceklcıini açıkça anlatmışlardır. 

~.!__ELEFON : 2697 

~ Fiati_(S) kuruştur Cumhuriyetin Ve Cumhuriyet Eserininin Bekçi.si, Saba1ılan Çıkar Siyasi Gazetedir YENi ASIR Matbaasında basılmqtır. 

bir yazısı 
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Başvekil lzmitten geçerken 
, . 
u 1 kkı a 

•• • r 
Katimerini gazetesi diyor ki Ankara mahafili e A 

sıyası 
................................. 

Emir "Bu asker sesine bir Yapılan temasların vere-
k • d• "' • 0 d • d• Abdullahın oğlu as er sesı cevap ver ı,, cegı semere en emın ır Ankaraya geliyor 

LONDRA, 21 MAYIS ANKARA, 28 MAYIS 
Anadolu Ajansı - Röytcrdcn Muhabirimizden. - Telefonla. Hükümetin misafiri 

olarak üç gün kalacak Atntürkün Balkan paktı Szası devletlere dokunmaktan hazer edilmesi Başvekilimiz İsmet İnönüyü ve sayın eşlerini getiren husust tren bu sabah 
hakkında ihtaratından bahseden Deyli Telgraf gazetesinin diplomatik ınu- saat on bire yirmi kala gara girmiştir. lstasyonu dolduran kalabalık bir hnllc 
harriri ezcümle diyor ki: kütlesi sayın başvekilin gelişini sürekli alkışlarla selfunlamıştır. Kamutay İstanbul, 28 (Telgraf) - Mave• 

Bu son inkişaf bu devletlerin her hangi bir harici siyasete mevzu teşkil başkanı Abdillhalik Renda, riyaseti cümhur başyaveri, kalemi mahsus mü- rayı Erdun Emiri Abdullahın oğlu 
etmemek hususundaki kuvvetli azimlerini göstermektedir. dürü, bütün vekiller, kordiplomatik, saylavlar, genel kurmay ikinci başka- Londrada taç giyme töreninde bu~ 

Atina, 28 (A.A) - Türkiye reisicümhuru Atatürk başvekil İsmet İnönU nı, askeri ve mülki erktin, Ankara valisi, merkez komutanı ve diğer zevat lunduktan sonra Avrupa seyahati• 
şerefine verilen ziyafet esnasında telefonla gönderdikleri mesaja zeyl ola. başvekili karşılamışlardır. ne çıkmıştır. Bu zat Paristen pa .. 
rak ayni akşam aşağıdaki yazıyı da telefon ile bildirmişlerdir. Bn. tnönüye buketler takdim edilmiştir. zar günün şehrimize gelecek vo 

General Metakıas'a Başvekil İzmittcn geçerlerken İzmit k~ğıt fabrikası müdtirUyle uzun müd- doğru Ankaraya gidecektir. 
«Hudutlarımızın bir ve onu müdafaa kuvvetlerimizin bir ve det görüşmüşler, izclıat almışlardır. Fabrika müdürü, başvekile sellüloz fob- · Emir Abdullahın oğlu Ankara• 

ayrılmaz kuvvetler olduğunu söylemekle en büyük insanlık ve rikası işlemeğe başladıktan sonra kôğıt fiatlerinin ucuzlıyacağını söylemiştir. da hükümetimizin misafiri olara~ 
askerlik zevkini duyduğumuzu size bildirmekle mesudum.» Bu noktayı memnuniyetle karşılayan başvekilimiz gazetecilere dönerek: üç gün kalacaktır. Kendisinin ba· 

K. ATATORK «Müjdeyi bilhaasa gazetecilere vereyim.» buyurmu,lardır. zı temaslar yapacağı tahmin edil .. 
- Sonu üçüncü ıahilede - - Sonu üçüncü sahifede - mektedir . ..............•...••.•.•.................•...............••...••••.•.............••••••...................••......•.••....•.•••.••••.....................•..........••......•.•..•••.......••..•...••........................ , 

Sancak mes' efesi Cenevrede halledildi 

Bugün 
arasında 

Ankarada Türkiye - Fransa 
iki muahede imzalanacak 

Karadeniz vapuru geldi 

Vapur İspanya sahille
rinde tehlike geçirdi 

Üçok ve Doğanspor ta
kımları yarın karşılaşıyor 

Nutkun tam metnini • 
verıyoruz 

l<.altireden bir göniııiiş 
Cenevre, 27 ( A.A ) - Anadolu ajan- Cemiyetine kabulünü reye koydu. Ne-

sının hususi muhabiri bildiriyor: ticede Mısır bütün reylerin ittüakı ile 
Dün Milletler Cemiyeti asamblesi- kabul edildi. Ve Mısır heyeti asamble

nin öğleden sonra k1 içtimaında rels Dr. de yer aldığı zaman murahhas heyet
Tevfik Rliftil Aras Mısırın Milletler ler Azası ile saıniinin §iddetll alkışları 

~·~ 
b: $. ~ 

~t-~""~·~ .~ 
=-- ......... ""'- ~ 

Haber nldığımıza göre spor ajan
lıkları arasında bazı tebeddüller ol~ 
muştur. Leblebici bay Reşat İzmir 
mıntakası ikinci ajanlığına tayin 

ile karşılandı. edilmiştir. Fut bol ajanlığına Bele-
Bunu müteakip reis Dr. Tevfik Riiş- diye reis muavini bay S. Yurdkoru, 

tü Aras aşağıdaki nutku söyledi: atletizm ajanlığına atlet bay Sait, 
- Gerek asamble reisi gerek Tür- Voley ve Basketbol ajanlığına mu-

- Sonu 2 inci aahifede - - Sonu üçüncü sayfada -



Şimal kutbundan 20 kilometre mesafede 

Rus tayyarecileri bir 
yıl . kalacaklar 

. ., 
Yamanlar kampı j ITAL YA Kaçırmak ıster1l 1~ 

1
2s Haziranda açıl~c~~ Adi Uzu~. aıa.cak .. .. Y aİvarılınca bırakJll; 

Verem Mücadele Cemıyetmın .. !~yadan §ehr~mız Ofıs ~ud.ur-
1 

Kemalpaşa kazası~ın Ansız~ 

!
Yamanlar kampı bu sene yirmi bet lugune gelen brr mektupta, ıspirto yünden Mehmet Ali kızı fa 
haziranda açılacaktır. Cemiyet, ~linde ~u.ll~ı-~ak üzere müh~ kaçırmakla maznun Halil lbı1 Fuar ralışmaları kampta bazı yenilikler vücuda ge- mikdarda adı uzum satın alınacagı oğlu Hakkının duruşmasına 

. , , • ~ • tirmek için hazırlıklarına devam et- bildirilmi§tir. şehrimiz ağırceza mahkemesind• 
· · , " Pavyonlar sabldı. Y enı- mektedir. vam olunmuştur. . ,, 

d 40 t e d h Aldığımız malfunata göre, kamp- PIYER Evvela kaçırılan Fatma dın 
en an a a ta, halkın iııtirahatinden baıka eğ- miş şu ifadede bulunmuştur :dıl" 
yapılacaktır llenceleri de dü, ünülmüt ve bunun T ürkliiğü tahkir cürmün- -- Ben vak'a günü Fatma a_ .. 

1 E · emasyonal fuar ıabasında için bazı kararlar alınınıştır. d w h d bir kadınla Çınar köyünden k0 

yeni pavyonlar İn§asına devam 1 y amanlıı.r yolunun kı§ın y~- en agırceza. uzu~nn a müze geliyordum. yolda ~al" 
olunınalrtadır. tik pavyonlar tama- ' ~urlardan lanmbozulan kısmının tamı- lıAlsanMc~kt1a _

1
tplikp· fa~rikaT .. sıkn1~a dan inerek ot toplamakçakistedik-

. d b' · im b dan rıne de ha§ l§tır. ça fan ışe og u ıyerın ur u- sırada Hakkı elinde bı ve 
Kutup seyahatini yapan dört Sovyet tayyaresın en ın men satı ış ve un sonra ya- , K "d" ,..... b d g"u" tahkı'r suçundan ag" ırceza mah- ld • h ld ld' 

. . .. • . , pılan elli büyük pavyon da tüccar- . amp mu ~r ug_un? . u sene e . . . .. o ugu a e yan. .,,ıza ge ı. 6' 
Bır kaç seneden ben Sovyet hu- fennı ışlere devam ~tm_ekten ıba- lar f d angaje edilm' f bay Recai tayın edılmıştır. kemesındekı muhakemesıne dun de kaçırmak için elimden tuttU· 

kümeti şimal kutbuna fenni bir sefer rettir. Şimal kutbu daıresınde tesis Ftara .ın ~t . kü' ük' !' ır. ı devam olunmuştur. de yanımdaki Fatma kadına .af' 
• . . . h la uar Komı esı, ç sanat er- D • 'h ı.. . . yapmagı tasavvur edıyordu. Buse- edılen Sovye t ıstasyomı ava şart - bab d • larını te,h' ed b'l erı ı racau Bu celsede ıddıa makamı, maz- dım. Hakkı sarıldığım FatmaYl'. 

f · · · 1 k b 'd' taz t a t d k ının a .,,;ya ır e 1 - T" k k ·· go' 
erim ~ay"".i,:umd :.ı~- nı; 1 gı lıp rını .. m~n d t~a~ ar sku .e ec: meleri için d.dıa kırk pavyon inıa- ltalya ve Çekoslovakyaya nm:f1 kuzur ceza ';,ıu".unun ~.uz -- Abla bu kızı bırak, ben 1 

ge,_me tdenb ı_ ret <>gı ı'..ddazl a o a- ve lm~şab"e e erını b~lde_r ezkı me e- llnı kararlattırml§hr. 1 yapılıyor e . o .. un~u ~a esme gore reyim. Biraz sonra getiririm··-"' 
raı< ora a ır sene mu et e tam oro oıı urosuna ı ırere uzun B nl in§asın b .. f . . teezıyesını ıstemı§ ve maznun ve- Dedi ve bana da sopa ile vıı,ı~l 
malzeme ile rasitler bırakılacak ve vadeli hava tahminlerinde bulunul- l d u ~~lao cakarın ._~ b~gun· . Mayıs ayı zar ındaE harıce derı kili de müdafaasını yapmı§tır. ğa başladı. Yanımdaki Fatma 11' 

d "h' kn • k 1 ı l cakt er e ~ na ve yaauı ır za- ihracatımız arlml§tır. vvelce mem- M kir "d f d p· 
son erelc~.k m~şahımedmlı datbısıl ve maDsı.~ı o ayfatş ıra k ırt. • .. manda ikmal edilecektir. i ıeketimizden en fazla deri alan . aznlzmunirdve d ı_mdu. a aaaınba~ __ ı- kıya yalvardı ve bana dokunınj:ııl 
meteoro oıı mu e er e u una- ıger tara an mı na ısı muşa- F k "t • bu sene fu • ı I k Alman 'd' B yerın e og ugunu, a ...... ı- sını söyledi. Bunun üzerine 
caklardı. hedeler yapacağız, buzların hareke- uar . ~mı esı, ekinde dar e~- mem ? et ya 1 1' u ay zar- nın otuz sene posta ve telgraf me- kı beni bıraktı. . 

Dört tane dört motörlü ve bir tinin istikamet ve sür'atini tetkik lenlcelerınılmın her .•~n b karn ahlara gul- , 'fında ihracat İtalya ve Çekoslovak- murluğu yaptığını, Rum katolik ol- Suçlu Hakkı da hadişeyi ıo! 
'ki .. 1.. ed .. ed • . B d . . . d . )'ki ze yap ası ıçın azı ar a - yaya yapılml§tır d kların .. 1 • 1 .. tane ı motor u tayyar en mu- ecr -~ız. uz enızının erın ı e- E iki .. • tim" ed k ı • u ı soy emıf ve §U suret e mu- anlatmıştır : 

. 42 k' . . ak! . . . • . mı§hr. vve gun ıç a en o- d f d . . . "d"l 
rekkep hır heyet ışıyı n et- rını hmıne çaLşacagız. Kutup ıs- .t h' retinin fuarın 'lk Tam"r edilen yollar a aasına evam etmııtır : - Ben 0 gün hayvan gu ti 
mek suretiyle geçen 22 martta Mos- tas) u radyo ile malfunat vermek ~ e, .~ .. ırd 0 '; iller ve 

1 
•• '!n ı 1 - O gün fabrikada bet amele 1tal- dum. iki Fatmalar da karşıdan ~ 

kovadan hareket etmiş ve 19 ni- bak r ndan da çok mühim olacak-ı .. ~uned~m~ hakkın1'eiıtıçın Uzun zamandan beri infasına yan - Habet harbinden bahsediyor doğru geliyorlardı Hayvanım (İt 
sanda Fransuva - Jozef toprağında tır. mbulusaalie bel~~! e reiııi B aMsuh"!'t- , devam edilmekte olan Kar§ıyaka- ve Habeşler harbı kazanmı§tır.ltal- tü, üzerlerine d~ğru gitti. far 

1 · · P f .. Ott Ş 'd va ve eoıy • 1 - lz · 1 · tı b'f ·1m· t" lar d ·ı· im t d' " ' yer eşmıştı. ro esor 0 mı Se ' er heyetinin tayyarlerinde 4 tin O tünd • b" mektup im mır yo unun ınpa ı ırı 1§ ır. yan a mag up o U§ ur, ıye bundan korkarak yere düştu, ·, 
idaresinde bulunan sefer heyeti tam kişi için buz üzerinde t 8 ay ika- ~ ı::: ır tır yazı a- ı Yalnız bu yolun Salhane - Bayraklı münakll§a yapıyorlardı. Müekki- ralandı. Kendisini kaçırmağa 
bir sene mahallinde kalacaktı-'." . met etmeğe yetecek kadar yeyecek, ıın~ dar .,:;;.§ Halk 0 f . arasındaki allml§ metrelik kısmı- !im Piyer ı)e bu sırada orada bulunu- şebbüs etmedim, yalandır. ıııı1 

Beş gün evvel sefer heyetını teş- mah uk t lb' d Hak'k t d fuun an L- gu"n"ı>erdetının ı nın tamiri devam etmektedir. yordu. Kendilerine : Dinlenen şahitler ise faf-' 
k·ı ed be d U S S R r a ve e ıse var ır. ı a - 1 e arın son on.,..~ un e em-, 5. 1 ( ) T'' k . . . . 

1 
. 

1 
, 

ı en § tayyare en · · · · te tasavv ed'I 'k t "dd t' ·ıı · · · mukav 1 • Bundan buka Bumava - Ma - ız ne an arsınız. ...... ur - nın ıfadesını teyıt ey emış er ve • l 70 . k I I 1 O d ur ı en ı ame mu e ı sı er venneıı ıçın e e ımza ..., - l d . 1 k I . . sC 
tayyaresı uçara saat • a bir senedi T ) d b da edilm · tir nisa Çatal - Bayındır İzmir - Tor- er eınıı · manan açın mak istenildiğını 

kutuptan yirmi kilometre mesa fe· k r. ayyare er e un n \ t§ • • R d 1 ' • 'ı lla Ve kendisinin her gün gazete !emişlerdir. 
d b. A be .. , k baş a yapılır ve sökülür bir ev ve Halk opereti, omanya an ar- balı ve İzınır - Kema pqa yo rı- k d • b''t" k ·· t-'-' S I H kk baz "d f a f e ır ys rg uzerıne onmu• tur. .. .. f • . I . k t" 1 kad ı d . . 'km I l o u ugunu, u un va ayn aınp uc u a 

1 1 
mu a a 

1
, 

R d ak' h ff ı,,; I butun ennı malzemeler vardır. Şi- tist er getirme sure ıy e rosu- nın a ınıaat ve tamırab t a o un- tf "' . .. l . f h' l ; .. ' . ahk pof!" 
a yoMm kınasının b a 

1 
çe ffzku c mal kutbuna çıkan sefer heyeti ora-

1
nu genİ§letecek ve müzikte takviye mu§tur. e Fıg_ı~~tsoby e~ı~.ır ... l k T" k ıt edr~ I goste~mış,Fm eme _,, 

ması os ovanın u muva a ı- . . . .. . l caktır AKa u sozu soy er en ur - rın ın enmesıne, atmanın y~, 
yetten vaktinde haberdar edilmesine da tayyarelerın ınmr.sıne musaıt I 0 

unp a . · .. d F ko 't . Kaı·aburuna lüğe değil, yalnız orada bulunanla- lan hakkında verilen doktor ra~~ 
• · 1 bir yer hazırlayınca b"tün b ha arıı sergısın en uar mı esme ah .. l . t" f1I"' 

manı o muştu . u u - 1 l b' kt ta 'd d ğıl tl l k rın § sına soy emış ır. runun tavzihi için Kemalpaşa 
PROFESÖR ŞMIDTIN mule şimal kutbuna indirilecektir. geıJn .. ır mı: u~. ';ergı e b - Vapur işle ece . Ameleler, Piyerin sözlerini Türk- kemesine talimat yazılmasına j 
BEY ANA Ti Eğer tayyare iniş yerini hazırlamak °?: ' ~zdererilıne' ,; ~t ra?sızcab ~o-1 Karaburuna vapur işletilmek lüğe hakaret suretinde anlamı§ ve suçlunun yirmi beş lira kefaletle 1 

. k' 1 iz §ur gon esı ıs er ml§ ve rO§ur- ·· ı '-- • 1 tm "d" 1 ..... t . 1 . b' .. Bu seyaha tin son merhalesi için ım ansız o ursa, ma eme paraşut- 1 ·1m· . ıuzere LUr.an ıf e e mu ur ugu a- . ıç erınden ırııı : liyesine karar vermiştir. f 
1 1 · d' ·ı k · er postaya verı lftir. fınd h lıkl im-'~ d T ki · h k d' ı M h k b k b' .. )ııf uçmazdan evve akademi azasın- a ın ırı ece tır. ra an azır ar yapı ..... a ır ·· -- ür ere mı a aret e ıyorsun. u a eme aş a ır gune 

dan Otto Şmidt şunları söylemiştir: Moskova gazeteleri . k~t?a va- Roma radyosu da ıAlak~d~rlar, Karaburuna va~ur .~- Demiıtir. Müekkil~, ~se bu suale kılmıştır. 
- Şimal kutbuna yapılan Sov- sıl olan Sovyet tayyarecılerının mu- ferlerının yakında ba§lıyacagını soy- §U suretle cevap vennı§tır : - tlS 

yet seferi bir kaç senelik bir çalı~ vaffakıyeti dolayısiyle vatansever ,. Türkçe ne,rlyata b~~l~yor 
1 
lemektedirler. - Hayır. Biz hepimiz eşekiz. Fa- Bay Ali dUn hara re 

manın ve kutup mıntakalarında ka- yazılarla doludur. Bütün gazeteler- ltalya radyosunun, Turkiyeye kat Avrupada daha akıllı eşek çı- uğurlandı f 
şifler, alimler, gemiciler ve pilotlar de manşet halinde şöyle başlıklar ait radyo programlan 31 mayıstan Hava istasyonunda kar. Demiştir. Söke müddeiumumiliğine .".,1 
tarafından yapılan tetkiklerin ne- görülüyor · «Bol•evikler kutbu fet- itibaren, Roma 2 RO istasyonun- C d t talan Bunım üzerine ameleler yakında- edilen şehrimiz müddeium~ eli'~ 
ticesidir. hettiler Yahut· «S. S C B. bayrağı dan da verilecektir. Ve 31,13 mev- • · umaoılvascakın ha a?'Ytare pos d ki ki karakola giderek §İkayette bu- avinlerinden B. Ali dün yenı ın~,,ı. . · · ı ed d "il 25 ed ı cak • ıçın yap a ava ıs asyonun a • yol" Biz kutup rekorlarıni kurmağa kutup üzerinde dalgalanıyor.» c e eg ,m.4 mevc e o a - ı sah" r . . . . lak . lunmuşlardır. riyetine gitmİ§tir. B. Ali istaı fı' 
pek az ehemmiyet verdik. Faaliye- Ayni tipten diğer üç tayyare tır. Bari iııtaıyonundan verilen rad-

1 
. ıpb_ı . arbeazhınınhısktatmı d mkuamlire- ı Fabrika müdürü, bu hadiseden bir çok arkadll§iarı tarafından 

R d lf d h k . . b' . . 1 · ti · d • · esı ıtml§, er e ra o uz a d la 1 1 d ıı:- kur timizin gayesi dünyanın en şimal o a a asına are et ıçın ırıncı yo mevce en ve saa erı egl§me- kı takd' l o yı ame e er en e uııer U§ raretle uğurlanmı§tır. Iıf 
k 1 k · t t 'f · · · · · · h 1 • tir" ymet ır 0 unmuştur. k · t' Hak --L. 1 Ş br' · d "dd t bU ısmını meme etımizin ve insan- ayyare aı esının ınış yerını azır- ml§ • ceza esml§ ır. aret !t"'"s an- e ır.,ız e uzun mu e 1 
lığın menfaatlerine yarar bir hale lamış olmasını beklemektedirler. • . - na aittir. Müekkilim masumdur.Kas- mu§, kendisini herkese &e."fl 
koymaktır. Moskovaya gelen ilk radyolara gö- Valimiz geldi Yapılan yardımlar dı yoktur. Beraetini isterim. mİ§ ve dirayetli adliyecilerİıtlıı,..~ 
Şimal kutbunda yerleşmek iste- re buzun sathı tamamiyle düzdür. B Un ödemı"•e ld ek soruldu Muhakeme karar için ba,ka bir B. Aliye yeni vazifesinde de ug T g ec K"ltür d' kt'' ı .. -.. hriın' memizin sebebi, tatbikat sahasında Bunun için tayyare iniş yerini ha- B' haftad be · Be K u ıre or ugu §e ız güne bırakılmıştır. 1 vaffakıyetler dileriz. ,-/ 

b h · 1 h I'f ) k k k ) k ır an n rgama er- mekteplerine gönderdig"i bir ta-:;, _____ ._ __________ _, ________ _,,_ 
üyük e emmiyetı o an mu te ı zır ama çabu müm Ün o aca tır. mes eğlencelerinde bulunan ve bu mimde, ilk okullardaki himaye he- ·' 

Türk - Iran 
Anlaşması 

Tahıan, 27 (A.A) - Parla
mentonun hariciye encümeni 

dün hariciye nazın da hazır 

olduğu halde Türk - Iran an-

laşmalarının tasdikine dair olan 

layihaları müzakere etmiştir. 

Bomba attılar 
Berlin, 28 (A.A) - Bolşevik 

tayyareleri Palama Majorka 

sularında Albatros Alman tor
pidosunun yakıoına dört bom· 
ba atmışlardır. 

OtobUscUler işe başladı 
Londra, 28 (A.A) - Londra 

otobüscüleri bu sabahtan itiba· 

ren tekrar çalışmağa başla· 
mışlardır. 

TELEFON : 3151 

80 bin amele 
grevdeler 

vesile ile Bergama ve nahiyelerin- 1 · • b f kir "ks" 
de tetkikler yapan Vali B. Fazlı Gü- yet erının, u ıene a ve o uz 
ı dün .L.__ brimiz d" .. çocuklara yaptıkları yardımlar hale-

t~ ""'f'Ull §e e onmu§- 1Jcında malumat istemiştir. 

ur. ~------------• B. Fazlı Güleç, bugün ödemi§ · 
Nevyork 27 (A.A) - Üç bü· 

yük çelik fabrikasının 80,000 
ame!esi grev yapmışlardır. 

B. Benes 
53 ncU yılı teslt olundu 

Prag, 28 (Ö.R) - Bütün 

Çekoslovakyada bugün Cüm· 
hurreisi B. Edvard Benesin 
53 üncü yıldönümü tes'it edil

miş ve donanmalar yapılmıştır. 

ve havalisi yollarını görmek ve 
tetkiklerde bulunmak üzere öde
mİ§e gidecektir. 

HenUz cevap galmedl 
Menemende Polis Fatmayı dö

verek ölümüne sebebiyet vermekle 
maznun İmam Mustafanın muha
kemesine dün ağırceza mahkeme
sinde devam olunmU§tur. 

Maznun vekili, geçenki celse mü-1 
dafaasında, ölümün dayaktan ol
madığı hakkındaki bir dokto
run iddiasiyle ölümün dayak-

Belediye memurlarına tan ileri geldiği hakkında he
fır'layıs aylıkları veriliyor yeti sıhhiye raporu arasında bir ı 

. tezat olduğunu söylemi§ ve işin 1 
Kartıyaka Beledıye §ubesi me- tıbbı adliye sorulmasını istemit ve 1 

murlarının mayıs aylıkları, mali se- ' mahkeme bu talebi kabul etmişti. 
ne sonu münasebetiyle clün verii- J Tıbbı Adli henüz cevap vermedi
miştir. lzmir Belediyesi memurlan ği için muhakeme bqka bir güne bı
da maaılarını bugün alacaklardır. rakılmıştır. ... 

Arkitekt 
Bu aylık Derginin 75 inci 

sayısı intişar etmiştir. içinde 
Galata deniz garı müsabaka
sına iştirak eden projeler Mi
mar Refiğin, Ankuada, Mimar 
Rebii Gerbonun Suadiyede 
villaları ile Doktor Wağnerin 
büyük şehirler nasıl tadil edilir. 
Mimar Zeki Sayırın Belediye
ler niçin mimar bulamıyorlar? 
izzet kuınbaracıoın Türk mi
marları adlı yazıları ile dünya 
mimari hareket ve cereyanla
rına ait haberleri ihtiva etmek
tedir. 

Bütün san'at ve teknik adam
larını alakadar eden bu dergiyi 
tavsiye ederiz. 

TAYYARE SiNEMASI 
Bütün lzmir halkının sabırsızlıkla beklediği filmler 

!rali!:~i1t~=ı~::fın:: TAÇ GEYME MERASiMi ~öe;t:~i::.in ta~~~~n ::~kl~ufi~:: 

2 - JAN DARK 
Orlean Bakiresinin bayatını gösteren en bitaraf muharrirlerin eserinden alınmış filim 

3 A Ş K .. L u·· M v ş E y T A N Kate de Nagy ve Pierre Blenchar tarafından 
- • 0 e çevrilen herkesin Beğendiği fevkalade bir filim 

"Jeanne D'ark 

S tı • • Her gün: 3.15 - 7.15 AŞK-ÖLÜM ve ŞEYTAN eans S33 eri. " 5.15 - 9.15 lngiltere kralının TAÇ GEYME merasimi ile JAN DARK 

Cumartesi ve Pazar günleri 1.15 lngiltere kral kraliçesin Taç geyme merasimi ve Jandark 

Dr. ArasJın nutku 
-Baştaralı birinci sahifede- doğuran bu siyasi ruseym ile ~ 

kiye baş delegesi sıfatları ile Mısırın Milletler Cemiyetimiz içinde .J 
Milletler Cemiyetine girmesi müna- eden beynelmilel büyük hayat arı;ı 
sebetiyle bu dakikada çok hususi bir da bir mukayese yapmaktan (ceP 

memnuniyetle söz almaktayım. Tür- alamadım. 1 

kiyenin kendisine birçok m~terek ve Şanlı bir tarihe maille bulunan rf 
tarihi hatıralar ve sağlam bir dostlu- her sahadaki maddi ve manevi .,.1 
ğun samimi rabıtaları ile yakından nabii çok müsait bir coğrafi va'fJ· ! ' 
bağlı bulunduğu bu çok mühim Akde- şartları ile kendi elinde toplıyan ~ i 
niz memleketi çok kısa bir zamanda muhakkak ki hepimizin çok fazla / 
sulhperver olduğu kadar şanlı bir in- bildiğimiz sulh ideal hizmetinde. ,1 
kişafın muhtelif merhalelerini katet- bir müfit, yeni bir kuvvet teş(cil 
me.1e muvaffak olmuştur, Akdenizin cektir. (' 
bu istikbali açık genç devleti tam is- Memleketimin Mısırın Milletler ~· 

tik ilini kat't surette aldıktan sonra miyeti azası olarak aramızda yer ,~' 
son günlerde !sviçrenin misafirperver masını görmekten mütevellit .,,e~ JI 
toprakları üzerinde kaldırılmasını niyeti şu cihetten de bilhassa ıif~ .... 
k~!~den ~~ ?ok meşru bir. s~r~tte iste- ı dir ki bu genç ve müstakil ve . lı~~;. 
digı kapıtülasyonlar ~eı_ımının l~ğvı- ran devlet Akdenizde yeni bır ti 
nı da kazanmıştır. Mazının bu mırası- 1 kt B d -" .., zene unsuru o aca ır. u cı~ , .. 
nın kalkması ve samimi bir hüsnü ka- kındaki Türk siyasetinin esası İ5~-# 
bulle bütün kıt'alar devletlerinin bu t"( haf d V bu 111tı' • u <.onun mu azası ır. c ~ 

yüksek meclisine girmesi ile Türk mil- surette ancak bu denizde sahiJdar 

le~ he:. daim ~~sek meziyetler~ tün devletler arasında samiJTli b~eı<' 
takdir ettıgı bı>. enerıik ve çalışkan mil- birliği hakkındaki kat'i azimle 
Jet için yeni biı· devir açılmıştır. 

Mısırın büyük Cenevre müessese
sine dünyanın şımdiye kadar gördüğü 

enternasyonal teşekküllerin en geniş i 

olan müesseseye iltihakından bahse
derken eski Mısırın küçük Asyanın es

ki bir milleti ile olan münasebetlerine 
ait tarihi vak'ayı hatırlatmak isterim. 

Filhakika Türkiye ve Mısır müzele

rinde ihtimamla muhafaza edilen ar
keolojik vesikalarla sabit olmuştur ki 
en eski beynelmilel vesika, en eski si

: yasi muahede eski Mısırlılar ile garp 
Türklerinin haklı olarak kendilerine 
ecdat tanıdıkları Hititler arasında mü
zakere edilmiş ve imzalanmıştır. 

Burada bu ilk diplomatik vesikayı 

olunabilir. ııs•v· 
Milletler Cemiyetinin evre iJlC • 

sulhun teşkilatlandırılması eser J 
le ıP. 

niş bir surette yardım edece t->l 
bir prensip olmasına göre bütiiı> lı r 
rctini bu eserin vücut bulrnası.JlS., rJ1 

reden Cümhuriyet Türkiyesi yen• c 
sırı 

sırın büyük Cenevre müessese 

riş ini hararetle selamlar. ,, <19'} 
al~'' ~ Dr. Tevfik Rüştü Arasın I<iP D 

üten 'J karşılanan bu nutkunu ın tJ ~ 
. }leı'" ,ıı' fabe sırasıyle 25 murahhas tı' r. 

, •C 6' 
alarak Mısırın Milletler CeınıY f ıt ~ 

s.~isine iştirakini tebrik ile !'< .'' jJ: d ' 
gel dil' 

yet ine samimi surette boş 
n1 iş lerdir. 

\ 

\ ~ 
1 
1 

l 

\ 



• 
J~ 

~ ~~~A~R~TES;;;~1-=-~9~MA.~-=-~YIS~1~9~37~'-:s:~~.~::~~~~~~~~__,~a~~~~':=!~~~Y~E~N~l~AS~IR~~~~~~="!!!!~~~~.-.~~~~~~~~~~~~~~~~S~a=h=if=e~9~~ 
ratelli Sperco N. v. Lüks Olivier Ve Şii. Agv ızdan çıkan h r diş 

Vapuru Acntası W. ı."'. 1-1. Van Der MB LıMiTET 
ROYALE NEE Zee & Co. Vapur acentası Hayatın temel taşlarından birinin 

KU RLANDAIS DEtrrSCHE LEVANTE UNtE 
HER MPANYASI HAMBURG İR(NCi KORDON REES yerinden sökülmesi demektir fakat 

tahliycd cu~ vapuru 29/5/937 ARKADIA vapuru 11 haziran- Şişeleri Deposu BiNASI TEL. 2443 
t>-.. en sonra B V Lll L" L d l\.Ostence li 

1 
~rgas - ama ve da beklenilmektedir • Rotterdam, Ü Ü ermao 1oes t • 

tır. man an ıçin yük alacak- Hamburg ve Bremen için yük ka- H SN ID EMEN ALCERIAN vapuru 5 Mayısta Lon· 

SVE.NSKA O bul eder. Saman iskelesi İkinci Kordon dra, Hull ve Anveruten gelip yük çıka-
SAiMA RIENT LIEN AMERlCAN EXPORT LINES 1-10(867) IZMIR racak ve 15 mayısta avdet edip Lond· 

doğru A vapuru 28 mayısta gelip The Export Steamship corpc.>ration ra ve Hull için yük alacaktır. 
b nvers - R tt d Ham . . Utg lirn l .. 0 er am ve - Pıreden aktarmalı sen seferler LESBIAN vapuru 2 7 mayısta Lond· 

YIKlNCL\~ın Y~ alacaktır. EXCAUBUR vapuru 4 haziranda DOKTOR ra, Hull ve Anversten gelip yük çıka· 
de gelip ( ] D vapuru 2/6/937 Pireden Boston ve Nevyork için racak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
ıig için y"ia lız) Gdynia ve Dant- hareket edecektir. A için yük alacaktır. 

AASNE 8 a~tır. EXETER vapuru 18 haziranda EGYPTlAN vapuru mayıs bidayetin· 
hinde liın nıotorü 14/6/937 tari· Pireden Nevyork ve Boston için de Liverpool ve Swanseadan gelip yük 
Rotterd anımıza gelip Hamburg hareket edecektir. çıkaracak ve ayni zamanda Liverpool 
Skandinanı - G

1
. dynia - Goteburg ve EXCAMBION vapuru 2 temmuz- için yük alacaktır. 

taktır. avya ımanları için yük ala- da Pireden Boston ve Nevyork için • S RACOGLU THE GENERAL STEAM 
CDYNlA hareket edecektir. Doğum ve kadın hastalıkları NAV!GATION Co. LTD. 

gelecek R nıotörü 29/ 6/ 937 de EXOCHORDA vapuru 16 tem- Mütahassısı ADJUTANT vapuru 5 mayısta Lon-
!e?urg ve ott5ekrdam_ - Hamb~rg -Go- muzda Pireden Boston ve Nevyork M h Ik" . B dra için yük alacaktır. 
ıçın Yük 1 andınavya lımanları içni hareket° edecektir. uayene ane: ıncı ey-

Se ~ acaktır. Seynhat müddeti : ler sokağı 65. Te1. 3956 NOT : Vürut tarihleri, va-
tvıce Maritim Roumain Pire • Boston 16 gün Evi: Köprü '°apur iskelesi purların isimleri ve navlun üc-

• ALBA Kumpanyası Pire • Nevyork ı 8 gün Berat apartmanı No. 6 reUerinin değişikliklerinden me· 
?e gelip ~ULIYA vapuru 16/ 6/37 AMERICAN E.XPORT L;INES Telefon No. 2545 suliyet kabuJ edilmez. 
lÇİn Yük alta - Marsilya limanları The Export Steamship corporation of -e=====~· 

Uandaı/'eh Yolcu kabuJ eder. Nevyork Fennı" 
la d 1 arckct t "hl • 1 1 r aki dev·. . an eny e nav un- EXPRESS vapuru 1 O haziranda 
Yet kah J gı~ıklıklerden acenta mesuli- beklenilmektedir. Nevyork için yük n u etmez 

Gözlük için 

Sizi bu akibetten , 
vikaye eder 

Dişlerinizi günde iki defa 
E_a<lyolin diş macunile fırça
lamak suretiJe onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha
yat temin edersiniz. Rad
yolin dişlerinizi sade temiz-

aha faz) · . • . kabul eder. 

1 

donda. T ah a tafsilat ıçin ikinci kor- Service Maritirne Roumain Bucarest 

• 1nda FRA,~e Tahliye binası arkn· DURUSTOR vapuru 30 mayısta 
ta.lığına. .. SPERCO vapur acen- beklenilmektedir. Köstence , Sulina 

Temekle ve parlatmakla kal
maz, ağızdaki bütün mik

. rop lan imha eder. 

n muracaat d'l . . 1 ur. e 1 mesı rıca o u· Kalas ve Kalas aktarması olarak 

1
~T!EFON : 41421422112663 ~~~'!:ıe:.una limanları için yük ka~ 

Johnston V arren Lines - Liverpool 

iNCEMORE vapuru 30 mayısta 

\ 

Liverpul ve Anversten gelerek yük 
çıaracaktır. Burgas, Varna, Kösten
ce, Sulina , Kalas ve lbrail için yük 
kabul eder. 

Soc. Royale Hongroise Danube 
Kulak B v Maritime 

lıkİ o gaz, Burun hasta· BUDAPEST vepuru 29 mayısta 
arı birinci sınıf beki 1 ·· h eni mektcdir. Belgrad, Lima-

Mu mutn assısı l B 
t..ı ayenehane : Birinci Beyler so , udapeşte, Bratislava, Linz ve 
110. 36 TeJefon 

2310 
Viyana için yük kabul eder. 

r:- Den Norslı:e Midelhı:.vslinje Oslo 
-ı:.vi· G·· d •. oztepe tramvay cad- BOSPHORUS vapuru 18 hazi-
esı 992 Telefon 3668 randa beklenilmektedir. lskenderiye 

~-Qit':a:ıa::::u;;:;:.:=1~-32~6~±(4~8~1~)~~ Diyep, ve Norveç limanları için yük 
~ kabul eder. 

~ 

Bir Gri . 
Pın almadan evvel 

. Istırabı -
Şıddetıisi n. ve agrının en 
Ç1tbu1t nı en kolay, en 
ll:ıerıin ve en ucuz geçir
C~ıPıN Çaresi bir kaşe 
batnı almaktır, mideyi 
Yornı:'l, böbr~kleri kalbi z. 

" 

Ucuz- Tesirli - Zararsız 

~ G 
-~ 

1 p 1 
ı,.}znıir Defterdarlığından: 
P.1ehnıet San'atı Mevkii Cilt Varak Vergisi Senesi 

~eh Fırıncı Bahriye C. 1 1 75 6 96 934 
illet ' 

Iııet " Dedebaşı 1 74 5,80 
Faik K<ıhveci Soğukkuyu 1 73 96 

,, Pastacı Kemalpaşa C. 3 1 71 3,08 

" 
" 
" 

Ahnıet ., ,, 1 72 4,66 
Ceınaı Fırıncı " 1 19 6,56 

~ebınet " Bayraklı 1 68 7,70 
Fevzi Kahveci Kemalpaşa 1 67 13,86 
1\1aılurn Fırıncı Meşrutiyet 1 66 17,37 
Y Usuf " Kemalpaşa C. 1 65 16,20 
lialiı " Bayraklı C. 59 1 63 12,95 

" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 

\' uka d . :· Meşrutiyet S. 25 1 62 5,80 " b r a ısım! · Şu esine 
93 

erı yazıh 12 mükeJJef namına Alsancak Maliye 

Vergileri t 
4
h mali yılı için isimleri hizasında gösterilen kazanç 

ar ed"l . 
tıerede b 

1 
1 mış isede kendilerinin terki ticaret etmiş olup 

d'I u tındukla bT 1 erine tebl'v _rı ı ınememesi hasebiyle ihbarnameleri ken-
t eb)i v ıg edılememiştir. 

ila g Inakamı k · 
il olunu na aım olmak üzere keyfiyet usule tevfikan r. 

1667 (943) 

• 

HiLAL ECZANESi 

Şık gü 1eş, p!aj, spor ve tayyare gözlükleri altın, nikel, bağa 
çerçeve &erle kristal canılar, her yerden çok ucuzdur •.• 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güıellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tıtlar için bmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Ncf'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye mllracant edini!'. 

Po ta Kut. 224 Telefon 34&5 

DAiMA 

EM 

RADYOLiN 

Yalnız bir el
bise parası ile 
dört kat elbise 
nasıl giyilir ? 

1 S kuruşa ala
cağınız bir pa-
ket RTI bo
yası ile elbiseni-
zi 40 renk ara
sından seveceği-

ni1. her hangi bir 
renge kolayca 
çevirirsiniz. Ma
ğa zamııdan ala· 
cağınız tafsilat 
üzerine bu ame-
liyeyi bu mev
simde dört defa 
tekrar edebilir-
siniz. Boyacıla
ra ve satıcılara 
hatırı sayılır is
konto yapıhr. He 
;orguya ırullak 
cevap verilir. 
Telefon 3882 

BALSAMIN 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegnne sıhhi 

kremlerdir. Cildi besler, çil, leke ve sivilceleri kamilen iıale 

eder. Yarım asırdan beri kibar mahfeli erin takdir ile kullandıkları 

sıhhi güzellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için pcnbc renkli 

2 - Krem Balsomin yağsız gündüz için beyaz renkli 

3 - Krem balsamin acı badem gece için penbe renkli 

- Krem Ba!samin acı badem gündüz için beyaz renkli 

lngiliz Kanzuk eczanesi Beyoğlu Istanbul 
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Ziraat mektebi talebesinden kalabalık bir grup tetkik seyahatine çıkmış 

ve Denizliye de uğraml§tır. Genç talebeler muallimleriyle birlikte Denizli
nin Pamukkalesini riyaret etmi§lerdir. 

YENIASIR 

Bergam.4 Kermes eğlencelerine dün de devam edilmi§tir. Bugün Kerme
•in son günü münasebetiyle bazı eğlenceler tertip edilmi§tir. Kermes haf
tası heıJeti umumiyesi itibariyle çok güzel geçmi§tir. Kermes eğlenceleri 

Bergamada her sene tatbik edilecektir. Fotograflar Kozakta yapılan eğle<" 
celerden iki intibadır. Bu yıl Kazağa büyük bir rağbet başlaml§tır. 

B. Baldvin düıi sabah istif asını krala verdi 

B. çemberlayin yeni kabineyi kurdu -
Lis e bugün neşredilmiş olacaktır. Yeni kabinede 

genç nazırlara yer verildiği anlaşılmaktadır 
Baldvin bir sulh unsuruydu. Çemberlayin harici siyaseti harici ticaretle kombine edecektir 

Londra, 28 (ö.R) - Saat 9.151nede Harbiye nazırı olan B. Duffl 
te sarayın bir otomobili Dovning Cooper geçecektir. Genç nazırlar 
Stereette on numaraya giderek B. için bu mühim bir terfi olacaktır ... 
Baldvini Bukingham sarayına nak- Onun yerine de eski kabinedeki mü
letmiştir. B. Baldvin krala resmen nakalat nazırının geçeceği tahmin 
istifasını vermiş ve kendisine ha- ediliyor. 
lef olarak Sir Neville Chamberlaini KABiNE KURULDU 

akıben B. Makdonaldın mil1t kabine-\ milyon faiz tasarruI olunmuştur. 
sinde tekrar maliye nazırı olmuştur. B. Çemberlayinin mali siyasctiJıd' 

Kendi.&i bu makamda bu Ana kadar memleketin 1931 senesindenberi il<• 
kalmıştır. Ve bu makamı beşvekil ol- tısat sahasında nail olmuş olduğu 1<ııl-' 
malı: üzere tsrkedecektir. kınmanın noktai hareketi nazariyle 

B. Çemberlayinin mesleğinde tema- bakılabilir. 

göstermiştir. Sir Neville saat 12 de Londra, 28 (ö.R) - B. Chamber-
saraya gelmiş ve kraldan yeni ka- lain yeni kabineyi teşkil etmiş ve 
bin eyi teşkil vazifesini almıştır. Na- listeyi krala takdim etmiştir. Liste 
zırların listesi bu akşam ilan edile- bu gece neşredilecektir. Yeni kabi
cektir. ne pazartesi günü parlamentonun 

Londra, 27 (Ö.R} - Yeni ka- huzuruna çıkacaktır. 
binenin nasıl teşkil edileceği hakkın- YENi SİYASET 
da dün akşam parlamento mahfelle- Paris, 28 (ö.R) - «Temps» baş-
rinde dolaşan tahminlere nazaran makalesinde B. Baldvinin siyasi ha
Sir Neville Chamberlain şimdiye yatını çizdikten sonra şunları ya
kadar kendisinin idare ettiği mali- zıyor : lngiltere kendisi için serbest
ye nazırlığını Baldvin kabinesinde çe tesis ettiği müesseselerin sağlam 
Dahiliye nazırı olan Sir John Si- temeli üzerinde yoluna devam ede
mona verecektir. Diğer taraftan cektir. lngilterenin milli ve beynel
bahriyc nezaretindeki hizmetleri çok milel siyaseti B. Baldvin tarafından 
takdir edilen ve lngilterenin bahri çizilen. hudutlar dahilinde inkişaf 
ıilahlanmasında hakiki muvaffa- edecektir. 
kıyetler temin eden Sir Samuel Ho- BiR öLONON MAKALESi 
are Dahiliye nezaretine geçirilecek- Paris, 28 (Ö.R) -- «Paris - Soir» 

Bay Baldvin 
tir. Başvekil 8. Baldvin hükümet I gazetesi geçenlerde ölen İngiliz sa
başından çekilmezden evvel meb-ı bık hariciye nazırı Sir Austen Cham
us tahsisatının 400 İngiliz lirasından berlain tarafından B. Baldvinin is-
600 İngiliz lirasına iblağını teklif tifasından sonra neşredilmek üzere 
etmiştir. kendisine gönderilmiş olan bir ma-

MOHIM DECIŞIKLIK kaleyi neşrediyor. Sir Austen haya-
Londra'. 28 (Ö.R) - B. Baldvinin tının sonunda olduğunu hissederek 

yaşının ılerlemesi sebebiyle hükü- partisinin liderine bu son hürmeti 
met başından çekilmesiyle Sir Ne- b'ld' k · · ) kt M 

ili eh be 1 . ı ırme ıstemış o aca ır. a-
v e am r aın tarafından teş- k I . d d' k' 
k·ı ed'I k · k b' ed d •. 'k a esın e ıyor ı : ı ı ece yem a ın e egışı - . . 
ı 'kl t h · d dah "h' ) Tarih bir gün kabul edecektır kı 
ı er a mm en a mu ım o a- . . . l ·ı· 

caktı B nu J be be k b' . B. Baldvının lngıltereye ve ngı ız 
r. u na ra r a ınenın . I . b" ük' h' t' 

• · t' · k 1 cak Zi ımparator uguna en uy ızme ı 
umumı sıyase ı aynı a a tır. - . d .•. 

B Chamberıa. d B B ld . . kanunuesası buhranına ver ıgı ne-ra . ın a . a vın gı~ . . 
· h f k. · · . ticedir. Böyle zahmetli ve nazık hır 

hı mu a aza ar partının mutedıl 'f d h 1 · d J b' 
k fi . vazı e a a şuur u ve vıc an ı ır 

mer ez sa arına mensuptur. Yanı I kild 'f ed'l d' 
h b . D ff C şe e ı a ı emez ı. ne ar ıye nazırı u ooper ve . 

hariciye nazırı Eden gibi partinin ı BOYOK BiR A~A~ 
gençler grubuna, ne de daha hodbin ~ond:a, 2~ (A.A) .-: Mu~telıf sı-
bir siyaset taraftarı olan müfrit mu- yası akıdelerın naşırı e~karı olan 
hafazakarlara mütemayil değildir. gazeteler bu sabah umumıyetle bay 
Diğer taraftan her iki devlet adamı Baldvinin hükümet reisliğinden ay
tecrübeye ve itidale dayanan bir rılmasından teessürle bahsetmek
siyaset taraftarıdırlar. Fakat bu si- tedir. Bunlardan bazıları başvekale
yasetin azim ve sebattan mahrum tin siyasetini her zaman tasvir et
olmadığını da son senelerin tecrü- memiş olmakla beraber Baldvinin 
beleriyle göstermişlerdir. Bahriye büyük bir devlet adamına lazım olan 
nazırı Sir Samuel Hoare Dahiliye . bütün meziyetleri haiz bulunduğu
nezaretine geçerek kabinede daha 

1 
nu ittifakla tasdik etmektedirler. 

yüksek bir mevki İşgal edecek olur- ı Times diyor ki : 
sa bahriye nezaretine eski kabi- Baldvin bizi zafer içinde ve hal-

§al evza ve etvar görülmez. Ancak si- B. Çemberlayin ceman altı bütçe yal"' 
yaseti kendisinin birinci sınıf bir dev- mıştır. Bunların en cilretkhenesi 1931 
!et adamı olduğunu ve merkezi Birming- bütçesidir. Çünkü bu bütçe teslihat ırı•' 
ham olan ağır sanayiin muhafazakar sarüine karşı konulmak üzere sanııi1 
prensipleri ile meşbu bulunduğunu gös- sahasında elde edilen temettüleri ınıı· 
!erir. azzaın bir resme tabi kılıyordu. 

B. Çemberlayln mamul eşya için hl- Yeni başvekil baridane hareket "6 

maye usulüne müstenit tarifeler ka- etvariyle iştihar emiştir. Fakat l<eJl' 

bulü için büyük bir ısrar ile çalış=ş disine tekarrüp edenler sadeliğine "' 
ve bu suretle İngiltereyi ananevi ser- nezaketine hayran olurlar. 
besili mübadele siyasetinden uzaklaş- B. Çemberlayln sarahatle söz söylet· 

Bukıngam sarayı tırmağa muvaffak olmuştur. Kendisinde düzgün söz söylemek l.9' 
kın takdirini kazanmış olduğu hal- dan sonra bir İngiliz - Sovyet misakı B. Çemberlayinin ismi 1931 de tn- tiyen hatiplerin sarfetnıekte olduklatl 
de terkediyor. imkAn dahiline girebilir. glliz lirası kıymetinin indirilmesin! ta- gayretlere tesadüf edilmez. 

Daily Telgraf şöyle yazıyor ı Bay Çembarlayln karakteristik İn- kip etmiş olan mali sahada da bağlı ka- B. Çemberlayinin sarfedeceği ıne-
Baldvin bizi Faşizm ile kom Ü- giliz siyaseti içinde taze bir yol tak:l- lacaktır. sal müşkül olacaktır. Çünkü silftblaı>' 

nizm rejimlerinden birini tercih et- bine karar vermiş bulunuyor. Bu yol Varidat vergisi miktarının arttırıl- ma siyasetine para yetiştirmek lçlıl 
mek mecburiyetinde bırakmadı. nereye çıkar. Şimdilik bu hususta bir ması, harp lstikrazlarının parlak bir halkın gözünden düşmek tehlikesİll8 

Morning Post da şöyle yazıyor ı şey söylemenin imkaru yoktur. Fakat surette tahvili bu mali ticaret etim- karşı koymak mecburiyetinde )<a!ıı· 
Baldvin büyük bir sulh adamı B. Çemberlayin her şeyden evvel bir lesindendir. Bu tahvil ameliyesi tngil- caktır. Fakat siyasi cesareti istikbal 

idi.. iş adamıdır. Her işini hesapla idare eder. 
••• Harici siyasetin harici ticaretle kom-

YEN! VE ESK! KAB!NE bine edilmesine taraftardır. Bu !tibar-
Bugün Londrada bay Baldvin baş- Ja !ngiliz imparatorluğu için yeni iş 

vekalet sandalyesinden feragat ettiğini sahaları açılmasına da intizar cdile
krala arzederken, maliye nazırı bay Nö- bilir. 
vil Çemberlayn, eski başvekilin tavsiye BAY ÇEMBERLAY!N!N HAYATI 
ve iltiması üzerine bu mevkii işgal sc- B. Çemberlayin 1869 senesinde Bir
remonisini ikmal ediyordu. Baldvinin ıninghamda dünyaya gelmiştir. Ken
istifası ve bay Çemberlayinin bu mev- disi yirminci asır mebadisinde muha
kii işgal edişi yalnız 1ngiltercde değil, fazaUrların liderlerinden biri olan ve 
bütün dünyada büyük, şümullü bir h11- bütün ihtiyaçlarını kendi vesait ve 
dise sayılıyor. menabii ile temine kadir bir lmpara-

Ingiliz imparatorluğu içinde başlı ha- torluk ve bu imparatorluk için rüç
şına bir kutup olan bay Baldvin, en han esasına müstenit bir gümrük sis
müşkül bir zamanda, hem de esbak baş- temi lehindeki mücadeleleri ile iştihar 
vekil bay Makdonaldın ısrarı üzerine etmiş bulnan namdar devlet ado.mla
başveki\leti kabul etmişti. Imparatorlu- rından Joe Çemberlayinin oğludur. 
ğun en müşkül ve ihtiyaç halinde bu- B. Neville Çemberlayin müteveffa 
lunduğu bir zamanda kabinenin ha- Austen Qemberlayinin baba bir kar- Bay Çember/ayin 
şına geçen bay Baldvin hükümeti bü- deşi olup Binningham ve sonra Kem- terenin mali tarihinde mu~akıyetle için bir falihayırdır. 
yük bir basiretle idare ederek impa- briç 'Bristolde ve Oksford'da tahsil et- başarılmış olan en mükemmel ameli- B. Çemberlayin birçok eserler ııe,!; 
ratorluğun menfaatlerini korumuştu. miş ve hukuk doktoru olını.ıştur. yelerden biridir. Yüzde 3,5 faizli da- retmiştir. cZamanımızda sulh> c19"" 

Bald . kar Ç b da· vın zaman zaman sarayın - B. em erlayin harp esnasında Is- bili düyunun üçte birinden fazlası tah- senelerin peşinde 1935> bu meyaıı 
şısında, muhafazakar imparatorluk pirtolu içkiler ticareti merkezi kontrol vil edilmiş ve bu veçhile senede 52 dır. ,,,,,. 
umdelerinin muhafazası için sert bir meclisi hasından bulunuyordu. ___ ,;.....,...,,....;;. ..... ...,...,_...,...,.,._.., __ ...,.,.._.,...,.. .. _, __ _. 

kaya gibi dik durmuş, mücadele et- 1915 ve 1916 senelerinde Birming
m.iş, bilhassa Sekizinci Edvardın ev- bam belediye reisi olan B. Çemberla
lenmesi işinde büyük bir metanetle yin 1918 senesinde parlamentoya da-
vaziyeti idare etmiştir. bil olmuştur. 

YENI KABiNE Yekdiğerinl müteakip posta, sıhh!-
Çemberlayin kabinesinden İngiltere ye ve maliye nazırı olmuştur. 

neler bekliyebilir. Bu hususta Sun- B. Çemberlayin babasının ananesl
day Dispiç gazetesi şu malfunatı ve- ne devam ederek Büyük Britanya Jm
riyor: paratorluğu eczası arasında ticaretin 

- İngiltere, yeni kabinesine genç inkişafı lehinde kuvvetli bir propagan
unsurların iltihakına razı olmakla baş- da yapmıştır. 
tanbaşa bir zihniyet inkılabına razı olu- Dahili siyasette kendisi terakkiper
yor demektir. Bu inkılap siyasi, iktısa- ver muhafazakar tipidir. Bilhassa 1923 
eli, mali ve içtima! sahalarda kendisi- senesinden itibaren ve hususi inşaat ya
ni gösterecektir. panlarla mahalli memurlara ufak fa. 

İngiltere harici siyasetinde yeni kol- kat müessir bir yardım yapılmasına mü
lektif emniyete, Cenevreye ve eski dost- teallik olan kanunu kabul ettirdiği sı
luklarına istinat edecektir. Kendisine rada müvazene temini kaygısiyle ha
sulh zamanında bir düşman kabul et- reket ederek ltidalkar bir zihniyete sa
rniyecektir. clık olduğunu göstermek suretiyle te-

Mr. Baldvin, şimdiye kadar cere- mayüz etmiş ve B. Baldvin ile B. Mak
yan eden bütün mtizakerelere rağmen donald bunun üzerine kendisin! ma
Fransa - Sovyetler arasında olduğu llye nezaretine getirmişlerdir. 
gibi İngiltere - Sovyetler arasında bir B. Neville Çemberlayln 1930 - 1931 
pakt imzasına rlza östenne . Bun- de 1 · 

Sanfransisko hadiseleri 

Alman bayrağının yırtıl
msından tarziye istendi 

Vaşington, 27 (A.A)- Resmi 
mahfellerde beyan olunduğuna 
göre San - Fransisko hadisesi 
komünist unsurlarının bir şid
det hareketi olarak telakki 
edilmektedir. 

Resmi mahafil çok tecrübeli 
bir memur olan belediye reisi 
Rossun dürüst hattı hareketin-
den dolayı beyanı memnuniyet 
eylemektedirler. 

Tahmin olunduğuna göre bu 
gibi hadiselerin ileride tekerrür 

tedbirleri alacaktır. Ve yine 
ümit ediliyor ki Alman hükÜ' 
meti bu müessif hadiseden 
dolayı protestoda bulunıııaktaıı 
sarfınazar edecektir. , 

8-tıııı 
Berlin, 27 ( A.A ) - 11 d 

Alman matbuatı Amerika .
3 

İl' 
San Fransisko şehrinde k 0111 

nistler tarafından Alınan b~Y~ 
h~d· esııı 

rağıoın yırtılması a ıs ıı 

büyük bir infial ile ıne~~:ıı 
bahsetmekte ve Aoıerı .

8
• 

makamatından kat'i tarziye 
1 
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E~işeleri 
Dağıtmak lazınıdır 

:-aQ, tarQ/ b" . . h" 
iını asla h ı ırıncı sa ıfede -
lk; ke . ~brımızdan geçiremeyiz. 
ki hük-~ ikı dört eder gibi biliyoruz 
tlıerııın ~illet bu mevzu üzerinde 
"' 11 1Yetle durmakta b""t•• 'ht' -.ıa eri d . u un ı ı-

tilnınekt e~pış ederek tedbirler dü
kadarla edır. Bununla beraber alfı
den ııhrın t"nvir edilmemek yi.izün
Yerııi? v:'h eyledikleri endişeleri de 

A.t· aksız sayamayız. 
ıvre I inek · . satış ara fırsat bahsedebil-

ı ıçın v · . d 1-•afi b" azıyetın ay ın atılması 
ır zaruret hükmündedir. 

- HAKKI OCAKOCLU 
• 

--.Aianlar 

• YENCASIR 

/ ..... ' 

~~~(ÇQ~~~~~~' 
• Başvekilımiz ava urumun da 
De il erki: Bugünkü müdafaa mevzuu silahlarının 
en müessirlerinden biri sayılan ha·va silahında 

bir milletin kudretli olması, kurtulmasının 
maksad ve gayesi· için esaslı şarttır Arasında tayinler 

k~~k ve Doğanspor ta- Sabiha Gökçen murassa bir madalya kazanmıştır 
....._ & arı yarın karşılaşıyor 1 Ankara, 28 ( Yeni Asır - Telefon- : ler gösteren ilk kadın uçm".111 başöğret. ğında nasıl bir bilgi ve kendine güvenle yılan hava silahında bir milletin kud
alJirıı Cif tQra/ı birinci •ahi/ede _ la ) - Türk hava ku~umu merkez bı- 11 men, Atatürk kızı Bn-_ Sabiha Gökçe- yürüyor, dolaşıyorsa yurdun asumanın- retli olması, kurtulmasının maksat ve 
ajilnh~y Mustafa Kemal, bisiklet nasında bu akşam bır çaylı toplantı ne törenle murassa bır madalya veril- da· da ayni suretle dolaşabilmelidir. Bu gayesi için esas şartlardandır. Bir mem
lerdir gına bay Alaettin getirilmiş- yapılmıştır. Bu toplantıda Kamutay miştir. ise Türk çoc.ukluğundan, vatan sınır- leket, havasından mein olmak istiyor-

B · başkanı B. Abdülhalik Renda ile baş- Bn. Sabiha Gökçenin hava ordusun- ları ile vaıan havası içinde yarışa alış- sa mutlaka o memleket vatandaşların-
İyi ~ tayinler sporcular arasında vekil İsmet İnönü, milli müdafaa vekili daki uçmanlık hareketleri ve askeri tat- tırmakla başlar. dan genç ve gençlikten itibaren hava
bot v rıılanmıştır. Bundan sonra fut- Kazım Özalp, büyük erkanı harbiye re- bikattaki muvaffakıyetlerine ait Ye- Havacılıkta en yüksek düzeyde, gök- yı severek canlarını tehlikeye koya
'1n;ı ". ~tletizm faaliyetinin artma- isi Mareşal Fevzi Çakmak , mebus- sikalar okunmuş, takdir ve alkışlarla .te seni bekliyen yeri az zamanda dol- cak şekilde çalışmaları lazımdır. Bn. 
p~ntızar edilebilir. !ar, Orgeneral Ali Sait, fırka kuman- karşılanmıştır. duracaksın. Sabiha buna muvaffakıyetli bir misal-

8lıor t k günü Oçokspor - Doğan- danları, başvekfilet müsteşarı, ve siyasi Türk hava kurumu genel h"§kanı Bn. Sabiha Gökçen söz alarak hak- dir. Havanın yalnız sakin kısımların
ine ın a kmlan arasında milli kü- müşavir hazır bulunmuştur. saylav Fuat Bulca bu münasebetle bir kında söylenen sözlere teşekkür et- da değil, tehlikeli görülen engin saha
<::.u.;lq aç rına devam edilecektir.. Toplantı ortalarında, gerek Tlirk ntuk söylemiş ve Atatürkkün iki yıl miştir. lan içinde kahramanca dolaşmış şe
Ya~kray da Ankarada iki maç kuşlarında, gerek Türk hava ordusu evvel Türkkuşları kurulurken Türk Bn. Sabiha Gökçenden sorıra baş- ref!i vazifeler kazanmıştır. ümit ede
-.......;:::'. tır. son atışlar tatbikatında muvaffakıyet- gençliğine verdikleri emirleri zikret- vekil İsmet lnönü bir nutuk söylemiş rim ki bütün memlekette tayyareci 

Fransız - Alman görüşmel~ri 
miştir. ve Sabiha Gökçeni muvaffakıyetlerin- olmak istiyenler çetin vazife günle-

Fuat Bulca, davete icabet e<len ze- den ve gösterdiği liyakallan dolayı rinde en sert imtihanları muvaffakı
vata teşekkür ettikten sorıra nutkuna madalye kesbetmesinden tebrik etmiş yetle geçerek kıymetli vesikalar top-
şöyle devam etmiştir: ve hava kurumnun tayyarecilik faa- lamağa muvaffak olacaktır. 

_ Tam iki yıl evvel Türkkuşu açı- liyetinden bahı;ederek şunları söyle- Toplantı sonunda büyük erkfını har-
lırken Atatürk şu emri vermişlerdi: miştir: biye reisi Mareşal Fevzi Çakmakla 

Türk yurdu dağlarında, ormanların- - Bugünkü müdafaa mevzuu ve si- bir odaya çekilerek uzun müddet gö
da, ovalarında, denizlerinde, her huca- 15.hlarının en ınüessirlcrinden bir sa- rüşmüştür. 

Sahife 3 

Kamutayda' 
Bütçe müzakereleri 

devam ediyor 
Ankara, 28 (A.A)- Bugün 

Fıkret Silayın başkanlığında 
yapılan Kamutay foplanhsında 
iktısat bütçesi müzakere ve 
kabul edilmiş ve onu müteakip 
Ziraat bakanlığı hütç.,sinin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Ziraat bütçesi heyeti umu
miyesi üzerinde söz alan bazı 
hatiplerin mütalaalarına karşı 
Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 
izahat vermiş ve heyeti umu
miyesi üzerinde müzakere kafi 
görülerek maddelere geçilmiş
tir. 

Vaktin geçikmesi dolayısile 
ziraat bütçesi fasıllarının mü
zakeresine yarın saat onda 
yapılacak toplantıda devam 
edilmesi kabul edilerek top:an• 
toya nihayet verilmiştir. 

Sovyet 
Yeni elçi geliyor 

İstanbul, 28 ( Yeni Asır muhabirin 
den ) - Yeni Sovyet elçisi B. Korsily 
yarın şehrimize gelecektir. Elçi Anka
raya giderek itimatnarnesini reısıcu.ın

hur Atat.ürke takdim edecektir. 

Kaçakçılık 
49 kaçakçı yakalandı 
Ankara, 28 (A.A) - GPçen 

bir hafta içinde gümrük mu
hafaza örgütü ikisi ölü 49 ka· 
çakçı, 411 kilo gümrük kaçağı, 
88 kilo inhisar kaçağı, 26 Türk 
lirası, bir tüfenk, 13 mermi ile 
15 kaçakçı hayvanı ele geçir
miştir. 

l<aplumbağa-Tavşan hi
kayesi gibi bir rekabet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Par~:ı;a~lar F ransaya kömür verecek 
Katimerini gazetesi diyor ki Bugünkü Kamutay toplanttsında 

ll<lı:et .• 1 8 (O.R) --«ln:ransigeant» mek fırsatını verecektir. 
d; ııahsı talya ve Almanyanın si>n- Şahı beynelmilel Paris sergisi
lnef . a. mutedil bir siyasete dön- nin v.,rdig-i parlak ümitlere telmih 

erını m bah' d l'a.nın 1 . evzu~ ıs e erek !tal- ederek şunları ilave etmiştir : 
l~rnba • ngıltere ıle rekabetini kam- Öyle zannediyorum ki Fransa 
~etiyoga - ltavııan hikay.,sine ben- sergiyi açmalda gösterdıg'" i muvaf-

''Bu a&ker sesine bir Başvekil beklenen mü
asker sesi cevap verdi,, him nutkunu söyleyecek 

• T. taJy ta 
idi. Şimdi I . a vşan rnevkiinde fakıyeti başka sahalarda da göstere-
hedef ngıltere 1caplumbag- asının cektir. 
ı e Varmak ·· ~end· · uzer" olduğunu ve Paris, 28 (A.A) -- Yeni Fransız-
. ısı ne yap f 'd . 

- Baştaralı birinci sah.ilede -
General Metaksas ta Atatürk'e yine telefonla <u cevabı arz.etmiştir: 
«Tamamiyle ve her daim için mutabıkız.» 

METAKSAS nı &nl . sa aı e "tmıyeceği- Alman ticaret muahedesinin mu-
, 'Yor Bır ··dd J 1 d isi Türki "ilr •öv .. · mu et evvelin" ka- vaffakıyeti bilhassa Young ve Da- A:ina, 27 (A.z\) - Gazeteler yazdıkları maka e er e evve gün · ye 
ha İyi l~~en yapılan sun 'i yünle da- vis istikrazları faizlerinin azaltıl- rcisicümhuru Atatürk ile Yunan hükümeti reisi General Metaksas arasında 
inekte el ıse Yapıldığını iddia et- masına bağlı bulunduğu söylen- tc!eionla teati olunan mesajların manasını tebarüz. ettirmeğe devam etmek· 
t.ikaYa oh ank B. Mussolini şimdi Ame- mektedir. Cünkü diğer bütün nok- te ve bilhassa Türkiye reisicümhurunun şu cümlesini ehemıniyeUe kaydey-
ı,-. er esle ek ile · be be · 1 k d 1 &ı leh· d onom ış ra r- talar halledilmistir. cınc te ir er: 

P ın e old - b·ıd· · - H d ti k b h d t t kil de arj
8 

2
8 

( ugunu ı ırıyor. Zannedildiğine göre Dr. Saht Da- • u u arımız tc ir u u eş e r.> 
~ak;ıtinde p ~.A) - Dr. Şalıt re- vis istikrazı faizinin yüzde •yediden Katimerini diyor ki: 
/Yetinin a~~tHki Alman ticaret yüzde beşe ve Young istikrazı faizi- Bu bir asker sesi idi. Ve buna Yunanistan tarafından bir asker sesi şu 
e rna]· reısı emme! olduğu hal- nin de yüzde 5,5 tan dörde indiril- ce%bı vermiştir: 

'trnişti;:B na:zı:ı Auriolu ziyaret mesini istemektedir ki bu sayede Al- •Tamamiyle ve daima mutabıkız.> 
~'&adı u mulakat esnasında ik- Bu umde altında iki memleket güzel sulli yolu üzerinde ilerliyeceklerdir. 
'"1hi8 vle mali meseleler mevzuu- manya takriben 31 milyon franklık Ve dört Balkan devletinin ayni cümleleri tekrar edebileceklerini hakikati 

D 
0 muştur. bir tasarruf temin etmiş olacaktır. k r Ş izaın ı>lmeksizin söliyebilmekliğirıllz ne adar mesut bir hadisedir. 

l:l!urn'u ~ht bugün Başvekil Leon Bu mesele dün öğleden sonra Şaht __ ..;... ____ _;_='_..,:. ___ ....,,,.,,,,,.,,,,,... ______ ....,...,,_"!!!! 
Par" Zıyar.,t edecektir ile Auriol arasında görüşülmüştür. o A 

0das1 ~·· 28 (A.A) -- Al~an ticaret Bu hususta bugün Blum ile Şaht 
~etıe b~rafında,-, dün verilen ziya- arasında vukubulacak mülakattan 
rhı Al nutuk söyliyen doktor sonra kat'ı bir karar verilmesi bek-
;ı~kınd rnan~anın iktısadl vaziyeti lenmektedir. 
~U•tesn a ızahat vererek kömür Dr. Şahta cevap veren B. Spina•s 
1 1ltidaı a olmak üzere Almanyanın B. Şaht beynelmilel mesai birliğinin 
~n rn haddelerle altın ve demir- müessiriyetini kabul ve teslim et
anc.ak .h rum olduğunu "e bunları mi~ olmasından dolayı tebrik et
Cdeb;ıecı !~c_at vasıtasiyle tedarik miştir. 
~hı "&ını söylemiştir. Hatip, Alınan nazırına Fransa-

. .... S Şunları ilave etmistir : nın Almanyaya karşı beslemekte ol-
ıh on •e 1 • 
1 .• 10.c.q11 n., er zarfında maalesef duğu hüsnü niyet ve sempati hak-
uklor ınkzın gittikçe büyüyen güç- kında teminat vermiş ve Almanya
llıek rn arşısında kaldığını söyle- nın içinde bulunduğu iktısadi müş
~il<lde)e ~cburiyetindeyim . iptidai külatı bütün memleketlerin dere-
tıy . rı b' k b d h k ld 11 1 Ctınd b·ı ızzat yapma mec u- ce erece issetme te o u < arını ve 
':'irııİ.?ine ı e kaldık. Ve muhteri- bu bapta yegan" hal suretinin Av-
Çıle · • tekn 'k ·ı · · · · d h kik b rııı.; . ı çı erımızın ve ış- rupa milletleri arasın a a · i ir 
llıu zın z k' · d d k V;ıffak e ası sayesm e buna iktısat camiası vücu a getirme 
~nelik pl'ta oldı..k. Esasen dört olacağını söylemiştir. 
A\ıradacJ anımızın hakiki manası B.Spinass böyle bir mesai bir-
'"'!"' ır · Son d ·· 1 
1 "'~tıya t ort sene zarfında liğinin tahakkuk ettiri ec.,ği ümi-
ikdbırler ar~fından alınan bütün dini ızhar eylemiştir. 
tııt'Bacl; v ?unyanın halihazırdaki Paris, 27 (A.A) -- Akşam gaze~ 
. 1llctin · azı yetine nazaran Alman teleri beynel.,;ilel Paris serigisinde <ar ırı h 

Utetind a~atını temin etmek Alman pavyonunun açılması ve 
Dr. Şa} en ıleri gelmistir Dr. Şahtın nutku etrafında uzun 

~"clde!er ıt bundan so~ra. iptidai makaleler neşrediyorlar. Liberte 
'tr f." mes.,J · · F . · rilns esının akdedilecek gazetesi Alman yanın ransa ile si-
•ıy] k ız - Al . 1 
lo ~ ı'men h man. tıc~ret ~nl~şma- yas! ve ekonomik gergin iğin izale-

llııs \"e F allcdılebıleceg ını söy- sini a rzu e ti iği ne dair Şah tın ver-
'''ıd tansa ·1 Al la a Yen; .. ı e manya ara- diği temimıttan F ransanın şüphe 
ı llı<ık hıı nıubadele esasları bas- etmesinin bir hata olacağını yazmak-
;nda Pra~usunda son haftalar za;- tadır. 
rn•tlerinin sız Ve Alman ticaret he- L"information Economigue ga-

•trınun; •arfettikleri gayretlerd.,n zetesi her iki memleketin de her t Yetle hah t . . 
J~. Şaht b se mışlır. şeyden evvel karşılıklı ticaret işlerini 

.,}kl ız ı~. u hususta d.,mistir ki· yola koymak arzusunda bulunduk-

.. , d 1ansay k d' . · · 
rıı ardi\ b a en ısınden çok !arını tebarüz ettirmektedir .. 
t tıka.bilind ulunan iptida; maddeler Journal Des Debats gazetesi de 
ız 0 ekö·· 

tıı · lrıit .,d . mur satmağa hazı- d · tor Şahtm nutkunu mevzuu-
8· an &ôrü e~ırn ki F r;ınsız - Al- bahis ederek eski Alman müstemle-
1 •ne Rran8;me "~.; Alman endüstri- kelerinin Almanya için hiç bir za-
1.ınan ""n ~ rntıetemlekclerinde bu- ınan ekonomik ehmmiyeti göster

Rtn stoklardan istifade et- memi~ olduğunu yazıyor. ---

Ankara sıyası mahafili 

Yapılan temasların vere
ceği semereden emindir 

- Bastaralı birinci sahifede -
İstanbul, 28(Telefonla) ::._ Afikara siyasi mahafili başvekilin Londra, Fa

ris ve Atinadaki temaslarına büyük ehemmiyet atfetmektedir. Bu temasla
rın semereli neticelerinin memleketin siyasi, maU ve iktısadi faydalanması 
üzerinde feyizli neticeler vereceğinden itminanla bahsediliyor. 

YUNAN GAZETELERiNiN TEFSiRLERi 
Atina, 27 (A.A) - Atina ajansı bildiriyor: 

Bütün gazetel,;ı evvelki akşamki resmi ziyafet esnasında iki dost ve müt
tdik memleket başvekilleri arasında teati edilen nutuklar ile bu ziyafet es

nasında Türkiye reisicümhuru K. Atatürkten alınan telefon mesajları ve 
Elen hükümeti reisinin cevabı hakkında uzun ve hararetli mütalaalarda bu

lunarak bunların büyük ehcınmiyetini tebarüz ettirmekte ve bütün bu söz
lerde Türkiye ile Yunanistanı çözülmez bir suretle birbirine bağlıyan sıkı 
dostluğun yeni ve mutantan birer tezahürünü görmektedir. 

Gazeteler Atatürkün telefon mesajları hakkında diyorlar ki: 
Reisicümhur Atatürkün müttefik Balkan devletleri hudutlarının bir tek 

hudut teşkil ettiği hak! ındaki sözleri Elen milletini ziyadesiyle sevindirmiş
tir. Bu sözler dört mi.ıttefik devlet arasındaki münasebetlerde mühim bir 

merhaleyi kaydetmekterur. Bu merhale müttefik Balkan devletlerinin teş
k ı l e ttiğ i grubun dinamizmini ziyadeleştirecek ve Balkan sulhu için dalın! 
ve sarsılmaz bir temel kuracaktır. 

İki başvekil arasında teati edilen nutuklardan bahseden gazeteler djyor
lar ki: 

Bu nutuklar tarihi rollerinden şuurlu bulunan ve kendilerine ve kuvvet
lerine itimadı olan Türk - Elen dostluğunun müsbet daimi ve vakur mahi

yetini açıkça göstermektedir. Bu resmi nutuklar gerek konışu memleket
lerde gerek bütün Avrupada geniş akisler yapacaktır. Zira bunlar iki dev
let ve iki milletin Balkan antantının esas unsurunu teşkil eden grubunun 
Balkan antantı çerçevesi içinde toprak bütünlüklerini muhafaza ve Balkan 
sulhunu takviye için iş birliklerinde devam etmek v iek bir cephe teşkil 
eylemek hususundaki kat'i azimlerini açıkça gös , ektedir. 

Gazeteler Türk başvekili İsmet İnönünün Mcje te kral ikinci Georges 
ile başvekil B. Metaksasın eseri ve Tiirk - Elen ış Lirliğine yaptıkları yar
dıın hakkındaki sözlerini de bilhassa tebarüz ettirı. <ktedirlcr. 

• 

Ankara, 28 (Yeni Asır - Tele
fonla) -- Kamutay yarın saat on 
beşte toplanarak 937 bütçesinin son 
müzakerelerini yapacaktır. 

Yarınki Mecliste Milli Müdafaa 
vekaleti bütçesi müzakere oluna
cak ve bu vesile ile ordumuz övü
lecektir. 

M. M. Vekaleti bütçesinin mü
zakeresi sırasında, denizaltı ve ha-

va subaylarına vazif., görmekteleı 
iken verilen ücretlerin arttırılması 
t.,k]if olunacaktır. 

Kamutay pazartesi toplantısında 
geriye kalan mülhak bütçelerin 
müzakerelerini yapacaktır. 

Ankara, 28 (Yeni Asır - Tele
fonla) - Başvekil İsmet lnönü ya
rınki meclis sonunda beklen"n ve 
mühim olan nutkunu söyliyecektir. 

Karadeniz vapuru geldi 

Vapur· İspanya sahille-
rinde tehlike · geçirdi 

IST ANBUL, 28 MAYIS ı bah saat dokuzda hesap- edilen za. 
.Muhabirimizden - Telgraf yiat beş ölü ve yüz yaralıdır. Bom-

~~drıddeki Türk sefarethanesi- balardan birisi Kaden lngiliz vapu· 
ne ıltıca eden sekiz yüz kadar F ran- runa düşmüş, tayfadan sekiz kiş' 
ko taraf~larını almak üzere giden üçü ağır olmak üzere yaralanmış· 
Karadenız vapuru bu sabah lima- tır. Vapur batmıştır. 
nımıza gelmiştir. Mültecilerin hep- Paris, 28 (ö.R) - lspanyad, 
si Sicilyaya çıktıkları için vapur, Biskaya ve Guadalajara cephele· 
ancak sekiz mülteci il". gelmiştir. rinde faaliyet olmuştur. Bask cep· 

Karadeniz vapuru ispanya sahil- hesinde nasyonalistler ve Cümhu 
!erinden geçerken bazı mühim teh- riyetçiler tarafından yapılan mu· 
likeler geçirmiş, sağına ve soluna kabil taaarruzların akamet" uğradı· 
mermiler düşmüştür. Vapurdaki ğını iddia etmektedirler. 
mültecilerden bazıları tehlike önün- Valensiya hükümeti ise parla! 
de vapurdan denize atlıyarak kaç- bir hareket n"ticesinde cümhuri· 
mışlardır. yetçilerin en mühim bazı mevkile· 

Paris. 28 ( ö.R) -- Valensiyadan rini geri aldıklarını ve asi taarruz ha· 
bildirildiğine göre bu sabah saat reketini felce uğrattıklarını bildir· 
2,45 te Majork adasında La Palama- mektedir. Hükümetçiler Madridir: 
dan geldikleri tahmin ediJ.,n asi Guadalajara cephesinde de mühilY' 
tayyareler Valensiya şehri ve limanı mevkileri zaptettiklerini iddia edl
Üzerine kırk bomba atmışlardır. Sa- yarlar. 

Profesörler 1 B. Baldvin 
Şeker fabrikala

rımızı gezdi· 
Ankara, 27 ( A.A ) - Bir 

aydanberi Alpullu, Turhal, Es
kişehir ve Uşak havalisinde 
şeker sanayiimizi ziraat bakı
mından tetkik eden Halle üni
versitesi dekanı Profesör Ro
emerle, Dan1 ıg- üniversitesi 
iktısadi ziraat pr• .esörü Blohm 
tetkiklerini bitirerek Ankaraya 
gelmiş ve bugün iktısat, maliye 
ve ziraat vekillerine tetkikleri 
hakkında izahat vermişlerdir. 

Profesörler bu akşam lstan
bula hareket etmişlerdir. 

Kont unvanını ald! 
Londra, 28 (A.A) - Kral 

tarafından tevcih edilen rütbe 
ve unvanlar listesinde bilhassa 
B. Baldvin Kont unvanını al
mıştır. Mme Baldvin Britanya 

imparatorluğu büyük salip rüt· 
besini almıştır. 

B. Valter Runciman Vıkont 
olmuştur. 

B Baldvine kontluk ve Mme 
Baldvine büyük salip rütbele· 

rinin tevcihine bu sabah krala 
yeni başvekil B. Neville Çem
berlayn tavsiye etmiştir. 

,, 
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büyük barba sokan hid~e Memleketini is i datı 
~20 Alman 

ı 

denizaltı gemi 
nasıl ha tırdı? 

• 
ı altında inleten 

Bir Hint Maharacası Pariste öldü Lusitanya 
Bu heyecanlı deniz muharebesini 
süvarisi, gemi defte ·ne dakikası 

denizaltı 
dakikası 

• • • 
gemısının 

Bu Hint hükümdarının hayatı hak.kında 
verilen malumat cidden hayrete şayandır 

a V37. 

.'!ıc.. ı • 1 

Titanik ve Lusitanüı .. Bu iki ge- kazanın patladığını sanıyoruz. Tor- ı Saat 18,15 - Bnllastlan boşaltarak. 
tni ismi, insanın kulağında bir ma- pilin çarptığı noktanın üzerinde bulu- suyun yüzünde yoluma devam ettim. 
tem. çanı aibi çınlıyor. Bundan bir nan kısımlarla geminin güvertesi pa- I Ufukta, tngiltereden ayrılan veya 1n
ha.fta. önce bütün dünya gazete- ramparça oldu. Ust güvertede duman 1 gillcrcye dönmekte olan altı büyiik ge
lcri, Fransız Normandic veya In- göründüğü için gemide ynngın çıktı-1 minin dumanlnrı görünüyor. D. ha 
giliz Qu.een Mary transatlantikleri- ğını sanıyoruz. Vapur sancak tarafına: dün Sen Jorj kanalının cenubunda 
nin yaptıkum gibi, meşkur mavi doi,'nl fazlaca eğilmiş olduğu halde dur-I iki büyük gemi bat~dığımız .halde bu-1 
kordelayı ele geçirmek için yola du ve baş tarafı suya gömillmeğe baş- ralarda bilhassa bugün seyrilscfer faz-1 
çıkmış iken Ter Növ açıklarında ladı. Nerede ise devrilcceğe benziyor. la oluşu şaşılacak bir Ş~Y·· . 1 
üç bin metre derinlikte batarak Güvertede büyük bir hercümerç var. Şurasını da ka~·dedeyım kı ~rlanda-ı 
1.200 kişiyi denizin dibine sürükli- Tahlisiye sandallarından bir kısmı de- nın Fastner Rock'dan Sen Jo11 kana
yen Titanik'in batışının 25 inci yıl- nize indirildi. Fakat tayfalar çok şa- lına kadar olan cenup kısmında, kıyı-' 
dönümünü anmı_şlardı. şınnış olmalılar ki, sandalların ipleri 

1 
dan 30 ile 50 mil uzru<lıkta olan yerler, 

Daha ilk seferini yapmakta olan aynı zamanda salıvermedikleri için yol- ticaret muharebesi için çok muvafık.. 
bu güzel gemi, kutuplardan inen cularla dolu olan bunlar, denize dü- Çünkü İrlanda denizini g~ geçmek 
bir cıysberg'c çarpm'§tı. Bu kaza, şüp derhal batıyorlar. Vapurun meyli istiyen gemiler, bu söylediğım . yerde 
dünya tarih.inin sulh zamanında hıı.lı arttığı için ancak iskele etrafm- gece yürüyemezler. Açık denızde de 
kaydettiği kazalann en müthi:,<ri ol- dan birkaç filika indirildi. Hava taz- bunların refakatinde destroyerler ve-

du, üç sCTM? sonra yani büyük har- yiki güverteleri patlatıyor. rilemiyeceği için denizaltı gemilerinin · ff indistandan bv manzara 

bm ~Ztım1§ old~ bü- sırada cışa- Bu esnada vapurun baş tarafında yal-
1 
bir mukabil taarruza uğramalan iht~- Hindistanın Alvar eyaleti Maharacası 

gıy vukan "'"'' tarihlenle, ba§ka dızlı harflerle Lusitania isminin yazılı mali de, limanların veya fener gemı- kazas 
".. dı geçen hafta Par iste lıir spor ı 

bü- mi::r"l .......,i batıyordu. olduğunu gördüm. Vapurun kıç tarafın- !erinin civarına göre, daha. az. r. Bu dam 
ıı:r~ ·-··· ıı kul neticesinde ölmüştür. Bu a Hin-

Bu gemiyi, Alınan donanmasının en da hiçbir bayrak yokt\L Vapur saatte civarlarda G tipinde torpı erın - .J:_ uhaf imal dan hın" • ı"dl 
· "lnkU b u.ı.:ıtarun en t s arın . 

iyi denizaltı gemilerinden biri olan U-20 takriben 20 mil süratle ilerliyordu. lanılmasını tavsiye ederım, çt . . ronz Hind.is krallık kili kendisini Av-
batırmıştı. Bunun kumandanı olan Svi- Saat 15,25 - Vapunm uzun müddet torpiller bUyük gemilerde hafif bır te- d taniki. likvcb. tatil gerirmeğe 

d · · ·· · d k 1 · 1 burada do'~M- rupa a sene ır -s ger de Almanyanın en iyi deniz subay- eruzın uzerın e alması i.mkAnsız o - sır yapıyor ar; ayrıca, -sau . . D ktı.bi etin se-
d v •• d""ğ·· d .J_ •1 . b""lm 1 . d var davet etmişti. u men Y Iarındandı. ugunu gor u um en, 2:; metreye ua-, gemı erın o e erı e · b 

1 
. d 

1 
. . mali . . pek fel~-

af k · · ·· ·· ·· ep en ev etırun yesını " Şimdi yirmi iki sene önceye döne- !arak engine açıldım. Canını kurtar- Saat 20,30 - Etr ço ıyı gorunu- k ıı· b" kl kmas t baalarını hoş-
~'·~ b · . emil tarafından e ı ır şe e so ı, e liın. 30 nisan 1915 tarihinde U - 20 Ir- mağa ç~c:mı u ınsan kalabalığının yor. Devrıye gezen g er uzl v k tın . tehlikeli ol 
ikin · b" il ·· ··ı k i · k d çok uzak nuts uga sev e esı ve -landa denizinde uzun bir cevelan yap- ortasına cı ır torp daha atmağa goru meme çın ıyı an - d v k dar d asraf1 lan hevesle-

mak · · Emd il · ·· d' ld v hald d.. ·· yolunu tuttum. ugu a a m 1 0 
ıçın en'den hareket etti. m· nasıp gorme un.. o ugwn e onuş . . 

1 
İngiliz hük'" tini Uşkül mev-

7 Mayıs günü şafak, sakin bir deni- Saat 16,15 - 11 metreye yükselerek Son torpilimi de münasip bır fırsat ::ı: bıralanası ~e Me:eketini 48 
zin üstüne doğdu. Sözü, U - 20 nin ku- ""'riskopu rıkardım. Arkamızda ve epi irin saklıyorum. 

ı:-- -s ~ saatte terke mecbur kalmışti. 
mandanına bırakıyoruz. Şım" di 0-lmri<:ı. uzakta birçok sandallar kürekle ilerli- 13 Mayısa kadar süren dönüş esna- bo h ha 

..,. Fakat Londraya her y ve er -
olan bu deniz subayı, Lusitaninnın ba- yorlar. Lusitania artık görünmiyor. Bu- sında hiçbir <münasip fırsat> çıkmad;- cımda 250 bavul ve sandıkla çıktı. tn-
+ • .,ını k""'di gemisinın· J.urnalinde şo··yıe lunduğumuz yerden kıyı ve bir fener 

1 

ğı için kumandan Sviger, jurnal de - h 1 elı"yle 
-.t "'" eliği Haus Creseent lüks otelinin o ü 
anlatıyor: çok iyi görülüyor. terine denizaltı gemisinden ve b~;:ret- bir depo manzarasını almıştı. öldürdüğü kaplanın derisiyle hareket 

Saat 13,45 - Hava güzel ve çok açık. Saat 16,20 - Yeniden denizi tctkik,tebatından memnun olduğunu . iren MUNDAR DERt edebilirdi! Fakat bilmezdi ki her akşam 
Etraf gayet iyi görünüyor. Su tankları- ediyorum. !skele baş omuzluğu.muzdan bir mülahaza kaydedip altına da im- Bu Hint hükümdarının seyahati pek sarayının teraçası altında, projektör 
aı boşalttıktan sonra yolumda devam Fassnet Rock'a doğru ilerliyen büyük zasını attı. kolay olmamıştı. Dini, deriden m:unul ışığı altında kaplanlan çekmek ıçın 
ediyorum. Queentown açıklarında bek- bir vapur göründii. Kıç taraftaki tor- Hadise bütün dünyada ve bilhassa 1 ·· kte kP d' · · bı.r· keçı· bulundurmak Alvarın itiyadı Am rikada b .. ük b. h eşyaya e surme n .n ısını men 
lemenin faydasız olacağı kanaatindeyim. pille vapura hücum için süratle ma- e uy ır eyecan uy:ın- ı ediyordu. Bu sebeple şimendifer kom- idi. Esasen gizli bir köşede tetikte du-

Saat 14 - Trun ı.---ımızda biz.im ncvra yaptırdım. dırdı. Amerikanın verdiği tehditkh ran usta bir nişancı davetlinin tüfeğiyle 
na.o.il • Saat 17 8 K taraftaki to ili A ,___ 1 . bilmemez.. partimanında ve vapur kamarasında 

yolumuza amut bir yol takip eden dört d.ah ' - ıç rp en- notnya rı . .ı.mauya mese eyı deriden her ne varsa kaldırmak la- ayni anda ate~ eder ve onun muvaffa-

"' 

Sancak ıneselcsi Ce· 
o evrede halledildi 

- Baş taralı birinci aa~iJedE.~ 
her türlü teminat verilecektu~ .. :k gıı· 
bu anlaşma ümit edildiği gıbı ·t·r· 
sey tarafından tasdik edilirse ~· 

1 
kiye ve Fransa mümessilleri Aı1 r: 
rada Türk hükümetiyle Fransa 

5

11 
firi B. Ponsot arasında hazırlan;ıı 
olan iki anlaşma metnını Y •. 

11
• 

imza edeceklerdir. Bunların bı~ı at 
cisi Sancağın tamamiyetini tenıın 

11
• 

alhna alan Türk - Fransız anlaşrll 
sıdır. Bu anlaşma hükümleriyle 5:l1l" 

\

cak gayri askeri olacaktır. tı1l1 
İkinci anla§ma, Suriyenin de t fil 

ı istiklal vaziyetine geçtikten ~on • 
1 imza edeceği üç taraflı T~~k•Y\i 

'

Fransa - Suriye muahedesıdır 
şimdilik yalnız Türkiye ve f raJl5~: 
nın imzalarını taşıyacaktır. Bu fil pı 
ahcde Türkiye - Suriye hudutları 
garanti edecektir. •eri 

Fransız mahafili bu haber~ • 
memnuniyetle karşılamışlardır.~
lece Türkiye ve Fransa müna:a bİ' 
lerini ve hatta sulhu tehdit ~·f 
lccek mahiyette olan bir iht~ ~~ 
Paris ve Ankara hükümetlerı~ 

1 

uysal hareketleri ve Milletler ı,a• 
miyetinin tavassutu sayesind.e e

l rışçı bir memnuniyet verici bır rı 
ticeye isal edilmistir. ,, 
.................... ; .................. . 

lideri S. 

bacalı ve ı·ki dir k1i bir .... _ t ettirdim. Endaht şartları çok iyi illeten gelmek, işte kast olmadığını söy- .J •• k kıyet lrazannıasını temın· eylerdı". e vapur gorun .. .. . d zımgeldi. Bu w.ı olay değildi. ~ 
dil. Pilot Lanz bunun bir yolcu vapunı goru_nmıyor u ve iyi ayar edilmiş bir lemek suretiyle cevap verdi. Almanya Alvar görünüşte güzel bir adamdı. MUSTEBlT HUKtJMDAR cak 
olduğunu söyledi. torpille hedefe isabet ettirmemek im- günün birinde bu iş yüzünden ken- Fakat tüysüz çehresinde dikkati celp Fakat °A.ıvar maharacac::ı davetlileri- ~:. .... ?:: ....................... ~·· ."'~ 

Saat 14 5 - 11 metreye daldık ve kansızdı. Fakat isabet vaki olmadı. Ateş disine hesap sorulacağını, kumandan eden şey hatlarının sabitliği ve bakış- ne nazik olduğu kadar kendi milletine kil eden iptidai bir ruh gösterırdi· iJ51 
geminin ;olunu kesmek Uzcre bütün ettikten sonra bir müddet persikopu Svigcrin raporunun neşrolunacağını larıoın vahşeti idi. Fakat çok zeki idi. karşı zalimdi cDokunulmaz:. lardan j dradan iki atla çekilen iki katlı. r;.r" 

hızımızla ilerledik. İrlanda kıyılarını içeri aldığımdan, bu ademi isabetin se- nereden kestirebilirdi? Ve Hindistanın en malfunatlı adanu nefret ederdi. Bunlar onu görür gör- katı açık eski bir omnibüs arabaS1 gC' 
takip etmek için Sancağa kıvrılııcağıru bebini gönnekliğim mümkün olmadı. Lusitania 18 dakikada batmıştL Meş-- ld ~ 'dd" d bilir" di . mez kaçarlardı. Halkın diğer kısmına tın almıstı. Bu garip araba sara).'8 

AA T il .. · · . . o ugunu ı: ıa e e . Aynı zaman- • 'r 
umuyoruz. orp kovanından h5dısesız çıkmış- hur G torpili gemiyi baştanbaşa del- da k k k zali b" hu··- ise istihkar gösterirdi. lince kendisi sürücü yerine geçti d .. ..t . .. da en ço or ulan m ır oı· 

Saat 14,7 - Gemi sancağa dümen tı. Şu halde motörllnde bir bozukluk ~ti. Bın yuz ceset uzun günler Man- küındardı. Paraya ihtiyacı olduğu vakit kWı- nazırlarını üst kata bindirerek (iP 

kırarak Queenstown'a doğru ilerleme- oldub'U veya başka bir yol takip ettiği şın bulanık sularında yüzdü.. Bunlar DEBDEBELl BtR EV SAHtBt yaları, hazinenin sayısız altınlarını ih- nala sık ormana girdi. Fakat ağa~ıı 1'' 
ğe başladı. Bu suretle hücuma geçme- anlaşılıyor. Manevraya bizzat torpil arasında kırk tane de çocuk vardı. Vaktiyle Alvara davet edilmek şe- tiva eden mahzenlere inerler ve bü- :;aı·maşık dalları o kadar alçaktı ~\~ 
miz imkfuı dahiline gireli. Onun tam subayı kumanda ettiği için, torpil ko- Son zamanlarda U - 20 denizaltı ge- fini tr~-"---'- mahar k ki yük sepetleri l&zımgeldiği kadar dol- vallı nazırları sildi süpürdüler. A bit 
karşısında iyi bir vazi~·ete geçmek için vana hatasız olarak yerl~irilmişti. Bu mi.sinin mürettebatından yalnız bir rbe bir~ ld v ac~:. ~o d ~ dururlardı. Alvar parasını hiçbir za- onları yolu üzerinde az çok yaralı 

t 15 kad süratl da L · b ha tta 'di R d lf dlı ar 1 0 ugunu ı :ır e er h tl · 1 ı..-ld güld san e ar e gitmeğe karar vapur usıtania gi i Cunard Line kişi ya ı . u o Zeutncr a ler. Kabullerindeki debdebe inanıl- man sayma~tır. Mücev era a ış en- ııil c bulunca çok · ü. , µ. 
verdim. kumpanyasınn mensup büyük bir şi- olan bu adam, Bremen'de ithalat tica- .......................................... m~ bir diiğün elbisesi için 25 milyon Bütün bu heveslere son verrııc~ 

Saat 15 - Gemiye 700 metreden bir lepti. Büyük bir kırmızı bacası ve iki reti yapıyordu. Kumandan Svigere ge- kat acaba Lusitanianın, 1915 deki ha- frank ödemiştir! zımdı. Maharaca çok geçmeden us· 
torpil attım. Torpil geminin sancak ta- direği vardı. KJç tarafında bayrak gö- lince, 1917 senesinde bir gün Alman discnlıı öcünü almak istiyen 1140 ölü- Hazine boşalmağa yüz tutunca Al- !izleri bıktırdı. Alvar ahalisinin bU ıtl ııııJ 
rafında, tam kumanda köprüsünün ar- rülmiyordu. Her halde torpili görme- donarunasırun en güzel denizaltı ge- süniln hayaletleri onun yolunu mu var tebaasından aldığı vergilere bir tebit ve zalim hükümdara kar§~ oııd'r 
kasında patladı. Bundan sonra da bi- miş olmalı• ki, yolunu değiştirmeden misi olan U - 88 le yola çıktı. bekliyordu? yenisini ilave ederdi. ödcmcyenleriıı isyanları Hindistan kral vekilin' eC' 
rincl bacanın üstünde koyu bir duman ilcrlemeğe devam etti. U - 88, siyah haçlı bayrağı çekti ve U - 88 hlçbir zaman limana dönmedi. eczası dayak ve hapisti. ma tenkil kuvvetleri göndermeğe .ıfl f.'r 
bulutu yü~eldi. Torpilin inillakından Snat 17,15 - 25 metreye dalarak Lusitania ~~purunun torpillendiği Ir;' cGülıne komşuna gelir başına> der- S . .ıt.RAY EGLENCELERt bur ediyordu. Bnun üzerinedir lt.1 

sonra gcmıde de kömür, barut veya enginlere doğru yoluma devrun ettim. landa denızıne doğru hareket etti. Fa- ler ya.. Alvar hazan mah1matiyle tezat teş- var ctatil içim hareket etti. ,_A. 
' --- - illJd' 

Asık ve macer Rornııını Tefrika No. 44 ı daki knlp hüccyrc molokülünde yaşı- Unde .. ~akat ne kadar bol mikrop ya- Hasan o kadar bunalmıştı ki .. Haki-
1 

- Hakkın var .. Evet asri bir"~ 
yan mikroplardır .. Havaya hiç bir ihti-ı f şatan bır yer .. Adeta beynin üstü onlar- katen bu pis ve iğrenç et yığını onun gibisin .. lşte burası benim .. tnsan-Iıı o~· 
yaç duymıyan orada yaşarlar .. O kadar la örülmüş gibi.. dimağı mı.. Tazyik altında kalmış bir kaçıp ta günlerimi geçirdiğim yet·· ıııı· 
sevimli bir manzaraları vardır ki .. Ade- - Dikkat ediyor musunuz Hasan .. Portakal gibi.. Yassılıyor .. Genişliyor .. 1zel bir bahçem ve bütün ta.biatin Jll3 / 
ta bir kar uçuşunu hatırlatmıyor mu? f Bu beyini tanıdın mı? - Bırak artık kapa Selami. Kendim-! sını anlatan çiftliğim burası.. Faknt dtl' 
Onların seyirleri de karmakarışıktır. Şaşkın bir insiyakla cevap veriyor: den iğreniyorum.. remiyor musun.. Buraya bak.. :B~ 

Filim deği.~iyor .. Solucana benziyen - Hayır .. Ne bileyim.. Ben .. Fakat Profesör ~ine gülüyor.. varda o esrarengiz laboratuvara ~et 
sonra değişen ve mustatil bir şekil alan hayret canlı bir çalışma var .. değil mi? - Doğru .. En temiz diye düşündü- bir yakınlık var mı? .. Şimdi .. :a .. ICP' 
mikroplar görüyoruz.. Gülüyor profesör: ğün bir yerim de budur .. Biz temizleni- eden adamım hayret edecek .. Çü~0 ıııJ' 

- Onlar da kanserde .. Vebada .. Ve - Asıl tuhafı .. O kadar meşgul bir yoruz .. Yıkanıyoruz zanncdiyoruz .. Hal- pıyı çalmadan böyle esrarengiz bit c11"~ 
lngilizceden adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST buna benzer muhtelif hastalıklarda, dimağ ki. Bir fikri sabit, kalpten dima- buki bir başka mikrop cAmiasını oraya de bizi karşısında bulunca nfallı'Jll ıP' 

•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• uh lif kild kt ha k b B k Ik d f bö" 1 Uttor m te şc · e icrayı fiil eden muzır ğa doğru işleme hareketini gayri tabü scvketm.e en ş a yaptığımız irşey en çün ü i e a · y e gc J 
- Belki nazariyelerin hakikat ola- olacağını isbat eden tecrübelerimi gös- l--.l:_ t 

bakteri ~. Hayret ediyorsun de-1 yapmış .. Görüyor musun.. Mikroplar ue yok.. Birdenbire duruyor ve: .1ot 
bilir nma .. Beşeriyet üzerinde müthiş tereyim .. Fak.at bunlar o kadar müp- b <!ıt ali V ul lbrahi lb ahi d seslcJl1 

ğil mi u cueme? .. Sorarım o alem doğ- kadar fa "yette .. Bir binayı yıkarcasına Arşa bakıyor.. e uğ tulu makine - m, r m iye r.· 
bir tesir yapacak... hemdir ki insan inanmakla aldanmak ,.. "o 

ru değil mi? Hayat ve bütün ecsamı çalışıyorlar .. Hasan.. Bu dimağ senin.. duruyor .. Yine eskisi gibi.. Net bir ziya Cevap yok .. Bir daha baı;trıJ 
- Tabiabn beclihiyatı ı,..,.._ısında ........ ında kalır .• Bak ş=-di .. Şu L--c:ıkı b' d ka lı tb h. vl -.l ın· .__..~ ... ..., .... .ıLar._, kavrayan bu biyolojik hadisedir işte.. Hnsan ır en bire elini başına götü- ortayı p yor.. · : ' - ra mı og um nerc..-ues ·· it iıt 

b:u~ka ne yapılabilir? Buz soğuktur. Ve perdeye dikkat et.. V b lk So . d d" .Asıl Camlı al l k "" ın· den b ·• 
-:< Duruyor ve cereyanı kesiyor .. Artık rüyor.. e u te in altında sarsılıyor. - nra yıne evam e ıyoruz. s onun so oşcs _pJ} 

kışın dondurucu olduğu ve insanlarca Profesör Selami büyük bir sineına motörün sesi kulaklarda ince sızıntı - Yok canım sen de.. sana Ta~anın sevki tabiisini yaratma- san gölgesi çıkıyor .. Ve o ana }{Dçe\'I' 

malum olduğu halde beşer sadece don- fotograf aletinin önünde duruyor .. Ve yaratıyor 0 kadar.. Gülüyor profesör.. sındak.i hareketleri göstereceğim .. Gel doğru koşuyor. Kilidin anahtar10~ 1>il 
maktan ve nihayet münferit vaziyeti elini koyduğu arşe dokununca müthiş - Şimdi, diyor. Çok büyük bir fizik - Korkma yine sana bırakırım .. Fa- şimdi salonda birer çay içelim.. rerek .. Ayni zamanda ü...tüne başı 
korumaktan başaka ne yapıyor. bir uğultu halinde bir elektrik şera- keşfimi sana ifşa edeceğim .. Bunda ha- kat hayret .. Senin dimağın çok alil kal- _ Ne salonu .. yahu.. düzen vermeğe çalışıyor.. edii°' 

- Haklısın.. Haydi istersen şöyle bir resi parlıyor .. Sonra acele adımlarla sol yat için fennin neden aciz kaldıgwıru an- mış .. Adeta çok ıstıraplı bir fikri sabitle Gülüyor yine Selami. Ve onu kolun- Kapıyı açtığı zaman hayret ,.,1'· 
ys. ~ 

az bahçe~·c Gidelim.. taraftaki diğer bir düğmeye basarak !ayacaksın.. bunalmışsın .. Ah bu ilim .. O kadar ca- dan tutarak .. Hak verdiği bu şaşkınlık Çünkü orada kimse yok .. Dışarı -rc1'' 
- Yoksa sen de alkola düşkün mü- net cl~ktrik ışığı söndürüyor. Birden, Hem anlatıyor, hem de sinematograf- hiliz ki.. Bak şimdi sana müthiş bir vaziyetinden kurtarıyor .. Kapı gibi birpığı halde yine kimseyi görcın1Y0~-~filre 

sün? ışıktan ziyade, çok mat bir kızıllık için- ta değişiklikler yapıyor.. korku veriyorum .. Fakat bu düşünce- yere onu götürüyor.. 1 rar içeriye ginnek üzere ağı.ııtda ıııı)' 
Her ikisi de ayağa kalkıyorlar.. Ve de kalıyor etraf.. - Hasan, öne doğru geç ve oradan lcrin ne olduğunu bulamıyorum .. Fen- Orasını açtığı zaman .. Tabiatin ilk 

1 
bcnziyen bir hırıltı ile davrn~ır~~0ıJC' 

cnstiLünün salonundan çıkıyorlar.. Sinematografın objektifinden per- seyret.. 
1 
nin aczi.. Buluyor gösteriyor.. Fakat mübeşşiri olan güneşi görerek Hasanın f ret, efendisi bir adamla içcrı~e-·811 liJıe Işık çok net demiştik.. deye akseden uçuşan kelebek yığını.. Ayni ışık ve ayni hareketlerle yine• bu senbolün anahtarını vermiyor kili- içi rahatlıyor .. Camlı .. Her tarafı kris-, ri fal taşı gibi açılıyor .. Ve bır )tJ~ 

Profesör arkasına gömleğini geçırı- Hasan hayret ve dalgın bakışlarla beyaz perdeye gözlerimiz aksediyor.Ne dine .. Açamıyor .. Büyük sırrı •. Sen der- tal bir salona çıkıyorlar.. afal afal bakıyor .. Bu gözleri 0~<,ettt'I) 
cmrı1• yor.. Ondan sonra Hasana dönerek: seyrediyor.. müthiş yarabbim.. Kocaman bir insan dini söylemezsen ben ne öğrenirim bu - Bu ne perhiz ne Lnhna turşusu.. rından çıkık adam.. tnsana 

- Sana iddiamın ne kndıır do2ru - Bunlar bir santimetre murabaaın- dimaitı .. Büzüşen, kıvrılan hatlar ha- reflekslerden .. Hlc deiil mi? Böyle_ 'tiyade iğrençlik getiriyor. 

• 
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Galatasaray takımı Ankarada 

asamblede nutku 

Dün gece Galata araylı
lara bir ziyafet verildi 

B. Arasın 
Milletler cemiyetimizdeki vazifem iz elde mevcut 
Vesaite nazaran çok büyüktür. Elbirliği ile bu 
Vasıtaları büyültriıeğe ve genişletmeğe çalışacağız 

verildi Küçük Antant ve Balkan Antantı delegelerine ziyafet 
.,ı:~•lr.Vre, 26 ( Ö.R) -· Milletler Ce- hareket üssü olarak karada, havada ve- Delbos bundan sonra küçük itilif Aras 46 rey almış tır. .Binaenaleyh ve 
.ı . Onocyinin dün öğleden sonraki ya denizde kullandmasına mô.ni olmak Balkan itilMı ve Sovyetler birliği-! dahili nizamnamemucibınce delege he-

D•nı celıeaind F karar ve azmindedir. Bunun için mü- ve meslektaşları şerefine bir yeti reisi elr.seli.ns Rüıtü Arasın asamble 
elb e ransa hariciye nazın ne mensup k 'ld""" . b'ld' .. 
~ 08 

•.u beyanatta bulunmuştur : 24 dafasını müessir şekilde teşkilata bağlı- ziyafet veren Çekoslovakya hariciye baı anı aeçı ıgını . 1 ırınm. 
ıU.: lııribli Fransız • lngiliz beyanname· yacaktır. Krofta ı ziyaret etmiştir. Asamble müttefikan veyahut hemen 

Ankara, 28 (A.A) - Genç· 

ler birliği ve Ankaragücü ta· 

kımlan ile milli küme için iki 

maç yapmak üzere şehrimize 
gelmiş olan Galatasaray takımı 

şerefine Ankarada bulunan 

Galatasaraylılar tarafından Kar

pic lokantasında bir gece ziya· 

feti verilmiştir. 

Sarı ve kırmızı rankler ve 

çiçeklerle bezenmiş olan Kar· 

pic lokalı 200 • 300 Galatasa· 

raylı ile dolmu~ ve gece geç 

vakla kadar memleketimizin 

en eski ve yülı sek bir irfan 

müessesesi olan Galatasarayın 

tatlı ıııenakıbi nutuklarla ya~a
tılmak suretile çok gllzel bir 

va kıt geçirilmiştir. 
Ziyafette eski bir Galatasa

raylı olan Dahiliye vekili Şükrü 
Kayadan başka Fenerbıhçenin 
birinci reisi ve Adliye vekili 

Şükrü Saracoğlu, umumi katibi 

Muvaffak Menemencioğlu da 

hazır bulunmuşlardır, 
Galatasaray takımı şerefine 

ilk söz alarak kadeh kaldıran 

Saracoğlu olmuş ve Şükrii Ka

ya da kısa, fakat çok güzel 

bir söylevle genç Galatasaray· 

lıları alkışlamıştır. 

• 1 metnini r k bild ek 2 _ Belçika Milletler cemiyeti pak- nazırı 2~ ( AA ) - Konsey dün hemen ittifakla verdiği kararla baıkan-
e IOd esmen onseye · irm - Cenevre, 

1 
• . • h .1 t .. t · .. k 

çilr.a ~ hulr.uki aahada Fransız • Bel- tına ve ondan ileri gelen taahhütlere aa- öğleden sonra ruznamesinde mevcut ıgka aıyası 1•Y~tı 
1 e 0 ".'.bay":" he mıı yul ki· 

R. Arasın re ıs intihabı 
munasebetl . . ald • . ah' dak .. t "t d 1 te 24 nisan nota· 1 .. go"r"•müştur·· F se meziyet en ve tecru esı ayran ı a Ytti bı'ld· .ennın ıgı yenı m ı· abnı eyı e er. ı Lokarno mese esını ~ . ran- . I I 

blri I •<rnek ıstemiı değiliz. E.su iti· sının hakiki tümulü budur. Belçika bu- sız bakanı B. Delbos Belçika hak- takdir edilmit ve Mı~ et er c:miyetine 

1 ye ilr.i m ınl k . k 1 '-' d na memnun'ıyetle ıtla" kesbetm••tir. Şu· dış l • .....ı:ı~:. lan F ilk girdiği günden ben herkesın sempa-ulda e e etın aqı ııuı ost- ~ kında daha evve ne;ıı~~.., o tan- . . . . ff· '· 1 k . 1 
d nnda bir~ d •. . d · · ıd· iki nu da ,·ıa·ve etmeg"e lüzum hissedıy' orum tın k tt ktan tısını temıne ı- uva .., o an neza etıy e evle.: .-, egışmıı egı ır. sız _ İngiliz beyana ı o u u son-

1 
. b" . b .ı. 1 • . • . 

l\ttıu ;n. bu beyannamesiyle konaeye ki Fransa ve lngiltere gibi Belçika da çika dostluk .. sevi mı1 ır ac. mı a..,an ıga getırmııtır. 
it"•- eYıt etmek iatedik ki Lokarno pak- bunu beyanatın yeni bir garp paktının ih- ra Fransa - Bel . d ğ' ediğ'm·unas,... Asamble B. R ; ıtü Araaı •eçmekle Mil-
·~• Yenn _,_ J•'-'-' batında hiçbir şeyınkarne ~ ını, Frtlan !etler c~,,,;;.te~:.ıin iyi bir hadimi olan 

Türkiyeye gösterilen 
dostane bir harekettir 

lltn alr.d· e geçecek bir Garp anlaşması- zanna doğru bir merhale olara.o; te İilu<ı • b · Lo o ıçın gayre ,... 
•dil ı Yolunda 15 aydan beri tesadüf edilmesili.ztm geldiğine kanidir. Böyle sanın yenı ır . cak b tı A bu devlet adamına ve ayni zamanda 

en en U ık d • rine devam ettiğini an a vru- onun temsil ettiği memlekete karıı his-
'1eti ge ere raimen Fransarun bir bir pakt dünyada ortaya Ç an iger me- pasının em.niyeti ile Avrupada umumi 
V Ceye ~arın.ak 1 d "ild' selelerin de hallini kolaylattıracaktır. emru'yet mese!elen· -~•ında sıkı mU- •İyatmı göatermek istemiıtir. 
r e lıUtün ga tla~us.u aza ınıı eg ır. • ~~ Filhakika asamble Türkiyenin kendi-
• d • Y<e erıınız daıma bu hede- Cenevre, 26 ( ö.R) •• Konseyin Ög· nasebat mevcut olduğunu ve batı em-
tııp•ogru d. evam edece:ktir. Garbi Av- leden sonraki celseıinde fepaoyol dele- sUrle Türkiyenin münaacbatı uzak tarih ... 

eıı:ı d niyetinin uınuınl emniyet zıırarına ta- !ere kadar çıkan bir devleti kabul edecek 
tine lı •ınıYetini bütüo Avrupa emniye- gesi B. Alvares del Vayo ispanya a ec- hakkuk edemiyeceğini bildirmiş ve 
t'"" ag •Yan b "I neb·ı ve bilhassa ltalyan müdahaleleri olan içtima devresinin meaaisini idrak 
--ier b" .. ag arı asla unutmıyoruz. uınumı" Avrupa antantının tahakkuk ,_ .. d bak ının •. L 91 d b 
ni"'et ııhlltün Avrupa için huzur ve em- hakkında. !IÖZ alınacaktır. Bu mesele bu etme~ uzere 11 an P-l• n a u 

' t ·'-'· edebileceği ümidinde bulunduğunu reislik sandalyesini iıgal için hususi va-
ilali. t• . Q.&Jtuk etmezse Garp emniyeti ak~am veya yarın eabah, ya konsey rei-

•tn:am ol C h h k. sı'nı'n beyanatı veya bı'r karar suretiyle söylemiştir. sıfları hai% olduğunu hissetmiıtir. Bu su· met; C amaz. üm uriyet ü iı- d ı ı· ı B ı ika 
A arlıi Avrup t . . . 1 Londra komitsine havale edilerek kapa· B. Eden iki batı eve ıy e e ç' retle asamble bir adam için vaki olan 

'Yl'upa 1 lh a esvıycsını umum k d I arasındaki anlaşmanın bütün ali.ka- büyük bir sempati tezahürat1nda iki 
İçinde k~ unun takviyesi kadrosu tılaca hr. Bu karar suretin e spanya-

ta b h 1 • 1 darların teşriki mesaısını tazammun memlekete yani reisliği işgal eden mem-lct) . • ıp etmektedir ve ali.kadar dev.. daki ecne i mu arip erin gen a ınması 

1 •rın ıı lıirl ... 1 • b noktasında ısrar ed ı'l-ektir. eden daha geniş bir anlaşmaya yol aça- leketle aramıza girmesi beklenen mem-
•ırn ıgıy e genış ir Avrupa an· ""'"' 

••ına vanl • .. . d B cağı ümidinde oldllb~u söylemiştir. lekete karıı ıempatisini bir kerre daha •n .. _. • acagınıumıt e er. u işe Cenevre, 28 (A.A ) - Mısırın ka-

Atina, 28 (A.A) - Proia 

gazetesi yazıyor: 

Doktor T evfık Rüştü Arasın 

Milletler cemiyeti asamblesi 

başkanlığına seçilmesi asamble

de temsil edilen devletler ta· 

rafından Türkiye hakkında 

gösterilen dostane bir hare· 

kettir. ' Ve bu hareket ve müt

tefik memleketin beynelmilel 

rolünü tebarüz ettirmektedir. 

Bu hareketin manası Cenevre-·-•urnı v · k. Belçika dış bak.anı B. Spaak Bel- teyit etmek istemiştir. 
d.;rn h e en azım ar müzahereti bulü celsesinde Irak pek yakında Su-

B 
" ahıedecektir. d M tak çikanın hudutlarını muhafazaya karar Ekselas B. Rüıtü Ara11 başkanlık san-

1 
· --- · 

riyenin de Cenevre e ısırı ip et- K d 
ciy Undan •onra ıöz alan lngiliz hari- mesi temennisinde bulunmuştur. vermiş bulunduğunu ve Milletler c .... dalyeıini işgale d avet ediyorum. t a 
na elı nazın bay Eden hemen hemen bu- B. Eden _ lngiliz _ Mısır muahede- rniyetine ve bundan doğan vecibelere Bunun üzerine B. Rüıtü Ara. alkıılar a m U ay 
l·ıe enz. er beyanatta bulunar· '- Belç"-- sadık kalacag·ını bildirm;• ve yapılan arasında reialilr. sandalyesini işgal et- d } 

""' ....., sinlıı Mısırın Milletler Cemiyetine gir- --. K b ı • 
h;. nb~tıceuhlenen müzakerelerin daha ge- 1 .. 1 ' tir anlaşmanın dünya meseleleri hakkın- mittir. a u e 1 en 
ı--:dd ır • I tnilzakereaine dogııı" mu- mesine yo açtığını soy emış . da dig"' er ....... 1 ..... malarm tahakkukunu ••••N••••••••ç•••••••••••b••••• •••ı••••• •••••• 
~- B. Delbos demokrat Fransanın Mısır ...-., ı 
hUku::~ :eşkil ed~~eği "."'idini lngiliz milletinin memnuniyetine iştirak et- kolaylaştıracağı Umidini izhar eyi,.. • em er ayn bütçe er 
"11h · · amına ildınnıı ve Avrupa tig"ini bildirm;•tir. miştir. P ti 1 1 1 
:;;,. ~. ıç'.n hayırlı bir itaret teıkil edece- -...., Cenevre, 28 ( AA ) - Milletler ce- ar re S O uyor 
.... , um t Cenevre, 28 ( A.A ) - Asamblenin L d 28 (A A) M h 
•İ-'ın tııhı ettiği umumi bir garp tesviye· miyeti konseyi bugün saat 17 de Del OD ra, ' - u a· 
" lr.k k son toplantısı münasebetiyle Rüştü f k f k ht l'f 
1 a u u ümidini ızhar etmittir. Vayonun nutkunu dinleyecektir. ts- aza ar ır anın mu e ı par· 
ngiliz _ F ra b Aras aşağıdaki nutku irat etmiştir: 

sel' nsız eyannamesini kon- panyol murahhas heyeti ınahfillerin- tamento grupları B. Baldvine 
h tnasıısına t d' . - Asıımble vazifesini bitirmiş bulu- de Valensia hüküınetinin ispanyada 

•riciy ev 1 etmış olan Belçika nuyor. Riyaset makamını terketmez- karşı bir minnet ve şükran 
nis•n :n ~".''" B. Spaak söz alarak 24 ve bilhassa Biskayadaki Alman müda-
halr.lr.ınd gılız - Fransız notasının tefsiri den evvel söylemek isterim ki şerefli halesine tahsis edilmek üzere beyaz ki- takriri kabul etmek ve B. Ne-

a BB E vazifeyi vermek suretiyle hakkımda d • ·11 Ç b ) t' · • •ında · den ve Delboı tarafla- tapta bir zeyl hazırlamakta ol ugu vı e em er aynı par ı reısı 
n Yap ı b gösterdiğiniz itimat ve sempatiye t .... 

tiııılr.inj lıildıi an. eyanata tamamiyle iı- şekkür ederim. Hususiyle kardeş bir söylenmektedir. 1 intihap eylemek ilzere Ca:ıı:ton 
.__ B 1 rrnıı ve demiştir ki : Cenevre, 28 ( A.A ) - Konsey Hail de toplanmag· 8 ba•lamış· e çik b memleketin cemiyetimize kabulü do- ti , 

Y•nat a me usan meclisindeki be· Sonteşrin 1937 de tedhiş hareke ,... )ardır, 
·· 

1mda iki hülc' .. k layısiyle irat edilen nutuklar cemiye- · 1 .. d 1 · · b elmilel bir l'\iıler'ı . umete Belçi anın gö- ny e muca e e ıçın eyn 
1 nı ani k tirnizin istikbali hakkındaki itimatları- -' · L Pi th •ri ••m·ı • •ma hususunda gösterdik- kom.erans toplanmasına karar vermış- • ymOU 
1 mı d ı mızı ve istikbal hakkındaki ümitleri- K nf ika ••iınj b· . 0 st uktan dolayı te~kkür- tir. o eransa; Almanya, Amer • 

.. ildırm · · B rnizi takviye e'~'•tir il K 1 d S h t k ıildn konaey .. •ş.tımd. u teşekkürleri bu- w•-., · Brez ya, ostarlka, Dantzlg, Iz an a, eya a e Çl ıy 0 r 
u o k Milletler cemiyetindeki vazifemiz Leh" tan M · ~Ilı. 2 4 

. nun e te rar etmekle mes- ıs , onako, ve San Marıno-

Palr.ı nısan notası Belçikayı Lokarno elde mevcut vesaite nazaran çok bü- da davet edileceklerdir. Londra, 

liği t~:{h ~ondra anlaşmasiyle kabul et- yüktür. El birliği ile bu vasıtaları bü- Moskova, 28 ( A.A ) _ Cenevreden müsteşarı 
28(A.A) - Hariciye 

ve ademi müdahale 
kanın t utlerden ibra etmiş, fakat Belçi- yültmeğe ve genişletmeğe alışacağız. alınan malılmata göre İsveç dış baka- k 
t •ar d · · · · k k omitesi reisi Lort Plymoutb ltgil~r ruz an maauniyeti hakkında Bu faaliyetımıze ıştira etme isteyen- nı Sandler 8 Haziranda resmi ziyaret 
ı. e ve Fr h 1 mı· et daım· ıkt ksad" 1 M k ı k Finlandı'ya, Estonya ve Letonya 4 tyle . . aruanın teminatını mu a- ere ce Y a aç ır. ma ıy e os ovaya ge ece tir. 
taa•ti ili n;;.ıtir. Memleketimin harici si- Bundan sonra .Aras asamblenin niha- Cenevre, 26 (A.A) - Asamble re· da bir seyahat yapmak üzere 
tcdir : ı ı ••aı noktaya istinat etmek- yet bulduğunu bildirmiştir. isinin seçilmesine kadar asambleye re· Üroydon tayyare meydanından 

1 Cenevre, 28 ( A.A ) - Fransa ha- islik etmiı olan konsey baıkanı reylerin h 
-. B ı 6 areket etmiştir. 

"•l'a ·ıaıij• e çika hudutlarını her taarruz riciye nazırı Dclbos dün Cenevreden tasnifi neticesinde B. Rüıtü Arasın 4 
" • t bb ld • bild Resmi mahfeller bir dostluk ttiy)e .. ete üsüne kartı bütün kuv~ geçmekte bulunan Çin maliye nazırı rey a ıgını · irmiş Ve müteakiben şu 
d;~•r b·mudafaa etmek ve topraklarının Doktor Kuing ile akşam yemeği yenUş- nutku söylemiıtir : ziyareti mevzuubahis olduğunu 

· " devlete hücum için geçit veya tir. Türkiye delegesi ekselans B. Rüıtü bildirmektedirler. 
liiıs·ı~---:;-;..:-:::---...=o....i.~=-.... ==--=====:.-~~-..:::::ıkt::=:~- d' • "'$k Romanı Tefrika No 37 leıme arzusundayım. e •Yorum. Ne haberlerin var .. Zevcinle 

\'.\ZAN . 
• Necıa_ k • ADNAN BiLGET •• 
&ıni • rde inin .. 1 k . d" 1 • ld • . . c. k . .. l •nla.ın ne soy eme ıste ı· çocugu o ugum ıÇln n.er eaı mu eea-
'-'ttdi • arnııt.ı · · Gayri ihtiyari cevap sir etmekten hoılanıyorum. Gerek eniı· 

-- Öyledir • tem, gerek hemşiremin bu zalim l>uyu-
-. ~'.ph . agabey.. mu mazur görmek istiyeceklerini tah-

111} "ı1U eaız ·· l 
' Öli.irk "Y e olacaktı Neclô. .. Na- min ederim. 
C f:n ıat·rap k . . 

cnç k d çe lı mı anneciğim} Hayat çok uzun bir yolculuk enişte .. 
"'••t a ını b' h k d , ı. Se.r l ır ınç ırık bulutu ear- insan, ömrünün muayyen bir zamanında 
•"•m et~ı ~ <arsıla ağlıyordu. . Nedim artık yorulmağa baıladığıru hissediyor. 
-. AğJ · Ben bunu belki de iki seneye yakın bir 

•ar B aına, kuzu • ı h · ak ı, m, ag amak neye ya-
•b•rin.' len ıu dakikada anne . ··ı·· h tad'" mınoum 

h
Usu. ki IC •ıııdın halde ıığlamıyorum.Ba-
• n e b· 
1 "'muı llhJ•1r., ır anne oldun.. Ta-

" 0 1du .• Ö;. ,n arttı. Söyle bakalıın, na-
C ur,.en b . d 
cn~kd enıaraımı) 

fııiy a ın hın k ·'-' .. or, aara J ç ıruuarını zaptede-
•o:z:·· 1 a aarı 1 "'I ~ne de 1 a ag ıyordu. Nedim 

.._ Ç varn etti : 
I· ok iııaa.f 
)':~ Öyle de~il ~~ :~duN~ değil mi Nec-
. ~unluı;u Y l!man} Sizi yol 
•ns f "' nuza ra"' 

a. sızlık a lfJne" Üzmek epeyce 
rnma.. il at b b "' u, en elem 

zamandan beri hissediyorum. Hayattan 
hiç bir beklediğim kalmadı. Mevki, rüt
be, nip.n ves.:ıire beni hiç alakadar et .. 
miyorlar. Hemen her fCyden nasibimi 
aldım. 

Görüyoraunuz ki bu elim tartlar içinde 
yap.ma zevklerimi tamamen kaybettim. 
Ve belki de.. Pek yakın bir zamanda 
büsbütün hayata veda edeceğim... Son 
günlerimi ıizin aranızda geçirmek ister
dim. Buna hiç mi hiç imkan yok.. Mu
hitin dedikodusundan, gürültüsünden 
uzak bir yerde mütevazi bir eve yer· 

Necla, Numan düşünce]i düşünceli 
1 
iyi geçiniyor muıun1 

odadan ayrıldılar. ı Necla Nedimin göaterdiği aamimiyet *** önünde ona kolayca açdabileceiini an-
Necli. Bumavada arabadan inerken ; larnış tı. Sıhhatini sordu, eviyle alakadar 

kafasını meşgul eden hU.disenin içinden oldu ve .. ordu : 
nasıl çıkacağını düıünüyordu. Bunu na-ı -Nıuı l vakit geçiriyouun aiabey} 
sıl Nedime açacaktı. Kardeşinin huıuat - Mükemmel Neci& .. Hem yavaJ ya• 
hayatında en ufak bir laubaliliğe mey- va,, bu yeni hayata bile alıııyorum .. Be' . dan vermiyeceğini bilirdi. öte taraftan nı ıık. eılc. ziyarete ıc1iyorlar. Gelen-
Narine de acıyordu. Ne kadar büyük bir ler, daha ziyade mektep talebeleri.. Ge
ısrarla kendiaine dert yanıyordu. Göz çen gÜn bir talebe grubu bu civarda mü
yaş1arı aratında : . 1 l~~ede gez.isine çıkmıflar. Çocuklardan 

- Bayan Necla .. Siz de sevdiniz, ••· . bın evimin açık bulunan kapısından gir
zin de bir kalbiniz var .. Aşkın ne de· ; ~'· iki karanfil koparmıt. muallimi gö
mck olduğunu biliyorsunuz. Ne o]urs~ .. 

1
runce kendisini tekdir etti. 

nuz. kendiai üzerinde tesir yapınız. Bır Bu vesileyle muallimi ile tanııtım .... 
defa, yalnız bir defa benimle kon utma- • lııklı bir çocuk .. Hüviyetimi nereden öi· 
ğa razi olsun .. Yalnız bir defa kendiıini 1 renınitee öircnmiş.. Kendilerini o gün 
gönneğe raziyim. Ondan sonra aeve ıeve 

1 

öile yemeiine misafir ettim. Çocuk.Jar 
ölmeğe raziyim. Demiıti. bahçem içinde öbek öbek aaçddılar .... 

Genç kadın düfilnceli dii.şünceli ka- Neşeleriyle ortalığı doldurdular.. Ço-
pıya dokundu .. Nedim, evin genİJ bah- ı cuklardan biri bana gayet cazip bir aual 
çeıinde dalgın, oturuyordu. Sanki bir sordu : 
ıeyle meıguldü. Neda büyük bir tered· ı -Neden körsünüz amca, dedi. 
düt içinde yanına yaklaıtı : Neden körüm. Dilimdeki zehir on· 

- Ağabey.. I !ara ter temiz kalpleri üzerinde öyle 
Ve ... boynuna sarılarak uzun uzun menfi bir teıir yaptı ki.. Muallimleri 

·ı 
ağladL Nedim kardeıinin aaçlannı oqı- özür dilemek istedi : 
yordu : ! - Sakın, dedim. Daha ôu yaştan ço-

- Meğer sen hi..li. gençmişsin Necltı. 
1 
cukların dillerine kement vurrnağa kal

Doirusu senin kardeşin olmakla iftihar kışmayın.. Bırakın sorsunlar. öğrensin-

Ankara, 27 (A.A) - Hilmi 

Uranın başkanlığında yapılan 

bugünkü kamutay toplantısında 

ruznamede bulunan muhtelif 

maddeler müzakere ve kabul 

edilmiştir. Kabul edilen bu 

kanunlar arasında; Tahlisiye, 

Posta, Telgraf ve Telefon, 

Sahil sıhhiye umum müdürlilk

leri 937 büdcelerile, Vakıflar 

umum müdürlüğü büdcesi var

dır. 
Yine bugünkü toplantıda 

ikinci müzakereleri yapılan 

kanunlardan sonra polis teşki

lat kanunu müzakeresine bat· 

lanmıştır. 

Kamutay yarın tekrar top

lanacaktır. 
kutba indi 

Moskova, 28 (A.A) - Tay· 

yareci Alekseef timal kutbu 

istasyonuna irizaaı:ı; inmitlir. 

!er .. Yarın aorarnıyacakları, duydukları· 
nı ve gördüklerini konuıamıyacakları da 
olacaktır. 

Görüyorsun k.i Necla menfi bit inaan 
oldum. Cemiyet benim ııibilerden fayda 
yerine zarar aörür. 

Necla. kard..,irıe bilıu daha ookuldu. 
Parmaklannı aaçl•rında gezdiriyordu : 

- Ağabey, dedi .. Her teYden bahset
tin amma. Aaal öğrenmek iatediQ;im me'V
z.ua tema.a etmedin. 

- Neymiı o} 

- Narini merak etmııJtım. Nasılsın, 

onun hakkında ne dü~nüyorstıh. 

Geni; adam. beklemediği sualin kar
şısında derin bir ürperme geçirmişti.Sor· 
du ona : 

- Nereden hatınna geldi bu Neci&. . 
Ne diye aordun bunu} 

- Hakkım değ:! mi ağabey.. Ben 
sormayıp ta kim soracaktı. Kardeıim de
ğil misin .. Elbette ki bütün hımısiyetle
rinle aliıkadar olurum.. Hakkım bu be
nim.. Haber aldın tabii.. 

- Biliyorum, hepojni biliyorum, 
lendi.. 

- Evlendi, fııkat mesut değil.. 

ev-

- Saadet, bu çok mevhum bir kıy-
met .. Kim meout olabildi k.i o olsun.:Z.:v
ci fena bir çocuk değil .. Tanırım eski
den.. Arkadaşlığım vardı kendiıiyle .. 
Mektepte bile beraberdik. Sonra, hususi 

deki mümessili kendi namzed

liğini B. Rüştü Arasın nam· 

zetliği lehinde olarak geri 

almış olan Yunanistan da hassa· 

ten takdir edilmektedir. 

Yunanistan bu suretle Tür· 

kiye ile olan dostane te~riki 
mesaisi ve dış siyasaları ayni 

d'rektifleri takib etmekte olan 

iki memleketin beynelmilel 

temaslarda müşrerek temsili 

hakkında yeni bir delil göster· 

miştir. 

(aoRSAI 
Uz Um 

Ç. Fiat 

278 Ü. kurumu 

71 S. Gomel 

64 Ş. Riza H. 

35 Esnaf Bank. 

28 M.J.Taranto 

23 K. Taner 

11,25 13.50 

11,50 13 

12,50 14,50 

14,71 18,75 

10,50 14,25 

20 A. H. Nazlı 
19 inhisarlar 

13 P. Paci 
12 A.B. üzümcü 

563 Yekün 

12,625 12,75 

15,50 15,50 

4,75 8,25 

15,625 15,625 

12,25 13 

433119 EMkiyekOn 

438682 U yekOn 

incir 
Çu. Cinsi Fi at 

144 inhisar ida. 

183917 eaki yekun 

184101 U. yekun 

4,50 4,50 

Zahire 
550 Ç. B11ğday 6,125 

4 vag. arpa 3,50 

36 Ç. kumdıırı 5,50 

391 B. Pamuk 41 

2219 kilo yapak 51 

526 ken. palamut335 

6,125 

3,50 

6 
45 

52,50 

335 

- -- ---~-- --hayatıma karıtacak kadar a!Aka göster• 
mitli. Natini çak eTVelden bejendiğini 
ve takdir ttiğini biliyordum.. 

T alie ne dotıir.. Benim çocuk y ım• 

danberi tahayyül ettiiiro sevgiyi o kendi
sine mal elti. Bu neticeden sonra me91ı1t 
olmalarını isterdim, 

- Narin "mdi bize kom u oturuyor. 
Sen lzmire geldiğin günlerde annesiyle 
birlikte Gölcüğe gltmi~ti. Orada bir ay 

kadar istirahat etti. Çok yorgun görttnü
yor .. Zevcinden adeta aynlmı§ gibidir· 

ler.. Filvaki kanunen evli bulunuyorlar. 
Amma, her zaman ayrı yaşıyorlar .. Zev· 
ciyle anlaştı , Annesinin evinde oturma .. 

ia razi etti. Oç, beş ayda bir defa ya
bancı in.anlar ıibi eelatnla§ryorlar. 

- Kim anlattı aana bunlan e<l" . Şu 
halde Narinin hayatı mahvoldu.. iyi ta· 

nırım kendi.ini .• Bulunmaz bir jnaandır. 
Şu halde hakikaten bedbaht oldu.. Na
rin bedbaht oldu. Çok mühim bu.. 

- Nedim sana büyijk bir ricam var. 
Bu hem benim namıma, hem de Narin 
içindir.. Seni mutlaka bir defa görmek 
istiyor .. Göriitmek istiyor.Eğer bu ar .. 
ZU9Un~ naiJ olmazsa .. 

- Dinliyorum Neci&.. 
- lecek, yazıktır ona .. Ne olursun .. 

Hiç bir kaybın olmaz ki .. 

- Bitmedi -



çocuklarımız 
• • 
ıçın 

IMasal• 
Evvel zamanda kalbur zamanda de

ve dclltıl iken, eşek berber iken ben nn· 
nemi beşiğinde sallar iken bir rnemle. 
kette fakir bir dilenci varmış. Bu di
lenci her gezdiği yerde cbcş liram olsa 
padişah olurum> dermiş. Bir gün zen
ginin biri bu dilenciye acımış ve için
den cşuna beş lira vereyim. Bakalım 
msıl padişah olacak> demiş. Yanına ça-

Kirpi ve Engerek 
Birbirine düşman iki hayvan 

Yılanın 
gırmış cebinden beş lira çıkarmış: Kirpiler ve diğer bazı memeli hay-

- Al bakalım Ahmet şu beş lirayı. vanlar zehirli yılanların korktukları 
Pad~ ol! . . düşmanlardır. Çünki onları yerler ve 
Demış. Dılencı: ısırılmaktan korkmazlar. Zehirleri-
- Allah razı olsun bayım. Bak ya- nin onlar üzerinde tesiri yoktur. Kir

ıru:da pad~şah olac.~ğ•r:ı· Dem~, ?radan pi dikenleri dolayısile yılanın zehirli 
dogruca hır aşçı dukkanına gıtmış kar- dişlerine ısıracak yer bırakmıyor sa
nını güzelce doyurmuş. Aşçının para- nılıyordu. Halbuki kirpi ısırılsa da 
sını verirken: zehir tesir etmemektedir. Bunun se-

- Haberin var mı, padişahın oğlu lbebi şudur ki kirpi kendisi de zehir
bugün şehrimize geldi. Saat on üçte be- lidir. 
yaz hamamda yıkanacak, senden yemek Kirpiyi herkes tanır. Vücudu baş
~~iyor. Al. şu iki lirayı güzel tab~~~~r ı t~n baş~ dikenlerle ö~tülüdür. T ch
ıçınde padışahın oğlu~a yemek gotur.

1 

Iıke halınde 2-3 santımetre boyun
Demiş. Aşçı hemen telaşla : daki bu dikenler dimdik olurlar. Kir-

- Baş üstüne. Hemen hazırlanayım pi bir topaç halini alır. Elle tutulma
demiş. Ahmet aşçıdan çıktıktan sonra 1 sına, yahut köpek veya tilki gibi et 
biraz sokaklarda dolaşmış, beyaz. hn-1 yeyici bir hayvanın ağızla yakalama
nın mm yanına gelince gizlice içeriye sına imkan kalmaz. 

zehiri Kirpiye tesir etmez 

girmiş. Odunların bulunduğu yerde Kirpiyi elle tutmak istersek diken- So/dıı _ J(upi yemeye baştan haşlar. Sağda _ IJaşı tamamen yedtkfen soma. ziyafeti bir dakika durduflu 
soyunmuş, elbiselerini ocağın içine ata- leri derimize batarak yakıcı bir ka- man birden karşı1aşmış1ardır. Yılan ğırarak zehirden dehşetli acı duydu- lıyor. 
rnk yakınış. Kimsenin görmediği bir sı- şınma verir. Fakat bu dikenler zehir- kaçacak vaziyette değilse, hemen ğunu gösterecekti. Nihayet kirpi karari'ni veriyor. 
rada hamama girip yıkanmnğa başla- li değildir. Bununla beraber kirpinin muharebe vaziyeti alır. Yani vücu- Kirpi aldırmıyor bile. Biraz geri:- Üzerine atılıp onu başından yakalı
mış. Bir aralık hamamcıyı çağırarak: kanı başka bir hayvana aşılanırsa dunun aşağı kısmını makara gibi sa- ledi, yarasını dilile yaladı, sonra hü- yor. Yılan şimdi vücudunu açıyor ve 

- Bana on üçle yemek getirecekler, tıpkı bir yılan ısırmış gibi tesir eder. rar ve yukarı kısmına S şeklini vere- cuma geçti. bir kamçı gibi her tarafa darbeler in-
haber vermeyi unutmayınız. Demiş.) ~albuki engere~ yı~anının zehiri kir- rek başını yerden kaldırır. Bu mü- Yılan da hücum şekline devam diriyor. Böyle yaparken dikenler 
Saat tam on üçte nşçı çırağı altın tabak- pıye .aşılansa hıç bır 11ey yapmaz. kemmel bir vaziyettir. Çünki vücu- ediyor. Bir aralık çengel gibi kirpi- üzerinde parçalanmaktan başka bir 
lar içinde yemek getirmiş ve hamamcı- 1 Ay~~ mıktarda zehir bir insanı öldü- dun aşağısı sağlam bir temel gibidir. nin burnuna yapışıyor. Onu yere at- netice elde etmiyor. Şimdi her tara-
yn: re~ıl;~· b . . K ' . ·ı l Yukarısı da bir ok gibi i1eri atılabi - mak için kirpi silkiniyor. Şimdi yılan fından kanlar akmaktadır. Hareket-

- Padişahın oğlu burada yıkanıyor- § ~nun ıçın ırpı ı e yı ~n . ·~ .~ !erinde kuvvet kalmamıştır. Nihayet 
muş. Bu yemekler onun içindir demiş.

1
arasın<la. hır muharebede yılan kır- ,· ,. · ''h · · ~ i1* büsbütün hareketsiz kalıyor. ölmüş-

Hamamcı: ' piye galıp gelemez. Kirpiyi ısırarak · ~ tür. 

De k . 'd ka dişah zehir akıtsa da tesir etmez. Kavga Kirpi, basından baı:tlıyarak, .onu - me ıçerı e yı nan pa ın ı . k .. - ~ 
ogvlu h.., A b k .. 1 b ' \ umumıyetle ısa surer. Onu söylece 1 yemeğe koyuluyor. Umumiyetle vü-..... man ça u guze ır mnsa ak' d b'I. . - k k 
h 1 1 i

t ıp e e ı ırız· cudu bı·r o··g~u'"nde yemez.Yeyece a-
azır ıya ım. diyerek cıraklarını koş- . . ·. . . . 

t E . d .7 1 fra k Kırpı toprak ıçınde derınce hır de- 1 dar iştahı olduğu halde başı tamami-
urmuş. vın en en guze so ta ım- ·~. k d. · B 

ı t •rt . So il b' ... 1 h lıgı en ısıne yuva yapmışbr. u - ıle ezdikten sonra vücudu bırakır ve 
arını ge ı mış. nra ez e uzu e A - l k k 

. . v• . rada yanız yaşar ve ışın uy uya sonra vücudu yemeğe döner. Yılanın 
medın karşısına gıderek egılrnış: d 1 ç k kal b ık 1 _.] k 1 E b . 

1 
_. . a ar. o a a ı yer eme anca başını bütün zehirli dişleri ve gu<lde-

dır Y e~ım su truıırn: Y~~egınız ha- akşam yuvasından çıkar. Fakat yi- leri ile birlikte yuttuğu halde bundan 
zır . · demış. Ahmet hiç gulmeden ve yecek aramak için gündüz çıktığı da bir zarar aörmez.Daha birkaç yılanla 
bellı etmeden: 1 B ·ı h . k ki k a o ur. umu ı e erşeyı o ayara karşılaşsa aynini yapmağa hazırdır. 

- PekU!a geliyorum diye cevap d b · ileriler. Gözünden ziya e urnuna Kirpi nefret ettiğimiz yılana karşı 
vermiş. itimadı vardır. bu üstünlüğüle bizim dostumuz ol-

~;:.~ ~', 
Anıerikada kızıl derili Apaf ~ 

bilesi yerlileri çocuklarını bu teY~ 
beşik içinde sırtlarında tat•! ~ 

1 
Asırlardan beri bu beıiğin şekh b" 
değişmemiştir. Fakat anneY~ ; 
kınız, ne kadar içten bir sevgı .. ~ 
mini minisini seyrediyor.! Çu be" 
anne sevgisi de dünya kurulalı <' 
hiç değiımemiıtir. V e düny~ırı~. 
derin, en canlı, en doğru sevgı• 

İnce bir sanat 

Yemckte bütün çıraklar hizmet et- Bu sırada biran öni.ine çıkarsanız mağa hak kazanmıştır. Faydalı bir 
mişler. Sonra Ahmede sormuşlar: sizi selamlıyor sanırsınız. Zira yüzü- Kirpi düşmamnı hayvandır. Gerçi yumurtadan da haz d . h d ok .. ç Bu m ini ınİftil" 

- Sultanım nerede soyundunuz, el- nü size dönerek arka ayakları üze- lir. Fakat 35-40 santimetreden ileri eder, fakat kümesleri onlardan .m~- .:::ıdi~r;1n ~.!ıs !:ktebinde viİ'ııl: 
biselerinizi iyi saklıyalım. Ahmet hiç ı rinde dogv ru1ur, sonra ba<:ıını karnına varamaz. h f tm k k l d H lb k b :r ~ a aza e e o ay ır. a u ı ır 1 h h k te alıttınyorlat· • 
te~ etmeden cevap vermiş: doğru eğer. Fakat size baş eğiyor Kirpi acelesiz yaklaşmıştır. Diken- çok kurt ve böcekleri mahveder. Kir- ~nr;ı er iare ek cak1ar ~ 

- Şu odada soyunmuştum. O odaya sanmayınız. Küçük kirpi sadece to- lerini kaldırmamıştır bile. Hatta yı- pi kolay alışır. O vakit evden uzak- Y ~l sene ere~ °.Jr.~ya bir ~ 
gitmişler ne elbise var ne de başka bir paç olmuştur. Açılmasını görmeniz lanı kokluyor işte. Engerek birden laşmak ve bahçeler i zarar veren ta5~ arb .. Y'?.rdüğ~.~~ . .. ar ve ıet~ 
şey. Hemen hamamcıya haber vermiş- için çok beklemek lazımdır. gevşeyerek zehir dolu dişile kirpinin kurtlardan temizliyerek çok eyiliği -

1 
ız er eduyu.., • • unuzld zı;man· l•~' 

ler. Fakat sessiz durursanız hayvan burnunu ısırıyor, sonra eski vaziyete dokunur.Tabiatı homurtkan olmakla t ~eyr Z ecegı~ı~~ ızb ar kı~1' fi 
- Padişahın oğlunun elbiseleri ça- tehlikenin geçtiğine hükmeder ve dönüyor. beraber, emniyet verilirse, arkadaş ~ :;.: a~.en )ım ı e~l u ecliıısıi' 

lınmış. Hamamcı korkudan rengi uç- normal halini alır. Şimdi bir engerek Kirpinin yerinde bir köpek veya . olur ve m erakla seyredilecek h a lleri ' gur uz vucut ar zev e aeyr 
muş hemen para vererek en iyi kumac:- yılanı oradan aeçecek olsun. iki dü<:ı- herhangi bir hayvan olsa müthi<:ı ha- netice elde edem eden gözgöre zayıf- vardır. yor mu? •'' 

~ " ~ ~ ...... ·····························•·•• lardan J\Juncdin vücuduna uyacak boy~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • •• • • ••• • •••••••••••• •• •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·~ 
da birkaç takım elbise getirterek Ah- oğlu yoktur. Bu adam olsa olsa bir do- rine çıktı. İpin ucunu boynuna iyice getirdi. Altınları çuvallara doldurdu. - Padişahın oğlunu bekliyoruz. Bayraklıda 
mede: landırıcıdır. sardı. Ve kör düğüm yaptı. Masayı de. Tekrar sokağa çıktı.Develerin bulundu- Ahmet aşağıya indi. Deveci: 

_Ey sultanım, nasılsa 0 güzel elbi- Hamamcıya herkes acıyordu. Zavallı virincc boğulacaktı. Pençereden dışa- ğu hanlardan birine gitti. Devecilerden - Sultanım, padişah babanız size Bir kadın kuyuya 
selerinizi hamamda çalmışlar. Kusura adamın başına bir dolandırıcı takıldı. rahıya baktı. Hava güneşli idi. İçinden bir biriyle görüşerek tam on tane deve ki- hediyeler gönderdi. Bu mektubu da ver- düşerek boğuldu l 

bakmayınız, sakın babanıza duyurma- Bakalım ondan nasıl kurtulacak. çekti: raladı, altınları yükledi. Devecinin eline di. tJ' 

yınız. Biz size birkaç takım elbise ge- Mahallenin çocukları hamamcının evi- - Ne diye ben padişah olmağa kal- de bir mektup yazarak verdi. Devedye Hamamcı şaşırmıştı. Develerin yük- Bayraklıda dün feci bir k~ 
tirdik, hangisini beğenirseniz onları alı- nin önüne toplanarak: ~hın. Diye kendi kendine pişmanlık şöyle tenbih etti: leri indirildi. Mektup ~kundu. Her de. muf, 49 yq lannda Hatice o .. lii j,11' 
ruz. demiş. Ahmet çok soğukkanlı ola- Ey tencereye tencereye getiriyordu. Birdenbire masanın baca- - Bu çuvalların içinde olanları kay- vede beşer yüz altından beş bin altın bir kadın, evinin avlusunda 
rak (ehemmiyeti yok. Yalnız bütün pa- Padi§ahın oğlu çıksın pencereye ğmdan birisi kırıldı. Masa devrildi. bctıneden şehrin dışına çık bu gece gelmişti. Hamamcı Ahmedin karşısın- lurunufwtur. "' .. tİ"' 
ram cebimde idi. Ben parasız bu ya- Diye alay ediyorlardı. Ahmet sokağa Ahmet boynundan asıldı. Bu sırada orada kal. Sabahleyin erkt>n elinde da tiril tiril titriyordu. Ahmet hiçbir Aldıgımız malumata gore ~il .k• 
hancı yerde ne yaparım?] diye sormuş. çıkmıyordu. Çünkü belki tanıdıkların- odanın tavanına asılı çiviAhmedin ağır- bu mektupla buraya geleceksin.. Bu şey olmamış gibi hareket ederek ha- Ankarada oturan kızından bır ~ 
Hamamcı bizde misafir kalınız, masra- dan birine tesadüf eder ve işi bozabi- lığına dayanamıyarak çıktı. Ahmet bü- kapıyı çalacaksın. Padişahın selamı var. mamcıya avuçlar dolusu altın verdi. tup alımı ve bu m ektuptaki .. 1 ~ 
fınız olmaz, babanıza yazar para getir- lirdi. Hamamcı artık Ahmede itibar et- yük bir gürültü ile yere yuvarlandı. Burada oğlu varmış. Bu hediyeler oğ- Bu haber memleketin dört tarafına lardan derin bir teessüre diif""' 
tirsiniz. diye cevap verrnış' . Ahmet: miyordu. Ahmet evde bir odada altı ay- Bu ani yuvarlanI§tan çok korkmuştu. luna padişah tarafından gönderilmiş- yayıldı . Herkes padişahın oğlunu gör- l d d •-- .., L--1 tır av u a o ila!maga uag amq · • :il 

- Benim sizde misafir kalmaklığım dır canı fazla sıkıldı. üstelik bir gün Gözlerini açtı, bir de ne görsün tavanın tir. Diyeceksin.. meğe geliyordu. Bu haber aylarca sonra P'" 
Haticenin teessürü o kadar J 

çok masraflı olacak. Fakat ne yapayım hamamcı odasına girdi. Ve Ahmede: bir kısmı yıkılmış. Yıkılan yerden al- ••• sara~dan da duyuldu. Padişah kendi yük idi ki dalgın dalgın yürürkeSI :" 
elbiselerimi çaldırmasaydınız. Onun ce- - Bana bak arkadaş! Dolandırıcı tınlar akıyor. Birdenbire şaşırdı. Acaba Ertesi sabah henüz etraf kaıtınlık kendıne: k b l · ku .. rıoef-'"' 
zasıru bari böyle ödeyin. Sizde param mısın nesin, yarın sabah evimden çıkıp rüya mı görüyordu. Ayağa kalktı, yer- iken sokakta on deve çanlariyle dola- - Demek benim oğlum olniuş ben- ~.açı u u: t yuyu go 
gelinceye kadar kalacağım, demiş. git. Yoksa seni polise veririm, demişti. de yığılan altınları eline aldı. Tamam. şıyor ve şöyle bağırıyordu. den saklamışlar dedi. Hemen birı emir ıçıne ~v~ I! ır. .. ..wii it" 

O günden tam altı ay geçmişti. Hala Ahmet kendi kendine: Rüya değil bir hakikatti. Hemen ken- - Savulun padişahtan hediyeler ge- verdi. Oğlumu tstanbula getirin! Her Hatıcenın kuyuya duıtug Jı"' 
Ahınedin babasına yazdığı para gelme. - Artık mesele anlaşıldı. Ben bir da- dini toparladı. Altınları dolaplara yer- ]iyor! ' taraf süslendi. Haberciler padişahın ber alınınca derh~l yetişilerek ıı" el' 
di. En fenası halk arasında şöyle ko- ha yaşıyamarn. Bari kendimi öldüre. leştirdi. O sırada evde kimsecikler yok- Herkes pençereden başını çıkaraı·ak oğlu diye Ahmedi alıp sUslediler. Bir yudan çıkarılmq ıse de kuyun il' 
nuşmalar da oluyordu: yün. diye düşündü. Oturduğu odanın tu. Aşağıya indi. Biraz çamur hazırladı. geçen develeri seyrediyor. Birçok rne- gemiye bindirdiler. Toplar atılarak İs- rafındaki tqlardan aldığı yat' 

- Haberin var mı? tavanına asılmış bir lamba vardı.O lam- Tavanın o deliğini tamir etti. Bu iş bi- ral<lıl~r karvanın etrafında dolaşıyor- tanbula geldiler. Onun şerefine kırk neticesinde ö~üttür. e1te' 
- Hayrola! bayı çıkardı. Bir ip buldu. Tavana ça- tincc yanına birkaç altın alarak çarşıya du. Nihayet develer hamamcının evi- gün kırk gece şenlikler yapıldı. Ah- Zabıta tahkikata devanı ,, 
- Canım bilmiyor musun padişahın 1 kılı halkaya o ipi bağladı. Masanın üze- çıktı. Sağlam çuvallar satın aldı.' Eve nin önünde durdu. Deveci bağırdı: met istediğine erdi.. 

1 
m ektedir. .,,,••'' 
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Çocuklar! Yarının savaşları havalardadır. Havadan düşman gerilerine sarkan kuvvetler in vaziyetlerini resimlerden takip edifll n f ı ,~?/- Xı :~ , 'fi ,,,__. ", .. , . ı tiifaltf :r~-rı 
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Yannın muhanbe/en lıavadaaır Tayı•aıeler Zeplill Ji/olanna 
hücum edivor /aT 

"' ~ , it ., '~ .. 

1 ~ 
Diijıman ll'!'iierbıe uııyollar 



·, 

, ..., Sahife 8 

Ege mıntakası 

I<avaflarına 
s·. müjde 

tah ili ~!tanbula kadar gelmek 
b illetinden kurtarmak için 
u kerr ı · l e zmır Şadırvan altı 
onca k 42_ ıraathanesi karşısında 

B l numarada bir şube açtık. 
urad b- -

1 • a utun kavafiye çeşit-
erıııı· · 

r 111 bulacağınız gibi fiatla-
1lllızd 

1 
a aynı lstanbul fiatıdır. 

stanhuJ umum ayakkabıcılar 
Kooperatifi 

l• 
2-3 (917) H 3 

Diş Hekimi 

l~~ullah Naci 
IIORTAÇSU 

Be ~ayenehanesini Birinci 

"''l 1 ~o~ağl 36 numaraya 
lıık·ttmıştır.Hastalarını müs· 
td 1 olarak kabul ve tedavi 

tr, TELEFON 2946 
..., 1-26 (2110) 

Z AY 1 
lıııı. 

'llıd lr Esnaf ve Ahnli Banka-
8Sg;n satın aldığım 8598, 
llııı ' 8600 No. ha üç adet 

ıa ~ lıiue ıenetle6İmi 
d )ı ettiaa., Y eni.QD alacağım· 
-.. --· . il&. ınuı hükmli olmadığı 

olunur. 

Sııbık lkiçqmelik Büyük 

Yıldız oteli müsteciri Hasan 
28-29-30 1641 (934) 

"" -1(.llftlZDA OSUNKIL Q 

l\}NAK QL Eski ~e 
"lııı 1 yenı 
)ı(J a ılara, iştihasızlara, za· 
~uvara, kuvvetsizlere iştiha, 

~~~.;ş·h;;·ları : 
liyıbaz hayatın dlişmesidir. 
il net ve 1 . . b • açı ame ıçm ne atı 

._ııiı drlakyapılan bu hapları 
e ullanınız. 

1 ZA YI 
ltnir Bel d' · d ld • •ra1ı e ıyesın en a ıgım 

U)et • 285 kol 1287 No. hı eh
~e;,n~ıııeıııi zayi ettim. Yenisini 

olıı:ı,:1_'.D.dan eskisinin hükmü 
Eıgını ilan ederim. 

Şrdpaşa Yüzbaşı Hasan 

ağa ıokağında Hüseyin 

oğlu Neş'et 

~ 1650 (938) 

liususi muallim• 
ilk 

ltrih Ve orta okul ög" renci-
. ·•t .. 
lıtiye 

1 
°~el bir öğretmen 

re ııı n erın gazetemiz ida
•Uarı eıııurluğuna müraca-

'••.,, . ... 
••• ••••• ••••••••••••••••••••••••• 

v. 
ıı inak' 

llııy,0 •neleri için toz tut· 
.... ' \>e in L• .... ı 1 a•uneleri daima te-
ı' utan 
~\JNtc en elverişli yağ 
tldır. ' ınarkalı makine ya-

y 
tgane J 

tıııda !<· • tposu Gazi Buh•a-
11tıııı11,a;:uk Kardiçalı handa 7 
k~~ . Yazı Ye hesap ma-

lt4lÔ'1ıl taııairhaııesi sahibi 
ENı de bulunur 

l'ENtASIR <..'UMARTESI 29 MAYIS 1937 

tzM1R BELEDlYESlNDEN : 

Cinsi Mikdan Bedeli 
kilo muhammeni 
140(J 27 

m ı zem _:sz 

Sataş llftnı 
lzmir sulh hukuk mahkeme

sinden: 

•• 
Osürkenlere : KATRAN HAKKI EKRE 

lzmir Vilayeti Defterdarlığındn: Toz ıeker 
Pirinç 

Sade yağ 

Sabun 

2400 27 
800 
950 
900 
500 
400 

87 
36 
20 

Süleyman kızlan Eda Te ih
sanın şayian mutasarrıf olduk
ları lzmirde Kestel i caddesin- ismi Yeri Senesi işi 
de kain 82 numarada mukay- TARH 
yet beş oda'ı ve 2300 lira kıy- Corç Galiçi Vapur Acent. 1 Kordon 1<!33 15 
meti muhammeneli hanenin 

Kazanç 
Lira K. 
72 00 

Ceza 
Lira K. 
14 40 

Makarna 

Mercimek 

Nohut 
Horoz fasulyası 500 
Soda 200 
Zey tın danesi 365 
ince tuz 

Buğday unu 

Pirinç unu 

Nışaste unu 

irmik 

Patates 

Beyaz peynir 

Kibrit 

Çekirdeksiz 

kuru üzüm 

Kuru erik 
Domal salçası 

500 
200 
350 
60 

350 
2200 
256 
400 

60 
200 
125 

Badem içi 10 
Arpacık soğan 400 

20 
14 
14 

7 

35 
4 

13 
25 
25 
14 

7 
32 
1,5 

17 
50 
16 
55 

3 

Çocuk yuvasının 937 yılı 

ihtiyacı olaıı yukarıda cins ve 

mikdarı ile beher kilosunun 

bedeli muhammeni yaz.ılı yirmi 

üç kalem erzak baş kitiplik

teki şartname veçhile 15-6-937 
Salı günü saat on altıda açık 

eksiltme ile ihale edilecektir. 

Hepsinin bedeli mubammeni 

üç bin yüz doksan sekiz lira 

seksen yedi kuruştur. iştirak 
İçin iki yüz kırk liralık muvak-

kat teminat makbuzu veya 

banka teminat mektubu ile 

söylenen gün ve saatte encü
mene gelinir. 
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30/6/937 çarşamba günü saat Mustafa Reşit Asya Vapuru " 28 
15 de lzmir sulh hukuk mah- R. E. Torel Oto. bayii ve n ,, 42 
lı:emesi salonunda satışı yapı- imalltbaneıi 1,2,3 
lacaktır. Bu arttırmada tahmin Yeni şehirli oğ. Halit: Vapur ac:ınt. n n 43 
olunan bedelin yüzde yetmiş Hava gıızı şirketi 45 
besi nisbetinde bedel verildiği Etem Aşçı : : 56 
!nrelte müşterisine ihalesi ya-
pılac'lk aksi takdirde satış 15 Naim Vapur acent. ,. n 58 
v;in claba uzah1arak ikinci art- Mehmet Molaliç Otelci n n 68 
tırma<ı 1r.nt937 cuma gün:i Türkuvaz bar ,. ,. 70 
saat 1 S de yine dairemizde A. Malamo ve Ş. Alitı zirai ye bayii ,. ,. 90 
yar1l2caktır. A. Enveri Kiatçı ve Ko. ,. ,, 95 

C.avri 11'enkul üzerinde hak Tikveşli Ali Kemal Avukat ,. ,, 99 
talehin..Je bulunanlar el'erin<'e- Hayri Müteahhit " ,, 102 
ki ı:e•mi ve•a;k He birlikte vir· 
mi ..,ün içinde clairem;ze mi\ra- Fransuva Kapural A. komisyoncu ,. n 113 
caat etmeleri lil•ıl1'clır. Ak•i TavaslıH.Mestan o.BekirveOsman Manifatura Osmaniye ,. 137 
takılirde elJ.,.rinde tanu s;cili Bohor Avram Mazariya ve o.lan " ,, ,, 157 
malüm o'madıkça pavla~madan Gondran A. komisyoncn ,, ,, 166 
haric kalacaklarılır. Katalan biraderler Manifatura 173 

.Sartname 10/fi/37 la•ihindet'I Muhittin Müteahhit '"' "" 187 
ifbaıen herkesin v.örebilme•i 
iç:n açıkta ve !"avri menk1>liin G. Summa A, komisyoncu ,, ,, 197 
evsafı da sartnamecle yanlıdır. Salvator Hayim n ,, ,, 198 

Mü•ayedeye islirak etmek Abdullah Hüseyin ,. ., ,, 208 
isteyenler kıym .. ti muhamme- Nuri Danup sigorta K. M. Kemal ,, 216-1 
11enin yüzıle yrdi buçui7u nis- B. A. Serano Komisyoncu Gazibulvarı ,, 225 
betinde pey akçası veva milli 4 
bir banka teminatı getlrmel~i Jak E. Mızrahi " ,, " 24 
lazımdır. Gayri menkulün ver- Con Mikradis n ,, ,, 245 
ği ve sair kanuni müf.:ellefi- Ali Oğlu Hamza Hancı Maltızlar ,. 265 
yet'eri satıcıya ve yüzde iki Mirale Onera ve Domaa malzemei inşaiye Sahiliye ,. 268 
bnruk dellaliy..ı ve ferai\' harç- H N · L Ş 270 -~ a!aD urı ,, " • • n ,. 

ları alıcıya ait olup ihale he- Ağabey oğlu A. CeTat Ticaret " " 272 
deli defaten ve peşinen öde-
necektir. ihaleyi müteakip müş- Emin z. Neş'et Komisyoncu " 276 
teri ihale bedelini vermedi~i General Hüs. Emır ,, Rıhtım han ,. m 
veya veremediği takdirde !!'av- M. Suat ,. ,, ,. 281 
ri menkul tekrar 15 gün müd- Maks Dermon Lastik Tic. Yeni So. ,. 289 
detle arttırmaya konulup bu Aydınlı Mevliit Ticaret 290 
arttırmada eu çok be-iel veren Dermon ve Peraiç Lastik ve Kö. : : 291 
müşterinin üzerine ihalesi ya- F 293 pılacak arada tahakkuk ede- Cillov oğlu lımail ve ehmi: Otomobil Ti. ,. ,. 
cek olan ihale farkı hiç bir Kuıu oğlu Bekir Sıtkı Zahire simsarı Borsa ,, 316 
güna hükme hacet kalmaksı- Ahmet Hamdi • ,, .. 317 
zın vecibesini ifa etmiyen müş- Hıfzı Tevfik Üzüm simsarı ,, ,, 321 
teriden tah!il o'unacaktır. Da- S 1" · • y z· 331 e .. mı og. • ıya " .. .. n 

.. 

ha fazla malümat almal i!ti· K 346 
1 hk 937 

ulibi o. Şefik ,, ,. ,, ,, 
1 Çocuk "uvaaınm 937 yen er ma emenin 1163 

- J lsak Sabatay incir ,. " ,, 357 
sayılı dosyasına müracaatlan 

senesi ihtiyacı olan yedi bin lüzumu ilin olunur. Hüsnü Rıfkı ve A. Mikalef Simsar ,, ,, 361 
yüz kırk yedi kilo inek südü ___ 165~41L Esat Nezir Ticaret Tuhafiyeciler ,. 372 
beher kilosu ıekiz kuructan ..,. Sabri Veli Komisyoncu Selvili han ,. 377 

" tzınir ikinci icra Memurhığun-beş yüı: yetmiı bir lira yetmiş dan : Mehmet Adem Kutu fabrikası Osmaniye ,. 379 
altı kuruş bedeli mu!ıammenle Dosya No.937/6768 Nikola Saman Tüccar 1. Kordon " 384 

Gayri Menkul Açık Arttırma tıim Fıratelli Mayneli Elektrik Lev. 2. ,. ,, 385 
başkitiplikteki şartname veç- l:ımirde Haticeye 65 lira borcun- K. Lipoyaç Sabun ve Prime F. ,. 386 
hile 15-6-1937 Salı günü saat dan dolayı birinci derecede ölü Ah- Godiçi ve MıSJr Sigortacı Kardiçalı H. 12 
on altıda açık eksiltme ile met oğlu Hüseyin A§ura tarafuıdan Setefan Kokini vee deportü " 18 

ipotek edilen tmıir birinci Süleyına- " " " 18 
ihale edilecektir. iştirak için niye mahallesinin Kavaklı pınar " ., " n n " 

kırk üç liralık muvakkat te- aokağında emlik 39/1 35 taj nu- S. Kalomeni F. Domaz ,. ve ticaret ,, ,, 22 

1 maralı 92 metre 56 D. murabbaında Murteza Gomen ve ortaı.. " ,. ,. 23-1 
minat makbuzu ile söy enen "' ve tapunun nisan 936 No. 2 cilt Hilal palaçi ,, Yeni kavaf ,, 27 
gün Ye saatte encümene gelinir. 

2 - Karşıyaka suyu için 

şartnamesinde yazılı yedek par

çalariyle birlikte iki yüz adet 

au saati kırk beş gün müd
detle açık eksiltmeye konul· 

mu,tur. Eksiltme 16-7-937 Cu-

7 sahife 17 sinde kayıtlı anenin ta- Mahir Kadayifci Kemeraltı 117 ,, 35-1 
rihi ilandan itibaren bir ay müd- Refael Suami Kavaf ,, 285 ,, 52 
detle açık arttırmaya çıkarılmı§tır. Çambelfı' Mehmet Ali K K 17 7 124 Talip olanlarm kıymeti muham- Riza omisyoncu etençarşısı / ,. 
menenin yüzde yedi buçuk nisbe- " " 5 ,, 125 
tinde pey akçesi veya milli banka- Celil ve Remzi ,. ,, 30 ,, 128 
nın teminat mektubu vermeleri ve Hayrullah ve biraderi ,. Ticaret Bardakçılar 14 ,, 143 
arttırma 5/7 /937 tarihine tesadüf Bohor Yusef Suhami ,. Çerçi O. 7 " 154 
eden pazartesi günü saat on be•te Ömer Muharrem Sabuncu Dutlu 3-5 160 

ma günü saat on altıdadır. Be- dairede icra olunacaktır. Mütterile- K • " 
re al't bu hususun daır' eye talik ani ve Rafet Müteahhit Kardiçalı ,, 186-1 

deli muhammeni beheri on iki F olunan açık arttırma tartnamesini uat Kemal ve fÜrekisı ,. ,, ,, 201 
liradan iki bin dört yüz lira- 23161937 tarihinden itibaren oku· Mazlum Mimar ,, 60 ,, 207 
dır. Şartnamesi başmühend;s- yabilir. Haklan tapu sicili ile sabit A. Nibat ve Ö. Lütfü Fenni inşaat Ş. ,, 59 ,, 206 
likten parasız olarak verilir. olmıyan ipotekli alacaklılar ile di- D. Andirya Komisyoncu ,, 80 ,, 217 

ğer alacaklıların ve irtifak bak sa- H. MuL-1·n M hb 81 82 218 iştirak için yüz seksen liralık biple b h h mı ütea it ,, • ,, 
rinin u aklarının ve bu u- Aziz z. Ahmet K · y ı b. 31 8 250 
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60 
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149 86 
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20 
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120 
140 40 
103 64 
16 80 
30 63 
14 39 

1 70 
184 76 

40 75 
62 32 

s 
509 8 
102 10 

34 92 
3 77 

72 
120 7 
253 70 
144 

muvakkat teminat makbuzu susta faiz ve muarife dair olan omısyoncu 0 
• " 

kb 
iddialarını evrakı mu"ıpı'telerı'yle 20 lsmail Hakkı ,, Kolancılar N. 6 " 265 11 42 

veya banka teminat ma uzu Al gün içinde icra dairesine blldir- mozlino biraderler Ticaret " 31-35 ,, 265-1 140 42 
ile söylenen gün ve saatte encü- meleri aksi halde baldan tapU si- Veliyüttin Komisyoncu ,, 38 ,, 267 29 62 
mene gelinir. 
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Foça asliye mahkemesi hu
kuk dairesinden: 

Ayvacıklı kara Mehmet oğlu 

lbrahim tarafından karısı bel-

elliyle sabit olmadıkça satış bedeli- Alber Danon Baharatçı Pazabant 38 ,, 308 52 80 
nin paylB§maıından hariç kalacak- Eli Kaldron Komisyoncu Y. kavaflar 39 ,, 315 108 37 
lan ve tayin edilen zamanda art- S"I tırma bedeli, gayri menkulün yüzde u eyman Sırn Hancı Kuzu oğ. 43 1932 333 2 10 
yetmi§ betini bulmadığı takdirde F. Mehmet Ali Komisyoncu Osmıuıiye 12-4 " 338 71 21 
en son arttıranm tuhhüdü baki Şeker Z. Hüseyin ,. ,. 12-19 ,. 341 48 
kalmak üzere arttınnanın on be§ ,, ,, « 205 86 .. ,. .. ft 

gün daha temdit edilmek suretiy- Nuri ve Kırıspin " " 26-19 ,, 348·1 101 
le 20/7 /937 tarihine tesadüf eden Barker biraderler 26-30 353 121 86 
salı günü saat on ~te gayri men- M " " " 
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72 
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36 

480 
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28 
14 
48 
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36 
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96 
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24 
14 
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148 
18 
43 
72 
12 

182 
24 

12 
24 
60 
36 

184 
40 
18 

509 
36 

14 
60 

180 
28 

104 
13 
9 

70 
14 

24 

24 

48 

36 
vacı Mehmet kızı Rukiye aley

hine açılan Foça asliye hukuk 

mahkemesince tarafların bo-

kul en çok arttırana ihale edilecek- ustafa ve oğulları Hancı " 80-4 ,. 361 13<! 62 
tir. Sal!t peıin para iledir. Mal be- Kemal Ziya Simsar Borsa ,, 329 52 
deli ahnmadan teslim ediJmo. Mal Anam Eskinazi ,. " ,. 334 14 159 
bedeli verilmez ise ihale karan fes- Alemdar oğ. M. Refik ,. ,. ,. 367 3 
bedilir ve kendinden evvel en yük- Bornovalı Mehmet Terlik ,. 336 54 
sek teklifte bulunan kiıme arzetmİ4 Y uda Mataraso " ,, " 363 72 
olduiu bedel ile alm'lğa razi olursa Hatip o, Kemal " " 343 12 2 
ona ihale edilir, o da razi olmu ve- Hıfsı Tevfik " " " 321 29 
ya bulunmazaa icra dairesince he- Rafa.,f Çnkurel " " " 353 7 22 14 
men on beş gün müddetle arttırmaya Hayim Gabay " " " 356 44 52 19 
çıkanlır. Bu arttırmaya alikadarlara Keteu og"lu izzet " " " 318 11 92 4 
tebliie hacet olmayıp yalnız ilinla K " " " 
iktifa olunarak en çok arttırana iha- • apdan Oğ. H. Mustafa " " " 314 22 52 1 

90 
92 

8) 
40 

40 
9'l 
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52 

40 
20 

40 

94 

45 
20 

43 
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76 
75 
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40 

80 
90 
43 
60 
21 
40 

95 
54 
41 
76 
69 
40 
88 
40 
20 
80 
20 

şanmalarına dair verilen ve da

vacı lbrahimin ikametgahının 

meçhul kalmasından tebliğine 

imkan bulunmıyan 28-5-929 ta

rih ve 61-43 sayılı ilim sureti 

mahkeme salonuna yapıştırıl
mış olduğundan tarihi ilandan 

itibaren 1 S gün zarfında tem· 

yiz edılmediği takdirde meıkür 

le edilerek her iki halde birinci iha- Liman ve Körfez itleri inhisarı 39 1320 
e edilen kimse illi ihale aru-.ndaki Norbert ve Misir Komisyoncu Yeni S. 285 809 98 236 60 

1 l ırahim Pş. OğuUan Tüccar B. Kordon 24 6CO 120 
hükmün kesbi katiyet edeceği farldan ve d:ğer zararlardan mesu . . . . • .. . . . . . olduğu ve tapu harcının belediye ve Yukarda ısımlerıle vergı miktarları yazılı (96) adet mukellefler namına Yenı Malıye ıubeaınce 
teblıgat makamuıa kallll olmak · nJnf icannm Te yüzde iki buçuk 933 mali yılı içia tarı.olmı- kazanç vergilerine ait ihbarnameleri, kendilerinin hilen nerede 
here keyfiyet ilia 01-. deliliyenin miitleriye ait olduiu bakıadaldarı bitinm~npnıiea tıebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet usule tevfikan ilin 

J 658 (940.) ilin oluRur. 1653 (942) ... olunur. 1689 (937) 
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Sahife 7 .. -- - --------

1 Hazirandan 10 
devaııı edecek 

Hazirana kadar 
olan Beykoz 

mü_na.sebetiy e haftası 

Büyük ve Küçükler için 

Sümer Bank 
YERLİ MALLAR PAZARLARI 

Afyonkarahisar Belediyesinden: 
1 - Yapılacak intaat Afyonkarahisar belediyesine ait 19789 

lira 68 kuru' bedeli ke,ifli hayvan pazar yeri intasıdır. 
2 - Bu in,aata ait 'artname plan, harita ve diğer evrakları beş 

lira bedel mukabilinde Afyon belediyesinden alınacaktır. 
3 - Bu intaat 16/5/937 tarihinden itibaren 4/6/937 tarihine 

kadar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf uauliyle 
eksiltmeye konulmuttur. 

4 - lhalei kat,iyeai 4/6/937 tarihine rastlıyan Cuma günü sa
at 14 te Afyonkarabiıar belediyesi encümenince icra kı· 
lınacaktır. 

5 - isteklilerin arttırma, eksiltme ve ihale kanununun kapalı 
zarf hakkındaki hükümlerine tamamen riayet ederek iha
le tarihinden bir saat evveline kadar zarflarını vermi~ bu
lunacaklardır. 

6 - Teminatı muvakkate 1500 liradır. 
7 - Fazla malumat almak isti yenler tahriren veya tif ah en her 

gün Afyonkarahiaar belediyesine müracaatle istedikleri 
malumatı alabilirler. 2917 

25~27--29--1 (916) (1584) 

Türkiye Cümhuriyet 
Bankasından : 

Merkez 

Ecnebi memleketlerden Kliring yolile Bankamıza havale edil
miş veya edilecek meblağın lehdarları tarafından Bankamız 
tavassutu olmaksızın ve Ticaret veya borçlar kanunundaki mat
lubun devri veya temliki şeklinde yapılacak olan devirler bizce 
tamamen men edilmiştir. Bu itibarla lehdarlardan matiuplarını 
ahara devretmek istiyenler Bankamıza müracaatla bu hususta 
ne şekilde muamele yapılmak lazım geleceği hakkında muktezi 
malumatı almaları lüzumu ehemmiyetle ilan olunur. 

1655 (939) 

D o yç e O r i y a n t b a n k 
)l~ESDNER BANK ŞURESI 

IZ iR 
MEHliEZI : BHHLIN 

Almanyada 17a Şubesi Mevcuıiıır 
::)uı ıuaye ve ılıtıynl akçeı:ıi 

Iüf>,000,000 Hnylı~mnrk 
'J'ıirloyedc Şnbelcri: 1S'J'A1'BU1.ı ve lZl\lfR 

l\lı ırtln ~uueleıi: 1\AllfHg -çe ISHE~DEHlYE 
Her tiirlii hanlrn ınuıuaelıltnı ifıı ve kabul -0dor 
c AL~lı\~YAJ>.\ ~eynlıat, ık(lınvt, talıııil ve saire için 

i'F:-~"~lı-\'-"'ı ~n ıoitl o H ı :n I~TEHJ\1 AH K Mtılır . , (1)-h 
1 

Jzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Sinemacı Mahmut Sezainin vergi borcunun temini tahsili için 

tahsili emval kanununa tevfikan haczedilen aşağıda cins ve nevi
leri yazılı sinema tesisatı Haziranın on beşinci gününe müsadif 
Salı günü saat 14 de lzmir - Alsancak m;ıliye şubesinde müza
yede suretile ve peşin para ile satılacağından almak istiyenlerin 
mczk ur şubede bulunmaları. 

1 - Bergman marka elektromotör. 
2 - Fiat lüks marka mazot motörü. 
3 - Zai's ikon marka Komple sesli sinema makinesi 

tesisab (Amplifikatör, Hoparlör., Maviton cihazı) 
4 - Ze iss ıkon Erneman 1 marka projeksiyon makinesi. 
5 - (333) adet demir ayaklı ve müteharrik pandozot döşemeli 

sinema koltukları, vantilatörler ve aspiratörler. 
29-5 1668 (944) 

-- YEN1 ASIR 

-YENi TOPHANE 
markalı terazilerimiz gelmiştir 

Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 
Bir defa mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 30 

kiloya kadar mevcudu vardır. Satış yeri: Suluhan civarında 

No' 28/9 Hüsnü Öz udemişli mağazasıdır. 

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

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• Sıhhat eczanes· ... . 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında 

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

Kudreti 

Daİmon elektrik pilleri dünyada tanınmış pillerdir. Daimon 
pili kullanan hiç başka pil kullanmaz. 

Umum deposu : Sulu han cıvarında 28 - 9 Hüsnü Öz 
vdemişli. 

S. Ferit Eczacıbaşı 

ŞiF A ECZANESi 
Fenni gözlük 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitlt:ri 

Tıbbi müstahzarlar 
Dereceler 

Termozlar. Amerikan. Duş lastikferi. Hulasa . 
sıhhi ihtiyaçların hepsi her yerrlen çok ucuz 
ve daima mevcuttur.· 

Vebolid su tasfiye cıhazlarJnııi 
lzmir" miimessilidir. 

· IZMiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Değirmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hernevi 
Kabot bezi imal eylemekte olup malları Avıupanm ayni tip 
mensucatına fa\ktir. 

l'elefon No. 2211 ve 3067 
Telgı·at adresi: ·Bayrak lzmir • 

... 
l..'UMARTESI 29 MAYJS ~ 

-llULUNH~YAN . EV"'XASA.Sl -
Mikrop hırsızdan daha korkÜIÜdur~ 
Paranızı kasada sakladıiınız cib~ 

! \ylyeceklerlnizi de 

G~~ Q}~J O [hl~ lr@r:l) 
sofuk hava- dolaplarında muhafaza edi'nlı· 

'iki defa az ıŞıeiftekl8 
• 

aynı rand6manı veren 

~~ 5 SEtlE GARAttTİ I yeciın• sotuk hava ... dolaplare 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

IZMIR - Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 
AYDINDA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

MUuLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 

, •• :i:lm ......................... --........ ... 

Tütüncüler, sebzeciler 
Tam verimli makbul cins mahsul, ancak iyi yetiştirilınİŞ 

fidanlardan alınabilir. 
Mıntakamızda otuz. aQUedenberi büyük muvaffakıyetle kul· 

lanılan kuvvet ve mahsuL.giibrclerimiJJ. zürraıttnzır emniyetle 
arzederiz. 

ADRES: Hacıdavut zade 
RAHMi KARADAVUT 

Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT 

' . Telefon 3eo9 / 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 

HALKIN 

••••••••••••••• 
SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
TUrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida· 
reıile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahatı bu· 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveteP 
füıtlar milthiş ucuzdur. 

Sa hırsızlıkla beklediği 

ispirtosuz 
Doğrudan doğruya 

GAZ 
ile yanan her boy 

Petromaks 
Lüks lambaları gelmiştir. 

Halkımtza kolaylık 

Kefaletle her şey taksitle verilir. 
Dünyanın en sağlam bisiklet ve motosikletlerini yeP• 

model pehomaks lüks lambalarını NECiP SADIK mağ3" 
zasmdan arayınız. 

Balcılar: 156 -- Necip Sadık Damlapu1tır 

HARAÇÇI ARDEŞLER : ~2..bilye ticarethan;.~ 
Devlet memurlarile imtiyazlı şirket memurlarına bir kolaylık oln1ak .. uz ere 

6 Taksitte ödenmek Üzere mobilye satışına başlamışlardır. 


