
tı 
1~erika donanmasının, ge
-.:cek seneye kadar ikmal 
eclllecek zırhlılarla 1 mil· 
Yon 555 bin ton olacağı 
&Gylenivor 

" . 
........:::::::-----------------------~ 

• uı·usAL 
lzmirde çıkar, akpmcı IİyauJ l'Uetedir 

• Bulgar bakanlar heyeti, son 
toplantısında tuz ve petrol 
iohisarıoın kaldırılması hak
kındaki kanunu tasdik eyle
miştir. 

Telefon : 2776 ıi' ~ : 2 - No : 471 

Süveyş kanalı · kapatılıyor mu? 
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l asırga Zaimisin çekilmesi 
~11 • Bordo yo· tahakkuk ediyor 
ı.._ il kapandı 

'-'-.,'~•al 25 (Ôzel) - Fran· 
~ Jıroııd tehrinde vukua 
._ t I lcııırga, telgraf 
~. ~ ef?rı tellerini ha· 
L''''ii gibi, Tolon ile 
it. k '"•ııııdaki ıimendi· 
~~ epr&lerini yıkmııtır. 
~ •llt, lılli temin edi· 
~ ~tir. Kasırga bölge· 
-- (~~lerce ağaçlar uçmuı 
' lla 'Yeıı) de feci bir du· 

•ıl olmu,tur. 

Zogo 
biktatör mü 

tat. olacak ? 
~,~l>ıaı 25 (Özel) - Bel· 
~ ao

11 
Çı~arı Pravda gaze· 

\'-
11Y•ııı Arnıvud 

"-did•ebebiyet v~rdiğini 
~tlcı •rı •orıra diktatör-

111 •lrecetini yazı-

istifa, başbakan Çaldarisin Avrupa· 
rlan avdetinden sonra olacak 

M. 7,cıimis 

İstanbul 25 (Özel) - Ati
oa 'dan hab~r veriliyor: 
Cumurbaıkaoı M. Zaimisin 

baıbakan M. Çaldarisin Av
npadaa aYdetiadea •••ra 

makamında 

istifa edeceği hakkınca ki 
haberler teeyylld etmekte· 
dir. M. Zaimiı, cumurluk içia 
verdiii ıadakat yeminiai 
bozmak ittteai1or. 

Ekonomi bakanımız Celal Bayar Istanbula gitti 

Celal Bayar dünDolaplıkuyu 
ocağını ve Esnaf birlik
leri hürosıınu açtılar 

Trakya genel müfettişi General. Kazım Dirik te 
dün gitti. Ve törenle uğurlandı -

iş kanunu935te muhakkak çıkacak 

Ekonomi bakanımız Celal Ba
')'ar, Trakya genel espekteri 

Kazım Dirik ·ıe birlikte 

Dolaphkuya kamunu parti 
'OCağı din, evelki gece Na
lllUi'clea tehrimize dinen 
Ekonomi Bakanımız Celil 
Bayar tarafından açılmıştır. 

Daha sabahtan, blltUn ya
karı mabalJlt balkı parti 
ocak binam anine toplan· 
mafh. Caddeler ve ocak 
binuı bayraklarla donatıl· 
mıı, biaanın kap11111a bir 
karc:leli bağlanmıfh. 

Saat 11,lS te ekonomi 
baka111mız, yanında ilbay 
Fıılı, Gllleç, Trakya ıeael 
eıpekteri Klzım Dirik, parti 
Mfkaaı Yoıgad saylavı Avni 
Doian, ıarbay Behcet Uı, 
pbrimiıde bulunan Saylav· 
lar olduğu halde otomobil· 
lerle Dolaplıkayu'ya r•lmit
ler, coırun tezahtıratla 
karıılanmıılardır. 

Merasime Dolaplıkuyu ocak 
batkanı Mehmed Kemal'in 
bir ıöylevi ile baılanmıı, 
bundan sonra kilrsllye çıkan 
parti il yönetim kurulu baı-
kanı Avni Doian bir ıiSylev 
vermiı; Dolaplıkuyuluların 
ocak binasının yapılmasında 
g6ıterdikleri özverenliğe ale· 
nen teıekkilr etmif; bu bina· 
nın, ulusun, baıarıcı önderi 
Atatnrkten aldığı hızla 
ve bin mahrumiyet içinde ne 
ıekilde meydana getirildiğini 
izah etmiıtir. 
Baıkanımızıa söylevini mil· 

teakip öğretmen Bellcis Bil
manda bir söylev vermiştir. 
Belkisin söylevinden sonra 

klrsilye Ekonomi bakanımız 
çıkmıılar ve t• k11a hitabeyi 
ıöylemiılerdir : 

.. Dolaplıkuyulular, ayın 

arkadaılar 1 
Siıi çok yakından tanıdı· 

tamı iddia edebilir ye bu iti· 
barla llyliyebilirim ld, •••· 

le kete sadakati çok ıeversi · 
niz. Bilbasaa vefa uğurunda ı 
yılmaz bir kudretiniz vardar. 
fAçbğmız Halk partisi, doğ· 

rudan doğruy• memleketi 
kurtaran ve hepimizin kal· 
binde yaııyan Atatürküo nu· 
runu taıımaktadar. 
Burada hem ıabsınıza, hem 

çok sevdiğiniz farkanaza hiz· 
met etmek yolunu bulacak
aınız. Sizi telJrik ederim. Ba- • 
na bu~bayırh itin açma tö· 
reninin baıkanhk şerefini 
verctiğiniae ve değersiz şah
ıım hakkında göıterdiğioiz 
iltifata te,ekknr ederim.,, 

Ekonomi bakanımız alyJe
viai mlteakip klrailden İ•· 
miı ve kapıdaki kordelayı 

keaerek ocak binasının ktı

ıat resmini yapmııtır. Ocak 
binaıı gezildikten ıonra bir 
müddet içeride istirahat edil
mit ve rene halkın alkııları 
arasında otomobillerle Do· 
laplıkuyudan aynlmıtbr. 

işçiler Birliğinin açılma 
Ulreni. 1, kanunu bu 

devrede çıkiyor 
Celil Bayar, refakatında· 

kilerle birlikte Dolapbkuyu· 
dan dotruca eınaf ve iıçi 
birliklerinin birinci kordon· 
daki binasına gelmiıler ve 
buranın da açılma USrenini 
ya pmıılardır. 

Sırh 
Kabinesinin istifa 
:edeceği~~yalaudı r, 

M. Sıoyadinoviç 
lstanbul 25 (Ôıel) - Yu· 

ıoılavya bakanları arııında 

~ıkaa ibtillf tlıerine Sto)'ı • 

Parti b~kammız Avni Doğan 

Yilzlerce işçi ve eınaf Ce· 
Jil Bayar'ı alkıılarla karııla
IDlfbr. Bakaaımıı kapıdaki 
kordelayı keaerl&en .. Muvaf· 
fukiyetler Dilerim." Demiı 
ve kordelıyı kestikten ıon· 
ra içeri girilmiı ve ıalona 

çıkalmııtır. 

Yilzlerce esnaf ve iıçi 
konferans salonunu dolduru· 
yordu. Sayın bakanımız ve 
ref aka tında kiler iıçilerin 
ara11nda kilrılilerde yer 
almıılardı. 

Birlikler b&roıu tefi Oı· 
man Şen celseyi açtıktan 
sonra parti baıkanımız AYni 
Doğan söz ılmıı ve bilronan 
teıekklilil ıartlarını, fayda· 
larını izah etmiı, kilçük es
nafın kredi bulamadığı•• ve 
bu yüzden it yapamadığını 
ileri alirmilı, verilen aidatla 
(kredi temini için) bir koo• 
peratif teıkil edilmek arzu 
edildiğini ve partinin bu hu· 
suata karar verir vermez bu 
işe baılanacağını anlatmıı ve 
birliklerin ekonomi bakanlı· 
ğıoa bağlı bir teıekklll ol· 
duğunu beyan eyliyerek 
sayın Celil Bayar'dan ban 
dileklerde bulunmuıtur. 

Bunların arasında en 
önemlisi, esnaf birliklerinin 
bakanlar bey' eti kararile it 
gördüğü ve bu hususta bir 
kanun çıkaralmaıı lüzumudur. 

Avni Doğan'ın bu izaha
tından sonra ekonomi baka· 
nımız şu beyanatta bulun· 
muşlardır: 
- Devamı 2 inci sahi/ ada -

diaoviç kabinesinin istifa 
edeceği hakkındaki haberler 
aıılaızdır. Stoyadiaoviç, Yu· 
roslavya'da en çok itimat 
kazanmıı bir ıabıiyet olmak 
itibarile istifa ette dahi, ye· 
ni kabinenin teıkili tekrar 
k••diıiDe bıyıle edilecektir, 



(0luıa18lrllll)1 -i . 26 A~tJ 
.. :isiktet yar•Ş• _ _ Ekop.Omi hakanımız lstanbula gitti, 

Dun k yarı~ lar da -Başıarafı birinci salıifede - na ihtiyaç hasıl olahileceğin· daki hir Avrupa'lı mlltehaa· pay ayırmak imkAn •• ,, 

tıalıH 2 

., " Arkadaşlar 1 den muhtelit bir encümen ıun getirerek büro ile hizme· detini bulalım." . k• 

R • t h • • • . Jd • Hepimizin billiıtisna mütte· ayrtldı. Ve faaliyete geçti. tini birleştirdim. Sayın bakanımızın ış ~· } a } rın Cl ge } fik olduğu bir nokta vardır. Kamutayın son içtimaında Kanunu eline alınca bu nu~unu.?. bu. de~rede e ç.ı;1ç 
Bu, memelekette iş bayabnın bu projeyi bu celsede çıka- büro .çok yakından işcilerle cagı muıdesı, yuılerc ıdar· 
bir an evvel tanzimidir. Şftp· rıp çıkarmamak isteyip is- alikadar olacaktır. Kanun ve esnafın !yüıilnU gO •f' 

K.S.K 
ta 

Burnova'lılarla yaptığı maç-
2 · 2 beı·ahere kaldı 

Dün şarpi yarışlarının so· 
nuncusu, Karşıyaka sahille· 
rinde yapıldı. Bu yarışa Re
fik girmemiş ve ilk iki gün· 
lük puvanına diğerlerinin 
yaklaşmasına imkan olmadı· 
ğı için puvantaj sonunda bi
rinci olmuştur. 

Son yaraş ilk iki günkü 
yarışlara nazaran sönük ol· 
muştur. Buna da sebep ha· 
vanın durğunluğu, takip ha· 
kem f motörünün bozulması 
ve birinci olarak başta gi· 
den Zübtü'nün devrilmesi 
dir. 

Mamafih ikinci vaziyette 
bulunan Rifat Zühdünün ye· 
rini alarak sona kadar bu 
şekli muhafaza etmit ve ıon 
günün birinciliğini kazanmış
tır. ikinci de Fuattır. Bu 
on yarııtan sonra puvantaj 

vaziyeti udur: 
Birinci Refik puan 238, 

ikinci Rifat Işıl 205, üçüncü 
Arif 73. Bu üç arkadaş 
şehrimiz yelkenciliğini tem· 
silen yakında ızmir'de yapı· 
lacak Türkiye birinciliklerine 
gireceklerdir. 
lzmirspor kongresi: 

Dün fevkalade olarak top· 
lanan lzmirspor kongresi ni· 
zamnameye uymıyan bazı 

münaka alardan sonra ku· 
llibün yeni iş ilyelerini seç· 
miştir. Bu kongrenin toplan· 
tısı eski yönetim kurulunun 
noksan kalmasından ileri 
gelmiştir. 

Yeni idare heyeti Yusuf 
Ziya, Hurşit (Mühendis), Ad
nan, Haydar, Muzaffer ve 
Bihterdir. Mükemmiller de 
Nazif, izzet ve Seyfeddin. 
lzmirsporun yeni iı adamla· 
rına vulık dileriz. 
Bisiklet SOr'at Birinciliği: 
Dün saat 8,30 da Mustafa 

bey caddesindeki asfalt yol· 
da bölge bisiklet ür'at ko· 
usu yapıldı. İki seçmede 

Cevdet, Şevket birinci ve 
Mustafa, Ali ikinci gelmişler 
dir. Bunların ikisi lzmirspor· 
lu, ikisi de Altayhdırlar. Son 
finalde Mustafa ve Cevdet 
beraberlikle yarışı bitirdik· 
lerinden ve Şevketin de kas
den düşürülmesinden dolayı 
bu yarışın finali gelecek 
hafta yapılacaktır. Gençle· 
rin aldıkları derece iyi ve 30 

saniyeyi geçmemiştir, bu mü 
sabakaların yapıldığı saba 
400 metreden fazladır. 

Bornova • Karşıyaka 
yıldırım maçı 

Son günlerde muhtelif sa• 
halarda yaptıkları maçlarda 
iyi neticeler alan Karşıyaka 
kulübünün Yıldırım futbol 
takımı dün Bornova gençler 
birliğinin daveti üzerine Bor· 
nova' ya;gitmişlerdi. Bornova 
takımile yaptıkları bu maç 
çok ilgili olmuş ve her iki 
taraf ik iıergol yaparak be· 
rabere kalmıılardır. Gençler 
Boınovalalar tarafından uğur· 
lanmıtlardır. 

Halk sahasında 
Dün Halk sahasında Do· 

kaz EylUI • Yükselmeyi 3-2, 
Dokuz Eylül 8. • Parksporu 
1 ·0, Yükselme • Hilal takı· 
mını 2-0 yenmiıtir. 

Kahramanlar Hacıhüseyin
ler maçı, Kahramanlar saha· 
ya çıkmadığından yapılma· 

mııtır. 

bulgarlar 
Petrol ve tuz inhisa· 

rını kaldırdılar 
Sofya, 25 ( A.A ) - Ba· 

kanlar kurulu, petrol ve tuz 
ekitlerinin kaldırılmasına dair 
olan kararnameyi kabul et· 
miştir. 

Ulusal 

Birlik 
Gandelik aiyaaal gazete 

Sahibi: Haydar RQ.şdü Ôktem 

Nefriyat müdürü : 
Hamdi Nüzheı 

Telefon: 2776 
Adres : lzmir ikinci 

Beyler sokaiı 
Aborıe ıarıları : 

700 kuruı senelik ' 
400 .. aJtı aylık 

ilan şartları 
Resmi ilinlar için : 

, Maarif cemiyeti ilinat 
1 bürosuna müracaat edil· 

melidir. 
Hususi ilini r : idare· 

hanede kararlaştırılır 
Basıldığı yer :ANADOLU 
matbaası - : >"' :: ..... ..,t. 9' .. _ 'ii -· '~~c.- ..... , . . 

• 1 ', . . ~ • .,. • •• " , !' ,. 

lstanhul ve ya 
Şeker Fbrikaları 1,ilr Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000~f il rk lirası 
İstanbul Bahçe kapı dördüncü Vakıf han 30-40 

fotoğrafhane ve 

fotoğraf malzeme mağazası 
Hamza Rü.stem beyin f oıografhanesi, iz mirde en 

fotoğraf çekmekle şöhret bulan bir san'at ocagıdır. En 
müşkülpesent olanlar dalıi, burada çektirdikleri f otokraJ· 
lardan memnun kalmışlardır. 

Hamza Rüstem beyin, foto{5raJ malremesi satan ma· 
gazası da muhterem müşterileriniTı ince zevkleri1'e g~re 
her çeşit mallan, foıograr makinelerini bulundurmakta· 
dır, Bir zıyareı her şeyi ispata kfifıdir. 

(lzmir • Başturak caddesi, Refik 

hesiz bu bayat asırlardanberi temediğimi bana sordular. çıkınca bu büroda faaliyete müı ve salon alkııları 1 
ihmale uğramıştır. Bunun Kendilerine verdiğim cevap geçecektir. Ayni zamanda seslerile çınlamıştır. 100• 

milli iktisadiyatımıza tama· aynen şudur: kllçük sanatlar blbosu da Celil Bayar bund~ıı ,,ıarl 
men uygun bir şekilde tan· -iş kanunuoun biran evvel arzettiğim tetkikat sonunda ra buroyu dolaşmış, ışY ,e 
zimi için vakitten kaybedil· çıkarılmasını şüpbesizki, ar· iıe baılıyacaktır. könuşmü • iıah_at •

111111 tır - b d .. - ., ıtısııt 
diği muhakkaktır. zu ediyoruz. Fakat arzu hiç Biraz evvel s&ylediğim -gi· ura an memnun 8

1
1 

• ,,fcC 
Hepiniz bilirsiniz ki cumu· bir zama'n kanunun ebem· bi işci hayatındaki sistemi· fzmirpalaı'taki zı} ııılİ 

riyet Halk partisi iş hayatına miyeti dahilindeki tetkika- miz, parti proğramımızda \'C Celal Bayar'ın aııe 
büyük ehemmiyet vermekte tına mini olmamalıdır. Za· sarahaten yatılıdır. O da söylevi: t~ 
ve bük6met te bunda kuv· rar yok, kanunu 935 yılı ne aayin hakkını sermaye, lzmir tecim ve ePd0

5 
0 

ti. b' h · h J d · h kk da•
101 

ve ı ı~ assasıy~~ ~ö~ter: içinde her alde çıkara ım. ne e sermayenın 8 ını (ticaret ve sanayi) ~ ,yır 
mektedır. Gene bıhrsınız kı Fakat biraı ğeciksin. ıiye geçirmiyerek mütevazin ekonomi bakanı Celal 13 di~ 
esas prensiplerimizden biriıi Arkadaılar: ve Adil bir poletika takip et· şerefine lzmirpalas'ta ,er r 
siy ile sermaye arasında te· Tetkikat safhası bundan mektir Bunu da mutlaka te· ziyafet çok samimi oııııutl"ııı 
vazün husule getirmektir. Ne ibarettir. Açıkcası liyihayı min edeceğiz. Ziyafette ekonomi b•k'eı 
ermayenin siye ve ne de si· bu devrede muhakkak ve Küçük sanatlar için ayni Celal Bayar, traky• ~e:,1 
yi~ ıerm.ayeye. karşı gay~i mutlak çıkaracağız. Ve iş· zamanda iddia ediyoruzki, ~üfettiıi Kazım İ)irikı '~.~ 
idıline hır faahyet ve bakı· ciye mal edeceğiz. işçiler için korporasyon -ki Fazlı Güleç, parti baŞ ·ııı 

• t• • • • b k 1 k t nt 1 m 1 tetl mıye ını ıstemıyoruz. Bundan aş a meme ette esanu masasıııa 8 ıyoru ·• Avni Doğan saylav arı S ıcı 
Mütevazin bir usul ve pren· iıci dediğimiz sınıfla bera- Çok faydalıdır. Ve kıymet· odası başkanı Hakkı • ~ 

sip kurduktan sonradır ki, it ber çahşan ve az çok farklı lidir. Bu tesanüdün ameli ve oğlu, as başkan Şerif .ıı~:,., 
hayatını biltlln ehemmiyeti görünen bir ıınıf vardır. El maddi olabilmesi için naza· matbuat mümessillerlı 1 f~ 
ile ele almış olacağız. Bu emeği ile çahşan küçük riyat ve hayalden uzak olan cat tecimerlerimiı, 10~0 

,e 
arzu ve ahdimizi yerine ge· sermayeli esnaf ve sanatkar· en mühim nokta, kendi ih· ve tecim odası direkt

0
' 

tire bilmek için en mühim lar.. Bunlar üzerinde ayrıca tiyaçlarınuı temin edilmesi işyarları buluamuılar~ır• Sf' 
müeyyide tabiidir ki iş ka· tetkikat yapmaktayım. keyfiyetidir. Ziyafeti mliteakip b!' ~~o· 
nunu olacaktır • Hayata bize benziyen ve Hariçte halkın faiz yllk· lev veren Şerif Reııııı, fef' 

Matbuatta zaman zaman benzemiyen ekseri memle· sekliğinden ve bilhassa kü· nomi bakanımızın bu ~e o~ 
okudunuz. iş kanununun ka· ketlerin bunlara aid usul, çük san'atkirların bu faiz ki seyahatında yurd içı11.ç ıııı 
mutaydan çıkması gecikmiş- prensip ve kanunlarını tet· bunaltısından duyduğu ıstı· önemli işler baıarıld1l1te' 
tir. Birkaç defa kamutayın kike. başladık. Mütehassıslar rabı ve hattl faiz bulamadı· arsıulusal panayırın ve ısı• 
hey'eti umumiyesine de gel· getirttik. Tetkikat yaptırı· ğını da biliyorum. lbtikirla meli atılan Nazilli b•t'·~ 

• f k t · d' db ld k •.,e 
1 

~ıf, a a ~ım ı arzedece· yoruz. mücadele için te ir a ı · fabrikasının ebem~'{ ·ıe~o 
gım mecburıyetler dolayııile Ayni zamanda memlcke- Fakat bu mücadelenin sade· işaret etmiş· 1ı111ır Jı ô~' 
gecikmek zarureti hasıl ol- tin içtimaı, iktısadi hayatını ce menfi olarak yürümesinin sevgi ve sayg,ılarını vıu ~ıf 
muştur. Fakat her halde bu· bildiğimizi de iddia edebili- bir fayda vermiyeceğini de derimiz Atatürk'e ,e oıt1 

nun bir haddi olmak lizım· riz. Bunlardan bünyemize evvelden anlamıştık. Hakiki metli başbakanımız fs ~t 
dır· göre kat'i bir netice alaca· krediyi ve bilbas!aa küçük in önüne bildirmelerioİ 1~ı1' 

lı ~anuau projesinde mf! ğız. lı kanunu projesinden krediyi tanzim için ona müı- namına Ekonomi bak•
111 

teaddıt defalar tetkikat yap- bahsederken, size vekaletin bet bir istikamet vermek için dan rica etmişlerdir. e~ 
tırıld~ •• Evveli yü~sek iktisat teıkilitından da bahsetmek· teşkilat llzımdır. Bunun için Sayın Celil Bar•'• ,:rıf 
meclısı çalıştı. Mutalealar al· liğim Jizımdır. Bakanlıkta de halk sandıkları yapacağız, Remzi'nin sözlerıne O'if 
dı. ~ürayı devlet projeler sureti mabıusada teıekknl kanunu da çıkmıştır. Ka· vererek ıu söylevi ,öyle 
üzerınde kararlar verdi. Ve etmiı bir büro vardır ki, adı nunun tatbiki için maddi bir 'tir. ~ 
' d' d k k · k ek fım ı e am~ta~da bu!un· iş ve iıciler bilrosudur. Bu uvvet ve ım in arayoruz ve Aranızda kaldığılll !,do~lt' 
maktadır. Proıenın bıran büronun yapacağı işleri çok bunu da bulacağız. bir zaman içinde go otj'' 
evvel çıkması için de kamu· önemli addediyoruz. Ve bu Yalınız ibtiyatkir olarak rimi ve duyduklaruıı• b 0tf 
tayın formalitesi haricinde vesile iledir ki, bu büroya me· söyliyebilirim ki, şimdiden etmek isterim. Ege ~ı b'~ 
tetkik ediliyor. ilgileri oldu· mur ettiğim gençler, Av- bunun zamanını tayinden ad· kası umumi ve tab

11 f' 
ğu için projenin kamutayın rupa'da sureti mahsusada zim. Fakat mutlak olarak bu tesirlere rağmen geÇP .,,~· 
bütün encümenlerinden geç- bu işi tahsil etmiş olan kanunun emirlerini yerine göre daha varJıktıdıt· '0ıııO 
mesi mecburiyeti bulunmak· gençlerdir. Bunu da kafi getireceğiz. Bu kanunun kü- ğu tütünil inciri ,e ii~biıl' 
ta idi. görmedim. Cenevre'de cemi- çük krediyi bulmak ve i\ıti·.. "tibarile ... .-:'Zaten eıı ~ıı d• 

Bunun için de uzun Zllma· yeti akvam-mesai ""l>lirosun·· -kirla mücader . erinek esas· istihsalit ve ibracatıııı 
•• •• • •• -.. ları ile beraber esnaf ve iş· k 1 d bunlar teş i e er · ,• .a 

japonyada havacılık çilerin kredi hizmetleri için 1 • iP' 
onların teıkilitı ile beraber Arkadaşlar ettii1 oı· 

T k d h k 
Her zaman tekrar ıet b 

Yürüyecektir . de" •' 

O Yo a a milli servet hatti . •1 ti'• va ur- Şu halde esnaf müesse· . • • . barı' be' 
ıelerile beraber bizim halk çesının ıntızamı, f 8tlt • d l hizmet milesseseleri ve halk retimizin milli meP ~,ğııdı': 

mayı tesıs e ı• ecek bankasının mesai teşriki im· raber yürilmesine dııtor 

·-·--japonya, tayyareci yetiştirmek 

için mektepler açıyor . 
Moskova'da münteşir (Prav· çılacaktır. Bundan başka hava 

da~ . g~zetesinden tercüme savgası direktörlüğü adiyle 
edılmışbr: d'" b' t k·ı· h ı ğ 

J 
ıger ır eş ı at, avatı ı ın 

aponya sü bakanlığının ·ı 1 • • • • · 
k .. 1 A.. t t ı er emesı ve gebşmeıı ışlerı 
ararına gore gus os an .

1 
.. 

itibaren Japon tayyarecilik 1 e ugraşacakhr · 
· ı · d · d v • 'kl'kl Tecimel ve sivil uçakcılı· 
ıı erın e yenı egııı ı er 
1 kt B

. k 
1 

d ğı ilerletmek içinde gelecek 
o aca ır. ır ço yer er e . 
b. k t nf . 1935-36senesınde13,700,000 
ır aç ayyare m rezesı 

bir araya toplanarak yeni yen sarfolunacaktır. Bu pa-
tayyare merkezleri ihdas ra ile Tokyo'da ve diğer on 
olunacaktır. Tayyare mek· büyilk şehirdeki uçak alan· 
teplerinin sayısı çoğalacak ve ları genişletilecek ve. sivil 
ilk adımda yeniden iki büyük uçakluın çoğalmasına çalı
mekteb açılacaktır. şılacaktar. Gene yeni hava 

Uçman kadrosunu çağalt· planına göre Tokyo ile For· 
mak için uçakçıların terfile· moz ve Siogapor arasında 

rini sıklaştırıcı ve kolaylaı· yeni ve daimi hava yolları 
tırıcı tedbirler alınacaktır. tesis olunacaktır. 
Tokyoda özel bir bava kur· Bu yaz bu yollar için 140 
mayı tesis olunacak, bunun uçakçı ve 30 makine müte· 

stemlek•e)erde. ıubeleri a· hassısı hazırlanacaktır. 

kanları mevcuttur. Kredi iş· iyi hatırlarım: At. o~;~• 0d•I~ 
lerine ne kadar ehemmiyet lanan umumı ıc ısıw ,ıarı . 
verilirse yerindedir. Nazari- kongresinde tücca ıJl'' 

d 
joıle at 

yatın hayalin ma di iş ka· bilhassa dışarı t~c bliYii~\. 
dar netice vermiyeceğini he- şanların vaziye~ı ııeriı.1'1 o 
pimiz biliriz. Ve her işimiz Onlar bizim eııı1013 e 55ıO~,ı 
gibi de reel müıbet iş nok· dir, demiştim. ~dJ· f•.ti 

d k k k derı ı: ır 
tasın a, yani ha i at ve fiil 1 burada te rar e ·ııde~1 f' 
noktai nazarından düşünme· asıl mes'ele ell~~t ~e ~ei~ 
liyiz. yalınız şahsi ~·· tdJe1' 

1~, 
Bir kaç insanın bir araya vetlerini tem•? etefdi e 11~1 

gelmesi için sevgi esas ola- değil, kendilerıne · ı•ısı'tı~' 
bilir. Fakat bunun yanında len bu vediayı 'j°~eııf•'ııt· 
şahsi menfaatları ve bunun memleketin ulusa 0118.,ıı>~~,~ 
zımmında memleketin men· uygun olarak k ıeri0'1ı 
featlarını şamil bir teşekküle Bizim milli gaye ·fıd0 
vilcut verilirse o teşekkül istediğimiz buduri'iyetld~ fi' 
yaşar ve sarsılmaz. Kendilerine ka ıce" 1 

re 
Biz iıçi ve esnaf teşekkül- ederim ki, sadec.e e g'1'' ~el 

lerimizin kuvvetli olmasını beral düşüncele.~;:, tı•';al" 
istiyoruz. Partimiz ve hükiı· tecrübelerine g_o ,efsb •ye~ 
met, iş ve işçi hayatına, kü· etmek genel ,bı~ uoııJııı~eıJ' 
çfik esnafa lazım olan önemi değildir. Hey etı ıfatile ~O' 
vermek kararındadır. Bunun gören bir adanı s deriıı'' 'b'~ 
d h k d dı'lerı'ne tavsiye e. e ;ıstı a teza üratını ya ın a gö-

krı.metı'n eıııirJerıo Jıf~ 
receğiz. Temenni ederimki, u . -v•'" 
diğer büyük işlerdeki mu· etmek zaruret• §o}J. 
vaffakiyetimizden buna da -Devamı 4 ancil 
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DOKTOR -
sı t· · ımıtet vapur Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
acen tası . Mütehassısı 

d Ce11de1i Han 8. • . k 1'"inci Bey ler Sokağı N. 68 
011 • ırıncı or- 'T' 1 .r. 3452 E Tel. 2443 • ı e ":1on 

.. 1.}lcrnıan Linyn Ltd. ala•c•ak111t•ır•. ------• 
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LAMfNIAN" vapuru ay Doyçe Levante Liniye 
se:d:da ~iverpol ve Svven- " ANGORA,, vapuru 13 
ııac k gelıp tahliyede bulu- temmuzda Hamburg, Bre-

• tır .. DRAC men ve Anversten gelip tab-
le11ı11ı d O " vapuru 29 liyede bulunacaktır. 
~lld~~ 8 Hul~, Anvers ve ·Not: Vurut tarihleri ve 
bqı11 a an gelıp tahliyede vapurlann isimleri üzerine 
lo11;•eak ve ayni zamanda değiıikliklerden mes'uliyet 

ra ve Hull · · -k 

,
fi ıçıo yu kabul edilmez. 

!!! , ~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~~~ 

1 f ürk Hava Kurumu~ 
1 ~ü_yü_k Piyangosu ~ 

Zabiti yetiştirile
cek kısa hizmet
lilere : 

lzmir Askerlik Şubesin· 
den : 

1 - İhtiyat zabiti yetiıti
rilecek kısa hizmetlilerden 
330 doğumlu ve bunlarla mu 
amele ıörenler ve daha ev
velki doğumlulardan olupta 
muhtelif sebeplerle geri. kal· 
mış deniz sınıfından gayri 
sınıflara ayrılmış olanlardan 
yalınız askeri tam ehliyet
namesi olanlar 1 Eylül 935 
tarihinde ihtiyat subay mek
tebi komutanlığında bulun· 
mak üzere ıevk edilecekle
rinden 20 Ağustos 93S tari
hinden itibaren yerli ve ya
bancı bilümum kısa hizmet-

1 Şırndiye kadar binlerce kişiyi § 
1

1 
zen~in etmiştir. ~ 19· eu tertip 5. ci keşide 11 Eylt\ldedir = 

l1 8Qynk Ik • 35 00 - liler Aı. ehliyetname hüvi
§ ramıye: , O Liradır :: yet cuzdanı ve mektep ıa· 

l 'L Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000liralık ~ hadetnameleri beraberlerinde 

~ ılll'aoıiyelerle (20,000 lira) lık mftkafat :: :!~~~~ı ~alde ıubeye müra· 

~ ~rdır. . :=_ ~-::;. • 2 - T ım vaktinde mek· 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" ~~=~: bu~::=~~·::~::ı::~~ 
ı ı IJlllllllflllYllllllllllllllll!l!lf flllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111 111111• ta ibik olun1cağı ilin olunur 

VV. F. H. Van 
Der Zee 

& Co. 
OEUTSCHE LEV ANTE LıNIE 

.. ALIMNIA .. vapuru 14 
ağustosta bekleniyor, Ham
burg Bremen, ve Anversten 
yük çıkaracaktır. 

"ANGORA" vapuru 19 ağus
tosta bekleniyor, 22 ağus
tosa kadar Anvers, Roter
dam, Hamburg ve Bremen 
için yük alacaktır. 

"TINOS ,, vapuru 2 ~y
lülde bekleniyor, 6 eylüle 
kadar Anvers, Roterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

.. iT AURI,, vapuru 16 ey
lülde bekleniyor, 20 eylüle 
kadar Anvers, Roterdam, 
Hamburg ve Bremen için 
yük alacaktır. 

ARMDMEND H. SCHULDT 
HAMBURG 

.. HANSBURG,, vapuru 28 
ağustosta bekleniyor, 1 ey· 
lüle kadar Anvers, t< oter
dam ve Hamburg liçin yük 
alacaktır. 

.. NORBURG,, vapuru 26 
eylülde bekleniyor, 30 eyl61e 
kadar Anvert, Roterdam ve 
Hambur-ı için yOk alacalrtır. 

SERViCE DIRECT ı;~ır yun ?1en~ucat~~ Satılık motör 
1 urk Anonım şırketı:= 12 beygirkuvetinde (Dizel) "ATID. motiiril 26 ağuı· 
s Bu - markalı az kullanılmıı bir tosta bekleniyor, Budapeıte, 

DANUBIEN 
TUNA HATTI 

~ ta.._ mOessese, iki yaz bin 1ı.·ra sermaye ile -
§ ~kktıl t • o· O = ""otör satılıktır. Taliplerin Bratislava ve Viyana için 
~ f 1_ _ e mış ve ı ryental Karpet Manu-;; arehanemize miiracaatları yük alacaktır. 
§ ıe.:"ö L. · d (Ş k · = . ~ ~: rers ımıte ar balı) şırketine ait i an olunur. THE EXPORT STEAMSHIP 

~ '1 irdb Halkapınardaki kumaş fabrikasını satın = CORPORATION 
~ '-lı1111!lır. Fabrika bOtOn teşkilat ve tesisat ve mfls· = "EXCELSIOR" vapuru ha-
~ dınıin• ·ı k. • ın· 

1 
k . = Kitaplarınıza Gftzel Bir len limanımızda olup Nev-

~ tifıinde ı .1 ·~ es IBI g • ı • ilnunusanı 1935 ta· = Cilt' Hatıralannıza Şık york için yük almaktıadr. 
ıjl ~ '-'ek ? ıli aren yenı şırkct tarafından işletil· - OC ETE CO 

•-"' ~ ili ledır. Her nevi yfln iplikleri, kumaş, batta- ~ Bir Alhflın, Ve sair S 1 MMERCIALE 
ıv- ~ Ye ve · I dil k • = t BULGARE de NAVIGATION 

~ ij... çorap ıma e ece lir. Mamulatın emsa. = Cilt 1 şleri Yaptır· A VAPEUR 
,.tf' §! .. e fi'ki . h = .. 1§ llll 1 yeli er tarafta takdir ve kabul edilmiştir. = mak istel'8eniz: .. BULGARIA" vapuru 14 
~~ itt· ~anıulilt Peştemalcılar başında eski Orozdibak ~ ağustosta bekleniyor, Bur· 

"alı d k. z:: * YEN/ KAV AFLAR * 
-· ~ >it • n e ı sergide tethir edilmekte ve eahş fah· § gas ve V arna için yilk ala-

"• ~ -~ •~lbde yapılmaktadır. ~ Çar~ısında 34 Nu;,.arada caktır. 
~ 1 °•ta kutusu: 127 5 .. Ali Rıza . . Gelit tarihleri ve vapur-

'

s: l'eJaraf d · i · ... -Al k := lann isimleri nzerine mes'u l' 4' a resı: zmır-· sanca := . . 
lllllU tlefon oumarası 2432 ve 3564 S Miicellıthanesıne uğrayınız. liyet kabul edilmez. 

lllllllflllllllllllllllll• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHI!• • No~i~~~ _K;~;n, telefon 

-......... ....... liiliiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii------========~-------------ÔksOrenler! Mut· 

laka (Okamentol) 

öbOrOk ~ekerle· ~ 
rini tecrObe edi· ~ 

ıiz •. ~ 
C'd 

:Q 

SPİRİN 
~ o . .. ve '2 komprımelık ambala jlarda ., . , bulunur , 

Ambalaj ve komprimelerin 
, 1 

üzerinde halisl i9in timsali , ' __ .....,...1...._...,,.,. .. 

el.:~ :8 markası nı arayınız. 

f."'ratelli Sperco Vapur Acentası 
ROYAL NEERLANDAIS KUMPANYASI 

" CERES " vapuru 26 ağustostan 31 ağustosa kadar 
Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için 
yilk alacaktır. 1 

.. UL YSSES,, vapuru 9 eylülde gelip 14 eylülde Anvers, 
Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

.. ORESTES" vapuru 23 eylülde gelip 30 eylülde Anvers, 
Rotterdam, Auısterdam ve Hamburg limanları için yük 
alacaktır. 

'"UL YSSES" vapuru 22 ağustosta beklenmekte olup yü
künü tahliyeden sonra Burgas, Varna ve Köstence liman· 
larıoa hareket edecektir. 

"ORESTES" vapuru 5 eylülde beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden sonra Burgaı, V arna ve Köstence limanlarına 

hareket edecektir. 
'"HERCULES" •apuru 19 eylülde beklenmekte olup yü

künü tahliye ettikten ıonra Burgas, V arna ve Köstence 
limanlarına hareket edecektir. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
'"VIKINGLAND" motörü 2 eylülde beklenmekte olup 

tabliye ettikten sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, 
Gdyniı, Goteburg, Oslo ve lıkandinavya limanlarına 
hareket edecektir. 

"HEMLAND" motörü 16 eylülde gelip yükünü tahliyeden 
sonra Rotterdam, Hamburg, Dantzig, Gdynia, Goteburg, 
Oslo ve lskandinavya limanlarına hareket edecektir. 

"VINGALAND" motörü 2 teşrinievvelde gelip yükünü 
boıalttıktan sonra Rotterdam, Hamburg, D.mtzig, Gdynia, 
Goteburg, Oslo ve Iskandinavya limanlarına hareket 
edecektir. 

SERViCE MARITIM ROUMAIN 
Garbi Akdeniz için ayda bir muntazama sefer 

"SUÇEAV A" vapuru 5 eylülde gelip 6 eylülde Malta, 
Cenova ve Marsilyaya hareket edecektir. 

" ALBA JUL YA " vapuru 30 eylülde gelip 1 teşriniev
velde Malta, Barselona ve Marsilya limanlarına hareket 

edecektir. 
Yolcu ve yük ka~ul eder. 
Hamit: Ilindaki hareket tarihlerindeki değişikliklerden 

Acente mes'uliyet kabul etmez. 
F ula tafsilat için ikinci Kordonda T abmiJ ve Tabliye 

ıirketi binası arkasında Fratelli Sperco acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. Telefon: 2004 - 2Q05 - 2663 

.-Sümer Bank-· 

-~~~ 
ıK·~·İrÜ./ · ..ıo JI ıu ıı• 

Ve Pftrjen ~ahapın 

en flstftn bir mOs· 

bil şekeri olduğu· 
no unutmayınız. 

Kuvvetli mOshil 
istiyenler Şahap 

Sıhhat sftrgftn ~ 
haplannı Maruf ,, ~ 
ecza depolanndan .....,, .J 

ve eczanelerden 

Fabrikaları mamuJatı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

Hereke kumaşları 

Fesane kumaşları 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköy bezleri 

Somer Bank yerli mallaı· pazarr 
lzmir şubesinde bıılursunuz 
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Altı bin siyah gömlekli daha doğu Atrikasıoa yollandı! 

lngiliz donanması hareket etti. Mal
ta' da süel tedbirler alıniyor 

Nevyork 25 (A.A) -Röy
ter Ajansı bildiriyor: 

ltalya'oın Maita'ya karşı 
muhtemel bir taarruzu hak· 
kında ltalyan matbuatının 
verdiği haberler, Akdenizde 
lngiliz müdafaasının takviye· 
sine dair olan Londra ha· 
berleri. Nevyork gazeteleri 
tarafından neşredilmektedir. 

Herald tribün gazetesi bu 
haberler hakkında tefsiratta 
bulunarak diyorki: 

" - Hatta Mussollini'nin 
botbinliğioin bile kendisini 
ltalya' da felaketli akisler 
yapacak olan böyle bir ha
rekete sevketmesi ihtimal 
haricindedir. 

Maltaya taarruz, aklın ka
bul etmiyeceği şeydir. Me
ğerki Mussolini aklını kaçır· 
mış olsun!" 

lstanbul, 25 (Hususi ) - kem komisyonu Ual-Ual 
Rom 'dan bildiriliyor: çarpııması sırasında ltalyan 

23 Mart fırkası kumandan· garnizonlarının oynamış ol
lığının idaresi altında bulu· duğu rolleri tesl>it ve bu 
nan altı bin siyah gömlekli, çarpıımadan sonra ki sınır 
bugün Napoli'den doğu Af· hidisatının ne suretle vukua 
rika'ıına gitmişlerdir. gelmiş olduğunu tayin eyle· 

lstanbul, 25 ( Hususi ) - mek üz.ere ıaat 10 da top· 
Londra'dan haber verildiğine lanmıştır. 
göre, lngiltere'nin Akdeniz Pariı, 25 ( A.A ) - Kır· 

mızı salib kurumları birliği 
filosu Süveyı'e müteveccihen genel sekreterliği, Amerikan 
hareket etmiıtir. ltalya'oın .. kırmızı salibinio Habeıis· 
noktayı nazarı, lngiltere'nin tan'a gönderilecek herh~ngi 
hiç bir zaman Süveyı kanalını bir heyete katılacağını yalan· 
kapatamıyacağı merkezin· lamııtır. 
dedir. Londra 25 (A.A)- Habe· 

lstanbul, 25 (Hususi ) - şiıtandan uzaklaşmaları, mem
lngiltere hükumeti Malta leketin orta kısımlarına gel
adasında ıllel tedbirler al- meler hakkında lagiltere 
maktadır. misyonerlerine yapılan tav· 

Bern, 25 ( A.A ) - ltal· siyeden baıka, Habeşistan· 
yan-Habeş uzlaştırma ve ha· daki lngiliz tebaasına mem · • 

leketi tahliye etmek busu· 
sunda hiçbir emir verilmiş 
değildir. logiliz tayyare ba· 
kanlığının Italyan - Habeş 
anlaşmazhğı ile ilgili olarak 
orta doğuda özel hiçbir ted· 
bir almayı düşünmediği kay· 
dedilmektedir . 

Malta 25 (A.A)-Hükümet, 
adanın her bölgesine hava 
bllcuml rına karşı halka mah 
sus sığınaklar yapılmasını 
emretmiştir. Polis, dağıttığı 
beyannamelerde, gaz hücu· 
mu esnasanda ne yapılması 
llzım geldiğini halka anlat· 
maktadır. 

lstanbul, 25 (Özel) - ltal· 
ya baıbakanı sinyor Musso· 
lini, Afrikaya hareket eden 
askeri kıtaatı teftiş ederken 
Afrikaya medeniyeti koru· 
mağa gittiklerini söylemiştir! 

Yarış Devamda Katolikler değilmiş 

Amerilia donan-
_.-...a'la~ını artırıyor. 

Nümayişçi Nazile
ri tasa tuttular. 

' ~-----------------1 n g il tere de, Amerikadan geri kal-Taarruz edenlerin, Nazi aleyhtarı Al-

mak istemiyor. Tezgahlar faaliyette man ameleleri olduğu teshil edildi 
lstanbul 25 (Özel) - Son hususi tezgahlara da yeni lıtanbul 25 (Özel) - Al- bire taı yağmuruna maruz 

zamanlarda inşa etmeğe siparişler• vermiştir. manyada nazilere kartı mu· kalmışlardır. 
başladığı yeni gemilerle Bu siparişlerin ikmalinde kabil nümayişler yapıldığı Bu hareketin, Katolikler 
Amerika'nın, 1936 yılı niba· Amerika donanmasının toni- ve nazilerin, başkalarına kar· tarafından yapıldığı zanne
yetlerinde bütün devletlerin lito itibarile mecmuu kuv· şı kullandıkları taarruz me• dilmiı ise de, vuku bulan 
fevkinde bir donanmaya veti, 1 milyon ve 55 bin ton totlarının ayni ö.rneklerile araıtırmalar sonucunda bu 

. • , k karıılaıtıkları Berhnden ha- mahallerde Katoliklerden 
malık olacagı Nevyork tan olaca hr. b ·ı· E lk' k 

t b k . d er verı ıyor vve ı imsenio oturmadıgı tahak· 
haber veriliyor. Ru habere ngiltere ü ümetı e 11 B 1• • : 1 h I 

- A 'k d · b k A ·k ·ı ' 't gun, er ının ııma ma a - kuk etmiı, taarruzun, Alman 
g~re,A m~rkı ,a enız ~ tan- mke~ı t ad~.~ ydan ya~a gı. • lelerinde nümayiş yapmak ameleleri tarafından vaki 
lagı, merı anın resmı ez· me ıs e ıgın en yenı gemı· . . • 1 • b. d 

l 1 • b l b 1 ııtıyen nazı genç erı ır en olduğu tesbit edilmiştir. 
gihlarında yapılmakta o an er ınşasına aı amıı u u- ' • • • --------

h rb gemilerinden !a!~! ... !uyor. Yalan Haber 

y Ufia fi İS tan da b ugw • Celal Bayar ~çi!l~ri ha· 
kanının degıştığı hak· 

day durumu kında bir telgraf 
• almamıştır 

• • Zaman gazetesinin 23 A· 
Rekolte bu sene çoktur. Pamuk ta ğusto• 1936 tarih ve 424 

aayıh nüshasının birinci ıa-

geçen seneve nisbetle fazladır. hifesinde iç iıleri bakanının 
J değiştiğine dair lstanbuldan, 

lstanbul 25 (Özel) - Yu· mııtır. Pamuk rekolteıi de lzmirde bulunan ekonomi 
nanistan buğday piyasasının geçen seneye nisbetle bu bakanına bir telgraf geldiği 

sene çoktur. 536 bin hektar teklinde yazılan haber üzeri· 
bu sene çok fazla olduğu, üzerinde pamuk zer'iyatı ya· 

ne Anadolu Ajansı ekonomi 
on istatistiklerden anlaşıl· pılmııtır . 

--------~ ... ·----------- bakanından keyfiyeti tahkik 

Hırsızlık Altınordu etmiı ve Celil Bayar, böyle 
bir telgraf almadığını ve ya· 
zılanın yalan olduğunu söy· 
lemiıtir. (A.A) 

lngilizler 
Haytaya d6rt alay 

daha çıkardılar 
lstanbul 25 (Özel) - in· 

gilizler, Hayfa limanına dört 
alay asker daha ihraç et· 
mişlerdir. 

Irak'ta 
ldarei örf iye 

lstanbul 2~ (Özel) - Röy· 
ter ajansının verdiği malü· 
mata göre, Irak hükumeti 
Muıul sancağına bağlı bazı 
mıntakalarda idarei örfiye 
ilin etmiştir. Hükumetin bu 
tedbirleri, muhtemel bir is
yana karşı aldığı tahmin olu-
nuyor. 

Dün akşam, Şamh soka· 
ğıoda Şamlı çıkmazında 
Adnan Karakaş mağazasınd11 
memur Ahmedin evine hır· 
sız girmiş ve dıvardan 
atlayarak mutbah peneresinin 

Denizli şampiyonunu 
mağlOp etti 

Aydın 25 (Özel) - Buıün 
-------------------------

telini sökerek içeriye girmiş 
ve her tarafı karıştır· 
dıktan sonra Ahmed'in port· 
menini ve paralarını aşır· 
mıştır. 

Hırsız, elbiseleri de çalmak 
istemiş ise de buna muvaf· 
fak ol mı yarak sokak mer· 

divenioin dibinde bırakmııtır. 

Maniaa şampiyonu Sakarya 
ile Muğla tampiyonu ilk 
maçı yaptılar. Sakarya 4 - O 
galip geldi • 

lzmir şampiyonu Altnıordu 
da Denizli ıampiyonu Çivril 
takımın1 6 - 1 mağlüp etti. 
Evelki gllnkil maçta Uıaklı 
Nazmi ve Melih sakatlan· 
dılar . 

1 z mir ithalat günırüğu müdürlü-
ğünden: 

Liste. 
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Kilogram Eşyanın cinıi 
3678 . Köhne otomobil demir parçaları 
Yukarıda cinsi v ~ miktarı yazılı eıya açık artırma ıure

tile satılacağından iıteklilerin 2-9-1935 pazartesi günü saat 
on liçte lzmir ithalit illmrilğll satıı komisyonuna miiracaat-
Jarı ilin oluaur. 2608 

Celal Bayar Istan
bul'il gitti 

-Baştarafı 2inci sahifede -
Bugün bütün acun tecimi 

bir taraflı değildir. Hepimiz 
biliyoruz ki, tecim herkes 
için serbest bir saha idi. 
Herkes kendisine lfendi sa
hasına göre, bir menfaat pa· 
yı ayırabilirdi. Takip ettiği
miz siyasayı açıkca söyliyo· 
ruz. En salahiyettar ağızlar· 
dan da birçok defa bunu 
işitmek suretile hepiniz bi· 
liyorsunuz. 

Eski serbest njime avdet 
etsek bile, karşımızdakileri 
bu sistemde bulamayacağız. 

Bizim de acun ekonomi 
ahenğine uymak zarureti, bi· 
zi, lıükiimetin bu hükumetle· 
rJe takip ettiği ekonomi po
litikasına göre yürümeğe 

mecbur eder. Memlekette 
tatbik ettiğimiz biricik şey 
ulusal ekonomi esasıdır. Meş 
ru say ile memlekette ka
zanmak istiyenler bili istis· 
na dostumuzdur. Bu dostlu· 
ğu herkes hakkında siyanen 
ve idil bir şekilde kullan· 
mağa çalııacağız. 

Gayelerimizin bu şeklini 
nazarı itibare alacaklarına 
şüphe yoktur. Kendilerinin 
hesapları ne olursa olsun 
bir de hükumetin hesabı var· 
dır. Şu dakikada içinde bu· 
lunduğumuz şerait ve ıekle 
göre bu yıl genel tecimimiz 
geçen yıla nazaran emniyet 
bahştır. Fakat hayat sürp· 
rizlerle doludur. Hadisatın 

beklenmedik tebeddiUüne 
karşı size teminat verecek 
değilim. Bu dakikada harici 
ticaretimizi ele aldığımız tak· 
tirde tüccar ve müıtahsille· 
rimizin kuvvei maneviyesini 
asla bozmayarak çalışmaları 
lizım gelir. 

Teminat mes'elesine ge· 
lince; malın biran evvel elden 
çıkarılması diiıüncesine ken· 
dilerioi aevke.debilecek ela
manı göremiyorum. Şu halde 
tabii terait içinde mahsul
lerimizi elden çıkarmak gibi 
şeyler düıüomemelerini te
menni ederim. Bunu da bana 
bu içtimaı temin eden tüc· 
carlardan beklerim. Şahsım, 
vekaletim, hükumetim ve 
milletim namına ulusal eko· 

nomik namına tiiccarlarımız
dan beklerim. Şahıi kazanç 
ile umumi menfaatı telif 
etmeleri lazımdır. Ve kendi
lerine de umumi hareket 
tarzının bundan başka bir 
ıey olmıyacağına da ka· 
niim. 

Bana bu sözleri söylemeğe 
fırsat verdikleri için çok 
değersiz ıahsım hakkında 
muhabbet göstermek için bu 
yemeii tertip ettiklerinden 
dolayı kendilerine teıekkür 
ederim. 

Atatürk, ismet loönü; Ata
türk bütün cihanca sevilen 
bir şahsiyettir. Türk olsun 
Atatürk'ü sevmesin bu ola· 
maz. Nazilli'de söylemiş ol· 
duğum bir fıkra aklıma geldi. 
Hoşuma gittiği için burada 
da tekrar edeceğim. "Ata
tlirk'ü sevmek daimi bir 
ibadettir. " Dedim. Bunun 
herkes tarafından kabul 
edilmesjni isterim. Bu ibade
ti her zaman yapalım 

ismet lnönü öyle bir şah· 
siyettirki, zekisiyle, irfanile 
yaptıklarını bir tarafa bıra· 
kacak olsak bile milyonlarca 
eser kendilerioio büytiklOğQ 

4 Salı~ 

Nofus Sayınıı 
20 ilk Teşrinde 

yapılacak 
Bir devletin başlıca öde· 

vi, idare ettiği ulusa bit• 
met etmek, onun menfa· 
atlarını korumak, eksikle· 
rini düşünmek, dertleriıı.c 

ıı· çare aramaktır. Bu va 
feierini yapabilmek i~11 

her şeyden evvel u)usuıı 
ne kadar olduğunu, artıP 
artmadığını, ilerleyip jfet' 
lemediğini bilmek mecbU' 
riyetindedir. işte buP
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içindir ki: 
20 ilk Teşrin Baıar 

günü genel nüfus sayıın1 

yapılacaktır. ı 

1 Başvekalet istatistik 
umum müdürü .-1 ' . . 26 Ağustos zateı 
güneşi 

-Başıarafi 1 inci sahifede "' 

yürümüştü. Bu mukadd~~ 
günün on üçüncü yıld6110~ 
milnil kutlularken, bilYd, 
önderin yüksek huzurlarııı ğl• 
saygı, sevgi ve :ninnetle e <e 
lir, kahraman orduoıuzll ııı 
onun yüksek komuta11ıarı 
takdis ederiz. _/ 

bif 
hakkında başlı başın• d• 
fikir vermeğe kafidir. Ş~ tPr 
kikada arkasında şerefh 6~ 
azzam bir tarih vardır· ·'il 
öyle mes'ul b!r Tü:k ıııı~, 
tiyiz ki içimizde b~yle 80 
zide evlatlar yetiştir•Y0'' 1;ı· 
gibi yetişen muazzaın e• 
larla iftihar etmeliyiı. et' 

Her yerde gördü~ii_'° ;ti' 
giyi ve düşüncelerinııı &f 
türk ve ismet lnönüoe ~eıı' 
lemeğe çalııacağııD· glU 
yakın bir zamanda se• ~·· 
Ege mıntakasına ve s~e .,e4• 
vuımak temenniıile sııe 
ediyorum • . ,ı· 

Bakanımızın bu söyle"' 
kıılarla karşılanmıştır. w 

b. ,ı 
Ziyafetten sonra ır 

5
,,t 

tirahat eden bakanıoııtı a••' 
15,30 da lzmirpalast•0• P aıO' 
porta gelmişler ve bıt gtC' 
törle Sakarya vapuru11:,ef 
miılerdir. Celil Bayar t 
le uiurlanmııtır. sojj)ef 

Bakanımızla birlikte b e· 
bank direktörü Nurulla 

11 
ıe' 

sat ve lıtanbuldan gele git' 
vat ile gazeteciler de 
mitlerdir. 

* r· • • fettif ı 
Trakya genel ınO 1';ııtı' 

ğine atanan general pıJrO 
Dirik, dlln Sakarya v• ce· 
ile Ekonomi bakaaıııııt 0bO~ 
lil Bayarla birlikte fst• 
gitmiştir. .. ok t6' 

Gener 1 Dirik buY ... of· 
ırr ..... · 

renle uğurlanmı~tır. 1 bıt•' 
e ı• d reze asker, Polis .;,. b•o. 0 

belediye ile askerı ;ştıf• 
1 . • • 'f eyJeıı>f ıJı se im resmıoı ı a • . 

General ilbayıııı•t A ""
1 

• 1 r n 
Güleç, Parti başka11,,·r a> 

detJ ı· 
Doğan, saylavJar, ıııae 

Jar•ı · diran ve memur ts'' 
t11rı 

seseler erkinı, do5 • J 

• • Ut• . !Jll' fından teşyi edıJııııŞ cıs ıl f 
Kazım Dirik vaPU~plif~ilı 

·ıe u ırı 
ve parti başkanı 1 eller 

Yrı 
dostlarının ayrı 8 ut· 
sıkarak vedalaşııııŞ fet 

Sabahki Zif~ ~0,,ıoı,e;: 
lzmir civarındak~iıde ~., 

diln sabah saat ıe ı..jt ç 
1
• 

f . e "" ,, 5 
zım Dirik ıere ın . l'o,. ·• 
• • • 1 dıt• v e ı• 

zıyafetl vermı~ ~r de ge~ ti' 
cak bir hava ıçın ·ı~•f 

~erı 
yafette ıaylevJer 


