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p o ıı;u da Mühim Hadiseler Belileniyor 
O zak=Ş~rki; ~ulhü sarsa-1A~;i~~~!~~~ü 
cak hadiseler bekleniyor 
Japonya erkanı harbiyesi, Çin isyanının, 
doğrudan doğruya Japonya aleyhine kurul-
muş bir tuzak_olduğu kanaatına vardı 

sulhunü sarsacak derecede 
mühim hadiseler olacağı söyle· 
nıyor. 

Tokyo, 19 (Radyo) - Ja· 
ponya siyasal mahafili, asi 
Şan·Şolyan'ın harekatını dik
kate şayan görmekte ve bu 
generalın, komünistlerle bir
leştikten sonra Japonya'ya 
taarruz etmek fikrinde bulun
duğunu muhakkak olarak tah· 
min etmektedirler. 

şürmek istiyenleri 
takip edecek 

M. Ruzvelt 
Vaşington 19 ( Radyo ) 

Amerika reisicumhuru M. Ruz
/ Devamı 4 üncü sahifede J __________ ,.. ................................. _________ _ 

Valimizin mühim beyanatı 

Hükumetimiz izmire bü
yük ehemmiyetveriyor. 

lngiltere düne nisbetle 
bu gün çok kuvvetlidir 
M. Eden diyorki, ispanyanın 
dahili işlerine karışmak hiç 
bir devletin hakkı değildir 
Londra, 19 ( Radyo ) -

Avam kamarasının son top· 
lantısında, harici siyaset hak· 
kında uzun müzakereler ol· 
muştur. M. Ramsey, f spanya 
hadiselerinden bahsetmiş ve 
Fransa'nın, fspanya'ya yardım 
etmek hususunda bir·taahhüdü 
Ölup "olmadığını, M ::-Ed~' d~n 
sormuştur. g 

M. Eden, saylavın sorgusuna 
cevap verirken Fransa'nın 

böyle bir taahhüdü olduğun· 
malfimattar bulu ımadığını, is
panya hükumetinin, söylen·: 
diği gibi bir komünist hükı1· 
meti olmadığını ilave eyle
miştir. 

M, Ramsey' den sonra M. 
Strayon' da söz almış ve Al- • Kral altıncı }orj 
mış ve Almanya'nın ispanya- ittifakından uzun uzadıya bah-
ya göndermekte olduğu gö· setmiş, Avrupa' da ideolojik 

Tayyare seferleri baharda başlıyor. nüllüıe; 1akic;nda lizahat iste-_- blokların tesisi aleyhinde bu-
miştir. lunduğu gibi, Sovyet Rusya· 

sıtma mücadele teşkilatı kurulacak M. Eden demiştir ki: nm da münferid bir halde 

Bayraklı ve Turana vapur işliyecek ·- Almanya'dan lspanya'ya kalmasına lngiltere'nin nza 
kara' dan dönen valimiz Fazlı altmış bin kişilik bir gönüllü göstermemesi lazım geldi~ini 

Japonya imparatoru Güleç, bir muharrimize şu kafilesi hareket etmek üzere söylemiştir. 
Paris, 19 (Radyo ) - Çin vukubulan isyanın, doğrudan -beyanatta bulunmuşlardır: olduğu söyleniyor. Fakat bü- Hariciye nazırı M. Eden, 

isyanı, Japonya'yı ehemmiyetli doğruya Japonya aleyhine ter- -Vilayet bütçesi tün bu haberlere rağmen ben, oturduğu yerden kafasını sal· 
bir surette düşündürmeğe baş· tip edilmiş bir tuzak olduğu _ Vilayetimiz bütçesi üze· lıyarak, saylavın sözünü tasvip 
1 E lk Almanya'nın buna müsaade tt"" · · · 1 • • ırnıştır. vve i gün biiyük neticesine varmış ve bunun rinde salahiyetli makamlarla e ıgını ıma ey emıştır. 
bir şura toplanmış ve Çin' de için, Çin isyanını bastırmak temas edildi ve bizim . dilek· etmek istemiyeceği kanaatin· Saylav, İspanya hadiselerine 

baş gösteren isyanın, komü- üzere geniş mikyasta .askeri lerimizden kanunlar müsaade- deyim." nihayet verilmesi için bütün 
nistlik yüzünden çıktığı tesbit harekata başlanmasını emret- si nisbetinde mümkün olanla- Avam kamarasının öğleden devletlerin, bıtaraf kalmaları 
edilmiştir. Bu şurada, bütün miştir. rı yerine getirildi. Bazı nok- sonraki toplantısında M. Mor- lüzumundan bahsetmiştir. Bu 
Japon askeri ve mülki ricali Japonya'nın, Çin'e mühim talar içinde, ıslahat ve tadilat miçiyuz söz almış ve Çin sözler üzerine M. Eden kür· 
hazır bulunmuştur. miktarda asker ve mühimmat yapmak üzere direktif aldım. ahvalinden, Almanya-Japonya {Devamı 4 üncü sahifede J 

Paris 19 (Radyo ) - Ja- sevk etmek üzere bulunduğu Bu suretle vilayetimizin şim- Mussoı·ını·, --y·e--nı· mesele-
Ponya E.rkanıharbiyesi, Çin'de ve yakında uzak şarkta dünya diye kadar tasdik edilmemiş 

--------
Yunanistanda ikinci ;valimiz Fazı. caıeç ~~·~m~~~ç~~~::.;~:d:~:;~··:ı~" lerden bahsediyor 

bir kom IO daha Bayramın ikinci günü ';:.H~T>·""m' 2aci .•aı.if•J• - • • 

P Fransız parlametosu ye y enı. meseleler, Italyanın ıste-
l eni komploya binkişi..len faz . b••t . k b I tt• diği şekilde hal edilecekmiş 
J d h•ı • t kjf t d d nı u çeyı a U e 1 Roma 19 (Radyo)- Sinyor a a J mış ev 8 evam 8 -· -· Mussolini, dün Litoryoda bir 

General Metaksas 
Atina, 19 (Radyo) - Yu· 

ilan kabinesini düşürmek mak

&adile teşekkül 

devam olunuyor. Komünist
lerin bir çoiu tevkif edilmiştir. 

Komplo ile alakadar olanların, 

bin kişiden fazla olduğu söy

leniyor. Bu komplonun, Miha· 

lakopulus teşebbüsü ile hiç 

alakası olmadıiı anlaşılmıştır. 

Tevkifat Edevam ediyor. ---·---
lsveç 

Denizlerinde gö
rünen ecnebi --·-... - --

gemiler 
lstokholm 19 ( Radyo ) -

lsveç bahriye erkanı harbiyesi 
İsveç denizlerinin kontrolu 
için alınacak tedbirleri müza· 
kere etmiş ve ikide bir lsves 
sularında görülen ecnebi harp 
iemilerinin ne suretle t~~p; 

Yeni bütçede, 4 milyar 781 mil 
(J- yon franklık bir açık var 

Fransız parlamento binası 
Paris, 19 (Radyo)- Fransız hah saat altıda 106 muhalifel 

parlamentosu, evvelki akşam karşı 489 reyle kabul eyle-
sabaha kadar bütçe müzake· miştir. 
rclerile iştigal etmiş ve büt· Yeni bütçenin masraf kısmı 

söylev vermiş ve dünyanın 

umumi vaziyetini uzun uzadı

ya teşrih ettikten sonra, sul· 

hün baki olmadığını söylemiş 

İtalya'nın, Afrika ile olan he

saplarının, santimine kadar 

ödendiğini ilave .. eylemiştir. 

Sinyor Mussolini, düzelmesi 

lazım gelen daha bazı mes' e

lelerin mevcud olduğunu söy-

Şan-Kay-LŞek 
Esaretten kurtula

cak' mı? 
Şangay, 19 (Radyo) - Çin -- -reisicumhuru Şan-Kay-Şek'in 

esaretten kurtarılması için asi· 
lerle esaslı müzakerelere baş

lanmıştır. Bu münast:betle Nan
kin esham borsasında ani bir 
faaliyet kaydedilmiştir. 

da 43 milyar 689 

M. Mussolini 
ledikten sonra, bu mes' clele
rin, halya'nın işiediği;şekildc 
ve normal bir surette hallolu-

---
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!\ahife 2 (Ulusal Birlik) 

Va ·miz·n mühim beyaııatı re
ksand ı r. 

( Başlarafı 1 inci sahifede) 
Yeni iktısadi hare
ketlere şahid olacağız. 

Vi!Ayeıimiu; Başbakanımız fu. 
arı aı;orken irat ettiği nutkunda 
'f"crdiği direJı. ti flcrden mülhem ola· 
rak hütun clevlet makamları, tu· 
rizın noktasından }eni bir inki~nf 
esbabını hazırlamakla me~gul ol· 
nıakıadırlar. Bununla hcrnber, İz· 
mir lehine daha başka ikıısadi 

hnrekrtlerc de şnbid olacağımız 
günler ) akındır. İhracat mnllan· 
mızın korunma ı ve piya~nlarda 

rnU\affııkıyeti iı;in düşünülmüş ve 
tatbiki dürüst bulunmuş birçok 
ıedhirlcr vardır. 

Muhtelif tedbirler arasında, 
fzmir'lileri sevindirecek en gü· 
zel kısım, yüksek bakanlığın 
ilk fırsatta hmir vilayetine 
mahsus ve şamil bir sıtma 
mücadele teşkilatı vücuda ge
tirmek azminde olduğunu öQ-
renmiş olmaklığımdır. 

lzmir'ın en mühim dertle-
rinden birine daha, Cumhuri
yet devrinin feyizli ellerile çare 
bulmak yolunda olduğumuzu 
söylerken, sevincime bütün 
lzmir'lilerin ortak olduklarına 
kuvvetle inanmm. 

Bütün bu maruzatımla iz. 

Tuna memleketlerinden bazılarının istihsali 
iyi olmakla beraber merkezi ve Garbi 

Avrupada ur m b nun aksid·r· 
teyi bulan 193: senesi rekol· 
tesinden de 7 ,400 ton fazladır. 

Çavdar: 

Fuara ehemmiyet veriliyor 
Devlet makamları, iktısadi mir'i istihdaf eden tasavvurları 

Beynelmilelel Ziraat enstitü
sünün aldığı en son maliimata 
nazaran, bu seneki cihan buğ
day mahsulünün miktarı bir 
ay önceki tahminlerden çok 
azdır. Filhakika Tuna mcm· 
leketlerinin bazılarının istih
sali iyi olmasına rağmen 
(Geçen sene rekoltelerinden 
ve son beş senelik mahsul 
vasatisinden fazla) Merkezi ve 
Garbi Avrupa'nın mühim müs
tahsil memleket'. r"nin bir ka· 

Avrupa memleketlerinin 1936 
yılı çavdar rekoltesi 1935 
senesi çavdar rekoltesine mü
savi olmakla beraber geçen 
son beş senelik vasatiden 
%5 noksandır. 1930·1936 se· 
neleri rekoltelerine bakıldığı 
zaman 1936 senesi rekoltesi 
ancak çok küçük olnn 1931 
senesi rekoltesini aşmamakta
dır. Şimali Amerikada Kanada 
ve Birleşik Amerika devletle· 
rinin rekoltesi kat'i bir şekilde 
noksandır. Bu seneki rekolte 
1935 senesi rekoltesinin hemen 
hemen yarısı ve son 5 sene· 
lik vasatinin 4/5 i kadardır. 
Bu iki memlekette rekoltenin 
bu kadar az olmasının sebebi 
bir yandan ekilecek sahanm 
tahdit edilmiş olmasından, di
ğer yandan da havaların çok 
fena gitmiş bulunmasından 
ileri geliyor. Türkiye ve Rus· 
ya hariç olmak üzere şimal 
memleketlerinin rekoltesi 1935 
senesi rekoltesinden yüzde 5 
daha az ve son 5 senelik re· 
ko 'te vasatisinden gene bu 
nisbette daha azdır. Rekolte 
230 milyon kentaldir. 1935 
senesi rekoltesi ise 243) ve 
1930-34 seneleri vasati re kol· 
tesi de 240 milyon kentaldir. 

tedir. Şimali Afrika'mn rekol
tesini vasi olarak telakki 
etmek kabildir. Şimali nısıf 
kürredcki memleketlerin rekol· 
tesi Rusya, Türkiye, İngiliz 
Hindistan'ı hariç olarak 1935 
senesi rekoltesinin 9/ 1 O una 
müsavidir. Bunun sebebi de 
Amerika ve Kanada' da ki re· 
koltelerin vaziyetidir. Rekolte 

hareketler başında Fuara ehem· 
miyet vermek ve onu yıldan 
yıla inkişaf ve tekemmül ettir
mek azmindedirler. Bu azim 
ve kanaatlerden doğma, vila· 
yet için de birçok direktiflerle 
dönmüş bulunuyorum. Arka
daşlarımla temas ederek ted
ricen bu emirleri ve direktif
leri tahakkuk ettirmeğe çalışa
cağım. 

Her vekalet lzmir için 
Hareketler hazırhyor •• 

İzmir'in, iktısadi ehemmi
yetile mütenasib yükselmeğe 
mazhar kılınması, devlet ma-
kamlarınca başta gelen işler 
arasında tutulmakta olduğunu 
memnuniyetle gördüm. 

Bu alakadan vilayetimiz he
sabına istifade edeceğimiz şüp· 
hesizdir. Hemen her vekaletin 
bura için hazırladığı hareket
ler vardır. 

Orta mekteb ihtiyacı 
karşılanacak 

Kültür Bakanlığı; şimdiye 
kadar vilayetimizin ihtiyaçla
nna cevab vermek yolunda 
gösterdiği, bizim için şükranı 
icab ettiren kıymetli himmet· 
lere eklenecek yeni sene için 

daha mühim eserler hazırla
maktadır. 

Vilayetimizin muhtelif orta 
tahsil derecesindeki kültür 
müesseseleri noktasından ih
tiyacı, azami surette teminine 
çalışılmaktadır. 

Tire'de nümune 
mektebi kurulacak. 

Şimdiye kadar açılan orta 
mekteblere katılacak yenileri 
arasında, bilhassa Tire şehrin· 
de birçok vilayetlerinkine te
fevvuk edecek tarzda hazır
lanmış nümune orta mckteb· 
)erinden birinin açılmak arzu-: 
sunun Kültür BakanlığındaJ 
canlandığını ve bunun belki de 
gelecek ders yılı başında emri 
vaki olacağını öğrendim. 

Nüfus itibarile birçok vila· 
yet merkezlerine faik olan 
Tire şehri, bu mazhariyete 
cidden layiktir. Bunu iftiharla 
anarken, Tire'lileri de şimdi
den tebrik ederim. 
&rgama'da ilimevi oteli 

Bergama:daki ikmali kuvvei: 
ltaribeye gelmiş ilimevi otelini 
de ikmal ve maarif akarı ola
rak kullanmak için yüksek 
bakanlık vilayetimize terket· 
ıniştir. Hem Bergama'mn ih
tiyacına C.!vab vermek, hem 
vilayetimiz hakkında lütufkar· 
~lı noktasından bu da bizim 
için mucibi teşekkürdür. 

Sıbııa miicadele 
ı.,/cilitı karul acak 

Vilayetimizin sağlık durumu 
berinde de ilgili amirimle gö
FÜ§Crek, maruzatta bulundum. 

Yüksek amirimin; benim 
maruzabma hacet bırakmıya-

C cak kadar vilayetimin vaziyetile 
ltiç şüphesiz her vilayetinkine 
olduğu gibi, yakından vakıf 
bulunduğunu ve bunların ça· 
relerini programladığını anla
•alda Mvinç duydum. 

çerçevelerken, bunların sırası 
ile filiyat sahasına döküleceği 
zamanın da uzak olmadığım 
beyan ederim. 

* • * 
Valimizin izahatı burada çının rekolteleri geçen seneki 

bitmektedir. Muharririmiz bun· rekoltelerden çok noksandır. 
dan sonra Kordon tramvayları Bu memleketlerin hemen 
işi; telefon şirketinin satın hepsi fena havalardan müte· 
alınması mes' elesi, tayyare se· essir olmuşlardır. Bu vaziye· 
ferlerinin ne zaman başlıyaca- tin rıeticeleri bazı memleket· 
ğı, Karaburun'a vapur işletil- lerde önce tahmin edildiğin· 
mesi hakkında neler düşünül- den çok daha mühimdir. İsta· 
düğünü ve Ege mıntakasında tistik tahminleri bazı memle-
bir umumi müfettişlik ihdas ketler için yoktur. Mevcud 
edileceği şayialarının doğru olanlar da pek kat'i değildir. 
olup olmadığını sormuş; Fazlı Buna rağmen Avrupa'da re-
Güleç, şu cevabları lütfet- koltenin heyeti umumiyesinin 
miştir. 400 milyon kental etrafında 
Kordon tramvayları işi olacağı tahmin edilebilir. Bu 

- Sayın Bakammız • Ali seneki rekolte 1932 senesin· 
Çetin Kaya buraya teşriflerin· den önceki senelerden fazla 
de, size bu husus hakkında olmakla beraber son beş se-
yüksek düşüncelerini bildir· nelik rekoltenin en azıdır. 
mişlerdi. Kordon tramvaylan 1936 senesi için mevcut ma· 
işi, yüksek Bakanlığın bu lfımatı ele alırsak ve istatistik-
emelleri dahilinde ve normal leri henüz elde edilmiyen mem 
yürüme yolundadu. lek;tler için tahminler koyar-
Tele/on şirketinin sak Çin, Iran, Türkiye ve Rus-
Satm alınması. ya hariç Şimali. nısıf kürrede 

Yüksek Vekaletin bu işlerin rekolte yekunu 790 ila 795 
hepsine bir sıra bulduğu· mu· milyon" kentaldir. 1935 sene-
hakkak-~kat'idir. - Herşey sinde bu yerlerin ' rekoltesi 839 

zamanında yapılacaktır. Maa· ve 1930 - 34 senelerinin va-! 

haza telefon işi hakkında es· sati rekoltesi de 870 'milyon 
kilerinı;-eklenecek- yeni[bir kentaldir. 

sözüm yoktur. 1936~senesinin kat'i rakam· 
Tayyare -seferlerrbaharda lan elde edilmemiş olmakla 

' başlayacak. ! beraber ileride yapılacak tas-
Tayyare meydanının Cuma· hihat bile --nazan itibare'"";hMn 

ovası istasyonu yanında tesisi memleketlerde bu rekoltenin 
taka;riir-~tmiştlr. Yarınd~ iti- 1930·1936 senelerinin en kü-
baren meydanın~)stimlak ve çük rekoltesi olmasına"' mani 
tesisi işlerile uğraşmak için olmıyacalctır . "' 

emir aldım. Formaliteler bizi Cenup memleketler rekolte· 
uzun işgal etmediği! takdirde, 1 · · h · 1 • ı· • - - --- - - ·- .. erının ta mın erme ge mce, 
bahara doğru tayyare seferle- b 

5 
A t l A · . . ... u ene vus ra ya ve rıan· 

rınin başlayacağını ümıd etmek- t·nd k'I h . ı c; e ı en sa a geçen s 0 neye 
teyım. d l · l B ki , nazaran a ıa vası omasına 

agra . 11Y~1 k rağmen (Avustralya' da % 5 ve 
t1apur ış etı ece " A · t " 'd o 18 f ı ) 5 qan ın e o az a son 

Karaburun vapur seferleri· ~ · f d k"l "" h d e.,sene zar ın a e ı en sa a an 
nin tekrar başlaması için ted- d h k"" ··kt·· . a a uçu ur. 
kıkat yapmaktayım. Tedlcika- T" k" · · 1936 . . .. ur · ıye nın senesi 
tım bıtince Vekalete ayrıca b ğd k it · h kk d • . . u ay re o esı a m aa 
hunu da arzetmek nıyetınde· k t'• kk 1 b·ı· ki . , . a ı ra ·am ar ı ınmeme e 
YJm. Bayraklı ve Turana ılk b b · b t 1 1935 . era er nıs e en az o an 
fırsatta vapur seferlen açılması (2,521,277 ton) rekoltesinden 
da tasavvurlar arasındadır. ' 500 000 t k d b" f 1 . E f • pıı.ı , on a ar ır az a 

~ehdumumd!I mUketh~11 ı:1 ~lık göstereceği gibi son beş 
ı as e ı ece mı k · · 

R .. k la d b h senelı rekolte vasatısınden 
esmı ma am r an u u· 

420 080 
f 

1 
d S b 

susa dair hiçbir şey duyma· ' ton az a ır. on eş 
dım. V t! karar haline gelmiş sene içinde en yüksek rekol-

böyle birşey olduğunu da bil-
mı yorum. 

Türkiyenin bu seneki çav
dar rekoltesinin fazla olacağı 
hakkında bir fikir mevcut ise 
de henüz kat'i rakamlar bilin
memektedir. Bununla beraber 

memleketimizin bu seneki 
hububat rekoltesinin umumı

yetle iyi olacağı kanaatı var
dır. 1936 senesi ~avdar re· 
koltesi 1935 (216247 ton) re
koltesinden 168300 ton fazla
dır. 1933 ila 1934 vasatisin· 
107877 ton ve beş sene içe
risinde en yüksek rekolte olan 
1931 sesinden ;le 27757 ton 
fazladır. 

Arpa: 
1936 senesi Avrupa rekol

tesi nisbeten az olan 1935 
senesi rekoltesine müsavidir. 
Fakat son beş senelik rekol-

teden °o 6 daha azdır. Ekseri 
Avrupa memleketlerinde re
koıte vasat derecede olmuş-

tur. En iyi neticeler Almanya, 
Romanya ve Lehistan'da elde 
edilmiştir. Çekoslovakya' da ise 
rekolte 1935 senesi rekolte
sinden ve son beş senelik 
rekolte vasatisinden çok daha 
azdır. Şimali Amerika' da re
kolte 1935 rekoltesinin ~o 60 nı 
ve son beş senelik rekolte va· 
satisinin % 75 ni teşkil etmek-

ilan 
İzmir birinci ıcra memur~ 

luğundan: 

Sıhhat Bahkyağı 
Bir borçtan dolayı tahb 

hacze .,alınan:,.. Akseki banka
sına aid 400 ~,liralık hisse se· 
nedi raçık artırma suretile 
24/12/936 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14 te 
sarraflar içinde satılığa çıka· 
nlacaktır. Talip olanların o 
gün mahallinde lıazır bulun
mal&rı ilin olunur. 

Norveçya balıkyağlarınm en halisidir şerbet 
gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
· Sıhhat Eczanesi 
Başdurak.• Büyük Salepçioğlu hanı 

karşısında ·- 1 

-- 1 

şöyledir: 

1936 
1935 
1930-34 

250 milyon kental 

283 " ,, 
277 " il 

Türkiye'ni 1936 senesi arpa 
rekoltesi için henüz kat'i rak
kamlar verilmemiştir. Tahmini 
rakkamlara göre 1936 (1 mil
yon 371,511 ton) rekoltesin
den 428,000 ton fazla olacağı 
anlaşılmaktadır. 1931 ila 1934 
senesi ~vasatisinden ise 266 
ton fazladır. Son beş sene 
içinde en yüksek rekolte ile 
gelen 1931 senesi rekoltesin
den de 159,400 ton fazladır. 

Yulaf: 
Avrupa'da 1936 senesi yu

laf rekoltesi 7 seneden beri 
alınan rekoltelerin en azıdır. 
Esasen az olan geçen senenin 
mahsulünden % 3 ve son beş 
senelik rekolte vasatisinden 
% 10 daha azdır. Bu azalışın 
sebeplerinden biri Avrupa'da 
bu zeriyata tahsis edilen sa· 
hanın küçültülmüş olmasıdır. 

Şimali Amerika'nın rekol· 
tesi 1935 senesi rekoltesinden 
113 ve son beş senelik vasa· 
tiden 1/5 daha azdır. Bu aza· 
lışm sebebi havaların çok fena 
olarak devam etmesinden 
ileri gelmi~tir. 

Rusya hariç şimali nısıf 
kürrenin 1936 rekoltesi 1935 
rekoltesinden bir buçuk ve 
son beş senenin vasatisinden 
daha azdır. Rekoltenin 1936 
da 395 milyon kental l 935te 
444 milyon kentaldır. 

Türkiyenin bu seneki yulaf 
rekoltesi her seneden daha 
fazla tahmin edilirken son ya-
ğan yağmur, dolu ve diğer 
avarız sebebile elde edileceği 
tahmin edilen rakamdan daha 
az olacağı izah edilmektedir. 
Elimizde kat'i bir rakam ol
mamakla beraber resmi tah-
mini rakamlara göre 1937 
senesi yulaf rekoltesi 1935 
231989 ton rekoltesinden 54 
hin ton ve 1931 ila 1934 se· 
neleri vasati.sinden 196600ton 
ve son beş sene içinde en 
yüksek rekoltesi olan 1930 
senesi rekoltesinden de 78 
bin ton fazladır. 

~~---ı~t~~~-

T ür kmenistan 'da pa 
r muk rekoltesi 
Son iki yıl içinde, Sovyet 

Türkmenistan, Amerikan pa· 
muğu rekoltesini yüzde 65, 
Mısır cinsi rekoltesini yüzde 
50 fazlala~tırmıştır. 

Bu yıl Kolkhozların yalnız 
pamuk rekoltesinden alacak
ları hasılat, 300 milyon ruble 
tutacaktır. Türkmenistan Sov
yet cumhuriyeti dahilinde öyle 
mıntakalar vardır ki · Mesela 
Stalin 'mıntakası gibi - bun
ların Kolkhozlarının yarısı bu 
yıl pamuk rekoltesinden her 
biri yarımşar milyon hasılat 
alacaklardır. 

Türkmenistan Sovyet cum· 
huriyetinin misilsiz ekonomik 
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şrefpaşa 
C. H. P. Kamun 

kongresi 
Geçen Çarşamba günü ak· 

şamı Mısırlı caddesinde 73 
numaralı binada birçok dinle· 
yiciler ve partililerin huzurile 
Eşrefpaşa kamunu kongresi 
Haydar Arya! tarafından açıl· 
dı. Kongre başkanlığına Kutsi 
Kutluer, sekreterliklere ibra· 
him Kutman ve Rauf Giray 
intihap olundu. 

Hesap işlerini tetkike Ömer 
Tunalı, Mustafa Akmeriç v• 
Fazlı Tan seçildi. Doğruluğu 
tasdik ve eski idare idare 
heyetinin bir senelik çalışma 
raporu okunarak alkışlarla ve 
ittifakla kabul olundu. Müte· 
akiben ihtiyaçlar ve dilekler 
etrafında çok ' c:1raretli müza· 
kereler ceryan etti. 

Seçime geçildi neticede: 
Haydar Arya), Mustafa Ak· 
meriç, Ali Erden'er, Bihter 
Meriçli, Ahmet Ôzgirgin ida· 
re heyetine ve Şerefeddin in· 
cirmen, Kutsi Kutluer, Hay· 
dar Aryal, Ömer Tunalı, 
Mustafa Akmeriç mümessillik· 
lerc intihap olundular. idare 
heyeti kendi aralarında Hay· 
dar Aryalı başkanhğa, Musta· 
fa Akmerici sağışmanlığa Bih· 
ter Meriçliyi sekreterliğe, Ali 
Ulvi Erden' eri ve Ahmet ôz· 
girgin üyeliklere ayırdılar. 

Kamuna bağlı ocaklar se· 
çimi neticesinde de: · 

Birinci Süleymaniye idare 
heyeline Nusret, Hamza,Meh· 
met, Cemal ve Ali. 

ikinci Süleymaniye idare 
heyetine Nazım Can, Feyıi 
Şanalp, Enver Kutluğ, Faıh 
Sözü tek. 

ikinci Mahmudiye idare 
heyetine Kemal Özmeriç, 
Mehmet Kağıtçı Hakkı Murat 
Tura, Şevket ~ Elgün, EyyüP 
Ertok 

ikinci Osmaniye ocağı ida· 
re heyetine lbrahim Uytuıı. 
Kemaleddin Egüs, Habip Ce· 
ter, Hakkı Caşın, Ali Esman· 

Fatih ocağı idare heyetine 
Kutsi Kutluer, Recep Kuıu 
kulak, Rifat Cankız, Ahmet 
Kap, Bekir yurdalan. 

Selimiye ocağı idare hey
etine Ömer Tunalı, Şeref Er· 
kud, Talat Turgay, Esad Akı, 
Recai İlter. 

Mecidiye ocağı idare hey
etine Rüştü Özin, Feyzi Tibet 
Nazmi Filibeli seçilmişlerdir· 
Yeni heyetlere muvaffakiyetler 
dileriz. 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıkldl 

ve. elektrik tedat1isi 

lzmir • Birinci beyler sok•JI• 

Elhamra sineması arkasınd• 
No.: 55 

Telefon: 3479 

başarıları, birkaç zaman e\'\'el 

toplanan Pantürkmen So~;: 
ler fevkalade kongresind .. 

1 

nutuklarda bilhassa teb.rİİ' 
ettirilmiştir. Bu kongreye Tü"": 
men endüstri işçileri müıne~ 
silleri ile pamuk ekicilerin•P 
sosyal çalışmada (en ileri ge
lenleri de i~~: ·ak etmiştir· 



(Ulusal Birlik) 
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Maceraperest 
Fratelli Sperco N. V. 
vapur. acentası W • F • H. Van ca 

tinin ~tşıyaka vapurundaydık. 
kadaşım, önümüzdeki sı· 
oturan uzun lboylu, es

' ondüleli, top enseli, pa-

hazır olduğunu söyledi. RoY AL NEERLANDAıs Der Zee 
Ertesi gün yakın bir orman

da buluştuk. Fakat hasmım, 
şu züppe genç degil, bam baş· 
ka bir adamdı. Kendisine hiç 
tanımıyordum. Bahidime dö
nerek: 

KUMPANYASI J'J .. 
"ORESTES,, vapuru 10 bi- fJt Oe Ha ka ar .. a. .... .1•&& 

ornuzlu, yüksek topuklu 
.•ın. paçalı bir züppe gen

rinci kanunda gelip yükünü DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: 
tahliyeden sonra BURGAS, "SAMOS,, vapuru 7 birinci 
V ARNA ve KôSTENCE li-

ıı.rct ederek: 
' işte, - dedi palavranın 

11 şeklindeki timsalıl 
'Anlamadım?. 
' Dinle, öylese; geçende 

oynadığı bir oyunu an-
Ytrn; o zaman, bu sahte 
~amanın yalancı macerape· 
ırı mahiyetini daha iyi 
B·atsın. 
ıt gün gene Karşıyaka 
Utundaydım. Bu da ya· 
~a oturuyordu. iki tarafın
ılc' 1 genç kadın vardı. On-
! hararetli, hararetli bir 

d~r anlatıyordu. Kulak 
ırn: 

' Ben - Diyordu - iki sene 
Londra' da Berlin 'in 

elinden yüksek olan hürri

- Dün görüştüğünüz adam 
bunu? Diye sordum. 

- Eveti cevabını alınca 
büsbütün şaşaladım. 
Hasımım da hayret ıçın-

deydi. 
- Bu da ne demek · diye 

bağırdı - ben sizin yüzünüzü 
ilk defa görüyorum! 

Cebimdeki kartviziti çıkar
dım. 

- Hayreti - Dedi - bu 
benim kartvizitimi 

O da kendisine verilmiş 
olan kartviziti uzattığı zaman; 
elimde olmıyarak haykırdım: 

- Bu da benim kil Fakat, 
nasıl olur? Size bunu kim 
verdi? 

manian için yük alacaktır. 
" BACCHUS ,, vapuru 14 .. 

birinci kanundan 19 birinci 
kanundan 19 birinci kanuna 
kadar ROTTERDAM, AMS
TERDAM ve HAMBURG li
manları için yük alacaktır. 

ORESTES,, vapuru 28 bi
rinci kanundan 3 ikinci ka-
nuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük alacaktır--:
SVENSKA ORIENT UNES 

" SMALAND ,. motörü 1 O 
birinci kanunda ROTTER
DAM, HAMBURG, GDYNIA 
ve SKANDINAVY A limanları 
için yük alacaktır. 

" ISA,. motörü 21 birinci 
abidesine tırmondığım Diye sorarak züppe bayın 

an.. eşkalini tarif ettim. kanunda beklenmekte olup 
Dah T" k d' · d' b ğ d ROTTERDAM, HAMBURG a fazla dayanamıyarak: - a en ısı, ıye a ır ı. 

" Hayır • Diye bağırdım _ Meğer bizim yalancı kahra- ve SKANDINA VY A limanları 
man, bu adamdan aldığı· · · "k 1 kt rı söylüyorsunuz! Ne Ey- ıçın yu a aca ır. 

8 ı· 'd d kartdöviziti bana, benimkini "AASNE,, vapuru 4 ikinci . er ın e, ne e Hürriyet 
de ona vererek kendisi işin kA d ROTTERDAM HAM esj Londra'dadır. Ve Ey- anun a • • içinden sıyrılmış. O sırada B DN yy 

en yüksek değı·ı. alçakbr. URG ve SKAN A A . yanında bulunanlara yaptığı 
nra siz, onun tepesine tır- fiyaka da caba!,, limanları için yük alacaktır. 

ıtı A k d b SERViCE MARlTIME ~ ıya muktedir değilsinizi. r a aşım sözünü itirmişti. ROUMAIN 
azreti kızdırmıştım. Yüzü Hikayenin kahramanına kulak 
kı verdim. Yanındakine: "SUÇEAVA,. vapuru 16 . trnızı kesildi. Dudakları 
Yordu; bana döndü, köpü- - Acaba -diyordu- bu kör- birinci kanunda MALTA, 

b. fezin körfez, bu vapurların va· MARSIL YA ve CEZAIR' e ha-
ır sesle: ? pur denilecek yeri var mı . k ... d k · ' r "'"'hı'yesı"zlı'k edı'yorsu- re et e ece tır. • ~ Geçen sene Paris körfezinde 
d. "PELEŞ,, vapuru 24 birinci 
· ıye homurdandı - Fakat yaptığım bir vapur gezintisinde 

'lıııı .. . • • ' kanunda MALTA ve MAR-
odıyeceksmizl Arkasını duymamak için ku· 

' Anlıyamadıml laklanmı tıkadım. Arkadaşımın SiL Y A'ya hareket edecektir. 
~' Basiti Sizi, düelloya da- düçar olduğu vaziyete uğra- Yolcu ve yük kabul eder. 

ediyorum. nmaktan korkuyordum. ilandaki hareket tarihlerile 
':' 1-fayhayl Yalnız şu kule Nakili navlonlardaki değişikliklerden 
~~ideyi yerinde bırakma- ----•B•e•sı.·m-A•kı•ı•m•s•arlllllJI ·acente mesuliyet kabul etmez. 
~·tıca ederim. 1 o kt• ~ - Daha fazla tafsilat için ikinci 
~tbirimize kartvizitlerimizi 0 or Kordonda Tahmil ve Tahliye 
~1 tık. Ertesi gün karşılaşa· 'tttık Ali Agah binası arkasında FRA TELLi 

Ço k H l ki 
SPERCO vapur acentası. 

* ~ .. 
,. n hemen şahidimi kart-
;:e.~i adrese gönderdim. 
duğü zaman, rakibimin 

cu asta ı arı 

mütehassısı 1 Telefon: 2004/2005/2663 
İkinciBeylerSokağı No. 68 oı· . .. 

• Telefon 3452 IVIer Ve ŞU• 
--- '~ rekası Limited 

1937 
TÜRK -HA VA KUR UM U 

ılbaşı piyangosu 
i.,DEr LlRA 

1 Mükafat 400,000 
1 " 100,000 
1 İkramiye 500.000 
1 " 200,000 
1 .. 150,000 
1 .. 100,000 
1 " 70,000 
1 " 60,000 
1 " 56,000 
1 " 30,000 
1 " 20,000 
1 " 15,000 

10 .. (10,000) 100,000 
20 .. (5,000) 100,000 
60 .. (2,000) 120,000 

100 .. (1,000) 100,000 
400 .. (500) 200,000 

8000 " (50) 400,000 ....... ..........__ 
8600 2,715,000 
500 ....... Mükafat 

9100 -
J 

vapur acentası 
Birinci Kordon Rees binası 

Tel..2443 
ELLERMAN UNES LTD. 

"THURSO,, vapuru 20 ikin
ci teşrinde LONDRA, HULL 
ve ANVERS"ten gelip yük 
çıkaracak ve ayni zamanda 
LIVERPOOL ve GLASKOW 
için yük alacaktır. 

"POLO,. vapuru 3 birinci 
kanunda LONDRA, HULL ve 
ANVERS'ten gelip yük çıka
racak ve ayni zamanda LON
DRA ve HULL için yük ala-
caktır. 

"DRAGO,, vapuru 10 birin· 
ci kanunda LIVERPOOL ve 
SWENSEA' dan gelip yük çı

karacaktır. 
GENERAL STIM 

"PHILOMEL,, vapuru 18 
ikinci_teşrinde gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

kanunda beklenilmekte ve 12 
birinci kanuna kadar ROT
TERDAM, HAMBURG ve 
BREMEN limanlarına yük ala
caktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
EXCELLO,, vapuru 6 ilk 

kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXMOUTH,, vapuru 18 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXAMELIA,, vapuru 26 
ilk kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXT A V1E11 vapuru 5 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV -
YORK için yük alacaktır. 

EXMOOR,, vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yükliyecektir. 

PİRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXOCHORDA .. vapuru 
4 ilk kanundan PIRE'den 
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

"EXCALIBUR,. vapuru 18 
birinci kanunda PiRE' den 
BOSTON ve NEVYORK 
için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDDEL-

Sağlam 
Za if 

zdu 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Birinci Kordonda 186 nun1arada ŞARK 
HALI T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin caddesinde F AHRı 
KANDEMİR Oğlu 
~~~~mc.'.i~~~~--mıt!ll!Bll ...... ...1 

ZM R ·ı 

m e sucatı 
Türk Anonim Şirketi 

HA VSLINJE TENCE, SULINA, GALAÇ 
OSLO aktarması olarak BELGRAD, 

"BOSTON,. vapuru 16 ilk NOVISAD, BUDAPESTE, 
kanunda bekleniyor, iSKEN- BRATISLAVA VIY ANA ve 
DERiYE, HAYFA, DIEPPE 
ve NORVEÇ limanları için LINZ için yük alacaktır. 
yükliyecektir. "Vapurların isimle ·i, gelme 

SERVl_C_E_M_A-RlTIME tarihleri ve navlun tarifeleri 
ROUMAIN hakkında bir taahhüde giri-
BUC.-\REST şilınez ... 

"DUROSTOR,, vapuru 23 Birinci Kordon, telefon 

Sür' at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAVAFLAR Çarşısı 

Numara : 34 

ilk kanunda bekleniyor, KOS- No. 200- 2008 • 
----~---------------------------------------

_,. ~ .,·:, : .... · ··~ . . . . . . . 

N~'A 
/ 

.. o il ıu ıı•' 
i 

( 

ÜrJ• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsıye ederler 

.. 
• 
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-
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• 

• 
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rler 
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Ali paşa ve kira Frosin 
..__,...,.._~V"W",.,,..,,,,.~~,,, ..... ~ 

Yan ya gölünün kanlı f acıası 
Nakleden: F. Şemseddin Benlioğla t tetkikat yapacak olan bita- -Birinci kısım: Sarar~~ş~solmuş yaprak gibi ... 

r f hey'et teşekkiil etmek Uzere Paşam; beyhude yere hiddet/eti' 
me belki bu işde bir yanlışlık 

Hey' et bir orveç'li ile bir Hollindalı ve bir deJsviçreliden vardır. Telciş etmeyiniz 
·hare olacak, miladı Isa yortularından eve) sancağa gidecek Pekala, bir dakika bile - lstermisin rüyam, malııJ~ 

kaybetmeden tahkika başla, Hayne'nin tabiri gibi çıksıll 
Cenevre 19 (Radyo) - Uluslar sosyetesi konseyinde kararlaştırıldığı üzue sancaktaki vaziyeti tetkik için lskenderun ve An· M h b' 

0
. d 

gece ve gündüz u tarı ız- ıyor u. ı 
takya'ya gidecek olan bitaraf azalardan mürekkep hey'et, bugünlerde tefrik edilecektir. zat sen takip edeceksin. Yal- Ayni zamanda Muhtar paşsl 

Son gden haberlere göre bu hey' et, Noı vcçli bir diplomat ile Hollandalı eski bir müstemlekeci ve lsviçreli bir zabitten nış yolda yürürsen, sonunu su!kastın da biraz güç ve 

ibaret olacaktır. . bilirsin. Tepedelenlinin Han- fazla dedi-koduyu mucip ola· 
Hey'et, maiyetinde lüzumu kadar <la memur alacak ve miladı lsa yortularından evvel Sancağa hareket edecektir. ko [•] nun oğlunun şakası cağını hesaplıyordu. 
Istanbul 19 (Hususi)- Beyrut ve konsoloslarımız, Antakya ile İskenderun'a gitmişler ve oradaki kardeşlerimizin vaziyetini yoktur. M\lhtar paşayt bütün y8~· 

yakından tetkik eylemişlerdir. - Paşam, vakitsiz ve bey- ya, bütün Mora ve Rumel~, 
Fransızlar, konsoloslarımızın Sancağa muvasalatlan üzerine şimdiye kadar tatbik ettikleri şiddetli muameleyi kaldırmışlardır. hude yere hiddetlenme bu bütün Arnavutluk severdi· 

--------••.-..•·• • f f • • .,. • işte bir yanlışlık olması her Muhtar paşa, şimdiye kadat 

r l•htı•ı,aAlcilerin ta- l Polonya- Almanya ger- vakit İçin mümkündür. pek çok kahramanlıklar yaP" 
1 - Ah.. Ah.. Allah verse mış fakat hiçbir kötülük et· 

arruzunu P..~skürtmüşlerl ginliği devam ediyor ~:~~ ~:~:: ~~~~: ... ~·~,:·~ me;:~~deıenli bunu biliyord•· 
F d 12 b• K J } 8 k ı ·- • 1 • • Muhtar'ın kafası vurul;caktır. Fakat kendisinin hüküm sür~ ispanyaya raDS8 an 10 0 ODe e ' Spanya iŞ erJDIU Hemen şimdi onu cehenneme düğün muhitlerdeki vaziyetin• 

go••nu••ııu•• ~ı·mdiye kadar gitmiş tehlı•ke teşkı•ı ettı•gv 1•01• 50••yledı• gönderirdim amma, henüz bu ve mevkiini İyi bilmiyordLI· 
"$ işe inanmış değilim. Ali paşa, k~ndisine: .. 

Madrid, J9 ( Radyo ) ordularının yapmak istedikleri Paris 19 (Radyo) - Po- Almanya ile Polonya arasın- - Vezirim, ben de bunu - Paşam.. Çok şiddd 1 

Madrid müdafaa komitesi, taarruzun püskürtüldüğünü lonya parlamentosu hariciye daki gerginliğin devam ettiği- söylüyorum. Çünkü ben gözüm hareket ediyor; çok kim•~ 
dün neşreylediği bir tebliğde, kaydeylemiştir. p encümeninin dünkü toplantl- ni ve son seyahatların mühim ile görmediğim birşeye kat'i idam ettiriyorsun! Diye eıı 

Paris, 19 (Radyo) - aris olduğunu beyan ettikten son- olarak hükmetmem . sadık adamına: sis ve havanın muhc.lefeti ha· l 1 d D l' ı~ sında hariciye nazırı Kolonel 1 
say av arın an ogre ı par a- ra, spanya hadiselerinin, Av· - Haydı, haydi.. Sen git, 

sebile yeni hnrükat olmadığını mentoda vukubulan münaka- Bek mühim beyanatta bulun· rupayı tehlikeye sokacak de· gözünü dört aç .. Bana da her 
bildirmiş ve yalnız, (Aratkoes) şalarda, şimdiye kadar Fran· muş ve Polonya - Rusya nıü- recede bulunduğunu ilave ey· gün haber ver. 

te ihtilalcilerden bazı mühim sa'da ispanya hükumetine nasebatının normal olduğunu lemiştir. Tahir, Tepedelenli Ali pa· 

noktaların istirdad edFildiğık'ni yabrdlm i~in ... ~n. ik~.bı1'n ~rt~nsız v .., ... d• ... __. b •• ee k şayı selamladı ve çıkıp gitti. 

ıvk;;;dacdid·~~ii~~tı;nı;yem~ı~- arşova a uyu r~t.~;~~:~:~~i:~e:~~~ı::'.-
vinç verecek derecede. bı·r arbode oldu ~~:rs:!~::~~~~:.e~:;:~ael=~~ 

~ linin heyecanlanmasının en 

lktısa'1 vekilimiz Ceiit Bayar, dün gece • • • • .. • • • büyük'sebebin;~hud- rüya 

radyo ..la mu .. him bir söylev verdi lkı hın ışsız, beledıye daıresıne idi. l uı [•J Tepedelen inin anasmm 
ıstanbuı 19 (Hususı)- lkti.~ 1 ~-ak. mümkü~ oıamıyacağ~nı. d~ hücum etmi~Jer belediye ıçın. 

sat Vekilimiz Celal Bayar, dun soylıyen Celal Bayar, ıkıncı !Jf ' ----.e+----
gece radyoda mühim bir söy· beş yıllık pl~n hakkı~da _ma· başkanını dövmüşlerdir 
)ev vermiş ve endüstri vaziye- lumat vermış ve yenı planın . . . . . . .. 
t . · l t f · · l ana hatlarını şo"ylece anlat Varşova, 19 (Radyo) - İşsızlerden ıkı hın kışı, dun Var-ımız c asarru ışı ve mem e· · - , .. .. . .. . . . 
k t . "kt d" d h kkın- mı,ştır: şova da buyuk hır numayış yapmışlar ve beledıyeyc gıdcrek 

e ın ı ısa ı urumu a l . . · d'k b 1 d' · · · k d 
d k 1 .. t 'd k 1 - Madenct'lik, zor a ıçerıye ıır ı ten sonra e e ıye reısını ma amın a ) a· a ra am ara mus enı ço . . . .. .. . 

"h' b tt b l l 2 - Maden ocaklarını iş- kalıyarak kendısını dovmuşlerdır. mu ım eyana a u unmuş ur. ~•• .. -------
Celal Bayar, ilk planın üçün· !etmek, 

cü yılı ortasında bulunduğu- 3 - Elektirifikasyon, 
muzu bildirdikten sonra bir 4 - Ev kömürü, 
İngiliz şirketine ihale edilen 5 - Toprak sanayii, 
Karabük demir ve çelik tab- 6 - Gıda maddeleri sa· ... 
rikası ile boru fabrikasının nayıı, 
2,5 sene sonra memleket ihti- 7 - Kimya sanayii, 
yacını karşılıyacağını, başarı- 8 - Mihaniki sanayi, 
Jacak işler arasında Malatya' da 9 - Denizcilik sanayii. 
kurulacak bez fabrikası ile En büyük sermayeye ihtiyaç 
memleketin diğer yarı kağıt olan işleri devlet üzerine alı· 
ihtiyacını karşılıyacak kağıt yor. Türkiye'nin endüstrileş· 
fabrikası ve Sellulez fabrikası mesini istiyoruz. Bu, zirai is-

lngiltere - ltalya ------
İki devlet arasındaki uzlaşma 

henüz belli değildir 
, Londra 19 (Radyo) - ltalya'nın bura sefiri Sinyor Grandi 
dün Sir Rober Vanstiyarla uzun müddet konuşmuş ve iki dev
let arasındaki uzlaşma müzakereleri etrafında müdavelei efkarda 
bulunmuştur. lnıiltere • İtalya muahedesi, Miladı İsa yortula· 
rından sonra belli olacaktır. 

inşaatı bulunduğunu söylemiş, tihsalatımızı çoğaltmak G .. kı- .eu•• yu•• k bı•r yangın 
1937 de başlıyacak işler ara· mından da mühimdir. Ferdi 
sında kimya ve kendir sana· sermayenin yenmediği işleri ·-----
yiine ehemmiyet verileceğini devlet üzerine alıyor. Ferdin Nevyork'ta dört kişi diri diri yan. 
anlatmış ve: yapacağı işler için de yardıma b f d 

Endüstrileşmeyi, Kemalist koşuyoruz. dı, ir kişi parça an t 
inkılabının, Tiirkiye refahının Celal Bayar, küçük san' at- Nevyork, 19 (Radyo) - Nevyork'un 61 numaralı caddesinde 
en mühim davası sayıyoruz. ların inkişafına verilen ehem- büyük bir yangın çıkmış ve dört kişi diri diri yanmıştır. Yanan 

Demiştir. miyetten, kongrede alınan ka· evin balkonundan atlamak istiyen bir erkek, parça parça 
Bütün bu fabrikalar için rarların Millet Meclisinde ka- olmuştur. 

döviz yerine Türk mahsulü nuniyet kesbetmek üzere ol- __ .,.. __ K ___ l ______ L ___ d_l...._ __ k ____ _ 
verildiğini ve bu poletikanın duğundan, küçük san'atların ra or ar ama-
çok iyi ve mühim neticeler memleketin her tarafına ya· 
verdiğini anlatan İktısad Ve- yılması lüzumundan bahsetmiş, 
kili, Türkiye'nin yalnız iptidai bazı devlet müesseseleri ma· 
madde satmak fırsatını bul- mulatı satış fiatlerinin kontrolü 
muş bir memleket değil," ayni hakkındaki kanunla bankalar 
zamanda peşin para ile iş kanununun ehemmiyetini bil· 
gören yegane memleket vazi· dirdikten sonra bununla devlet 

İmparatorluk· mec. 
lisine riyaset etti 
Londra 19 (Radyo)- İngil

tere Kralı 6 ıncı Jorj, ilk defa 
olarak dün İmparatorluk mec· 
lisinde hazır bulunmuş ve bu 

yetinde olduğunu söyliyerek ve milletçe yapılan şeylerin 
yalnız ziraat ve endüstri değil, istismar vasıtası olmasının bu işte ve endüstrileşme, ci-
bir kül halinde Türk ekono· önüne geçilmesi gayesinin ta- hazlanma işlerindeki neşriya· 

meclise riyaset etmiştir. 

misi mevzuu bahis olduğunu kib olunduğunu söylemiştir. tını takdirle anmış ve bu neş· 
izah etmiştir. Celal Bayar, milli fktısad riyatın devamını istemi~ ve şu 

Endüstrileşme planımız ol· davasında şuurla hareket eden sözlerle konferansına son ver· 
masaydı bugünkü dünya buh- bütün vatandaşlara şükranını miştir: 
ranında mallanmızı fazla sat- bildirdikten ıonra matbuatın - Atatürk'ün iıaret ettiti 

rası 

26 ikinci Kanuna 
kadar tatil 

Londra, 19 ( Radyo ) 

Lordlar kamarası, ikinci Ka

nunun 26 sında toplanmak 

üzere işlerini tatil etmiştir. 

nurlu yolda, kendisine inan· 
mış olarak yürüyoruz. 

Onun büyük varlıiı önünde 
h~şulc eğilmeti en büyük bir 
vazife bilirim. 

Almanya 
Hakkını alıncaya 
kadar uğraşacak 
Berlin, 19 ( Radyo )'! -

Frankfortcrtcr Çaytung gaze· 
tesi, yazdığı uzun bir maka
lede, lngiltere hariciye nazırı 
M. Eden'in son sözlerini ten· 
kid etmekte ve Almanya' nın 
M. Edenin fikrile hıtreket et· 
meyneğini, hakkını alıncaya 
kadar her türlü teşebbüste 
bulunacağını kaydetmektedir. 

M. Ruzvelt 
( Baştara/ı 1 inci $ahi/ede) 
velt, dün finans bakanı Mor· 
gen Tav ile uzun müddet ko
nuşmuş ve Amerika parasını 

düşürmek üzere spekülasyon 
yapan yabancılar hakkında 
şiddetli tedbirler alınmasını 
emreylemiştir. 

İngiltere düne nis. 
betle bugün çok 

kuvvetlidir 
/Jıı~tarafı 1 inci Ju/ıi {ede 

süye gelmiş ve İspanya hadi
seleri etrafında izahat verdik· 
ten sonra, bıtaraflığın mutlak 
o:duğunu ve lspanya'nın dahili 
işlerine hiçbir devletin karış

maması ikfü:a ettiğini, gerek 
lngiltere'nin ve gerek Fransa
nın bu hususta ayni fikirde 
oHuklarını beyan eylemiştir. 

M. Eden, müteakiben İngil
tere' nin bugünkü vaziyetinden 
bahsetmiş ve neticede, büyük 
Britanya imparatorluğunun, ge· 
çrn seneye nisbetle şimdi çok 
kuvvetli o)dutunu ıöylemiıtir. 

· Arkası var:....,....-

M. Antonesko 
londra'ya davet 

ediliyor 
ıı· Paris 19 (Radyo) - Rom• • 

ya Hariciye Nazın M. AP~ 
nesko, dün Paris sergisin e 
inşa olunan Romanya pa!ffO' 
nunun temel taşıni attıku' 
sonra Romanya sefareth•ııe: 
sinde şerefine verilen ziyafett 
hazır bulunmuştur. ·t 

1 1 • 
Londra 19 (Radyo)- P~11• tere Hariciye Nezareti, bugı.ı l 

11 
)erde Paris'te bulunmakta M~ 
Romanya Hariciye Nazırı t 
Antonesko'yu Londra'ya dave 
etmiştir. 

Sabik'i<ral 
Arşidük Antıı: 
vanın davetioJ 
kabul etmedi 

b.S' Viyana 19 (Radyo)- Ha ,.., 
. dıJ~ 

burg hanedanından Arşı 
Antuvan, miladı İsa yortul•~~: 
nı geçirmek üzere Dük V~) 
vinçor'u (sabık İngiltere k~• ~
cenubi Avusturyadaki malık 
nesine davet etmiştir. 

11 
Dük Dövinçor, yortul•r\

1 
devamı müddetince baro 
Roçildin şatosunda kalrnaf~ 
tercih ettiğini bildirmiş "t 
A 'd"k'" d · ·..abe rşı u un avetıne ı~ 

etmemiştir. 

--••••+-•••---
Tayyare Yılbaf' 

Piyangosu .,, 
1937 Büyük ikramiye yarı 

milyon liradır. . Jı~ 
Ayrıca 400 100 bin lır• ' . ., 

mükafat ile 200, 150, ıoo b~e 
lirahk büyük ikramiyeler 

vardır. pi· 
Biletler lzmir Piyango i· 

rektörlüğü gişesinde ve b•Y 
lerde satılmıya başlamıştır._ ıe 

rrıı• Yeni seneye yeni ta ıı tır· 
girmek için bu bir fırs~t if 
Şimdiye kadar binlerce kış y• 
zengin eden bu piyant' 

iştirak ediniz. O ıı· 
Bilet fiatleri: 2,5, 5, 1 

ratlır. 


