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Londra 26 (A.A) - Hındistanın imzası 

harıç olmak üzere 21 ımza taşıyan beynelmilel 
şeker ıfila/ı dün akşam neşredilmiştir. ltıliı/· 

name bütün imza edenler tarafından tasdık 

edtldiği takdt1de 1 Eylül 1937 de metiyete -tt· 
fecektir. 

l~evarn mUddetılTürkiye içinlHariç ıçin 
1-s•neıık . • . . . . . 1300 2800 1 

_Altı av/ık . . 700 1300 1 
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1937 yılı ATINADA VERiLEN ZiYAFET ESNASINDA 

Bütçemazbatasın- f E e er b kiliyle de 
Balkan Herald gazetesi 

lzmir fuarı hakkında 
dan alınan dersler 
nin~~Utayda 1937 senesi bütçesi· te, efonda u·· şt•• 
deva U~eresine bir kaç gündenberi a 

d;:.g~ edılrnektedir. «Denk bütçe, 

bir yazı 

BALKAN HERALD 

neşretti 
"' un öd Cüıııh . eme)> prensibine dayanan 

ta ~rıy~t ~aliyesinin, içte ve dış· 
l'lliz .. ndıgı ıtibar ve itimat, milleti· 
bir h~~~ başh başına göğüs kabartıcı 

ima ıse sayılmağa değeri vardır. 
lı.ita.b Paratorluk maliyesinin hesabı 
rinde\;..oktu. Hatta meşrutiyet dev· 
İrııti utçe açıkları en ağır şartlar ve 
rııı.ı:İlar altında yapılan harici ik-

C·~ a kapatılırdı. 
kurı:;rnhuriyet maliyesi denk bütçe 
llıil! ~kta haricin yardımına değil 
tlıuvet~~ varhğına dayandı; ve bunda 

8.a "!< oldu. 
Var! 

1~ mılletin bütçesi o memleketin 
Bin ıgının, kuvvetinin ölçüsüdür. 
de aenaleyh yapılan her yeni bütçe· 
rako rnjrnleketin ilerleme hamlelerini 
göt~rn karın belagatına dayanarak 

N e Ve okumak mümkündür. 
tnah etjki".1 . 1936 yılında memleket 
Yat! 

8~ lerının eyi yetişmesi, eyi fi • 
Ver~ıa ~atılması, sanayi planımızın 
artı erı Yurdun refah seviyesini 
ku trnış, halkın tediye kabiliyetini 
ti "".etlendirmiştir. Bunun tabii ne· 

Yceslı olarak da devlet geliri 0 yıl için 
apıantah . 1 . al ta .. .. mın erın on tı milyon li· 

Bstüne çıkmıştır. 
93? ~~dan .c~saret alan hükümet 
ra fa 'l.Jkbnı onaltı milyon küsur li
büı z ı .. ~eclise sevkeylemiş, 
ol çe encumenı de birer birer izah 
b' Una.n sebebler altında ikiyüz otuz 

8~tnmbıl_~on yirmi bin lira olarak yeni 
e utçem' · K •un ızı amutayın tasvibine 

rna muştur. Bunun ifade eylediği 
•--'~a memlekette refah seviyesinin 
""'

1Ye kah 'li · · tind ı yetınm yüzde on nisbe-
Aİ artmış bulunmasıdır. 

ledb .1}aıı Ve alınmakta olan yeni 
niıı ır ~r sayesinde artma keyfiyeti· 

rnutea1c· 
bir § k"I 1P yıllarda daha mahsus 
tııek h 1 de o~acağını tahmin eyle· 
\ı erile:~~ hır düşünce sayılamaz. 
aeyri bu ızih~ta ~"2:8.ran rakamların 
dir. emnıyetı verecek mahiyette· 

Bundan 1..--k b" .. - -
tııaı.baı ~ a utçe encumenının 

Atatürk şu mühim işareti verdiler --11.e ~ r ~ . ı 

------------------- Balkaıı lterald gazefesın-n başlu!'ı 

'' Dört Balkan devletinin hudutları birdir. Ona göz Balkan milletlerinin fikirlerini Türkiye, bilumum ticari ve en. 
neşreden ve merkezi Atinada olan düstriyel firmalarının çok iş yaptı• 

dikmek istivenler güneşin yakıcı RUaıyle carpılacaktır ayhk Balkan Herald gazetesi iz- ğı ve en fazla kazanç temin ettiği bir 
'J y A•TINA, 26 MAYIS '' mir fuarı hakkında sı~ sık yazılar memlekettir. Türkiye ile ecnehi 

tm kt 1 f memleketler arasındaki iktısa:l i 
M h b. · · d T I f neşre e e ve zmır uarının 

u a ırımız en - e e on eh · ı· d hah tm kted" münasebatın inkişafına lzınir fu-
T .. ki b L'l' .. 1 .. L d l d emmıye ın en se e ır .. 

ur ye afVeRı ı ve mumtaz urR ev et a anıı B lk H ld - arı büyük hizmetler ifa etmektedir .. 
I met lnönü At' d l d ·· il . a an era ın mayıs sayısının • ına an ayrıma an once fere enne 'k' · d 1 · f d b h Fuarın bir hususiyeti de, cenubi 

ı'len ziya/ t d b"' .. L 1 .. L' C" h R ı ı yerın e zmır uarın an a se· k ver e eancuın a uyuR UTRıye um ur e- d.ilm k d" 1 ·ı A ik şarki Avrupanın ço işlek bir limanı · · Atatürk'l t l I h · t e te ır. ngı tere ve mer a· 
ıaı e e e on mu averesı yapm'f ır. · ve Akdenizin en güzel bir şehri olan 

Atatürk telefonda: da_ ~inlerce ~kuyucusu olan refiki- İzmirde ve yeşil Kültürpark içinde 
«Müttefik dört Balkan devletinin hudutları bir tek mızın lzmır fuarı hakkında neşret· kuruluşudur. 

huduttur. Ona göz dikmek iateyenler güne,in yakıcı tiği yazıdan bir kısmını aynen alı· Fuarın modern müesseseleri, e~-
pıaıyle çarpılacaktır.» buyurdular. yoruz 1 lence ve spor yerleri ziyaretçi ve 

Yunan bafvekili General Metakscu ta telefonda bü- «Yedinci lzmir Enternasyonal fu. ekspozanların bütün ihtiyaçlarını 
yük Türk feli Atatürk'le görüşmek fere/ine nail ol- arı hazırlıklarına büyük bir faali· tamamiyle karşılıyacak zenginl ik. 
muştur. General Metakaaa telefonda: «Yüksek beya. yetle devam edilmektedir. tedir.)> 
natlarının ziyafette hazır bulunan Yunan kara, deniz ""'""""""""" ___ .,,_"'"-"'-"'-""'-"'--------...,,.,,..-----,.----.,,.., 
ve hava kuvvetleri kumandanları tarafından aevinçle N "JJ" k b" • t 
karşılandığını, Balkan ittifakının ebedi olduğunu» azı 1 Om ınası JOŞaa ı 
aöylemiflerdir. 

Türkiye ba,vekiiini h!1,Ş:,;nKb1;;~~;~~~:;.ru Pire· s Üm er bank u e m Ü dürü 
den hareketi esnaaında ba,vekil hararetle teıyi edil-

miştir. Güneyau vapuru perıembe günü öğle vahtı (bu- akşam şehrı•mı•ze 
gün) lstanbula gelecektir. 

iJğrenildiğine 1rore Türkiye '/,~vekili latanbulda kal
mayarak Ankaraya hareket edecektir. 

- Sonu üçüncü sahifede -

geldi 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bu sabah 
fabrikayı 

Nazilliye giderek 
gözden geçirecek Asambie dün ilk toplantısını yaptı 

Sümerbankın en muvaffak eserle-

H • • k•ı• • D A •tt•f ki rinden biri olan Nazilli mensucat 

arıcıye ve ı ımız r. ras 1 ı a a !~~ri1F:~~~a~.?3:!rü:'i:~:':ŞTa'!= 
riyaset mev kiine getirildi ~i

1

~!:n~~k~:::ı:.n~::~ :ı~1~ 
Akşam celsesinde kardeş Mısır, alkışlar arasında 

Milletler Cemiyetine kabul edildi 

Sümerbank umum müdürü Bay 
Nurullah Esat Sümer, dün akşam 
Ankaradan §ehrirnize gelmiştir .... 
Sümerbankın müteşebbis ve değerli 
şefi bu sabah saat altıda Nazilliye 
hareket edecek, öğleden sonra fab
rika inşaatını teftiş edecektir. 

ninj 
1 

ası uzun zamandanberi temi· 
kınd 8b~rla istediğimiz ucuzluk hak-

1 

dirın:k ıze. çok müsbet neticeler bil-
1\1 tedır. ı 

Pılan e:"ıa . ~ayvanlar vergisinde ya- , 
dere~nzılat devletin göze aldırdığı 
tııi8 lı e fedakarlığı istilzam eyleme· ! 
~ı~da~~ ~~ milli server kaynakları· ! 
ınkişaf . ıkrı• olan hayvancılığımıza 

1 

Fabrikanın tam randmanla faa· 
liyete geçmesi ancak ikinci teşrin 
ayında mümkün olacaktır. 

V ~m anını vermiştir. 
lı etgı te ·ı· aYv nzı atı yapıldığı zaman 
1· an ve . . 1· lta azaı ~gısı ge ırinin beş milyon 
buki d h~gı tahmin edilmişti. Hal
buçuk a ~1 ılk senede bu tenezzül iki 

mı Y ı· b Bun on ırayı ulmadı bile ..• 
•ında ~ m~kabil 19 34 yılı yoklama· 
lesbit Yı:rJ• Yedi milyon küsur olarak 
de Yir.:· ~en hayvan mıktan 1935 
da otuz~ .. ok~ buçuk milyona 1936 
•~r aded orı mılyon yedi yüz bin kü
hce8i olae çkkmıştır. Bunun tabii ne· 
llıesi bekJa ta beş milyon lira düş· 
nu nihay e~.n hayvan vergisi yekı'.l· 
sur bin 1~1 ır milyon sekiz yüz kü
talısil ed .1

1
ra_ ~ok~anlıkla tamamen 

da hay 
1 rnıştır. Önümüzdeki yıllar· 

ed Van teza .. d"" h ecek b YU u şüp esiz devam 
Vergid~ u noksanlıkta kalmıyacak, 
dokunrn Ydpılan. tenzilatın gelire hiç 
leticeain ~ dn-mıllt serveti arttırması 
ecektir. 

1 ogurduğu iftiharla görü-
l' Uz f" hık ıatlerind 1 I tenzil· 1 e Yapı an üç kuruş· 

1
arla ortaya 1k da neticeleri rakam-
935 vı!ı a ?n;-ılrnuştur. Ucuzluk 

Ve 1936 ;1a ıstıhlakatı yüzde yirmi 
Ye Yakın 1 

•nda da Yüzde yirmi yedi-
D.• artırmıotır 

•ger inh · • · 
Ucuzluğun ısa~ maddelerinde de 
0/uıırnuşt Çfılı faydaları müşahede 
8 ar Lizc ~ ok beliğ olan bu vakı
terrnektedir -e. eO~ceğimiz yolu gös
Yat §artla . d ergılerde ucuzluk ha
rııaııdır rın a ucuzluk şıarımı~ 0 ]. 

lJ . 
1· cuzluk .. ha 
•Yetini art muk Yaa ve tediye kabi-

ıran uvvett' . 

Mısl! paılametılosıı toplantı lıalmde - Yazıaı üçüncü sahifede -.............. p;;;;-~···r~i .. ···p~;ı~~ .. ·;~;J; .................... R~;;·~y~ .. .. 
Cümhur başkanı B. Leh- Veliahtı Bükreşe 

runla mülakat yaptı döndü 

Fransa, Yugoslav - İtalyan paktına 
itiraz etmemiştir 

Paris, 26 ( ö.R ) - İngiliz kral ve 1 r"'"ll"~~""··""-,......,_..-~-..,,,..-r=:"'t:;ö'i?'iC'" 
kraliçesinin taç giyme merasimi dola- 11 
yısiyle Londraya giderek daha bir müd
det orada kalıruş olan Yugoslav kral- I 
!ık naibi Prens Pol dün akşam Parise 

1 
gelmiştir. Prens Pol Londrada İngiliz 

devlet adamlariyle v" taç giyme me-
. · işt" k d b' d 1 t Motörlü Yugoslav ordusu rasımıne ıra e en ecene ı ev e 

adamlariyle mühim tem.,,Jarda bulun-1 muştur. Prens Pariste, başta cümhur 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 111111 reisi B. l.,ebrun ve başvekil B. Blum 
!arın tecrübeleri ömrümüzü aydınla- olduğu halde bazı Fransız devlet adam-
ları ışıklardır. lariyle görüşecektir. 

EDE 

1 Bay Nurullah Sümer Cuma günü 
şehrimize dönecek, pazartesi günü 

1 
ıstanbula hareket edecek ve Ankara· 
ya geçecektir. Öğrendiğimize göre 
bay Nurullah Sümer Ankarada kal· 

So·, d"irdüncü sahifede - B. Nurullah Esat Sümer 

Konsey dün toplandı 

Gizli celsede Sancak 
statüsü tetkik edildi 

Aleni celsede Üsten Çemberlayin'in 
hatırası anıldı 

Cenevre, 26 (ö.R) - Milletler 
Cemiyeti konseyi dün biri gizli, di
ğeri aleni iki celse yapmıştır. Gizli 
celse Sancak statüsü meselesine has
redilmişti. Aleni celsede, konseye 
riyaset eden Ekvatör delegesi kon
sey namına Sir Austen Chamber· 
lain· nin hatırasını taziz etmiştir. 

Fransız delegesi B. Delbos ta bu 
!Azime İştirak ederek demiştir ki : 

Sir Austen Chamberlain'nin ölü
mü Cenevrede büyük bir boşluk bı
I rakmaktadır. Onun adı Avrupa için 
•yeni ufuklar açmış olan beynelmilel 
lbir müzakereye bağlı idi. Bu müza-
1 kereye hakim olan ruh kaybolmama· 
lıdır. En iyi gayretlerimizi buna 

1 hasretmeliyiz. Fransa hesabına di
yebilirim ki bu memleket büyük 
sulh işçisinin hatırasına bağh ka· 

dördüncü sahi ede ~ B. Tev ik Rü~tıi Aras 



Fuarda 

Noter memurları 
Şehrimiz ikinci NOTERL1K kadro

sunda çalı~ memurlar tarıı!ından 
cNOTER MEMURLARI YARDIM 
BtRLtCb adiyle bir birlik kurulduğu 
ve tescil için esas :nizamnamesinin Hü
kümete verildiğini memnuniyetle ha
ber aldık. 

Meslek hayatında şiddetle duyulmak
ta olan büyUk bir boşluğu karşıladığına 
şüphe edilmiyen bu birliğin, kuruluşun
daki yüksek maksat ve gayelere bir an 
önce irişilınesini temenni eder ve men -
sup oldukları mesleğin yükselmesine 
çalıştın müteşebbis gençlerimize giriş -
tikleri bu yolda güzel başarılar elde et
melerini dileriz. 

Hayvan hastalıkları 
Vekalet ciddi tedbirler 
ahnmasını vilayetlere · 

bildirmiştir 

Ziraat vekaleti, 5algın hayvan 
hastalıkları hakkında vilayete 
bir tamim göndermittir. 

Vekalet bu tamiminde hayvan 
sağlık zabıtası kanununun do-
kuz ve onuncu maddelerinden 
bahsetmekte ve bazı yerlerde sal
gın hayvan hastahklannın vak
tinde haber verilmediği, köylü
müzün zarara girdiği bildiril
mektedir. 

Köylünün zarara sokulmama-
ı ve hastalıkların vaktinde ha

ber verilmesi için kanun nizam
name hükümlerinin yerine ge-

1 tirilmesi için devlet te~kilatının I 
lazımgelen tedbirleri alması ve 
buna aykırı hareket edenler hak-1 
kında takibat yapılmaıı ve ı ~
ticderinin bildirilmesi vekal:._ 
tamiminde istenmektedir. 

alkevinde 
HaJkevinde bugün saat 15te 

köycülük ve saat 16,30 da ki
tapsaray ve yayım komite top· 
lantıları vardır. 

Belediye baytarlara da 
bakacak 

Ziraat vekaJetinden şehri
mizdeki alakadarlara bir tamim 
gelmiştir. Bunda, mezbahalarda 
kesilen hayvanlar sakatatının 
sevklerinde, hükümet baytarla-
rının memuriyetle merkezlerin
den ayrıldıklarında sakatat 
sevkiyatman gecikmekte ve sa-
hiplerinin zarara girmekte ol· 
duğu bildirilmektedir. 

Vekalet tamiminde, hUkümet 
baytarlarının vazife ile memu
riyetlerinden ayrıldıklannda bu 
işin gec;ktirilmemesi için bele
diye baytarlarının bu vazifeyi 
göreceklerini ilave etmektedir. 

'. • • • • • -rr 

Temize çıktı 
Kemalpaş·a kazası eski nü

fus memuru B. Mehmet A!inio 
sahtekarlık suçundan şehrimiz 
ağırceza mahkl!mesindeki mu· 
hakemesi bitmiştir. B.Mehmet 
Alinin suçu sabit olmadığından 
beraetine karar verilmiştir. 

TELEFON·: 3151 

Birçok kimselerin 
Belediye riyasetince hazırla- alınacaktır. Şükrü Mahkemede 

canını yakan 
inkar ediyor -------.. -··-------nıp şehir meclisince kabul olu- Tanzifat tenvirat vergi ve Gelecek celsede 11 şahit dinlenecek _ 

nan belediyenin 937 bütçesine resimleri Teşrinievvel gayesine n-. 
d k·ı~ Sabıkalı bir dolandırıcı zabıtaca bir ?o~ vak'alan vardır. ~ -.. ~~ g öre varidat airesi teş ı atı kadar beledı'ye mıntakaların- kal k d'' hk d k b kta L_L ___ ve a~ ya anara un ma emeye sev- a ı ır çocu n DaDll9l • •• ~~ 

1 Hazirandan itibaren lagvolun- daki tahsilat şubesine yatırıla· kedilmiştir. Şükrü adında. olan bu ha~kında maluma! a~. Şiıluü, ~·· 
makta belediye varidat dairesi, d adam, -hrimizde muhtelıf zaman- cugu Alsancaktakı buyuk a~ cak, yatırmıyanlar yüz e on r k k Lif' 
maliye ve muhasebei hususiye larda bir çok kimseleri dolandırmı§· nin evine götürmüş ve üçü 

cezaya çarptırılacaklardır. f'' dairelerindeki teşkilata benze· tır. uye : 8" 
tilmektedir. Bu teşkilatın bir faydası da Şükrünün tespit edilen dolan- - Büyük annenin evine gi~ 

b k. mu··t~ellefJerin paraları yatırınca dırıcılık vak'alanndan biri, Alsan- bam beş lira istedi dersin. -"-Kabul edilen, u yeni teş ı- ~ M f k ş b' 1 
cakta bakkal B. usta anın ızı azi- için de ır şey söy eme, 

lata göre, varidat mümeyyizi derhal defterlere kaydının te· yenin eline bir bilet vererek elindeki parayı vermezler. 
B. Celal Özyürek varidat mü- mini olacaktır. elli kuruşu alıp savuşması, ve Emi- Demiştir. _ _Lıl 
dürü olmakta ve tabsildatların Bu suretle mükerrer taleple· ne adındaki bir kadıncağızı Fran- Lütfü bu talimata göre ~ 
yerine de tebliğ memurları kaim rin önü alınacaktır. sız konsoloshanesine 2hi~etçi al- et~iş ve beş lira ile döne~. k~ 

d.ıracağım diye ka.dın~n lırasını do- clınd·e· n parayı kapan Şukru _..., olmab.tadır. Belediye icra kadrosu da !andırması ve fakır hır adama da: otobuse atlıyarak oradan da -~ · 
Tebliğ memurlara kırkar lira yeni teşkilat" göre genişletil- _Yahu ben senin hemşehrinim .. qıuştur. _ _ .. t 

ücretle istihdam olunacak ve mektedir. Vergilerini zamanın· Diye aşinalık göstererek bir fab- Bir gün de keçf güden bir ~· 
bunlar yalnız mükelleflere borç- da belediyeye yatırmıyanlar rikaya sokacağını söyleyip iki bu- çocuğuna çatan Şükrü. : ··~ 
larının miktarını ve borçlarını hakkında alınacak karardan çuk lirasını çarpmasıdır. Şükrü, bu .~--~~an Fatm~ b.enı go ~ 

adamcağızın evini de öğrendikten ~~ttugun. bu keçı ıle >'.'~~.ru~. götürüp belediye mrntakaların· sonra icra tatbı'katına geçile· k ft B hah tü .~ 
sonra derhal evine gitmİ;i ve arısı- ı ır. enım çeye go reces--

1 
.• 

daki şubelerde mevcut tahsilat cektir. na : Besliyeceğim. Yer keçileri ~~ . ...l: 
kasalarına vermelerini bildire· .._ • ı ıııı,, _ Kocan fabrikaya girdi. Kendi- Demiş ve aldığı keçileri ~ 
ceklerdir. Umumhane kabadayısı ainden depozito istiyorlar. Si7.de bir adında birine sekiz liraya eutnı::::ı 

Yeni teşkilatta kullanılacak ene 4 h dll k kumbara varmış, onu beraberce açıp Şükrü Karşıyakada aeyyar ~ ~ 
d 2 s ay apse ece . . ... d w Ş"k ·· ·· d Al k ı h~~ ye i tahsil memurluğu ıçın senın onun e sayacagım ve parayı u ruyu e man onao oe ~.ıJ!t 

d 1 Umumhanede Bn. Şazimentin da fabrikaya götüreceğim, demiş- ne kavas tayin ettireceğini söyflr- · evvelki gün belediye e açı an 
imtihana elli kişi müracaat yüzünü jiletle kesen Şerif oğ· tir. rek dolandırmıştır. ~ 

, b I d 1 lu Mustafanın Agv ır cezadaki _KadıŞn''kı·na .. nkmış,bakumbarayıkg~~ir- .B. u şekildde doklakndırdı~lerin!a~ ~ .ld' ey.emiş un ar an ona tısı orta t ~~ 
k . . . . mırı •e u ru um rayı açara ıçın- muracaa e ere , en ı nı ,J' 

mektep mezunu olduklarından muba emesı bıtmışbr. Mustafa, deı: çıkan on iki buçuk lirayı alarak dıran Şükrünün eşkalini tarif • ..ti 
imtihana kabul olunmuştur. iki sene dört ay hapse mah- savuşmuştur. mişler ve.yakalanmasını dile111ır: 
Bunlar arasından yedi kişi kum olmuştur. Şükrünün bunlardan başka daha diı . ...Ati 

T 
• 

' 

-:.......-~~r.t:'.:~"" Şikayetçiler, taharri dai? 
kendilerine gösterilen eablkah. fi' 
fotoğraflan arasında Şükrüfii ~ 
mmıslar ve bundan eonra da ~ 
bıta faaliyete geçerek Şükrüyü ,
kalamıştır. . tJJflllJ 

YYARE Si 
BUGO 

• ••• o_ ve şey 

EM s 

a 
Şükrü dün Asliye birine•. ~ 

ahkemesindc itticvap edilrrı'!~1"' 
, cürmünü inkar ederek §Unları ., 
1 •• 

mıştır : . ; 

Oyıııyanlar: Kate 
MEVSlMiN EN 

Denagy ve Pierr Blanchıu· 
ŞIK VE GÜZEL FİLMi 

- Poliste ifade alırlarken bell~ 
ynkla korkuttular. Ben de ne il 
lerse kabul ettim. Y azdıkJarıfll 
imza ettim. . g.1 

Müddeiumumi muavinınd~ 
Mustafa Sabri Atamaner ke 

Seans saatleri: 3,15, 5, 5, 7,15, 9,15 
····························································=···························································~·················································· 

28 mayıs cuma [gününden itibaren herkesin sabırsızlıkla beklediği filim 

bazı sualler sormuş, Şükrü : ; 
- Ben suçsuzum, masu111 f/11' 

demekte ısrar eylemiştir. Yaln~~ ı 
tığı keçiler için şunları söyl~· sot' 

- Bu keçiler Zihniye aittı. , 

,,,., .... • :. • !.?. ~}. !.~~.':~ ....... .':!.~!~ .~~. ~ ... !~ ~" • ~!; X, !!;', ~ • • • • .. ~ .~:!.~.~~•)• ! .. ?; •" • • • • • .. • • ,?, .~~ ~.?,?.~~ ... ~~!.I. ~.! ~ ... !. ~!!.!~. "' • • "• • :'."~.:fen!;;:,~ verdi. T okrar ke , 

Tarihin en büyük hailesi, Dolandırıcılık vak'aların•P ti' 
bir sahidi bulunmaktadır. Bel evsimin en büyük. filmi hitkrin celbi için muhakeme 

n~~~~~~~ bir güne talik olunmuftur· 
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Dostlarımız neler yazıyorlar? 

liirk - Y onan 
bölünmez 

dostluğu 
bir kuvvettir 

Yunan milleti dostluğun ilk işçisi 
lnönüyü selamlıyor 

YENtAslR 

Başvekil beyanatta bulundu 
"Görüş e erimiZde iki memleket dostluğunu 

Balkan Antantının sağlamlığını kaydettik,, 
ve 

Başvekiliıniz lsmt1t Jn()nü bir gazetecinin ınühinı bir sualine de cevap verdi 
Atina, 26 (A.A) !. Hareketindf'n ıce takdir ve itimadım bir kat daha m~mleket dostluğunu ve gerek sındaki siyaset karşısında Türkiye 

evvel matbuat mü!11essillerini ka- arttı. Balkan antantının sağlam mahiye- ve Yugoslavya kadar istiklal muha-
bul eden Başvekil ismet İnönü Ati- Majeste tarafından kabul edil- tini kaydettik. Başvekil B. Metak- faza edememiş ölduğunun doğru 
nadaki ikametinden ve Başvekil B. mekle müşerref ve kendilerinin sas iktidar mevkiine geldiğindenbe- olup olmadığını tahkike memur edil
Metaksasla şahsen temasından çok memleketime karşı samimi ve dos-1 ri Balkan antantı bağlarının kuv- miş bulunduğuna dair olan haber 
memnun olduğunu söylemiş ve de- tane hisler ızhar buyurduklarını gör- vetlenmesine samimi surette ha- hakikate muvafık mıdır~ sualine 
miştir ki : mekle pek bahtiyar oldum. Ma- dim olmuştur. Başvekil İsmet İnönü şu cevabı ver-

-- Güzide meslekdaşımın yüksek jestenin mufahham şahıslarında Bunu bihassa kaydetmek icap eder. miştir : 
meı:iyetleri beni çoktanheri kuv- umumi barış davası için çok yüksek B. Gazetecini İngiliz matbua- -- Hiç bir büyük devlet benden 
vetli sağlam ve itimat telkin eden ve değerli bir nüfuz görüyoruz. tının lstanbuldan aldığı bir telgraf- böyle bir ricada bulunmadı. Bahusus 

Ar Boşvelliluniz ve .sarm fş:en Aıınoda seciyesine bağlamıştı. Kendisiyle B. İsmet İnönü Balkan Antan- ta verilen ve B. ismet İnönünün bazı ki kanaatimce böyle bir faraziyede )e\u·ına, 26 ( Ö. T) - Türkiye Bas- olduğu ve haiz olmakta devam etti- d 
~-~ B. ismet İnönünün Atina zi- ği hususi el}emmiyeti kaybetmemiş- doğrudan doğruya temas e erek sa- tından bahsederek demiştir ki : büyük devletler tarafından Yunan bulunmak için hiç bir sebep te yok-

'-4.J ın" hamıza giren meseleleri tetkik edin- Başvekil B. Metaksasla gerek iki hükümetinin büyük devletler ara- tur.. . !esi l . unasebetiyle «Proia» gaze- tir. Bu iki millet. bütün dünyadn bi- ......... . . 
!at, « kı ınmet» başlığı altında şun- rinci olarak, düşmanlık mazilerini ······A····T····ı··N····A····oA····v····E····R·_··ı··L···E····N········z···ı··y····A·····F···E····T········E····s···N·····A····s····ı·N····o····A··············A·······t···a····t···u;~·r····k····u·;:·n······ 

l'}'b~1Yor : gömmeği, istikbale doğru, kavga 
~ilin~ 11 olduğu gibi, Türk Başve- edecek yerde birbirini sevmeleri ve 

~8.1n ziyareti gerek resm~ Yunan harp edecek yerde birbirine yardım ş f El ı · · b k•ı• 1 d 
letirııy~lerine, gerekse Yunan mil- ve müzaheret etmeleri mümkün e en e· r· aşve· 1 ıy e e Havzaya çıkışları' 
ıtıur: d?~t Türk milleti ve onun olan iki iyi dost gibi yürümeği dii- · 
tatl<l essılı lehinde samimi tezahü- sünmüşler ve kararlaştırmışlardır.Ve •• •• k ti } d 
But bulunmak fırsatını vermistir .. böylece emniyetlerini dahn çok say- t 1 f d ee ee ee gunu U U an 1 
~iy e.lahürler, Yunanistan ve Tiir- dınrıak ve haldlerinin hayatını sulh e e on a goruştu • --
Rtır?ı birbirine bağlıyan dostlu- içinde daha çok refaha kavuşturmak ~ Havza, 26 (A.A) - 19 mayısta 
'ie rı ne kadar hakiki, ne kadar derin istemişlerdir. Samsuna çıkıp 25 mayısta Hav?.aya 
fa ~{adar samimi olduğunu bir d~- Bu hadise nyni zamanda hiitün gelen ve kaldığı yirmi gün içinde in-

C a ıspat eylemiştir. dünyayı hayrete düşürdü.O dakika- -fJaştaralı birinci sahifede- bandosu ve mektep~e~· :~r alı:ıışlardı. f rnilleti> diye bağırıyordu. B. İsmet tnö- kı·l·a~~n ilk fili hareketlerine başlıyan 
8ad erçek, Yunan - Türk dostluiju ya kadar o kadar imkansız, tasavvur EMSALS1Z TEZAHüRAT Trenden inen başvekilımızı vali ve be- nü hararetle teşekkür etmiş ve ma- Buyuk Atamızın Havzayı şereflen-
l'tıahe .. diplomasi müzakerelerinin ledilemiyecek bir hadise sanılıyordu! ALlmı, 26 (Hususi) - Başvekilimiz lediye reisi ile kolordunun beş gene- jeste Yunanistan kralı için «Yaşasın> dirdikleri günün yıldönümü olan 
İlci tılu değildir, ve bugün ancak Arkalarında bu kadar uzun bir husu- B. İsnıct lncinii trenle Atinaya kadar rali ve diğer hükümet erkfuıı selamla- mukabelesinde bulunmuştur. 25 mayısı dün binlerce Havzalı coş
arı] e"letin aralarında akdettikleri met mazisi olan iki memleketin ihti- Yunanistanı şimalden cenuba <lojru mışlardır. Belediye reisi bir nutuk söy- Levadia istasyonundan tren akşama kun tezahüratla kutlamıştır. Kasa
tikt'?talarla birbirine karsı ~iris- laflarım kat'i obrak tesviye ederek katederken her tarafta emsalsiz teza- lemiştir. Başvekil kıtaatı teftiş etmiş doğru geçmiştir. B. tnönü bu sırada ba baştan başa donatıl~ış~r. Gece 
~ erı taahhütlerin bir netic~si ola- yeni bir hayat yaıjamağa ba!Jlama- hüratla karşılanmıştır. Tren Selfuıik- ve memnuniyetini bildirmiş.tir. Muzika vagonunda istirahat ediyordu. Fakat de fJner alayları, muhtelıf eglenceler 
l'İ.irk~vcut _ sa?"ı~am.az. Yunan - lan ve Şarkta yeni bir l~rih yar?~- ten geçerken başvekilimiz istasyonda istiklal marşımızı çalmış, beyaz elbi- toplanmış olan halkın alkışlarını ve ken- yapı mıştır. 
~td'd ostiugu ıkı mıllet arasındaki malan o kadar hayal telakki edılı- Makedonya genel valisi.namına B. Ka- selcr giymiş olan mektep k1zlan çiçek- disini görmek için ısrarlarını duyunca ç t kt 
ttıilJ ı. e temasın vücutlanması, iki yordu! Eğer tasavvur edilemiyecek ratodoros ile belediye reisi B. Merku- Ieı· takdim etmişlerdir. Binlerce halk trenden çıkarak istasyona inıneğe mcc- a a a 
tabeetın asırlarca beraber ya ayıp be- şey hakikat ve imkansız şey müm- ris ve bütün belediye meclisi, general- b k lin k n· te h" tl 
ltı\ı r ~~ışmalarının bir neticesi ol- kün olmuşsa bu, her seyden ziyade, «Yaşasın Türkiye> «Y~c;asın B. İnönü> ur a ış ve ço sevg ı za ura n 
k. -§tur Oyle ik' '11 t k' t 'h" b ··· ·b· k' Tü k' · lcrden Çolakoğlu, Luipas, Striber ve diye bağırmışlardır. Çok mütehassis karşılanmı~tır. Başvekil burada on da- p ] "9>1 ı. b' •. J mı e ı: arı ı '3e- ugun gı ı o va ıt te r ıyenın etro araştırması 
~ j e ır?ırıne karsı geldikleri za- Başvekili olan B. ismet lnönü saye- Kuskuris polis direktörü, Türkiye, Ro- olan başvekilimiz belediye reisine şu kika kalarak hükümet erkfuıı ve köy-
tanJ krda bıle, .kar.şılıklı olarak hay- sindedir. Lozan sulh konfemnsında manya ve Yugoslavya konsQlosları, mukabelede bulunmuştur: lülerle görüşmtiştür. yapılıyor 
te/k ve takdır hısleri beslemekten daha son Yunan - Türk harbinin ı:ıe- Türk kolonisi ve halk tarafından kar- BAŞVEK1LlN MUKABELESİ Bu istasyonlardan başka, ~ha dört 
~; almamışlardır. Bu dostluk ni- bep olduğu harnbeler henüz ti.it- şılanm~c;tır. Başvcltllinıizle Bn. tnönü- «Türkiye ve Yunanistan arnsında istasyonda tren halkın tezahüratı se- Göynük, 26 (A.A) - tktısat ve· 
ı... .. tet .ın.üşterek bir şuurun · t"bı.Aı a... mektc iken, h.-,m general, hem siyasi ye güzel buketı.et takdim edilmiştir. mevcut olan sıkı bağları daha ziyade · w ı kaleti petrol arama mütahassısların-··•... d ... .... ... bebıyle durmaga mecbur ka mıştır. d M' t Ed d F r Çat k k" 
~k:sı ır. Bu şuur, asırlar iç.inde bir şahsiyet olan,harbe en geniş mik- İstasyonda başvekilimiı.1e refakat- sıklaştırmak için buraya, Yunanistana Civar köylerden mektcplilerle bir- yu~:de ıs ~r l var t 0 lı a k 
''lld l Akdenizin iki şampiyonu ara- yasta iı?tirok etmİR olan B. İsmet İnö- lcrinde bulunanlar otomobi1le şehre in- gelcUğimden dolayı mesudum. Hara- likte istasyonlara inmiş olan ahali ve .. &. r~•V araş r~a arı y~m~ 
t!)e~·olgu_ nlaşmış ve nihayet bunlar nü Yunan delegasyonu azalarına iki misler ve Atatürkun" dogwdtrf'•u evi zivaret retli ve muhabbetli tezahüratıruzdan h ''k" t 1 · b kil' . . h uhzerek oyn~g~ ge mış ve · ~ taga 
1 ııı. Ul d • ·"' " u ume memur arı asve unızı a- are et etmıştır. 
<\td Berın en birbirine el uzatmış- millet aracında anlaşmaya d. air ilk I etmişlerdir. Buradan çıkarken ba~ve- derin bir surette mütehassis oldum.) raretlc alk,._lanmışlardır. 
t ır ] l k d 1 - ~ Bu araştırma işi halk arasında 
lle""lı: .. ı. eyne mi el vaz_iyetin müp- fikirleri ifade .et.me ce. sa. ret.in e .>.u- kilimizin gazetecilere yaptılıı beuanat Ayni heyecanla karşılayıc: Tı'va istas- lk b l k 

" 1 g k k 1 d T "' " -.: Ha ın u tezahüratı başvekiliınizi büyük bir a a a uyandırmış, birçok 
llli.iıte.r ke ararsızlıgı . o~tas.ın-!~ l~nmu~~u. O fıY:ı~ler \ 1 e.r~ e, ur- dün bildirilmiştir. Selfmikten Atina- yonunda da olmuştur. Burada hükü- son derece mütehassis etmiştir. Ba- meraklılar mütahassısa arama işle-
bt0k e ve çok kuvvetlı bır sıyası kıye Cumhurrcısı B. Kamal Ata- ya kad"'r bu''t" . ~- nl da ahali met crkt!nından başka 12 hın' k' ·ı·k h k b' k ı..ıas l d d . . Çat v • • • tesk'J k z· k f k . h . . ' ... un ara ısı.asyo ar d ışıl usus i ırço ı.s yon arda yapılan rin e yar ım ıçın aga gıtmıştır. 
~}'d ~ ı etme için. _ıra, her tür ün muva a ·atı ve arıcıye na- B 

1 
.. .. bb ti' b · ah 

1 en evv l y T·· k d B T f'I R" .. A · ı . nonuye son derecede muha e 1 ir halk kütlesi toplanmıstı. Belediye num" ayisler dogwrudan dog~ruya halkın Göynüklüler müt assısın arama fa-
1.ı~\ı e unan - ur ost- zırı . ev ı t uştu .rasın samı- .. . • • 1 
tici §Undan ibaret olrnuşt-ur : Ha- mi iş birliği sayesinde, 0 kadar hızlı nunuı~ışle.r yapmışlardır. A reisi söylediği nutukta şehir namına gönlünden kopmuşt]..lr. Çünkü trenin aliyetinin neticesini heyecanla bek-
1.ı~a g~~eleri bir birine tam olarak ve geniş mikyasta semerelerini vere- Larısa ıstasyonunda karargahı ora- cHoş geldiniz> temennisinde bulun- bu istasyonlarda durması bile muta- lemektedirler. 
~U ~ık~ ınemleketin siyasi iş birliği. 1 cekti. da olan kolordu kıtaatıyle garnizon muştur. Bu sırada halk «Yaşasın Türk savver değildi. B 1 • k 
de b~ bırliği Balkan anlasması için- B. isınet lnöh tarafından birinci ............................................... d•••U::•

0
••••••• ••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. • e ÇJ a 

~til;;nrrıisil daha artmıştı;, B. İnönü ola.rnk .Lozanda ~teri .. sür~len fi~i~- Asam bie ilk toplantısını yaptı 
bı, Baldan Belgraddn söylendiği gİ· lerın hır kısmı hıç ş~phesız kendısı- M. Cemı·yetı·ne 
faali I:an anlarnası ise hareket ve 1 na yaklaşan herkesı gerçekten tes- H • k • ı D A • • f ki 
dir./etınin tam n:ırlaklık devrinde- ı hir eden Türkiye B::ışvekilinin tatlı arIC"ı·ye ve ı ı·mı·z r. ras ıttı a a sadık ve bagv lıdır 
}'tt v v<" «Sulh icin büyük bir emni- ve mcrd tabiatindcn ileri gelir ki bu 
"lllrı·e,istikrar ~nsurudur.» Sulh ve ttabiat onun harp içinde yuğurulmuş k ld Cenevre, 26 (Ö.R) _ Sabah 

.ı:ııtıırıı}'et binası olarak kurulan yı:ı- şahsiyetiyle bir tezat teşkil eder. Fa- • rı•yaset ınev ı•ı•ne getı•rı• ı• t 1 d Cenevreye geleıı Belçika hari-Ce eme taşı olmuştur. jkat diğer kısmı, en büyük ve en a-
~~Ç\.ikçelc, bugünkü karışık devirclc imi kısmı, vaziyetin doğru olarak ciye nazırı B. Spaak Belçika-

lıı ve de"letlerin elinde istiklalleri- takdirinden ve iki memleket men- Akşam celsesinde kardeş Mısır, alkışlar arasında DlD beynelmilel vaziyeti hak-
kel\ditarnamiyetlerini korumak için faatlerinin esaslı bir ~ekilde ayırd kındaki lngiliz - Fransız beyan-

lltılas aralarında en geniş mikyasta edilmesinden ileri geliyor. Bu iki Milletler Cemiyetine kabul edildi namesini meclise bildirmiş ve 
~~Ç\.ika.ktan başka çare yoktur ... ~emleket birbirinin t~prak.larına gö~ bu beyanname muhteviyatile 
tı1.ıt . devletler arasındaki tesa- dıkmekten vaz geçtıklerı ve ahalı Cenevre, 26 ( ö.R ) - Milletler cc- devam etmektedir. Şunu bildiririm ki 47 rey üzerinden 46 reyle Türkiye de-
ıtı .. 'ı_~adıf ferdler "'rasındakı' da,·anış- mu''badelesı'le nufuslarını umumi bir d b mutabık olduğunu haber ver-.. ıt u ,, miyeti asamblesi, yani biitün aza ev- u mıntakada doğrudan doğruya veya legesi B. Tevfik Rüştü Arası reisliğe 
~a ~ <lt elzemdir. İşte bu daynnış- kıt'a ile ayrıldıkları saatten itibaren letler delegelerinin içtimaı bu sabah dolayısiyle hiçbir menfaati olmıyan seçmiŞtir. Bundan sonra içtima akşama miştir. Belçika hariciye naım 

Ütk turetini ilk olarak Yunan ve kendi felaketlerine çalışmaksızın açılmıştır. Malıim olduğu üzere bu fev- Leh hükümeti, sırf beynelmilel müna- talik edilmiştir. Bu arada Mısırın Mil- lngiltere ve Fransanın tavru 
bi}'bir·tnilletleri anlamışlardır. Zira birbirine husumet beslemeğe devam kaladl' içtimaın gayesi Mısırın Millet- sebetlerin Milletler Cemiyeti kadro- letler Cemiyetine kabulün\t tetkik tale- hareketi dolayısile Belçikanın 
bı.ıılıtı;e karşı çok teşebbüslerde edemezlerdi. Bu nakikati ilk ola- ler Cemiyetine kabulüdür. Ve bu hu- sunda inkişafı kaygısiylc, bu mesele- bi komisyon tarafından tetkik edilmiş v~ minnettarlığını ve Milletler ce-
~r.. u .. klarından ve bund<"'n cok rak görmüş ve tasdik etmiş olmakla ta ı.., b' il l"k ıkm ~ belli yi fu··ı l ll dilm. lAkki d · · d k t b w 11 v k "r g .. h b sus ıuç ır g Ç u Ç ıyacagı en · 1a e ış te a e er. • saat 17 de içtima tekrar açılınca Mısırın mıyeboe sa a a ve ag ı ıgıDI 

İ he ~tdüklerinden öğrcnmislerdir ve hakiki bir sadııkat]l", atta ü- 'd· F k H b ı · h kk da Bu "dahal M kik de-
d. t!i.·1 ıt ~irinin ref.ahı bo-gazlaşmı.: akt"' vük miltyasta fedakarlıkla bu kanaa- 1 ı. a at a eş mese esı a ın ' . mu e üzerine e s· a Milletler Cemiyetine kabulüne itti- ifade etmiştir • 

., b u J geniş bir miinakaşa açılııcağından kor- legesı de söz alarak her ne kadar Leh h 
·~~Iİe~~ .irliğindcdir. Ve medeniyet tini. tasavvur ve .hayal s~hasından kuluyordu. Bu sabah bu meseleye sa- delegesi tarafından muayyen bir tek- fakla karar verilmiştir. Bu netice a- Haydutlar 
dır.. 111 rnüsterek olarak takipte hakıkat sahasınu ısal tftmış bulun- lif raretli alkışlarla karşılanmıştır. 

- k f B · f ·· .. · · dece temas eJilmiş ve davanın esası yapılmamış ise de, hükümetinin 
. 'turı- ma ııere .i ·. ismet nonuye aıt:ır. her liangı· bır· ıı. .. ·anın Mı'llctler C Cenevre, 26 ( ö.R ) - Milletler Ce-< ıt 13 k y il h d " eylül adi içtima devresine bırakılmış- ..... emi- B • B k 1Y<tr • aşve ili ismet Jnönünün unan mı etı onun şa sın a ı u- miyeti konseyi bugün Sancak mese- )f an ayı 

y etı Y T" k d 1 w 'Ik · · · · tu·. yetinden ihracına muhalif olduğunu 
" ili t.. t.1.nan - Türk dostlugw u kin naı:- - ur ost. ug. unu. n ı ışçısını k d lesiyle meşgul olmuştur. Sabah B. Del-
v ..,.,.~h - 1- } k h } } B "nk" 1 · ·-~ ilAt unlar- ay etmek istedigwini bildirmış' tir. 
l
.e b\ı l «-c.ı. urlcre vesile olmu~tur se am ar ·en yenı ıs erme ve vaat e- ugu u ce senın ı.a.ı.s a ı ş B B d } 
ıyeıı nı·k?ı t ~r ı ayni tarihi yolda fler- r_ine o k .. adar. sadı·k·· ve ~am!~i oldu- dır: u.müdahalelerden sonra salfihlyet bos raportör Isveç hariciye nazırı SOY U ar 

ıı, rn il T k il t d Asamble saat 11,15 de konsey reisi komisyonunun raporu asamble tara- 5andlerle görüşmüştür. Sancağın kat'i • 
:ııııut.. 1 et arasında ıniişterek te- gunu gosterır, ur mı e mı e sc- Tayyareler soyguncuları" 
l::tırı ~lıurunu k d I ld lamlamıs olur. Ekvatör delegesinin muvakkat reisliği fından kabul edilmiş ve reis inti}ıabına statüsü hakkında mualltık kalım me- . I 

\ı r.a·· n ne a ar canı o u- •••n• •••• .. ••n•••••••11•••n••••••1111 " d geçilm'ıştir. Yunan deleges"ı B. Polı'tı's sel"ler u··zerinde "Cni bir form\.l'l <lu"- lzlerlnl arayor ar 
ı; &terın k d' altında toplanmıştır. Reisin nutkun an " " 

c te ır. Roma, 26 (o·· .R)- Nevyork-A "K· iLLET omanya sonrn asamble delegelerin salahiyet- namzetliğini koymadığından asamble şüniilmektcdir. 
<. tina 26 ·· 1 1 M tan b"ıldı'r"ıldı'g· ı'ne go"re makı'nelı' 1tı A • (O "'r) Ba k'l' · namelerini tetkik edecek komisyonu M - -
l <"\tin • ı -- şve t nn;- • t J k •• •• k 4 t d 
~()l\ \!Cl. Seyahati dolayısiyle «Efrf- Velı'ahtı Bu·· kreşe teşkil etmiş ve onun içtimu edebilıncsi· a carıs an a uçu an lan ar asın a tüfenk ve tabancalarla müsellah 

<el ll\ 1ka» arkadaşımız su cok ne iınkfın vermek için içtimaını kesmiş- 30 haydut lndianopolis Banka-

ç ~y\ın a alcyi neşretmisti;: do''ndu•• tlı-. Asamble tekrnr içtima ettiği vakıt ekonomik anlaşmalar olabilir )arından birine baskın vererek 
fJ.°k sıkıdn •

8
Türk buğlılı~ı şimdiden Leh elek t'si Habeş meselesini tahrik iki memuru yaralamışlar ve 

tı~ barış~r. alkan milletleri arasın- Varşova, 26 (A.A) -- Romanya etmiştir. Mumaileyh, salahiyetleri tet- Roma, 26 (Ö.R) - Pragda·çıkan yarı resmi "Prager - Press,, 2500' öolar i\larak· çekilmiş-
aotı basla a ve harısçı elele çalışma- veliahtı prens Mişcl Bükreşe hare- kik komisyonunun her nedense Habeş ltalyaıı hükümdarlarının Budapeşte ziyaretinin ltalya ve Macaris· )erdir. Bütün polis kuvvetleri 
d tır<t 13,/kgıcı ve misali olduktan ket etmiştir. delegnsyonunun salfı.hiyeti asamble-
.... etrı,,. ol an aı1 }~ masına mukaıl- C J • L h' d k' . . d . d b . tan arasındaki iş birligw i ve görüş ayni yetini bir daha teyit etti- haydutları yakalamak için se-
.. , .... ,. - J ete er, prensın e ıstan a ı nın geçl'n ıınn evresın en erı mu-
~~tır. F'trıkş ve o~un içinde yer ol- ık 1 tine müteaddit makaleler tah- allakta olan meseleye dokunmağa lü- ğini kayd etmekle beraber Macaristanla küçük antant devletleri fer edilmiştir. iki tayyare gan· 
'tt le doğa a~ böylece daha iyi b!r sis etmişlerdir. Bu makalelerde Le- kaydettikten sonra arasında, Roma protokolları kadrosunu tecavüz etmeyecek bir gesteılerin izlerini bulmak üzere 

t~ h.ığ~tlı~n~i~f ~tme~I:, Yuı:..~n hist n - Romanya ittifakından şekilde ekonomik anlaımalara daima imkan olduğunu da iddia yolları nezaret altında tutmak-
----....lil..;....aa.ı.......,.~~c.ı.n-ba&~i.QAJU-&.M;uı.ı.ıı.aa.:n-.t~ae.YJenı.ekıecıl.ırh~..L.... =-U....:lra..ll:ıtu~~.alılıu...JLUU....xı;Wlleı..L-C.lıue.ıme:k.L ta dırlar. 



Sahife 4 ---
Sabuud~.n heykelciği yapan adam 

ınci caddedeki üçüz 
cinayetinin f ai idir 
Bu şahıs Robert lrvindir! 

• z:ı:s::c 

Manisa Halkevinde 
faydalı çalışmalar 

> -- ~----
p 

, ......................... m,r.!" ............ ~ 

FAVSTA 

Seferihisar cinayeti 
Katil mahkQm edildi 

Seferihisarın Kavaklı der~1~! yünden Ayin oğlu Haaanı 0 lr 
ren köy mu tarı Ismailin .'eô~ 
rimiz ağır eza mahkeme5111 ~ 
devam etmekte olan muhakefll 
ai bitmittir. .,_ 

Dünkü celsede karar tefb~~ 
olunmuf ve hmail on bet ıt: İ' 
ağır hapıe ve maktulün vere•~ 
ne de 700 lira ölüm tazminatı 1 

meğe mahkum olmuştur. 

Aşı geldi 
Şehrimiz baytar müdürlüğiille 

Ziraat vekaletinin Pendik Jabr· 
ratuvarından iki litre seroo>" 
çiçek aşısı gelmiştir. 

Uz Um 
Ç. Fiat 5o 
32 M.j.Taranto 12 1

8
5150 

21 K. Taner · 12,50 1 ' S 
20 Alyoti bira. 17 17·~s 
16 Ş. Riza Ha. 15,75 11~:1o 15 P. Paci 13,50 

12 13 O. Arditi 12 S 
9 Esnaf Bank. 17,75 11,7 

4 S. Ergin 15 15 
1 P. Klark 11 tl 

131 Yekun 
437881 E~kiyekfio 
438012 U yekun 

incir 
71 inhisarlar 3 

183886 eski yekun 
183957 U. yekiin 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat Bl z6 

1046 Ç. Buğday 6,875 ~·375 
992 " Arpa 3,375 '25 

4 " Bakla 4,25 4•625 
210 .. Akdarı 3,625 ~4 

45 B. Pamuk 41 j 
3888 kilo yapak 50 ~45 

203 kent. pala. 250 



e 

o 

Paris, 26 (Ô.R) - Şamdan bil~irildiğine göre meb'usan meclisi 
dünkü ceJsesinde s~ıncak üzermde Suriye hükümraniyetinin 
muhafazası, Arapç~nıo resmi dil olarak kabulü ve parlamento 
birliğinin muhafazası Jehinde niimayişte bulunmuştur. Hariciye 
nazırının izahatından s~nra meclis Sancağı Suriye hudutları 
içinde muhafaza eden Milletler Cemiyeti kararını tasvip etmiştir. 

Fransa denizde kaybediyor mu? 

Saylav, mevkiin kaybe
dileceğinden korkuyor .... 
Paris, 26 (A.A) - Sağ cenah ıaylavlarmdan Moel Pinelli 

Mecliste deniz silahları hakkında ıarfedilen gayretlerin kifayet· 

sizliğinden bahsetmiştir. 
Saylav, dördllncil deniz devleti olan Fransanın bu mcvkiini 

kaybedeceğinden korkt~ğunu söylemiştir. 
Maliye nazırı Auriol 1937 st!nesi bahriye bütçesinin 1936 se

nesinin bütçe rakamlarına nazaran yüzde 30 fazla olduğu ve 
yevmiyelerin artmasını karşılamak üzere bütçeye iki buçuk mil
yarlık tahsisat ilave edilmesi derpi~ edilmekte olduğunu beyan 
etmiştir. 

Napoli prensi 
vaftiz edilecek 

Roma, 26 (Ô.R)- Veliahdın 
oğlu küçük Nnpoli prensi 31 
Mayıs saat 11 de Gurinale şa
tosunun Pauline Kİiisesinde vaf
tiz edilecektir. Büyük habası 

kral Viktor - Emmanuel vaftiz 
babası ve büyük annesi Be!ç\ka 
valide kraliçesi Elizabet vaftiz 
annesi olacaklardır. 

KUTBA 
iki tayyare daha uçtu 
Roma, 26 (Ö.R) - Mosko

vadan bildirildiğine göre saat 
6,24 te yeniden iki tayyare 
Moskovadan uçarak kutup 
mıntakasında Rodolf adasına 

hareket etmişlerdir. Diğer iki 
tayyare de şimal kutbunda 
kurulan Sovyet islaıyonuoa 
doğru uçmaktadırlar. Bu tay· 
yareler içinde 13 yolcu vardır. 

Ziraatçılık plan 
dahilinde ilerliyor 

Edirne, 26 (A.A) - Trak
yada fidancıhk çok ilerlemiştir. 
Planlı olmak üzereKavak ve çelik 
dikimi ve yeni meyveli ve mey
vesiz fidanların dikimi de bir 
buçuk milyona yalandır. Ayrıca 
tohum ve çekirdek usulü de 
bir pilin dahilinde tatbik edil· 
mektedfr. 

75 yerde yoncalık istasyon
ları, 45 yerde büyük ve yeni 
yuvalı arı istasyonları, 55 yer
de Rodayland ve Legorn istas· 
yonları ve 18 yerde de beyaz 
Ar. !tara cinsi ve mavi Gllanda 
tU'fRn istasyonları dikkatli 
çalışmaktadır. 

Dört vilayette 6 arıcılık mll
fetti,i ve on kadarda maiyet 
uıtaları \tardır. Zuaat banka-
sının ve tarım kredi koopera
tifinin açtığı kredilerle yebi 
kovanlar yaptırılmaktadır. Köy· 
Jü yeni kovanları çok tutmuştur. 

Şangbaya gittiler 
Port Bay art, 26 ( A .A) -

Tayyareci Michelletti ile Doret 
dün akşam saat 18·25 <le 
Chaogali'a gitmek iizere hava· 
lanmışlardır. 

Bir tren 
Hlntlllerln hücumuna 

, uğrach 

Londra, 26 (A.A) - Tay
yarelerin muhafazası altında 
ilerlemekte olan bir tren Hin· 
distanın şimali şarki hudutları 
civarında ibtilalcıların taarruzu 
na uğramıştır. Altı yoku öl
müllür. 

n siste .. 
k 

Reisi öldürüldü 
Tiran, 26 (A.A) - Sabık 

dahiliye nazırı son isyanlar şefi 
Ethem Toto dün akşam Kuv
velsi eivarında jandarmalar ile 

son asiter aruında vukua ge

len bir çarpışmada öldürülmüştür 

Deniz bank 
htanbul, 26 (Telefonla) 

Denizbank layihası yakmda Ka
mutayda müzakere edilecektir. 
Deniıbankın itibarı sermayesi 

elli milyon Türk lirasından 
ibaret olacaktır. ---
Manisalı 
Talebeler 
Şehrimizde 
Mstbaamızı da 
ziyaret ettiler 

Manisa mektepleri talebelc· 
rinden iki yUz elli kişilik bir 
kafile dün şehrimize gelmişler· 
dir. Talebeler muhtelif mek· 
teplcri ziyaret etmişler ve ha· 

va meydnnı ile şehrin görllle
cek yerlerini geımi~ler ve tet• 

kiklerde bulunmuşlardw .. Genç
ler, Atatürk heykeline bir çe
lenk koymuşlardır. 

T al~belerden elli kişil\k bir 
heyet, dün matbaamız' ziyaret 
ederek yeni Liontip makinele
rimizi tetklk etmisler ve yazı 
heyelimiıle bir mUddet görüş· 
müşlerdir. 

Manisalı talebeler, akşam 
hususi trenle Manisaya dön· 
müşlerdir. ' .. 



PERŞEMBE 27 MA )'IS l 
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YENfASIR 

Anaları, babaları düşündüren bir sual Şapka modellerini nasıl seçerler? 

Yetişmiş kızların aşk yapmasına mü- lngilterede her şapka çehrenin şeklin 
saatle edelim mi, diyen annelere •• ve rengine göre meydana getiriliY~. 

··r ... öö·ı-gu·n··ç;;iir:eii: .. il·iimi-ar·Gır·kaCiiiiin··çe·'1·;.-e·51r.-e··z:a·rr;·auşeil··;;a·iiiia··n;;··;aı~ !lr····eüiüil""iii;.··ieniik:;··k·a·.:şi&iiiiiaiiz:···H-e·n·~····k··z··ı·çı·ii .. üzüil··;;ü"r.··e;;a;; .. iiiiia·r--a'k··=·· 
: çam~şu· yıkamak sıkıcı bir iş ofdu. Teblike genç kızın gayeslzllğlndedir. : 
: Gayesiz kız heyecansız kızdır, basit kızdır. Yani cemiyet ıştkh kız istiyor. : 

E çehreli, esmer bir genç kızın çehresini dolduran şapka arasında bir tar" 01 
5 ması gayet tabiidir. lnglllz şapka mUessesel ,ri bu noktaya dikkat edlyorl~f,~. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yazan: Neriman GUrsa Ye~I Moda CEREYANLARI 

sitesinin darülfittiunluk zamanında 
felsefe tahsilimi tamcimladım. Sonra, 
Sonra, ihtisas yapmak üzere Almanya
ya gittim. Belçikada bulundum ve dört 
yılımı bu suretle harcadım. Memleke
time döndüm. Şimdi .. Müsaadenizle bu
günkü vazifemi açığa vurmayım .. 

Bir Alman kızı, bir Belçikalı kıl, 

Amerikan kültürüyle büyümüş bir kız 
ve bir Türk kızı arasında içtimai ba
kımdan büyük mesafeler var. Konuş

mak istediğim mevzuun yanlış anla
şılmasına razı değilim. Bir Türk kızı
nın cemiyetçilik bakımından, kültür ba
kımından, milli karakter bakımından 

bir Almanyalı, bir Belçikalı ve bir Ame
rikalı kızdan daha geri olduğunu söy
lemek istemiyorum. Bilakis şahsi ka
rakter ve kıymet yönlerinden biraz da
ha ileride olduğunu tahmin ederim. 
Bizde cemiyet ahlakı biraz cılızsa sa
hıs ahlakı ve şahsın kültürü birçok ~e
miyetlerden daha ileridedir. 
Noksanımız genç kız için işlenecek 

bir cemiyet kunnağı ihmal edişimizdir. 
Bu, noksan görgüli.i Türk kızının safi
yeti üzerinde tesir yapıyor. Genç kız 
evin içinde bu noksan yüzün<len sıkı

lıyor, ne yapacağın.ı vaktini nasıl har
cayacağını şaşırıyor. 

Genç kız bu boşluk için<le kendisini 
avutacak, gönlünü oyalandıracak. nıe~
galeler bulamıyor. Bulsa bile bunu iyi 
idare edemiyor. Idare edemediği için 
kendisini üzüntü içinde buluyor. Aile
sinden çekiniyor. Muhitinden çekini
yor, herkesten çek.iniyor. 

*** 

Şurada gördiiifiiniiz şapka modetlerinin 
!ıepsi de mevsimllktir. içlerinde yaz mevsiminde 
giyilecek olanlar da vardır. Sol tata/taki şap
kamn bir de adi vardır. Buna Bn. Simpsotı 
modeli adım veriyorlar. 

Son moda diye pi
yasara (tkatılan şap

ka model/eti atasında 

Belçikada iken bir vakansdan isti
fade ederek !sveçe gitm~tim. Üniver
sitede İsveçli bir kız arkadaşım vardı. 

Davet etmişti, birlikte gittik. Orada 
bir ay kadar kaldım. Birçok genç kız

larla tanıştım. Arkadaşlığımız kısa ve 
istifadeli oldu. Onların yaşayışlarını 
tetkik imkanını elde etilin. Analariyle, çok zati/ olanlar var-
babalariyle konuştum. Bir pazar günü dır. Fakat şapkayı ve 

şapka modelini iyi se
Istokholm civarında küçük bir kasa

çerek noksansız olarak 
Sıze attı genç kız poıflesi takdim ediyoıuz. Baıada f!enç kızların çehrelerinde baya üniversite arkadaşımla birlikte mepdana getirmek te 

salt.in, lıayalci,muzatfer,sporcu, mustarip ve mün/eil mttn.dlarım okuyabililsıniz. misafir gitmiştim. Orada Clu:istine is- şarttır. 
minde bir kızla tanıştım Kırk sekiz sa- K d ·ı· ~ · "b' k d - 1 dı h · · · · d·~ · · d b. · b' k d · • EpeY' Anaların ve babaların zihinlerini ve arada sırada ziyaret ediliyor. Bü- . . . . ~ a ın terzı ıgı gı ı a mm şap- n çe resme ıyı gıtme ıgmı na- an ırıne ır a m gırmış. · dil 

gece gündüz kemiren bir sual bugün tün bunlar gününü hayatını gönlü- atınuzı beraberce geçır~". Kolayca an- kacılığı da başlı başına bir san'at zarı itibara alarak bazı hususiyetlere şişmanmış •• Vitrindeki şapkalar 
benim de beynimi fena halde karınca- nü ve hayatiyetini doldurmı;or. Yal- laş~k. Bana .hus~sıyetinden ~hah- halini almış bulunuyor. Bilhassa ln- lüzum görmüşlerdir. Faraza do]gun birini işaret etmiş:.. cal'S 
lamağa başladı. Daha iki ' üç sene ev- nız1 k hiss d" . setti. Ve tertemız hır aşkı oldugunu gilterede kadın şapkacılığı üzerinde çehreli, kumral bir kadının çehresi- - Bana bunun aynisini yapa 1 

e ıyor, yıne canı sıkılıyor. söyledi. ehemmiyetle durulan bir mevzu d · 
•el okul çağında olan genç kız bugün ••• ne iyi düşen şapka ile esmer benizli, nız, emış.. • ] t·• 
evin içinde pinekleyip duruyor. Ev Evlerimizde kısmet bekliyen genç Alakadar oldum. üzücü bir hadise- halini aldı. Son moda diye sürüme zaif bir kızın çehresini dolduran şap- - Bu size iyi gitmez, dernıŞ e pı 
hizmetine ayırdığı vakıt çok az.. tki kızlarımızın yüzde doksanı yukarıda den bahsetti. Sonra bana şu suali sor- çıkarılan m<;>dellerin her kadın tara- ka arasında epeyce fark olması icap Kabul etmemiş •• Aynisinkin yaJJ'I 

du: fından aynı zarafetle tatbik edil- masında ısrar etmiş. Şap acı 
1
c 

haftada bir defa kuvaföre gidiyor. Gü- anlattığım tiptir. Ve bu tip şehirdedir. l etmektedir. J11' 
- Siz aşkınızı anlatmadınız. Gali- rnediği göz eri çeliyor. ğazasımn şefi düşünmüş, taşın d 

nün muayyen bir saatinde ellerini sa- Şehir · · d dir Lekesız· tertemız· bır" y k d d ed k Yukarıdakı" yedi cu:ıpka modelı"nı' k · ıı ıçın e · • ba pek yüksek birşey olacak.. u arı a gör üğünüz y i şap a ,..- Bittabi şap a siparişini yerıne w~ 
bwılu suda yıkıyor. Tırnaklarını par- hayata kendisini hazırlamağa özenmiş- - Benim aşkım yok ki.. modelinin hepsi de çok zarif mev- dikkatle gözden geçiriniz. Bu şapka- tirmiş •• Getirmiş amma, şişmafl ı 
latıyor ve akşam üzeri müvezziin bı- tir B hakk d l"k ka1 l k d d ·· I 'f d 1~-rll' · u onun ı ır. Dedim. Hayret etti. Hayreti, ceva- sim ı şap ardır. Bununla bera- ar ne a ar a guze ve zarı u- dm şapkadan hiç memnun ouı•l:IJ'.: 
raktığı gazeteye göz gezdiriyor. Analar ve babalar dti§ünce bulutları bmıa inanmıyacak kadar şümullü idi. her içlerinde yaz mevsiminde giyi- ruyorlar. Halbuki bu zarafet şapka- Kendisine sebebini izah et:rnişlel' bİ 
Canı sıkılıyor kızın .. Ve gözleri her arasmda sıkılıp duruyorlar ve bir tür- K disi. ı lecek olanları da vardır. Dikkat edi- larda oldugyu kadar şapkayı ba<>la- En üstte ve soldaki şapkaolllaO 

en Y e münakaşa ettik. İsveçli ar- ,.. ~ 
gün yeni ve müphem manalar içinde lii itiraf edilmiyen bir istifhama cevap kadaş k lecek olursa bunların pek te sade rına ge,.irenlerin . gu'larında ve de adı vardır. Buna Bn. S.irııP il" 

un aş ı bir genç kız için kat'i :.- v'' 
parıldıyor. Bazan neşeli dakikaları olu- arayıp duruyorlar: b. ih şapkalar o1madıgyı anlaşılır. çehrelerindedir. modeli şapka diyorlar. Galıba 
yor, gülüyor, konuşuyor, anltıyor. Ba
zan da durgun saati tutuyor. Konuş
nuyor, kimsenin yanında bulunmak is
temiyor, odasına kapanıyor ve yalnız
lığa kendisini zorla alıştırıyor. 

ır tiyaç olarak kabul ediyordu. Onun 
_ Kızımızın aşk yapmasına müsa- İngilterenin meşhur kadın şapka Bunun için bir hikaye anlatırlar~ Simpson ayni model ~pkalat1 

nazarında bir genç kız için aşk, yal- l -.::-
ade edelim mi? Deyip duruyorlar. nız fizyolojik bir ihtiyaç degvildi. ınüessese eri her şapkanın her ka- Pariste meşhur şapka mağazaların- viyormuş ta ondan.. • ••• ••' 

Cienç •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı~ 
Analar ve babalar çok haklıdırlar? kızı ruban yükseltecek bir heyecanın karşılaştumak istemiyorum. Ancak ba- şen kızın akıbetinden endi§e etmek Uzun gün evin içinde çamaşır 'f 

Düşünmekte haklıdırlar. Endişeleri- Üadesiydi. Ve her genç kız mutlaka 1 baların, anaların endişeleri hakkında ak ık b" · ld T hlike ge" M . ,. yersizdir, diyorum. Şu şartla ki onu da- m s ıcı ır ış 0 u. e 1' 
ne cevap aramakta haklıdırlar. ut- sevmeliydi. Sevmiyen, sevişmiyen genç şahsi fikrimi anlatmak istiyorum. Okul imi bir kontrol altında bulundurmıak kızın izl·v· d di G siZ 

Evin içinde meşgalesi o kadar az ve 
basit ki can sıkıntısından ne yapaca
ğını şaşırıyor. Çok mahdut olan arka
kadaşlarmı ara sırada ziyaret ediyor 

laka en,;ı;~elerını· · izale edecek bır" ve- kızdan ·· h tı·v· · b "" ··k b " · ~ mı g k l kızlık v • gayes ıgm e r . aye ~ şup e e ıgmı uyu ır samı- çag eçere o gun çagına gır- . yerıi 
sile icat etmelidirler. rniyetle söylüyordu. nıiş bir insan için evin içinde gayesiz lazımdır. Babalar değilse bile anneler heyecansız kızdır, basıt kızdır. 1' 

••• ••• bir yaşama hazırlamak müşküldür di- kontrol vazifesini kolaylıkla tizerleri- miyet ışıklı, kültürlü ve konuşur 
Ben bir genç kızım .. İstanbul Üniver- Türk cemiyetini lsveç cemiyetiyle yorum. Hatalıdır, diyorum. Aşka dü- ne alabilirler. istiyor. 

Hissi, Ask Romanı Tefrika No ;tS doru geçti. Üst kata çıktı. Selim kendi- rada gazetedeki vazifesini bırakarak har- vücudunu kendi maddi varlığı içinde erir 
sine yol göstericilik ediyordu. Oda kapı- ba gönüllü olarak gidişinin sebebini hiç ' görmek ona ne kadar müşkül gelecekti. 
sına dokununca her şeyin yerli yerinde değilse kendi kendisine itiraf ediyordu. ! Nedim çok ala takdir ediyordu ki Na
olduğunu anlıyarak müsterih oldu. Bu ev O harba yalnız bir idealist olarak iştirak 1 

rin de kuvvetli şahsiyeti bertaraf edildik
ve bu oda neler, ne kadar dolgun hatı- etmemişti. Gidişinde hadiselerin tabii ~n sonra güzel göğsüyle, hulyalı bakış
ralar taşıyordu. Orada, o mütevazi ya-1 seyrini hızlandıran bir kaçış ve bir yuvar- j larile, arzulu dudaklarile, baştan başa 
tağı içinde ne kadar tatlı ve acı izler giz- lamş vardı. Birinden, ondan kaçıyordu. kadınhk ifade eden vücudiyle hemcins-
lenmişti. Gece yarılarından sonra, ida- Evet bu bir kaçıştı. lerinin bir parçasından başka bir şey de-

Y AZAN : ADNAN BtLGET.. rehaneden eve döndüğü zamanlar ne ka- Hayatında kadın olarak sevebileceği ğildi 
dar yorgun olurdu. 2 5 mumluk ampulün 1 biricik inaanın Narin olduğunu bildiği Hangi kadm, en kuvvetli bir şahsiyet 

- Hayır, ben Türkiyede değildim .. ı üç gün evvel İstanbula gitti. Galiba ziyasından istiane ederek gazetelerini, 1 halde son dakikada verdiği karardan nü- nikabı altında bile kadınlıktan, sinir in
Asker dönüşü Avrupaya gittim. Göz- eniştenizin tstanbulda görülecek bazı kitaplarını açarak saatlerce meşgul olur-lkUI etmişti. Başlı başına bir alem olan eanlığından kendisini kurtarmıştır. 
]erimi tedavi ettirdim.. işleri varmış.. du. ı Narinin hayatına kanşm.alda onu mesut Kadın, nihayet kadın olmak, hayvan-

- İyileştiniz ~.. - Çabuk gelir mi dersin? Bütün bu meşguliyeti arasında kendi- edemiyeceğini, onunla mesut olamıyaca- lığmı erkek ıhtırası önünde söndürmek 
- Fena değil.. Sizin Pakizeye çok - Gelmez, şey.. Gelir, gelir tabii.. sini avutan biricik çehre, en aon olarak ğmı biliyordu. için yaratılmış değil miydi? 

üzüldüm.. Pırlanta gibi kızdı.. Başını Nedim, bakkal Nuri dayının yanından hatırladığı varlıktı. Tam uyumağa yata- Nedim, Narin gibi. arzulu, nefis bİı' kı- Nedim pek ala biliyordu ki evlendik-
öne eğerek tatil zamanı derse gelirdi. ayrılınca gideceği yeri tayinde müşkülata cağı sırada yatağından kalkar, odasının zın bütün aşkına rağmen bir gün kendi- ten sonra, Narinin kendi evi içinde çıplak 
Çok çalışırdı da.. Ne ise.. Tanrı size uğramıştı. Otele gitmek istemiyordu. bir köşesinde asılı bulunan Narinin ağ- eini ihmal edeceğini biliyordu. bacağını gördükten sonra ona kar§ı his-
uzun ömür ihsan etsin .. Ne diyordum Şehrin merkezinde bir çok ziyaretçileri randisman fotografının önünde tevak- Evlendikten sonra ancak bir kaç aya settiği ulvi aşk sönecekti. 
Nuri dayı .. Bizim hemşire nerede? kabul etmek mecburiyetinde kalacaktı. kuf ederdi. Narin bu fotografta mütebes- inhisar edecek olan sevgi hayatlarını bir Belki de kendisi bile bir müddet için 

O, Jzmire geldiğinin duyulmasına bile sim çehresini kendisine gösterirken ne durgwıluk devresi takip edecekti. en küçük hislerile, sinirlik mevcudiyetile 
Annemin İstanbulda olduğunu biliyor- kckl 

razı değildi. Selimin koluna dayanarak kadar candan bakışlar atfederdi. Nedim GeDÇ er er Narinin etrafında atef 

1 

onun mağlUbu olacaktı. 
dum ama, Neclanm burada olmadığını evinin kapısına kadar yürüdü. Her!fCyde bu müteredddit dakikasında bile Nari- böcekleri gibi dönerlerken hissedeceği Fakat sonunda ..• 
bilmiyordum .. Kapıyı uzun uzun vur . ___ ı..._ • 1 ı hisl lı" - büyük bir tebeddül varmış gibi geliyor- nin büyük varlığını inkar edemiyor: J&(ll.DUl.U genış iğini gözle görür gibi ol- Evet aonunda, bir gün u vl · eri a-
duk, kimse çıkmadı. du. - <Ah Narin, diyordu. Sen ince var- mUflu. lWn okluğu dakikada insanlığından iğre-

Nuri dayı müşkül vaziyette kalmıştı. Gayri ihtiyari bir hissine uyarak elini Jığmla bütün bir hayab puçalamak.tan Nedim biaeedeceği 18brabı Narine aça- necekti. 
Şimdi ne yapacak, nasıl cevap vere- cebine getirdi. Kapı anahtarı eJine geç- kendini alamadın. Beni yalan söyleme- ı ınıyacak, ona söyliyemiyecekti. Aıkınt ve bütün ideal işık hayallerini 
ekti. Selimin yüzüne bakıyordu .. Genç mişti. Selime uzatb. Genç T'tlrlc neferi ğe, batta yalan dütünmeie bile tıetvik Daha fenası belki de Nuin bile bir kaybedecekti. 

nefer: Sakın söyleme, der gibi bir işa- her §eyİ anlamış gibiydi. Bir anda kapıyı ettin. Bugün sönen göz ıtık}arunda hala gisı. evlilik bayatı için.de taze göolü için Enkaz karpsanda duyu)an his kırgın-
ret yapmıştı, anlattı: ardına kadar dayadL .enin hataran gizli>... platonik bir a,k arayacaktı. .lığı kendisini fena halde üzecekti. 

- Bay Nedim, nasıl size malumat Evin içinde her feY yetli yerinde idi. Şimdi her feyİ daha V1.tZUhla tahlil ede- O zaman ne olacakb? Aldatdacağuu farzediyordu. 
vermeden gitmiş.. Hemşireniz bundan Nedim bieeiz bir adam gaÔİ genif kari- biliyo.du. Harbm ea fiddetJendiii bir ... aüzel Nuiın aldatan bir mahJUk olabilecek 

miydi) ıı.dı 
ld ttıl Fakat kadın aldatmak ve a 3 J,:İfl 

ğma inandırmak için kurulan bir J1l
3 

değil miydi) 1 .ı 
Şimdi onu haklı gönneğe başlatl'lıı~' 
Ve ... Nedim işte bu his faicasıfl 1 ,ııı 

memek için harba gitmiş, aşk hulY3Ja 

muhafaza sevdasına kapılmıştı· . 
10

ya 
Ve... Bir vehmin, korkunç bır 

nın kurbanı olmuştu. 

Gözletini kaybetmişti. 

Selim .. * Emret yüzbaşım ... 
Nasılsın ... 

iyiyim yüzbaşım .. • 
derlisiniz ... 

- Nereden anladın) y ya' 
- Çehrenizden ... Orada her şe ,0 t1 

" u)o> 
zılıdır. Derin bir keder içinde bog a J:W 
sunuz. Onu düşünüyorsunuz. paitıl 
yan Narin, her yerde o hakim··· rıoıııİ 

- Yalan söylüyorsun, sen fi:ı1:r61JP' 
lisanından zerre kadar anlaJ1l1Y 
Çok kaba bir adamsın Selim· .. 

Muhakkak yüzbaşını··· akl11ış··' 
Neden muhakkak o)ac 1• • ı,:ıJ' 

sa0•' Bilakis, sen çok anlayışlısın. 
bimi okuyorsun. 

Öyledir yüzbaşım .• • 

- Bitmedi -



~e7 -
~rası 

Son hafta içinde Ü üm fiatleri yük
selmiş, hararetli muameleler olmuştur 

Ortak aran1yor 
lstanbulda Beyoğlunda istik· 

lıil caddesinde tanınmış lü!ıs 
işlek htanbul Kıraathanesine 

altıyüz lira sermayeli bir ortak 
aranıyor. Talip olanlar lzmirde 
Yol bedesteninde Osmaniye 
caddesinde 3 numarada saatçı 
Bay Nazif Abdülhalime müra• 
caa tları. 

S-7 3-3 (918) 

Tire Asliye Hukuk Mahke· 
mesinden: 

Vasi Tirenin Bahariye ma· 
hallesioden lbrahim kızı Şerife 
Kasır, Ôclemiş ceza evinde 
mahküm Tirenin Turan mı\hal· 

Buğday, arpa ve saire için henüz vaziyet malum 
değildir. Yeni mahsullerin gelmesi bekleniyor 

Ş.ı,..,_ • lesinden Süleyman oğlu Meh· 'imiz ticaret ve zahire borsası ta- rak muamele görmüştilr. Fiatler un fia- 1 KUZU DERlSt'. met Ali karısı Refika ekici 
01aıı . son hafta içinde neşredilmiş tine nisbet edilmektedir. Piyasada alıcı ı Mevsim dolayısıyle ku.vvetli işler ya- Tire Sulh Hukuk Mahkeme· 
tOre ~delik borsa satışları listelerine vardır. lpılmakta ise de muamelatın kısmı kül- sinin 4. 2 • 937 ~arih 167 No. 
-.ı. 19 ila 25-5-937 tarihleri içinde bor- PAMUK: !isi borsada olınamaktadı~-. Maamafih lu ilamile bir seneden fazla 
dıt: ~Yan eden muameleler şunlar- Borsa neşriyatına göre haftalık pamuk alakadarlar temiz mallar ıçin yukarıda hüriyeti baji'lay:cı ce2 a ile 
q · . satışları nevi ve fiat noktalarından aşa- işaretli 110 kuruş fiati tam fiat olarak ka- mahkümiyeti sebebi le Kasır 

vaısiınıetiSatıları mık. Haftalık tiat ğıdaki seyri takip etmiştir: bul etnıektcdirlcr. Refıkanın vesayet altına alın-
.lfllh Az Çok Neı•i Balya Fıati ÇEK!RDEKSIZ UZUM: dığı l{endisine lbrahim kızı 

· htı!!. 1538 Çu. 5 50 6 625 az rok Borsa neşriyatına göre son hafta i~in- Şeri enin ücretsiz vasi seçildi· 
" arpa 300 ,, 3 3125 3 4375 Akala biritıci 3 46 46 de borsada yapılan üzüm satış miktarı 1 s ğindcn alakadar arın itirazları 

~tısam 314 .. 11 50 16 25 " ı~inci 3 43 43 2588 çuval 28 tondur. varsa müddeti kanuniyesi için· 
fııte ' 500 ,. 3 625 3 625 Pıese buınci 179 43 44 Bundan bir hafta evvelki satış miktarı de mercie müracaatları ilan 
"q• kepek 60 ton 2 40 2 40 ,. i.kıncı 546 39 42 1693 ve geçen senenin bu haftasındaki 1 • •• • o unur. 

·Pamuk 742 Bal. 36 43 .. iiçiincii il 32 36 satış yekı1nu da 761 çuval olarak toplan- 1618 (930) 

l'Q' " Ç. 49 ton 3 25 3 25 Yekiiıı 742 mL~tı. ·--·--------
.1( Pağı 4978 kıw 52 53 Haftalık pamuk piyasası geçen hafta- Bu sene mevsim başından son tarihe • 

PERŞEMBE 27 MAYIS 1937-

·ıECVillATDR 
BULUNMA.YAK EV"JCA.SASI 

DLMAYAX IANKA.YA-BElf7.Et. 

Mikrop hırsı:odan daha korl<uluclur~ 

Paranı., kuada sakladıtınız ili~ 

ırıırecaklarlnlzl d,_. 

aotuk hav. dolaplarında muhafaza edlnla, 

·ıkı defa az ltlemekl~ 
• 

aynı randömacn veren 

5 SEllE 6ARAHTI >'•&An• aotuk hava dolaplanı 

18 Ay Veresiye Satış 

SAHiBiNiN SESi 
ARTHUR VETTER 

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

MUuLADA : Ahmet Sabri Acarsoy 
m••rm11•ııiııll ... .-ıaım .. mı:ıı;;:a;mmm=--ı ............ l 

ı~h. Pata. 718 lıen. 236 440 kinden daha canlı olarak geçmiş ve fiat- kadar borsada 437,881 çuval ve 1948 tor- Diş Hekimi 
l(u: lıurdası 150 Çu. 3 3 !erde de bariz bir sağlamlık görülmüş- ba ve geçen sene ayni tarihe kadar ise J 

l:.l'Jı(tı derısı 3000 adet 110 110 tür. 512306 çuval ve 4333 torba çekirdeksiz A~~ 11 ~ N 1 
1 

Regina şoförleri 

Ct ~IZVağı 4200 kı/,o 45 45 j Vaziyetin önümüzdeki hafta içinde üzüm satılmış olduğu arıla§ılınışıır. u a a c 1 
a';llnı 2588 Çu. 5 20 daha fazla salah kesbedeceği kanaati gö- "Üzüm piyasa.•• son hafta içinde mem-
" CDAY: rülmektedir. nuniyete değer değişiklikler göstennış· tir. 

Permanın bir şahese· 

ridir. 

''e\>i .. . • 
"'ıılğı UZerınden bugday satL~larının PAMUK ÇEK1RDECt: 19/ 5/937 de tesbit edilmJş olan üzüm 
h ~ki surette cereyan eylemiş oldu- Hazır ve vadeli olarak satılını§ olan fia~leri 2~,24 ve 25/.~/937 .. tarihlerinde 

1 
Neti ılınıştır; . yukarıda işaretli 49 ton malda fiat farkı mütemadiyen tereffüler .gostermış ve 

Miktarı ri.at yoktur. 3 •< k fiat "lamdır ,..~ işlerde geçen haftaya rushetle fazla-, u çuval az çok ,,.., unış sag · '-""'en !ık görülınüştür. 
Şak Yum. mat.. 490 6 50 6 625 hafta 55 tona yakın mal 3,25-3,30 kuruş Hafi.alık fiat tereffüü nisbeti öst. 

da g -,. ~ıt 358 6 125 6 50 arasın satılınıştı. Geçen "enenin bu mek için 19 ve 25/ 5/937 deki fiat vazı·_ 
11 11talı./üt' " hafta d Dıy ,, 630 5 50 5 875 sın a muamele olmamıştır. yellerini aşağıda gösteriyoruz: 

ı. arbetir seıt 60 6 't/ıfln " 6 Piyasa iyidir. Alıcı vardır. Numara 19-5-937 25-5-937 
B l538 YAPACI: az çok az 

33 Undan bir hafta evvelki satış kı1n çok 
29 ÇUva] olup 5,375 ile 

7 
k ye ~ Geçen hafta ~aşlıyan yapağı satışları 7 9 50 10 11 11 50 

da ııtıtılm uruş arasın bu hafta eh aynı hararetle devam ctmi} 8 10 50 11 12 50 13 
r~e ıştı. . . . - . ve fiatlerde istikrar müşah· ede edilmişt. · 9 12 12 75 13 50 14 
-., n seoen.ı.n aynı tarihler md ki haf ır. 10 !ahk sat.• e - Alıcı vardır Piyasa sağlamdır 15 50 16 50 1 T 17 50 

Sa 1 ..., yeldlnu 367G çuval olarak he- p · . · Geçen senenin bu taz"hinde ise üzüm 
il anmış ve fıatler 6 375 ile 6 75 kuruş ALAMUT. fiatl · ·· · ·. 

llrasında temevvüç e~ ' Haftalık satışlar nevi itibariyle şu şe- erı şoyle ıdi. 
Buğ4y rekolt . hakkın. kilde cereyan etmiştir: Numara hafi 

~I . esı da gelen ha- . az çok 
crın çok müsait bul . Nevı f<.en!al halı 7 8 25 'ay da unması ve pıya- 8 50 

lı .a eski mallardan fazla miktarda az çok 8 8 75 9 
11Cday arzedilm k Tırnak 287 380 440 ııı..,,_ . e te olmaH ve değir- K. b 9 9 50 9 75 

•- ciler elinde su sıralarda r ka a u 264 260 320 10 11 50 12 
..... •tok . • uzumu - Rofüz 167 235 270 
4le..ı~,_ un mevcudiyeti son hafta buğday "•kli.n Üzüm fiatlerinde son hafta içinde 

-...,,, geç haftalar " 718 .. rülm. .• lan eff•• i te d lit . en a nazaran gevşek . . . go uş o ter u meıtınun ye e-
ı,,'.'1e•ıni intaç ve fiatlerde az çok bir Geçen hafta ıse muhtelif nevilerden ğer bir vaziyet olarak kabul edilmekte 
~ızlık belirtmiştir. 1~93 ken~ p:ııamut satılmış ve fiatler ve fiatlerin biraz daha ilerlemesi ihti-
h elli nıalısu!.. . ka yıne aynı sevıyelerde bulunmuştu. malinden bahsedilın ktedir 
llğda un pıyasaya arzına dar Hal • . miky ihra t ılama e · 

"af:ı vy fiatlerinde istikrar hasıl olmıya- _ en v":"ı ~ ca yap . • . Halen mevcut stok miktarıiım 3.0 
lor ~.fıatlerin talehe göre tehalüf ös- dıgmdan pıyasada sukı1net vardır. Fıat- hın çuvaldan aşağı olınadığı tahmin edi-

•cegı söylenmektedir. g ler malın kalitesine göre tebeddül et- liyor. 
~PA: mektedlr. ABDI SOKULLU 
• rı hofta . . d bo 

altıa •çın e rsadn yapılmış olan ""':=::""::::":::"::'.:::::::::::""",.,,,,==,.,,,,=="""="""...,,,===="""'"'""' 
l;,,.ıtı:"tışları nevi, miktar ve fiat nokta- 1ZMIR BELEDiYESiNDEN : 
Nevı an şu şekilde tasnif olunabilir: - lzmir Eoternasvonal Fn-

Mıktan hali arı sahasında yapılacak büyük 

Ege mıntakası 

Kav aflarına 
müjde 

Vş<lk 
O,va, rna4 138 
Yekr,nhe/ur ındlı 200 

az çok Havuz 2 • 6 • 937 Çarşamba 

Ct 338 

3 3125 3 3125 günü saat 16 da lzmir Beledi· 
3 4375 3 4375 ye dairesinde toplanıtn Fuar Sizi lstanbula kadar gelmek 

zahmetinden kurtarmak için 
bu kerre lzmir Şadırvan altı 
Lonca kıraathanesi karşısında 
42-1 numarada bir şube >Bçtık. 

'4rı i~ hafta ise Uşak ve yerli mallar
lı'ıalı: • Çuva] arpa muamelesi olmuştu. 
~~Uarı 4 ve yerli mallar ise 3,75 
~ "".tılmıştı. Geçen senenin bu 
lıJıı Ye . a.ıt borsa listesine göre sene
"'ı>.ı ı:: arpa ~ul~den 12 çuval ilk 
l<ııtıırı tsaya getirılıniş ve kilosu 5 ku
t:ı tı. satılmıştı. Ba.~kaca arpa işi oL'Da-

">tı>q . 
t:ıı,<!a d Jlıy8"ası geçen haftaki neşriyatı-
"<ıt iç· a kaydettiğim.iz gibi henüz ihra
llııısı ~ mal mübayaa edilmemekte ol
~. ılılt 'lebıyle Yalnız yerli ihtiyaçlara 
I"' . :Vapıld - dan . . .,,, , . ıgm gevşektır. İ•lerin 
ı. .ı >le be ' 
~!~ raber fiatlerin de nisbeten 
sııs:~:eeği ümidi kuvvetlidir. 
tı: ''""1: 

lıı tıfıtelif k 
• 1llt 8 . aydiyle işaretlediğim.iz haf-
11ibari 11.saınl satışları nevi, miktar ve fiat 

Yeşu 1 
/\,'"ı Şe <ilde cereyan eylemiştir: 

11 Mıktan Fıali 
a~,, ftıVal 

•acı: rnaııaı 71 y e/ı 
Q"lk .. 200 

Yek4,, " 43 

az rok 
15 16 25 
16 16 
13 50 13 50 

l Ceç.,11 h 314 
ıatı.ı,,ırıda a!tanın ve geçen senenin bu 
~'Ilı ı:;rsada susam muamelesi ol-

ilc;L:., : !talık mübayaat dahili ihti !f,, 1Çirı • ' -
n Yap,ı Yaı;oı ve helvacılar tarafm-

•e ı., b· ""'Itır. Fiat malın k.ılitesine ~ö-
R.. ıt edil ~ 

"'• haı~n '."el<te ise de eski fiatlere 
~l\tıAın :ı:va"Bda tenezzül vardır. 
~ı.. . • e,ıı.· lo .. , ı mahsuı · · . -..;'Qir B uzerıne cereyan et-

komitesince vahit fiatları üze· 
rinden ihale edilecektir. ilk 
keşif bedeli 7172.25 Liradır. 
Taliplerin şartname ve projeyi 
görmek üzere Belediye baş 
mühendisliğine ve eksiltmeye 
iştirak için 538 liralık teminat 
makbuzu veyahut banka mek
tubile bildirilen gün ve saatte 
komiteye müracaatları. 

Türkiye ticaret odaları için 
lzmir E11ternasyonal Fuarında 
yapılacak büyük- pavyon 
2 • 6 • 937 Çarşamba günü sa· 
at 16 da lzmir Belediye daire· 
sinde toplanan Fuar komite
since vahit fiatları üzerinden 
ihale edilecektir. ilk keşif be-

iz mir Vilayeti 
T No. Yılı ismi 

Bu~a~~ bütün kavafiye çeşit· 
lerımızı bulacağınız gibi fiatla· 
rımızda ayoı lstanbul fiatıdır. 

ı~tanbul umum ayakkabıcılar 
Kooperatifi 
2-3 (917) H 3 

deli 22 bin liradır. Taliplerin 
şartname ve projeyi görmek 
üzere Belediye baş mühendis· 
liğine ve eksiltmeye iştirak 
için 1650 liralık teminat mak· 
buzu veyahut banka mektubile 
bildirilen gün ve saatte Komi· 
teye müracaatları. 

27~30~1 1630 (925) 

Defterdarlığından: 
işi Mevki No. 

6 933 Abdürrahman Kadir k h · H-k·· t C 24 a vecı u ume . 
q8 

413 
432 
474 
483 
502 
512 
516 

,. Hasan ., Kemeraltı 14 
.. Suphi ismet Doktor hacı Mahmut 41 
., Kıbrıslı Ferit para komisyoncusu hacı Mahmut 90 
.. Yakup Hasan " " beyler sokak 36 
.. Nüzhet ,. ., Numan zade 5 

" Saadet hamamcı Turna S. 102 

" 
Hüseyin Müteahhit kabakçı 112 

.. Nesim Geron ölüm kullesi Tramvay C. 
ve şeril..leri 

HORTAÇSU 
Muayenehanesini Birinci 

Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir.Hastalarını müs
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. TELEFON 2946 

1-26 [2110) 

lzmlr slclll ticaret me
murluğundan: 

Tescil edilmiş olan Doyçe 
Orient bank • Dresdner bank 
şubesinin ödüoç para verme 
işlerile uğraşacağına mütedair 
beyannamesi 2279 numaralı 
kanı.n hükmüne göre sicilin 
2002 numarasına kayt ve tes· 
cil edildiği ilıin olunur. 
hmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mührü ve F.Tenik imzası 

1: Beyaııname 
IZMIR ILBA YLIGINA 

REGIN A - PERMA 

katiy:n tehlikesiz, 

çok şık, fennin bü· 
hin tekiimüliitını ha

iz bir cibazdır. 

z o - .,.,. 
z o 
< z 
Z~o --ı:.:ı ~ 
w ıO 
~ ı:.:ı 

IZMIR EOTÜN TURı<IYE İÇİN ACENTASI: 
2279 aayılı ödünç para ver· HUsnU ldeman, ikinci Kordon ss - a, IZMIR 

me işleri kanununun 2 inci • 

maddesine tevfikan, işbu be- ,rı:=====~==================·~ yannameyi üç nüsha olarak 

veriyoruz. 1937 senesi içinde Tu·· tu·· ncu·· ıer, sebzecı·ıer 
aşağıdaki şartlar dairesinde 
borç para vereceğimizi bildiri· 
riz: Tam verimli makbul cin.s mahsul, ancak iyi yetiştirilmiş 

1) 2279 sayılı kanunun 9uncu fidanlardan alınabilir. 
maddesi mucibince, borçlular• Mıntakamızda otuz senedenberi büyük muvaffakıyetle kul-
dan, faiz ve komiııyon dahil !anılan kuvvet ve mahsul gührelerimizi zürraımıza emniyetle 

1 k arzederiz. ? ?la üzere a:ı.ami yü:ı.de on 
Hacıdavut zade ıkı faiz alınacak br. 

. 2) Açık kredi ve rehin üze· 
rıne yapılacak ikraz muamele· 
leri ile açılacak her türlü borçlu 
hesabı cariler, ticaret kanunu-
nun maddei ınabsusası muci
bince her üç ayda bir faizleri 
hesap edilerek resülmale zam 
edilecektir, 

3) Müşteriler adına depoları· 
mııda mal muhafazası muame· 
latı ile iştigal edilecek ve bu 
~üzden sigorta, ardiye, eksper 
~cretleri ile bekçilik, hamma· 
lıye, posta ücretleri de ayrıca 
müşterilerden alınacaktır . 

Derin saygılarımızla 
Doyçe Orientbank 

Dresdner Bank şubesı 
IZMIR 

imzalar okunamamıştır 

Kazanç 
Lira K. 
52 00 
17 53 
26 1 

20 15 
9 72 
7 36 
1 26 

48 17 

1619 (931) 

Cezıt 

Lira K. 
00 00 

4 75 

1 26 

Yek;'.in 
Lira K. 
52 00 
17 53 
26 1 
4 75 

20 16 
9 72 
7 36 
2 52 

48 17 

ADRES: 

R A H M i K A il A O A V U T 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 
Telgraf adresi: KARADAVUT Telefon 3809 

.:=====·=============-: 
B ONZ 

Elyafı ve yapılması hususi ma
hiyette f;ert, saglam ve sıhhi 
Doktorların lavslyelerlne maz
har, temiz ve beyaz dişler te· 

mln eden, bUtUn dUnyanın 
TANIDIGI 

DiŞ f'IRÇALARI 

BUYUK ECZANE VE 
TUHAFiYECiLERDE BULUNUR 

Birinci icra memurluğundan: 
lzmir Alsancak Ziya Gökalp 

8 numarada oturan aypark sa
hibi Necatinin varisi Mustafa 
oğlu Ahmet ta:afına: 

~P<:I(, u itibarla fiat düşkündür. 
ı..,, rı hafıa ;~· 

Otj"<L.. . ,ınde ::atıldığını yukarıda 
gıtnız • 

ınoe kepekler vadeli ola-

Yukarda isimleri yazılı dokuz mükellef namına 933 yılı için Başdurak Maliye şubesince kazanç 
vergisi tarho'.unmuş ise de kendilerinin terki ticaret etmiş olup nerede bulunduklarının biline· 
memesi hasebile tebliğ- makamına kaim olmak üzere usule tevfikan ilan olunur. 1627 (926) 

Uşaklı ihsana olan 300 :ira 
borcunuzu işbu ilanın neşrinden 
itibaren beş gün zarfında öde
meniz ve yine bu müddet içinde 
borç ödenmez veya hüküm olu
nan teminat verilmezse ve tetkik 
merciinden veya temyiz veya· 
but iadeyi mahkeme yolu ile 
a it olduğu mubkemeden icranın 
geri bırakı'.masına dair bir karar 
~etirmeniz ve kendinizin ve 

gerekse üçüncü şahıslar e~'e· 

rinde bulunan mal ve alacak 
ve hPr türlü kazanç ve geliri· 
nizi ve yaşayiş tarzlarına göre 
geçim menbalarınızı ve buna 
nazaran borcunuzu ne suretle 
ödeyebileceğinizi yazı ile veya 
şifahen göstermeniz ve aksi 
takdirde hapis ile tazyık olu
nacağınız ve hilafı hakikat be
yanda bulunduğunuz takdirde 
hapis ile cezalandırılacağınız 
icra emri makamına kaim ol· 
mak üzere tarafınıza ilanen 
tebliğ olunur. 1629 (927) 
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Fratelli Sperco N. V. 

V A t 
W. F.H. Van Der 

apuru en ası & c Zee ..10. 
ROY ALE NEERLANDAIS DEUTSCHE LEV ANTE UNlE 

KUMPANYASI HAMBURG 
HERCULES vapuru 29/ 5/ 937 ARKADIA vapuru 11 haziran-

~hliyeden sonra Burgas - Varna ve da beklenilmektedir • Rotterdam, 
Köstence limanları için yük alacak- Hamburg ve Bremen için yük ka-
tır. bul eder. 

SVENSKA ORiENT LiEN AMERICAN EXPORT UNES 

SAiMA vapuru 28 mayısta gelip The Export Stcamship corporation 
doğru Anvers - Rotterdam ve Ham- Pireden aktarmalı seri seferler 
burg limanları için yük alacaktır. EXCALIBUR vapuru 4 haziranda 

ViKiNGLAND vapuru 2/6/ 937 Pireden Baston ve Nevyork için 
de gelip (yalnız) Gdynia ve Dant- hareket edecektir. 
zig için yük alacaktır. EXETER vapuru 18 haziranda 

AASNE motörü 14/ 6/ 937 tari- Pireden Nevyork ve Boston için 
hinde limanımıza gelip Hamburg hareket edecektir. 
Rotterdam - Gdynia - Goteburg ve EXCAMBiON vapuru 2 temmuz
Skandinavya limanları için yük ala- da Pireden Boston ve Nevyork için 
caktır. hareket edecektir. 

GDYNiA motörü 29/ 6/ 937 de EXOCHORDA vapuru 16 tem-
gelecek Rotterdam - Hamburg -Go- ~u.zda Pireden Bost?n ve Nevyork 
teburg ve Skandinavya limanları ıçnı hareket .. edec~ktır. 
· · ··k J k Seyahat muddetı : 
ıçın yu a aca tır. p· B 16 ·· 

ıre - oston gun 
Service Maritim Roumain Pire _ Ncvyork \ 8 gün 

Kumpanyası AMERICAN EXPORT LINE.5 
ALBA JUUYA vapuru 16/ 6/ 37 

<le gelip Malta - Marsilya limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

tlandaki hareket tarihleriyle navlun
lardaki değişikliklerden acenta mesuli
yet kabul etmez.. 

Daha fazla tafsilat için lkinci kor· 
donda Tahmil ve Tahliye binası arka
sında FRA TELLI SPERCO vapur acen
talığına müracaat edilmesi rica olu-
nur. 

TELEFON : 4142/4221 /2663 

Paris faküJtesinden dipJomab 

oı, tablplerl 
Memleket lzastanesi diş tabıbı 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Ken1al Çetindao-. ~ 

Hastalarını her gün sabah 
saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
::: ı LM 

Bir Gripin almadan evvel 

lstırabın ve ağrının en 
şiddetlisini en kolay, en 
çabuk ve en ucuz geçir
menin çaresi bir kaşe 
GRıPıN almaktır, mideyi 

bozmaz, böbr~kleri k~Jbt 
yormaz. 

The E.xport SteamshiP. corporation of 
Nevyork 

EXPRESS vapuru 1 O haziranda 
beklenilmektedir. Nevyork için yük 
kabul eder. 

Service Maritime Roumain Bucareıt 

DURUSTOR vapuru 30 mayısta 
beklenilmektedir. Köstence , Sulina 
Kalas ve Kalas aktarması olarak 
bütün Tuna limanları için yük ka
bul eder. 

Jobnston V arren Lines - Liverpool 

iNCEMORE vapuru 30 mayısta 
Liverpul ve Anversten gelerek yük 
çıaracakhr. Burgas, Varna, Kösten
ce, Sulina , Kalas ve ibrail için yük 
kabul eder. 

Soc. Royale Hongroise Danube 
Maritime 

BUDAPEST vepuru 29 mayıst.:ı 
beklenilmektedir. Belgrad, Lima
so1, Budapeşte, Bratislava, Linz ve 
Viyana için yiik. kabul eder .. 

Den Norske Midelhavılinje 

BOSPHORUS vapuru 18 hazi
randa beklenilmektedir. lskenderiye 
Diyep, ve Norveç limanları için yük 
kabul eder. 

5 daki~a 5 onra .... 

Aldıktan beş dakika sonra 
-·················-·····--······························ ·····• 

Ucuz - Tesirli - Zararsız 

GRIPIN 
iz mir 

Mükellefin 
vilayeti defterdarhğından : 

ismi sanatı 

Osman Diş tabibi 

Ticarethananin 
mevkii No. 

Kurtuluş Hacı 
Ali sokak 

21 

kazanç 
L. K. 
18 

Halil oğlu Marangoz Tahtakale camii 11 2 70 
Hasan 

Rıfat Tekin Güzel Aydın seyyar tiyatrocu 18 61 
temsil heyeti direktörü 

buhran 
L. K. 
6 10 

Yukarıda isimleri yazılı üç mükellef namına 935 - 936 yılı ıçın 
Tire Mal müdürlüğünde isimleri hizasındd gösterilen vergiler 
tarh o!uomuş ise de k~ndilerinin terki ticaret etmiş olup nerede 
bulunduklarının bilinem~mesi hasebile tebliğ makamına kaim ol-
mak üzere usule tevfikan keyfiyet ilan olunur. 1628 (928) 

Türk Spor kurumu lzmir bölgesi 
başkanlığından : 

Alsancak sahas' büfesi Vasıf Çınar caddesinde atış ve athspor 
. Lokali büfesile yine Alsancakta halk sahası büfele ri 1 - 6 • 937 

den 31 • 5 - 938 tarihine kadar bir sene müddete ve pazarlık 
suretile icara verilecektir. ihalesi 31 - 5 • 937 akşamı saat 7 de 
Beyler sokağında C.H.P. merkezindeki daireyi mahsusada yapı
lacaktır. Taliplerin şeraiti anlamak, üzere daireyç müracaatları. 

27~28 1631 (929) 

YENIASIR 
$ 3 

Lüks Olivier Ve Şü. 

LAMBA 
LıMİTET 

Vapur acentası 
lRiNCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

Şişeleri Deposu 
HÜSNÜ IDEMEN ALGERIAN vapuru 5 Mayısta Lon-

Saman iskelesi İkinci Kordon dra, Hull ve Anvereten gelip yük çıka· • 
1-10(867) lZMIR racak ve 15 mayısta avdet edip Lond-•·-------·----IC•lli ra ve Hull için yük alacaktır. 

DOKTOR 

HANDAN 
K. SARACOGLU 

Doğum ve kadın hastalıkları 
Mütahas5ısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü "tapur iskelesi 
Berat apartmanı No. 6 

Telefon No. 2545 

LESBlAN vapuru 2 7 mayısta Lond· 
ra, Hull ve Anversten gelip yük çıka

racak ve ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

EG YPT1AN vapuru mayıs bidayetin
de Liverpool ve Swanseadan gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda Liverpool 
için yük nlacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NA V1GA TlON Co. L TD. 

ADJUTANT vapuru 5 mayısta Lon
dra için yük alacaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me• 
suliyet kabul edilmez. 

. ; ~ .·_ ... ~~ ... i' ' 1 • -~~-~· 

od. 7" 

Halkımıza kolaylık 

Kefaletle her şey taksitle verilir 
Dünyanın en sağlam bisiklet ve motosikletlerini yeni 

model petromaks Jüks lambalarmı NECiP SADIK mağa

zasından araymıı. 

Balcılar: 156 -- Necip Sadık Dan1Japınar 
mlil~'I - ;~ \ • .<, .. ~ ..... • ~ • ~ ... ~ ... 

~ 

im 
• ~~·Yf ) 

~ < f t &• ~J ~::_..-, 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları-
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

TELEFON: 2067 

Daim on 

Daim on 
No. 3399 

Yirminci asrın elektrik devrinde icat edilen bu fenerler 
volesbit, motosiklet otomobiller için imal edilmiştir. Gözle
rin kamaşmaması, kazaya meydan verilmemesi hususunda 
zıyayı yükseltir, alçaltır, uzaklaştmr ve yakınlaştırır. 

Üç pillidir; hem pille hem dinamo ile yanar, tavsiye ederir. 
Umum deposu : lzmirde : Sulu Han civarı No. 28/9 

' HÜSNÜ ÖZ ÖDEMİŞLİ 

== c 

Ağızdan çıkan her diş 
Hayatın temel taşlarından birinin 
yerinden sökülmesi demektir fakat 

Sizi bu akibetten 
vikaye eder 

Dişlerinizi günde iki defa 
·Radyolin diş macunile fırça
lamak suretile onlara tam 
bir sıhhat ve ebedi bir ha
yat temin edersiniz. Rad-, 
yo~:n dişlerinizi sade temiz-
lemekle ve parlatmakla kal
maz, ağızdaki bütün mik
roplan imha eder. 

. DAiMA RADYOLiN ,,,,,,,, 

Yalnız bir el-
·ıe bise parası 1 

dört kat elbİ,e 
nasıl giyilir 1 

1 S kuruşa ala
cağınız bir p•• 
ket ARTI bC: 
yası ile elbiseoı· 
zi 40 renk a~~: 
sandan seveceg~ . b•' niı her haogı c' 
renge kolaY 

çevirirsiniz. M,:: 
ğazamızdan ~ıit 
cağınız tafsı 
üzerine bu aoıe" 
liyeyi bu ınef" 
simde dört ~~~ 
tekrar edebıll 
siniz. Boyacıl•; 
ra ve satıcılat .... 
hatırı sayılır ~e 
konto yapılır. Jı 
sorguya ~~ti• 
cevap verıhr· 

Tele fon 3882 
~ 

J~ 

S. Ferid Eczacı başı 

ŞiFA Eczanesi 
Fenni gözlük üzerine en yeni 

en zarif çeşitler getirmiştir. 

Spor 
Güneş 

Tayyare 
Fenni gözlük• 

Altm 
Nikel 

Baga çerçeveler 
Birinci nevi her cins cam 

Bayanlar için zarif güneş göz
lükleri daima her yerden 

ucuzdur. 

TOPTAN 
PERAKENDE 

Afyonkarahisar Belediyesinden~ 
1 - Yapılacak intaat Afyonkarahiıat" belediyesine ait 191 

lira 68 kuruf bedeli ketifli h_ayvan pazar yeri i~tasıclır·t>ef 
2 - Bu intaata ait şartname plan, harita ve diğer evrakları t• 

lira bedel mukabilinde Afyon belediyesinden alınacak:~l e 
3 - Bu intaat 16/5/937 tarihinden itibaren 4/6/937 tari~1(e 

kadar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf uıulıY 
eksiltmeye konulmuttur. · ş" 

4 - lhalei kat,iyesi 4/6/937 tarihine rastlıyan Cuma günü ~ı
at 14 te Afyonkarahisar belediyesi encümenince icra 
lınacaktır. • . Jİ 

5 - lateklilerin arttırma, eksiltme ve ihale kanununun kar; •. 
zarf hakkındaki hükümlerine tamamen riayet edere~ 1 bıJ• 
le tarihinden bir saat · evveline kadar zarflarını verP11f 
lunacaklardır. 

6 - Teminatı muvakkate 1500 liradır. bet 
7 - Fazla malumat almak istiyenler tahriren veya tifabe';1ııtetİ 

gün Af yonkarahiıar belediyeıine müracaatle iıtedı 
malumata -alabilirler. 2917 ' 

25~21~29~1 (916) '(1684) 



YENi TOPHANE 
lllarkalı terazilerimiz gelmiştir 

Sağlamlığı ve temizliği ile meşhurdur 
k· Bir dtfa mağaı:amıza gelip görmeniz kafidir. 3 kilodan 30 

~!oya kadar mevcudu vardır. Satış yeri: Suluhan civarında 
0

• 2819 Hüsnü Öz Ödemişli mağazasıdır. 

Çiftçi ve hayvan 
sahiplerinin na
zarı dikkatına 
Hayvan!annıza pamuk çekirdeğini olduğu gibi yedirerek 
IDide cihazlarını ve nesçlerini bozmayınız. 

r liran fabrikalan, yüzde kırk beş mevadı gıda iyeyi haiz 
as;abuğu çıkarılmış pamuk çekirdeğinden mamul un ha-
linde küspeleri emrinize amade bulundurmaktadır. 

liayvanlannıza ( Öküz başı ) markalı Turan mamulatı 
küspe yedirerek onlann şayanı hayret derecede semiz
leyip kuvvetlendiğini ve ineklerinizin verdiği sütün faıla 
tnikdarda çoğaldığını göreceksiniz. 

Meccani numune ve tarifname için f abrikalanmız ma
ınulatı lzmir ve civarı umum acenteliği Nef'i Akyazılı 
ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Gazi bulvar No.25 
Posta kutusu No. 224 
Telefon - lzmir 3465 

BBISTOL 
BEYOGLUNDA 

Bistol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL l 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin müsteciri 
Tilrkiyenin en eski otelcisi 

BAY OMER LUTFIDIR 
••••••••••••••• 

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

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi e~erindeki rahah bu
lurlar. 

Birçok buıusiyetlerine ilaveten 
fiatlar mnthiı ucuıdur. 

.,.:"'·· ._..;..- .. • ; •• Y.;.,. ~" • 4 , :·.-. • 

:····· : ·•···•···············••·····························••·······•·· .. .. .. .. .. .. .. .. 
• .. .. .. .. .. 
• .. • • 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çan çar 

Sıhhat • 
eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karş1sında ...... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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, ·--
KUVVET • 

tttESARIF AZALIR • 1 • 

:••••••••••••ıııııeııııııııı•••••••• r• ıı••••••••••••••••••••••••:ıı••ııııaııııeaaııı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: : . 
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TAMAMILI YENi, DAHA KUYYELI MOTOR 

. . ,, . ... . .. 
DUZELTILMIŞ VEZiN TASKIMI SAYESiNDE ARTMIŞ YUK SAHASI 

• • .. . 
TAM-SERBEST DiFERANSiYEL HiDROLiK FRENLER 

TAMAMlLE YF..Nl BlR MOTÖR. - Şevroıen\n tecrübe 
ve tasvip edilmiş altı silidir, yüksek tazyik, fepeden su· 
pap usulünde kamyon motörü biçimi.yeni 1937 Şevrole 

Kamyonuna. yeni yüksek rökorlar tesis edecek yeni 
bir randıman ve halta eski.sinden daha büyuk bir 
kabiliyet vermek için tekemmül ettirilmiştir. Beygir 
kuvvetl arttırılmıştır. Tork daha yüksektir, dak. 850-1550 
dev. 170 kad. libreye cıkarılmışlır. Bu arttırılmış kuv .. 
\'el idareden hiç bir fcdak:irlıkt~ bulunmadan elde 
edilm~ter zira 1937 Şevrolc Kam· 
yonu eskisinden daha idarelidir. 

YenJ motor zaman ve paradan ta· 

sarruf ettirmek, ayni yamanda iş 
başında kalmak lçin yapılmıştır ; 

uzun zamandan beri sağlamlık ve 

doyanıklılıklarile meşhur Şevrole 
Kamyonlarından da daha saglam 
ve daha şayanı itimattırJar. 

DlGER MÜHİM MEZİYETLER. - Kamyon kullanan· 

fara şimdiye kadar asla arzedilmemiş en müterakki bir 

yeni unsurlar ve ıslahat grubu 1937 Şevrolc Kamyonunda 
bulumıcaktır, Düzeltelmiş vezin taksimi yüku arttırmak 
sayesinde ödeyen yük için daha büyük yer verir. Şevro

lenin tam-serbest arka aksının yeni ve daha kuvvetli arka : 
aks kuvanı, şaftı bütün yüklerden kurtarır ve Şc\'rolenln 
itimada sayanlığını artırır. Yeni bir şase daha büyük 

kuvvet ve daha fazla metanet verir. Düzeltilmiş, ken· -

diliginden mafsallı. kamyonda kul- ~ 
!anmak için bilhassa imal edilmiş : 
hidrolik frenler muspel, ve müsa- = 

\'ileştirilmiş frcnaj hasıl ve bala ta 

kalınlığı kullanmakla nzaldıga z.a
man bile fren tabanlarile kasnaklnr 
arasında tam teması temin ederler. 

GENERAL MOTORS YAKI~ ŞARK A/Ş. 
İskenderıye. M ı s ı r. 

1 TELGRAF: KUTAY 1 
OSMAN KtlTAY 

lZMIR 

1 TELEFON: 2704 1 
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.. #BOZ He~iOıi 
MİTAT OREL 
Adreı • Beyler Numan 

zade sokagı Ahenk mat· • 
yanında. 

Numara:23 
Telefon : 3434 

'229) 
t2*Y;Z22QjCVQZZ?'a:zzn:rı:z;zzzJ 

_1_.D_O~KR'lllllT~O~R-1 

Sami Kuf a~çı 
Kulak, Boğaz, Burun hasta

lıktan birinci sınıf 
mütahassısı 

Muayenehane : Birinci Beyler 
No. 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tra"llvay cad• 
desi 992 Telefon 3668 

1-26 (481) 
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Kardeşler Haraççı 
.. ........ rmı .. liiiiiııı..liı.. ........ ım:ııı .......... d w 

MobiJyelerİn : En modern ve en zarif çeşitlerini 
• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çocuk araba:arının: En lüks Avrupa mamulatı ve en dayanıklılarını 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hasır takımlarının : En sağlam ve en ucuzlarını 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Karyolaların ~ En lüks, beyaz ve san nikelaşlı modelJerini 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1-laraççı Kardeşlerin l Z M 1 R ve A N K A R A 
mağazalarından tem in edebilirsiniz . 

··················111111111111111111111111111111 •••••••••••••••••• 

YENi EV YAP ANLAR, YENİ EVLENENLER 
Mobilyelerini muhakkak bu müesseseden temin etmelidirler. 
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YENi ASIR PERŞEMBE-27 MAYIS 1911 ~ 
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ispanya hAdlı.;elerl hakkında gelen en son totografları takdim ediyoruz. 
Soldaki fotograf, Bilbzodan Fransaya nakledilen çocukları gösteriyor. Tele- ~ >. , .~. '· , , 
tonda kor.uşan zat lf panya sosyalist partisi llderidlr. · ~= 
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Avanl kainarası toplandı • 
sergısı açıldı Paris • 

Alman pavyonunun açılmasJnda hu- lngiliz milli müdafaa nazırı alınan 
lunan Dr. Şaht bir nutuk söyledi müdafaa tedbirlerini izah etti 
Aln1an nazırı Pariste 

münasebetlerini 
Fransa - Almanya ticaret 

tanzim için çalışacaktır 
Başvekil . Baldvin 

sadıkane 
Hindistanın lngiltere hanedanına 
bağlandığını söylemiştir 

Paris, 25 (A.A) - B. Lebrun 
yanında B. Leon Blum olduğu hal
de sergiyi açmıştır. Cümhur ba,ka· 
nı sergiye iştirak eden milletlere te
şekkür etmiş ve onların mümessil
lerini selamlamış, bu muazzam ese
rin kurulması işinde teşriki mesai 
edenleri minnetle andıktan sonra bu 
senenin bu büyük toplantısının her 
millet dehasının ihtiyaç ve emel
lerinin karşılıklı olarak daha iyi bir 
surette anlaşılmasını ve beynelmi
lel müsalemet ve barışa hadim ol-
masını temenni etmiş ve işte 937 
teknik san'atlar sergisini bu temen
ni ile açıyorum, demiştir. 

Ticaret nazırı B. Bastid, Fransa 
bütün medeni memleketlere mo-
dern medeniyeti tesit icin müraca
at ettiği zaman dünya ekonomi ha
vasının ne kadar ağır olduğunu ha
tırlattıktan sonra bu iş için ellerin-
den geleni yapanları tazimle ya
detmiş ve bunların mesailerinin bo
şuna gitmediğini söylemiş, iştirak 
eden 44 millete ve bu eserin bütün 
banilerine teşekkür etmiştir 

Nazır sergiyi milletler arasında 
daha serbest münasebetlerin bir va
adi olarak selamlamış ve bu müna
sebetlerin Avrupa ve dünya ekono
misinin kurulması için şart olduğu
nu kaydeylemiştir. 

Paris, 26 (Ö.R) ·- Dün aksam 
gelen Alman ekonomi nazın doktor 
Şaht Almanya sefaretinde şerefine 
verilen zivafete riyaset etmiştir.Baş-
vekil B. Blum ve bayanı da bu zi
yafette hazır bulunmuşlardır. 

Doktor Şaht bu akşam sergideki 
Alman mümessilinin vereceği ziya
fette bulunacak, yarın sergiyi ziyaret 
ederek akşam Alman ticaret odası 
tarafından şerefine verilecelt ziyafe
te riyaset edecektir. 28 mayısta 
Alman ekonomi nazırı Başvekil B. 
Blum tarafından şerefine verilecek 
ziyafete davetlidir. 

PAR iSTE 
Le Bourget, 26 (A.A) - B. Şaht 

saat 17, 15 te yere inmiştir. Mumai
)eyh beynelmilel serginin Alman 
pavyonunun küşat resminde hazır 
bulunacaktır. 

B. Sahtın Paristeki ikameti esna-

Londra, 25 ( A.A ) - Milli müdafaa 
nazırı B. Inskip İngiliz imparatorluk 
matbuat cemiyetinin içtimaında İngil
tere ile dominyonlar arasındaki askeri 
teşriki mesai tasavvurları hakkında 
dikkate değer beyanatta bulunmu§tur. 

B. Inskip İngiltere için bir hava ta
arruzunu izam e~enin bir hata oldu
ğunu söyledikten sonra demiştir ki: 

- İngiliz ticaret yollarının himaye
si esas iştir. Ve bu hususta her ihtima
le karşı koyabilecek planlar hazırlan
mıştır. Dominyonlarda ve tngilterede 
kara, deniz ve hava kuvvetleri arasın
da hem taliın terbiye ilo techizatın tev
hidi için bu plfuılarda yalnız küçük bir 
rctilş yapılması kalmıştır. İngiltere si
Ifıhlarunasını temin için Slllai sefcrber
li~ini ikmal etmiştir. Ve silahlanma. 
programı tatbik edilmektedir. 
AVAM VE LORDLAR KAMARASI 
Londra, 25 ( A.A ) - Avam ve Lord

lar kamaraları dün sabah taç giyme 
merasimindenberi ilk defa olarak top. 

I'tallSız başvckılı bır zıvaıet es11asuzaa 
sında bir ticaret itilafı akdini ko
laylaştırmak için Fransa ile Alman
ya arasında yapılmakta olan mü
zakereleri teshil etmek üzere iktısat 
nazırı bay Spinassi ile görüşeceği 
tahmin olunmaktadır. 

!anmışlardır. Avam kama1asmda beya11alta bulunan B.Nevılle Çembnlal'll .. a1' 
kında şu mütalaaları yürütüyor: Al- Msteşar Lord Cranbourne avam nin varidatında değişiklik yapılması bulunarak Hendayedeki lngiliz bıJ~rJ 
~an ~~on~mi nazırının. Parist_e ~-i- kamarasında İspanya meselesinden hakkındaki amele fırkasının teklifi de elçisinin Fernando De ibare ve • 
rışecegı muzakereler hır haylı guç bahsederek İngiliz hükümetinin gönUl-

97 
ka 202 1 dd dil . tir Baltico vapurları yüklerinin ıs~. 

l kt E ı "b" · 1 d reye rşı rey e re e mış . ...u o aca ır. v enme gı ı ış er e mu- lülerin geri çekilmesi için kendisiyle yol milliyetperverleri tarafından , .. t 
k b·ı t · t ·ı ·· k"" d"" H 1 ı . · Neville Çemberlayn celsenin bidaye- . JlC a ı avıza ı e mum un ur. a - teşriki mesaıye funade olup olmadığı- saderesini milliyetperver hük01 

buki Reichin bir çok müddeiyatı var- nı diğer hükümetlerden sorduğunu, hü- tinde projenin senevi 4lO.OOO liralık bir nezdinde protesto ettiğini ve v~~; 
ZiY AFET sa da k~rşılık olarak pek az şey ver-

1
1 kümet~. ~u~asemat devam ettiği mfül- meblağ derpiş ettiğini hatırlatmıştır. ti pek vahim teıakki eden lngiliZ jıl' 

Paris, 26 (ö.R) - Alman ekono- m_ektedır. Alın_ anya Fransaya ticarildetçe go~üllülerin geri alınması daha Londra, 25 ( A.A ) - Lord Cran- kümetinin bu bamulelerin derhal . 
mi bakanı ve Reichbank direktörü b h b 1 - k d ,__ -~- _:.,üt· ır ma reç ı e vaadedemez. Zira zor olacagı anaatinde olduğunu ve bu bourne avam kamarasın a U\!yanatta desini istemekte olduğunu bil~ 
doktor Şahtın Paris beynelmilel ser
gisindeki Alman pavyonunu açmak 
üzere Parise gelnıesi münasebetiyle 
<<Paris - Midi» şunları yazıyor : Dr. 
Şaht dün öğleden sonra Parise gel· 
miştir. Bu ziyaretin vesilesi sergi
deki Alman pavyonunu açmaktır .. 
Fakat gerçek gayesi Fransız - Al
man ticaret münasebetlerini ıslah et
mektir. Ve iki memleket arasında si
yasi bir mukarenet imkanlarını tet
kik eylemektir. Alman ekonomi na-

«Kapalı ekonomi» sistemi içindedir. jhusus~ hen~ bazı devletlerin cevabı- y • h ) ı . ? 
Fransanın bilhassa ihraç ettiği ~a- 1 na inı_aar ~~ekte bulunduğunu, kon- eni taarruza mı azır anıyor af• 
rap gibi, Paris matalan gibi lüks trol sıstcmının memnuniyeti mucip bir 

eşyasını pek az istihlak eder. Gerçi ı tarzda devam ettiğini söylemiş ve Bil- Nasyonaıı·stler bı·r Fran-
Doktor Şaht geniş beynelmilel kr~- bao .li~anına _giren İngiliz ve İspanyol 
diler mukabilinde Almanyamn otar- gcrnılerınde sılfilı bulunduğu iddiası- d •' 
şiden ve ifrat derecede silahlanma- nı~~~det;~~tir. . İ 1 sız tayyaresı·nı· du··şu··r tl 
dan vaz geçebileceğini belki söyli- il a . Pg ı"d aoyal gırebnal spanyo ge

1
-

m crı cmı e ya nız ast mevcut o -
yecektir. Fakat muhakkaktır ki B. du<'iu hakkında t · t dikl ·nı 

zırının Fransız devlet '"adamlariyle 
görüşmeleri'- ekonomik olacaktır ... 
Fakat bunların kadrosu ve hududu 
siyasidir. Doktor Şaht ilkönce Fran
sa ekonomi nazırı B. Spinassi ile 
görüşecektir. 

H. 1 d k Şah d"k .. l w •• "' emına ver erı ve Paris, 26 (Ö.R) - Bilbaodan Ha-ıt er o tor tın ı tator ügu 1 giliz gemile · · d b 1 ·ı ı d 
. . A . 1 n rınm e eyne mı e e- vas ajansı muhabirinin bidirdiğine 

paraya tahvıl etmesıne salahıyet ver- niz kontrolüne tabi tutulduğunu bil- göre resmi Bask mahfelleri nasyona-
memiştir. Halbuki Fransa ve İngilte- dirmiştir. listlerin Bask cephesinde 16 Rus 
re de bir aldanmaca pazan yapmağa Lord Cranbourne bundan sonra hü- askerini esir ettikleri hakkında çı
hiç mütemayil değillerdir.» kümetin Fransız, Portekiz, Alnian, ttal- kardıkları haberlerin esasız oldu

Paris, 26 (Ö.R) - Doktor Şalıt yan ve Sovyet hükümetlerinin Guer- ğunu bildirmektedirler. Zira Eskadi 
bugün saat on birde Paris beynel- l nikanın tahribi hakkında bir tahki- cephesinde harp eden bütün muha
milel sergisinde Alman pavyonunu kat icrası için Bask hükümeti tarafın- ripler Eskadi içinde doğmuş olan 

BiR GÖRÜŞ açmış ve ~aat on beşte Al~~n se- ı dan ya~ıl~ ınüracaate dair mütalaa- Bask dağ_lıla.ndır. Bilakis ?ükü~e~ 
Doktor Şaht liberal ekonomi ta- farethanesınde Alman kolonısıni ka- }arını ıstmış olduğunu ve bükümetin kuvvetlerı hır ltalyan le1yoncrını 

raftarıdır. Fakat «Kapalı ekonomi» bul etmiştir. Pavyonun açılışında 'böyle bir talep kabul edildiği takdil'de esir etmişlerdir. Bu İtalyan on iki 
usulünü tatbik etmektedir. Fransız Fransız hükümet erkanı da hazır bu- bütün diğer benzeri hallere tatbiki kap şubatta Napoliden vapura bindiril· 
nazırı ise bir sosyalist nazariyecisi lunmuşlardır. Doktor Şahtla F ran- edeceği kanaatinde olduğunu kaydeylc- diklerini ve Kadikse çıkarıldıklarını, 
olduğu halde üç taraflı anlaşmaya sız ekonomi nazırı arasında nutuk- miştir. ayni vapu~da 3

1
20d0 ~en fabzla 

1
ttal-

dayanan liberal siyaseti takip edi- l t t" d"l . d .1 l BALDVİNlN SÖZLERİ yan askerı bu un ugunu, un arın 
D k Ş h K d . l"k ar ea ı e ı mış ve ra yo ı e yayı - H be · "d ki · · d yor. o tor ~ ~ « en ıne.yeter ı » Londra, 25 ( A.A ) _ B. Baldvin a şıstana gı ece ~rını zanne er-

ten çıkmak ıstıyor. B. Spınasse ise mıştır. Pavyon saat on altıda halkın torluk k ken ancak açık denızde Kadikse 
k k k D k ziyaretine açılmıştır impara onferansmdaki murah- k l ki d h be d d.l oraya düşme ten or uyor. o tor . • haslara verdiği zi aI tt b" ""k b" _ çı arı aca arın an a r ar e ı -

Şah tın çok işsizleri var, altını yok; B. Parıs, 26 (A.A) -- B. Şah tın ak- k .. 1 · t' BYI e e uyu ır ~u diklerini bildirmiştir. 
· . k d" f Alın f tu soy emış ır. a dvin nutkunda Hın- . H . Spinassenin ise çok altını var, ışsız- şam en ı şere ıne anya se aret- d. ın İn iliz h .. Paris, 26 (ö.R) - avas a1an-

] · h h k Al h . d ·1 b. . f · ıstan g anedanına karşı gos- v· · d ·ı d. d k' erı emen emen yo tur. man- anesın e ven en ır zıya ete rıyaset t d··,· halisan h tt h k tl sının ıttorıa a ası er~ nez ın e ı 
ya Fransaya pratik bir anlaşma tek- etmiş ve bu ziyafette B. Blum ile 1 er ıgıdanbe . e aclı.1 arb·eı-~- e b uzl un muhabiri bildiriyor ı 
• . Sö" .. l ·ı . . A . 1 . zaman , rı ara gı ır ıgı umuş G 1 M l k l . d .. lıf edecektır. murge er ven mesını, urıo, Bastıd, Moutet ve Lebeyrie ld - u ş· d. b b" u-· .. . enera o a uvvet erı un ye-
k "k d l . . h b 1 o ugun ' ım ı u ır gın umıt etti- • k"l . . ahk" d e onomı yar ım yapı masmı ıstıye- azır u unmuşlardır. ğ. hil H" dista . nı mev ı erını t ıme evam et-
k k l k l k . .. . l ı veç c ın na her zamankınden . 1 d. B . b. t h 

ce ,dedarşı kı . o ara sıyası tavız er Parise muvasalatından sonra mat-1 büyük bir itila temin edecek olan bir mışl ;rd ır. B"~ .!enı ~ k darr~z .a-
vaa ece tır. buat mümessillerini kabul etmis ' .. 1 • • • zır ıgı ır. utun mm a a a emız-

Bu müzakereler derhal nazik bir I D Ş ht b" F Al - ı kanunu esası 1 e tcmhırıne çalışıldıgını leme ameliyesi devam etmektedir .. 
mecraya girecektir. Doktor Saht 0 ak r. / "t")Afr ran~~ - d:nan bildirmiştir. Yakında bitecektir. Cephe gerilerin-
B. Hitler tarafından tatbik edilen mu a~ene ı ı 1 a namesını tev ı e~- HASSA KANUNu Cle ayni faaliyete tesadüf ediliyor .. 
«Otarşi» kendine yeterlik siyaseti· mek uzere veyahut ~~ansada hır Londra, 25. ( J:·A ) - Avam kama- Her tarafta topçu nakliyatı göze 
nin bir gaye değil, bir zaruret oldu- muahede akdeylemek uzere Frnsa- rasından hazıneı hassa kanunu proje- çarpıyor. Yeni mühimmat depola
ğunu iddia ediyor. Fakat Fransa bil- ya gelmiş olduğuna dair olan şayia- sinin ilk okunuşunu müteakip yapılan rı, top parkları, imdat postaları teş
mez değildir ki doktor Şahtın libe- lan tekzip etmiştir. müzakerelerden sonra bu kanunun her kil edilmekte, istihkam kıt'aları bun-
ralizmi nazaridir ve hadiselere cevap Mumaileyh kendisinin bu ziyare. sene tetkik edilmesi hakkında Attlee ların tamiriyle meşgul olmaktadır •. 
teşkil etmekten uzaktır. tinin yegane gayesi sergideki Al- tarafından yapılan teklif 102 reye karşı Tayyareler son Bask müdafaa mev-

Paris, 26 ( ö.R) ·- Pirene hıı~ 
hattına mensup bir Fransız tarY8r t' 
si ispanyada Nasyonalist ta~Elrde 
leri tarafından bu sabah saat 1 cIU' 
Bilbaoya altı kilometre mesafede. j!l 

şürülmüştür. Fransız tayyare5•
1bit 

pilotu ağır surette, tayyaredekı '/' 
yolcu da hafifçe yaralanmıştır 'f ~ 
yare kısmen harap olmuştur. ·"fl1' 

Paris, 26 (ö.R) - İspanyol '.tJ de 
huriyetçileri Guadalajara cepheSı11,.e 
yeni bir zafer kazandıklarını kte' 
hasmın ric'at ettiğini bildirJJle ~ti 
<lirler. General Miajanın gaybtJ et• 
esnasında merkez ordusu k 0 ;,1'ot' 
lerini idare etmekte olan albaY. ,,j• 
grel gazetecilere asilerin LaraJ~ ter• 
]ayeti şimalinden bir çok köylerı ,eJ• 
ketmiş olduklarını ve bir gün eV' ete 
ki hezimetlerden sonra bu istikaf bıl' 
çekilmiş olmalarının muhteJJle İ)'et 
lunduğunu söylemiştir. CürnhtJT J;e" 
kuv etleri tarafından yapıla~ f\-1ıı' 
tJİfler neticesinde asilerin şirndd 0 1• 
val Peroya doğru ric'at haliı1 e 
dukları anlaşılmıştır. ...--

••••• •• f1 
Vindsor dükünll~I' 
Evlenmeslnde buıurıa~e· 

Roma, 26 (Ö.R) - Gaz~ Ô" 
)erin bildirdiklerine göre \f ıll5i,. 

d .. k . d" ınera sor u asının ız ıvaç . bit 
minde lngiliz tacma tabaktır'• 
tek şahsiyet hazır olaca ı0isi 
O da Cornaual müddeiuıııu GOÇ iŞ man pavyonunun küşat resmini icra 204 reyle reddedilmiştir. kileri üzerine tahrip bombardıman-

«Paris - Soir» ayni mesele hak- etmek olduğunu tasrih etmiştir. Haziııci hassa kanun\.ı ile kral ailesi- ları yapmağa devam ediyorlar. B. Morton'dur. 


