
Fiati ( 5) kuruftur CumhuTiyetin Ve Cumhuriyet Eseriniııin Bekçisi, Sabahlan ÇıkaT Siya.$1 Gazetedir YENt ASIR Matbaumda baaılmııtır. 

a 
Büyük Meclisin alkışlariyle 

~ 

l\'Iüdaf aa baka ı . z 
~rdunun kud etini be irtti 
lngiltere Milletler silahlanıyor 

siy~etinde Bunun barba varmıyaca .. 
neğiş ·ki· k. d ,,. ı 
fakat 

1

ha~eke;~e ğını kimse iddia edemez 
Sa h . lla~a a~ beklenir 

ltaa.ı Baldvın uzun yıllardanberi 
~t 8<I e~lernektc bulunduğu başveka
~n dn I alyesini, yaşının ilerlemesin
bıtaktıo aYı . Növil Chamberlayin' e 
~iıı · lngılterede vukua gelen bu 
!~iş b ~eğişikliği yeni tahaddüs ey
Ya~ tıı ır buhranın neticesi değildir. 
tİcilt ';_VZuu da istifanın kat 'i ve bi-

aeueb' 1 ~ ı sayı amaz. 
İnden en .Ba!dvin'in iktidar mevki
ni:y0 dçekılmesi aylardanberi bekle-

r u Sek' · · Ecl • 1 llıe h, d: ı:zıncı vard ın ev en-
lc.ıt1 il ıseainden doğan buhranın 
lııı~ında, çelik iradesile duran ve 
bit atorluğu müteessir edecek hiç 
bu :••ntıya meydan bıraknıadan 
nih<I Va!' sona erdiren Baldvin' in, 
llıe/b! ıktıdar mevkiini terk eyle -

Bı klenen bir hadise idi. 

ANfARA, 29 MAYIS 
Muhabirimizden - Telefonla 

Büyük Millet Meclisi bu sabah saat onda Bay Abdülhalik Rendanın baş
kanlığı altında toplanmış ve büyük bir alakayla beklenen milli müdafaa 
bütçemizi müzakere etmiştir. 

Milli müdafaa bütçemizin müzakeresi münasebetiyle kürsüyü işgal eden 
Milli Müdafaa vekili General Kazını Özalp, her cümlesi sürekli alkışlarla 
karşılanan şu nutku irat etmiştir: 

cBütün milletlerin ordularını kuvvetlendirmek için hararetle çalıştıkları 
bir devirde bulunuyoruz. Bu gidişin barba varamıyacağını kimse iddia ede
mez. Böyle bir harbın ne kadar uzak ve yakın olduğu da tahmin edilemez. 
Böyle buhranlı bir zamanda hazırlıksız bulunan milletlerin vay haline .. 

Bu hususta hazırlıklı davranmış ve başka devletlere tekaddüm etmiş 
bulunuyoruz. Büyük Şefimiz, milletlerin sili\hlanma yoluna gireceklerini da
ha evvelden sezerek ordumuzun takviyesi hususunda yüksek işaretlerini 

vermişlerdi. 
Onun bu yüksek görüşü sayesinde bugün hiçbir endişemiz olmadığı hal

de cihan hadiselerinin seyrini takip ediyoruz. Bir taraftan da hazırlıkları• 
mıza devam ediyoruz. 

- Sonu üçüncü ıahilede -

• 
1 

Sancak ışı 
• • tamamen halledildi 

ünkü celses·nde 
anlasmayı tasdik etti 

Türk - Fransız murahhasları 

iki itilaf vesikası 
• 
ımza edilmiştir 

CENEVRE, 28 MAYIS 
Muhabirimizden • TelgTaf 

Milletler Cemiyeti konseyi bugün saat 12,30 da hariciye vekilimiz Dr. 
Tevfik Rüştü Arasın da iştirakiyle İskenderun - Antakya Sancağı mesele
sini kat'i surette halletmiştir. Bu suretle konseyde elde edilen anlaşma üze
rine Cenevrede Türk ve Fransız murahhasları arasında iki mukavele de 
imzalanmıştır. 

Elde edilen anlaşma üzerine konseyde ha:zır bulunan Fransız hariciye na
zırı bay I von Delbos söz alarak bu anlaşmaya hizmet edenlerin hepsine 
teşekkür etmiş; bu suretle Milletler Cemiyetinin de bir muvaffakıyet ka
zandığını ve usullerinin müessirliğini isbat eylediğini kaydederek demiş

tir ki: 
- c!skenderun Sancağı meselesi bilhassa naı.ik görünüyordu. !kisi de 

Milletler Cemiyeti Azası olan iki devlet arasında itirazlı bir mesele karşı

sında idik. Diğer taraftan bu iki devlet daima aralarında iyi münasebetler 
idame etmekte idiler ve bunlardan biri meseleye hususi bir menfaat dola
yısiyle değil, sadece Milletler Cemiyetinden aldığı mandat neticesi olarak 

' alllkadar oluyordu. Ve mandat hükümlerinin tatbikini temin etmek pe asır-
lık bağlarla bağlı bulunduğu müstakbel Suriye devletinin menfaatlerini ko

- Sonu üçüncü aahilede -

...................................... 

Başvekil 
Nutkunu bu hafta 

söyliyecek 
Radyo kanunu 
menlerde tedkik 

encü
edildi 

Ankara, 29 (Telefonla) - Baş· 
bakan ismet lnönünün umumi si
yaset hakkında bir nutuk söyliyc
cegı ve fakat bu nutku bir hafta 
sonra söyliyeceği haber alınmıştır. 

«Anadolu Ajaıuı» 
lstanbul, 29 (Telgraf) -- T ehi:z 

telgraf ve radyo kanunu encümt·n
lerde tadil edilerek son şeklini al
mış ve Kamutay ru:znamesine ithal 
edilmiştir. 1..ayihaya, radyolardan 
alınmakta olan yüzde yirmi güm· 
rük resminin alınmaması hakkında 
bir madde eklenmiştir. 

Ankarada ve lstanbulda kurula
cak yeni radyo istasyonlarından baş
ka telgraf muhaberatında da telsi:z
den istifade edilmesi derpiş edilmi~· 
tir. 

~ı.ıı" değişiklikte bir fevkal' ~elik 
~ a.rnaz. acı •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

d.~ütÜn lngili:z gazeteleri değerli Balkan Antantı bas deleaeleri Tonfandı Galatasaray 
•t ada 'k d k , o r ~kilın . ~ı?.ı~ . ı tı. ar mev iinden 

~~~::!ı:3.i~~~~:u~~;~atees:;!11:7n~fn Cenevrede yapılan toplantıdan 
tını şidd ıgı sıy~setin ba:zı kısımla-

~ct I eti~ tenkıt eylemiş bulunan b • bl • d •ı • • 
lotJı/er bıle, bugün onun impara- sonra ır te ıg""' neşre l mıştır 
~Yd~~aptığı .hi:zmetleri takdirle 
~Otl.ır Itk kadırşinaslığını gösteri
lotrnaİ· ınaenaleyh değişikliği bir 
do1ıt11 

1\eden ibaret saymak daha 
;~kua 0 ~r. Buna rağmen lngilterede 

1ıııl><lra~e en_ kabine tebeddülü yalnız 
,e defiild_rlugu ilgilendiren bir mese
'-<ındr ır. Bütün cihanın gö:zleri 

ı "Y<ı r ·1 · · r ilgi ite .e.vrı mıştır. 

Bütün meselelerde tam bir anlaşma hakimdir 
lstanbul, 29 (Telefonla) -- Bal- Cenevre, 29 (Telefonla) -- Ana- gibi bu sefer de Cemiyeti Akvam 

kan Antantı devletlerinin Akvam dolu ajansının hususi muhabiri bil- konseyinin ve asamblesinin içti
cemiyeti ne:zdindeki mümessilleri diriyor : maı münasebetiyle Balkan Antantı 
Cenevrede toplanarak umumi si- Balkan Antantı mümessilleri ara· programına dahil meseleleri tet
yaset ve dört Balkan devletini ala- sında yapılan mü:zakeratı mütea· kik etmişler ve hükümetlerinin bu 
kadar eden meseleler ü:zerinde nok- kip neşredilen bir tebliğde deni- hususta tam mutabakat nazarları
tai na:zar teatisinde bulunmuşlar, liyor ki : nı ve sıkı itirnatlarının ve teşriki me
bunun sonunda bir tebliğ ha:zırla- - Balkan antantı mümessilleri sailerinin mesut neticelerini müsa-

An karada Galip 

~n &Örü ~~nın arsıulusal meselele-
0tııııtıı şulrnesinde, cihan sulhunun 

lııGhiıtıd~•ında oynadığı rol o kadar 
~ıı küçükr ki~ .o~a~a v';'ku~. ..gel~cek 

1 •l~d dcgışıklıklerın butun cıha-
~"vur d<lr eylememesine imkan ta
llı tih" • ılerne:z. Netekim bu hadise 

1 tır tışurnul bir alaka uyandır -

mışlardır. Konuşmalar tam bir olan BB. Politis, Antenesko, Rüştü hede etmişlerdir. - Galatasaray takımı 
ahenk içerisinde cereyan etmiştir. Aras ve Subodiç her vakit olduğu - Sunu dördüncü. sahifede - • - YAZISI OÇOCO SAHtFEDE _ 

........ : ..... e~k~~1~;;ı~y~ ..... b~ş;;kiii" .............. i ............ s11iıııarın·· ... ıaııaiaı-... ıçin .......... .. 
1 Baıd ... ~ ııı vın ın . . Ch be 1 . .. ~ 'lsı . Yerını am r ayın ın 

d 'ııuıtıt?'diye kadar takip olunan 
~~İ,iklikYasette esaslı ve büyük bir 
lıqhckil Yaı:ırnıyacaktır. Çünki yeni 
~ •t. v · 'Bk· kabinenin maliye na:zı
~ttiııiıı e aldvin gibi muhafa:zakar 
ttk?aupt rnute?il merke:z saflarına 

Tuna meselesi hakkında 
görüşlerini izah etti Italya Başvekilinin Ruzvelte yaptığı 

~ ı ~!ur. Nihayet yeni kabinede 1 J ·ı Al d b • t 
~ııla be ar da yer almaktadırlar. Bu- ta ya l e manya a U JŞ e teklif müsait karşılandı 
(ı altıı 0{aber birinci sınıf bir devlet d b" J } B 
~hYeııi 'h:0~arnberlayin'in kurdu- müzaheret e e ) ir er Q teklifin hayal Dtahsulü olmadığı, 
bi(· a ha.rek ~.rnetten daha sarih ve drada yeni bir zilıniyetin hüküm sür- ı• İ b• •• .. d d v 
h- 't. ÇÜnk·et ı bir politika beklene- düğünü görmekle mesudum. Tuna hav- rea ıs ır goruşe ayan ıgı 
gıııı 8<1tıd 

1
• Yen.i kabinenin en mü-

,..•ııç l\<1~ <ı1 Yelerıne eski kabinenin zasının Avrupa sulhu için ne kadar Roma, 29 (ö.R) -Silahların tah- "dd• d")" 
··•cı ~·r arı . ·1 k mühim olduğu teslim edilmeğe baş- didi için bir konferansı içtirnaa da- ı 1 a e 1 1 yor 
il) 1 &eıı getırı me te ve hükü- bl 
•~t•dir: Unsurlarla takviye edil - ı lanmıştır. Eğer merkezi Avrupa o- vet etmesi için Reis Roosevelte B. Silahlar :zaruri olarak harba da-

~a •luııdan ~ kunun kurulması yani btitün bu dev- Mussolini tarafından yapılan davet yanır. Bir çok ekonomik tehlikeleri 
tı/,~tıııd<I şka yeni başvekil İş Jetleri ihtiva eden bir ekonomik . te- gaz~teler tarafından ehemmiyetle vardır ve bir çok ham maddeleri da-
'i; t ı bir . Uzun yıllar yuğrulrnuş de- şekkül vücuda getirilmesi istenırse tefs~r edilmektedir. Ga:zeteler Dü- ha faydalı maksatlar için kullanıl-
c:y~ •öyle~ kdarnıdır. Daima sarih bütün Av.rupa kütlesi lehine olarak çenın bu teklifi hayale dayanır bir maktan menetmektedir. Harp sa-
Ş~ek~ e .. h açık ve kat'i hareket kuvvetli bir müvazene kurulmuş olur. prensibe değil, fakat realist bir si- nayii bir çok şehirleri ve mıntaka-

llot· ~Phe Ytok ret almıştır. Hodza Avusturyanın müsait hattı ya~ete dayanarak yaptığını tasrih lan baştan başa işgal etmekte, sulh 
'tıı 11•1k<lsı y~ tur ki lngilterenin dış hareketi ve Macar başvekilinin de son edıyorlar. Hiç bir silah yarışı şim- sanayiinin inkişafını yavaşlatmak-
4't:•rct esaa~e Cenevreye, kollektif beyanatı nazarı ltibare alınırsa ~a diki kadar delice bir şekil almamıştı. tadır. Bundan, umumi harbi takip 

f' 18tiııad na dayanacak dostluk- memleketlerine ait ekonomik teşkilAt Bu yarışın sona ermesi için birçok eden ekonomik buhrana ben:zer 
e "~t C edecektir. Plaifdatı bir goı ıınuş işinin yakında büyük terakkiler gös- sebepler vardır. Modern silahların ve güçlükler çıkacaktır. Çünkü harp 
~~.biril:z d hhrnberlayinden bu siya- Paris, 28 ( A.A ) - Halkçı cephe- tereceğini söyledikten sonra şunları silahlanma tekniğinin ne kadar kı- mal:zemesi için çalışan fabrikaları 
~ 1• belki "c a Vu:zuh ve katiyet ver- nin gazetesi olan Le Soir Çekoslovak- ilave etmiştir: sa hayatlı olduğu malumdur. Her barışçı imalata çevirmek çok güç
~ 0ra.:yil t jnevreden uzak kalan- ya başvekili Hodza ile Londrada Fran- - Tuna meselesi Fransız - lngiliz gün silahlar daha modern bir şelı;il tür. Silahlanma siyaseti devletler 

Ç'..b,;kle~pb;ı:rıak imkanlarını bul- sız ve lngiliz devlet adamlariyle yap- teşriki mesai sahasına girmiştir. Ve bu almaktadır. Ve günün birinde ken- arasında ekonomik İş birliği ü:ze-
'tı b~llkı ara~ul ır.] tığı müzakerelere dair bir mülakatta iki memleket şimdilik mevzuu bahso- di rakiplerinden daha ilerlemiş ol- rine avdete manidir. Halbuki B.Ro-

1 
~' 

,, 
! :i ~ t ~ ~~· -!i 
1 '. ·;~ıı~ 
·~,'.~· j~· 

• liii ı;i ,, . 
~ ~ ri '< 

~::~~ , ...:.E ..... , ·~ ~ ff. 
~ t.~" . :,,, 

~ " 

uyiik z I usa mesai İştirakinde bulumuştur. lan şey bir taraftan Avusturya ve Ma- duğunu hisseden bir memleketin bu osevelt bilhassa bu iş birliğine av--..... So~: ~~I~ ik~ısadi mesele- B. Hodza demiştir ki: carlstan ve diğer taraftan ela Çekos- silahları tecrübe etmek hevesinden deti istemektedir. Eğer bay Mussoli-ı Ncvvorktan bir f!Ötiiniiş 
llAK. ""'' aalıifede - ı - lngiltere ötedenberi menfi bir lovakya, Romanya, Yugoslavya ve Bul- kendini alıkoyması imkansı:z ola- ninin davetini kabul etme:zse, !tal- sulhunu sağlamlaştırmak için bü-

K./ OCAKOCLU hattı hareket ittihaz etmişti. Şimdi Lon- - Sonu diiTdüııcü sahifede - caktır. yan ga:zetelerinin fikrince, dünya yük bir fırsat kaçıracaktır. 



Sahife 2 

İngiltere 
siyasetinde ..... 
Değişiklik değil 
fakat hareket ve 
sarahat beklenir· 

. ' .. 

Ticaret odası 

PAZAR 30 MAYIS t 

llürriyet 
Yamuk, yumuk, sevimli ~ir 

lebem öğleyin tatilinde bent 0 

lun bahçesinde buldu. VoleY 
oynayan arkada,larından el 
larak nele• nelese yanıma g 

- Baş taTalı birinci aahilede -
lerden doğmaktadır. Umumi harbın 
galip ve mağluplarının, iktısadi va
ziyetlerinde müsavat yoktur. lktısa
Clen tatmin edilmelerini istiyen dev
letler vardır. lktısadi sahada arsı -
ulusal bir mesai iştiraki cihanın ıstı
rablarını önleyecek ve tehlike bulut
larını dağıtacak vasıtaların başında 
geliyor. 

Bergama Kermes eğlen
celerinin neticeleri 

Hedredilen maddeler Ve sordu: 
- ôğretmenim, dedi. 

hakkında rapor matbuat hürriyeti yokmuş, 
hazırladı ğil mi? 

EKMEK f s· 1 y h kk d ı . Bu neseli, 

Vaı. mı·z B azlı G ·· ı bu husustakı· . ıga a yagı . a d ın a zfm•r den bu kadar düsündürücii 
Bu··ıu··n memlekette bı·r 1 • 4 u eç tıcaret ve sanayı o ası tara ın- ,. k b.l . w• "h( 

b k 'kl 1 sua ın çı a ı ecegıne ı 
Büyük ve ameli bir i~ adamı ol ~ 

mak meziyetlerini de haiz bulunan 
Chamberlayin, geniş bir düşünce ile 
kat'i ve sarih adımlar atabilirse Bü
yük Britanyada vukua gelen hükü
met değişikliğinden, bütün cihana 
~amil umumi faydalnr doğması ihti
malleri çok kuvvetlidir. 

• k k k 1 •ht• ) b• h • • • } tt dan azı tet ı er yapı mıt ve d'V' . . h t' defi cıns e me çı arı ması 1 lSaS arllll tr llıU arrırımıze an a 1 bir rapor bazırlanmıttır. Bura- verkmledıgım Bıçın abyr~tım cıı 
t tk'k d"l" h · l d"kk na a ım. unu ası , ço e 1 e ı ıyor - • - • por e emmıyet e nazarı ı a- 1 1 b' l ola! 

8 K -ı 1 l ı d ı · •t ·· l IA 1 b' k rasgc e soru mas ır saa 
Sagwlık ve sosyal yardım bakan- . ergam .. a .. -· e .. rm .. es eg .. enc. e e- arın can an ırı ması, cırı , çop te a ınması azımge en ırço k d k . · . d ... 

,:ı d d - b öd k ld k 1 k lk 'b' · 1 l 'h · 1_ d' R ta arş ama ıstemıyor """ lığı memleketin her tarafında ya-)rın. -1...1 on u.~unu v_e. u~~n .e- a ırma, ı ıç, a an gı ı orı- noKta arı ı tıva etme"'te ır. a- h k' k b' ·ık 1 

h ı t a.1 - k t .. l 1 'h d d .1. k' usus ı orta me te ın ı 
Pılmakta olan ekmekler için bir 

1 
mış ve ava uane eLKı ıçın gı - ıına apor oyun arımızın ı yası- por a em ıyor ı: I h .. b" . . b' .., 
•Y• • d - V l' B F 1 d - d t 1 b h f H·'d b' l k · · ını enuz ıtırmıyen ır J tek çeşni tesbit edilmesini dü-1 tıg .. ını yaz ıgımız -~ ı . . az ı na ogru a ım a ı ması, u a - « u ayı na ıt o ara yetıştı- d d d" . 1 

G 1 -1 1 b' · ....... b ı · · -· l k · · k k mazın an1 an uşercesıne c:.ünmüş ve hu husustaki incele- u eç Bergama eg ence erı ne- tanın ıze temın ettıgı aş ıca ıyılgı, ve meme etımıze pe ço pa- d _ ' 1. •. , b k bir 
y • • h kk d t . k 1 l G 1 k 1 . w• h kk k b 1 ugu sua ın ahır.!'a aı a 

Yeni başvekilin mazisi, hayatı, 
temayüz vasıflan bu noktalarda 
ümitli olmağa çok müsaid bulunu-

melerine esas olmak üzere vi- tıcesı a ın a gaze emıze .şu azanç ar o muştur. e ece yı - ra getırecegı mu a a u un- b k . • d J{efl 
layet merkezlerindeki belediye- beyanatta bulunmuştur: lar hunların daha kusursuz ce- duğu halde, ihmale uğradığı için ~~ a~~ma dıstıyBor um. esJO 

K 'lk · · · k · · · · d.d t d b' · f d 1 d .. .. I sını SıRıştır ım. ana fU c ferden şehirde ekmek yapılma- - erme•, ı senesı ıçın ço reyan etmesı ıçın şım ı en e - ızı ay a an ıramıyan urun e- d'. 
sında kullanılan un ve buğday- mühim denecek bir muvaffakı- birler alınmıf bulunmaktadır. rimizin biri de günlük ağacıdır. ver ı.E d 

HAKKI OCAKOCLU dan birer nümune alınarak ha- yetle bitti. Uk tasavvur edilen Komisyon dün alqıamdan itiba- Akdenizin sıcak ıkliminde ve .. -. " e, babam 

M k ı d 
kanlığa gönderilmesini ve ha- programla tatbik edilen program ren yeni faaliyete geçmiştir. Bu- sulak arazide hüdayı nabit ola- ışıttım. 

yor. 

. e tep er e zırladığı ekmek çeşni anketi su- arasınd.fl elde olmıyan .. kat'i en· nun muvaff~kıyetle ba~arılma- ~ak yetiş~n günlük ağaç!arının .......... . 

Imtı~L .. anlara başlanı)·or allerine cevap verilmesini iste- geller ıle bazı tebedduller ol- sında ve alakanın davetınde sa- ıhmale ugrayıfı memleketı se- .......... . ı.. ı d b 1 b"yük' h b d k l' k 'b l l k h Hakikatte hürriyet nedir, J'' 
k 

1 
•
1 

r mittir. Vilayetler istenilen nümu- mupa a un ar u e em- yın mat uatımızın a ıymet ı nevi ta rı en 100.000 ira ı ir buat hürriyetinden ne kasde ,. 
Kız Öğrektml~n ° ~- ~ 1 e 118~ neleri belediyelerin kendi böl- mi yeti haiz sayılamaz. yardımları olduğunu söylemek- gelirden mahrum bırakmakta-

ve orta o u ıar ogretmen erı B h ttA T" k' l 'f 'b d M tb t d H tA 'h l d w•1 'mh . bilir, diye düşünüyorum. Bu,,. 
k l d' k .. l . . . t' l geler·nde yapılan ekmekler ıçın ergamanın ve a a ur ı- e ı tı ar uyarım. a ua ımı- ır. at a ı ma egı , ı a cı- .zuu kendi anlamına göre kıt 

o ~ ;:.e tor ~rının rıyasekı a f kuU l tlan undan ve unun çıka- yemi:zin en güzel yaylası olan za bilhassa teşekkür ederim. Bu betine de gidildiği esefle görül- layan küçük yaramazın ba 
tın a ır top ~tı ~ar~a ~ı~ı rıld -1 buğdaydan birer kilo mik- Kozağın herkese tanıttırılması ve teşekkürüme bütün Bergamalı- mektedir. eJ 
geçecek taleb.e ıle ıoz uye tt a- tarır- h ve torbalar içinde am- bu İşlerin ne suretle idare edile- ların da iştirak ettiğini orada Haber alındığına göre, gün- na da ne oluyor, çocuğunu n 
cak tale~el lerı_n kaBnaat 

1
°0 t ları- bal~ 1· yaparak bakanlıg-a gön- ceğinin alakalılar tarafından kav- dinlediğim ifadelerinden anla- lük ağaçlarının bulunduğu mın- pürüzlerle meıgal olmıya 

nı vermı• erdll' u top an ı ar- 1 kediyor, diye düşünüyorum· 
d f y • k l b ·ı .. derc __ klerdir. Gönderilecek un ranılmıf bulunması, stanbul- dım. takada oturan köylüler, ağacı di- .. 

ı.~ sıknıl gekçecel btla e e bı.te sloz- ve buğday nümuneleri husuai bir dan getirtilen metrdotel tarafın- Yeni Asır - Valimizin hak- ğer ağaçlardan daha dayanıklı Ôyle tahmin ederim ki h 
uye a aca ta e e er tes ı o un- . . . • d ah 114 • l k .. 'ki . üh· ld y • • k k . tt k l yetin mana.ı, cemiyetlerde 

.. 
1
.. k 

1 
t I b lerin ıtına ve aeçım ıle ayrılmıyacak, an m a ı otelcı ve o antacı- kımızda gosterdı erı tevecc 0 ugu ıçın esere ın(iaa a u - nimsenen ve yerle•en reı'iml 

muş ve soz uye a an a e e h' l . dah l h' . ·ı l h " b" .. 1 . . . d .. k b.l t kk.. lanmakt damlarına t Y 
listeleri hazırlanmıştır. sa ~P erınel a evve ~ssettir~ - . aı:•t~ l' atta ultukn d g~nç erın~ ve ıt~ma Ma mutke a. ıl e~ ~şeT .. ukr akt d aİ B" 1 likl çah ı Y~~- aleyhinde yüksek seale kofl 

Bu listeler yarın okullarda ~eke: b a .ı.nnkıp.. ~?nderılecektır. ı~1tı ~ e 1ı garson ub .k ersı 1 verdı- ederız. . ~mle ~~ ıf erın e.f u~ ::. a ır a~.ah oy ~ ·ı e er .. ~~ mak, fahısların arkasından 
.
1
A d'l kf n e ugu u vılayet merkez- rı mıf o maaı, zey e oyun arının gazetecılerıne duşen, vezı enın ır parça a e sı en gun vüp saymak, ıahsiyet kirletffl 

1 aDn .~ ıhece. ır.d d ,_ h !erinde sarfedilen ekmek unu- en güzellerinin oynanması ya- yerine getirilmesidir. Vazifemi-lağaçları bir gün tamamen orta- demek degwı'ldı'r. Cemı"yet 
ort azıran an on OKUZ a- hakikA . . ·1r . . . 1 t d k Ik k t hl'k · ~• 

zirana kadar devam edecek im- nlun k A evsafını teahıt etmış Vaf yavaf unutulan mı 1 oyun- Zl yapabılmışsek ne mut u. kar a b 7a ek ı desme maruz lakı hürriyetin bile diaiplin ~, 
tihanlara sözlüye kalan talebe- 0 a~a. ~ırd. nkkete belediye böl- ~ -- a mış u unma ta ır. na alınması lüzumunu en 1

• 

ler girecektir. gesı ıçıln e e imek yapılmak için Top uyu vermiş, brovnig" i a mış Türkiyede yalnız Köyceğiz ve cemiyetlere bile kabul ettird .. 
On dokuz hazirandan sonra ~~llanıland un ar1? mahalli de- Fethiye kazalarında ::ahile yakın ten sonra, çocuk zihinlerini pı 

. gll'men er e mı ·· ""'f"ld ·· - .. yerlerde bulunan bu ağaçlar, h lifi luse ve orta okullarla, Kız öğret- _. . ugu u ugu, eye sevketmeye lüzum ka 
men okulu s f t 1 b 1 • degırmenlerın nasıl değirmen ol- memleketimizden başka bir de yor gibidı'r. on aını a e e erı- d _ .. _.. . • 

lanacaktır. dug~, ayıklama, yıka~a ve elek d ld Günlük ağaçlarından siğala ya- keden babanın anladığı ha . 
·-·····- terhbatı olup olmadıgı, un ma- an şehrı·m·ze ge ·rı· . ğı ve günlük buhuru elde edilir. yet fahısların ve müessesel. Mart ayında halli değirmenlerde üğüdülmi- ı ı ı Ağustos ayında ağaçların göğ- inhiaarındaydı. Şimdi hiirtı 

Yapılan ihracat yekOnu yorsa nerelerden tedarik edildi- delerinde açılan yaralar kazına- kütlenin malıdır ve kütlenin .. 
ği, fırınların hali ve sayısı, çıka- M h k • A,., d b ) d k k 1 1 k sine maALe• olmaL .. adır. SötJd~ 

.. ~art 937 ayınd~ 1.279,3 ton rılan ekmeklerin rengi, pişkin• u a emesıne gırceza a aş an 1 ra Çl arı an yonga ar, SICQ SU· R Rl b'• r . 

uzum, 466,3 ton ıncır, 2513,8 liği ve elC$tikiyeti belediyelerı"n da kaynatılıp «döğen» denilen aayma hürriyeti, bugün . 1 
t · k".k" 2421 t k k ' Çeşme kazasında Jandarma { ra Hasanın getirilmesine karar ı d k ld kt 1 dünyada inhisar knrag-ı gibı on mıyan o u, , on epe , tesbit ettikleri çeşni ve çeşninin prese er e sı ı ı an sonra e - ~ 
4 tonh~a1!amut,41259179,3 ton pala- tesbitine istinat edilen esaalar bulunduğu sırada yapılan bir verilmiş ve mahkemenin ihzar de edilen madde siğala yağı, ge- kip ediliyorNERIMAN GORSft 
mut u asas~, , ton tütün, gibi aualleri ihtiva etmektedir. zabıt varakasını yırtmaktan karariyle Hasan Fatsadan bu- riye kalan posa da günlük buhu-
31,5 ton derı, 197 ton pamuk 8 7 •• • • • "' • maznun Jandarma Osman oğlu raya kadar 67 günde yaya olarak ru adını almaktadır. 
ton halı, 9,3 ton çamfıstık, 3sı:5 Dış piyasadan Hasanın muhakemesine dün getirilmiştir. Yağın istihsal tekli iptidaidir. Mart ayında 
ton maden, 38 ton darı, 21,3 ton TUrkoflse gelen Ağırceza mahkemesinde baş- Dünkü celsede ilk sorgusu Bu istihsal şeklinin daha fenni Limanımıza gelen 
karaağaç kütüğü, 1082 ton küs- mektuplar 1 0 

Hasa 'f d d b usullerle ıslahı mümkündür ve vapurlar 
~ 9kton defneyaprağı, 242, 1 tü- A Şehrimiz Türkofis müdürlüğüne lan;~~~:. ,udur : F atsanın Ahi- r::~:ştur· n şu 1 

a e e u- bu yapıldığı takdirde siğala yağı Alakadar dairece hazırlanaf!_.. 
tun ırıntıaı, 2 ton balmumu, 4 vrupanm muhtelif memleketle- · istihsalatının artacağı fÜphesiz- istatistiğe göre mart ayında lııv 
ton yer fıstığı, 100 ton buğday, rinden müracaatler yapılarak şehri- ri köyünden Osman oğlu Ha- - Ben Şerif oğlu Hasanla dir. nımıza girip çıkan vapur 111~ 
120 ton arpa, 384,8 ton kumdarı, miz tüccarlariyle İf yapmak iste- san, 934 senesinde Çeşmede silahımı değiştirdim. inkar et- Bittabi, siğala yağı istihsalin- §Öyledir : 
772 ton çavdar, 6,2 ton kanavur, dikleri bildirilmif ve almak istedik- Jandarma iken kahvelerde ya- mem. Fakat zabıt varakasını den evvel günlük ağaçlarının ko- 152 Türk, 4 Alman, 3 Aıne 
1 ton ceviz, 468,4 ton zeytinyağı leri mahsullerin isimleri de göste-1 pılan bir araştırmada Şerif imha etmedim. Silah için zabıt runmaaı gerekir. 1 Bulgar, 4 Felemenk, 3 Fran•~ 
11,3 ton pirina yağı, 100 ton zım: rilmiştir. oğlu Hasanda bir brovnig varakası tut I t Şimdiki halde aiğala yağı en İngiliz, 1 laveç, 12 ltalyan, 2 M .. 
para madeni ve 1579 bat kuzu tsviçrede en büyük ithalat sos- b b M hk u mamış ır. fazla Rodostan Fransaya ihraç 1 Sovyet, 2 Romanya, ve on 
'hr d'l · · · d ı ta anca ulunmuş ve müsadere a em h'tl · lb' . • . a ı aç e ı m,~•.t!!'~ .... _ yet~a~? e'! g~ en b~ me._ktupta, ku- e, şa 1 erın _ce ıne edılmektedir. Rodosta y_apılmak- Yunan .. vapuru ~P çıkmıştır. 17 u 

B
• k •• f ru uzum, ıncır, zeytınyagı, yumur- edilerek hakkında bir de ıabıt karar vererek başka bır güne ta olan tasfiye ameliyeıı baıit ve ların rusum tonılatosu 130.005 ıY 

- Jr 3ÇJ goz • ta, Ya§ ve kuru meyva, badem, ke-ı lutulmuştur. talik edilmiştir. iptidai olduğu için memleketi-

Kız lisesinde Zabıtayı iğfale k Jk ten ve kendir tohumu, maden kö- Jandarma Hasan, Şerif oğlu - .. • • "' .. mizde de derhal tatbiki müm-
Adanalı Salih oğlu t~m~IŞ!ı;!~ mt d~ü almak istedikleri bildirilmek- Hnsanı hakkında tutulan evrak- ya ngtn yerı·nde kündür. 

da biri eski panayı --L-- k e ır. la beraber karakola nötürürken Siğala yagwı ıtriyat ve taba-
d b

. ' h r ~ı ar .asın- Yine lsviçrenin Zurih şehrinde u 11 serseri yakalandı 
a kır fa .sın ~en.dısını ~ehdıt et- iş yapan bir firma tehrimizde helva Hasan kendisine şu teklifte bette kullanılmaktadır. Lakin 

me sludre~ıy)e yınnı bq lıruını al- imal eden firmaların adreslerini is- bulunmuştur. Yangın sahasında yatıP. kal- memleketimizde hu yağın sana-
m_ı~ .o ugunu zabıtaya .. ikayet et- temı"•tır' . B kan evi belirsiz iusaolar yine yİ ve tababetin hangi tubesinde 

t ~ ~ - ana fenalık etme. Sen- k 11 mıtş ır. ·1 Sofyadan gelen bir maktupta, d k çoğalmıştır. Evvelki gece zabı- u anıldığı hakkında bir bil-
smaı zabıt ..1:::.: if d · e i toplu tabancayı bana ver. I · ah. k k' d d . aya ver""IS• a eaın- §ehrimiz tüccarlariyle portakal, yaş taca yapı an bir araştırmada gıye • ıp pe az ımae var ır.» 

e _:_ B . . . • üzüm, Ya§ meyva, ve Hamburgdan Ben de s.ıoa brovnig' vereyim. on bir kişi yakalanmış, bunlar Aynı raporda bu iki madde-
. en Tı~aret liaeı~ talebe~ınde- gelen bir mektupta da, kuru üzüm, Hem de zabıt varakasını yırt! hakkında serseri muamelesi nin ihracından yapılacak fayda-

~ım, Bgeceleym bara gıderek ıç.miı- incir, ve kayası çekirdeği üzerine Hasan bu teklifi evvela ka-
1 

lar ve ihraç yolları izah edilmek-
hm ardan çıkı kt b d b yapılarak adliyeye verilmi~ler- t •· 
k · P me e e gı er- İJ yapmak istedikleri bildirilmekte ul etmemişse de bilahara razi -s e.n r. 
en soyuldum t" l dr I . l dir. D . . ·• ve uccar anınızın a es en soru - olmuştur. 

• •• 1 •• 1 •• 

- llMl•ı B. Mazhar TUzel el1ll§ti.. maktadır. 
Zabıtaca yapılan tahkikatta böy- Of' "d" 1 .. w .. k fi tt t" Suç bundan ibarettir. Bu lneboıu davası Mezuniyette bulunan Cüm

huriyet Müddeiumumiliği baş 
muavini B. Mazhar Tüzel me
zuniyetini bitirerek vazifesi 
başına dönmüştür. 

le bir vak' _ ıs mu ur ugu ey ye en uc-
w . . anın olmadıgı, soyuldu- carlanmızı haberdar ebni§ ve Av-. vak' adan sonra Hasan, terhis lnebolu faciası davasına Pa

zartesi günü şehrimiz ağırceza 
mahkemesinde devam edile· 
cektir. 

g?~ı:ı~~~ıa eden ıaham da hüviyetini rupadaki firmalara da iş yapmak is-1 olarak buradan memleketi olan 
gız;. ıgı t7"laş~lmdıştır. tedikleri emtea tüccarlarının adres-

1
1 Fatsanın A.biri köyüne gitmiştir. 

r ıcart e .ı1~~ın. en olduğunu aöy- lerini göndenni§tir. iş mahkemeye aksettikten son-
ıyen smaı ın hıç bir mekteple ala- • kası bulunmadığı da meydana çı
karılmıştır. 

Zabıta yaptığı tetkikatta lsma
i~ geç vakit yanında bir arkadA§ı ol
dugu halde yangın yerine gittiği 
ve aralannda çıkan kavgadan sonra 
diğe~ şa~s!n parasını aldığı §eklin
de bır hıkaye uydurduğu tespit edil
mİ§tİr. 

Zabıta, talebe ismini kirletmek ve 
zabıtayı iğfale kalla§mak suçlr -1n
dan lsmaili adliyeye vermiştir. • . ~•
liyece tahkikata devam olunmakta
dır. 

1 Halkevinde 1 
31 Mayıs Pazartesı gunu, 1 

saa~ on yedide spor komitesi, 1 
aynı gün saat 18 de fevkalade ı 
olarak vönkurul toplantısı vardır. 

~~ ~·... .- ~ ,,~ <;,.: . . . - -..· - . .. .. •. -

TELEFON : 3151 TAYYARE SiNEMASI 
Bütün lzınir halkının sabırsızlıkla beklediği filmler 

lrali~:;iilteb:z:::t1ın:: TAÇ GEYME MERASIMI ~öe:~~~i:in ta~~t!~n ::~kl~ufi~;: 

2 • JAN DARK "Jeanne D'ark 
· Orlean Bakiresinin hayatını gösteren en bitaraf muharrirlerin eserinden alıomış filim 

3 - A ş K - ö L Ü M ve ş E y T A N Kat~ de Nagy ve Pierre Blencbar tarafından 
çevrılen herkesin Beğendiği fevkalade bir filim 

Seans saat)er·ı· Her gün: 3.15 - 7.15 AŞK-ÖLÜM ve ŞEYTAN 
• 0 " 5.15 - 9.15 lngiltere kralının TAÇ GEYME merasimi ile JAN DARK 

Cumartesı ve Pazar günleri 1.15 lngiltere kral ve kraliçesin Taç geyme merasimi ve Jandark 
. . . ; . . ! ~ 

Bir MUsamere verlld1 

I_<ız. lises!nde. dün tale~ 
vehlerme bır müsamere ver 
miştir. Kız Hı-esinde lngiliS~ 
okuyan sınıflar falebesi tar• 

fmdan verilen müsamere .'°~ 
vaffakıyetli olmuştur. Jstılı d' 
marşı ile başlayan müsamere1,, 
lzmir ~arşından başka s~~ r) 

nen dığer şarkılar hep logıhSbit 
idi. Şekspirin KleopatradaO d'~ 
perdesi çok güzel temsil e

1 
~. 

. Ç d ~e,. mış ve in dansları a eg 
celi olmuştur. 

" 
Hamiyetli VatandaŞ., 
Baymdmıı Keçi köyüod_e. 

Ahmet Musluk kendisinin bı~ı 
diği çok güzel bir hayv11~1 

e 
Tayyare cemiyetine b~dı~o 
etmiştir. Temiz yürekh "re 
yurddaşın kendi varhğıoll go ri 
gösterdiği büyük hamiyet ese 
takdirle karşılanmıştır. 

Tuzla mUdUr_u .. n fJ. 
Çamaltı tuzlası mudur fıo· 

Sezai umum müdürlük tarıtcJ"'r• .• u 
dan Istanbulda şube ınu I ıı• 
Jüklerinden birine ta~io ~ife• 
muştur. B. Sezai yeoJ va 
sıoe hareket etmiştir. 

Zelzele 1'10 
Dün şehrimizde saat l r 

cla hafif bir zelıele nJınuslU ' 
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ratelli Sperco N. V. Olivier Ve Şii. lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 

Tarh No. ismi 
1245 Uya 
1770 lsmail Hakkı 
1939 Hayrullah O. Nuri 
1944 Kulalı Muslafa 
1994 lsmail O. Hasan 
2120 Alber 

884 Leon Recyo 

Vapu A t W. F. H. Van i)er LıMiTET 
R ru en ası 
ovALE NEERLANDAis Zee & Co. Vapur acentası 

1( DEtrrSCHE LEY ANTE LINlE 
1-IE:R UMPANYASI HAMBURG İR(NCl KORDON REES 

tahUycd CULEs vapuru 29/5/937 ARKADJA vapuru 11 haziran- BINASI TEL. 2443 
~esten c~_sonra Burgas - Varna ve da beklenilmektedir • Rotterdam, Lllerman Lines Ltd. 
fır. ce ırnanlan için yük alacak- Hamburg ve Bremen için yük ka- ALGERIAN vapuru 5 Mayısta Lon-

SVf:N bul eder. dm, Hull ve Anverııten gelip yük çıka-
SAiM SKA ORiENT LIEN AMERlCAN EXPORT LlNES racak ve 15 mayısta avdet edip Lond-

896 
897 

doğru ~ vapuru 28 mayısta gelip The Export Steamship corporation ra ve Hu11 için yük alacaktır. 
hurg l" Vers - Rotterdam ve Ham- Pireden aktarmalı seri seferler LESBIAN vapuru 2 7 mayısta Lond- Mehme~ Sait ve 

işi 

Kasket bayii 
Manifaturacı 
Terzi 

ti 

Kunduracı 

Terzi 
Depo 

Demir imali 

Yeri 
Ali paşa 
Hurdnvatçılar 

ikinci sipahi 
Üçüncü ., 
Pasvant 
Yeni kavaflar 
Keten 

" 

No. 
22 
4 

21 
4 

13 
34-1 
34-7 

25-5/7 

Senesi 
933 

" 
" 
ti 

ti 

" 

Vergisi 
10 71 
35 90 

3 35 
11 25 
4 50 

75 
165 

90 

Zammı 

VU~.JNnJan için yük alacaktır. EXCAUBUR vapuru 4 haziranda ra, Hull ve Anversten gelip yük çıka- Hasan Fehmi 
d~ Reli Ci.AND vapuru 2/6/937 Pireden Boston ve Nevyork için racak ve ayni zamanda Londra ve Hull 980 Abdullah Depo Safahat S. 11 36 67 2 20 
~g İçi: y~·Yalnız) Gdynia ve Dant- hareket edecektir. için yük alacaktır. 1010 Şevket Kebapçı Kestane pazarı 1 " 8 17 
. AAsNtk ala~~tır. . . EXETER vapuru 18 hazira~~a EGYPTJAN vapuru mayıs bid~yetin- 1017 lsmail Kah\"ecİ ., 15 ,, 20 65 

hıtıde ı· rnotoru 14/6/937 tarı- Pıreden Nevyork ve Baston ıçın de Liverpool ve Swanseadan gelıp yük 9 
h •rna 1025 Süleyman Sırn Depo " 35 48 8 l\ottcr.L nırnıza gelip Hamburg hareket edecektir. • çıkaracak ve nyni zamanda Livcrpool 
Skandi'4<lrn - Gdynia _ Goteburg ve EXCAMBlON vapuru 2 temmuz- için yük alacaktır. 1088 Yako ve Beocuya Kunduracı Şadırvanalh 22 24 
"~'- navya ı· 1 · • ··k l d p d B N k 1097 Kemal Bakkal ,, etrafı 17 73 34 "<lıttır. ıman arı ıçm yu a a- a ire en oston ve evyor için THE GENERAL STEAM 

CDyNI hareket edecektir. NA vtGA TION Co. L TD. 1117 Cemal Depo Çerçi oğlu 4 24 
~elecek R A motörü 29/ 6/937 de f.)(QCHORDA vapuru 16 tem- ADJUTANT vapuru 5 mayısta Lon· 1159 Yontof Adato Depo• " 22 45 84 
!eburg otterdam - Hamburg -Go- muzda Pireden Boston ve Nevyork dra için yük alacaktır. 1182 Mehmet Halit Mobilyacı Ütücüler 7-45 60 
1Çİıı l-'iike Skan~inavya limanları içni hareket edecektir. NOT . V" t tarihle · _ 2701 " ,, ,, Palancılar 15 21 

~ alacaktır. Seyahat müddeti : • uru. rı, va 
..ıervice Maritim Roumain Pire _ Boston 16 gün purların isimlerı ve navlun üc- 1192 Hacı Hüseyin depo Ütücüler 7-17 64 17 

, J\LB Kumpanyası Pire - Nevyork 16 gün retlerinin değişi~liklerinden me- 1221 Avram Sandalyeci Hasan hoca 48 7 50 

3 10 
7 33 
3 60 

11 
3 60 
6 88 
3 60 
3 15 
3 85 
1 13 

~e Re}· A JUUy A vapuru 16/ 6/ 37 AME.RICAN EXPORT LINES suliyet kabul edılme:r:. 1221 ., Depo Alipaşa 22 50 
1Çİn ~tıc. Malta - Marsilya limanlan Thc Export Stcamship corporation of ~- 1337 Hafız Ali Kahveci ,, 125-2 10 80 1 62 

Jb-d ."e uolcu kabul eder. Nevyork. lzmir sicili ticaret mcmurlu- 57 9 ı 'Cll\ ki " 1522 Mehmet Yağcı Yolbedesteni 14 ard.ı. a hareket tarihleriyle navlun- EXPR.ESS vapuru 1 O haziranda ğundan: 6 2 
"ltı d ~. ·k d·ı · 1 O ı 1638 Ali Mitat Peynirci Kolancılar 6 2 6 l'ct ~bu egışı liklerdcn n.centa mesuli- beklenilmektedir. Nevyork için yük Tescil e ı mıt o .a~ sman ı 

bah 1 etıncz. kabul eder. bankası izmir şubesının 25-5-937 1664 Ali Rasih ,. ,, 7 8 87 
~oııd ~fazın tafailUt için ikinci kor- Service Maritime Romnain Bucarest tarihile tasdikli sirküleri ticaret 1667 Eşref Sami ,, ,, 33 65 12 
'llıde.~R ahrnil ve Tahliye binası arka- DURUSTOR vapuru 30 rnavısta kanunu hükümlerine göre sicilin 1681 M. Nuri Kahveci ,, 41 10 50 
~ığıı:ıa A..:1'E!.LI SPERCO vapur acen- beklenilmektedir. Köstence , Sulina 2006 numarasına kayt ve tescil 1682 l'fe '1met Şevki Süpürgeci Saraç'ar 30 16 
11111

• lnuracaat edilmesi rica olu- Kalas ve Kalas aktarması olarak edildiği ilan olunur. 1724/l ZeL eri ya Karyola tamirci Kantarcılar 25-1 17 l O 

1 58 
2 40 
2 57 

ll:u:Fo~· ·. 
41421 

.. 
22112663 

bütün Tuna limanlan için yük ka- lzmir sicili ticaret memurluğu 1734 Mehmet Kunduracı ,, 6 12 ,,. "' bul eder. resmi mührü ve F.Tenik imzası 
9 1736 Şemuel Bencuya Depo Saraçlar 28-3 114 5 6 88 ~OKTOR Johnston Varren Lines - Liverpool 1: Sirküler 

U iNCEMORE vapuru 30 mayısta OSMANLI BANKASI 1756 Moreno Levi Tuhafiyeci .. 5 10 15 

~ 
ı Liverpul ve Anversten gelerek yük Türkiye Umum Müdürlüğü 1771 Ahmet Hamdi Sandıkçı " 87 67 50 

am K r t çıaracaktır. Burgas, Varna, Kösten- No. 4 1749 Muzaffer Tuhafiyeci Hudavatçılar 17 1 50 23 

1 U a ÇI ce, Sulina, Kalas ve lbrail için yük 10 Haziran 1933 tarihli ve 1907 Behçet Saatçı Birinci sipahi 19 14 67 
kabul eder. 2292 numaralı kanun ile Ma- 1921 Mehmet Hurdavatçı 2 nci sipahi 22 10 74 

Soc. Royale Hongroise Danube liye Vekaletinin 6/12/1935 Ö f 1 6 2 
ti' 1931 mer Lüt Ü Kunduracı ,, 5- 1 25 44 l\Ulak B Maritime tarihli ve 28140-177 nu-

l 1c' oğaz, Burun hasta· BUDAPEST vepuru 29 mayısta maralı tamimi mucibince 1973 Mustafa ve Etem Saraç Pasvant 10 21 8 1 ları birinci sınıf beklenilmektedir. Belgrad, Lima- pul resminden muaftır. 2006 Hasan ,, " 10 9 81 
Mua mütahassısı sol, Budapeşte, Bratislava, Linz ve Galata 2119 Mois Hakem Terzi Yeni l<avr.flar 34 12 38 
lı Yenehane : Birinci Beyler y · · k 60 o 80 1 
''40 36 iyana ıçm yü kabul eder. ISTANBUL, 10 Mayıs 1937 2136 Rahmi Mücellit ,, 1 62 
E Telefon 2310 Den Norske Midclhavslinje Oslo Posta Kutusu No. 1297 2173 Nuri ve Halil Kunduracı " 29-1 25 98 
d vi: Göztepe tramvay cad· BOSPHORUS vapuru 18 Tuızi- lZMiR OSMANLI BANKASI 80/2 Aydınlı Mevlüt Tüccar Komisyoncu 1 ci Kordon 28 64 

esi 992 Telefon 3668 randa beklenilmektedir. lskenderiye 16 Şubat 1937 tarihli sirkülerı·- 47 28 64 
3 60 
4 13 
6 49 
4 50 
2 75 
1 65 

N 1 2187 Mehmet Ali Mntbaacı Yeni kavaflar ,. 24 ..,, 1 26 (48l) Diyep, ve orveç. imanları için yük mize zeyldir. 
~----;..;;:..~~.,J k b 1 d 2194 Ziya Bali.kal " 53 ,, 20 63 ~ a u c er. Başkn bir vazifeye tayin edi-

- len Bay G. Daher'in yerine lzmir ,, " " " " " 17 9 
b · ··d·· ı··-·· B H 2203 Yako Konsiyor Kunduracı Kuzuogwlu 6 ,, 30 Yalnız bir el- şu emız mu ur ugune ay • 

Harı ' t · edı"ldı0 iTı
0

nı· rze 2351 Civani Anezi Depo Osmaniye 12-24 ,, 18 34 bise parası ile "'un ayın o a -
deriz. 2355 Hasan Fehmi ,, ., 12· 28 ,, 27 50 

dört kat elbise ltbu fube namına «A> sını- 2464 Hacı Ahmet ,, ,, 80-17 ,, 1 
nasıl giyilir? fındaki memurlar için muayyen 2580/l Mustafa Bakkal ,, 164 ,, 13 2 

15 
1 95 

17 7 
61 81 
3 15 

90 
17 

3 20 

15 kuruşa ala- olan tartlar dahilinde imza atma- 2464 Mehmet O. Hasan Ardiyeci ,, 31-4 5 6 ,, 85 33 
cağımz bir pa- ğa mezun bulunan Bay H. Har-
ket ARTI bo- fu,'un imza örneği aşağıya kon 2434 " " " " 162 67 

muştur. 2622 Danyel Sapkacı Mimar Kemalettin 38-5 ,, 21 

Sabırsızlıkla beklediği 

ispirtosuz 
Doğrudan doğruya 

GAZ 
ile yanan her boy 

Petromaks 
lüks lambaları gelmiştir. 

yası ile elbiseni
zi 40 renk ara
sından seveceği-

nh•. her hangi bir 
renge kolayca 
çevirirsiniz. Ma
ğazamızdan ala
cağınız tafsilat 
üzerine bu ame-
liyeyi bu mev
simde dört defa 
tekrar edebilir-
siniz. Boyacıla
ra ve satıcılara 
hatırı sayılar is
konto yapılar. He 
'Jorguya wutlak 
cevap verilir. 
Telefon 3882 

1( Halkınnza kolaybk 
Düef aletle her şey taksitle verilir 

nıodef .Yanın en sağlam bisiklet ve motosikletlerini yeni 
)!as1nd Petromaks lüks lambalannı NECiP SADIK mağaB. ) an arayınız. 

acılar: 156 -- Necip Sadık Damlapınar 
Iırn· 
. ır Tramvay ve elektrik şirke
tıııden· 
Şeb k • 

s e e am )" d aat 7 de e •yatı olayısiyle cereyanın 2 ve 3.6.1937 günleri 
80kakfard n ~ 7 ~e kadar Mustafa Enver bey caddesiyle mücavir 
r)lunur. a esılece~i saym abonelerimizce bilinmek üzere ilan 

Keyfiyeti not etmenizi rica 2624 Ahmet Muzayıkçt ,, ,, 6 
ederiz. 2634 Etem Pertev Terzi Bayındırlı S. 3 " 1 16 

Saygılarımızla, 2652 Haham Abuaf Şişeci Palancılar 26 ,, 55 
OSMANLI BANKASI 2655 Mayer Şimson Hurdavatçı ,, 32 ,, 14 67 

J"ürkiye Umum Müdürlüğü 2710 Mehmet Kunduracı ,, 17-11 " 1 34 
Mes'ul murahhas 6 2723 Cevat Tamirci · ,, 17-10 ,, 75 (imza okunamamıthr) 

Umum Müdür 2725 Nesim Kohen Depo ,, 17-12 ., 22 92 
(imza okunamamıttır) 2735 Nevzat ve Suavi Marangoz ,, 33 ,, 6 

B. H. Harfuf, bu suretle imza 2749 Bohor Şiseci Hasan hoca 46 ,, 16 50 
atacaktır: H. HARFIŞ 2750 Moiz Depo ,, 48 ,, 22 92 

5765/1423. 2773 Gahp usta Taşçı Arap hanı 64 17 
15 Mayıs 1937. 2790 Nesim Rusu Depo ,, 15 ., 64 17 
Bu bin dokuz yüz otuz yedi 22 

9 lsak Kuruda Çuval tamircisi Murabıt 33 ,, 36 senesi mayıs ayının 15 inci günü 
t ·h· ) l b · k ı · · 301 Mustafa Sobacı Kömür pazarı 66 ,, 24 arı ıy e o an u aır ü er zırıne 

mevzu imzalar fahıs ve hüviyet- 374 Arif usta Kömürcü Mutaflar 14 ,, 18 34 
leri dairece marufum Philippe, 657 Ahmet Depo Bakır bedesteni 21-84 ,, 2 20 
Garelli ve W. M. Birierre imza· 1730 Zozef Taranto Dökmeci Alipaşa 12 ,, 39 
lariyle temsil edilen Osmanlı ban· 1258 Cemal Bakkal ,, 15 ,, 91 67 
kasının olup müvacehemde vaz 1324 Vehbi Recep ,, ,, 101 ,, 110 
ve münderecatını tamamen ka- 1528 llya Papşado Kavaf Yolbedesteni 26 ,, 91 67 
bul ve ikrar eyledikten sonra No- 1563 Severyo Koben Korsa amili ,, 9 ,. 15 
ter kanununun 67 nci maddesi· 1740 Mehmet Manifaturacı Kantarcılar 18 ,, 64 17 
ne tevfikan tasdik ettim. 1783 Mehmet Rifat ,, Hurdavatçılar 20 ,, 73 34 

T.C. Beyoğlu Dördüncü No- 1814 lbrahim , Kahveci ., 21-22 ,, 6 
teri Mitat Cemal Kuntay res- 1916 Şerif Ali Gömlekçi ikinci sipahi 12 ,, 20 17 

mi mührü ve imzası. 2084 Eli Konya Kolimciler 40 ,, 55 
Genel sayı 4822 özel sayı 1/52 2115 lbrahim Kasket auıili Kavaflar 28-1 ,, 9 

Bu 10 Mayıs 1937. tarihli sir- 2189 Mehmet Marangoz ,, 49 ,, 21 60 
küler altındaki imzanın .şahsı 2194 Riza ve Nedim Bakkal ,, 53 ,. 22 
maruf olup bu defa Osmanlı ban- 2215 Moreno Alalof Elbiseci Kuzuoğlu 42-1 2 ,, 55 
kası lzmir şubesi müdürlüğü- 2272 Hüseyin Manifaturacı ,, 39 " 73 34 

2 20 
1 10 

1 38 
90 

2 48 
1 38 
3 85 
3 85 

ne yeniden tayin edilmiş olan 2796 Murat Ekmek bayii Hayrettin paşa ,, 5 50 
3612 Alazraki Rozaniz Mobilyacı Osmaniye ,, 9 32 9 32 «H. Harfut» un olup içindekile- · 

ri tamamen kabul ile ikrar eyle- Yukarda isimleri yazılı (86) mükeJlef namma Yeni Maliye şubesince 933 uıali yılı için isimleri 
dikten sonra bir nushası daire- hizasında gösterilen kazanç vergileri tarhedilmiş isede kendilerinin terki ticaret etmiş olup nerede 
de alıkonularak tasdik kılındı. bulunduklarının bilinmemesi hasebile ihbarnameleri kendilerine tebliğ edilmemiştir. Tebliğ maka-
1937 yılı mayıs ayının yirmi be- mına kaim olmak üzere keyfiyet usule tevfikan ilan olunur. 1690 (947) 
tinci salı günü. ~~~~~~-~:!::..~::::..~-~'!!!!~~~~~~,...~~~==~~========~====~~==~~====~~======~ 

T. c. tzmir ikinci Noteri Odemı·ş Adlı·yesı· Ceza evı· Ekmek 
M. Emin Erener resmi müh-

Genel sayı ~2;e J:~a:~~ı 1/52 S~tınalma Komisyonu riyasetinden: 
Bu sirküler suretinin dairede Odemiş Ceza evinde mevcut mevkuf ve mahkumlara 1-6-937 

saklı 4822 genel sayılı aslına uy- tarihinden 31-5· 938 tarihine kadar vedecek ekmek kapalı zarf 
gun olduğu tasdik kılındı. 1937 usulile münakasaya çıkarılmıştır. ihale 11-6-937 tarihine rastla
yılı mayıs ayının yirmi be,inci yan Cuma günü saat 16.30 da icra kılınacaktır. istekli olanların 
aalı günü. 

T. C. lzmir ikinci Noteri M. 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan tanzim kılınan şartna-
Emin Erener resmi mührü meleri lzmir, Ödemiş, Tire ve Bayındır C. Müddeiumumiliklerin-

ve N. imza okunamadı. den aJmaları ve münakasaya iştirak etmeleri lüzumu ilan o!uour. 
1679 (958) 30-1-5 1675 (949) 

Z AY 1 
iz mir Esnaf ve Ahnli Banka

sından satın aldığım 8598, 
8599, 8600 No. lu üç adet 
muvakkat hisse senetlerimi 
zayi eltim. Y enis:ni alacağım· 

dan eskisinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

Sabık lkiçeşmelik Büyük 
Yıldız oteli müsteciri Hasan 
28-29-30 1641 (934) 
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lngiliz silahlanma programının tat- mıştır. Yeniden iki saffı harp gemisi 
bikine ba;ılanm'I ve deniz teslihat pro- i11§<1Sı kararlaşm.,tır. Deniz teslihat 
gramına yeniden bazı ilaveler yapıl- programının ilk merhalesi, 938 senesi 

ı· 

YENIASIR 

, . 

1 
1 

haziranında katedilmi§ olacaktır. Fo
tograf, yeni inşa edilerek denize in
dirilen G=rdian adlı bir harp gemi
sini gösteriyor. 

Enchantree adını taşıyan bu yat İn
giliz kralına aittir. Amirallık için inşa 
edilen bu yat, taç giyme t&reni müna.-

sebetiyle kralın emrine verilmi§ti. 
Kral deniz ıenliklerine bu yatla i§tirak 
etti. Bir hatıra olmak üzere Amirallık 

PAZAR 30 MAYIS 1937 -

yatı kralın emrine terketti. 
mis sulannda, gece ıfıklan 

rüyOTsun.uz. 

Dünkü Konsey toplantısında hararetli münakaşalar oldu 

Yal nsiya mütareke teklifini reddetti 
................................................................................ llll'J .. 

Delvayo, konseyde beyanatta bulunarak ispanyada 
faaliyet gösteren Italyall gönüllülerine hücum etti 

ispanya hükümeti tarafından neşredilen beyaz kitapta ltalya ve Almanya mes'ul gösteriliyor 
Cenevre, 29 (A.A) - Milletler 

Cemiyeti konseyi dün ispanya hü
kümetinin dahili harbe ecnebi mü
dahalesi hakkındaki muhtırasiyle 
meşgul olmuştur. ispanya delege
ei Delvayo, Almanya ve ltalyaya 
\şiddetle hücum ederek ltalyanın 
İspanyadaki askeri hareketleıini 
uzun uzadıya izah etmiş ve Al
manlar tarafından Guernicanın 

~
mbardımanı meselesi üzerinde 

urarak lngilterenin bu hususta bir 

1 
hkik komisyonu teşkil için ızhar 

'etmiş olduğu arzuyu hatırlatmıştır. 
Mumaileyh ademi müdahale si

\yasetini tenkit etmiş ve tavas•ut 

1teşebbüsünün adilane bir hareket ol
rnadığını beyan ederek reddetmiş-
tir .. 

! 
Keza Milletler Cemiyetinde aza 

bulunan devletlerin menafiini aza 
olmıyanların menafiine feda et
mekle itham eylemiştir. 

fngiliz Hariciye nazırı Eden her 
türlü intizarın hilafına olarak ls
panyol meselesinin konseyde mii
nakaşasını kabul ederek ademi mü

''dahale siyasetinin güçlüklerine ve 
kontrol sistemi sayesinde basarılan 
terakkilerden bahseylemiş, b~ndan 
sonraki ilk hedef yeni ecnebi gö
nüllülerin geri çekilmesini elde et
mek için mütarekenin zaruri oldu
ğunu söylemiş ve ispanya ihtilafı
nın bütün Avrupaya sirayeti tehli
kesinin fevkalade azalmıs bulun
masına rağmen lspanyoı' işleri üze
rinde bir anlaşmaya varılmazsa bu
nun Avrupa barışı için hayırlı bir 
alamet teşkil edemiyeceğini ehem
miyetle kaydetmiştir. 

Eden bilhassa lngilterenin ispan
yanın mülki tamamiyetine verdiği 
büyük ehemmiyeti tebarüz ettir
miştir. 

1<.ata/011ra lıiikıimeti reısı 

B. l.uıs Kompanis 
rinde bu kitabın Faşist ltalyanın 
kuvvet ve kudretine bir delil olarak 
telakki edilmesini hayretle karşı
lıyor .. 

Daily Mail, ltalyan hükümetinin 
kitapta mevcut ithamlara hiç bir 
suretle cevap vermek niyetinde ol
madığını kaydederek diyor ki : 

ispanyada ltalyan gönüllüleri 
mevcut olduğunun daima kabul 
ve fakat muntazam İtalyan kıt'atının 
bulunduğu iddiası reddedilmektedir. 

Daili Herald yazıyor : 
Mussolini Avrupada silahların 

tahdidini ve bekasını arzu ettiğini 
Amerikaya bildirmiştir. Sözle de
ğil, icraatla olmak şartiyle hiç bir 
kimse onun kadar barışa hadim ola
cak vaziyette değildir. 

Nevs Chronicle ezcümle diyor ki: 
Bütün bu vesikalar bize yeni hiç 

bir şey öğretmiyor. Ve İtalyan mü
dahalesinin ademi müdahale an
laşmasından ve lngiltere ile gen
tlemens agreement'in akdinden 
sonra da devam ettiğini gösteriyor. 

KARAR SURETi MOT AREKE İSTEMiYORLAR 
Cenevre, 29 (A.A) - Milletler Londra, 28 (A.A) - ispanyada 

Cemiyeti konseyi ispanya işlerini bir mütareke akdi teklifini Yalen
müzakereden sonra yarın umumi sıya hükümeti kat'i olarak reddet
toplantıya arzedilmek üzere bir miştir. 
karar sureti üzerinde mutabık lspanyol hariciye nazırı Giral 
kalmıştır. Royter muhabirine yaptığı beya-

Bu karar suretinde bilhassa fs- natta hükümetin her ne şekilde olur 
panyadaki ecnebilerin geri alınma- ise olsun bir mütarekeyi kabul ede
sı yolunda sarfedilen gayretler tas- miyecegını söylemiş ve ancak ec
vip olunmaktadır. nebi gönüllülerin geri alınmasına 

Roma, 28 (A.A) - Valensiya 1 muvafakat edebileceğini ilave ey
hükümetinin ispanyadaki !talyan · !emiştir. 
müdahalesi hakkında neşrettiği be- Paris, 29 (Ö.R) - Valensiya hü
yaz kitap bir manevra olarak telak- kümeli ispanyada tavassut teklif
ki edilmekte ve yegane neticesinin !erini reddetmiştir. Hendaye lngi
Milletler Cemiyeti için yeni bir liz sefirine bu esasta bir nota ve
darbe teşkil edeceği beyan olun- rilmiştir. Bu notada Cümhuriyet 
maktadır. hükümetinin ecnebi gönüllülerin 

BEY AZ. KIT AP NEŞREDiLDi geri çekilmesine taraftar olduğu 
Londra, 28 (A.A) - Bütün ga- bildirilmektedir. 

zeteler bu sabah lspanyol beyaz ki- Paris, 29 (ö.R) - Milletler Ce
tabı hakkında neşriyatta bulunmak- miyeti konseyinde dün akşam B. 
tadırlar. Delvayoya cevap veren B. Delbos 

Times gazetesi, münhasıran ita!- ve Eden İspanyanın tamamiyetinin 
yan müdahalesinden bahsederek her iki devlet için ne kadar mühim 
Almanya hakkında ne bir vesika- olduğunu kaydetmişlerdir. B.Eden 
dan ve ne de Alman kıt.asının ademi müdahale siyaseti hakkındaki 
mevcudiyetinden bahsetmemekte- hücumlara cevap olarak bu siyase
dir. tin elzem olduğunu ve Avrupa sul-

Daily Telgraf, ltalyan mahfelle- hunu muhafaza ettiğini söylemiş-

tir. Bunu müteakip ademi müda
hale yolunda elde edilen terakki
leri memnuniyetle kaydeden bir 
karar sureti kabul edilmiştir. 

Londra, 29 (A.A) - Ademi mü
dahale komitesi dün öğleden sonra 
ltalyan hükümetinin protesto nota
siyle meşgul olmuştur. Bu notaya 
göre 26 mayısta lspanyol hükümet 
tayyareleri ltalyan harp gemileri
ni bombardıman etmişlerdir. Bom
bardıman neticesinde Palama De 

MiLLETLER CEMiYETi 
iŞ GöRDO 

Paris, 29 (Ö.R) - Fransız ma
hafili Milletler Cemiyetinin 97 inci 
celsesinin çok iyi İş gördüğünü kay
dediyorlar. 

Bir taraftan Sancak hakkında 
Cenevrede imza edilen anlaşmalar 
Fransız - Türk dostluğunu ve Ak
denizde kollektif emniyet prensibi
ni takviye etmektedir. 

Sancak Türk ahalisi daimi bir 

gönüllülerin geri alınması mesele
sinde ısrar eden bu karar suretinin 
kabul edileceği ümidini bildirmiştir. 

lspanyol delegesi B. Del Vayo be
yanatta bulunarak demiştir ki : 

- Yapılan müzakerede ispanya
da ademi müdahale meselesinin tat
bikatında elde edilen terakkiden 
bahsedilmiştir. Bu hal, ltalyan ve 
Alman müdahalelerinin hiç tahmin 
edilmiyecek mikdarda askeri müf
rezeler sevki suretiyle açık bir ta-

ispanya komünlst ;~,t~ı Klitibf/J/nıı-
mısi Bay foze Diaz bU' 

bir tecavüz vak'ası karşısında bl 
lunduğunu çünkü müsellah ecne 

k 1 . . . • buııı· 
uvvet erının cemıyet azası t" 

nan bir devletin arazisini istila e 
miş olduğunu beyan etmiştir. 

Litvinof demiştir ki : 
0
1 

- Ecnebi müstevliler lspan:Y. 
sı' 

kendine hiç uymıy~n 
8

, 

yasi bir rejimi kabul ettirmege ç , 
lışıyorlar. Eğer bu teşebbüste J!l;e 
vaffak olursa diğer memleketle .. , 
isyan çıkarmağa matuf buna J!I~, 
mas il vak' alar karşısında kalın3 ,·a 
lığımız da muhtemeldir. ls~1\. 
memleket halkının istediği bır }ı 
kümete sahip olmalıdır. Temsil ~; 
tiğim hükümetin kendine ınalı5 ıı 
bir ideolojisi vardır. Fakat bll11

1, 
başka memleketlerde tatbik e e' 

meğe hiç bir zaman teşebbüs etıfl 
3
, 

Madrıd'den hır >törüniiş: Bu fotoğraf /sponya lıiikiimctı tarafından mşredilen ve lıaıp /ecayii11i gösteren biiUende miştir. Milletler Cemiyeti Ispan:Y 1• 
çıkatılmıştır. l'otoğra/ın altında şu cümle yazılıvdı: "Madıid bır zaman böyle modern bit şelıirdı. Şimdl enkaz olmuştur nın mukadderatıyle alakadar Je 

Majorkada demirli duran Guarto muhtariyet içinde liberal bir rejim- arruz şeklini almasına mani olma- mak İstemezse sureti kat'iy:Y'ıı· 
kruvazörüyle muavin kruvazör- den isti~ade edecektir. Diğer taraf- mıştır. O vakitten beri ispanyadan mahvolmağa mahkum olur. J(o ~ 
d_e bulunan !talyan bahriye zabitle- tan, Surıyenin de ileride iltihakına bahsedilirken bir çok defa «İki taraf» seyin ispanyanın davetini Jl~il 
nnden altı kişi ölmüş ve bir kaç ki- açık tutulan Türk - Fransız aske- ıab· . k il l t I l h.. itibara alacağını bunun için u 
şi de yaralanmıştır. ri anlaşmasiyle Suriye hudutları k .. mı· b~ tanıfmtanış ı,r. spanyo u- etmek isterim. ,.. 

ADEM! MÜDAHALE minat altın lınm k d B ume 1' ır ara spanyanın meş- ıı•· te a a a ta ır. . hük.. . .1 d·- f I Edenin müdahalesinden so 5, 
TOPLANTISI Delbos haklı olarak bu tesviye su- ru u~et~ik~ ~al ıge~ara t~n s- Yeni Zelanda ve lsveç murahlı3~, 

Cenevre, 29 ( ö.R) - Ademi mü- retinin siyasi ihtilaf kadrosunu çok panyayı .şırn ı e .tıran .. •syan 1 lrnı 1 1 1 uraı• 
d k il hakkı d b k 1 arı söz a ş ar ve ngi iz m Ltr 

ahale komitesinin umumi içtimaı geçtiğini aydetmiştir. mesu erı . n a aynı ta ırı u - h b d 1 11 ı• 
salı günü Londrada yapılacak ve lspanyol meselesine gelince, B. !anılmasına razı olamaz. t"~sı'-· gi i o;lar .. ; hs~a~y~n~ jçtİ' 
ispanyada harbin insanileştirilmesi Delvayo konseyin karar suretini Bu protestodan sonra reis karar ur u ecne ı mu a a esın ~ biİ' 
meselesi İçin iki taraf nezdinde Cümhuriyet hükümetinin maksa- suretinin kabul edildiğini ilan etmiş nap edilmesi lazım geldiğinı.. bil' 
yapılacak teşebbüs hakkındaki mü- dına nail olduğunu gösterir şekilde ve konseyin doksan yedinci içtima tün ecnebi gönüllülerinin gerı 3 

asi 
zakerelere devam edecektir. Di- tasvip etmiştir. Konsey ispanyada devresini kapamıştır. ması için bir mütareke yapıl'." ,ıi 
ğer taraftan Palma limanında bu- beynelmilel hukuka muhalif harp Cenevre, 29 (A.A) _ Milletler İcap ettiğini ve Milletler CeJ!11~i· 
lunan bir İtalyan vapurunun bom- metotlarını ve açık -hirlerin bom- konseyinin ademi müdahale )>o 4 

r- Cemiyeti konseyinin dünkü top- IJ!!ll' 
bardınıanı sebebiyle iki tarafın ev- bardımanını takbih etmiş, lspanyol tesinin gayretlerine müzahir 0 

1 il · · k d lantısı esnasında Del Vayonun nut- ik d ve ce riayet etmeği kabul etmi• mi etını mu a deratının biricik · tiza ettiğini söylemişler ir. ı,, 
ld ki ' k kundan sonra söz alan lvan Del- J3a""' o u arı emniyet mıntakası me- hakimi mev iinde bırakmak üzere Bilbao, 29 (A.A) - Bugün . Jeri 
1 · d · ·· ..... led 1 1 ·11 ı· d im b~ bos ispanyaya ademi müdahale si- 1 1 1 sır se esı e pazartesı gunu og en son- spanyo mı e ın en o ıyan u- ar a asi er arasında harp e )lali> 

ra Tali komite tarafından tetkik tün muhariplerin ispanyadan çekil- yasetinin verdiği neticeler hakkın- mübadele edilecektir. BilbaO dil• 
edilecek ve bu usulün tatbiki için mesini tavsiye etmiştir. Bu karar da izahat vermiş ve bu siyaset sa- mahkemesince idama mahklı~ e ile 
tedbirler düşünülecektir. sureti Londra ademi müdahale ko- yesinde ihtilafın büyümesinin önü- miş olan Alman tayyareciler• e' 

LiBERALLERiN KARARI mitesinin nüfuzunu korkulduğu gi- ne geçildiğini söylemiştir. bir kaç ecnebi daha iki Rus taJYtaa~ıı· 
Londra, 29 ( ö.R) - Liberal par- bi azaltacak yerde onu takviye et- Nazır Milletler Cemiyetinin Lon- · · b k 1 1 ·ı r cısı ir aç spanyo ve ası e stt 

tisi asamblesi k bu sabahki ıçtımaı rniştir. 29 (ÖR dra komitesinin gayretlerine mü- fından tevkif edilmiş olan fra~ıı 
esnasında bir arar sureti kabul ede- Cenevre, . ) - Milletler h. olduğunu ve yalnız lspan- t .1 . d M il t DaU 
rek hükümetin ispanyadaki ade- Cemiyeti konseyinin ikinci içtima- za l ır milletinin kendi mukaddera- gaze ecı erın en a ed 
mi müdahaleyi müessir kılmak ve ında reis lspanyol hükümetinin Is- yo • . _ ile mübadele edilecekler ir. bıra' 
iki taraf ordularındaki gönüllüleri panyadaki Alman ve !talyan mü- tına hakım bulundugu hakkında Basklar tarafından serbest 1ı~rl' 
geri almak için bir mütareke akdi dahaleleri dolayısiyle yaptığı mü- ittifakla bir karar sureti kabul edil- kılacak olan esirler bir Fransız };:' 
hususunda bütün nüfuzunu kul- racaat hakkında hazırlanan karar mesını meclise teklif etmiştir. gemisi ile Bayonnea nakledilece 
!anmasını talep etmiştir. suretini okumuş ve bilhassa ecnebi Litvinof, bundan konseyin sarih )erdir. 
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ift"il .. "' .. ı ~ ere o~ut er: 
• 

Bahçe 
Ye çiçek 

~heraklılarına Galatasaray Ankarada Galip 
ağada assa bu mevsimde ve meyva 

~l~d tımı:zın yaprak ve genç d"l- B T •• k d A k G •'- •• •• 1 
~~~~ ~:~~:r~:;t,~:t~:b:~ik~ erç ur er onanma- n ara ucu guze oy-
~r.l:!~:;::~~!':~:=~~':;~~ı~ mızın takviyesini istedi~ nadıg'"' ı halde mag'"' lôp oldu lillJ.ıt "~bulutlu giderse bunlar mu-
'-nnı 0 duğu nebatın yaprak ve dal-

Kamutaydaki nı üzakereler 

Siliife 3 

11r777/'77.L7.ZZ:TZT..L2'lf//././.J:J'n~ 
l'!' .. 

KOŞEMOEN 

•• 
Olümün büyüğü 

Nasaraddin hocaya : 
- Kıyamet ne zaman kopacalı 

demişler .. 
-- Karım ölürse küÇük kryamet, 

ben ölürsem büyük kıyamet kt>pa· 
cak! • 

Cevabını vermiş .. 
Ben bunun makusi bir şekilde: 
-- insanın içinde 1<i kuvvet ölür· 

se büyük kıyamet, kendisi ölürse 
küçük kıyamet kopar! diyeceğim. 

ları h tamamen kaplayacak ve 0 n- Eski tekaütlerin yeni kanuna uydu- Bugu··n u·· çok spor- Dog" anspor maç! 
ılar astalandırarak kurutacak ka- Hayat beşikten mezara kadar biı 

O çoğalırlar. rulmaSl şimdilik mümkün gÖrÜfmedi ala~ kayle bekfenı·yor yoldur amma herkese bir vasıf tak· 
nır .,,nun İçin bu haşereyi herkes ta- mış, sırtına bir yük yükletmiş kap-
Çok ıne .. :zararına uğnyanlar bundan mış, koyuvermiştir. 

B Uşteki bulunurlar. Ankara, 29 ( Yeni Asır - lkinci tele- rek: Ankara, 29 ( Telefonla ) - Galata-!' sini tehlikeden tehlikeye düşürdüler. Arkanda bir çok düşmanlar var· 
u 1 fon ) - Kamutayda milli müdafaa büt- - Türk ordusu Türkün yegane var- 1 d d . . tl . . 

ılaJı n_ar her nebatta olduğu gibi saray takımı bugün öğ e en sonra yeni Ve oyun üzerin e müessırıye erını dır. Sen tavşan onlar ta:zı habrel 
PIQ a ı:ıı"b~ade gül, şeftali, bakla, kar- çesinin müzakeresinde Vekil Gene- lığıdır. Türk milleti de varlığıyle kah- stadda kalabalık bir seyirci kütlesi gösterdiler. Koşacaksınız .• 
"-ı. gt ı nebatlarda çok zarar yap- ral Kfızım Özalpın gururu oksayan ve I raman ordunundur. huzurunda ilk maçını Ankaragücü tık devre ikiye karşı üç golle Gala- Bu yolda çıkan engeller sana : 
• ..,~ad C kıvanç veren sözlerinden sonra bir- Demi~tir. k ı St dda vekiller ı hin ı· 1 d" D ı D b~ ır. erek böceg"i, gerekse h ta ırniy e yapmıştır. a tasaray e e ne ıce en ı. - ur. er. 
~or k ha · 1 ·· 1 1 d B. Istamat (Eskişehir), meç ul as ~lııını herkes tanıdığı için bu hu- ço tip er soz a mış ar ır. - ve mebuslar nazarı · dikkati celbedi- İkinci devrede oyun canlı, fakat mü- -- Sus! Der. 
~ .... _fa:zla izahata lüzum görül- Söz alanlardan General Kazım (Di- ker ruhunu hürmetle ~, B. Emin 1 yordu.. essir değildi. lki taraf ta birçok fırsat- ·- Dön! Der. 

ii'l§tır. yarıbekir), hava subaylarına verilen Özalp (Eskişehir) de şu sozleri söyle- Sahaya evvela Galatasaray takımı !ar kaçırıyorlardı. Bu devrede iki ta- Şeytanlar, kara koncoloslar, ej-
~lı Urada yalnız nebat için çok za- uçuş hakkı ile, denizaltı subaylarına miştir: çıkmış ve bunu Ankaragücü takip et- kım birer gol atmış ve Galatasara~ derler ve hele melaike suretinde 
~"j tehlikeli olan bu hastalığın verilen meslek parasının hiç olmazsa - Ben ölmeden, Türk çekici, Türk ıniştir. takımı üçe karşı dört golle galip gel- korkunç düşmanlar görünür. Şey· 
lay.,, tke , yapılabildiği takdirde ko- nısıf derecede arttırılmasını teklif et- zekası ve Türk demiriyle Türkiyede Galatasaray takımı oyunun ilk yir- miştir. tanlar aldatır, kara koncoloslar ma-
~lıı e_ ati olan tedavi usulünü" an- miştir. yapılmış zırhlı görmek istiyorum. mi dakik.'.lsında çok canlı oynamış, ••• :zi hulyası, istikbal korkusu verir, ei· 

ç':'l&ız: · Söz alanlardan Afyon say lavı Bilahare evvelce eski tekaüt kanu- seri hilcumlarla hasım kalesine tehlike Bugün stadyumda tl'çok ve Doğan- derler korkutur, melaikesuratlılar da 
~.~~e~ Ve ağaçlarını sevenler bu B. Berç Türker, donanmamızın Ya- nuna göre tekaüt edilenlerin yeni te- olmuştur. Oyun böyle devanı etseydi, spor takımları oynayacaktır. Namık yolu unuttururlar. 
l .. ...,.gı gör"" ·· t d · vuz kuvvetinde daha bir zırhlı ile tak- Gal tasar b"" ··k b" f kla ali lı ld - · · o k takımı b Sen bunlara mag"lup olup ta için· ~! 1 ur gormez e avıye kaüt kanununa uydurulması görüşül- a ay uyu ır ar g p yara o ugu ıçın uço u dekı" kuvvetı" kaybettı·n mı· ı"şte- o o!J,~rlarsa daha kolay muvaffak viyesi lüzumunu ileri sürmüştür. 1 K gelebilirdi. kadroyu muhafaza edecektir. _ 
ı. ·~ arı "b" ba 1 dah · · B d h 1011 · · t müş ve vekil Genera llzım Özalp, zaman kıyametı·n büyüg" Ü kopmu• ~Otu gı ı ne t arını a ıyı un an sonra, arp ma erının er- Fakat Ankaralılar açılarak va:ziyeti Nejat, Ali, Ziya, Mustafa, Enver, • 
likÇc ınuş olurlar. Çünkü zaman geç- fil görüşülmüş ve Gümüşhane saylavı şimdilik bütçede buna imkan olmadığı- lehlerine çevirdiler. Galatasaray kale· Şükrü, Basri, Adil, Sait, Kemal, Saim .. ve tazı seni yakalamıştır. Yakalan-
tııdeı hasta yapraklar kıvrılır. Mü- Durak Sakarya, kahraman orduyu öve- nı söylemiştir. - dıktan sonra da sür bre sür! Ömrü-
~tın e güçleştiği gibi bu yaprak- -----..;.,.;_ ____ ..;.. ___ _;_..;,. ________ -= Milletler silahlanıvor nü sefalete terkeder gidersin .• 

~lır o tedavisi de imkansız bir hal Türk - Fransız murahhasları J Sorarım size : 
~ak· vakit bu dalları kesmek ve Artık ölümün ne kıymeti kalır bu· 
en :~k İcap eder. Bununla beraber k B h b rada .. Hayat kuvvetini, enerıısını 
t<ırııı ~tevlişekilde bile nebatı kur- Ikı· ltı·la"' f vesı· ası unun ar a varmıyaca- kaybeden,ruhsuzbirkalıpgibikuru 
llıiiıtık .. v~. hastalığın önüne geçmek bir gövde taşıyan kimselere ölü· 
\<lb k undur. Yalnız bu böcek cok ..., k• S •dd• d mün ne ehemmiyeti vardır, çünkü 
ıuı~d tekessür ettiğinden ve kom- ı·mza edı·ımı·ştı·r 2'ını ım e 1 ıa e emez ölüm diğerinden korkunç değildir. 
llıiş an uçarak daima temizlen- ~ Hayatın her kahrına mukavemet 
Rel b~İ tedavi edilmiş nebatlarınıza - Baştaralı birinci sahifede _ ve mücadele edecek kuvvete '!ahip 
ne~t: eceği~~~'.' tedaviden sonra - Baştaralı birinci sahifede - 936 ve 937 milli müdafaa bütçeleri arasında üç buçuk milyonluk bir fark olmadıktan donra toprak altında 
lekr goz onunden ayırmamak ge- rumak kaygısıyle hareket ediyordu. İşte bu vaziyette Milletler Cemiyeti vardır. 935 senesine nazaran bu fark altı milyon liradır. Bu çoğalma ordu kalsa da birdir, üstünde ge:zse de .• 

ır. metodlarının iki taraf arasında itiraz kabul etmiyecek bir tesviye sureti teşkilatımızın genişliğini gösterir. Hatta toprak üstünde ge:zen böy· 
&ö ~~avj usulü : Nebatta hastalık bulmak için elzem olduj;"Unu müşahede ettik. Milletler Cemiyeti bir defa Ordumuza her hususta kifayet edecek kadar esliha ve malzeme temin leleri cemaate bile mu:zırdırlar .. 
llil~u Ur göriilme:z Arap sabunu. adi daha ümidimizin yerinde olduğunu gösterdi. Ümit ederim ki Sancak ;ına olunrnuştur. Bu meyanda harp sanayii tesisatımız da tamamlanmıştır. Ba- Kendisine hayat hakkı temin ede· 
ı.1.un veya inhisar nikotini madde- yasası buradaki ahaliye, yeni müessesenin kadroları dahilinde, 17 seneden- rut ve tayyare gibi vesaiti memlekette imal etmek imkfuıları elde edilmiştir. miyenin başkasına hayrı değil, an· 
~ l~den hangisini tedarik edebilir- beri bizim gayretlerimizin hedefi okın ahenkli bir inkişaf imkanını verecek- Ordumuzun asil, manevi varlığı hakkında söz söylemeği zait görüyorum. cak zararı dokunur. 
r nı;z, bunlardan yüzde 1 5 nisbe- tir. Fakat bu anlaşma mevzuu olan meselenin kadrosunu çok geçmektedir. Onun nasıl yetiştirildiği malfununuzdur. Esasen milletimizin askerliğe olan Ona ölüm küçük kı~~~';i~~· 
1
nde su ile b" hl· ı ' k h Mısırın Milletler Cemiyetine kabulü münasebeti« le söylediVi nutukta hevesı· ve kabili" eti üks" kJ·gı·· · te · bn kted" T .. k ·11 ti d ,_ ır ma u yapara Ps- , " Y onun y e ı nı mın e e ır. ur mı c or u-
~knebat ü:z_ erine püskürtünüz. Bô- Türkiye delegesi Türkiyrnin {arkl Akdeniz statüsl.:ne bağlılığını btırlat· suna paras;.nı da, malını da, canını da feda etmekten çekinmemiı;ür. 

dah d ml§tır. İskenderun meselesinin halli Türki"eyi şarki Akdenizdeki sulhun Bu şerait altında cümh" • t d ili t· · · b""yük" h kla • <ı zıya e yaprakların alt kı- , unye or usunun m e ımızın u a rını 
•l"'J muhafazasına bag·lamak!adır ve Fransa hükümetinin Suriye ve Lübnanla yüksek menfaatle ını· · h h tte " k 1 k - d · ı :• a:•nda bulunduğundan bun- r er an ve er sure ... yı ıy e oruyacagın an emın 
lil,ın ıla . . l muahedclerini imza ettiği sırada istihdaf ettiği eseri lamamlanıaktadır.> olabilirsiniz. Bunu iftiharla söyler ve bütçenin kabulünü rica ederim.> 
•tıtıelidi~ ;r.ıc: ıs ~~m.ak~ına dikkat EDEN iN SÖZLERi Ordumuzun her sahada aldığı hamleleri tebarüz ettiren nutuk dakika· 
llııı · aç an ır ı ı saat sonra Bunu müteakip İngiliz hariciye nazırı B. Eden Fransız hariciye nazırı !arca alkışlanmış ve hatipler fikirlerini söyledikten sorıra bütçe aynen ka-
~Ör~r.~ne edilirse haşerenin öldüğü B. Delbosun nutkuyle görüş birliğini bildirmiş ve Sancak için kabul edilen bul edilmiştir. 
•on ur. Buna rağmen bir kaç gün tesviye suretinin ahalinin menfaatlerini telif edeceği ve çok iyi netice vere
~Öt~~ t.a~talığın tekrar ilerlediği de cegi ümidini izhar etmi~tir. 
v U e ılır. Bu takdirde böcek ci- B. Litvinof Sovyet Rusya namına Türkiye ve Fransa arasında hasıl olan 
i~:dan tekrar gelmiş olduğundan anlaşmaclan mütevellit memnuniyetini bildirmiş ve iki tarafı tebrik etmiştir. 
Cln 

1 
tdcrarlamak mecburiyeti vardır. Konsey reisi bu beyanattan sorıra karar sureti raporunun kabul edildi· 

dil ı;;: .. için bu gibi ahvalde komşuları ğini bildirmiş ve İspanyol hükümetinin talebini tetkik etmek üzere celseyi 
İltir kcadeleye teşvik etmek ve tatil etmiştir. 
t•)• ~ etrniyenleri mücadele dai-

tıne "hb k 1 ( 1 ar etme azımdır. 

ö,11 lf_er hastalığı gördüğünüzde 
ti11 egitıi en yakın ziraat daire
teı: ~otürmeni"?: ve onlardan re-

1•terneniz ~ok isabetli olur. ) 
KEMAL ÜLKVMEN 

~lal kın ı 
şikayeti eri 

J epeköy pazarı 
alkın zaruri ihtiyacı 

liu~-ü ünülmemiştir 

ANLAŞMALAR iMZALANDI 
Cenevre, 29 (A.A) - Anadolu ajansının hususl muhabiri bildiriyor: 
Hatayın tamamil mülkiyetini temin eden Tüı·kiye - Fransa muahedesi 

ve Türkiye, Suriye hudutlarını kefalet altına al:ı.n Türkiye _ Fransa itilafı bu 
sabah Milletler Cemiyeti başkitabet dairesinde imzalanmıştır. Muahede ve 
itilMı Türkiye namına hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras, hariciye si
yasi ınüste§arı Numan Rifat Menemencioğlu ve riyaseti cürnhur umumi kB. .. 
tibi Hasan Soyak ile Fransa namına lıariciye nazırı Delbos, Viennot ve Pon
sot imzalamışlardır. Bu imzayı müteakip konsey derhal toplanmış ve San· 
cak meselesi hakkında raportör lsvtç hariciye nazırı Bay Sandlerin rapo
runu aynen kabul etmiştir. 

Konsey e~nasında Fransız hariciye nazırı Dclbos, İngiltere hariciye nazırı 
Eden, Sovyet hariciye komiseri Litvinof ve diğer murahhaslar Sancak me
selesinin iyi biı· surette halledilmiş olduğundan dolayı memnuniyetlerini 
söylen1i~lerdir. 

TÜRKÇEYE TEFEVVUK HAKKI VERlLDI 
Cenevre, 2G (A.A) - Anadolu ajansının hususl muhabiri bildiriyor: 
Dil mc-selcsi resmi li<an oları Türkçeye bir tefevvuk verilmek suretiyle 

ve her iki li~nııın kabuliyle nnticelcnmiştir. lıı•k Urnehmizin hayatı ucuzlat-
<l~~ll B'ayP..İ}·le öteden beri kur- ---------------------------~~ 
Qnettıı·. ~zarlardan biri ve belki en Maarı·f B l 
tqtıd 18

' hiç şüphesi:z -Tepeköy- pa- orç ar 
lı.tııı 1l_· Ne _ç<ıre ki bunu kuran, ma-

Yq toı:ıtled yesi pazardan önce ora- v k')' J b J D ) 1 tıı~br anacak halkın en mühim ve e 1 1 stan u a ev et er yine 
tJ..ıel em ihtiyacını teşkil ey!;yen 1 k J c:' meselesini düşünmemiştir... ge ece ö emiyecek mi? 
•tııı.(en hafta bu pazarı ziyaret lstanbul, 29 (Telgraf) - Vaşington, 29 (A.A) - Ha· 
kıbi bir talki:zliğine uğrıyan benim Maarif vekili bay Saffet Arıkan riciye bakanlığı vadesi Haziran 
~~<ıd - Ço yurd<laşlarım bu hususta b 1 d h ortasında gelecek olan borçlar ıu 1Rı · k l ugün er e şe rimize gelecek, 

•"t ' mtiş ü at olmasaydı belki . 1 1 b ı•ı ı ala· kadar memleketlere 
t • ltıa . ıse er e üniversitenin azı im~ T 

~.~dı rı yazmağa mecbur kal- tihanlarında bulunacaktır. yapılacak müracaati hazırlamış· 
k Si;~~· Bütün orta tedrisat müfett:ş- tır. Bu taksit faizlerile bir bu· 
L 

1~ •ırf Rcı;~n pa:zarı kaplı yan h_ al- çuk mi:yar dolara balı"g" ol· 
"il" he! ı el ı ı feri memleketin muhtelif mın-L .. ~ı~ a o maması o ayısıv P. maktadır. 
'>(; ... Ve Prkek kt·-· k t • k takalarına dag"ılmışlardır. lmti-

'tikı · · çe ıgı 81 ın ı pe Finlandiya hariç olmak üzre 
llııya.n ur. Mahalli ihtiyaca kafi ol- han!arda bulunacaklardır. borç!u dev'etlerin bu defa da 

ıı.,kiiy ı!:17arın tek bir helası Te- Bu nasıl şaka ? borçlarını vermiyecekleri zan· 
~'l.,, _edıyesi tarafından kapatıl- m:diliyor. 
~t<ı a~ Yıııe _ayni belediyenin han- Bayraklıda Salhane civarında sa-
tııeltıe _unı gırmesine müsaade et- ka yüzünden ağırca bir yaralan~a Çin nazırı 
v•~iy.,~~ ahaliyi tarifi müşkül bir vak'ası olmuştur. 
. llu he bırakmıştır. Kasap Ali oğlu Mustafa adında Romayı ziyaret edecek 
ıl~eb;ıylı~susta To > lı belediyesi ile bir şahıs, arkadB§ı Abdullah oğlu Roma, 28 (A.A) - Çin bari· 
eyler b ıgının nuz ı dikkatini celp Hasımı iterek tren raylarının üze- ciye nazırı önümüzdeki hafta 
81nı dil U~un bir çaresine bakılma- rine düşürmüş ve Hasan katı üze- Romayı resmen ziyaret decek 

erırn. rinden ağırca yaralanmı9tır. ve birkaç güo kalacaL tır. 
/[~~:rde Hacı ate- Yaralı memleket hastanesine kal- Mısır heyetinin birkaç azası 

k z elecektir. • 

----
Ingiliz kargosu 

batırıldı 
Valansiya, 29 (A.A) - Ray· 

ter Ajansı Cabih ismindeki 
l~giliz kargosunun Valansiya 
lımanında bir bomba tesadüfü 
ile_ battığını teyit etmektedir. 
Murettebattan yedi kişi ölmüş 
ve 8 kişi yaralanmıştır. 

ispanya harbı 
Valensiya, 29 (A.A) - Milli 

müdafaa nezareti tebliğ ediyor: 
Romadan gelen bazı haber· 

le~ Palama De Majorgue'un 
Cumhuriyet tayyareleri tarafın· 
dan bombardımanı esnasında 
bir ltalyan gemisinin hasara 
u_ğ~adığını ve ltalyan hüküme• 
tının Londra ademi müdahale 
komitesi nezdinde bu hadiseyi 
protesto ettiğini bildirmekte• 
diri er, 

Milli Müdafaa nezareti ge· 
Çen Perşembe günü Alman 
deniz kuvvetleri kumandanının 
ihtarına verdiği cevabı tekrar 
eder. 

1 - Alman ve ltalyan harp 
gemilc!ri Majorgue adasının 
kontrolile mükellef değildirler. 

2 - ı<ontroliin ispanya ka· 
ra~uları dahilinde yapılmıya· 
cagı evvelce kararlaştırılmış· 

tır • Binaenaleyh ltalyan ve Al· 
man harp gemilerinin Major· 
gue'da me,·cudiyet'eri hiçbir 
veçhile haklı görülemez. 

B. Titu!esko 
Gizlice Lıtvlnofla 

buluşmuş 
Paris, 29 (A.A) - Annecy 

den Havas Ajansına bildirild 
ğine göre, Titulesko dün An· 
necy gölünün kenarında ka;11 
Talloirsde gizlice Litvinof ilt. 
öğle yemeğini yemiştir. 

iki devl.:t adamı saat 17 y 
kadar beraber kalını !ardır. 

ALMANLAR 
1 Gemilerinin Üzerinde 

Tayyare uçma51nı 
protesto ediyorlar 

Barselon 29 ( A.A ) - Bu 
sabah saat 3,15 de asi tayya· 
releri şehri bombardıman et
mişlerdir. Ölen ve yaralanan· 
!arın adediyle hasar mikdarı 
henüz tesbit edilememiştir. 

Tayyare bataryaları asi tay· 
yarelerini kaçırmışlardır. 

Berlin, 29 (A.A) - Alman 
istihbarat bürosu tebliğ ediyor: 

Alman deniz kuvvetleri ku· 
mandanı Valansiya hükümetine 
sarih bir nota göndererek. ade· 
nıi müdahale kontrolüne me· 
nıur olan ve Palnıa De 
Majorgue da bulunan Alman 
harb gemilerinin üzerinde mü· 

kerreren Ispanyol hükümet 
tayyarelerinin geçme~ini pro· 
testo etmiştir. 

ispanyada 
Madrid, 29 (A.A) - Resmi 

tebliğ: 

Madrid cephesi: Netice ver· 
miyen piyade ateşi teatisi ile 
geçmiştir. 

Biskaye cephesi: Bask milis
leri hücum ederek bir kaç 
düşman mevzii zaptetmişlerdir, 

Diğer cephelerde kayde de· 
ğer bir şey koktur. 

Leh Cümhur Reisi 
Geçitte hazıi" bulunacak 

Varşova, 29 (A.A) - Leh 
gazete!eri Romanya-matbuatın· 
dan aldıkları haberlerde 7 Ha
ziranda Bek ve diğer iki na· 
zırla birlikte Bükreşe muvasa· 
lat edecek olan Lehistan Cüm· 
bur başkanının 8 Haziranda 
geçitte hazır bulunacağını bil· 
di·mektedirler. 

f'T,,GG'..//Z z.r/./.,c/./ .//7LJ./. _,,. 

Arasıra 
~EL./-"L7Z.c./7.17LZ.77%T.T/'TLT./ 

Y ahudilt•rin Türkçe 
k ·ı onuşması ••• 

Musevi dinine bağlı Türkle· 
rin Ispanyolca konuşmaları et· 
rafında geçenlerde bir hayli 
laf oldu, kendilerinden yüksek 

okumuş pek çok yurttaş aman 
bu lspanyolca edebiyatını bil· 

meyiz, yazısını bilmeyiz, neden 
Türkçemizi konuşmıyalım de· 
diler. Bu kolay birşey değildir, 

dil alışkanlığı öyle bir ayda iki 
ayda bir yılda iki yılda 

düzı:lmez, 
taraflarında 

Türkiyenin 
bir dil 

her 
leh-

çesi vardır. Kastanıoniye 
lzmir şivesi ile laf ettirmek 
nasıl zor olursa iz mirli yi de 

Konyalı gibi konuşturmak öyle 
zor olur. insanlar ana dilleri 

üzerinde çok hassasdırlar, çok 
uğraşmak çok çalışmak lazım· 

dır, Yahudilere hak veririm, 

dün Karataşda üç dört çocuk 

koşuyorlar, birbirlerine lspan· 
yolca söyleyorlar, lspanyolca 
kavga ediyorlardı. Birisi koşa· 

yını derken bana çarptı, düşü: 
yordu tuttum hepsi birden Is· 
panyol şivesile Türkce söy

lemeğe başladılar, uzaklaştın, 
arkamdan yine lspanyo'ca ço· 

cuk sesleri geliyordu, dıl çocuk· 
!ardan başlanırsa eyi olur di

yorduk. VaL.ıa dört çocuğun 
lspanyolca söylemesi yahudi· 
!erin Türkçe konuşmanıa~ı de· 

nıek değildir anıma bu işin özü, 
candan Türkçe konuşmağı iste
mek te, bir de devamlı, esaslı 
takip ve İrşad edebilmektedir. 
Ondan ötesi Türkçe konuşan 
yahudiler olur fakat cemaata 

konuşturmak, birer birer b 
ferde bu duyguyu uyanı 
makla mümkündür. Bunr ;~ 
ile zaman yapacaktır 
tarafı laftır diyorum, ' 
yanılmı orunı • 



t ya ~{:i:aiek istiyen yok mu? 

r ar!s 3ergisinde yıldızlar 
arası seyahat 

Afrikada kadın pazarı 
ve 3333 karılı Kral! 

Seylanda 
istediği 

.... 
kadın hakimiyeti vardır 
kadar koca alabilir 

insanlar makinalard 
çok dah.a kıymetlidir 

ilimle techiz edilişimiz yanın 
ahlakımız o kadar geri kalıyor Pw lel'8ieinde felekiyat. büyük 

lair mevki tutuyor. Bir çok fenni 
eğlenceler arasında «Yıldızlara 5eya
hat füzesi» en merak.lwdır. Hayali 
olarak bu mucizeli seyahati yap
mak imkanını veriyor. 

En uzak zamanlardan beri in
e.mlar eemanın manzarasını bütün . 
ilimleriyle birlikte kendi vasıtala
riyle temsile çalıŞllllflardır. Arşi
med bile buna uğraJlDlŞtır. Fakat 
fimdiye kadar bu c Temsiller> mü
kemmel değildi. Paria aergiainde ye
ai .uıtalar bu füze sayesinde haki
kate yakın bir hayal veriyor. 

Yıldızlar arası sür'at katan diye
bileceğimiz bu füze Birinci Albert 
caddesi boyunca Aerodinamik tek
lini yükseltecektir. Hareket merak 
ıyandırmaktan geri kahnıyacak bir 

Pek eski değil, -daha--b-u-nd_a_n_an_c .... a ..... k ..... bas_ı .. v•e•rdiğ-.-iıı-p-ara-dan memnun kalırsa Yazan: l!!:J1'1ı:u11in tanınmış tılosotla11ntfll 
elli sene rvvel, Fransanın Bretony eya-ı ve eğer satılması güç olan çirkin bir kızı C. E. M. Joad IJ' 
!etinde bir «evlenme panayırı> vardı I da varsa onu bel~ de sana. mükafat. ola- 1 Bi~ler insanlık . t.ab~t~in inkişa- mevcudil:eti:<lli'·. ilim, moded~ 
ki, orada evlenecek olan genç kızlar, rak ca~adan verır. B~ vazı:e~ ~1 ~: lfiyle ınsan kudretını.n .ınkışafı ar~- san1:'m .bırb~rlerıne _!-~lıl 
mahalll ehlivukufun nazarlan altında na güliıyor demektır. Çünkü çırkini sındaki uçurumun gıttikçe daha zı- tehlıkeli bir telde .• 
lakayt tavırlarla gczinirlcrdi. ev, güzelini de aşk işlerinde k.ullana-ıyade derinleştiği bir dünyada ya- bunlar kendi medeni~ 

Bir de Rusyada senede bir defa ku- bilirsin. ııyoruz. Modern illin, bize ilihlara kenedileri mahved~ 
rulan bir cnişanlılar panayırı> vardı ki, Eğer bakire ise, onu evveli dostları- yakl§8Il bir kudret ve kuvvet verdi- da~ sırf ilmin kendilerine~ 
hanım nine masalları ve Rus baleleri na gönd~irsin ve ancaı: ge~ kaldığı.za-lği halde, biz b'!nu .. mektep çocuk- dugu kuvvet .. ve. kudre~ ---~ 
bunların anana}annı muhafaza etmiş- man evıne alırsın, çünkil böyleliklejlannın mantaliteaı ile kullanıyoruz. etm~k . kabılıyetind~ o~ 
terdir. onun ilkah kabiliyetine malik olduğu Göklerde uçup dolaşan tayyareye dan ılen gelmektedir. 

Fakat hi\la Afrikada bulunan kadın ve sana erkek çocuk verebileceği ispat bir bakın. Matematik, dinamik,me- imanlar, makinadan ~ 
1 ' ih et bır· baloya veya bu- edilınic: olur. ı' kanik elektrik ilmi. bilgiyi tatbik aa- metlidirler. iman değerlerini 

pazar an, n ay -. ah - l · k madd" .... cri.in911i!'m 
günkU Garden-Partilere bemiyen bu Fakat sakın karını cAkantiD kralın- hasına koyarken .. zekanın .rol~ - tür eıtırme , . • •. ze 

yunlardan çok farklıdır. dan sonra almağa gitme. Kral senede 1 f8P ve madem maddelerın 19len- çok daha ehemmıyetlic:lır. ~ 
masum o 1 • de .. :ı_ • ı:L h kjL-tJe mal" lan 1 rdit• 
• Bunlar esir pazarlan değildir, hayır! bir defa adamlariyle beraber onnanın- 1 mesın goateruen ınce~ "'::s. ep- &a •• r um o. .~~ e •• 
Çünkü beyazın esaretini yıkmışlar ve 1 dan çıkar ve kadın mevcudunu tazele- 1 si. de insana üs~ o~ kabıliy~tle.~-

1 
cak, ilıml~ teçhız edılit~~ 

1 
insan ticaretini menetmişlerdir.. Fakat 1 meğe gelir. cMab lar arasında dolaşır.· dır. ll.k tayyarecilerı? pek gozlu- mnda ~likı~ız .o kadar .. ge. '
mademki bir kadın istiyorsun onu elbet Bilezik seçer, sonra bir kadın alır, bir lü~erıyl~. ~tlerı kahramanlık hyor kı, endua~ t~~ayulleri~·Y .. ~• 

k babasın- SÜ • tiha d sonra tekr b. ka- knlıtelerı ıdı. sanlan açlıktan oldunnek, 
te satın alacaksın, ço gençse on ın p c er ar ır . . . • k dev 1 . . mah ühar. 

larak E~ bU.n;ı.. d l b" ü ün ·· ·· ·· b · · · · imdi hır de bunların ne gıbı ma - ger erını v ap 
dan kullanılmamış 0 

·· g: 3 ....... ı::di a ır, ır am!_ cusunu, eşuıcısmı.. sat ve gayeler uğrunda kullanıldık- meylini tapyoruz. f 
bir fiat veremiyorsan o zaman en son saymıy · I "zd · ı· T Ben -L- bwttej~ . . .. 1 larak Çünk"" kralıiı üç bin üç yüz tuz .. arını go en geçıre ım. ayyare pu....::D fU 
sahibinden m~me 0 

.> • • • u . 0 
uç ne gibi itlerde kullanıldı ve hAIA ne bunlann mewlü biJainler . -~ 

1 cKap da ~le hareket edebilirsin: zevceye malik olması llzun.. Anlıyor-, .• ld k lla 1 ak d } T d. A ..+. d.. .. . bOI!""" ... 
.. lrunıldu~~· sun a 0 dan geçtikten aonra se- ıumu e u nı m. ta ır ay- ~r··v• ra:i'unna. . uşunc.etı, "~ 

Koyde ne zaman ~ ısuuu • Y ' ~ yareler müdafaasız ınsanlan param gıttiğı yerde ınkitaf ediyor. 1~' 
bili . ya gidersm· "'-bulu- nın oraya gıclip kadın araman saçma ' h' k. b --•--yorsun, ora • ~:~ 

1 
parça eden, yakıp kavuran, ze ır- fU var ı, u araıtırııHUm"ı 

nur. Hayvan, tuz, kumaş, fildişi. Qer olur.> l1eyip boğan bombalar atmak için istikameti tutmakta old~ 
tAlün varsa ve oradan beyazlar geçmiş- SEYLA.NDA kullanılıyor . .. Bütün bunlar, insan- ginlerin adım adını takip ~_.. 
se, gramofon da bulabilirsin. Kadın da . SEYLAN! Innt .denizinin ılık rüzgi- larda, şeytani bir hedefe doğru gi- lazımdır. Son otuz yıl içindeki~ 
alırsın. rıyle ok:iQnan, perılcr adası, renglrenk dildiği intibamı bırakmıyor mu) ve kctiflerin, yeni arzu ve ih 

Tabi? tercihan gencini intihap eder- çiçekler ve güzel kokuların adası, kıy- Bilgi sayesinde eriştiğimiz mükem- lara göre ortaya İf çıkanp 
sin. Çünkil işte ve aşkta bunlar daha metli tq1ar ve garip ~~~tlar adam. aşk mellepne ile sosyal çılgınlığımız etmekten ziyade, iti azaltmıt o 
mukavimdir ve sana güzel erkek çocuk- mevzuubahs olunca, şıırsız ada! f araaındaki bu büyük aykırıklığa n bilginlerin hatası değildir. , .. 
lar verir. Yaşuu dişlerinin sağlamlık ve Seylanlı kadın, kocasının hakimi bir her adım başında rastlıyoruz. Tekrar ediyor ve diyorum ki, ... 
adedinden öğreneceksin. Bunun için sa- zevcedir. Bir erkekle evlenince, bu er- J ilim sayesinde neler yapmak ~le~ .meaul tutmak ~akJuDt~ 
km ağzının içine bakmayı unutma! Kil- kek kadınm ailesinin emri altına girer. kabiliyet ve kudretinde olduğumu- ız değilız. insanlık cim1M1, Jll 
çük ve sert göğüslü birisini gör:?11ce, Onl~m evinde oturur ve onlar için ça-

1 zu bi~ düşüne~i~ l Okyanuslan tay- kqif ve ih~~ı .~yilikte •• k _.-
hemen acele edeyim deme. Çünkü on- 11.~ H" b' malik değil" dir Ha~ 1 yare ıle aşabıliyoruz. Telgrafla fo- nacak yerde kotülukte k~ 

~ır. ıç ır şeye . ua .. f d . E 1 . . .. d ttikl . ··def .-. r 
lar limonla ve balık safrasiyle yaptık- kans bile' çilnk·· karısı canı iste- togra gön enyoruz. v erımıze ga evam e en mu e~-M 
lan bir ilAç sayesinde pazarın devam di ... kaınadar ·k k.l u 1 __ !_ 'B .. h 1radyo yerleştirerek Seylan adasın- ların .hızını almak mecburiye~ 

1 

gı er e e ev.u:ı:uc. '1, ŞUp e- d B• Be . l d" l" • Ö •• ••zd L• } • •ncfe ~ ettiği müddetçe göğüslerini genç gös- . . . . aki ıg nın çan arını ın ı- yız. numu ea.ı on yı ıçı 1ıf1 
termenin sırrını herkesten daha iyi bi- sız ka~. aıl~mm refahına vesile yoruz. Yerin altında ve üstünde, fre .. ~ ya~ıl~ış olsa v~yahut •...., 
lirler. Eve dönünce hileli mal aldığının ?1~· Çünkü bütun bu kocalar onlar suyun üstünde ve alhnda yolcu- deg~lse, bılgınler bu muddet. ~~ 
farkına varırsın ama, iş işten geçer" ıçm çalışır çabalarlar. luk edebiliyoruz. dakı araıtırmalarının netic:d" .... 
Geri veremezsin. Aile reisi öltince, qefkatli zevcel ko- Yazı makinalan hiç gürültü çı- gizli tutaalar fena olmıyacakbtİM 

«Bakire olanlar çok pahalıdır. Onlar caları. arasından birisini intihap ederek karmadan yazıyorlar. Di§ler, a~- timi? in~n . yaşayışına ta~ 
mezatla saülır. Alacağın kadının sada- onu aile reisi yapar. Sonra da k.ızlariyle 1 sız ve smsız dolduruluyor. Zahıre umumıyet ıtıbarıyle m<>?e.rn klC. 
katl verecetm gözedir Hatta, ayni hikaye başlar. !elektrikle yetİ§tiri)iyor, Caddeler eğlence ve nete kabiliyetin•~~ ti,. 
evine bir iki ~dönmen. ihtimali Maamafih erkeklerin işini kolaylaş- ve yollar ISstikle dö§eniyor. Pen- bettinniıtir. Türkü söyleme~ 
de vardır. Eğer intihap ettiğin kızın ba- tıran bir kanun da yok değil... 1 çerelerimize ültraviyole tertibatı ya- na~ıp zıplamayı. unuttuk; ~ 
.. .. . . . .. . ~ Onlar da ayni zamanda birçok kadın- pılıyor. Fotoğraf makinalan hem yerme otomobıllerle, ot ~-~ 
~ ~ ~ ~yı hareket etti~ek ların kocası olabilirler! Böyle bir kadı- 'çekiyor .ve hem ~e. koı:ıuttı_ıruyor- dolatıyo~ ... N~~l .. k.?nuıul~ 
ıçm uç.. dort bin ~etrcye ~ yuk- nm birçok kocası vardır. Bir erkek te lar. Katil ve canılcrın ızlen radyo nasıl gorutuldugunu de fit( 
~~bir rampa ı~p ~ek lazımdır birçok zevcelere maliktir.. Her halde · ile takip ediliyor. Saçlara elektrikle radyomuzu açıyor, ucuz ve ~ 

i
ki ~ ~ ~~~en ~urtu~- çok mesutturlar ve .. Gayet tabü olarak 1 ondülaayon yapılıyor. Denizaltı dard eğlencelerden zevk ab1"'J; 

SetrJ<.&hl.o.r lem4da kendilerini bu vaziyette hissedecekleT maga mu~ıt. hır sur at, ~ sanı- b" k klan dır' lgemileri fimal kutbuna. tayyareler tlim ihtiyaçlarımızı kat kat ~ 
Alttaki resim: Seyaha.tin. ya.pıla~ağı 'it.ayal~ a~ bu muazzam zarfm içindedir. yede~~. binme~ biraz faz- ırço çocu var · ~ cenup kutbuna gidiyorlar.. tarak, hayatımızı ~ kar~ 

gardan o~uyor. Burada ne ~~· Jmıslı kılometrelik bir yıldızlar arası laca bır aur at keahebin. B Jk A B f Fakat biitün bunlara rağmen, ~.kle soktu. Her şcyın ~ , ~ 
ne elektnk ampulü, ne projektor seyahatten sonra dönmüş olacak- Buna mukabil «Aya 8eyahat> a an Dtantı 8Ş muazzam Londra oehrinin ortasın- ıçın hazırca yapılıp gelmesillt ~ 
yoktur. Duvarlanndan kendiliğin- )ardır. Bu muazzam 8eyahat ancak meselesi de henüz _halledilmiş ol- delegeleri topJand ,da. yoksul çocukların konfur ve yoruz.Düğmey~ basıp yapmakla .. 
den renkli renkli ıflklar çıkıyor.Her beş dakika sürecektir.!. mamakla beraber hır çok milletler 1 emniyet içinde kana kana oynıya- yoruz. Halbulu, hayahn ~.;Jf 
füze bir pil\Jtun idareRndedir. Geniş Bu otrakiyonda her ,ey Astro- küçük füzelerle ikna edici tecrü- -B--alı binnd salıiletle- tbilecekleri bir çocuk bahçesi kura- surette aadcleştirilınesi, sıhh~.,...,. 
~çereleri vardır. Yolcuları Sut Y o- nomya ilminin ve yıldızlar arası se- beler yapmıılardır ve yapyorlar .• _ Cenevre, 29 ( ö.R) - Küçük An- mıyoruz. Medeniyetimizin harika- ruh ve karakterimizi de ısıah 
lunda gezdireceklerdir. Arzdan ay- yahat tetkiklerinin tarifatına uygun Avusturya, Almanya, Rmya ve tant devletleri hariciye nazırlarının l lannı överken geçenlerde bir Hintli olacaktır. ~ 
nlarak yıldız aeyyahlan bir lahza- olacaktu. Bu -seyahatte uydurma bilh·- Amerikada otomatik bir ve ınümeuillerinin Cenevrede Yatr 1 filoeof bana fU acı imada bulundu : 
da 300 bin kilometre uzaklaşacak- hiç bir esas yoktur. Kullanılan sekiz ~e açılan parqutlar VMJtaaiyle tıkları t?_!>lantılar sonunda nqıe- cHaJdunız var, kuşlar gibi ça- Çekoslovakya 
lardır. Yolda kuyruklu yı}dızlara te- füze yıldızlar arası seyahat için llUf yapan poet:a füzelerinin brlatıl- dilen teblig tudur : bahyoraunuz, behklar gibi yüzü-
..düf edecckl~,.Merih, Jüpiter,Zu- bugünkü vasıtalarla yapılabilecek ması ~evam etmektedir. Me,bur Akvam Cemiyeti toplanblarımu yonunuz, lakin yer yüzünde nasıl başvekili 
hal seyyarelerıru, Arkturus dev yıl- bu gıbi aletlere benzer olacakm.Şim- Amerikan mühendisi Goddard ilk devamı müddetince sakı münaae- dola,mak Iazun geldiğini bilmiyor-
dızını, Av kö.~kleri nebülözünü çok diki halde yolcuları semayı bt~e- d~fa olarak magnezyum dolu bir bette _bulunan Küçük Antant de- aunuz.» ~Gffaralı birinci ~~~ 
yakından goreceklerdir. Arza dö- cek bir füze içinde nakil meselesi füze yapmağı düıünmüştür. Bu legelerı, Çek hariciye nazın bay Ka- Bizleri bu müvazeneaizliğe . sü- gaıiatan arasmda ekonomik b~ il' 
nerken aeyyaremizi muazzam bir halledilmemiştir. Güçlük kullanıl- alet aya varınca iştial edecek ve mil Kroftaıun riya.seti altında Ce- rükliycn iki faktör vardır : Bunlar- riki mesai aiatemi kurmaktır. Bi :f' 
nur kürresi halinde göreceklerdir •. ması lazım gelen büyük mikdarda parlakLğı arzdan görünecektir .•• nevrede müteaddit toplantılar yap- dan biri, tahrip kudretimizin aza- teşriki mesai daha şimdiden ~ 
Bu kürrenin üzerinde sadece ne- mahrukattan ileri gelfyor.Fennin ıim Diğer mühendisler de yakında kü- mışlarclır. Küçük Ant.ant devletleri- meti dolayısiyle gelecek harpte ta- resanet ifade edemez. 1 
hirler çizgi halinde ve Okyonuslar diki vaziyetin bir tonluk bir füzeyi çük hacimde bir posta füzesi fır- ni a!aka~ eden bilfunum meae-

1 
mamiylc mahvolmamız ihtimali, Hodzat ltalya ile Almanyan~ 

kocaman lekeler halinde göze çar- bu şartlar içinde gökte gezdirmek labnağı düfiinüyorlar. Bu füze Stra- lelerın gözden geçirilmesi esna- diğeri de sulh adını verdiğimiz de- bu ~ mü:)ıheret edecekleri ~ 
~tır. ~ratosferi, sonra havayı için 600 tonluk oksidrik mahrukat t~fer içinde seyahat ederek 28 da-- sında b~tün görüıülen mevzular-:virde istihsal kabiliyetimizin fev- izhar eylemi§ ve bu iki devletill ~ ..JI 
buyük bir sür'atle katettikten 90n- lizuna. kik.ada Nevyorku Londraya birle,. da tam bır anla~ ve ahenk mev- ,kalade bir surette büyük olmasına büyük alakaları bulunduğunu ;ır 
ra seyyahlar, bir milyann milyon Fazla olarak resimde görüldü- tirecektir. cudiyeti teyit edilmiştir. 'rağmen sefalet ve müzayakanın miştir. 

M;;-;acel'a Rom•n1 Tefrika No. ~a ikin bir sesle cevap veriyor: epeyce duruyor_ Hizinetçi salonu terk- bilen var mı? Meçhul herşey yalan .. , Yarattığı harikulidelik iliblıl' ~ 
- Bilhassa benim idddiamı makUl ederken mırldamr gibi aöyliyor: Hayat olmadığını söylediğimiz bu şeyle f vetmiştir. Cemadat, ezel ve ebet ~ 

• 

bir neticeye vadıracak.. :thtirasların l --:- Zek4 esareti.. Hep kuvvetli zaifi zihayat bir mahl!ik arasında sadece fark i da bir devri daim gibi uzaklaşıp '; Jllt 
mikrobolojiye ircaı keyfiyetidir- yenıyor" yoktur. İnsanda kan, devamlı bir su-,ruz.. İstersen liboratuvara ? 

1 - Nasıl?. - Haklısı':1- ~ benim iddiam bu rette devir yapan bu maddet bir An dur-t Tav§&llUl sevki tabüsi hakkında 
j - Hisst ve temayüllerin en girifti ve ya.. Kt.ıYVetli bır mikrop clm.iası zaif du mu hemen ölürüz.. Niçin, çünkü ğım eti.idil p.. f' 

ı en §ilmullilsü olanı bu değil midir? Ad&- t' d~cn bir b~enin bütün varlığını kuvveti üzerimizden refettiğimiz gibi bu i Cebinden çıkardıjı saata ~,, 
ta insanı sevki tabi! gibi hislere irca emıyor.. Demın ne diyordum.. A§ktan refi ameliyesi ortada kalan atalet bize! sol taraftaki pilli zile basıyor .. ~,..,. 
eden bu kuvvetin sebebi ve sırrı nedir, ~yordum.. Seninle enstitüde lar bir ömür kazandırıyor.. Nihayet muh-i kek adımla& tbrabiınin içeriJ• 
onu bulmak lizmı.. n~uz zaman da bu bahis vardı. telif Arıza ve vesilelerle duran bu kuv- ğ:ini görüyoruz. 

lıısilixedea adapte eden : VEDAT A. UZUNDOST Bence ihtiras bir seYki tabiidir .. Bir Aşka iDamrım.. Fakat bütün ihtiraslara vet, ölilmü tevlit ediyor. Demek ki ha- 11. 
a888888888 1e111818a88al188a8Naaaaaaaaaaa .. aa-•--••••••--··-·•••••••••••••••- ba • L!:..! il L:- j}ı • ercfgımv• ayn· • • da • • 'U'-- .. - Emret eff!fl_lm s· s· 1, __ 1_ yvanm aeYki taUUM e UU- tiruJll V l ı lSDll 0Da VerınJD.nar yat, kuvvet Ye madde mefhumları uze- Al .._'------ •• . 

- ız.. ız.. uzatıyor .. Hiçbir söz yok.. Bu üii.n:Aet- arasında ne· fark vardır Her ikisi de talıktır .. Devuız ve en büyük ıabra · · · · - ç.w WIUlllllll götür.. -~' 
Diye kekeliyor.. l rd kadar mihaniki ki.. .. hastalı.. P" rıne müessestir. Buna ınan dostwn_ Onun gelqi ve gidip ~~ 

e en o tabi1dir ların gıdır aşk.. Ah elline böyle Ku · msil tmiş b" d · ·· 
- N•ıl girdiniz?! Hasamn sigarayı alışı ve profesörün ~- LL.....a • ..ı:-.. :ı. vveti te e ır ma enın ~ man mesafesinde dÜ§ÜDCeli ~ ~ 
Profesör kahkaha üe gu··ı·· • .._,_,_dikten ~ı..·- - ~u, ~. bir uua-a PP9 ve ODU tahlil edebilsem. rine konmuş bir imal cihazı farzedelim. . . a ...L.L wrı--, ~ 

uyor.. pıposunu &.ClllUM: sonra Y~ - Neye yine daldın? Görecebin ki iddiamd ftffak la- B ihaz da k ti b" . geçırıyor .. SU"UA ve tamameıı 
- Allah allah, diyor. Kapıyı açtın hep ayni. Yalnız hareketten ibaret kal.. _ D'- .ddi hak . da.. cağım.. ~ mu 

0 
• u c ..:ı!-- dauvveb··..:ıe ır ış yapar .. lştelca Hasan ayağa kalkıyor .. T~ 4' 

bizi içeriye soktun_ Neden gônrıedin yor.. _ ~ ~ ., ~~'::*..._ d _ Nasıl? ~ ~ğı v uaur. . rarengiz duvarın yanına geli~~ 
., • • ~u mı . ...,UVW&& ..,....... <>- Birdenbire ayaga kalkıyor ve elini 14bo ı · · lar 

mı. Birisi daha dolgun.. Fakat geçıcı.. ğurduğu einayetleri. Hep api feyler Hasan hayret ve dikkat dol bM yukarı do v kaL:lırarak de edi ra uvara . gırıyor. .. • 
Dili tutulmuş gıöi patlak g6zleri kor- Diğeri ince kıvrımlarla uzanan iki du- değil mi! Ezelt şUpıbe içinde kıwanmai: lar altında arkad'flna pyri ~Y: yor· ya gru vam • • Kapı kendi kendıne ~~ ~ 

~korkunç dolaşıyor etrafta.. man ıütunu yükseJiyor. değil mi? "bu suali te.cih -a:.,_ · . .. . Libcxatuvarda)'l2 •. Bu selllf ~- , 
E. ~ Ef dim. .. . .. . ~·· - Bır gun gelecek ki yaratılan sun1 hafif ve fakat muttarit bir~ 

- E.. · z... en.. · .. A.. A.. anlı- - Böyle ışte Hasan.. Söyle bakalım, Huan ürker gibi koltukta doğrulu- - Kalp ve dDnat Asabı IU'1ISlnda böy- biyoloji ı----.1- '-- aczinden ku- riil" t"" •• L•L!_ ~ 
79mechm "dd" doğruluğuna kanaa irdİll Bereke -,...- ~' USU IMllUllL. ..... .. ı ıamın t get yor.. t versin ki o sırada çaylar le bir mikrop silsilesinin. oJduitma ina- ..:ı .. ~ı. .. ...t .. ]1 o...lr Tıpkı L-•- tb- Pr t: - •• ··-· • d dislııi9a' 

Hak.l ..;a;.. ffasaıı. ır·~ b" . ., eli da SetA-• ıııau.ıı--, ----il-- UCllUll oıaorun ao~enn e -~. --"" 
- 1Slft w30l" • 11 

"""9 lr mJ. g yor .uuui ODUD Vaziyetini gÖI"e-- nJyOrum.. 0mıa için.. -L!- -:L.: Jri • he be.L!-..1-- n- • b" ••zJ••1- ft.._f ~ ------""' 
h Valllahi bilmem dostum. B" k nwuu ....... l'M-Dl'DID y ~ u.rlzıyea ar ao u~ .. ..-ru e90I' .,,,.,..-~ 1 

• sen.. . .- . · • ırço. miyor. - Böyle ~y bulacaf!ma kanaat kecek.. - Cösiiyor ....... ~· e- ~ 
Bil& IUlmı uzun saçlı ~ oradaki inüabet tecriibe.ler kaqllllllda benim gı- - EvveJA beye ver, aptal herif.. Bu- ,ethfyor musun? En güzel ve en şiiri Huan iüına ediyor: tavp d" .. d•"'" ~ 

bir bltulu Hwııın altına çekiyor.~ hi "bir iman inanç duyu" Fabl bu da nu bir Ulrlü ötrenemiyeceksirı . Ynat ~ bu büyük ruh iıfinin bir - rabt ara&m . beşer de- ~nın nnapıı iP 

ıı lapya otmil)Gilar .. Cebinden p.ip<>- teaiibe ve mQplMdeierde, mb1r1.aJa- ol. Çayı dabcebin.. Jw-tahk ulduiw .kmat ptiri)ıaam jil?. . arw Y yıne _ ~- A 
- çıbrL-. te~J'OI· ~ bir- rm ~~~delil mi?. Hasan gözlerinin altmdan bu hare- lla!... - JWı1 Llıkia ~ ..,el - Dikkat et 111 nok1a7a.. _.. 
.. llklma .... llbı.. Küçük _..,.. Ki....._ P9'>1U1D1 - tahhmr• ketleri takip ediyor.. Blı "'-'• l&y- - Tr •ım . Bırak ~t&:aui ifa.. kup mecllıp ,.. ıa"" h.,yir ~ ._ yonıun orada .. 
- il lıaiıWd .... Hh • p M ~ ...... tllldiJW- Soma a S. _.an 6J ........ lmlliDM-.. Bala alp• fllF ..... ~1I .... J !r • i ......... 91i'? I t

1 
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Yazan: Mlfel Zevako 

\ıım .. 1111ma ..................... mıı::ı:m1 .. ...,, 

Surl·y Ba v ı· stan Artık fırsat dakikalarının geldi:~ -yük bir ateş yakıyordu. Kılot zorladığı 
. hesaplıyordu. Tam arkadaşlarına (hay- evin.in kapısından i~>ri girerken Kaleu-

•ıaa;.;;;;ı:ıı:ıııımmm:=ımsı:mmm&::ı=m:s•mmmmımsa•••• di) emrini \'ereceği •ırada saçları dağı- der sokağından celliidın evine doğru bir 

Gaz t ·ı t• d emnu ld ~ ~~ib:ıe~:~n;,~ei'::"k~:d;a~::~~ ;!:ık~~,!lı:ıi:~:~-g~l~·iğ~~~ ~~ e ecı ere, ne ıce en m n o ugunu nın kolları arasına düştüğiinü gördü. kınlıkla kar!§ık lıir sevinç yüzünü kap-p Birkaç saniye sonra Şövalye o kadınla !adı. Kocaman hançerini ceketinin al-

a r • d •• •• •• d A k "' "' •• ı d• birlikte bir evin kapısının tokmağını tında yoklıyarak omuzlarını kaldırdı: 
ıs onuşun e n araya ugrıyacagını soy e 1 vu;~::~du~lendi: Hemc~\::e~a~i!:\,:~un~~i~::y:: 

lk• ı k d d •• b t ld "' ·ı A t • - Monsenyör! Av elimiztlcn kaçıyor, yeccfıim geliyor 
J meme et arasın a OStane ffiUnase a Q ugunu } ave e tı fakat bu kabahat sizindir. Dc

0

di. Çünkü.kapıyı açık bulmuştu 
S ~ .,.. Morcver (bekliyelim!) cevabını verdi !çeriye nasıl gireceğini düşünüyordu 
llrl"e hat• ·~ (Yeni Asır - Telefonla)- dilm;< oldu<mndan intibalarının hildi- dostane ve samimi b;ıo münasebet var- ne de şu cevabı vermişlerdir: , ..., .,- ÇlNGENEY! ŞAŞIRTAN HADlSE Belgoder kolayca eve gireceğini anla· 

ti)..._.,_ vekil; B. Cemil Merdanın rilmcsini Suriye ba.,·vekili B. Cemil dır. Bımdan sonra daha fazla inkışaf - Bu nokta daha henüz belli de-' .... ...,.. Metr Kılot Viyolettayı kuvvetli kol- ymca söyliyeceği sözlerı kafasından gc-
'"'-- "" altı ı.:.ilik bir heyet bugun·· Mcrdandan rica etmişlerdir. edecektir. Bu mesu• neticeden sonra ğildir. Paris ve Cenevre dönüşümüzde 
-.,.. el.- ~ !arı arasında tutarak a~ık delikten Sen çlrmcğc koyuldu. 
~H ... Presiyle şehrimize gelmiştir. Mumaileyh, •u sözleri söylem;•tir: di;nH<ümüzdc inşallah Ankaraya uğ- Ankarada yapacağımız temaslarda bu " 1fa • ·-,, -, nehrine atılmıştı. ölüm tehlikesiyle Sözlerinin Kılod'un tii kalbine işle-
~( Ydarpaşadan Sirkeciye ge- - Bu neticeden çok memnun ol- rayacağız. nokta taayyün edecektir. Memlek<?ti- karşı karşıya olduğu halde kafasını yo- mesini, ıstıraplar içinde onu kıvrandır-
~ket&aat 9,30 da ekspre•le Parise dum. Bu suretle Türkiye - Suriye ara- B. Cemil Merdan, Türkiye - Fransa nizdeki gördüğümüz hüsnü kabulden ran hadise şu idi: masını, öldürm~sini istiyordu. 
cı'lnıi§tir. sında mühim bir mesele halledilmiş Suriye muahedesinin nerede imza edi- miıtehassis olduğumuzu da bu vesile - Ah! kızım benim cellat olduğumu Söyliyeceklerini aklından şöyle sıra-

1'"••,., iler Hatay meselesinin halle- oldu. Esasen iki memleket arasında leccg· i hakkında gazetecilerin sualleri- ile söylemek isterim. 1 d 
••••• artık biliyor! a ı: 

l(~·b····ı;·D····e ........................... B~····ş~ht"'l('~'j~~y~·y~····gitti''''''''' ........... sa·····Ş· .. ~~kiJ ...... ya~:.'~:,:';~~ '~~d~~~u kız;: :;:~ sunuz~a~~ZM=~:~0~k~:nı nı1:°~~::: 
r.,... önünden uzak tutamıyordu. kırbaç oltında, ~kence makinesinde 

l\.tala s~dakat Fransız - Alman muahe- Çünkü suyun dibinde boğulmaları öldürmüş idiniz. Bana iyi bakınız!Beni ... Partici! mühim hemen muhakkak gibi idi. Kızı geniş te~hir direğine bağlıyan sizdiniz. Hal-

y • • göğsünün üzerine çekti; ayağını şiddet- buki o zaman beni kurtarmak, kaçma-

lo emini yaptı d • k d • ı beyanritta le yere vurarak suyun üstüne çıktı. Vi- ma yardım etmek elinizde idi. Bunu 
QılnG~~a, 29 (ö.R) _ Pazartesi esJ ya Jll a ımza anıyor yolettanın başını suyun üstünde bulun- yapmodınız. Şimdi dikkatle beni din-
llıen lıaır Neville Chamberlain res- bulunacak durmağa uğraşıyordu. leyiniz 1 .Kızıruzı çalan benim.. Sabırlı 
~ p Y Ba!dvin yerine muhafaza- Tali kendisine de yardım etti. Ayağı olunuz .. Hepsini anlatacağım.. Sizi ..,_ 
a art' · Paris, 29 ( ö.R ) - Alınan ekonomi memnuniyet bir tarzda hafifletmiştir. k b' · düf' 1 A kta · ı bo" · ·· d"'" ·· ·· : ıı 'd '?ı reisliğine de geçecektir. Ankara, 29 (Yeni Asır - Telefonla)- atı ır cısme tesa ey emişti. ya vınç ere gan, ovun ugunuz namuslu 
tıy.~t vın on dört seneden beri bu nazırı Doktor Şaht saat 9,55 de tay- lki hükümet bazı husus! meseleri Başvekil lsmet İnönü, önilmtizdeki salı durabilirdi. Kızı sudan dışarı çıkardı. kızınızı ne yaptım bilir misiniz?. Fahişe 
a ...., - k il K 1 h k t f-m1a._._ ve muahede metinlerinin tanzimi ıçın Hınk h kıra ;..!---· b J t fah' • f'ı •uev iini İşgal etmekte idi .• yare e o onyaya are e e......,~. günü parti grubunda, Londra, Paris, Ati- ç ıra ınç a.._,.-ga aş adı. yap ım ışe ... 

'-na-be la devam olunacak müzakerelerin yakın- K ll _.._,_ la 0 k · tek p ··: . r in bir nutuk söyliye- Paris, 29 ( A.A ) - Son giirılerde na seyahatleri ve temasları ile siyasi o arı ge,;....q o n Viyolettayı gök - nu görme ıster misiniz? He-
.., art · da muahedenin imzasına müncer ola- .. d aldırdı Nehrin 'd' ı K M ;'Ccek ısının itimadına teşekkür Alman ticaret nazırı Şaht ile Fransız vaziyet hakkında geniş sahada beya- yuzüne oğru · · yamacını men gı 10 · ızınızı onsenyör Dük d\; 
1~0 "e buna layık olmak için bü- ticaret nazırı Bastid arasında yapılan cağını memnuniyetle müşahede et- natta bulunacaktır. B~ekil nutkunu tırmandıktan sonra Noter Dam köprü- Gizin ko!la~ı arasında, onun şehvet b.is-
diı._a1R1~Yretiyle r,.Jı.,.cag"ını bil- m~Ierdir. parti grubunda vereceg·i bu izahatten süniin altında, Joviyeri sokağına bakan !erine hizmet eder bulacaksı~ız. Ah 

.,,,. ır -r- r- müzakereler Fran.oız - Alınan ticaret Bu muahede iki memleket arasında- b k da d Kıl t' Oy d d lo · sonra Kamutayda söyliyecektir. ir no ta bulunduğunu anladı. Koşa ostum o - na ığım oyuna ne er-
b. ndra 29 (A A) y . ka muahedesinin şimdiye kadar imzası- ki ti'caret ve maliye miinasebetlennı· · k · ka · · ? 'ne . . • . - enı - oşa evınin pısı önüne geldi. Kapıyı sınız · 
~~tın~ ile partiler arasındaki mü- na m~ olmuş olan müşkilatı mucibi sağlam esaslara oturtacaktır. s t sık sık şiddeili vurdu. Bir türlü açılmı- - Bitmedi -
kabin,:r idame etmektedir. Eski - -- ovye yordu. Bağırdı, çağırdı. Koca omuzuyla """EŞ~'~'(p";;ş·;,."·~r;;;;y";ii"" 
ilfağ, e olduğu gibi yenisinde de Sovyetler hoşnutsuzluk gösteriyor yüklenerek kırmak istedi.Madam Jilbert 
b.ıh'!ka,ukarı ayni mikdarda mu- S f • Jd" "ht. b" k d ld • . . h 1 .. Eşrefpaıada 88. Kadri ve Remzi-" ....., • ı ıyar ır a ın o ugu ıçın ız ı yu- · "W·· ide l M b 
N<ıı •• Liberal, Nasyonal ve e lfl ge 1 rüyeınıyordu. yı 0 urme maznun nce e -

bonal ;,çiler vardır. Lokarno" ı·zahatında Şark Nihayet bir iki dakika sonra kapı ~et v: arl:adaşlannın muhakemele-ı. oıninyo la M 1 1 lstanbul, 29 ( Telgraf ) rıne agırceza mahkemesinde düıı 
·•ıakd . n r nazırı a co n açıldı. Elinde lamba bulunan Jilberti de d'lm" . 
" 0 nald ıle N ·11 Ch be ı · Sovyetlerin yeni Ankara bu·· yu" k vam e ı ıştır 
'aı ha . . evı e am r aın görünce gözleri yerinden fırladı. Bo- t M hm · ::._ı._.ı al 
l,ı.ıd dlerını temsil etmektedirler.. • ı • • k d• i • elçisi bu sabah gelmi• ve kar- - k b' sl . . . nce e et, mugo.nc:ue tına 

""' o ld mes' e esı zı re 1 me y gu ır se e ona şu emırlerı verdı: al d • • . dünkü' .. 1._.J alnız ~ na otuz altı yaşında ve mış şıJanmıştır. H di buk ın ıgt lÇlll Ce&aeUe y 
~berlain 68 ya§ındadır. - ay ça ateş yak. Sıcak ça- diğer maznunlar bulunuyordu. 
»ıuhr" h• 1 d Sefirin otomobili lstanbulda- ınaşır ver. Haydi çabuk ol.. Daha ne du- Sabahat adında bır" kadın ..,bit 

tııı.ı- , u as or u Del var 3 7 ya- k"ı r-
Nır. Cenevre, 28 ( A.A )- Milletler Ce-,Milletler Cemiyeti paktının 16 ncı mad Sovyet konsoloshanesine ruyorsun?. olarak dinlendi. Sabahat iddia edi-

yilıc C
1
ville Chamberlain harici si- miyeti konseyinde Lokamo hak- -desine Belçikanın sadık bulunduğu- giderken köprüde, on altı y~ - Bu şaşkınlık arasında sokak ka- len köpek meselesi halckmda iza-

al;ıt:G~e realist prensiplerden ilham kında verilen izahat bütün alllkadarla- lnu beyan etmemiş olmasından dola- larında lsmail isminde bir ço· p~sı açıkk kalmıştı. ~ılot doğru yatak hat vennif, köpek öldürülme vak-
ltıkedgı ~~ eski infirad siyasetini rı tatmin etmem.iştir. Sovyetler bir- yı hayret edilmektedir. cuğa çarpmış, çocuk başından ° asına oştu. Viyo ettayı kendi yata- aamın bu cinayetten ııonra olduğu-

1:> ecegı zannedilmektedir. !iği şark meselesinin zikredilmemiş ol- İngiliz mahafillerinde kaydedildiği- - ğına yatırdı. Gözlerini açarak kızın üze- nu söylunİf ve demittir ki : 
bu;~.en nehrinin garbında bulunan ınasından dolayı hoşnutsuzluk göster- ne göre artık garp paktı müzakere- yaralanmıştır. Sefir yaralı ço- rine eğildi, mütemadiyen söyleniyordu: - Köpeği öldüren Kadri dejildi, 

un A mektedirler. lerı·ru· ıesn· etmek ,. ___ dır. cuğun sıhhatiyle alakadar - öldü mü? Acaba öldü mü? Onu kudurduğu için bekçiler öldürmi; •. ~e 1 . vrupa kısmının asayişi- = -.. 
Yet tıgılterenin büyük bir ehemmi- Belçika hariciye nazırı Spaakın Bel- İspanyol meselesine gelince, bunun olmuştur, bulduğum dakika gaip mi edeceğim. tür. 

ve,_e · l' l ikanın Mill ti · tin ı.._ k üzak d · Eg"er böyle olursa ben de 0··1uru" ··m. O ,..._lmı'yen daha L__ --L!tJerm' ltıiııy · '" sı azım ge eceğine do- ç· · e er Cemıye e ~,ı onseyde m" ere edilmeden a emı -ue INIZl goıu 

hı~ğeorı mümessillerini ikna et- taahhütlerini tasrih ve Fransa ile ln- müdahale komitesine havale edilmesi Emir Abdullah ölürse ben de öleceğim. Çabuk ol Jil- dinlenmesi için muhakeme batka 
ltıakta;uvaffak olduğu hatırlatıl- gilterenin izhar ettiği arzuya rağmen daha şimdiden takarrür etmiştir. bert!. Çabuk! .. Hizmetçi mutbakta bü- bir güne bırakılmIJtır. 

ka~nd~~. 29 (ö.R) -- Yeni lngiliz Silahsızlanma f bugün geliyor ~tet;~•tıde B. Eden hariciye ne- A rikadaki lstanbul. 29 (Telgraf) -

la bq ~'·. Lord Halifaks ve Plymouth konferansı Almanlar Londrada taç giyme töreninde 
fa~& rıcıye müsteşarlığını muha- Ö bulunan Emir Abdullah yarın 
d;İii .:tnıektedirler. Tahmin edil- Cenevre, 29 ( .R) - Pazar· b h 
~~:l~re Sir John Simon maliye tesi günü silahsızlanma konfe· Mandalar komisyonuna sa a şehrimize gelecek, res-
fı,·ı,.,,ectıne, Sı'r Samuel Hoare da- . . 1 k mUracaatte bulundular men karşılanacaktır. Emir, 

, ransı bürosunun ıçtımaı o aca k 
1 ne:zaretine geçmi•lerdir. hd b Londra, 28 (A.A) - Royte· e sprese bağlanacak hususi 

ı. <.o d ' ve silahları ta it için ir gay· 
'ilyh ktı .ra, 29 (A.A) - Çember- rin yazdığına nazaran cenup vagonla yann akşam Ankaraya 

·• ab ret sarfedilecektir. d ~ttııi, v ınBesi dün resmen teşekkül C Afrikasındaki Almanların Mil- gi ecektir. 
'il~!\ c ukingham !Brayında kra- Diğer taraftan Milletler e- Jetler cemiyeti mandalar ko-
lııı,tıaııevj sadakat yeminini yap- miyeti paktının ıslahı mesele- · d Sabık Prens Parlste t_'· mısyonuna gönderdikleri isti a 
ba Ö~li başvekil Kont Baldvin da- sinin muhtı-lif safhalarını tetkik mezkur komisyonun Haziran k ~aris, 29 (Ô.R) - Romanya 

Birinci sınıf saattır 
•••••••••••••••••• 

T. C. 
Devlet Demir 

Yolları 
idaresinin kul
landığı saat 
•••••••••••••••••• 

tııı i~ eyin Dovning Street'deki res- içiıı tayin edilen raportörler toplantısı ruznameaine konul- ra ının kardeşi sabık prens 

Q~,,s:nı.et'.!ahını terkederek Che- komisyonu da geleco:k hafta mıyacak ve önümüzdeki sene Nikola ve karısı tayyare ile 59 
· 11:ıtıniştir. başında içtima __ ed'~~ktir. içtimaına bırakılacaktır. Bükreşten gelmişlerdir. '•---•-11111•••ım•••••••-••-••-•' 

lzmirde satış yeri : MORENO D. GABA Y, Yol~desten 

li;,_... - -'"-"====--k:-.----:;__; ______________ ~------·------------
·l, ~•ok Romanı Tefrika No 38 kör olduğunu biliniyor mu, yoksa ya- atre Yaşıyordu. İşte koruluk, ayakla- kadar yakınlıklar vardı. Sanki deği- topladı: 

nına nefret ebnck için mi gelecek.. Ev
velce güzeldim.. Kolumda kuvvet var
dı.. Gözlerim görüyordu, çal!§ıyordwn. 
Artık istismar edilecek kuvvetlerim 
ınas etti. Bu şekilde, beceriksiz bir in

sanı neden sever !er. Arılıyamıyorum 
ki .. 

••• 6~A.N : ADNAN BlLGET •. 
"'•k ç "dam ayağa kalkmışb .. Yürü- lama te · etm k · " rd - Nedim .. 

' or d sını mın e ısuyo u: Genç adam ayag·a kalkm,.tı. Sanki mil-»ııa• a "n kaçmak İ•tiyordu.. Mu- .., 
" ol - Nedim, dedi. Bunu şahsi bir ri- "'onlarca voltluk bir elektrik kuvveti 

•a~ la'- "m•dı. Ayaklarında adım ata- 1 rak k d ' 
""t b 1 cam o a abul etmen doğru e- bu sesle kendisini sarsm•-'ı. Koltu-

n altından sızan berrak ı;ular.. Yeşil şen, yalnız yılların tarihleriydi. Narin 
bir gUnün dekoru .. Birbirlerine öyle hll!A o pürüssüz çehresiyle, ince varlı
yakınlar ki .. Bütün bir ümit dolu ha- 1 ğıyle kolları arasında muti bir şekilde 
yat önlerine serilmiş .. Neler neler ta-ı duruyordu. 

h~yyül etmiyorlar .. Yarından öyle en-, - Oturmaz mısın Narin? Ayakla-
gın ümitleri var ki. rımda takat yok, eskisi gibi uzun müd-

Bu ki b. ·· Ge kız • san ır ruya.. nç genç det ayakta duramıyorum. 
delikanlıya soruyor- 1 

· Genç kadın, genç erkeğin kolların-
- Sonuna kadar değil mi? dan sıyrılarak onun yanı başında otur-

- Hayatımızın sonuna kadar.. du. Büyük bir tecessüsle Nedimi tetkik 

in
-;- Başka, hiçbir kızı sevmiyecek mi- ediyordu. Çehresinde, aradan geçen 

s . ....._ " u madı : ..,. 
N•<lit. ounu yapamam, yapamıyacağım ğildir. Ben hemen her gün Narinle gö- ğunda doğruldu. Ayağa kalkmak is- - Yalnız seni .. 
"'- · Be 1 rüşüyorum. Bitiyor zavallı.. Mutlaka tedi. Odanın kapısında duraklıyan genç - Hiçbir genç kız duda~ıru dudak-

yılların merhametsizce uzattığı çızgı

ler okunuyordu. &kisinden daha has-
. .., k..b n ev i bir kadını hususi oda- " 
Ya~lın ul ed.,,nem. Ahlaksızlık hu .. Ne seninle görüşmek istiyor. Hayatın ya- kadını dikkatle süzüyordu. Titrek ve !arına yaklaştırmıyacak mısın? 181 olmuıtu. Çehre•indeki erkeklik rcn-
•nı,~ ilen Nec·a. Zerre kadar kardeşini nnını bilmeyiz ki .. Belki de ölür. Son bitl<in sesiyle konuştu: - Senin kalbime ve hislerime aşı- gine bazı ilaveler yapılmıştı. Genç ka-

•<l,,~"'•ını§oır . yazık sana.. Teessüf ricası bu.. yerine getirmek mecburi- - Narin.. ladığın sıcaklık, ömrümün sonuna k 1 dın, ancak i§ldılebllecek bir seale ko-
' •a N t· d · B · · · h d d a- nu tu: •n. na.. e kadar anlayışsızmııı- ye ın csın.. u senın ıçın er şey en Sesi sanki derinlerden geliyor u. dar yeter .. 

" önce bir vicdan, bir insarılık borcu. Çok bitkindi, devam etti: - Nasılsın Nedim, dedi. Sıhhatin nfi· 
•'İ('<l;\ Nedim böyle düf\in\irken, fU daki- sıl? 

ftıııııda kardeşinin ağır ithamları kar- Onu, bu kadar sene ümit içinde yaşat.. - Buyurun Narin.. kada içinde bulunduğu vaziyetin tah-
bi, l<o]q •':ılip duruyordu. İşin kötü tıktan sonra yüz üstü bıraktın.. O öle- Ayağa kalkmıya muvaffak olmuştu. iti imklnını da buluyordu. O hayııllel'• - Çok iylyirn Nar!n .. 
~ "• · ~rüklendiğini anlıyordu. Yıl- cek Nedim.. Narin sönüyor. Eliyle, .anki görliyormU§ aibi yer gü5- d~, 0 vaitlerden n• kadar u:ıaktaydı. - Gelirken iki satırlık bir mektupla 

'1tiıı 
1
• _""Ylediği sözleri geri almak Genç ad= odanın içinde aııab! aa• teriyordu: 0 h 1 .. 1 . d b d haber veremez miydin. Sen kendin 
Çın 1 aya gun erm en sonra aşın tın 

<l'.' llıi!tı,; ~ duğu kadar Nedim için bi geziniyordu. Bir aralık Nec!Anın y~ - Buyurmaz mıwnz? başlanndan neler, ncltt geçm!şU. Ga- 1 bile bana vaad etmemiş miydin. Her 
;'•ııı: da~ h; felaket olacaktı. Her gtin nına geldi. Oturdu ve aordu: GtDÇ kadın bir hamlede, san)(! :Vl>' zeteye int!sap edişi, tt~k~ oluşu as·! fl!Y ıleğlşebillr1 fakat arkadaşlığımız 
ıılıııı b;,. a Uvvetle sönüyordu. Böyle - Hilla benf eeriyor ~ halde.. kıcı bir fırtına hızıyle üzerine irtıldı. kere gli!Jşl ne !(adar bakir mevzular•ıhl bir zaman de~miyecek, Cliyotdwı. 

tlı•ıte hayata büsbütün alıştığı fak- - Seviyor, çıldıras.ıya ~evtyGt'.. Orada ayakta, dakikalarca kaldılar. dt.. Genç adıım aeı bir güllimseme içinde 
C)~ Yaşaınakla lak 

lıtı. lıiç de a aorru kesecekti. - Ben anlıyarnıyol'lltt> bunu, ıııs· Genç adam bütün bir genç insanlık ş;tndt, ko!Jııtı arıısında hıçkıtırtı genç Narinin elini tuttu. Fersiz gözlefiıil 
ğilee ilini. içinde boca- den bu sevgi .. Fakat S<!Vdiği ftısanın j~8'JU.U1 zevkli dııkikal•rıuı katre lıJi.Wı.'\la tt uıtnanki Na:tin a:rasındı! ne ' san.ki görüyormuş gibı onun ~iiıderindc 

- Narin , dedi. Ben sana mektup ya· 
zacaktım, vaad etırtlştim. Fakat o zaman 

hislerim hffia zindeliğini muhafaza edi
yordu. Viyanada geçirdiğim bir .ene 

benim için his bakımından büyük bir 
yıkım oldu. Her şeyimi kaybettim. Ma

nevi kuvvetlerim söndü. Tam bir sö
nüş içinde bocalayıp kaldım. Hayatta 

bir erkeğin, bir kadına nasıl vaad ede
bileceğini bile unuttum. 

Artık uuntulmak istiyordum. Ya· 
ramaz bir insan gibi bir köşede kal· 
mak istiyordum. Evvelce hatırlanma· 

mak beni muztarip ediyordu. Şimdi ay· 
ni ıstırabı, hatıra geldiğim dakikada 

duyuyorum. B3§kalan gülerken on
lara mukab la demiyoı-um. Kahkaha
larım içime u-hir halinde akıyor. Bat
kııl~rının n §<>si b&nl öldUrUyor. Bat
kalarının 1~tırabı ni lt'vinıtıeğe IK!V· 

k~diyor. 

GörUyotsıın ki, bUtUn dış görünü,ü· 
me l'll~ml!1ı mlinett bi\ki.ıı. bir ln8an ol· 
dum. Ceınlyetltı se<i benl üı'kütmiyt 

başladı. Başkalarınm eevinmı!dJ~ltıi g8' 
ı'erek Neton zevklyle liiiz içlilde yaşı• 

yoi'unt. Bu şartlar altında Söziinll tll' 

tamadunsa mazur görürsün sa:tıirtrtı. 

Bitmedi -
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Bir mütahassıs buse hakkında fikrini bildiriyor 1 ZAMANE SAÇLARI 

Mae Vest çok sokulgandır. Marlen En iyi saç çehrenize en 
Dietrich ateş gibi öper çok uyan ve yakışanıdır 

Holivut stüdyoları baş makiyajcısının ifşa ettiği sırlar Kısa saçtan uznn saça dot!ru intikal devresi , l~~t> 
Sinema şüphesiz büyük bir endüstri- Vestmoore Amerika sinemasında çok çok senelik bir tecrübe sahibi olan bu Saçını çehresine uydurmak güç 1 

dir. Filim müstahsilleri cüretkar kapi- şöhret sahibidir. Kendi mesleğinde dün- zatın makiyaj hakkında çok şahsi ve bir iştir. Sırf bunu yapamadıkları 
talistlerdir. Ve yıldızlar yorulmaktan Holivudun baş makiyajçısı Vally sabit bir fikri vardır. için ne kadar kadınlar çirkinleşi
korkmlyan usta sanatk5.rlardır. Fakat ya şampiyonu gibi bir şeydir. - Makiyajın, diyor, bir tek büyük yarlar. Bir çok kadınlar, hele genç
ınakiyajcılar olmasa bütün bunlar bir MAKtYAJIN DÜŞMANI, BUSEDİR düşmanını tanırım. Bu düşman busedir. !er, bir aynada yüzlerini tetkik zah
hiçten ibaret kalırdı. İşte Kaliforniya sinema fileminde bir ötesi birşey değil. Aşkın en hararetli metine katlanmadan saçlarını nasıl 

Holivutta bunun delili görüldü. Sine- İ~ii\ıa· sahneleri çevrilirken ben en çok tetikte olsa yapıyorlar. Bir robun endama 

1 ıruıcılar grevi fırçalarını kullanmaktan ,. uymasına dikkat ediliyor da bir sa-
l istinkaf eden makiyajcılar taraiı.ndan J ~ çın yüze uymasına dikkat edilmez 

çıkarıldı ve herkes ne yapacağını şa')ır- ~.,::;~ mi? 

Yanılan aynktı otan uzn sa(tııf· ,1 

neyin saçı gibi) bütün kadınl3j3 ,t 
raşır. Fakat saçlar çok kısa o ti' 
dır .• • ~~-~ *** dı kaldı. Çünkü makiyaj perdede muaz- '1"' '""'.., f ı 

zam bir rol oynar. Yıldızlara parlaklık ' ~; Şimdi~i. n:o~a saçların.. yukarı 
f' ",."' çekilmesını ıstıyor. Bu yuzde şa- *** ıJıl Sarışınlar saçlarına esmerlvııı~ 

Vç çehreli bir kadm, yahut: 

yaj mucizeleri <Tacın incileri> filmin

de lngiliz artisti Yvet Pienne üç lngiliz 

• kraliçesini temsil ediyOT: Soldan sağa 
ı.....,;ıwı::--'~~~--~~*'""'~ ........... 

,_ J Kraliçe Elizabet, l\fari Todor ve Vik-vermekle kalı 
mimiyeti, yarı tor11a rolü.1!de .. 

.Smema yıldızlarınılan Mae We• 

Y c1zan : Tok Dil Tefrika No: 42 

~· kaklar daha dar görünüyor. Orta 
~'veya yuvarlak bir beyziye bu saç 
o.j; uyabilir. Fakat uzun bir beyziye aa- ~ 
~ 15 .. 

• 

ve en lilellŞ ı.ı cı .ı .ı •. :;;upı csw, her 
ey karı;ılaşan aktörlere tabidir. Bazı

ları rollerini lakayt oynarlar ve haki
katten ziyade taklitle iktifa ederler.Fa
kat diğerleri var ki, şuurlu veya şuur
suz, işlerine ateş ve alevle atılırlar. 

Bunda şüphesiz kadın erkek iki ak
törün birbirine karşı besledikleri sem
patinin tesiri vardır. Fakat ben kendi 
hesabıma, hislerini tadil etmesini bilen
leri tercih ederim. Onlar beni daha az 
uğraştırırlar. Diğerleri ile ise her isti
kamette tamirler yapmak ve yüzlerin-

' 1 

1 

Madlen Karoll şimal güzelliğini arttı
ran düz saçları seviyor. 

Eğer yüzünüz uzunsa ve tipiniz 
güzel 0,,lores Del Rio tipi ise bu 
modaya tabi olmayınız. Bilakis yarı 
uzun saçlar ve alnın yukarısını göl
geliyen pek hafif hir ayırık muvafık
tır. Yandan eğrice bir ayı,ık ve bü
tün saçın bukle olması (Eleanor Yit-

çok ziyade fantazi verebilirler. Jıl 
miyetle flu (çok yatmamış) sııl.r 
onlara yaraşır. Lisette Lanvinin \ 
çına verdiği şekil ikisi arasıdır· jıİ. 
sanşın kadar esmeri de güzelle;tıil' 
Her yere uyan bi~ saç t.ipidir · pıı' 
tir, çünkü çehreyı çerçıve !er· 

deki kırmızı lekeleri silmek benim için . ti>' 
bitmez tükenmez bir iştir. Lisette Lanvin'in saçı sa.de ve pra 

MARLEN DIETRICH ŞAKAYA il l tir, tebessümüne uyuyor. "ı~ 
ile . .. k'' k d GO GELMEZ ı • 1 t tır, çun u ço ayanır. ··Jc ti'' 

Holivut baş makiyajçısı bütün içini 1 1 çarpmak istiyenler için en mu eJ~· 
döküyor. Anlaşılıyor ki <hakiki> ve! .._ J . " . mel kuvafördür. Eğer bugün ~"gibi 
ciyi duyulmuş• sahne istiyen metöran- . . ., 1 J leden kaçınır ve Madlen Kar~ .,ril 
scnlerin işine gelen onun hiç işine gel- Çok nejıs sıya/ı saçtan olan Priscilta ~. · = "'°" düz saç taşırsanız bunu bir gost iıİ 
miyor. Lavson onları kısaltmağa razı almıyor. Saçların arkadan görünüşü sayarak tenkit ederler. Fakat ~i· 
Makiyajcılarm gözünde en berbat ar- güzelleştiriyorsa bunun ne eheJJl ~' 

tistler Marlen Dietrich ve Garry Coo- makiyajcılarm düşmanıdır. Onunkisi usııldür .. En coşkun veya ~eyec~ı yeti var. Bilakis, kendinize ı:r_:~;ıJ; 
Ani öpmek değil, sanki kucakladığı kadını sahnelerden sonra bile onu duzeltmege orijinal bir saç tuvaleti guz 

per'dir... aşılan bunlar hiçbir zaman b • km•< g'b' b' <lir On ki 1 1maz E aki · ıl b' ba ogaca -,, ı ı ırşey . un ına - üzum o . ğer m yaıc ar ır Ş şöhretinizi arttıracaktır. 
işin şakasında, taklitçilikte değillezdir! yajını düzeltmek için sarfcdilen zama- mükMat verecek olsalar buna verirler- *** 

1
, 

-Ah bilse . 1 Öp.. k ld . sil• 
' ruz. uşme 0 u mu, nın haddi hesabı yoktur. Hele ayni sah- di. Bir çok Amerikan yıldızları , 

bunlar hakiki vah§ilcrdir!. ne birkaç defa çevrilmek ıaz· ımg~lirse. Klod t K lb t k o nak bir kadın Ş Jııl' ' e o er ço Y - !arını uzatıyorlar. in yon m<>" 1 
YILDIZLAR NASIL ÖPERLER Mae Vest bu bakımdan melek mime- dır. Verdiği öpülerde bunun delili bıılu- na dönüyoruz demek değildir b~. 

Joan Kravford bambaşkadır. Kendi- lektir. Daima cepheden ve pek şefkatle nur. Fakat kendini tuttuğu da olur. Bununla beraber şimdi omuzlarıı lı , 
ni daha çok tutar. Fakat makiyajcıya öper. Bütün soğukkanlılığını muhafaza O zaman ne onun, ne tle aşıkının maki- dar uzayan ve bazı yıldızlara ıet:, 
iş çıkarmaz değildir. Zira öperken ba- eder ve makiyajını nadiren düzeltmek yajını tekrarlamak lazım gelmez. Fakat fet veren saçlar belki bir intikal JtJe 
şını ansızın sağa veya sola çevirmek lazımgelir. bu nadirdir! .. Gloady Svortbout henüz ridir. Olabilir ki yakında eııs" İ' 
itiyadındadır. Bunun neticesi olarak öp- Jak Kokie erkekler ara.:ında Mae pek gençtir. San' atinin başında sayılır. toplanmış Şinyon büyük bir .~e~~ 
tüğü artistin bütün yüzünde ruj izleri Vestin bir eşidir. Esasen buseyi ger- Bunun için öpüleri iyi birleştirilmiş de- Iik gibi ortaya çıkacaktır. Henuı ır' 
bırakır. çekten ve_rınekten ziyade taklit eder. ğildir. Fakat zamanla değişeceği tahınin dereceye gelmedik 1 Şimdilik Yj;'eı' 

George Raft ta Garry Cooper kadar BiraZ çekıngenmiş derler. Fakat maki- edilebilir. Bilhassa hakikat taraftarı düşünerek saçlarınızı pek kısa 
1 tahammül edilmez bir artisttir. Bütün yajcılara sorarsanız bu mükemmel bir bir sahne v§ziiııin eline düşerse. tirmeyiniz. _/ 

......... ~~ .. -:- !tı. Çıt ~oktu! 'lardı. - Gelenler kendilerinden çoktu. ı Köyün bir-;;; uzak -çay~~ 9~ 
Erzaksızlıktan hemen dağılmak üze- Seydişehrınin yaylağına çıkao bütün Siper aldıkları ağaçların ve kayala- ışığına ilfilıl masallar söyliyen )>it Jı.9' 

re ~ıılunan Katırcıoğlu kızanları, bu yollar~ sar"'.'ak yaylağa dört bir taraf- rın atkasından ne kadar kend.ilerinilyun sürüsünün çıngırağı ve çoba" i)ıı" 
h'."1iyelerle o geceyi de geçirdiler, Sey- tan gıren sıH\hlılar, Hamiteli mutasar- müdafaa ettiler ve adam öldürdülerse valı, ağır, !Uıenltli ve koygun teren:'~& 
dişehrinden yanlarına gelen birçok ağa- rıfı topal Mehmet (paşa) nın ve Seydi- bile bu kahir kuvvet yaylağı adamakıllı !erle sabahları bulacak bir aşka daJP" 
!arla gece geç vakıtlara kadar oturup şehr'. ~yası Bakla M:ustafanın adam- sarıp, ölenlerin üstünden at hoplatarak 1 tı. . J<li" 
hoş, beş ettiler ve dertleştiler. !arı ıdi. efeleri sımsıkı sardılar, artık kurtııluş Köyün içinde, ara, sıra befueı:ı eS' 

.. .. .. ...... ...... 11k üç atlı yokuşu geçip yaylağa iler- çaresi kalmamıştı. pek havhavları mehtaba manalı "" 
Efeler sabahleyin erken kalkıp yol !erkim vızlıyan üç okla atlarından düş- Bir An, bir saniye sonra efelerin ya rarlı bir şeyler açıyordu. ,-

- Hım ya! Ben demedim mi ki bu ı rına gelecek olsaydı. hazırlığı yaparak atlarına atladıkları 1 tüler. Arkasından gelenlerden birisi hepsi açılı: bir meydan harbına atılacak- Ve iki aşılı:; kumdan, topraktaı'. 10, 
adamlar şehre girip basacak olsalar - İdi, idi. Şimdi ihtiyar Bakla Mus- yolları üzerinde at kişıemeleri belirdi. ! de l>ir okla devrilirken, silfilılar okların lar mahvolacaklar, yahut ta teslim bay- pılmış bir köy evi damında,, üstler~, 
dosdoğru yaylağa çıkmazlardı. Bu işte tafaya varıp ta işi anlatmalı. Onu din- Akyakalıoğlu atladığı atı sürüp yola geldiği ağaçların semtine doğru patladı. rağını çekeceklerdi_, Fakat., tavan olarak yıldızlı ve mehtaplı ~~atili 
bir hikmet var, herifler yaylağa çıktık- lemeden hiç olmazsa anlaşalım, başka nazır bir tepeye varınca karşısında kor-ıBaşlangıç bu oldu.. .... .............. etraflarında <la duvar olarak ta .. 0e 
tan sonra bile adam gönderip bizden bir eşkıya kafilesini ise para ile sustu- kunç bir manzara gördü. Bir An içinde iki tarafın birbirlerine *** bütün güzelliği beliren bir boşluk ı~ııf• 
birşey istemediler. Demedim mi koca rup defedelim niyetiyle gidip te karşı- Bıılundukları yaylağın bütün yollan saldırışı korkunç bir hercümerç doğur- Hasırlı köyünün mehtaplı bir gecesi .. iki kat yün yatak, üstüne otuJ'lllıı ;)$ 

sakal demedim mi? mıza kimler çıktığını ve olanı biteni yüzlerce silruılı atlı ile dolmuş kendi- du. Köy nur içine garkolmuştu, köyün de- kakmalı ve dürülü yorganlarını lı•tr-
- Dedin emme! duymadılar ki.. söyliyelim.. !erine doğru geliyorlardı. Atını çevirip Ağaç~. arkasından bir ok vızlıyor, :resi, ayın elmas ışığı altında dalgalanıp, üstlerine çekmeden görüşüyorlard•· .;ıY 
- Sen bile korktun. - Hem söyliyelim, hem de korku koşturarak efelerin arasına giren Ak- • ya boşa gıdiyor, yahut vızıltıdan eğileıı çırpınıp ay ışığını bin elmas parçaya kek çubuğundan tütün dumanını Sil ıP' 
- Beni Bakla Mustafa korkuttu. ve merakla bizi bekliyen ahaliden bun- yakalıoğlu: birisinin başı üstünden geçip gidiyor, 1 bölerek akıyor, kavakların vakur ve rarak, k'1dın, ikide bir salladığı ~te" 

Bunlar eşkıyalar dedi, şehri velveleye !ara hediyeler alalun, gönderelim, bun- - Kancıklık, hiyanet! yahut hır ata saplanıyor, bir ağaç arka- toplu dallan; yapraklarının ay ışığı ile dan omuzlarına akan saçlarını ger• 1>1l 
verdi. Bugün olmazsa yarın bizden !ar eşkıya değil, millet bekçisi be! Diye bağırdı ve dev~. etti.: "':'.'d'.11'.. bir kubw:"". patlaması ~a bir at pırıldıyan y~erini tatlı bir rüzgAr :rek tatlı tatlı görüşüyorlardı; kadıJl ııt"' 
Amanlılı: para, mal istiyecekler dedi. Dediler. Böylece Seydişehrine giren - Kıvmlar atlardan ının, ailfilı başına, düşürüyor, ya hır ınsan ve mütema~ dalgalandırışiyle kapayıp açıyor. mütemadi görüşmenin anısında bil' 

- Dedi oğlu dedi!. elçiler ilk haber olarak kahya Bakla dağın ağaçlan arkasına, üzerimize ge-jyen de ölerek, yaralanarak, yaya laıla- Süğütler ve iğdeler; akan der~ pı- !ık hırçınlaştı: """ 
- Dur hele onun aklına uymuş ol- Mustafanın yanına adamlarını alıp: lenler bizden çok .. 1nsaf etemden öldü- rak ağaçların arkasındaki efeleri ııkıt- :mtıh )'ibllnden, wıcenin esrarlı aşkla- - Salmam seni Katırcıoğlu, sal"' lı9" 

aaydılı:, şimdi bütün şehirli siJah.lanarak - Ben Mutasarrıfa haber venneğe rün! 'ı- topal Mehmeılhı adamları tüken,. ,,.,.. tophyacakmış gibi tli suyun dutla- Y-ıne benden kaçıp kim bilir kaç aY 
Jıeriflerin üstüne yürüyecektik değil gidiyorum. Akayakalıoğlu daha IÖZÜDÜ tamam- mek bilıniy~ kalabalığı ile llerilyoll'- ğma dal1anw. sarkıtıyorlardı. :ret çektireceksin dedi. et' 
p,U! Pat! Çat! olacaktı . Diye ayrıldığını duydular. Esef ve lamadan hepsi de atlarından inip yay· ılardı. Ol>,; atıyorlar, ağaçlara seplanıyo~ Köy ıOWbı içinde idi. Katırcıoğlundan başkası oJınıYaı:ı 

- Ondan sonra hepimiz de mahv- merak içinde yine bildiklerine gittiler, !ağın dört bir tarafına dağılmı§lardı. kwııen atıyorlar ~ ~tt. Tarlalarm boE :renkli topnklarını Öl'- kek: peı:ı 
olurduk.. Katırcıoğlu efelerine kim efelere beş on kuzu ve birçok erzak Boş kalan atlar da alışkın hisleriyleı. . .... •. .... ....... ten ,..... mahsnlleı:, §imdi nefti :renlı:ler - Fatma! Kız Fatma! bırak tıı 
"·-ı çıkabilirdi. _,_,..,__ • 

..... ~Hele bir de Katırcıoğlu imdatla- gö~~.~~::.. ~i :~~ır: ==ı:~ ~erine:-bu~! :_-ıe.w:~=~'P blr ata lıirjlı;endi bildi~ ~~;:~i _ 
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İzınir Esnaf ve Ahali Bankasının 31 Mart 937 tarihli vaziyeti 

IZMlR BELEDlYESINDEN : l İzmir ikinci icra memurluğundan: 
Basmahanede Dokuz Eylül mey- lzmirde Mehmet Recebin Ali Ri

danmın parke ve kesme taşlarile ve zaya olan borcundan dolayı icraen 
AKTiF 

KASA: 
Banknot 
Gümüş 

D Ufaklık 
M~~~U MUHABiR BANKALAR 
SENE UAT KARŞlLIKLARI 

DAT CÜZDANI: 

T.L. K. -
100712 

739 
240 13 

V Vadesine üç aykalan 631250 43 
ade · ESH sıne üç aydan fazla kalan _2 .... 1_9_5 _ 72 

BAM •e TAVILAT CÜZDANI: 
A. V orsad kote olanlar 

ANSLAR· 
!)hanı-Tab

0

vilat mukabili avanslar 
B Borsad kote olanlar 
F.) ~orsada kote olmıyanlar 
S ~tia ve vesaik üzerine avanslar 
aır - "ut • t . - . UM ·~ enevvı emınat uzerıne 

ş UMI EMTiA HESABI 
ll~~F.ÇLER HESABI CARiSi 

A 
LU HESABI CARlLER: 

çık kredi 
I< l<efalet mukabili kredi 

B~:ULLERlMIZDEN DOLAYI 
SA ÇLULAR Kefalet: 
~~ MUHTELiF BORÇLULAR: 
fdısscdarlar zimmeti 

M uhtelif borçlular 
ENKULLER: 
Makineler 
Kasalar 
I<unıbaralar 
Tesisat 
Mefruşat 

MıN~UL OLMlYAN MALLAR: 
D~~ ·a bioalan 

N •ger gayri menkuller 
AZIM HESAPLAR 
Yekun 

12451 20 
3773 11 

300541 15 
102161 92 

19616 19 
60608 40 

129972 04 
259096 00 

2394 35 
530~ 61 
2396 52 
2375 85 
6869 36 

28638 35 

T.L K. 

101691 13 

160665 46 
25:000 

633446 15 

13504 40 

418927 38 
359791 05 
300419 19 

80224 59 

573438 77 

389068 04 

19340 69 

28638 35 

185780 ss 
3289935 75 

PASiF 
T.L. K. T L K Basmahane istasyonu kartısındaki mahcuz lzmirde Tilkilik caddesinde 

--· -·---· - yolun da yalnız parke ttt.§larile yeni-
1 
tapunun kanunu evvel 1341 tarih ve 

SERMAYE 
Fevka1a..1e ihtiyatlar 4625 28 

1000000 den tefriti işi 15/6/937 salı günü 
1
s2 numaralı ve 75 ve 77 numarataj

aaat 16 da kapalı zarflı eksiltme ile 
1 
lı tahlani ve fevkani kısmında ikiai 

ihale edilecektir. Heyeti umumiye-
1 
caddeye nazır ve biri arka tarafta o i

sinin keşif bedeli yirmi iki bin iki yüz mak üzere iki küçük odayı ihtiva et
liradır. Keıif ve ıartname ve projesi mekte ve altında iki dükkanı mevcut 
yüz on bir kuru§ bedel mukabilinde tur. l§bu gayri menkuller kısmen 
ba§ mühendislikten satılır. Taşradan ahşap olup 1900 lira kıymeti mu -
müracaat vukuunda ıartname, keşif hammeneli olan gayri menkul yedi 
ve proje bedeli ile birlikte pos a üc- hissede bir hissesi ile yine lzmirde 
reti peşinen gönderilmelidir. İştirak 1 Ahmet nğa mahallesinde Çerçi oğlu 
için bin allı yüz altmış b~ liralık mu- sokağtnda lciin aağı Ahmet Hulusi 
vakkat teminat makbuzu veya Ban- ve tbralıim vesaire Jükkô.nlan so
ka temi.nal mektubu ile birlikte lu umumi hela arkası camcı zad& 

iHTiYATLAR 
Kanuni ve nızami 

MUHABiR BANKALAR 

MEVDUAT: 
Cari hesaplar 
Tasarruf tevni atı: 

Vadesiz 
Vade1i: 

•• 60410 09 

398129 17 

318965 14 

Bir aydan bir senPve kadar 111535 60 
~ 

65035 37 

86025 37 

Bir seneden fazla 1170 50 829800 41 

ŞUBELER HESABI CARiSi 46562 48 
SAiR MUHTELİF ALACAKLILAR 442038 46 
KABULLERiMiZ: Kefalet 573438 77 
TALEP OLUNMAMlŞ TEMETTÜLER ve Kupon!ar 61254 34 
NAZIM HESAPLAR 185780 55 

ı490 sayılı kanunun tarifi dııiresinde Mehm t E · f~'--- tah h ı kl"fl ih l ·· .. lan e mın ve re ıwuı ve • 
a5zır/6/a9n3m7ıt tle ı .. e~ a elgu5 nukod sil memuru Hamdi mağazaları önü 

1 sa ı gunu saat e a ar Ç . k w • 1 -Ld (Ant\(\) 
•• • 1::::.· ·lir erçı ao agı ı e mıuı ut ve <flT'"' encumen reısıq;ıne verı . lira la · l' 
30-3- 6 -9 1688 (950) ymetı muhammene ı 9-2. 

- Beher adedi on iki buçuk ku - 9-3. 9-4 ve 15 yeni numaralı üç 
rU§tan on iki bin bet yüz lira bedeli bap mağazanın mülkiyetleri. tari
muhammenle yüz bin adet parke ta- hi ilandan itibaren otuz gün müd
tı kapalı zarflı eksiltme ile 15/6/937 detle açık arttırmaya çıkarılmı,tır .• 
salı günü aaat on altıda ihale edi1e- Talip olarilann kıymeti muhamme
cektir. Şartnamesi baş mühendislik- nelerinin yüzde yedi buçuğu nis
ten parasız olarak verilir. İştirak için betinde pey akçesi veyıı milli hruı· 
dokuz yüz otuz yedi buçuk liralık kanın teminat mektubu vermeleri ve 
muvakkat ~cminat makb';1zu . v_eya arttırmay 6/7 /937 tarihine mü
Banka temınat mektubu. ı~e ~ırl~te dif çarşamba günü saat on beste 
2490 sayılı kanunun teklıfi daıresm- dair - . l cakt -
de hazırlanmı§ teklifler ihale günü ~e ~cra 0 ~a ır. 
olan 15/6/1937 salı günü saat on • Muıtenlere aıt 937 /1640 nu-
beıe kadar encümen reisliğine veri- maralı dosya irae olunacağı gibi 
lir. fazla izahab 18.zıme dahi verilir. 

30- 3 - 6 - 9 1686 (954) Talipler bu hususun daireye ta· 
Bayındırlık sahasında Şülaü lik olunan açık arttırma rtnam ~ 

Kaya bulvarının Montrö meydanile sini 24/6/937 tarihinden itibaren 
bu meydanla Gazi bulvarı arasındaki herkesin görebilmesi için ııçık bu
ktsmını~. ~ke ve kesme ~~ dö- lundurulacaldır. Hakları tapu ,kj_ 
~enmesı ııı 15/6/937 sah gunu saat liyle sabit olmıyan ir>0tekli la ·ık· 
16 da kapalı zarflı eksiltme ile ihale hl ·1 d•W er alalrada•l -irti. • 

ed·ı ektir Bed li k f" • • !I..! b" ar ı e ıg - r ann ve • 
ı ec . e e§ ı yımu uu ın f k h k sah" l · · b akl 

it 
·· iki. ı· d a a ıp ennın u b annı •C 

a ı yuz ıra ır. h 1 f . . 
ı · bed ı· · d' b' it ·· 'ki bu usus a aız ve masrafa JaU' 
§ın e ının ye ı ın a ı yuz ı "dd" 1 . • 

1. -'-d "tebak" b b" olan ı ıa arını evrakı müsbıtelc.1 
ırası m:.K en ve mu ı on C§ ın . . . .. . . . . . 

3289935 75- lirası Bayındırlık sahasında artırma- ıl~ ~ırmı g~n ıç~de ıcra daı e'ue 
iiiiiöi ya çıkarılacak arsalarla ödenecektir. bıldınnelerı aksı halde haklnn tapu 

lzınir Esnaf ve Ahali Bankası Türk Anonim Şirketi MURAKIPLER Keıif, §artname ve plnnı yüz on üç siciliyle sabit olmadıkça satı§ bede-
idare meclisi reisi Umumi müdür Nazmi Ilker Kamil Ocakoğlu kurut mukabilinde ba§ mühendis - linin payl8.§masından hariç kala-

..... _~~~H~a~m~d~i~A~k~yü~r~e~ki.m:::!:!:=:!~~A~t~ıf~ln~a~nk:=~ı:::ır::ıtZ~;m::;!!t::::Zn~=:ı::::::!!B--:!!il:SZ:l!ılllm--r:ailBE:aı~l~67~7~~(9~5~6~)D lilden satılır. Ta§radan istiyenler ke· caklan ve tayin edilen zamanda D !if, ıartname ve plan ücretile birlikte arttırma bedeli gayri menkulün 
posta ~cret~ !1aşi~en gön~~rmelidir- yüzde yetmiş beşini bulmadığı tak
ler. t~tirak ıçın bın altı yuz doksan dirde en son arttıranın taahhüdü 
be§ lır on be§ kuru§luk muvakkat b-'-! k 1m k .. İNATDR 

Mfkrop" hırsızdan dah körkÜİÜdur~ 
Pan:mızı kasada sakltıdıtınız cib\ 

,rıyeceklerlnlzl d 

aoiuk hava dolaplarında muhafaza edinl~ 

- - ~ iki defa az işlemekle, 

a_ynı randömanı veren 

Ş SENE üARAttTi yeclne sotuk hava dolapları 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
I ARTHUR VETTER 

.\ YDINZMIR Saman iskelesi ( Büyük Kardiçalı Han ) 
DA : Mehmet Gürer - ÖDEMiŞTE : H. Avni Güler 

~-- MUuLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 
~>tr 

YENi TOP ANE 
tnarkalı terazilerimiz gelmiştir 

a 

lzmir Liman işletmesinden : 
Şartnamesinde yazılı evsafta olmak üzere vesaitimiz için 4000 

kilo Dızel yağı, 1500 kilo ince makine yalı, 2000 kilo silindir 
yağı, 50.000 kilo mazot, 2500 kilo petrol eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltme 11 .. Haziran • 937 Cuma günü saat 15 de şefler 
encümeninde yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler yüzde yedi 
buçuk teminat vereceklerdir. 

· akb B k · ;;ın.ı a a uzere arttırmanın on 
temınat m - uzu veya an a temı- beıı: ·· dah t d" d'l k ik" · 
nat mektubu ile birlikte 2490 sayılı % gun a em ıt e 1 ere • . ~cı 
kanunun tarifi dairesinde hazırlan- arttımıası 21 temmuz 937 tarihıne 
mış teklifler ihale günü olan müsadif per embe günü mat on 
15/6/937 günü saat onbqe kadar be§te~ir. Gay~ m~ul en çok ~-
encümen reisliğine verilir. rana ihale cdılecektır. Satı pefın 

izahat almak isteyenlerin Levazım Servisine müracaat eyle
meleri Han olunur. 

30 - 3 - 6 - 9 1687 (951) P-ara iledir. Mal bedeli alınmadan 

30-2 1684 (952) 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 

- lzmir Enternasyonal Fu
arı sahasmda yapılacak büyük 
Havuz 2 • 6 - 937 Çarşamba 
günü saat 16 da lzmir Beledi
ye dairesinde toplamm Fuar 

Kazanç Ceza komitesince vahit fiatları üze-
ismi işi Yeri senesi Tarh Lira K. Lira K. tinden ihale edilecektir. llk 
Hasan Basri Kasap Kemeraltı 136 933 10 33 44 36 keşif bedeli 7172.25 Liradır. 
Antuvan B. Valter Komis. kardiçal~ han ,, 183 27 61 Taliplerin şartname ve projeyi 
Fatma Aliye Tütün Tüc. 1. Kordon ,, 36 240 48 görmek üzere Belediye ba• 
lclal ve Ömer Maden imali H. Hoca 44 393 60 12 b d ı " 
Kristiyan Nil- Müteahhit Osmaniye ,", 206 S mü en is iğine ve eksiltmeye 

iştirak için 538 liralık teminat 
zen şirketi makbuzu veyahut banka mek-
Meh. Nuri ve oğul. T. umumiye G. buJvan 246 66 84 tubile bildirilen gün ve saatte 
S. Halit ve Ferruh Mühendis 2 kordon " 111 239 81 komiteye müracaatları. 
Nurettin G. Komis. Bakır Be. : 103 31 40 Türkiye ticaret odaları için 
Zühtü Tevfik ,, Fevzi Pş. 4 ,, 224 116 33 lzmir Erılernasyonal Fuarında 
Mehmet Ziya " Yol bedes. ,, 260-1 76 69 yapılacak büyük pavyon 
Nuri ve Krispin Tuğlacı Osmaniye " 401 106 86 2 - 6 - 937 Çarşamba günü sa-
Arpacı Z. Fevzi T. Umum. Gazi Bulvarı 217 185 25 at 16 da hmir Belediye daire-

Yukarda isimleri yazıl (12) adet mükcllef namına Basmahane sinde toplanan Fuar komite-
ve ) eni maliye şubelerince tarholunan 933 Mali yıh kazanç since vahit fiatları üzerinden 
vergilerine ait ihbarnameleri kendilerinin bal~n nerede bu 'un- ihale edilecektir. ilk keşif be-
duk!~rı bilinememesi basebile t~bliğ ettirilmediğinden keyfiyet deli 22 bin liradır. Taliplerin 
tebhg makamına kaim olmak uzere usule tevfikan ilan olunur. şartname ve projeyi görmek 

(96G) üzere Belediye baş mühendis-

teslim edilmez. Mal bedeli veril-
mezse ihale kararı feshedilir. Ve 
kendisinden evvel en yüksek tek-
lifte bulunan kimseye arzetmi§ ol
duğu bedelle almağa razi olursa 
ona ihale edilir. C> da razi olmazsa 
veya bulunmazsa icra dairesinde 
hemen on beş gün müddetle arttır· 
maya çıkarılır. Bu arttırmaya a18-
kadarlara tebliğe hacet olmayıp yal
nız ilfınla iktifa olunarak en çok 
arttırana ihale edilerek her iki hal
de birinci ihale edilen kimse iki iha
le arasındaki farktan ve diğer za
rarlardan me ul olduğu ve tapu 
harciyle yüzde iki buçuk delli.liye
nin müşteriye ait olduğu ilAn olu-
nur. 959 

tZMtR StCILt TiCARET ME
MURLUGUNDAN : 

Tescil edilmit olan Osmarth 
bankası lzmir çubesinin ödün~ 
para verme işlerile uğraşacağına 
mütedair beyannamesi 2279 nu
mnralı kanun hükmüne göre sı
cilin 2007 numarasına kayt ve ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- liiine ve eksiltmeye iştirak 

~ Kemaloa§a icra memurluğundan: ı .. 1~/7 /937 tarihine miisadif cuma için 1650 liralık teminat mak-
9371153 gunu ayni saatta yapılacak ikinci ar- buzu veyahut banka mektubile 

tescil edildiği ilan olunur. 
İzmir sicili ticaret memurfoğu 

resmi mührü ve F.Tenik imzası 
1 : Beyanname. 

Kemalpa§a Ziraat Bankasına tırmada teklif edilecek son bedel mu- bildirilen gün ve saatte Komi-
borçlu örenden kahveci Mustafa kabilin~e ihale edilecektır' . t Alinin r-- kl .. . y Y eye müracaatları. 
. . .~§ı ı. mevkimde vaki te~- ade tarihine nazaran salı§ 2280 27-30-1 1630 (925) 

rınısanı 340 tarih ve 72 numaralı ta- numaralı k "b. • c· . 
puya müstenit 390 lira kı eti mu- B ~una .ti ı ıse . de borç msi mıktarı muhammen 
hammineli 3 d.. .. ~ r~· d b ~ya muteselsil kefaletli borçtan kilo bedeli K. 
şark Hasan Alionum K!:0~:!·~: u undu ve uzun vadeye bağlandığı Panıu~. 50 160 
hafız şimal Han:8Zıuned veresesi hal~e borçlunun bu tak.itleri ihlal O oks11ene 10 65 
cenup Hacı Bekir b w tarlalarile ~tmıı olduğu cihetle 2814 numaralı Eter . 6 140 
mahdut çekirdeksiz a~::ı bağı ile anunun 5 nci maddesi hükmünce Gaz bezı 300 metre 12 

Sa" 1 Ak çeşme mevkiinde vaki 73 numa- 2~04 numaralı kanuna tevfikan ikin- Band(beşlik) 25 paket 50 
Bir d g arnlığı ve temizliği ile meşhurdur cı artırma d yüzd • b · Band(yed ılik)25 70 ı t:fa ralı tapu kaydına mÜ'llenit tark b 1 b ıon~ a e yebnlf etı Band(onluk) 50 .. 100 

t<İJoy8 k mağazamıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 30 Mehmed Ali garp Har Ali şimal u up u~~ ~~yacaktır. " 
120 N adar mev d d S . tarik cenup Köse Ahmed veresesi . Ad lmak litiyenlerın ihale vakitle- Lizol 30 kilo 

o· 2
819 

h cu u var ır. atış yerı: Suluban civarıoda rın e muhamm kı t .. .. y k d ~" HusnU Ôz , d . r w d bağ ve tarlalarile mahdut 5 dönüm . en yme e gore yuz- u arı a cins ve miktarı ve 
• ~v emış ı magazası ır. iki evlek genifliğinde muhtelif üzüm : Y~ı ~uçuk niabetinde teminat beher 1.<ilo, paket ve metrosu-
) •----=-==-=-=• bağı 170 lira laymetindeki bağlan çesıle ıcra dairesinde hazır bulun- nun m.uha;'»men be~eli yazı'ı ilaç 
zın i r M L M d 1 satılmak üzere müzayedeye veril - ~~lan v~ !azla izahat istiyenlerin bu ve saırenın heyetı umumiyesi hat b .. ıntaK3Sl aa İn İŞ erİ İrtİ- mi§tir. gunden ıtıbaren açık bulunan p.rt- 246 lira doksan kuruş be-

l . 
urosundan· 30/6/937 tarihine müsadif çar- n9:?1eyi ~?rü~ tetkik etmeleri ve bu deli muhammenle başkatipl • k-

tınır .
1 

• ıamba günü ıaat 11 de bqlıyarak mulkler. u~ermde bir güna bak ve teki şartnamP. veçhile 4-6-1937 
kıı· vı ayetinin B d k 12 de yapılacak birinci arbrmada alacak ıdclıaaında bulunanlann 20 Cuma günü saat on altıda açık 

ın olup 10 E _ ayın ır azasına bağlı çiftçi gediii mevkiinde teklif edilecek bedel muhammin kıy- gün zarfında icraya müracaatlan eksiltme ile ihale edilecektir. 
lnadenind B ylul 333 tarıhli fermanla ihale kılınmış o!an arainik metin yüzde yetmif bqini bulduğu aksi halde tapu sicilinde kayıtlı olını- iştirak için on yedi lira yirmi 
~O hissen: . ul~anlı Ethem mirasçıları üzerinde bulunan yüzde takdirde ihale edilecektir. yan bu gibi hak sahiplerinin paylat- kuruşluk muvakkat teminat 
16]20 N 1ıntıyazı icra· V k"ll . H . 

9 
Nokaan bir bedel teklifi halinde madan hariç tutulacag"'ı ilin olunur. makbuzu ile söylenen gün ve 

o. ıu ._ . e ı erı eyetmin _3.q37 tarihli ve .. t · · "iz · ·baki k im a:ararde f h d'I . mut. ermın mu emıyetı a ak Dosya numaruı 937 /153 saatte encüm.-:ne gelinı'r. 
es e ı mıştir. 30 -1-2 1674 (948) ...... 1 art 15 lır 

T-U e ırma gün uzatı · 1683 (955) . 19-23· 26·30 1531 (873) 

tZMIR ILBA YLIGI YOKSEK 
KATINA: 

ŞEHiRDE 
Osmanlı Bankasının, aşağıda 

imzası bulunan İzmir tubesi Türk 
lirası ikrazatı ve ıskontoları için, 
talep edeceği faizin en yüksek 
haddını: 

Senevi % 12 {yüzde on iki) 
olarak 

Tespit ettiğini beyan ve i ~bu 
beyannamenin bir suretini de gi
telerimize talik ettiğimizi, ödi"nç 
para verme i~Jeri hakkındaki 
2279 numaralı ve 18 haziran 1933 
tarihli kanunun 2 inci ' üçüncü, dör-
diincü ve 5 inci maddelerine tev
fikan arzeyleriz. 

OSMANLI BANKASI 
lzmir fubesi 

10 Haziran 1933 tarihli ve 
2292 numaralı kıuıun ile Maliye 
vekaletinin 6/12/935 tarih ve 
28140-177 numaralı tamimi mı.ı
cibince pul resminden muaftır. 

1678 (957) 



Sahife 8 YENi ASIR 

lzmir Emlak ve Eytam 
sından: 

Banka- ~, ............................... 
1 
.. _______________ ......................... _.. 

C.No: Yeri 

23 Aydın Hisar mahallesi 
Ada 144 

26 Aydın terziler mahallesi 
Ada 178 

No.su 
Taj 
2 

4 

99 Aydın Ramazanpaşa Ma. Mimarsinan S. 71 
Ada 93 Parsel 9 

117 Aydın Ramazanpaşa Mab. Üçüncü So. 8 
Ada 73 Parsel 1 

120 Aydın Ramazan paşa Mab. Mimarsinan 19 
Sok. Ada 78 Parsel 1 

163 Köprülü Malı. Çankaya sokak 43 
Ada 428 Parsel 12 

190 Aydın Güzelbisar Malı. Turanpark So. 7 
Ada 235 Parsel 9 

191 Aydın Veysipaşa Malı. Hükümet Cad. 5/8 
Ada 46 Panel 5 

195 

197 

200 

Aydın Ramazan paşa Mab. 1 inci sokak 
Ada 19 Parsel 7 

Aydın Ramazanpaşa Mab. Hükümet bul- 43,44 
varı Yoğurt, yag, pazarı. Ada 35 parsel 1 
Aydın Köprülü Malı. lnönü Caddesi 43 

Ada 426 Parsel 11 

Depozitosu 
Nev'i T.L 

Ev 150 

.. 50 

D3kk'n 150 

u 75 

Mağaza .tOO 

Ev 150 

u 150 

Dakkan 1,IO 

Ev 250 

Dükkan 300 

Ev 

izahatı yukarıda yazılı gayrimenkullerin bedelleri peşin veya 
faizli dört taksitle ödenmek &zere 5 - 6 - 937 Cumartesi günü 
saat ONDA ihaleleri yapılmak üzere artırmaya konulmuştur. 

istekli olanların yevmi mezkürda hizalarında gösterilen depo
zitoyu Milli Aydın Bankasına yatırarak Aydın Avukatımız Bay 
Süleyman Eraydın yazıhanesine müracaatları ilan olunur. 

19-30 1522 {871) 
. . ~~ ·... ~ '' . . .... ._ ,. . ı: 

Karahisar Maden Suyu 

Kuruınu 
._ ... 

Böbrek, karaciğer ıahatsızlıkları
na,, haz?msızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 
~~ ··~11'1"1 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
1 - 1 /Vl/937 sah günü &aat 15te kapalı zarf usuliyle eksiltmesi ya

pılacağı ilan edilmi, olan Çamaltı tuzlasında yapılacak elektrik santra
lı tesisi işi 15 gün müddetle tehir edilmiştir. 

il - Eksiltme 16/Vl/937 çarfamba günü saat on beşte Kabataşta 
kain Levazım müdürlüğündeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen bede
li sif İzmir 98000 liradır. 

iV - Muvakkat teminat -6150-liradır. 
Y - Şartnameler 490 kuru§ mukabilinde İnhisarlar Levazım ve 

Mübayaat tubesinden, Ankara ve İzmir başmüdürlüklerinden alınabi
lir. 

vı - ts•eklilerin fenni §3rtnamede yazılı takatte bir gazoian tesisatı 
yapını§ olduklarına dair resmi vesikalarmı ve şartnameye uygun ol
mak Üzere ihzar olunmu§ ferıni teklif projelerini tetkik edilmek üzere ek
siltme gününden en az 15 gün evveline kadar lnh'sarlar Tuz Fen Şubesi 
Müdürlüğüne vermeleri ve münakasaya girebilmek için münakasa
dan azami iki gün evveline kadar teUiflerinin muvafık bulunduğuna 
dair mezklır şubeden vesika almaları lazımdır. 

Yii - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesikaları ile mu
vakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarfların en geç iha
le günü tam saat 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyon b8§kanlığma 
makbuz mul;abilinde verilmit olması lazımdır. «2988» 

30--1-3-5 1649 (953) 

S. Ferit Eczacı lıaşı 

ŞiF A ECZANESi 
F · go"" z ı'"u'k ennı 

Sıhhi korsa 
Tuvalet çeşitleri 

Tıbbi müstahzarlar 
Dereceler 

Termozlar. Amerikan. Duş lastikleri. Hulasa 
sıhhi ih•iyaçların hepsi her yernen çok ucuz 
ve daima mevcuttur. 

Vebolid su tastiyP cıhaz1arının 
lz111ir ınümessilidir. 

• 

KUVVET ARTAR - .... 
~ 

MESARIF AZALIR 

x' _._....= --

························································································································: -.................. Bütün dünyada nakJiyatın mühim bir kısmı tercihan L ................ : 

~ ( ŞEVROLE) ile yapılmaktadır. Bunun sebebi de hu -- ~ 
- . 
: .................. : makinaların az masrafla fazla raııdm;uı vermesidir. :"""""""'""'" . -. -

· · ··········· · ····· · ··························~·········································································· 

• • • •• 
AMAMILE YENi, DAHA KUVVELI MOTOR 

DUZEL TİLMİŞ VEZİN T ASKİMİ SA VESİNDE ARTMIŞ YÜK SAHASI 

TAM-SERBEST DİFERANSİYEL 
~ . 

HiDROLiK FRENLER 

TAMAMİLE YENİ BİR MOTÖR. - Şevrolenin tecrübe 
ve tasvrp edilmiş altı silidir, yüksek tazyik, tepeden su· 
pap usullınde kamyon motörü biçimi, yeni 1937 Şevrole 
Kamyonuna, yeni yüksek rökorlar tesis edecek yeni 
bir randıman ve batta eski.sinden daha buyuk bir 
kabiliyet vermek için tekemmül ettirilmiştir. Beygir 
kuvvelı arttırılmıştır. Tork daha yüksektir. dak. 850-1550 
dev. 170 kad. libreye cıkarılmıştır. Bu arttırılmış kııv. 

vet idareden hiç bir fedakiırlıkt:ı bulunmadan elde 
edilmişler zira 1937 Şevrole Kam
yonu eskisinden daha idarelidir. 
Yeni motör zaman ve paradan ta
sarruf ettirmek, ayni yamanda iş 

başında kalmak için yapılmıştır ; 
uzun zamandan beri sağlamlık ve 
dayanıklılıklarile meşhur Şevrole 
Kamyonlarından da daha saglanı 
ve daha şayanı ilimattırlar. 

····································: 

DİGER MÜHİM MEZİYETLER. - Kamyon kullanan
lara şimdiye kadar asla arzedilmemiş en müterakki bir 
yeni unsurlar ve ıslahat grubu 1937 Şev role Kamyonunda 
bulunacaktır, Düzeltelmiş vezin taksimi yükü arttırmak 
sayesinde ödeyen yük için daha büyük yer verir. Şevro
lenin tam-serbest arka aksının yeni ve daha kuvvetli arka 
aks kuvanı, şaftı bl.llün yüklerdeıı kurtarır ve Şc\"rolenin 
itimada sayanlıgını artırır. Yeni bir şase daha buyuk 
kuvvet ve daha fazla metanet verir. Duzeltilmiş, ken· 

diligiııden mafsallı, kamyonda kul
lanmak için bilhassa imal edilıni~ 

hidrolik frenler nıuspel, ve nıüsa· 

vilcştirilıniş frcnaj hasıl \ 'C balata 
kalınlıgı kullanmakla azaldığı za
man bile İren tabanlarıle kasnaklar 
arasında tanı teması teıııin ederler. 

GENERAL MOTORS YAKIN ŞARK A /Ş. 
lskenderıye. Mısır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TELGRAF: KUTAY : 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• OSMAN KUTAY 
JZMIR 

~ TELEFON: 2704 : 
·····································= . 

Kızılay Cenıiyeti lznıir 
den: 

Kültür Parkta Kızılay kurumu tarafından yaptırılacak kırk bin 
lira bedeli keşifli Sağlık müzesinin ihalesi 3 Haziran 1937 Per
şembe günü saat on yedide Kı~ılay l~mir Merkezinde kapalı 
zarflı eksiltme ile ihale edilecektir. Talıplerin şartname, keşifna
me, proje ve planları görmek üzere lzmir Belediyesi başmühen
disliğine müracaatları ve iştirak için ~ekli~lerini söylenen gün 
ve saatte üç bin liralık teminat a!fçesıle bırlikte lzmir Kızılay 
Kurumu başkanlığına vermeleri. 

19-22-25-30 1525 (869) 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyi "z Yalnız makasına 

i' dikkat ediniz. 

GüVEN 
TÜRK ANONİM SİGORTA SOSYETESİ 

HARIK, NAKLİYAT, HAYAT, 

Sümerbank, Emlak v Ey
tam Bankalarının kurumudur 

EGE GENEL ACENTELİGI 
S0MERBANK IZMIR YERLl·MALLAR PAZARI 

Kemeraltı Hükümet caddesi No. 36 - 4 IZMIR 

Telefon : ( Direktörlük 3308 

............................ s•e•r•vi•s ...... 2.2B•5•I~ 
B 

Telgraf adresi : 
GÜVEN ıZ~IR 

MiLLi EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
lcarN~ Li~ 

188 Salhane vapur iskelesi... 36 
189 Tepecik Yedi kızlar bila No. 10 D. bahçe. 4~ 
190 Göztepe Mısırlı C. 254 taj No. lu ev... .. ~ tle 

Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün ınud e 
3
t 

arttırmaya konulmuştur. ihalesi 7 - 6 - 937 Pazartesi günü 
53 

J 5 tedi•. Taliplerin Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatları.8931 21-30 1559 ( 


