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Fuarı Baş baka- Çin.Japon ihtilafı dü~!.~ ~'!llunu tehdid edebilir lktısadt tetkikler: • • • • • 

Japon kuvvetleri. Seddı·çı· _ lktısad ~ekıhmı_z bugun nımız acacak • 
Dünkü A~Auoı.u fzmir hal· lzmıre gelıyor 

kına yeni bir müjde verdi: 

Gen~:;ı:::· r:~~e a~:::~~ıi!~miz nı·n şı·malı·nde toplanıyor 
Bu bir müjdedir, çünkü ismet 

loönilnün elinde, tarihle beraber 
tecrübe edilmiş bir uğur ı·ardır. 

Bu el, büyfik bir vukuf '\.'e kuılre· 
tin, büyük bir idealistliğin emri al· 
tındn iş görür. O el, her işe, işte 
hep bu YBSlflarla ba~lamı~ ve hu· 
oıın içindir ki, her ıuıtuğunıı ko· 
parmış, m uvaf faLayetle başarmıştır. 

ayed o, iokılab ve tarih mıı\·ace· 
besinde enelcrce iktidar nıe' kiin· 
de kaloıı~ 'e ınesuliyetiııi müdrik 
lıir Hi.lŞ\"eL:il olarak ba\ardığı i şle· 

rio muhusebt ini ppımı~a kalksa, 
ona kar~ı kiınlıilir ııc karlar nğır 
bir horç ahııııla kalacııifız?. Site· 
kim. her ,-.amnn içimizi saran (it:· 

rin bir •ınirııwt \e şfıkraıı, onmı 

iidiycmİ) cceğiıııiz hakkuıııı ~erini 

tutmağn c;alı,ıyor umma. n:ıfill' .• 
Ba~bakammızın fuarı lıiz.znı 

aı;malannın di~er lıir mıına"'ı da. 
fuarın do~rndıın ılo~ruya hükumet 
gıı) elerj içinde a~ rı bir ıuevzıı ha· 
liıw geldiğidir. Fuar urtık şehrin 

rnalı olrnakıno çıkını. ve onu f z. 

mire mal ederek akıllan sıra onun 
kıymetini \'C istik.baldl' 11lııcağı 

ebernmi) eti küçültmek i"'tiycnlcre 
ra~nıen, memleketin modl'rn, takat 
taruri ekonomi sabamırJaki yı>oi 

ıibniyet ve ıellkkilNine oamil bir 
111.ııiyet almıttır. Fuan geçen sene 

gene General İnönü uçaıış ve o 
g(lu, btltün müeedeııeyi dola~ııken, 

'bilbaua sana)i nıfi~seselerimiain, 
Tillyet ve ticaret odalarımızıo aeıl 
nııksadı bala kavnyamadıklarıoı 
işaret etmi ti. Bo sene fuan açmak 
saadetini bize verirken, muhakkak 
ki: Baıbakanımızın bir düşüncesi 
Vardır ve bi& bunu anlar gibi olu· 
yoruz: 

1 - Memleketteki iktı!adi, 

ıirai, ıınal müesseselerin iştirak 

derecelerini •e çeşidi aayılamıya· 
«'.ak kadar çok olan mahsullerimi· 
ıin ne ıuretle tanıtıldığını bir kere 
daha kontrol etmek, 

2 - Hülı.ilmeıia bilyilk yar· 
dım Ye fedak.tirLğına mazhar olan 
bu elt!r berinde bizzat fuar komi· 
lesinin, belediyenin ve ıehirlilerin 
ile kadar çalıpb ne dererede mu• 
taffak olduklannı görmek •. 

Çilnkil, yukanda işaret ettiği· 

llliz veçhile, hükumet, foan modem 
lllanaaı ile telakki etmektedir. .F u· 
•rlan, eık.i panayırlar gibi laaletta· 
tin, biraz daha eğlenceli, biraz 
daha çeıidli ve konforlu pazar 
)'erleri sananlar aldanıyorlar. :Fuar, 
bizim gibi bir istihsal memleketi· 
Qİıa tarihi, tabii zenginlikleri çok 
te aym umanda yoktan bir yeni· 
lik, bir 111edı!rıiyet \'t! unıran ya· 
l°ahrıış bir nıemlekı•tin en lıelli 
bı§lı bir tanıtma ve propaganda 
••sıtımdır. A) nı zamandn. hiziın 
C::ibıon içindeki ikt:s3di t erbiyemizi 
iıletib, zenginleetirip, bize rlaha ge· 
tıi~ bir dü~ünce ve müna•eht·t İm· 
lı.anlan ı•ercn bir umıırcl ur. YııLan• 
ctyı orada claha iyi görP<:C{;İz. On· 
1•r da bizi dııha )&kınılan tanıya· 
C::•ltlardır. f~ ve 111fika, nlış,eri~ 
"e dosı1uk, fuarılıın çok hü)ük bir 
lıı1. "" pay alacaktır. 

Oyle zanneJiyoruz ki, Başb3· 
lt.oırnız, bu defa fuardan iyi inti· 
balar alacaklardır. Çünkü fuar, de· 
"•ınlı bir mesaiye inzimam eden 
:tcrilbe fazlalı~ıoın, gittikçe artan 
. lill1.1ln1et yardımlıınnın ve hazırlık 
ıçin mü .ıid bulunan U7.unca Lir 
1.•ananın yardımı ile, lıu yıl, evelki 
~1.llara oiabetle çok büyük bir le· 
~IQiil ve parklaklık göstermekte• 

dır F k" .. • uanmır: es ı yangın yerının 

t.ıttaaında ıehrin hava8lnı ve yü2ü· 
~il, daha tfimullü bir ifade ile me· 
~nt armonisini bediilettiren ve 

- Sona 2 inci sahifede -

------·------
Son bir habere göre, heriki taraf komutanları ara

sında muvakkat bir mütareke aktedilmiştir 

Bir Japon neferi mitral
göz başında 

Ya~iugton. ] 3 (Had) o) - ja· 
pou scf irinin zi)ureıi üzerine B. 
J" ordel Hlll tarafından bir lt:Lllg 
u( ~redilmiştir. 

Bu tebliğde Uzak Ş1&rkta Çin 
ve japony• uraeınıla çıkacak mü· 
ııellah bir ihıilafm cihan ıulhunu 
tehdid edeceği bidirilmittir. 

Tokyo, 13 (Radyo) - Mühim 
Çin kuvvetleri Papaosang dvannda 
toplamyorlar. Dir Çin zırhlı treni 
de bu mıntakaya sevkedilmittir. 

j11J>0nlımn Şan-Kay-Şang mev· 
kiini işgal ettik.leri temin edil· 
mektedir. 

Pekin, 13 (Ra(lyo} Dün 
gece eaat 22 de Fekio t·ivannda 

-------------Ajansı, Çin cfkiırıumumiyc~i komi· yetin çok ,·ahim olm:ı ına mukabil 
tem Ajan lıınnm japorıyn a\'.yhine Maliye :Nazırları )Cnio bir şilin 
tahriklitın bulunduklarıııı i'lin et· iki yenn üzerinden mu:ınıel'} göre· 
miştir. ce~ini bildirmiştir. 

Tokyo, 13 (Rad)'oj - 'uzi)e· -Sonn 6 ıncı sahifede -

r 
Halayda bayram var 

Kont dö Martel, Antak
yaya gelerek yeni re

jimi ilan etmiştir -Suriye Başvekili: " .Biz Türkiye ile 
dost yaşamağa mecburuz,, diyor 

' 

1 tanbul, J3 (Husu i) - Bugün Hatuy Türkleri bayram yapmış· 
lardır. Bütün sokaklar ''e evlt>r. balkın a) lardaoberi hR7.ırladığı bay· 
raklarla douatılnnşıır. 

:l<'ransaoıo Suriye fevkalacle komiseri Kont dii .Marıel Antakyaya 
gelmiş vt~ bir hf'yaunauıe neıırederck, yeni ttjimi iliin etmiştir. l.iıı 

gece her tarafta ft•nera1aylan, vapılacaktır. 
lı:uınLul, 13 (Hu ıı i) _,Su re Başvekıli B. Ctımil :Mürdunı, 

llatayda yeni rejimin ti.Anı ıuünasehetil~ Şaında gazetecilere lıeya· 
natta bulıınmııo ''e: 

- Türkiye asla bizim düşmanımır. değildir. Biz, onunla çok sa· 
mimi bir dostluk içinde yaşamağa mecburuz. Demiştir. 

Antakya, 13 (Radyo) - Fransa fevkalade komiseri Kont dö 
Martel, dün gece Şamdan buraya gelmiş ve belediye reisi ile halk 
tarafından karıılanmıotır. 

Fevkalade komist'r, belediyede bir söylev vererek şunlan söy· 
lemiştir: 

- Bu seyahatim, vazife noktallındao mühimdir. Size bundan 
sonra Sancakta sulh ve müsalemetin ne suretle idame ettirilmesi lazım 
geldiğini beyan etmek isterim. 

Mandater .Fransa, Suriye ve dost Türk.iye arasında bulunuyoruz. 
}'ransa; Sancağın bundan böyle bir münazaa sahası olmıyacagını 

ümid eımek ister. Arıumuz ve emelimiz, bu topraklarda tam bir 
müealemeıin hükfim sürmesidir. 

Kont dö Martel, halk tarafından alkışlanmı~tır. 

Refakatlerinde siyasi müsteşarı 
ile İş, Ziraat Bankaları umum 

müdürleri de var 
Ankara, 13 (Hu~us1 muhabiri· 

mizden) - İktısad \'ekilimiz Bay 
Celal Bayar, refakatlerinde si~ asi 
müsteşarları Bay Ali Rıza, 1ş ban· 
k:ısı umum müdürü Bay lfuammer 
Eriş, Ziraat bankası umuru ınüdü· 
rü B. Kemal Zaim, Jkıısad \ekli· 
leli crktioıudan Bay Nizamedılin 

Ali olduğu lıalJe, cl.:sprcsle h.mirc 
mütı!vec:l'ibco h:ırekct ctuıi~ 'e Au· 
kara iııtasyoııunda huran:tli bir ~e· 
kilıle uğurlanmıştır. İktısad \.~kili· 
wi~in, Liiylc bir he} etle Jzrni11· ya· 
pucağı ;.eyubatiu, geıek İzıııir, gc· 

rd•ı.c Ege iktısadıyatı lıakımınd.rn 

tok mühim ve faydalı olaca~ı mu· 
baklı.ak.tır. \'ek.ilimizle refakıılinclc

k.i yüksek salahiyetli ze\·atın ala· 
kadar olacakları mevzular şunlardır: 

=._Şonu 6_ıncı sahif ed e-

l 

Sağdan itibaren Ziraat Bankası umum müdürü Bag 
Kemal Zaim, lktısad Vekaleti 'Sigasi Müsteşarı B. Ali 
Rıza w /ş Bankası umum müdürü 8. Muammer Erif 

Bu genç ve güzel kadın katil mi 

Çanakkalede . öldürüle--"' 
zengin kadın 

Çin ve japon askerleri arasında 
harb devam etmekte idi. Çinliler, 
japonlara Feyyi Şaeengda şiddetli 
bir taarruz yapmışlardır. l\tnktul ve 
mecruh çoktur. 

Şanghay, 13 [Radyo) - Siyasi 
ve askeri vaziyet vahim ve çok 
gergndir. Büyük japon kuvvetleri 
Kore ve l\lançuri ve japl)nyadan 
Seddiçin oimalinde toplanmakta· 
dırlar, 

~""===============:.:,,/~ Cemile "Niyazi benim metresim def ildi 
ispanyada harp 

Tokyo, 13 [Radyo) - Domey 
-------

8. H. Aksoy 
Bugün İzmirde 
~lem oun iyet· 

le haber alJığı· 

mıza göre, değer· 
li mcbıısuıuııı: ve 
aziz arkadıı~ımız 

B. Hamdi Aksoy 
da bugün, f ktısaJ 
V "kili Bay C"l51 
Bayarın refok:ı

liude şehrimize 

gelecektir. Vcki· 
limizin azilli ve K ıı~.uJnsı gezilc· 
rinde beralıerlcrinclc buluııııcaktır. 

Arkaclo~ınm:a hoş gelılin, (leriı. 

Ankara 
İskan ve tapu müdür
leri tevkif edildiler .. 

Ankara, 13 (Hıı usi) - Anka· 
ra İskin müılürü ile tapu müdiirü, 
bir iskiin i~ind~ görülen yolsuz 
hareketlerinden dolan tt>vkH edil· 
mişlerdir. • 

Bu işle alakadar olıırak tapu· 
dan bir kaıib ,.e bir de kumüsyon· 
cu nıevkuflar arasındJ bulun· 

maktadır. 

Milisler, taarruza 
devam ediyorlar -------Asi Kanarya kruvazörü ile~Cumhuriyetçi .. 

lere mensub harp gemileri arasında bir 
deniz rnuharebesi~oldu 

Asiler, bir milisi süngülügurlar 
Cebelüttarık, 13 (A.A.) - çıkmış ve şimendifer)e Mad· 

Meliladan gelen iki binden rid cebbesine sevkolunmuıtur. 
fazla F ub uker Alıeairua - Sonıı 6 ıncı salıifede -

cinayetten haberim yok,, diyor 
Saadeti parasına tamah ederek 

' l dürenler nihayet ubıtanın 
sctmi~ bulunuyor. Bunlardan bin 
i\ iyazi, digcri de Cemile adı~ 
bir kadındır. Cemile henüz yirmi 
ya~ınr1a gt•nç \'e güzel bir kadın-

ı 
dır, üç isim ta~ımakıadır. Ha 

J 

1 
.Eruine ve C...eruile. 

I 

Bn. Saadeti öldürmekle 
maznun Cemile 

Bunılan beş yıl evel Çan:ıkka· 
lede General Yu ufun zeweııi Ba. 

Kararname 

Ba~ınılan biııbir macera geç 
Cı!mile. Bn. Saadeti parasına ta< 
nıab ederek kendisini ~iyaıi ile 
birlikte öldürmekle mazoundqr 
Şimdi fzmir bapiebanesiude bql 
nan \"e hırsızlık suı;undao mahlı.ii 

olJıı~u ili buçuk D) lık miiıldeti 

:.!5 tt•nııııuzc111 ıloltluracak olan 
mile fık giyinen genç \e güzel 
laclınılır. Cemile, mahL.ümiy 
müddeti doluora Çanakkaleye göD 

dcrilecek \'C Bn. !Saadetin öldü 
mesi talıkikaıırıa orada devam 

lecektir. Bu. Cemile biı Japon " 
zeli gibi inci di~lcre, ~ek.ik ve 
gözlere, uzun bir Lova ,.,. müte 
sib vücuıle maliktir.· • - Sonu 4 ncü salıiJede 

neşredildi 

Yeni ithalat rejimi 
yarın başhyo 

~-~----~--~~--~ Ankara, 13 (A.A.) - 15 
Temmuz 1937 tarihinden iti· 
haren mer'iyete girecek olan 
rcnel ithalat rejimi karanna 

aynen aşağıya yazıyoruz. 

karar bugünkü resmi g-azeteyl 
neşredilmiştir. 

- Sonıı 6 ıncı sahifede 



Snyfo 2 

Gülmeli değil, ağlamalı 
Vakit gcceyansına yakın. Karşıyak.adaıı geldik, tramvay bekliyoruz. 

rtalıkta zifiri)e yakın bir karanlık var. Gölgeler, vuzuhunu kaybetmiş. 
ürüyorlar mı, çarpılarak mı gidiyorlar; belli de&il .. 

Tramvay durak yerinin arka tarafında dört ctkek, bir genç kadını 
rtaya almı~lar. Aşağı, bayağı ve ıüfli bir earhoı ağ?.ı ile konuıuyor. 

rli yersiz kahkahalarla gülüyorlar. 
. l!'rkeklerden biri, kadının enseı;ine bir tokat avurdu. Gene gülü~· 

ler. Hatta, o da güldü. Çi~ocne çiğnene, bütün ha. nBİ)etini kaybet· 
i~ olan izzetinefsi. bir daha ayağa kalkamıya..:ak h•le gelmişti. O da 
11kta duramıyacak kadar sarho~tu. Zilletten, çamurdan, bayasızlıkton, 

rşeyini, herşe)ini koyhetmİ§tİ. •e utanıyordu, ne azab duyduğu belli 
i, ne içinden bir ses, bir inilti geliyordu. O, kendi i ile yapılan istih· 
ya hile i~tirak ediyor ve kahkaha atıyordu. 

Tram,·ay secikmişti. Otomobil, otobüs bulmak düşünc~ile Ankara· 
las kıraaıhaneeiııe do~ru ayrıldık. Onlar da, bu zavallı sok.ak Jı.adınını 
alan na almış, omuz omuza, biribirile en igrenı; oğız şakalıırı ) apa 
pa ayni istikamette ilerliyorlardı. 

Yolda hirka•• ki:iye raetlaılık. Durdular, baktılıır, gilldülcr. 
Kıraaıhunrnin l.;ar~ııında, iki kadınla bir t-ıkek daha karşımıza 

ktı. Ayni müşahede onların Judaklanndan kilçük birer kahkaha ile 
tibaıoı okuklarıı diiktü .. 

Ona gülüyorfordı. 

Otobü durak mahalline yaklaştık. Yaya kaldırımdan geçen gölgeler, 
IJ.:ınnı değiştirerek onlara doğra dümen kırıyor, eonra gülerek, bir 
yler öyliyerek tekrar istikamctlerioi düzeltiyorlardı. 'Erkeklerden üçü, 
rdu ~·e onlardan ayrıldı. 
Kadın kııldmmlard ebedi bir eukuta mahkum bulunan zavallı 

dın: 

- Karnımı do)arursan • diyordu • öyle giderim .. 
Hu sırada biz, geçen bir otomobile atlayıp uznkla,tık. Arabanın arka 

nceresinden bakıyor ve o zavallıyı düşünüyordum. Ona gülmeli 
eğil, ağlamalıydı. Her ne suretle olursa olsun bu muvazenesini kaybet· 
iş kaJınıo bakkı, tükürük ve kahkaha değil, merhametin ta kendisidir. 
osaoız, diyoruz, insan gctiniyornz. :\'e ile sabit? Fazilet ve cemiyet 
rhiye i dediğimiz şey ordir ki? .. 

Zavallı kızı 
Romanyada on beş yaşında 

ir kız, uyumak üzere odasına 
ekilmiştir. Kızm anne ve 
abası bir müddet sonra 
dadan bir takım gürültülerin 
eldiğini duymuşlar ve odaya 
irmişlerdir. 
Kızı bir deli gibi karyola· 

mm içinde ayakta hulmuşlar 
e olduğunu sorunca hiçbir 
evab alamamışlardır. Nihayet 
ız bir kağıda rüyasında bir 
ritin kendisini beş sene müd
etle konuşmaktan menedildi
ını söylediğini yazmış ve 
örüşmek kudretini kaybetti
. ni bildirmiştir. 

Kız, dokt<ırlara muayene 
ttirilmiş ve kızın şimdilik ses 
sabının bozulmuş olduğu ne
. cesi elde edilmiştir. 

Adliye garibeleri 
er memleketin kendine göre 

uç tanınan bir adliyesi var
ır. Fakat Amerikanın adliye· 
ri kadar garib adliyeler de 

oktur. Cenubi Amerikada 
n beş ya~ında bir çocuk bir 
erliyi kasden öldürmüş fakat 
adece sekiz sopaya mahkum 
}muştur. 

Birleşik Amerikada Dimver 
ehrinde zimmetine üç bin 
olar geçiren bir adam da 
adece 28 dolarlık bir para 
ezasına mahkum edilmiştir! 

tedi buçuk dil 
konuşan adam 

Londrada Vilyaın Kotera 
dlı bir adam vardır ve turist
erc tercümanlık ile maişetini 
emin etmektedir. 

Bu tercüman kendi ana 
!ilinden başka Fransızcayı, 
\lmancayı , İspanyolcayı, F e· 
menkçeyi, Danimarkacıyı ve 

11 uscayı mükemmel surette 
onuşabilmektedir. Bunlardan 
aşka Japonca da bilmekte
ir. Fakat bu dili ancak en 
izumlu ifadeleri beyan ede· 
ek kadar, yani yarım bilmek-

Saime Sadi 

tedir. Şu suretle Vilyam Kor· 
tera ana dilinden başka 7,5 
dil biliyor demektir. 

Çok garib bir işi 
lngilterede büyük bir kibrit 

fabrikasında hergün muhtelif 
kibrit harmanlarından altmış 
birer kibrit ile 20 kutu kibrit 
vücude getirilir. Bu 20 kutu 
kibrit hususi bir memura ve-
rilir ve bu memur bu 20 kutu 
k!briti birer, birer ve bir 
ucundan diğ\!r ucuna kadar 
yakar. Yani bu memur, fab-
rikanın yevmi imalatının yan
mak hususundaki kabiliyetini 
tecrübe eder ve vazifesi de 
akşama kadar kibrit yakmak-
tan ibarettir. 

Yağmur için kağıt 
şemsiyeler 

ispanya. Japonyadan mühim 
miktarda kağıt şemsiye sipa
riş etmiştir. 

Japonlar, yeni bir nevi ka
ğıt vücude getirmişlerdir. Bu 
kağıdı bilhassa şemsiye yap
makta kullanmaktadırlar. Bu 
kağıt şemsiyeler, en şiddetli 

bir yağmura bile mütehammil 
imiş; bir damla su geçirme· 
dikten başka çok çabuk ku-
rumakta ve yeniden kullanıl· 

makta imiş. Bu şemsiyeler ay· 
ni zamanda bezli şemsiyeler
den çok ucuz imiş •. 
İngiliz Bankasmda bir 

facia 
Malum olduğu üzere İngiliz 

bankası cihanın en büyük 
bankalarından birisidir. Bu 
bankanın muamelatı milyarlar 
üzerine devam eder. Fakat 
geçen gün çok garib bir ha· 
dise olmuştur. 

Bir zat, banka gişesine mü· 
racaat ederek bir sterlin boz
durmak istemiştir. Bütün ban
ka vezneleri araştırıldığı halde 
bu tek sterlini bozacak dere· 
cede bozukluk bulunamamıştır. 

Koskoca bankanın bir lirayı 
bozacak kadar bozukluğa ma
lik olmaması hayrete layıktır, 
değil mi? 

' 

ANADOLU 

Selaniğe kar
puz gönderildi 
Standardizasyon 
mütehassısı da gitti .• 

Şehrimizde bulunan İktısad 
Vekaleti standardizasyon mü
tehassısı Dr. B. Bade Selaniğe 

gitmiştir. Orada satılmak üzere 
lzmirden gönderilen bir vapur 
dolsu karpuzun tahliyesine ne
zaret edecek ve şehrimize dö· 
necektir. lzmir karpuzlan Se· 
lanikte muvaffakıyetle satıldığı 
takdirde tekrar mühim mik
tarda ihracat yapılacaktır. 

Hukuk mezunu 
bayanlar 

İstiyen mahkeme 
Baskatibi olacak 

~ 

Adliye Vekaletinden şehri· 

miz Müddeiumumiliğine gelen 
bir tamimde Hukuk mezunu 
bayanlardan müstemiren bir 
yerde kalmak istiyenlerin mah
keme Başkatipliklerine tayin 
edilmek arzu ettikleri takdirde 
bunların isimlerinin bildirilmesi 
istenmiştir. Müddeiumumilik, 
bu tamim münasebetile Hu
kuk mezunu bayanlardan iz
mirde mahkeme Başkatiplik· 

lerinde kalmak isteyip isteme· 
diklerini sormuştur. 

Torbalıda 
Göcmenler • 
icin hazırlık .. • 

Torbalı, {Hususi) - inhi
sarlar idaresi, Tepeköydeki 
eski belediye binasına nakle
dilmiştir. Bu suretle halk, en 
ufak bir iş için T epeköyden 
Torbalıya kadar gidip gelmek· 
ten kurtulmuştur. 

Yeni göçmenler için 
yer hazırlandı 

Bulgaristandan yeni gelecek 
olan 100 aile, Torbalı mınta· 
kasında iskan edileceklerdir. 
Bunların Hortuna, Kara~ağaç, 
Demirci köy ve Y oğurtçularda 
muvakkaten oturacakları evler 
hazırlanmıştır. Kendilerine tev· 
zi edilecek arazi için lazımge· 
len tedbirler alınmış bulundu· 
ğundan, göçmenler gelir gel
mez toprak sahibi olacaklar 
ve müstahsıl vaziyete geçecek· 
lerdir. 

Geçen sene Romanya ve 
Bulgaristandan gelen göçmen· 
lere yapılacak evlerin keres· 
teleri müteahhide teslim edil
miştir. Yakında inşaata başla
nacak, evler. en kısa bir za
manda ikmal edilerek göçmen· 
lere verilecektir. 

Haber alındığına göre, ge· 
çen yıl Karaburun, Foça ve 
Çeşme köylerine gönderilen 
göçmenler de buraya nakledi
lerek Kayas köyüne iskfın edi
leceklerdir. Yıllardanberİ ba· 
taklık halinde bulunan Kayas 
ovası, açılan kanallarla kurtul
muş, mümbit bir arazi parçası 
meydana çıkarılmıştır. lık defa 
olarak bu arazide ekim yapan 
göçmenler, aldıkları mahsul
den çok memnundurlar. 

Bazı sinemalar kapatıldı 
Belediye, Karşıyakadaki si

nema binalannı tetkik ettir
miş, üznleri betonarme olmı· 
yanlan kapattırmıştır. 

Yeni tahmil ve tahli ·e tarif esi 

Tarif ede ye iden 
tenzilat yapıldı 

İl!l.anbuldan gelen üç kişilik 
heyet geri döndü -----------Yeri tahmil, tahliye, tatlı işletme müdürlüğüne lüzum 

su ve kömür yükletme tarife- görüldüğü tekdirde tarifenin 
leri hsbit edilmiştir. Yeni ta- tenzili için salahiyet verilmiş-
rifeler tesbit etmek için Is- tir. Liman işletme müdürlüğü, 
tanbul Deniz ticaret müdürü karpuz ve kavun ihracatımızı 
B. Mifid Necdet ile lktısad artırmak maksadile tonu 100 
Vekahti tarifeler şubesi mü· kuruş olan yükletme ücretini 
dürü 3. Muhsin ve limanlar lktısad .Vekaletinin müsaade· 
umum müdürlüğü liman işleri sile elli kuruşa indirmiştir. 
şubes· müdürü B. Asaf Bora Tarife komisyonu, Bezelye, 
lstanl:uldan şehrimize gelmiş- Nohot, Fasulye, Börülce, çe-

ler ve liman işletme müdür- kirdek ve Soğan için en ucuz 
lüğünde tarife üzerinde mü· tarifenin, yani birinci grup 
zakert:de bulunmuşlardır. Li· tarifesinin tatbikini kararlaştır-
man işletme müdürlüğü na· mıştır. Bu gruptaki eşya ve 
mma içtimada müdür B. Haş· 

maddeler, yüklemede ton ba· 
met Dülge, Ticaret odası na-
mına da B. Şükrü Cevahirci şma 50, boşaltmada 75 kuruş 
ve Şerafeddin Serbestoğlu ücrete tabidir. 
haı:ır bulunmuşlardır. Yukarıda yazılı gıda mad-

Yeni tarife bir senelik ol- delerinden evelce 100 • 200 
mak üzere hazırlanmıştır. Tas· kuruş ücret alınmakta idi. Ya· 
dik için lktısad Vekaleti.ne pılan tenzilat yüzde 50 nisbe-
gönderilecek ve tasdikten tindedır. Tarife komisyonu, 
sonra bir sene müddetle mu- mesaisini sona erdirdiği için 
teber olacaktır. Komisyon, B. Müfid Necdet, Muhsin ve 
tarifeyi azami fiat üzerinden Asaf lstanbula hareket etmiş· 
tesbit etmiştir. Fakat liman lerdir. 

Karşıyaka 
Manisa sıtma müca. 

dele mıntakasına 
alındı 

Haber aldığımıza göre, Kar· 
şıyaka, nahiye itibarile Manisa 
Vilayeti sıtma mücadele mın· 
takasına idhal edilmiştir. Ya-
kında yeni teşkilat burada fa
aliyete geçecek ve bundan 
böyle sivrisinek mücadelesi ile 
bataklıkların kurutulması işi 

devletçe daha geniş mikyasta 
yapılacaktır. ----Besi çiftliOi 

Dikili kazasında zayıf hay· 
vanları semirtmek ve ihracata 
elverişli hale getirmek için 
inşa edilecek besi çiftliğinde 
vücude getirilecek ioekhanenin 
planlan Ziraat Vekaletinden 
vilayet baytar müdürlüğüne 
gelmiştir. 

Bir randevu evi 
Fuhus ve fuhuş yüzünden 

bulaşan hastalıklarla mücadele 
komisyonu dün Sıhhat müdür
dürlüğünde toplanmış, zabı· 
taca meydana çıkarılan bir 
randevu evinin kapatılmasına 
karar vermiştir. 

İhracat kontrolu 
Namzedlt!r tatbikat 

görüyorlar 
Ticaret ve Sanayi Odasında 

açılan lktısad Vekaleti ihracat 

kontrolörleri kursunda derslere 
devam edilmektedir. Kursu 

takib eden on sekiz memur 
namzedi, öğleden evel nazari 

dersler görmekte ve öğleden 
sonra üzüm ve palamut işleme 

ve seçme mağazalarını gez
mekte ve tatbikat yapmakta· 

dırlar. Dün öğleden sonra 
Palamutçular şirketi müdürü 

B. Fuad tarafından gençlere 
palamut hakkında bir konfe

rans verilmiştir. Önümüzdeki 
hafta palamut mmtakalarında 

bir tedkik seyahatine çıkacak
lar, Dikili, Bergama, Ayvalık 
ve Altınovaya gideceklerdir. 
Sonra diğer palamut mıntaka
lannı da gezeceklerdir. 

Vali Bergamada 
Vali B. Fazlı Güleç ve be· 

lediye reisi Dr. B. Behcet Uz 
dün Bergamaya gitmişlerdir. 

Tire- dı ol maçı 

Tire /dmanyurdu futbolcuları 
Tire, (Hususi) - Tire İdmanyurdu futbolcuları Pazar gunu 

30 kişilik bir kafile halinde Bayındıra gitmişler, çok samimi 
bir surette karşılanmışlardır. Akşama kadar şehri gezen Tire· 
liler, öğleden sonra Bayındır gençlerile revanş maçını yap· 
mışlar ve 4 - O galip gelmişlerdir. Maç, samimi bir hava içinde 
çok heyecanlı geçmiştir. 
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Taze incir 
Aydının Erbeyli koopera 

tifi o-:-laklarından biri. yeni 
senenin ilk yetişen ıncır 

mahsullerinden bir sepet top· 
lamış ve üzüm kurumuna 
hediye olarak getirmiştir. 

Yeni mahsulün çiftçimize 
ve memlekete hayırlı ve 
bereketli olmasını temenni 
ederiz . 

~~---~-----~-~-~ 
Karatas-,. 

aki ohırlar 
Halk çok sıkmtı çekiyor. 

Karataşta K z Lisesi karşı
sındaki ahırlar ile Teşvikiye 
sokağındaki ahırlar, temiz tu
tulmadığından o civar havasını 
ifsad etmekte ve mevsimin bu 
en sıcak günlerinde halk bu 
yüzden çok sıkıntı çekmekte· 
dir. Belediyenin; şehir dışına 
kaldınlmıyan bu ahırlarda hiç 
olmazsa tam ve muntazam bir 
temizlik temini için alakadar 

olmasını isteriz. 

Yangın 
Dün, Karataş Tramvay cad

desinde Jako Elyağlının 147 
sayılı evinde yangın çıkmış 
ve itfaiyece yetişilerek hemen 
söndürülmüştür. 

Ateş, mutbahın bacasında 
biriken kurumlardan çıkmış 
ve çatının bir kısmı yanmıştır. 

Boyacı ustası 
Sıvas Sanantevi müdürlü· 

ğünden şehrimiz Ticaret oda· 
sına gelen bir mektupta iyi 
halı ipliği boyamasını bilen 
müsteid bir usta arandığı ve 
oda tarafından tavsiye edile
cek ustaya 150 lira aylık ve 
ikametine mahsus bir ev ve· 
rilecc'1i bildirilmiştir. 

o • 

Av ruhsat tezkerlerı 
Kara avcılığı kanunu muci· 

bince avcılar, ruhsat tezkere· 
leri için Defterdarlığa müra· 
caata başlamışlardır. Defter· 
darlıkça muameleleri yapıl
dıktan sonra av ruhsat tez· 
keresi Vali tarafından imza 
edilmekte ve avcılara veril· 

mektedir. ----
Kızılhisar 

Belediyesi çalışıyor 
Kızılhisar, (Hususi) - Bu

rada modern bir belediye bi
nası ile halk toplantı salonu 
ve bir gazino inşası kararlaş· 
tırılmış ve derhal inşaata baş· 
lanmıştır. 

Halk toplantı salonu ile 
ası i gazino, Kızıl hisar halkının 
büyük bir ihtiyacına cevab 

vermiş olacaktır. 

Fuarı Ba baka
nımız açacak •• --·-··· ..... ··----- Başı 1 inci sahifede -
) ükaelten zengin bir parça halind~ 
dur anadan işleniyor. Beledi ye reisı· 
nin §ehir lıes:ıbıoa tlöktiiğü alıntc· 
rini, çok kıymetli ve takdire l!i) ık 
huluyoru:t.. Çürıkü fuar. umumi b:ı· 
kımdun ta~ıdıJı.ı iılcııl maksada iJiı· . " . 
\elen, İzmiriu hııy:ıtım lla de~i~tı· 
yor. l 1.mirc iınnr gcı iri} or, güzellik 

. F 1 J l . kul· verı)or. • u.ır o ıııa a) ı, ıır 

1 - ı · Kiil· türparl.: ıl:ı\ ası t a yul'Üıııczı ı. . 
liirpııık, hakikatle ıuuvııf fnk 
fuarıu iı;in<le } ı·r lıulruuştur , .c bu• 
lacakıır. 

·ıer - ç dört ıcn~ e\·cl ecrscrı 
· • s:ınltt· yutağı, naınu lu ve temız ın 

rın "cı;mcdi!'!i, pi lik 'e mikroplar 
~ ~ b kı· 

}UVası haliudc yatan o yere 8 
• 

. Şehır 
yornz da hayret cdıyeruz. • 

. . lakıı rakW 
namına, bu mesaı) ı uıuı •.• 

ı d . reısın•• 
ye ve bu uğorda he t' ıyo 

. heıınt:ırı 
belediyeyi ve bu ıtte ça • tle 

1. . ,.._ ı.- ınemleke 
teşci etme ıy11. ,_.uu u ~ ti 
beraber hmiriu dı~ lıü) iik uıen 811 

bunu İcab ettiriyor. 
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B.Mu~solini, ltalyanın Tü~~ 
kiye ile tamamen uzlaş 

tığını söylemiştir ----Bay Lansburi, İtalyan Başvekili Bay Mussoli
sulh ninin, harp istemediğini ve samimi bir 

teşebbüsüne zorluk göstermiyeceğini söylüyor 
Roma, 13 (Radyo) - Dün 

akşamki Mussolini · Jorj Lans
buri mülakatı üzerine, B. Lans· 
huri matbuata şu beyanatta ' 
bulunmuştur: 

- Venedik sarayından Av· 
rupa sulh konferansına İtalyayı 
İştirake hazır görerek çıktım. 
B. Mussolininin böyle cihan· 
şümul bir sulh konfransına 
hazırlanmış olduğunu da gör· 
düm, fakat hileli bir siyasetten 
çekinmektedir. 

Böyle bir konferansı hazır
lıyacak olan siyaset ricalinin 
hür fikirli ve eski siyasi ihti· 
raslardan azade olması la· 
ıımdır. 

B. Mussolini, samımı bir 
sulh teşebbüsünde en küçük 
bir müşkülat çıkarmıyacağını 
bana temin etmiştir. 

ltalyanın lngiltere ile hiç bir 
ihtilafı olmadığını anladım; 
yalnız şarki Afrikada vaziyetin 
kat'i şekilde tasdiki istenil· 
mektedir. 

Akdeniz meselesinde Bay 
Mussolini İngiltere ile ihtilaf
ların halledilmiş olduğunu söy
lemiştir. 

Türkiye ile de tamamen İtal· 
yanın uzlaşmış, Yugoslavya 
ılc de vaziyetin normalize edil· 
miş olduğunu dn temin et· 
miştir. 

Bay Mussolini, yeni bir 
harb çıktığı takdirde bunun 
medeniyetin mahvü harabisi 
demek olacağım da bildir· 
miştir. 

Sosyalistler 
Kongresi sona erdi .. 
Paris, 13 (Radyo) - Mar

sı\ya sosyalist partisi kongresi 
hitam bulmuştur. Dün akşam 
B. Blum bir nutuk irad dmiş 
ve fırka tarafından itimatla 
karşılanmıştır. 

Latin hükumetleri 
General Frankoya itimat

larmı bildirmişler .. 
Paris, 13 (Radyo) - Cenubi 

Amerika Latin hükumetleri 
General Frankoya itimatlarını 
bildirmişlerdir. 

................. lilll ...... 
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Günlük siyasal gazete 
• bip ve~ baş)azganı 

Haydar Rüşdü ôKTEM 
'mumf neşri} nt '~ ) au i~leri 

müdürü: llaııuJi ·azlıcı •,:ançar -ldarehant:ııi: 
t~mir ikinci Beyler "Ok pı 
C. Halk Parıiııi hiıııısı içinrlc 

T Jfrof: fznıir - A~ UO U 
( dflfon: 2776 •• .Po,ıu kuıuııu 405 

ABONE ŞERAITi 
ıllıtı 1200, altı &)lı~ı 700, ilç 

ylığı 500 kuro§lur. 
'Yabancı memleketler için seııeliJ..: 

abont~ ıicrcti 27 liradır 

Hcı yerde 5 kuruştur -60uü gcçmi: nfi balar 25 kuru~tur. 

A 

Arablar, Filistinin taksi
mini kabul etmiyorlar 

Yahudiler de buna itiraz etmekle beraber 
Kudüs şehrinin yarısını istiyorlar 

Kudüs, 13 (Radyo) - Arap 
milli kongresi fevkalade olarak 
önümüzdeki Cumartesi günü 
toplanacaktır. 

Kongre Cenevre Uluslar 
sosyetesine bir heyet gönde· 
recek ve lngilizlerin son ka
rarını protesto ettirecektir. 

Araplar Hicaz, Yemen, Irak 
ve Hindistana da heyetler 
gönderecek ve İngiliz katarının 
gayri kabili kabul olduğunu 

ilan edecektir. 
Kudüs, 13 (Radyo) - Filis· 

tin Yahudi mehafili İngiliz 
taksim planını şiddetle ve 
kat'i surette reddetmektedir. 
Yahudiler, kendilerine tahsis 
edilen araziyi az bulmakta ve 
Kudüs şehrinin bir kısmının 
da bu kısma ilavesinde ısrar 

etmektedirler. Yahudiler, Ku· 
düstcn istedikleri yerlerde Hı
ristiyanların mukaddes bir ma· 
kamları olmadığını iddia ct
tedirler. 

Londra, 12 (A.A.) - Filis· 
!istin meselesini mevzubahs e
den Observer gazetesi lngil· 
terenin Filistinin taksimi hak· 
kındaki İngiliz projesinin $Ür· 

atle gerek Arap, gerek Ya· 
hudiler tarafından kabulünü 

Yeni paralar 
Piyasaya çıkıyor 

lstanbul, 13 (Hususi)- Yt'" 
ni basılan 50 ve 500 liralık 
kağıt paralar, yakında piya· 
saya çıkarılacaktır. 

Topçu alaylarına 
sancak verildi 

İstanbul, 13 ( Hususi ) 
Bugün topçu alaylarımıza mc· 
rasimle sancak verilmiştir. 

Ergani bakır madeni 
lstnnbul, 13 (Hususi) -

Ergani bakır madeninde İn· 
şaat sona erm k iizcredir. 
Maden bu yıl nihayetinde işle · 
tilmeğe bnşlacaktır. 

Benzin ve petrol 
Satış mukaveleleri 

fesholunuyor 
lstanbul, 13 ( Hususi ) 

Benzin ve r~trol fiatlrrin\n 
indirilnıesindı•n ~vd, benzin 
ve pt'trol satışı hakkında yA· 
pılmış olan ınÜkavclc}er fes· 
hedilecektir. 

istediğini yazarak diyor ki: 
-Filistin yalnız mıntakavi 

bir ehemmiyeti haiz değildir. 
Bunun bütlin lngiliz f mpara
torluğunun şark kısmında çok 
geniş ehemmiyeti vardır.,, 

Varşova, 13 (A.A.) - Hü
kumet gazetesi olan Kurjer 
Poranrıt Filistin hakkında di
yorki: 

Yahudiler Filistindeki Jngil
terenin himayesi gibi muazzam 
bir istifade temin etmişlerdir. 
Filhakika lngiltere yeni Ya
hudi devletini fngiliz camiası 
içine almaktadır. lngilterenin 
bu himayesi Yahudi devleti 
ıçin tam bir yaşama garantisi 
teşkil eder. Ancak bu hima
yenin bir de menfi tarafı var· 
dır ki, O da bunun çok oto
riter olması ve başkalarının 
saadeti hakkındaki lngiliz te· 
lakkilerine kat'iyyen riayet 
edilmesini istemesidir. Ecnebi 
bir ıeçete ile mesud olmak 
pek kolay bir şey değildir. 
Her ne de olsa derpiş edilen 
tarzı hal Yahudiler için bir 
zafer teşkil eder. Çünkii niha
yet mustakil bir Yahudi dev· 
letinin tees~üc:üne müncer ol
maktadır. 

Londra elcimiz 
istanbula geldi 

İstanbul, 13 ( Hususi ) -
Londra büyük elçimiz B. 
Fethi Okyar şehrimiz<.' gelmiş
tir. B. Fethi Okyar, Dolma
bahçe sarayına giderek Atn
türke arzı tazimat eylemiştir. 

IPariste 14 Temmuz 
bayramı dün başladı 

Paris, 13 ( Radyo ) - 14 

Temmuz curnhuriyet bayramı, 

bugiin ôğledcn sonra başla· 

mışlır. Parisin bi.itiiıı 

caddeleri, yiizbinlcrce 
doludur. 

geniş 

halkla 

Gece, Sen nehri bnştnn 
ba~a prnjektörlc tem ir cdi· 
liyordu. 

Paris sergisi, elektrik ziy.•· 

IArı içinde idi. 

Güzellik kraliçesi 
Doktor Orhanla evleniyor 

Yarın ( bugün ) yap1l8cak 
büyiik gcçid rrsminde, Ro· 
manya kralı İkinci Karo! ile 

Fas Sultanı Scyid Muhammed, 

Reisicumhur B. Lebrunun sağ 
ve solunda fyer alacaklardır. 

lstanbul, 13 ( Hususi ) -
Diinya güzellik kraliçesi Bıı. 
Keriman Halis, doktor B. Or
han ile cıvlcneccktir. 

Yugoslavya ve Romanya 
Eı kanıharbiy i umumiye reis· 

lcri de g çid resmini seyre· 
dcccklcrclıı. 

ı Türk.Rus dostluğu 

_.fJa~bı/ ~~ Dahil"y "Veki imiz Mos
Sığıntı ~-- kovaya ~asıl oldu 

Gabriel D'Annunzio'nun, 
Nasuhi Baydar tarafından ter· 
cüme edilen .. Sığıntı,. sı önüm
de .. · Ben bu eseri okumamış
tım. Geçenlerde bir iki ıstılah 
ve mecazi mana üzerinde ter· 
cüme eserleri münakaşa edilen 
Nasuhi Baydar, itiraf edelim 
ki, bu sistemli çalışması ile, 
bugün kütüphanemize tama
mile nafi olmağa başlamış bir 
meslekdaştır. "Sığıntı .. da eser 
İtalyancadan değil, Fransızca· 
dan tercüme ('dildiği için, ha
zan ağdalılaşan bir üslub var· 
sa da, heyeti umuıniyesi iti
barile temiz, eserin hakkını 
ve ruhunu müdrik titiz bir iti· 
na göze çarpıyor. Yani ter· 
cüme, beklenebilen bir olgun
luk ve tamamlık içindedir, 
fikrimce. 

"Sınıntı" yı, iki defa oku
mak İcab etti: 

Biri tercümeyi, diğeri de 
asıl eseri ve D'Annunzio'yu 
tedkik noktasından.. Şahsını 
hiç sevmediğim ve ta Fiyoma 
hadisesi ile adına diş gıcırdat· 
tığım Gabriel D'Annunzio'yu, 
san'at eserlerinde zevkle, hay· 
ranlıkla okudum. 

D'Annunzio, bence bir şair, 
hir tiyatro müellifi olmaktan 
çok evel, bir roman muharri· 
rinin muhtaç olduğu bütün 
şartları, bütün incelikleri, bü· 
tün göriiş ve düşünüş kabili· 
yetlerini taşıyor. 

D'Annunzio romancıdır, der· 
ken bir romancının şair veya 
tiyatro müellifi, edib ve file· 
zof olamıyacağını söylemek 
istemedim. Çi.inkii klasiklerin 
doğduğu tarihten bugüne ka
dar, hala ve hala bu iddiaya 
saplananlar vardır. 

Meseia Rus edib ve ~airi 
Ale.ksandr Puşkin bile böyle 
bir tenkid altında kalmıştır. 
Kendi benliği içinde tekamü· 
lünü yapan bir valörü, herhan· 
gi bit san 'at şubesi hesabına 
dumura uğratmak, hatadır. Bir 
san'atkar şair de olabilir, ro· 
mancı da, tiyatrocu da, edib le. 
Elverir ki, vereceği eserde 
hakiki bir san'at kıymeti bu· 
)unsun. 

Gabriel D' Annunzio<la, o 
tiplerden biı idir. Şiirlerine 
ben de meftunum. Fakat ro
manlarında, düşüncelerimin uf
ku daha genişler ve orada em· 
sali az büyük alemler dile gel
meğe başlar.. O, en büyük 
muvaffakıyetini, realite ile ro
mantizmi kudretli bir san'at 
eli ile yuğurabilmekte ve yiik-

sek muhayyilesine parlak bir 
idrak ve filezofi mayası karış· 
tırnbilmektc bulmuştur. 

Göni.il i~tiyur ki , Türk ro
manında böyll' bir san· at gli· 
ıellığ·i vt· ruh dinnmiti bu· 
)unsun. 

Çiin\rü bizde, beyn<'\mild 
san'at t•serlc-rinin yaprağını 

bile ÇC\ irnwden, asıllarını de· 
ğil, tercümelerini bile oku
madan roman yazaııl;\r vardır, 

bu halin ise, muhtaç. bulunduğu· 
muz tekamül namına ne elim 
mana taşıdığını işarete bile 
hacet yoktur. 

O. Rahmi Gökçe 
( 1) Bıı ı• er ilk ı;ıkı~ıııılıı (L'ionn· 

('eııte • Mıu;unı kat.im) u<luıı ıa~ı) or· 
kf'ıı l'ran ıı:ca) a ırrcı1mc iui ) tı· 
pan ll crellr tıırafıuıl1111 ouıı ::ıı~ıtııı 

atlı 'eıilwı~ıiı. 

Faşist memleketler, bir dünya harbi 
çıkarmak gayesini güdüyorlar 

Moskova, 13 (A.A.) -Sov· 
yet matbuatı Türkiye Harici· 
ye Vekili Rüştü Aras ile Da
hiliye Vekili Şükrü Kayanın 
Moskovayı ziyaretine sayfala
rında geniş birer yer ayır· 
maktadır. 

f zvestiya gazetesi Rüştü 
Aras ve Şükri.i Kayanın re· 
simlerini ve tercümei hallerini 
neşrediyor ve başmakalesinde 
de şöyle diyor: 

Türkiyenin bu mümtaz si· 
yaset adamlarının Sovyet Rus
ya hükumet merkezine geliş· 
leri iki memleket arasında 

anane halini alan dostluğun 

yeni bir ~ezahürüdür. Haki
katen sulhçu olan birçok dev· 
letler bu dostlukta iyi kom· 
şuluk münasebetlerinin bir nü-

• munesini görmekte tamamile 
haklıdırlar. Sovyet·Türk dost· 
luğu siyasetleri sulhu ve mü· 
tekabil hürmet azmine istinad 
eden memleketler arasında 
münascbatın nasıl inkişaf et
tiğini ve resnnet bulduğunu 

~östermek itibarile mükemmel 
bir misal teşkil eder. 

Bu gazete Türk • Sovyet 
dostluğunun devamlılığını ve 
istikrarını ehemmiyetle kay· 
dettikten sonra makalesine 
şöyle devam ediyor: 

"Rusya ve Türkiye beynel
milel siyasetin en mühim me· 
seleleri hakkında sıkı bir te· 
mns idame ediyorlarlar. Mil
letler cemiyeti konseyinde çı· 

kan birçok meselelerde de iki 
memleket mümessilleri kendi 
istiklal v·e emniyetleri ve ayni 
zamanda kollektif emniyet 
prensibi kaygısile hareket 
ederek beraberce çalışıyorlar. 
Türk-Sovyet teşriki mcsaısı 

beynelmilel sahada müessir 
ve mühim bir amildir ... 

lzvestiya fa~ist memleketle· 
rin kendi memleketlerinde ya
rattıkları çıkmazdan kurtulmak 
için bir dünya harbi çıkarmak 
yolundaki gayretlerini mevzu· 
ubahs ederek diyor ki: 

"Bu şerait altında hakiki 
sulh taraftarlarına düşen va· 
zifc buna karşı ~iddetle karşı 
koymaktır. Binnenalyeh Sov· 
yetler Birliği ile Türkiyenin 
yalnız kendi aralarında her 
tiirli.i tecavüz planlarından ari 
hakiki bir dostluk kurmakla 
kalmayıp müşterek gayretlerle 
bütün milletler arasında sul· 
hun muhafazasına çalı~makta 
bulunmalarının nekadar mü
him bir rol oynadığı kolayca 
anlaşılır. 

Beynelmilel siyasetin mü

him amili olan Sovyet • Türk 
Jostluğu Türkiyenin siyasi ve 

iktısadi istiklalinin gittikçe 
artan resancti ve Sovyetler 
Birliğinin de iktısadi ve milli 
miidafaa kudretinin artması 

• 
nisbetindl' kuvvd bulmakta· 
dır ki, memleket 1.imamdaı · 
ları arasındaki temaslar Tür
kiye ile Sov t Birliğinin kar · 
şılık\ı bağlarının ve biribiı le· 
rini daha iyi anlamalarını ve 

keza Türk·Sovyet dostluğvnu 
inkişaf ettireceğine şüphe 

yoktur. 
Moskova, 13 (A.A.) - Tas 

Ajansı bildiriyor: 
Tiirkiyc Dah1liye Vekili ve 

C. H. Partisi genci sekreteri 
Bay Şiikrü K~yR 'c yanındaki 

zevat bugün Moskovaya var· 
mışlardır. 

Vekil, Türk ve So\'yct bay· 
raklarile donanmış olan garda 
B. Litvinof, Ejef, Stomonia· 
kofla Dahiliye ve Hariciye 
Komiserlikleri erkanı ve Tür· 
kiye büyük elçiliğinin bütün 
memurları tarafından selam· 
lanmıştır. 

Bay Şükrü Kaya ve yanın· 
daki zevat öğleden sonra Kı
zıl meydanda bir spor geçi
dinde hazır bulunmuşlardır. 

B. Van Zeland 
lstifasım vermiş ise de 

kral tarafından kabul 
edilmemiştir 

Bag Van Zeland 
Brüksel, 13 (Radyo) - Bel 

çika Başbakanı B. Van Zeland 
saraya giderek kral tarafındar 
kabul edilmiş ve Adliye Na 
zırile arasında ihtilaf mevcuc 

olmadığını göstermiş olmak içi • 
kabinenin istifasını vermiştir 

Kral, bu zamanda bir ka ı 
bine buhranını tehlikeli gö1 
düğünden, yalnız Adliye V~ 
kilinin istifasını kabul etmi• 
Başvekilin çekilmesini muvafı 
bulmamıştır. 

Brüksel, 13 (Radyo) - Ac 
liye Nazırı B. Dö Lavele kat 
olarak istifasını vermiştir. 1 
Dö Lavcle Nazırlıktan ç.ckı 
meği muvafık bulmuş ve d 
ha fazla mesuliyet kabul ed 
miyeceğin'i bildirmiştir. 

B. V6n Zeland Adliye 
zırının ist ;fasını kabul et 
miş ve ınütalealarına 
verP.ceğirıi bildirmiştir. 

Briiksel, 13 (Radyo) 
Van Zeland bugün mutem 
B. Moris Frer ile uıun 
ın:ilakat yapmıştır. Bu m· 
katta B. Frer Avnlpa pl 
taht larındaki anket !erinin 
ponınu Ba~vekile vermiştir 

Teftiş 

Hususi Muha ·be müdü':'f 
Adil Sayar, dün Hususi 1" 
sebe tahsil şubelerinden 
zılarını teftiş etmiştir. 

TAKVİM 
Rumi • 135"' ı ArRbi - 1 

l'cuııııuz l Ccıııaz ev -
\ 
9 
3 
7 

Temmuz 

14 
Çarşamb 

Ciln"~ 9,2 7 4M akşımı 
öğl · 5,53 12,J O yaı•ı 
ikindi H,18 16,06 imsak 



Sayfa 4 

Efsane değil, hakikat! 

Kadınsız ada! 
Zavallı Amelia Erhart bu adaya 

uçmuştu, fak at kayboldu. ----Gitseydi, Amerikan fethini tesbit eden 
yirmi atlet genç de, 

gökten yere inen bir kadın göreceklerdi 
Hakikati ararsanız cihanın 

hiçbir tarafında Hovland adlı 
bir ada mevcud değildir! Fa
kat Okyanusların en göze iliş
mez bir yerinde mini mini ve 
kırmızı mercan yığınlarından 

teşekkül etmiş bir Atol [ortası 
sudan müteşekkil küçük ada
cık] vardır ve karalardan 4000 
kilometre uzaktadır. 

Bu adacık 3 - 4 kilometrf" 
muhite maliktir, ve Amelia 
Erhartın bulması imkanı pek az 
olacak kadar mini, minidir. 

Yakın zamanlara kadar hiç· 
bir kimsenin aklına gelmiyen 
Hovland adı, artık malum ve 
bir dereceye kadar meşhur 
olm~şturl Çünkü Okyanus de-

nizinde askeri tabiye cihetinden 
mühirl' bir yerdir; daha doğ
rusu bu ucu, bucağı bulun-
maz denizlerde yegane istinad 
noktasıdır! 

Bu Atol ilk defa olarak 
kaptan Neker tarafından 1842 
de ziyaret edilmiştir. Kaptan 
Neker, burasını aramakta ol
duğu defineler adası sanmış
mıştır. Kaptan Neker eski 
korsanların servet sakladıkları 
bu esrarengiz adayı aramak
taydı. Küçük bir araştırmadan 
sonra, bu Atolun aradığı esra
rengiz ve defineler adası ol
madığını anlıyan kaptan Ne
ku, burada fazla durmamış 
gene açık denizlere yelken aç
mışbr. 

Maamafih bu adada mil
yonlarca deniz kuşu ve mil
yonlarca frank kıymetinde Gu
ano denileıı kıymetli gübre 
vardı. 

Açıktan servet kazanm3k 
istiyen bu adadaki guanoyu 
çok çabuk kaldırmışlar fakat 
bu çapulcu insanların mevcu· 
diyeti, kuşlara bir daha dön· 
memek üzere adayı lerkettir
miş ve bundan sonra insanlar 
da adacığa uğramaz olmuş
lardır! 

Bu vaziyette 1890 senesine 
doğru doğmuştur. 

Mari Erhart da bu adayı 
ancak 1935 te nazarı dikkate 
almıştır. Bahrimuhiti Atlasinin 
iki sahilini biribirine bağla· 
mak için en kısa vt· emin 
hava yolunu ararken bu ada 
üıeri"e büyük iimidler kur
muştu. (1) 

İzi hti/8. bulunmıyan 
Amel ia Erlıart 

Fakat bu sırada vaziyet si
yasi bir safhaya girmiştir. 

Birleşik Amerika hükumeti 
ticaret müsteşarı B. Miller bu 
adacığın ehemmiyetini ve sa
hipsiz olduğunu nazarı dik
kate almış ve adaya Havai 
adalarından bir heyeti seferi
ye göndermiştir. Bu suretle 
yirmi kadar atlet genç bu 
adacığa yerleşmişlerdir. Bu 
yirmi genç adada Amerikan 
bayrağını dalgalandırmakta
dırlarl 

Birleşik Amerika hükumeti 
adacığm resmen Amerika me
malikine ilhak td!ldiğini bil
dirdiği zaman, lngilizler ve 
Japonlar mühim bir fırsat ka
çırmış kadar müteessir olmuş-
lardır! Fakat İş işten geçmiş 

ve Bahrimuhiti Atlasi merkez 
iskelesi Birleşik Amerikalılar 

tarafından tesis edilmiştir! 

işte, 1935 senesindenberi 
bu küçük atolda palmiyelerin 
gölgesinde beş on ahşab bi
na mevcuttuı ve yirmi kadar 
genç yaşamaktadır. Fakat bu 
adada hiçbir kadın yoktur. 
Bu ada halkı, Mari Erhardın 
geleceği haberinden çok mem· 
nun kalmışlardı. Bu sayede 
ada, kadın yüzü görmüş ola
caktı. 

Fakat heyhat... Mari Erhart 
emeline muvaffak olamadı ve 

Hovland adası da kadın yiizü 
göremedi. 

(1) Bu kıııJıu , ge,.cnlcrdc ka)• 
bolau 've h fıliı lıulurıamı)aıı kaılın 

ıayyarecidir. 

Ciizli Cihangir 
-20- Nakleden: F.Şemseddin BenlioGlu 

serbest gelip gidemeyiz!. Bize 
aşkımıza bir yuva lazımaır 
artık! demişti . 

işte, general Mars son ola
rak Lidya ile görüştüğü yu· 
Yayı bu suretle hazırlamı ştı . 

Her ikisinde de birer anah
tar vardı. Lidya sevgili kitab
larını ve bibelolarını buraya 
nakletmiş, fırsat buldukça 
çılgın aşk saatleri yaşıyor
lardı. 

Bu aşk saatleri, general 
Marsın hayal ve hareketleri 
üzerinde derin ızler bırakı · 

yordu. Hele bir gün, genç 
kadını r ağuşunda geçen bir 
iki aşk ve neşe saatinden 
sonra, general Mars evden 
dışarı çıkarken durmağa ve 

elini alnına götürmeğe mecbur 
kaldı : 

- Ben ne oluyorum?. Ben· 
deki bu değişiklik nedir?. Ben 
bir makineye kendimi kaptır· 
mış mütemadiyen değişiyorum! 

Diye söylendi. 

Genç zabit Marsın bütün 
mevcudiyeti artık · sadece bir 
"Lidya,, dan ibaret olmuştu . 
Günle-r, haftalar ve aylar, se· 

ANADOLU 

Hırsızlık 
Keçecilerde Cephane soka

ğında bakkal Mehmed oğlu 
lbrahimin dükkanına giren 
biri 11 ve diğer ikisi 9 ya
şında lsmail, Rifat ve Salih 
adında üç çocuk, bir çinko 
ve dört porselen tabak aşır
mışlar, bunları satarlarken tu
tulmuşlardır. 

Dolandırıcılık 
Tabak Ahmed çavuş na

mına bir tezkere yazarak Bal
cılarda kunduracı Kamil Fev

ziden beş : lira dolandıran lsmail 
oğlu lbrahim yakalanmıştır. 

Sarhoşluğun sonu 
Feyzullah oğlu Zekeriya 

adında biri, beraberce ·rakı 
içtiği arkadaşı Osmanı sarhoş
lukla demirle başından ya· 
ralamıştır. ~-

Taşla yaralamak 
Eşrefpaşada Kavaklıpınar 

caddesinde bakkal Mustafayı 
taşla başından yaralıyan Ali 
oğlu Mustafa yakalanmıştır. 

Tramvay kazası 
Evelki gün Karataşta bir 

tramvay kazası olmuştur. Vat
man Sabrinin idaresindeki 
tramvay arabası, Konaktan 
Gü~elyalıya doğru giderken 
Kar ataşta dört yaşında Ferid 
isminde bir çocuğa çarpmış
tır. Feridin yarası hafiftir. 

Esrar taşıyormuş 
Sürmeli sokakta yapılan 

silah araştırmasında Ali oğlu 
oğlu Muradın üzerinde bir 
miktar esrar bulunmuştur. 

Ustura ile hücum etmiş 
Karantinada oturan Ali 

oğlu Yakub, Osman oğlu Sü· 
leymanın aşçı dükkanına gi
rerek usturasını çekmiş ve 
aşçının üzerine saldırmış, mu· 
tecaviz tutulmuştur. 

Yugoslavya 
Erklnıharbiye reisi Fransa 
Harbiye Nazırınt ziyaret 

etti 
Belgrad, 13 ( Radyo ) -

Pariste bulunan Yugoslavya 
büyük erkanıharbiye reisi Ge-
neral Nediç, bugün öğleden 
evci beraberinde Yugoslavya· 
nın Paris elçisi B. Suriç ol
duğu halde meçhul asker abi
desine giderek bir çelenk koy· 
muştur. Merasimde P.aris ku· 
mandanı General Goro ve 
Alp kıt'asından bir müfreze 
bulunmuştur. 

General Nediç, öğleyin Ge
neral Gamelin tarafından şe
refine verilen ziyafette hazır 
bulunmuş ye 17,30 da Fransa 
Harbiye Nazırı B. Daladiyeyi 
ziyaret etmiştir. 

neler geçti; Marsın da Lidya
ya mecliibiyeti azami haddini 
buldu, general büsbütün baş· 
ka bir insan olup, çıktı. 

Maamafih, Marsın havacı
lıkla alakası da büsbütün art
mıştı; aşk yolundaki ilerleyişi, 
mesleki ihtırasını da azami 
dereceye çıkarıyordu. Lidya, 
artık general Marsın ruhu, 
heyecanı olmuştu. 

Lidya ara sıra Marsa: 
- Beni cidden sevıy0r 

musun? 
Diye sorardı ve Marstan 

da şu cevabı alırdı : 

- Bilmiyorum, fakat seni 
~evmeğe başladığım günden
b"!ri benliğimin ikileştiğini 
hissediyorum. Her düşüncem, 
her emelim, her hareketim 
sade benim dr.ğil, seninle be
raber olan benliiimindir. 

Bu genç ve güzel kadın katil mi 

Çanakkalede öldürülen 
zengin kadın -- . 

Cemile:" Niyazi benim metresim delildir, 
cinayetten haberim yok,, diyor 

Başı 1 nci sahifede -
Bn. Saadet, zevci General 

Yusufun vefatından sonra Ça
nakkale havalisindeki mühim 
miktarda emval ve emlakinin 
icarlarını almak, onları kiraya 
verme üzere bizzat Çanakka
leye gitmekte idi. 1932 yılın
da f stadbulda Erenköyündeki 
köşkünden kalkarak gene Ça
nakkaleye gelmiş, fakat beş 
gün sonra birdenbire ortadan 
kaybolmuştur. Bu esrarengiz 
kayboluş, zabıtanın nazarı 
pikkatini celbetmiş, fakat ya
pı lan uzun tahkikat hiçbir 
netice vermemiştir. Nihayet, bu 
hadiseyi Ezine komiseri Bay 
Ziya, beş sene sonra çok güç 
şeraitle mücadele ederek Bn. 
Saadetin ortadan kayb~luşunu 
örten esrar perdesini yırtmağa 

muvaffak olmuştur. 
Çanakkalede (Cin ve peri· 

lerin cirid attığı ev) diye gös
terilen bir ev vardır. Komiser 
Bay Ziya, bu ev hakkında 
dönen rivayetlere ehemmiyet 
vermiş, vaktile burada olurmuş 
olan Bay Mehnwdi bulmuş, 
evi gezmiş, bazı anıştırmalar 

yapmış, B. Mehmede aid olan 
bu evde, ortadan kaybolan 
Bn. Saadetin mantosilc elbi
selerini ve bazı eşyasını bul
muş, bunları alarak Bn. Saa· 
detin lstanbuldaki çocuklarına 
ve akrabasına göstermiş, bun
ları suç delili olarak tesbit 
ettikten sonra Mehmedi sıkı 

bir isticvaptan geçirmiş ve 
Mehmed, cinayeti bütün tafsi
latile kendisine hikaye etmiş
tir. Mehmedin anlatışına göre, 
Bn. Saadeti oğlu Niyazilc 
metresi Cemile öldürmüştür. 

Niyazi, Bn. Saadete aid 
olan bir dükkanı kiralamak 
için Bn. Saadeti gece evine 
davet etmiş _ve bunda bir 
beis görmiyen Bn. Saadet, 
eve gitmiş, fakat gece orada 
öldürülmüş. Mehmed, gece 
uykuda duyduğu gürültüler 
üzerine derhal aşağıya inmiş, 
Ni~i ile Cemileyi, Bn. Sa
adete bir mezar hazırlarken 
görmüş ve onlar, bu hadise· 
nin duyulmaması için kendi
sine ricada bulunmuşlar, ce
sedi hep birlikte kuyunun 
yanıbaşına gömmü~lerdir. Ku
yunun yanıbaşında cesedin 
kemikleri bulunm~ş. fakat ka
fatası bulunamamıştır. Zabıta, 
şimdi kafa tasını aramakla 
meşguldür. 

Mars, aşk ihtirasının verdi
ği azimle çok çabuk ilerledi 
ve Ardenyanın canı ve ruhu 
demek olan başvekil kendisine 
çok büyük bir emniyet ve 
itimad gösterdi ve kendisini 
hava erkanıharbiyc reisliğine 
kadar yükseltti. 

Bu yükselis, Lidyada müb
hem ve garib biı korku hu· 
sulc getirdi, hunun için, bir 
gun: 

- Ah, korkuyorum, senı 
kaybedeA'i m ! 

Dedi. 
General Mars: 
- Evham... Beni senden 

ayıracak hiçbir ku·Jvcl kalma· 
mı~tır!. 

Dedi. 
Ve, hıı ;;~kilde yenirlC"n 

günler, haftalar, aylar a-e~ti. 

Bundan bir ay kadar cvel, 
bir komiser Çanakkaleden iz
mire gelerek hapishanede Ce
milenin ifadesini almıştır. Ce
mile; henüz yirmi yaşında ol
masına rağmen şimdiye kadar 
dört kişinin metresi olmuş, 
ilk dostu Haydardan sonra 
ikinci dostu Emine varmış, 
on Jan Ahmed adında bir ço
cuğu olmuş, üç sene evel fz
mire gelerek Mustafa adında 
birine metres olmuştur. lzmi
re, kardeşi Hüseyinle birlikte 
gel~iştir. Hüseyin, şimdi Ti
rede tütün tarlalarında çalış
maktadır. 

Cemile, Bn. Saadeti hiç ta
nımadığını, onun öldürüldüğü 
hakkındaki haberden de ma
lumatı olmadıtını, Niyazinin, 
evelce dostu olan arabacı 
Eminin kardeşi ve kendisinin 
kayınbiraderi olduğunu, onunla 
metres hayatı yaşamadığını 

söy!iyerek herşeyi inkar et
mektedir. Çanakkalede evlen
me memuru B. Cemalin evin
de bir gün bir vak'a geçmiş, 
B. Cemal, komşu çocukların
dan birine balta ile hücum 
etmiştir. 

O sırada B. Cemalin evin
de hizmetçi olarak çalışan 

Cemile, hücum ederek baltavı 
" almış, B. Cemalın bir cinayete 

meydan vermesinin önüne geç
miştir. Cemilenin söylediğine 
göre B. Cemal, bundan muğ
ber olmuş, karısının ona ver
diği bazı eşyayı çalınmış gös
tererek iftira etmek suretile 
hırsızlık suçundan kendisini 
mahkum ettirmiştir. Cemilenin, 
Eşref paşada Paıaryeri arka -
sında Bn. Melahat adında bir 

hemşiresi vardır. Çanakkale
den onun yanma gelmiş ve 
burada Mustafa adında birilc 
tanışmıştır. Mustafa her hafta 
hapishaneye gelerek Cemileyi 
görmekte ve ona birer lira 
harçlık vermektedir. 

Cemile diyor ki: 

- Bana Bn. Saadetin res
mini getirip gösterdiler. Hiç 
tanımadığım bir kadının resmi 
olduğunu söyledim. Benim 
böyle bir ciıtayetlc alakam 
yoktur. Hatta Niyazinin de ... 
Niyazi ile aramda hiçbir mü
nasebet yoktur. insan, koca
sının kardeşi ile nasıl görü
şür ... Ve ben katil değilim. 

Böyle bir vak'a varsa, benim 
alakam da yoktur. 

General Mars, başvckilın 
davetine icabet ederken vii
cudsuz, ruhsuz, sadece "Lid
ya., ya merbut bir adamdan 
başka birşey değildi. 

Başvekalet dairesinin ya111n
daki odaya hapsedidiği za
man da yine bundan başka 
birşey değildi. 

Nihayet kapının ;1nahları 
çevrildi, içeriye başını uzatan 
Hava Nazıırı: 

- Buraya gel! Emrini verdi. 
General Mars, bu _şiddetten 

bir~ey anlamamış gibi nazıra 
baktı; fakat hiçbir söz söyle
meden kalktı, nazırı takip ede· 
rek Başvekilin yanına girdi; 
kendisine gösterilen koltuğa 
oturdu. 

Bu koltuk ~alonun ortasın· 

Ja ve maznun aandalyeaine 
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Beyaz gece 
Cumarteai akfamı 

veriliyor. 
Haftalardanberi hazırlanan 

Beyaz gece, nihayet cumarteıi 
akşamı kordonda Şehir gazi
nosunda veriliyor. lzmirin gü
zide halkı, Beyaz geceyi sa-
bırsızlıkla beklemektedir. 

Fuar dekorasyon heyeti tara· 
fından mühim tedakirhklarla 
ve uzun bir çalışma netice· 
sinde hazırlanan Beyaz gece, 
en müşkülpesentleri bile mem· 
nun edecek mükemmeliyette 
ve ihtişamda olacaktır. 

Fransa 
Kontrola son vardi 

Londra, 13 (Radyo) - Dün 
Bay Korbenin ademi müda· 
hale komitesine bildirdiği veç
hile bugün Fransız - lspanyol 
hududlannda kontrola nihayet 
verilmiştir. 

Portekizin Londra sefiri dok· 
tor Monte Hiro, Fransız se
firine, Portekiz hududlarında 
kontrolun yeniden ihdasına 
imkan olmadığını bildirmiştir. 

Berlinde F ransanın bu ha· 
reketi; vaziyetin vehametini 
arttıracağı ve B. Edenin 
mesaisini müşkülleştireceti tah· 
min edilmektedir. Bu hareket 
uzlaşmayı im aosızlaştıracaktır. 

Kardinal Paçelli 
Pariste verilen ~iyafet· 

lerde bulundu 
Paris, 13 (Radyo)- Kardi· 

nal Paçelli, dün Lizyöden 
Monlizon ve Şartreyi ziyaret· 
ten sonra Parise gelmiştir. 

Paçelli Papaya uzun bir telg· 
raf çekerek seyahati hakkında 
izahat vermiştir. 

Paris, 13 (Radyo) - Cum· 
hurreisi ve zevcesi Kardinal 
Paçelli şerefine büyük bir öğle 
yemeği ziyafdi vermiş ve bu 
ziyafette birçok sefirler ve si· 
yasi rical yer almıştır. 

Öğleden sonra, Paris bele· 
diye dairesinde Kardinal şe-
refine bir resmi kabul yapıl· 
mıştır. 

Par iste 
Lokantacıların grevi 

devam ediyor 
Paris, 13 (Radyo) - Otel 

ve mümasil miiesseseler müs· 
tahdemin sendikası Vağranı 
salonunda bir içtima yapmış 
ve grevın devamına karar 
vermıştir. 

Bu .akşam büyük bir miting 
yapılmıştır. Vaziyette şimdilik 
hiçbir tahavvül yoktur. .................... .-
Acık muhabere • 

Kcmalpaşada Hükumet cad· 
desinde zahireci Salahaddin 
Onura: 

Gönderdiğiniz mektubu Vi· 
layet makamına tevdi ettik. .. 

Yazı işleri müdürlöt" 

benziyordu. 
Başvekil, Hava Erkinıhar· 

biyesi reisinin gözlerinin içine 
bakarak: 

- Burada11 çıktığın zam•" 
nereye gittin? 

Diye sordu. 
General Mars; bu suale naııl 

cevap verirdi? Gözlerıni önii· 
ne eğdi . 

Başvekil, daha şiddet kes· 
beden bir ifade ıle: 

• 1 
- Sana cevab vermekliğın 

emrediyorum. 
Dedi. 
- Hususi yerlerimden biri· 

sine gittim. ? 
Nereye?. Nasıl bir yer~ 

- Bu hususta size ce"1 

verecek kudrete ve hakk• 
malik değilim. . ? 

Bir kimsey~ rastgeldın 
- S..u V., -
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A.merikada Faşizm ve Nazizm doktrinine karşı nef1et var! ------
Avrupa ve :Amerıka 

~llterika ha~b~ ve ittifaklara • . ~ - -
~ • 

'1eyhdardır. Avrupa işlerine 
karışmağı da istemiyor. 

t.'qkat İngiliz ve- Fransız demok
rasisine karşı sempatisi vardır. 

Dünya vazi· 
Yetinde, bir· 

~ik devlet
~~le Şarkm 

1 demokra
•is· · 1nı teşkil 
tdeıı lngiltere 
"e f ransa ara· 
'lılda teessüs 
Cltxı. 
~ ış olan kar 

1 1klı anlayışa 
~iistenit mü
eınrnel mü· 

;asebetler ka· 
'r ehemiyetli 

~rı ve bunun 
1 dar ümit
tnınek imka· 
tıın • 
b. 

1 Veren hıç 
it k tıq. fey yo -

b' l' aribin hiç 
lt d . d 1 evrın e 

klltiliz. dilini 
onuşa .k. b.. n ı ı 
11Yük devlet 

lta 
~ sında an-

Yazan: NINSTON ÇÔRÇİL 

b .. illa arzusu 
d 11ıiinkü ka· Nevqorktan bir manzara 
tı ar bariz olmamıştır. Ve bu Harbin dışında kalacağımı-
I Ctice diplomasi ve müzakere· zı ümid ediyoruz. Fakat her 
J~t Yoluyla elde edilmiş değil· hangi bir milletin bizi böyle 
1.1ır A 'il · vrupa ve uzak şark bir harbe süriikliyecek kadar 
reselelerinde iki milletin gö- ihtiyatsız olabileceğini de ta· 
~~şlerindeki aynilik sayesinde savvur ediyoruz. 
b' eta kendiliğinden ve tabii Ve geçen hafta B. Grard 

1\~ Şekilde husul bulmuştur. Londrada dedi ki: 
4 u ahengin, sulhun fayda- - Silahlı lngiltere dünya 
b~k Ve harbin korkunçlukları yüzünde en büyük sulh garan· 
ıb kında platonik hissiyattan tisi olacaktır ve bu mevzu 
doa:et olduğunu iddia etmek üzerinde memleketimin namına 
•h~tı değildir. Bilakis, bu konuşabileceğimi sanıyorum. 
lıı e.nk, birleşik devletlerde Biz, Amerikada, üç nokta üze· 
~~~ılterc ile f ransanın rejim rinde müttefikiz: 
~ _Politikalarının tasvibi ve 1 _ Harbin aleyhindeyiz. 
~.ıst temayüllere karşı anti· 2 H h · bir ittifakın 
t...ı~ Şeklinde tezahür etmek· er angı 
"'lır. aleyhindeyiz. 
D ·ı 3 - Avrupanın karışık İş· 

letı e.nı ebilir ki, birleşik dev-
erın b' d .. b .. !erine her hangi bir müdaha-

~~ k ır ucun an o ur ucu-
ad f • · lenin aleyhindeyiz. d,,k • ar, aşızm ve nazızm . 

" tr l f d l Fakat biz ve siz, lngilterc Ilı k ın erinden ne ret uyu · 
~: ~a, ve parlamento sistem· imparatorluğu, muahcdelerden 

1 tıı k h ve ittifaklardan daha kuvvetli •u)h • . anunlarını, ürriyet ve 
bu .~ ıdame ettirmiye çalışan bir şeyle bağlıyız: Karşılıklı bir 
bi;llk küçük devletlere haklı itimad, karşılıklı bir anlayış, 

seınpati beslenmektedir. müşterek bir istikrar ve sulh 
Şut d kk d k arzusu ve hususile şu anda, b· ası i ate eğer ·i 

ltleşik d l l · p · f' · bir vandan faşizm, .öte yandan 
~c I ev et erın arıs se ırı J 

t'ııe ngıliz kralının taç giyme komüninzmle kuşatılmış olan 
,

11 
tasiıninde Amerikayı tem· dünyada, üç büyük demokrasi, 
etrn· G b İngiltere, Fransa ve Birleşik ~- ·•ıış olan B. erard, ir 

11 .. 
1
çk ~afta içinde, bu hisleri devletler yegane lioralizm ve 

• sulh ümidi olarak kalmakta-
b-ttÇa ifade ettiler. 22 şu- dırlar. 
~lı : . B. H. Bulli Parisle şu- Büyük harbden l'Vcl olsun, 

oyliyordu: ondan sonra olsun, hiçbir za· 
ni~ Modern medeniyetin bü- man birleşik devletler lılikü-
b11 •nanesini idame ettiren meti, Avrupa işleri hakkında 
~t klltern\ekctlerin vaziyetleri· göriişlerini bukadar açıkça ve 
t a~şı kayıtsız değiliz. bukadar kat'iyetlc ifade elmiş 

t~klskı garb medeniyetinin ço· değildir. 
l~tı b~ı sıfntile, hakilCat deri· Bununla beraber, bu dostça 
ı~~ ır scyin mcvrud olduğuna beyanatlardan, birleşik devlel-
lıt•klYoruz. 1914 harbine i~- lerin Avrupa kavgalarına veya 
~tlen·'lrnemek için elimizden kombinezonlarına karışmak hu· 
•o~ı 1 yapmış olduğumuzu susunda herhangi bir emel ta· 
~l"' ekmek bir hakikati ifade şıdığına hükmetmek bir hata 

··•e 1 ., 
ltıll\' o ur. Uç sene buna olur. Bilakis birleşik devlet· 
ha11ı~ffak olduk ve istikbalde lerde büyük kamoy cereyanı, 
b, Yacak her hangi bir har· yabancı devletlerin işlerine ve 
llıı;dci Allah müsaade ettiği bir başka diinya harbine ka-
~ ctcc, işlir,lklcn çekine- rışnıamaya her zamandan fozla 

l. meyillidir·. 

Bay RuzfJelt 
..,._Hiçbir Avrupa •devlet ada· 
mı, hatta memleketi haksız 
bir tecavüze kurban olsa da, 
birleşik devletlerin silahlı yar· 
dımına güvenecek kadar deli
lik edemez. Hadiseleri olduğu 
gibi kabul etmek lazımdır. 

Herhangi bir Avrupa har· 
binin dışmda kalmak arzusunu 
birleşik devletlere veren "de· 
niz serbesti si,. denilen şey 
hakkında Amerikan görüşü 
de çok değişmiştir. 

Birleşik devletleri 1812 de 
fngiltere ile ve 1917 de Al· 
manya ile harbe siirüklemiş 
olduğu içindir ki, Vaşington 
bu doktrini reddetmektedir. 

Kongrelerde müzakere edil
miş veya imza edilmiş olan 
muatelif bitaraflık paktlarının 
gayesi, mazinin tekerrürline 
mani olmaktır. 

Diğer bir harbe sürüklen· 
mekdense, birleşik devletlerin, 
tebaalarının, açık denizlerden 
muhariblerden biriyle mlina· 
kale ve ticaret yapmalarını 

menetmesi çok muhtemeldir. 

Şimdi bir nevi bitaraflık 
tasavvur edilmektedir. Bu 
bitaraflık, ilk bakışta tam 
bir infirad ve tarafsızlık esa· 
sına istinad eder gibi görünür. 
Kabul edilen bir doktrine gö
re, hiç bir Amerikan vapuru 
harb eden memleketlere eşya 
taşımıyacaktır. Fakat bu mem· 
leketlerin gemileri birleşik 

devletler limanlarına başvur· 
dukları takdirde, peşin para 
ile gayri askeri maddeler al· 
malarına müsaade edilecektir. 

Böyle bir metod, çok sağ· 
lam bir deniz kuvvetinin bü
yük faydalarını daha iyi ispat 
eder. Bu sayede, İngiltere bir 
harbe girdiği takdirde, birle· 
şik devletlerle bir ihtilafa düş· 
mck tehlikesine maruz bulun
mıyacaktır. 

Birleşik devletler kendisi
ninkine müsavi bir donanma 
inşa edelidenberi, İngiltere, 
hiç bir zaman onun muvafa
katini almadan bir ablukaya 
karar vermemiştir. Elimizdeki 
vasıtalar kifayetsizdir, ve lngi· 
liz politikası şimdi şu sabit 
dövize inanır: Birleşik devlet· 
!erin arzusu veya hiç olmazsa 
muvafakati olmadıkça, meşhur 
abluka silahını kullanamayız. 

Onun için, bu muhtelif se· 
beblcr dolayısilc, üç biiyiik 
demokrasi arasınd<ıki görüş 
birliğind e n dolayı kendimizi 
tebrik etmeliyiz. 

Avrupada bir lck kavga 
sebebi çıkabilir. Faşist bir 
memleketin haksız bir tecavii· 
züne bir başka men1leketin 
maruz kalması, eğer böyle bir 
hal vaki olursa, birleşik dev· 
lellcrin bitaraflığına rağmen, 
lccaviiz kurbanlarını fena bir 
mcvkic diişiirecck bir harckdc 
başvurması lasav .. ur edilemez. 

..J 

Bizim misafirler 
Bizim bir yeğen var, on altı, 

on yedi yaşlarında bir kız. 
Dün öğle vakti eve gittim. 
Daha bahçe kapısına yaklaşır· 
ken bizim evin alt katından 
yükselen bir yığın genç, taze, 
canh kahkahalar işittim. Eve 
gırınce ne göreyim; bizim 
yeğenın bir yığın arkadaşı 
salonu doldurmuşlar; konuşup, 
gülüşiip oynuyorlar. Yeğenim, 
gazete meraklısıdır. Cebimden 
gazeteleri çıkarıp ona verdim. 
Hemen tefrikaları kesti ve 
gazeteleri, arkadaşlarına uzattı. 
Hepsi de çiçek görmüş kele· 
bekler gibi gazetenin üstüne 
atıldılar. Birinci sahifeye şöyle 
bir baktılar. Ben, gözucu ile 
onları tetkik ediyordum. 

- General Franko, mene· 
ral manko. 

Deyip geçtiler. ikinci, tiçün· 
cü sahifeyi de ayni şekilde, bu-
run kıvırarak, surat asarak 
çevirdiler. 

Birdenbire, salonun tavanını 
çınlatan müşterek bir çığlık 

koptu: 
A .. !? N - maaan, ne guze . .. e 

güzel?. 
- Ben, acaba ne oldu, ga· 

zetede fevkalade birşey, nefis 
bir edebi parça veya şiir mi 
var, diyerek biraz sokuldum. 
Hepsi de başlarını iğmişlerdi. 
Gördüğüm şey, şu oldu: 

- Sinema sahif csine bakı· 
yorlar.. Biri okuyordu: 

Cinsi cazibesi ile meşhur 
Danyel Dariyo .. 

Resme baktım, bütün beden 
hatları çırılçıplak ve vücud, 
taşıdığı en zarif inhinalarla 
apaçık meydanda.. Fısıldaşa· 

rak, artistin kalçalarını, boy· 
nunu, bacaklarını biribirine 
gösteriyorlardı. Sonra Katerin 
Hepburnun, burun delikleri 
ile Jan Gravforun dudakları 
ve Greta Garbonun dudakları 
konuşulmağa başladı. 

Hepburnun burun delikleri, 
heyecan, ihtiras ve caribe 
dolıt imiş. Aman, neler söy
lüyorlardı , neler? Ayol, burun 
deliği, kış vakti nezle ve mik
rop yuvasıdır. Hatta pis bir 
mayi ile dolar, boşalır. Bu 
nesnenin neresinde cazibe ve 
heyecan olur? 

Sonra, diğer artistin dudak
ları da bir hayli konuşulmağa 
ba · landı. Ve ben bir kenara 
çekilip kitaplarımı açtım. Fa· 
kat itiraf edeyim ki, onları 
tetkikte devam ediyordum. 

Evvela birisi, ayaklarının 
ucuna basarak aynaya gitti. 
Uzun uzadıya, burun delikleri· 
ne baktı. Diğer biri de gör· 
müştü. Hemen o da iltihak 
etti. 

- Benimkiler nasıl?... Be· 
ğeniyor musun burun delikle
. '? 

rı mı .. 
- Evet, st>ninki benziyor. 

Fakat benim dudaklarım da 
Jan Granfornn dudaklarına 
benziyor değil mi?. 

- Biraz daha etli olsaydı, 
daha iyi olurdu ... 

Ben yavaşça doğruldum. 
Y cğ<'niıne döncliim: 

- iyi ettin • dedim • si1.in 
riyaziye muallınıi ile fizik mu
allimini de davet ctmiştım . 
Şimdi nr.rcdeysc gelecekler, 
sizi bir arada görünce mcm· 
nun .olurlar. 

Sözüm, bir bomba gibi or· 
talarında patladı. Hararetli, 
telaşlı, korkulu bir fısıltı haş
ladı ve ben, üst katta ceketi
mi çıkarıb ininciyc kadnr or· 
tllda kimse kalma<lı. Çimdik 

Sayfa 5 

Esrarengiz cinayetin failleri tutuldu -Fakat cinayete karışan 
kadın bulunamadı 

Bekci Onbirli Hasan ile Hüsnü 
' tevkif edilmişlerdir 

Vaktile Burnavanın Işıklar 
köyü civarında bekçi Onbirli 
Hasanın bağ kulesinde bir 
cinayet olmuş, Afyonlu B. 
Halil, parasına tamah edile· 
rek müteaddid yerlerinden bı· 
çakla yaralanmak suretile öl· 
dürülmüştü. Bu esrarengiz ci· 
nayetin faillerini yakalam"ak 
için o vakit yapılan tahkikatta 
bazı izler bulunmuş, fakat 
asıl katilleri yakalamak müm· 
kün olmamıştı. Aradan uzun 
zaman geçmiş olduğu halde 
zabıta, yaptığı esaslı tahkikat 
ve tedkikat neticesinde bu 
müdhiş cinayetin failleri ol· 
duğu anlaşılan iki kişiyi ya
kalamıştır. 

Bunlar, bağ kulesinin sahibi 
bekçi onbirli Hasanla bağ 
komşusu Hüsnü adındadır. Fa· 
kat hadiseye karışan kadın, 
henüz bulunamamıştır. Zabıta, 
bu kadını da meydana çıkar
mak ve yakalamak için tahki· 
kata devam etmektedir. Cina· 
yetin sebebi, Halilin paraları· 
dır. Ticaretle meşgul olan 
Halil, evelce de Afyondan f z· 
mire gelmiş ve o vakit de 
Işıklar köyü bekçisi Hasanın 
kulesinde kalmıştı. 

Afyona gitmek üzere Tire 
ve Aydın havalisinden İzmire 
tekrar geliği vakit parasına 
tamah edilerek öldün'.ilmiiştiir. 
Tahkikata gör~. cinayetle ala· 
kadar olan kadın , gençtir. O 
gece için angaja edilerek ku
leye getirilmiş ve Halil de da· 
bil olduğu halde içkili bir 
eğlence tertip edilmiştir. Buna 
dair ortada izler mevcuddur. 
Fakat bu eğlence aleminden 
sonra kulede şu manzara gö· 
rülmüştür: 

Halil, vücudu bıçak ve sivri 
uçlu bir demir parçasile 27 
yerinden yaralanmış, başı bir 
taşla ezilmiştir. Kulenin zemini, 
yaralarından akan kanla do
ludur. Odada ve kulenin dı
şında bir boğazlaşma ve kav· 
gaya delalet eden birçok ayak 
izleri vardır. Bu ayak izlerine 
yüksek ökçeli bir kadın iskar· 
pininin izleri de karışmıştır. 

Vak'a faillerinin meydana 
çıkmaları şu suretle mümkiin 
olmuştur: 

Bekçi Hasan, mahsul za
manında her gün kulesine 
gelir ve bağındaki işlerle ala
kadar 0lurdu. Halbuki cinayet 
işlendikten sonra dört gün 
geçtiği halde guya kuleye ve 
bağ·a hiç gitmemiştir. Başka 
bir şahıs, kulede bulunan ce
sedi görmüş, zabıtaya hab~r 
vcrmi!\itir. Bekçi Hasanın ve 
yakın komşusu Hüsnünün, va· 
k'ayı gördükleri kabul edilme
se bile hiç olmazsa cesedi 
görmeleri lazımdı. 

Ha<list!nin bu noktası zaten 
bir istifham halinde ortada 
dururken köyde geçen bir 
vak'a, qckçi Hasanın. cinayet· 
teki alakasında şüphe bırak
mamıştır. Biı gün, köyde iki 
kadın konuşuyordu. Bunlardan 
biti, köyde dolaşan şayialar· 

dan bahsederek: 
- Bekçi Hasan, kuledeki 

cinayeti işlemiş diyorlar. Sen 
ne dersin? 

Diye sormuş, o sırada bekçi 
Hasan da orndan geçiyormuş, 

kadın , akrabası olduğu ıçın 
;,Hasana: 

- Senin bir adam öldür
düğün söyleniyor. Katilsin de· 
ğil mi? 

Demiş, Huan da iki kadı
nın yüzüne bakarak gülmüş, 

geçib gitmiş, o sırada iki ka
dının bu söz1erini duyan ve 
duvar arkasında çamaşır yıkı· 
yan bir kadın, derhal çıkıb 
bakmış, bekçi Hasanı görmüş 
ve gidib duyduklarını koca· 
sına anlntınış . Bu muhavere 
ve bekçinin giilüb geçmesi 
Hasanın, cinayetin faili oldu· 
ğunu göstermektedir. 

Hüsnü de suçta alakadar 
görülmüş, Hasan ve Hüsnü 
tutularak adliyeye verilmiş ve 

tevkif edilmişlerdir. Şimdi sor· 
gu hakimliği, hadise tahkika
tına davam etmektedir. 

Mersin hapisanesinde bulu· 
nan Hudai isminde birinin, 
bu cinayette alakası bulunduğu 
ve vak'a gecesi kuleye getiri· 
len kadının, umumhane çaça
larından biri olduğu hakkında 
müddeiumumiliğe bir ihbarda 
bulunulmuştur. Bu ihbar iize· 
rine müddeiumumilik ayrıca 
tahkikat yapmaktadır. 

Buca cinayeti 
Maznunların mah

kumiyeti istendi 
Buca nahiyesi nÇe Koca kafa 

Mehmedle arkadaşı Hakk1yı 

öldürmekle maznun Mustata 
ile kardeşleri Mümin, Rifat 
ve arkadaşı ltyasın muhakc· 
melerine dün şehrimiz Ağır· 
ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

Muhakeme son safhaya in
tikal ettiği için bu celsede 
müddeiumumi muavını Bay 
Şevki Suner, iddiasını ser· 
detmiş, maznunlardan Mus· 
tafa, Mümin ve Rifatın suçları 
sabit olduğundaıı Türk ceza 
kanununun 448 inci maddesi 
mucibince on beşer sene hap· 
se mahkum edilmelerini, fakat 
hadisede aynı zamanda ağır 
tahrik bulunduğundan maz· 
nunların mahkümiyctlerinin elli 
birinci madde mucibince ten· 
zil edilmelerini istemiştir. Ri
f atın beraeti istenmiştir. 

Müdafaa ve karar için mu· 
hakeme, başka bir giine bı
rakılmıştır. 

Karısını zehirliyen 
mahkum 

Manisa hapishanesin
den kaçtı 

Karısını zehirlemek ve öl
dürmek suçundan on üç sene 
ağır hapse mahkum Manisalı 
Vahid oğlu Zülfikar adında 
biri, Manisa hapishanesinde 
mahkumiyet müddetini doldur· 
mağa çalışıyordu. Hapishane· 
den kaçmış ve aranmasına 

başlanmıştır. 
. . 

---·~-~ 

Karpazo İsyanı 
Mcksiko, 13 (Radyo) ~ 

Abilerle hükümel kıt'aları ara· 
!-itnda Karpazo eyaletınd mu· 
sademeler olmuş ve asilerden 
50 kişi maktul düşmüştür. 
Bulgar veliahdımn vaftiz 

merasimi .. 
Sofya, 13 (Radyo) - Veli· 

ahd prens Siınonun vaftiz rnc· 
rasimi sarav kilisesinde yapıl
mıştır. 



Sayfa 6 
ANAOOLU 14 Temmuz 9?7__...-

~~~--~~~~-~-- - , 
yeni ithalat rejimi yarın- lk~~;:n x:::~:iz; Japon askeri kuvvetıerı 

d . . b b 1 -Başı 1 inci sahifede - Seddiçinin şimalinde an iti aren aş )yor l Yeni te~ckkiil f'•len ii1.iim. t 1 1 
~:c~:.e:~1;a~;0r::~~~~~:.r~:~0 il~~;:~;;'. o p an 1 yor ar 

- Başı 1 inci sahifede -
1 - Türkiyenin müstemir

ren ve kayde değer nisbetlerc.le 
aktif kaldığı ve Türkiye ihra
catını müteessir eder hiçbir 
nevi hususi takyit koymamış 

memleketlerden ithalat Türk 
kanunları hükümleri dahilinde 
serbesttir. Bu memleketlerin 
isimleri ilişik 1 sayılı listede 
yazılıdır. İcabında lktısad Ve
kaletinin teklifi üzerine bu 
listede değişiklik yapılabilir. 

2 - Türkiye ile ithalat ve 
ihracat arasında Türkiye le
hine yüzde yirmiden aşağı 
olmamak üzere bir fark yiiz
desi kayıtlı kliring veya ben
zeri bir tediye anlaşması yap· 
mış olan memleketlerden vaki 
olacdk her nevi idhalat Türk 
kanunları hükümleri dahi· 
linde serbesttir. 

icabında Maliye ve lktısat 
Vekaletlerinin teklifi üzerine 
yukarıda yazılı asgari nisbet 
değiştirilebilir. 
. 3 - Anlaşmalarında idha
lat ve ihracat arasında Tür
kiye lehine ikinci maddede 
yazılı asgari hadden aşağı bir 
fark yüzdesi kaydi mevcud 
olan veya boyle bir fark yüz
desi kaydi hiç bulunmıyan 

memleketlerden vaki olacak 
idhalat bu memleketlerin kli· 
ring veya benzeri anlaşmaları 
hükümleri dahilinde yapılır. 

4 - 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
maddelerin hükümlerinden is
tifade etmiyen memleketler· 
den birine vaki olacak ihra· 
cat mukabilinde bu memlt:· 
ketlerden F O B kıymeti ibra· 
catın F O B kıymetine mü· 
savi idhalat veya bu memle· 
ketlerden birinin vaki olacak 
idhalat mukabilinde gene bu 
memleketlerden birine F O B 
kıymeti idhalatın F O B kıy· 
metine müsavı ihracat yapı· 
labilir. 

ihracattan önce ithalat ya· 
pılmak istenildiği takdirde 
mevzubahs malların ithaline 
bedelleri Türk lirası olarak 
veya asgari üç milyon lira ser· 
meyeli mHli bir bankadan 
alınmış ayni kıymette kefalet 
mektubu ecnebi memleket ih
racatçısı namına T. C. Mer
kez bankasına yatırıldıktan 
sonra müsaade olunur. 

Bu tarzda ithal olunan mal
ların bedelleri işbu madde 
hükümleri çerçevesine giren 
her hangi bir memlekete ve 
alakadar ecnebi ihracatçı nam 
ve hesabına ihraç edilecek 
malların bedellerinin Türkiye· 
de tesviyesinde kullanılır. 

Bu madde hükiimleri daire· 
sinde ıhraı; edilecek mallara 
Türk Ticaret ve Sanayi oda· 
ları tarafından iki nüsha men· 
şe şehadetnamesi verilir ve bu 
malların gönderildikleri mem· 
leketlere filen girdikleri bu 

. menşe şehadetnamelerinden 

birinin o memleket gümrük 
idaresinde damgalanması ~urc· 
tile tevsik olunur. 

Bu madde hükmüne tabi 
memleketler menşeli olup Tür· 
kiye ile mevcut kliring veya 
benzeri anlaşmalar yolu ile 
ödemek şartile Türkiyeye sa
tılacalr malların idbaline mü
saade olunur. Am·ak bu mal
larm idhalinden önce bedel
lerinin kliring veya benzeri 
anlaşman yolu de ödenm~e 

ı-- ' 
lkhsad Vekilimlzin rejim 

hakk1ndaki beyanatl 

Ankara, 13 (Hususi) -
iktısad Vekilimiz Bay Celal 
Bayar, yeni idhalat rejimi 
hakkında şunları söylemiştir: 

- lktısadi münasebetler· 
de bulunduğumuz devletler 
4 gruba ayrılmış ve hepsi 
için ayrı şekiller tesbit edil· 
miştir. 

Gelecek sene, teşviki sa
nayi muafiyet listesini kaldı

rarak busene atılanl adımı 
tamamlıyacağız. Yeni rejimin 
tatbikatına milli koruma ko
misyonu nezaret edecektir. 

Bazı maddelerin gümrük 
re:;imleri artırıldı diye ihtikar 
yapılmasına asla meydan ve
rilmiyecektir. 

Kliring mukavelesi akdet· 
miş olduğumuz memleketler· 
den idhalat, gümrük tarife
sindeki resimler verildikten 
sonra bila kaydüşart serbest 
bırakılmıştır. Bununla, harici 
t;caretimizin yüzde doksanı 

. serbest rejime tabi oluyor. 
Yüz alıp yüz sattığımız 

memleketler ıçın anlaşma 

içindeki kontraktüel listeler 
devam edecektir. Esasen 
her türlü şekilden istifade 

Maliye Vekaleti tetkik he
yetinden bir aza, 

Ziraat Vekaleti ziraat U. 
müdürü 

Gümrük ve inhisarlar Ve· 
kaleti ekonomik işler müdürü 
lktısad Vekaleti Törkofis reisi 

,, .. Sanayi U. müdürü, 
Komisyon resen veya vaki 

olacak müracatler üzerine 
gümrük tarife hadleri hakkın· 
da icabında mütehassıslarla 
alakalı dairelerin mütaleasını 
almak suretile tedkikat yapar. 
Bu tedkikat neticesine göre 
lktısad Vekaletinin teklifi iize
rine gümrük tarife hadleri de· 
ğiştirilebilir. 

7 - Türkiyede çalışan yerli 
ve yabancı şirketlerin hariçte 
bulunan hissedarlarına ve tah
vilat hamillerine ödiyecekleri 
dividant ve faiz karşılığı ola
rak ihraç edilecek mallar 
milli korunma komisyonunca 
tayin edilir. 

8 - Türk parasının kıy

metini koruma hakkındaki 11 
sayılı kararnamenin 14 Mayıs 
1936 tarih ve 2-5579 sayılı 
karname ile değiştirilen 32 nci 
maddesi vr. 20 Souteşrin 936 
tarih ve 2-5605 sayılı genel 
idhalat reiimi kararnamesi 
mülgadır. 

Muvakkat Madde: 
edenler, gene yeni rejimden Yukarıda yazılı 3 üncü mad-
istifade edebileceklerdir. Bu de hükümlerine tabi olan 
memleketlerden gelecek mal· memleketler işbu kararname· 
lar, bir listeye konulmuştur. nin mcriyete giriş tarihinden 

Türklere kolaylık olsun di· itibaren üç ay müddetle 20· 
ye banka kefaleti kabul 11 ·936 tarih ve 2-5605 sayılı 
ediyoruz. genel idhalat rejimi kararı hü-

\.. ____________ _J kümlerinden istifadeye devam 

alakadar kliringli veya benzeri 
anlaşmalı memleketin Takas 
ofisi veya salahiyetli makam· 
larında müsaade olunduğu 

idhalatçı tarafından tevsik 
edilmek şarttır. 

Bu madde hükümlerine tabi 
memleketlerden idhal oluna· 
bilecek mallar ilişik iki sayılı 

listede gösterilmiştir. icabında 
fktısad Vekaletinin teklifi üze· 
rine bu listede değişiklik ya· 
pılabilir. 

5 - 1499 numaralı güm· 
rük tarife kanununa bağlı ta
rif ede yazılı numaralardan ili
şik üç sayılı listede yazılı 
olanlarının gümrük resimleri 
2294 numaralı kanunun birinci 
maddesi hükümlerine tevfikan 
değiştirilmiş ve mezkur numa· 
ralara giren eşyadan alınacak 
tezyitli veya tensikli resim 
miktar ve şartları her numa· 
ranın hizasında gösterilmiştir. 
Hususi kanunlar hükümlerine 
tabi olarak idhal edilen mad· 
deler bu hükümler dairesinde 
'eya bu kanunlara dayanıla· 
rak tanzim olunan kararname 
veya mukaveleler hükümleri 
dahilinde idhal olunur. 

6 - Milli istihsalatı koru· 
mak teşebbüsünü temin ve 
damping gibi anormal tedbir· 
lerdt!n doğacak zararlardan 
vikaye etmek maksadilc 2294 
numaralı kanunun hükümleri 
dairesinde yapılacak gümrük 
tarife tadilatı nisbetleri ni tel· 
kik etmek üzere fktısad Veka· 
letinde Vekalet müsteşarının 
reisliği altında aşağıda yazılı 
azadan mürekkep bir milli 
korunma komisyonu teşkil 
olunmuştur: 

Maliye Vrkaleti nakıd işleri 
y, müdüru, 

edeceklerdir. 
9 - Bu kararname 15 Tem 

muz 1937 tarihinden mute· 
berdir. 
-1 OBu kararnamenin hüküm· 

leri icra Vekilleri heyetince 
yürütülür. 
~--~~~-----------~ 

ispanyada harp 
- Başı 1 inci salıi/ede -

Avilla, 13 (Radyo) - Mi· 
lislerin Villa Novea ve Bro· 
nete civarındaki taarruzları 
netice vermemek iizerc de· 
vam etmiştir. 

Cumuriyetçilcr bütün gay· 
retlerine rağmen ilerliycmc· 
mişlerdir. Dün 13 milis tay· 
yaresi düşürülmüştür. 

Cebelüttarık, 13 (Radyo)
Bugün asi Kanarya kruvazörilc 
milis harb sefineleri arasında 

Valans önlerinde bir deniz 
harbi olmuştur. 

Kanarya kruvazörü milis 
kuvvetlerinin tefevvukuna rağ· 

men cumhuriyetçi sefineleri 
ric'ale icbar etmiştir. 

Milano, 13 ( Radyo ) -
Korycra Vcllasna, ispanya 
dahili harbinin birinci senesi· 
nin hitamı dolayısile bir ma
kale neşretmiş ve ltalyan tay· 
yarelerinin bu davada oynadığı 
rolleri izah etmiştir. Ve: 

"İspanyol dahili harbi 13 
Temmuzda başladığı vakit G. 
F rankonun bir iki tayyareden 
başka tayyaresi yoktu. ilk 
olaraı< altı ftalyan tayyare~i 
Fasa geçmiş ve ilk asi hava 
filosunu tesis etmişlerdir. G. 
Franko bu İtalyan tayyareleri 
sayesinde 4000 Faslıyı lspan· 
yaya salim olarak geçirmeğe 
muvaffa olmuştur. 

General Franko, bu günkü 
vaziyeti ltalyan yar<lımlarile 
elde etmıştir. e son zaferi 

~._.. 

k.eu kurdukları iiıüm kurumunun Başı 1 inci sahifede - !erini derpiş etmeleri hakktfl' 
hu kooperatiflerle oıu\'azi olarak Nankin, 13 (A.A.) - Japon da merkezlerinden talimat al· f~\J 
çalışnıa&ı keyf iy~ti, .., 

:? _ İhracat, kontrolu için maslahatgüzarı refakatinde Ja· mışlardır. ___/ 
Yapılan hazırlıkJar, pon askri ve deniz ateşesi B d x. ~ ·rı~ ıne· oz o~an ıcra ve ı as 

3 _ Ticari mukavelelerin t.ı:. olduğu halde Çin Hariciye murluğundan: tith 
wir zuiyeeioden tatbikatı, Nazırı Vang-Sing Hui'yi ziya- D / 278 

.ı - İhracatçının dilekleri, ret etmiş ve kendisinden Çin osya No. 937 276, Ue-
5 N illid k . b J k Bozdox.anda çarşı mah• 

- • az e ı asma 0 u· hükümeti ordularının hareketi ~ tJt 
ma kombinaeının inoaau, sinde Beytullah kızı Firdel ·ııt 

hakkında malumat istemiştir. "' 6 - Kuoadasında bazı iktı11adi kansı Esmaya borçlu, ı i 
tetkikler. Maslahatgüzar, Luksuao ha- h ll . d ··ı- Llj)oJ 

çarşı ma a esın en o u n . 
Görülüyor ki, gerek İktısad disesinin iyi bir şekilde kapa· l d k 5 pıf verese erin en arısı a 

Vekilimiz, gerekse refakatindeki masını güçleştirecek mahiyette K ııı•· 
t ve oğulları Sadettin, .e _,. zevatıo zmir seyahatinde yapa- Nankin tarafından yapılabile- l K d ~r 

cakları tetkikler çok mühimdir. cek her türlü harekete Japon· ettin, Vahdettin, a 11 b~' 
Vekilimiz, lımirde bir müddet kızı Naimeye aid aşuğıda ı.. 

yanın mukabele edeceğini bil- · b•P kaldıktan sonra ~azilliye giderek dut ve evsafı yazılı incır ~"' 
fabrika inşaatının ne vaziyette bu· dirmiştir. l · ·· d k muştır 

Çin Hariciye Nazırı verdiği çe erı muıaye eye on 
1
93' lunduğunu bizzat görecektir. Bir 1 _ Tapunun Ağustos 

habere nazaran bina inşaatı hızla cevapta ezcümle şöyle de- T ve 1_5 N. sında kayıtlı So'd ... 
devamdadır. Montaj işleri de üç, miştir: d .. bU 11 

dört ay içinde ikmal edilecektir. J k • I Ç d oğanın Ziyaretli köyu 'ili' 
"- apon ıt a arı in e dunda ve Bici ovası me"ld :.ı 

Bay Celal Bayar Ku~ada&ına, serbestçe hareket ettiği bir d M l ~"' 
NaziJJi dönü~üode ugrıyacaktır. Sa· e tarfları, arık, o · jll 
tış kooperatifleri üzerinde, ehem- sırada kıt'alarımızın kendi top· ve Ahmet EM1n ve Mol. f,:er 
miyetlc duracağı muhakkaktır. Bü· raklarımızda yaptığı hareketler ve yol ve arık iie çevrili 1 ·od' 
tün bu tetkikleıin bilhassa şu is· hakkında malümat istemeği tar 5000 M. 2. ında olup i~ ıı' 
tihqal ve yaklaean ihra\· me,·simin· abes telakki ediyorum . ., 300 incir ag" acı ile tamaıJl1 • 

de• mınıaka v*' mü .. ıahsıl hesabıoa B ! · 13 (A A ) B l' d 1rtJ 
er ın, . · - er ın· 900 lira kıymetinde ol "1~9-tj büyük bir fayda temin edece~ioe J 

şüphe yoktur. deki Çin büyük elçiliği son 2 _ Tapunun Ağustos 'I' 
\'ekiliwizin, bu araılı& Çeşme· Çin hadiseleri hakkında neş- T. ve 2 N. sında kayıtlı ~ı 

ye kadar gi•lerclı. lıirl.:aı; giio ılin· rettiği bir tebliğde diyor ki: Kamışlar köyünün uzull~.s' ' 
lı•ıınıeı.i çok ınulılt>nıı•lılir. - 1901 Anlaşması muci- mevkiinde tarafları Şr. b" 1'lj 

\ \ \Dou· Sı, ııı \'ekillcri· hince bazı devlet elçileri elçi· H·· - G y 1 ve ber u ~. ve usnu, r. o 
1
. r -.q1 miıc \t• tleA,.rJi ıırk.uf.ı:-lann•ı lıo~ l'k h f lt d ç· e 1 

ı · mu a ızı namı a ın a ın- og" lu Osman, Şm. Bress _J " 
grldiniz rlc•riı. d b k k b 1 d o•tJ" 1. 

1 c ir mi tar as er u un ur· Ali ve berber oğlu "L,_ı.. '"-.: Ankara, 13 (Hususi)- ktı· ll"'P 'RI 
mak hakkını haizdir. Bu kı· ve Cn. Musa oğlu kızı sJ ti...1~. sad Vekilimi?. B. Celal Bayar, ~ P' ~. '11 04 

zmirde Kredi Satış Koapera- ııw- "' f taat ara sıra ufak talimler de çelerı'le çevr·ııı·, olup 7VV"1.-"ı' ~ .. 

'fi .1 'h . . . d yapabilirler. Halbuki Japonlar 2. ında ı·çı"nde 233 tane ·"' J • tı erı e ı racat vazıyetını te - r 

kik edecekler ve daha bazı bu anlaşmıya muhalif olarak ağacı ile 1 zeytin ağacı~~ ~ 1 

h iki senedenberi mevcudu bir armıJt ağacı ve 40 tane 
1 

ı.t' ~ mü im ticari meselelerle meş- J" 

fırkayı bulan asker tahşid et· asması ile bahçenin şiın' ~.td ~M gul olacaklardır. ıır "\ 
B C ı "l B K d mişler ve Çin hükumeti de narında altı taş dıva.rdsdrı• ı.f. ~İ.ıf. . e a ayarın, uşa a· 11 ...,. 

d k d müzakerelerle beyhude yere ag" açtan yapılmış bır o . .ııtl lıı· sın a i yağ ve Nazilli eki 11r !il 

b f b k f bu mevcudun azaltılmasına uğ- sofa ve bir ahırı havi .ıil .,.1tlı L:'. asma a ri alarını te tiş et- ,.. "llt 
meleri muhtemeldir. raşmıştır. zam bir evi üstü k•~ 7cfJ \ 1 

lktısad Vekilimiz, İzmirden Bu ayın· yedisinde Japon olup bahçe ve ev dsbı ttı 
b b K kıtaatı Çin hükumetinin kat 'i· lı"ra kıymetı'nde olduhtJ .. aıı' ~"ı sonra uraya ve uradan as- ıs ır' L'flıı 

yen muvafakatını almaksızın j b h es• J• ~·ıı tamoniye gideceklt>rdir. ş u iki incir ba ç ııtıll" ''-* Lukisiaoda geniş mikyasta ma· d alofl 6 
* * nevralar yapmıştır. Ve bir oğan icra dairesi 

5 
t 14·~ ~ 

Bu akşam şehrimize gelecek 10-8·937 salı günü sa• ·r V' ' 
Japon askerinin kaybolduğu ktı · 

olan sayın fktısad Vekilimiz ya kadar ihale edilece . ı ~ 
behanesile bu askeri aramak 15 şı t 

B. Cdal Bayar, Basmane is· s f k ef 0 Cı .tJC üzere Vang Ping Sicn şehrine e er ıyrn 111 ·pv 
tasyonunda merasimle karşı- z· aat ba ka a ols0 1 

Jt girmek istemişlerdir. ır " sın ı.dıf'' 
}anacaktır. fzmirde muhtelif k b J d ~ tı~ ~ Çin makamatı bu talebi mi · tarını u ma ıgı ıı 
iktısadi isler üzerinde · tedkik· .. · km"dığ' •• 

· reddettiğinden Japon kuvvt.>t· veya muşterı çı ~"" 
lerde bulunacak olan B. Belal k h d' d "k' · ·h l c bır' ..ı~1 lcri mez ur şehri mu asara ır e ı ıncı ı a ey tı•· 
Bayar, Nazilli ve Kuşadası f "h le ı 

etmişler ve şehre top ve mit- caktı r. kinci ı 8 ~ 
seyahatlerinden avdetle ,sehri· u·· ~ 

ralyöz ateşi açmışlardır. 24-8-93 7 salı gün .ıt11et1 
mizden fstanbula geçecekler k•r ~· 

2 T Binaenaleyh mütarekenin 14-16 dır. Bu sefer .,,c' ve 5 emmuzda Modada ı, ~ 
bozulmuş olması mes'uliyeti % 75 şi nazara alırırı11 .. ,. ' 1 yapılacak olan büyük deniz ,. ~ 

l tamamile Japonlara aittir. Bu sada ruçhan hakkı 0t!,,,ffl' yarış arına riyaset edeceklerdir. b.,., 
iktısad Vekilimiz, lstanbulda hadiseye sebeb olan Japon caklıların mecmuunll 
k askeri ise umumi karargaha lazımdır. .ııJ~' bir aç gün kaldıktan sonra • iıt ı" w 

kotra ile Akdeniz sahillerimiz- avdet etmiş bulunuyor. Artırmaya iştira!.: ıÇ 7,"J f' 
d b. ki Vaşington, 13 (A.A) - Ja- rıdaki kıymetlerin °0

• "'Jı 
e ır gezinti yapaca ar ve 1. . S ·t ha · · c . b . d •-çcS1 ·

1
pl ' 

b d k h ponya se ırı aı o rıcıy nıs elın e f>CY ar- tedl ~ 1111• u ara a te rar şe rimize uğ- ,, 
ki d nazın Hull ile görüşerek Çi- milli bir bankanın_ e JI 

1
,. .ı 

rıyaca - ar ır. 11 " 11 

A nin şimalindeki vaziyeti anlat- mektubunu veya ınillı 
1 

e01 il ı 
rn avudluk asileri mıştır. Çin hadiseleri diplo- istikraz bonuları kab~jrıfll~f ~ 
DUn idam edildiler matik mahfelleri meşgul et- cektir. llan tarihiııdeO cıı~" ıı · 

Tiran, 13 (A.A.) - Son mekte devam etmektedir. içinde işbu gayri~ edt ~· ' 
isyanın başlıca mesulleri Is· Londra, 13 (Radyo) - Roy· üzerinde bir hak id~;:,-e ~1ı ~ 
mel Toto, lsmail Guybrr oğ· ter Ajansının \'erdiği bir hn· )erin vesikaları ile Jaı b~'\~ı ~ 
lu, Hilal Suphi ve Ramazan bere gör("; 8 Japon tankı , racaatlan aksi halde 

1111
,d1 ~· 

Arako bu abah idem edil- müteaddid toplar ve yüz kam· tapu siciliyle .ııabit 0 tııl•'' 
mişlerdir. yon Japon askeri, Pekin ci· paylaşmadan hariç tıı c 

de ancak bu sayede elde 
edecektir.,, Demektedir. 

Londra, 13 (Radyo)-Deyli 
Meyl muhabirinin verdiği 
haberlere göre, general F ran
ko Madrid milis taarruzları· 
nın akamcti hasebilc yeni bir 
taarruz hazırlamağa başlamış· 
tır. Bu taarruz Valas • Barslon 
ve Madrid yolunu kesmeğe 
matuf olacaktır. 

Salamarıka, 13 (Radyo) -
General Frankonun Dük dö 
Kovkonkaya çektiği bir telg· 
rafta ispanyaya Rvddinde hiç 
bir mahzur· olmadı~• hildi
rilditl ıöylenmektedir. 

~ ' varında Çin kuvvetlerile bir !arı . bııl•'' (1)~ 
müsademeye tutuşmuşlardır. Müzayede vukıı 0ştt tS' 

-ı· f11 tJ( Muhareb~, saat 11 de baş· sim ve della ıye ·1'f11jş 
lamış ve 12 yi 40 geçe de aittir. Yalnız bir• 101b1l1~~-· 
sona ermiştir. Japon kuvvet- borçları dairece tandisirı' .;(rr. 
leri, f entay havalisinc çekil· Gayri menkul kcO h'I ıi' . der ,r 11 mişlerdir. le edilen kımsc .. der 13} 

P k. · ı T . ·1 "'hl t ıçın il, • c ın ı c cyemçın ccnu· verı en mu c ·fliS r 111~11 \. 
bunda ayrıca onbeş bin kişi· vermezse icra ve 1 .,.fi~'" 'il 
lik bir Japon kuvvetinin ta· üncü maddesine te ~ıı· 
haşşüd ettiği bildiriliyor. mele ifa olunacağ•· ıtc' ie0ı· 

Tokyo, 13 (A.A)- Domci işbu gayri men~:ıeroe 01,rt 
ajansına Şanghaydan bildiri· rıda gösterilen tarı de tfe 

111
e'1 

liyor: Japon bar.ka vr. men· doğan icra daircsıo ~•''"' ,ııııı 
:meal fabrikaları yeni laah· salonunda artırm~ ;,~ 
h"dl "ht t 1- • • ·1 daı'rc~ı· ndc satı 8 

u ere ı ıya LB gırı~ı mc ı "'' " 
mrmurların ailelerinin tahlıye· olunur. 



g·vazan: M. Ayhan 

ara, Yunanlı prensesterl,Doğanı neJ 
rede ve nasıl tanıdığını sordu.~:::Jr----

t sabah olmuştu. Gün 
, kendi sarayına ha-

tönderdi ve Rozitanın 
· i istedi. Böyle bir 
da ona şiddetle ihtiyacı 

Bilhassa, konuşmak, 
konuşmak, velevki saç· 

"Pan olsun, yapayalnız 
ara bakmak ıstırabından 
ık istiyordu. 
nın yüzünü görmek is
du. Sonra, teyzesi olan 

hastalaklı hemşire-
de hiç tahammülü yoktu. 

L. gelmemişti. 

·~.• ne olmuştu?. Başına 
l~et mi gelmişti? 
~ ihtimal vermiyordu. 

Doğan yakalanmış ol
bunu evveli zabıtanın 

L...:nd~n, saniyen Doka· 
°'lcabalarmdan anlaı:dı .. 

· açtı. Aşağıda iki 
nefer konuşuyorlardı. 

· "den birkaç cümleyi 
~t telaşının yerinde ol· 

,,.. bir daha anladı. 

· b~u sırada Rozita gel· 
· . Qlraz sonra da Prenses 

tondolu gözükmüştü. 

onu görünce sapsan 
falcat kalbini harekete 
~erin bir sevinçle ye· 
Lrladı ve karııdan ona 
~. irini, gizli ve ma· 

· • bir işaretle cevab ver· 

\i, ev\feli Dolcaya uğra· 
t...ı~~ •ncalc yarım saat son· 
~il111ifti. Dilber Yunan 

• odaya girer girmez, 
iını dudaklarına götürdü. 

~ •vaşl.. SükUnet ve iti· 

~·· llit' sendeledi. Kırık, 
'l\i. sale: 
'ıi. fey mi var? Ona bir 
~.alda? 
\.~idi. 
\L~)'ır, bayul... Hizmet· 
.. ~. kalacak mı, yalnız 
~llıız daha iyi değil mi? 
~ Rozitaya seslendi: 
~ ta, yavrum, bizi yal· 
' ve oJa kapısından 
~ 'Yrılmal.. Eğer Doka 

baıkası bu tarafa 
ltlecek olursa, hemen 

~~ür. 
~ t~ı Sinorina .. 

derhal bir ş~zlonga 

ŞQYle, yanıma gell. 
• 

t:.~ ~le°Ki~ara; Do
\."-t teldi mi hiç? 
1\ ;b~n gözleri, korku ile 
~ 1 oldu: 
~Vakit?. 

\ Rece •• Ve bu sabaha 

L. li,YI 
\~i r gelmedi. 
'

1 

l<iyaramn bileğini ya· 
~t 'd ~! ~· fı detle sıktı: 

' 
1
" misin?. 

\t' ~.ti~remeğe başlamıştı: 
' ~hım tabii.. Sabaha 

li· llladım ... 
~: hiçbir şeyden şüp· 
~ ın mi? Meseli sara
l~• llda bir hareket, bir 
~'-'ncı gölge?. 
~İ .. _ kendini tutamadı, 
a.""'tı: 
~tam geliyor, kor· 
·• ~ni iyi tutunuz. 0 

ve ben abaha 

kadar pencereden ayrılmadım. 
Kiyara, bembeyaz olmuştu. 

Vücudu, bir mermer kadar 
soğumuştu. irini, küçük, ka· 
elife çantasını süratle açta ve 
küçük bir şişe çıkardı. 

- Kiyara, kokla, kokla!... 
Kiyara, bir iki defa bu şi· 

şeyi kokladı. Alnından iri iri 
ter damlaları yuvarlanıyordu. 

- Gelmedi, gelmedi!.. 
Diye tekrarladı ve kekeledi. 

irini susmuştu. Siyah gözlerinin 
içine, koyu bir perde iner gibi 
oldu. O, endişeli olduğu, fakat 
bu endişesini zaptetmek mec
buriyetinde bulunduğu zaman· 
)arda hep böyle, gözlerinin 
parlaklığı silinir, kirpikleri 
yarı kapamrdı. 

Kiyara, doğruldu: 
- Birşey sorsam sizden? 
- Sor, Kiyara? 
- Doğanı siz, nereden ta· 

nıyorsunuz?. 

İrini, bu suali biç beklemi· 
yordu. Şaşırdığı, hareketlerin· 
den ve çehresinden belliydi. 
Kiyara, dikkatle ona bakı
yordu. 

- Onu mu? 
Dedi. 
- Evet prenses, o bir 

Türk, siz ise bir Yunanhsmız? 
irini, kendini toplamağa 

çalışıyordu: 
- Bunu sonra öğrenecek· 

sin güzel kız, sonra! işin için
de, bir siyaset macerası var 
ki, bizi birleştiriyor. 

Kiyaranın merakı büsbütün 
artmıştı: 

- Siyaset macerası mı?. 
Anlıyamadım. 

- Evet, o, bana besledi-
ğim emellerin tahakkuku için 
bana yardım edecek .. 

- Sonu 11ar -

lzmir Komutanlığı ilanları 
İzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan 
1 - Ankara garnizonunun birlikleri hayvanatı için 961800 

dokuz yüz altmış bir bin sekiz yüz kilo kuru otun 
19·1-931 pa1artesi günü saat 11 de kapalı zarfla ek· 
siltmesi yapılacaktır. · 

2 - Otun tutarı 31739 lira 40 kuruş olub muvakkat le· 
minatı 2380 lira 46 kuruştur şartnamesi 159 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2. 3 cü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlannı havi teklif mektublarım yazılı gün 
ve saattan bir saat evveline kadar Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. 

2198 2 6 10 14 

lzmir Mst. Mv. Sa. Al. Ko. nundan: 
1 - Ankara garnizonu hayvanatı için bir milyon altmış 

altı bin kilo arpanın 19· 1 ·931 pazartesi günü saat 15 
de kapah zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Arpanın tutarı 38376 otuz sekiz bin üçyüz yetmiş altı 

3 

lira olup muvakkat teminatı 2878 lira 20 kuruştur. 
Şartnamesi 192 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve
sika ve teminat< makbuzlarını havi teklif mektublarını 
yazılı gün ve saattan bir saat evveline kadar Ankara 
levazım amirliği satın alma komisyonuna vermeleri. 

2199 2 6 10 14 

lzmir Müstahkem Mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesat için kapalı ı:arfla 

eksiltmeye konulan (918) ton gürgen odununa istekli 
çıkmadıtından bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - ilk pazarhtı 2317 /937 cuma günü saat 15 de levazım 
amirliti satın elma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Odunun tutarı (16065) on altıbin altmış beş lira olup 
muvakkat teminatı (1204) lira 88 kuruştur. Şartnamesi 
bergün komisyonda parasız görülür. 

4 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatte komis· 
yona gelmeleri. 2343 

lzmir Mst. Mv. K. Sat. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Ankara garnizonu birlikleri için 2640 iki bin altıyüz 
kırk ton levamarin kömürünün 20-7-937 salı günü 
saat 15 te kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kömürün tutarı 50688 ellibin altıyüz seksen sekiz lira 
olup muvakkat teminata 3784 üçbin yediyüz seksendört 
lira 40 kuruştur. Şartnamesi 254 kuruş mukabilinde 
komisyondan verilir. 

3 - isteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını 
yazılı gün ve saatten en az bir saat evveline kadar 
levazım amirliği Sat. Al. komisyonuna vermeleri. 

2201 2 6 10 14 

İzmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
Ankarada Erat pavyonları ile ahırlar yapısı kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. Keşiflerin tutarı 128462 yüz yirmi se· 
kiz bin dört yüz altmış iki lira beş kuruştur. Keşif proje ve 
şartnameleri parası ile inşaat şubesinden verilecektir. ihalesi 
15/7/937 perşembe günü saat 11 dedir. ilk teminatı 7673 
lira 10 kuruştur. Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde istenen belge· 
lerle birl;kte teminat ve teklif mektuplarını havi zarflar ihale 
saatmdan en g~ olarak bir saat evveline kadar M. Mv. Sat. 
AL Ko.na veninler. 2357 

Sayfa 7 

EOl{ALMiNA 
Grip, Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş agrıları, Artritizm 

lzmir harici askeri satın alma ilanları 
Burnava Tümen Satın Alma Komisyonundan: 2352 

Cinsi Miktarı Mahalli Umum tah- Muvakkat Münakasa Tarih Gün Saat 
Kilo min tutarı teminat şekli 

Lira Lira 
Saman 261000 Burnava 6525 490 Pazarlık 16/7/937 Cuma 10 
Saman 89000 Ödemiş 2225 167 Pazarlık 16/7/937 Cuma 10.30 
Saman 50000 Gaziemir 1250 94 Pazarlık 1617/937 Cuma 11 

1 - Yukarda miktar ve mahalli yazılı samanlara talip çıkmadığından yeniden pazarlık su· 
retile satın alınacaktır. 

2 - Pazarlıkları hizalarında yazılı saatlerde olmak üzere 1617/937 cuma günü yapılacaktır. 
3 - Şartnameleri komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Burnava Tümen Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Sökedeki alayın senelik ihtiyacı için 71500 kilo linyit 

maden kömürü açık eksiltme suretile münakasaya 
konulmuştur. 

2 - Açık eksiltmesi 19·7-937 Pazartesi günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

3 - Umum tahmin tutarı 715 lira olup muvakkat teminatı 
54 liradır. 

4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - isteklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki askeri satın 

alma komisyonuna gelmeleri. 2 6 10 14 2171 

1 - 23 Haziran 937 gününde yapılan münakasasında teklif 
olunan fiatler yüksek görülen 395830 kilo ekmek 15 Temmuz 
937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 te kapalı zarf 
usulile alınmak üzere tekrar münakasaya konulmuştur. 

2 - işbu 395830 kilo ekmeğin muhammen bedeli 42551 
lira 72 kuruş olup muvakkat teminatı 3191 lira 38 kuruştur. 

3 - Şartnamesi 213 kuruş mukabilinde komisyondan her 
gün alınabilir. 

4 - isteklilerin 2490 sayıla kanunun tarifatı dahilinde tan
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komis· 
yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeler. 

30 5 9 14 (366712115) 

il daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmcğe konulan iş : 

Açın tutarı 

Bu işe ait şartlar ve ev· 
raklar aşağı yazılmıştır 

istekliler 

ihalenin yapılacağı yer, 
tarih, gün ve saah 

Eksiltmeye girebilmek 
için gereken belgeler 

Muvakkat teminat 

Dikili · Ayvalık yolunun 7 +030 
15 + 533 kilometreleri arasın· 
daki şose yapısı. 
(44627) lira (64) kuruş 

A) Kapalı eksiltme projesi 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genci şart· 

namesı 

D) Fenni şartname 
E) Açın ve kroki 
Bu evrakları lzmir · Ankara · ls
tanbul bayındırlık direktörlük· 
lerinde gÖ?'üp inceleyebilirler. 

29/T emmuz/937 perşembe gü
nü saat 11 de il daimi encü· 
meninde. 

937 takvim yılına mahsus Bayın· 
dırlık bakanlığından alınmış mü· 
teahhitlik ve Ticaret odası l el· 
gel eri. 
(3347) lira. 2362 

Veteriner direktörlüğünden: 
Vilayet aygırlarının 937 yılı arpa, yulaf ve ot ihtiyaçlarının 

ihalesi on gün uzatılmıştır. ihale tarihi 22 temmuz 937 per· 
şembe günüdür. 2353 

Ahkamı şahsiye sulh hukuk ibaret ise üç ay içinde mah-
mabkemesindcn: kemeye müracaat etmeleri. 

1 - Ölü Tepecikte Kızıl· 2 - Ölünün alacaklı ve 
ırmak sokağında 17 /5 No. lı borçlularının bir ay içinde 
evde Zafranbolulu Ahmet kızı mahkemeye gelmeleri ilaıı 
Cemilenin varisleri kimlerden olunur. 2349 

lzmir Mst. Mv. Sat. Al. Ko. nundan: 
1 - Tayyare alayının 17000 kilo sığır eti ihtiyacı açık ek

siltme usulile alınacaktır. 
2 - ihalesi 30/7/937 cuma günü saat 16.30 da kışlada 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedeli 4760 lira muvakkat teminatı 

351 liradır. Şartnamesi her gün komisyonda görü· 
le bilir. 

4 - isteklilerin Ticaret odasında mukayyit bulunmaları 
şarttır. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü madde· 
lerinde yazılı vesikaları ve muvakkat teminat makbuz 
ve mekt11plarile birlikte ihale saatmda komisyona 
müracaatları. 14 20 24 29 2354 

lzmir Ahkamı şahsiye sulh 
hukuk mahkemesinden: 

l - lzmirin Karşıyakada 
Hengam sokağında 16 No. la 
evde oturan Selir.ikli Halim 
kızı Mihribanın varisleri kim· 
lerden ibaret ise vesaik ile 
beraber üç ay içinde mabkc· 
ye gelmeleri aksi takdirde te· 
rekesi hazineye devrolunacağı. 

2 - Ölü Mihribanın ala· 
cak ve borçları ilan tarihin· 
den itibaren bir ay içinde 
mahkemeye müracaat etmeleri 
ilan olunur. 2350 

Fransızca ders al
mak istiyenler 

Fransızca dersinden ikmale 
kalanlarla yeniden Fransızca 
ders almak istiyenlerin bibak· 
kın istifade edebilc-cekteri sa
lahiyetli bir muallim, · bu di· 
!eklerine müsaid şartlarla ce
vab vermeğe hazırdır. lstiyen· 
!erin yazı işleri müdürlüğü· 

müze müracaatları .. 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlu 

Cilt ve TenaaUI haatahk
ları ve elektrik tedavisi 
lzmir · Birinci beyler sokağı 
Elbamra Sineması arkasında 

Tt:lefon : 3479 

Göz Hekimi 
Mitat Oral 

15 Ağustosa kadar seya· 
hatte bulunacağı sayın müş
terilerine arzeder. • 

l il l l l ll 1111111111111111111111111111111111111111111111 

FOTO 
Refik Lütfi Or 

Ze11lcinizi olcşagacalc poz 
'/"emiz işçilik 

Hükumet civarı Kaymakam 
Nibadbey caddesi No. 20 

ll l l l l l il l il il l il il 1111111111111111111111111111111 l l il .. .... ; ............... ... 
OORSA 

OzUm satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

115 Es. Aba. Ban.12 25 

17 M. J. Taran. 14 50 

132 Yekun 

449340 Eski satış 

449472 U. sataş 

Zahire aatıtları 

K. S. 
16 50 

15 so 

Ç. Cinsi K. S. K. S. 
406 Buğday 4 75 6 25 
122 Susam 14 SO 14 7s 



Sayfa 8 ANADOLU 
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Vapur Acentası Ucuz, taze ve temiz ilaç çeşidleri _ Tabiatın şifa kaynakları 
ZEGLUGA POLSKA A. B. - -

KUMPANYASI - Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında = Karakoç ıllcala 
,,LECHISTAN,, motörü 21 _ -

I~~~~;~Gb~~~~~e;~eo~~ = H©ııfirtHdô Nü~lhıe'lt Çançaır ~ Seferihisarm senelerdenberi ve herkes tarafmdan 
mış, etrafının yeşilliği ile güzel manzarası ve daimi 
akan berrak sularile şöhret alan (Karakoç) ılıcaları 
mıştır. Müzmin romatima ve kum hastalıklarına şifası 
rübe edilmiş bu şifa yurduna gitmek iıtiyenler Biriocİ 
donda (12) numarada Sef t:rihisar otobüslerine m .. 

ZIG limanları için yük ala- - -

ca~:~~E~~~t~:~: 14 =Sıhhat Eczahanesİ~ ı 
Tem muzda MALTA, CENO-

Telefon : 2361 D. 15 
= = ı 

VA ve MARSIL YA limanları - d b 1 
için yük alacaktır. = n e u unur. - - iç hastalıkları mQtehassısı 

Yolcu kabul eder. •·11rıı1111rını11rıı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllJi D r. c: e 1 a· 1 Ya rk 1 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLİ 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 

Telefon: 4142/422112663 

biri 
lzmir Memleket hastanesi dahili hastalıkları seririyyat 
ikinci Beyler sokağında inhisarlar tütün satış deposu 
şısında 65 No. lı muayenehanesinde hastalarını kabule 
lamıştır. Telefon, 3956 

Evi: Göztepe tramvay caddesi Göztepe a 
manı karşısında lro. 1018 Tele. 2545 

...... :mm ............. ı lzmir Memleket Hastanesi 
Tabipliğinden; Olivier ve 

Şürekisı 
Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THEELLERMAN LINES LTD. 

" OPORTO ,, vapuru 10 
temmuzda LIVERPOOL ve 
SWANSEADAN gelip yük 
çıkaracaktır. 

" POLO ,, vapuru 1 O tem· 
muzda LONDRA, HULL ve 
ANVERSTEN gelip yük çı
karacak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
alacaktır. 

DEUTSHE LEV ANTE 
LINE 

.. DELOS,, vapuru l 1 tem
muzda HAMBURG, BRE. 
MEN ve ANVERSten gelip 
yük çıkarecaktır. 

Tarih ve navlunlardaki de· 
ğişikliklerden acenta mes'u
livet kabul etmez. ----------V.N. 
W. F. H. VAN-
DerZEE& CO. 

AMERiKAN EXPORT Ll
NES 

The EXPORT STEAMSHIP 
CORPORA TION 

"EX CHANGE,, vapuru 20 
temmuzda bekleniyor. NEV-
YORK ve BALTlMOR liman· 
lan için yük kabul eder. 
AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
PiRE AKTARMASI SEYRi 

SEFERLER 
" EXCHORDA ,, vapuru 

16 Temmuzda PlREden BOS· 
TON ve NEVYORK- için hare· 

ket edecektir. 
Seyahat müddeti: 

PJRE • BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME RO-
UMAIN. BuCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÔS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 

LIVERPOOL 
"DROMORE., vapuru 18 

T cm muzda LIVERPOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAZ, VAR
NA. KÖSTENCE, SULİNA, 
GALA TZ ve iBRAİL liman· 
!arına yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDEL
HA VSLINJE 

OSLO 
"BAALBEK,, motörü 23 

Temmuzda bekleniyor. PiRE. 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
manları için yük alacaktır. 

Vapurların isimleri, ıelme 

, __ 

HAYR61T~ 
ç;izER 

lzmir Memleket hastanesinde 1-1-937 tarihinden .3 
tarihine kadar vefat eden eşhasın iç ve dış elbisesi, a 
vesairesi 9-7-937 tarihinden 29/71931 tarihine kadar 
müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin arbr 
olan 29-7--;37 tarihine rastlayan Perşembe 11günü saat 
12 ye kadar lzmir Memleket hastahanesine müracaatı 
olunur. 10 14 18 22 2 

Lise ve orta okullar alım 
tım komisyonu başkanh ~ 
dan; 

Oranlama % 7 ,5 
Beher kilosu Adet Kilo Cinsi değeri kat 

Lira 
200 8 1600 Çelik örs 65X1600 : 1040 

fzmir bölge San'at okulu için yukarda yazılı sahn a 
olan çelik örs 817 /Q37 tarihinden itibaren 20 gün m 
açık eksiltmeye konulmuştur. fste~liler nümune, şartn 
fenni şartnamesini görmek üzere hergün okulda gö 
ihale günü olan 27 Temmuz. 1937 tarihine rastlıyan 
saat 16 da ve kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı 
buz ve vesikalarla birlikte hükumet konağında Kültür 
sinde toplanan alım satım komisyonuna baıvurmal 
olunur. 8 14 20 26 

Dikkat 

Cürkpazarı 
lbrahim Karak 
Odun pazarı Kebabçılarda ( 3) numarah ticaret 
bu kere daha genişleterek gr:ne Odun pazarında 
Bankın çıktığı eski Bayrakb ( 12 ) numaralı ma 

naklettiğimi muht'!rem m(işterilerime arzederi ---• .11111111111111111111111111111.. Doktor 
-

.... .am!~~~'!ml--~~~~--~11111111 .... ~--~------............. -
"UMDAL,, Umu. Askeri fabrikalar umum mü- : A. Kemal Tonay 
mi Deniz Acenta- dürlügv Ünden: 

lığı Ltd. 
Hellenic Lines 35 kalem çelik 

L• •t d Tahmin edilen bedeli 24865 lira olan 35 kalem çelik As· imi e keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 
PHELPS LINE 1 Eylul 937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla ihale 

"UTSIRE,, vapuru 20 Tem- e-dilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta-
muz beklenilmekte NEVYORK l~plerin muvakkat teminat olan 1864 lira 88 kuruşu havi tek-
limanı için yük alacaktır. lıf mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 

"TÜRKIA,, vapuru 26 tem- vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
muz beklenilmekte ROTTER- maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü-
DAM, HAMBURG ve AN- racaatları. 11 14 16 18 2291 
VERS limanları için yük ala-

ca~.ıs'ELGION,, vapuru 10 Gümrük muhafaza genel ko--
ağustost beklenilmekte ROT- mutanlıg\J 1 lstanbul satınalma 
TERDAM, HAMBURG ve 
ANVERs limanları için yük komisyonundan: 

Bakterigolog ve bul111ıcı, salıın: lıatalılclort 

Birinci Sınıf Mutahassısı = (Verem ve saire) = Baıımabaoe iııtaııyoou karımndak.i Dibek eokak bafmda 30 
_ ev ve muayeoehaneııiode ııabah uat 8 den ak .. m eaat 6 
_ kadar haııtalannı bbul eder •il l lll lll lll llll lll lll l lll lll il lll l lll lll llllll lllllllllllilllll Tele/on: 41 J 

il daimi encümeninden; 
Eksiltmeğe konulan iş 

Aç ın tutarı 

!Ju İşe ait şartlar ve 
evraklar aşağıda yazılıdır 

lzmir • Menemen yolunllf 
9 + 250 kilometreleri 
ıosenin katranlanması. 
(6961) lira (41) kurut 

A) Eksiltme projesi 
B) Sozbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri f 

namesi 
O) Açın ve proje 

alacaktır. 
Birinci kordonda "UMDAL., 1 - Gümrük muhafaza eratı için 6232 çift fotinin 19/7 /932 istekliler 
UMUMİ DENiZ ACENTA- pazertesi günü saat 16 da kapalı zarfla eksiltmeşi 

Bu evrakları Bayındırlı~ 
törlüğnde görüp incel 

LlGI LTD. vapuru acentalı- yapılacaktır. ihalenin yapılacağı yer, 
ğına müracaat edilmesi rica 2 - Tasınlanan tutari 26797 lira 60 kuruştur. tarih, gün, ve saatı. 
olunur. 3 - Sartname, evsaf komisyondadır. 134 kusuş mukabi-

Riz binasında No. 166 linde verilir. 
Telefon : 3171 4 - isteklilerin ilk teminat olarak 2010 liralık vezne mak· 

buzu veya banka mektuplarile birlıkte teklif mektup· Eksiltmeye girebilmek 
larını belli günde saat 15 şe kadar Galatada eski için gereken bel~ler 

29 /Temmuz/ 937 P~ 
nü saat 11 de il d 
meninde. 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde girişi· 
lem ez. 

gümrük binasındaki komutanlık satınalına komisyo-

nuna vBmekri. 2071~~2~7~3~~8~1~4~· ...... ~~M~uv~a;k;ka;t~t;e;m~in;a~t ......... ~~(5~2;~~li~~~-~~~~~ .. __ ................................. --................ . 
Pu•• f'İen Şahap Tesiri tabii, eısiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, lıol#li 

' rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar buna tav•iye ederi• 


