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Sahibi: HAYDAR RÜŞDÜ QKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

~dres: izmir ikinci Beyler sokağı 
~c şartlan: Seneliği 700, nlu nylı~ı 400 kuru~ 
b~ .Resmi illinlar için: .Maarif cemiyeti illinat 

tf Urosuna müracaat edilmelidir. • 
Ususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır d'.tim:~:md~~ 
~ıldığı'y~ANADOLU)Matba;s;- lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

M. Ruzvelt 
S 16 rey almak sureti le 

tekrar Amerika Reisi
cumhuru oldu. 
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Madrid şehri top ateş Muss~i~~!!~utku ire limanı bir kat 
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altında bulun Yo 
için ne diyor? a a b .. yüyor 

Prağ 4 (Radyo)- Çekoslo· -------
vakya meb'usan meclisinin Yu an ·stan b 1·ş 1·çı·n r b tç 

ft, - :dünkü toplantısında, Çekoslo.:.. - ---- ' ~ u eye 
~,°t~Dber, gittikçe darlaşmaktadır. a e vakya Hariciye Nazırı Mösyö mÜhım ahsisat koymuştur 

• Krofta beyanatta bulunmuş ve 
ı yec D Var, atalonya Se erbe e 1 İtalya başbakanı Sinyor Mus-

kazmakta olan Madrid hüku- solini'nin Pazarr günü Milano· 

Madrid' en bir görünüş 
cjtaris, 4 .(Radyo) .- ihtilal: ı ~!tına almışlardır. Çenber, git

er, Madrıd şehnnı top ateşı tıkçe darlaşmaktadır. istihkam 

~~~~----•ııı-.~·~·-.----------~ 

Rus 
kik 

o aları et
e ·ıecek 

~demi müdah;le komitasi kon 
trol hey' etleri hakkında da 

karar verecektir 
i ~0~dra 4 (Radyo)- ispanya toplantı yapacak ve Rusya'nın 
~.erıne ademi müdahale ko· geçen hafta vermiş olduğu iki 
~ bugün fevkalade bir 

~bir batında 
Oç çocuk doğurdu 

)~ ~arşı):ıka'da Aln)be)"de otur:ın 
d 111k'li i~ iz Abdül zc\ cc i 30 ya· 
~/\fit p l\lt•nılcket hastane inde 
"lıııdu üı; çocuk do[;urnıuşıur, 

1 ı hÇUcuklar znpf doğmuşlar o da, 
L 

11k1 lnıa netice i olıırok kuHet· 
'<:tıtq· 
~I •tler \'e Lir h:ıftn zarfıntlıı gür· 

~~ e~ttıişlcrtlir. Ancak Lu )anula· 
hşı>· L' l · · · 1 . . ı'. füu a ı nıesı ıı,ın nnnc crıııın 

~~ı " alınası 'e '>ocuklarıı dıı bazı 
~ 'ilt 
'~ ~crilıııc6i liizım<lır. Afitap, üç 

'1.111 l~ ra Memleket hastanesinden 

~ll~~acaktır. Kendine iyi gıda, 
~ t(i atına iliiç değil, hcı. bile te· 

ecek vaziycttt değildir; ıel'cİ 

notayı tetkik eyliyecektir. Bu 

notalar, Almanya ile ltalya'nın 
nazar noktalarına tamamen 

muhalif bir şekilde tanzim edil-
miştir. 

Hudutlara kontrol hey' etleri 

gönderilmesi hakkında Porte

kiz tarafından ileri sürülen tek

lif, komitenin yarınki toplan
tısında müzakere edilecek ve 

bu hey' etlerin, ispanya hudut

larının hangi noktalarına ika

me edileceği tesbit olunacak· 

tır. Komite, bu baptaki kara

rını bir muhtıra ile alakadar 

devletlere bildirecek ve kabul 

edilmediği takdirde bu mes' e

leyi bir daha müzakere ctıni

yecektir. 
---···-- -
Fransız 

Kabinesi toplandı 
Paris 4 (Radyo)- Dün (Otel 

Matinyon) da toplanan Fransız 

kabinesi, uzun müzakerelerde 

bulunmuştur. Knbine, iki saat 

mütemadiyen amelelerin işile 
meşgul olmuş ve patronlarla 
amele sendikaları arasında im
zalanmış olan mukaveleler tet
kik edilmiştir . 

Kabine, yarın (bugün) tekrar 
toplanacaktır . 

de işsizdir. Alnkndnrlann, ntana 
fiç evllid yetiştiren hu aileye yar· 
dım etmeeini dileriz. 

meti efradı, ihtilalcilerin hE

cumu karşısında istihkamları 

terkcderek kısmen Madrid'e 

da verdiği söylevin, Çekoslo-
vakyanıu noktainazarına tama· 
men aykırı olduğunu bildir· 
miştir. 

~~~-------~----• • 
gı ız er 

BÜyük -bi~- ~vukat 
kaybetmişler 

Londra 4 (Radyo)- lngiltc
re'nin en büyük avukatlarından 

Kata!onya' dan alman son ve saray hukuk müşavirlerinden 
haberlere göre, oralarda umu- Sir Fortis Benet, dün ölmüş
mi seferberlik ilan edilmiştir. tür . 

kaçmışlar ve bsınen de ihti

lalcilere iltihak etmişlerdir. 

Maclricl şehri bir mahşer ha

lindedir. Halkın heyecanı, 

cdilemiyecek derece· tarif 

dedir. 

~~~~_.._~.....::D--.J ... --~~~~~-

ö nem h i mülakat 

lvon De/boş gazeteciler arasında 
Paris, 4 (Radyo) - Fransız hariciye nazırı M. lvon Delboş 

dün gece Yugoslavya'nın Paris sefiri M. Buriçi kabul etmiş 
ve uzun müddet konuşmuştur. Bu mülakata ehemmiyet veril
mektedir. 

----~--~----··-·--Ql:l----~~~~-

Romanyada 
saratı çok 

e ıap ha
··yuktür 

~---------
Nehirlerin kenarlar • 

ınsan ce .. 
setlerile olu 
yagmur ar de 

r. Şiddetli 
am ediyor 

Kral Karo/ 
Bükreş, 4 (Radyo) - Ro· 

manya'nın birçok yerlerinde 
seylaplar devam ediyor. Bir 

çok şehirler sular altındadır. 
son derece mühimdir. Targo
jovo şehrinde vaziyet kor
konçtur. Nehirlerin kenarları, 
insan cesctlerilc doludur. Bazı 
yerlerde suyun •cenaze sandu
kalarını da sürükleyip götür· 
düğii görülmüşliir. 

Transilvunya' da şimdiyc:ka
Clar görülmemi;, derecede şid
detli ve sürekli yağmurlar 
yağmaktadır. 

Hükumet, her tarafa yardım 
etmekte ve geniş tertibat al-
mış bulunmaktadır. 
~~~~~---~~~-

Grev 
Askeri fabrikalar 
mu haf aza altında 

Paris 4 (Radyo) - Maden 
kömürü amelesi grev ilan et
/ Devamı 4 üncü sahifede) 

Pire limanı 

Atina 4 (Radyo) - Yuna- cak ve bu limanın, ticari 
nistanın Pire limanı için büt- bı"r kat ehemmiyeti dolayısile 
çeye mühim tahsisat konmuş-
tur. Yapılan proieye göre, daha hali tekemmüle gelmesi 
limanda geniş tesisat yapıla- temin olunacaktır. 

~----~-----~·~~---.. --------~-
L eo n Blum Kont Ciyano 

Komünistler lideri~e Eden'le de ko-
birdenbire cevap k -·--·----.-·= -· - - nuşaca mıc 

vermıyecek . Y 
p . 4 (R d ) F -- Londra, 4 (Radyo) - ftal-

b barıks, Ma yoL - Bra1nsız ya hariciye nazın Kont Ciya-
aş a anı . eon um, ·1 f "lt h · · no ı e ngı ere arıcıye nazırı 

komünistlerin lideri (Tores) in M. Eden arasında ve pek 
-n"'ü"tk~~"i'·birdenbire cevap ver- yakında bir mülakat vukubu
memeği karar'aştırmıştır. Baş- lacağı söyleniyor. Londra si
bakan, (Tores) ile alelade bir yasal mehafili, bu mülakata 
münakaşa sebebile karşılaş· büyük ehemmiyet atfeylemek-
mak ve başbakan sıfatile cevap tedir. • 
vermemek niyetindedir. tenevvür edecek ve (Tores) e 

Yarınki kabine toplantısında vereceği cevabı ondan sonra 
M. Leon Blum daha fazla bazırlıyacaktır. 

Deniz uzlaşması 

Baldvin deniz konferansı azalarına verdiği ziyafette 
Londra, 4 (Radyo) - lngiltere, Fransa ve Amerika arasında 

aktolunan deniz uzlaşmasının, bu hafta içinde imzalanacağı 
söyleniyor. Alakadar mahafil, bu uzlaşmanın, Japonya ve 
ltalya taraflarından da imzalanacağını bildiriyorlar. 
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A9k .. Kıskançhk .. Cinayet .. 

- 25 Çeviren: Fethi Y. Er. 
- "Durunuz, bakayım rahip Madalya göğsüne değdiği za· 

Mul daha gelmiyor mu? man tirediğini ve acı bir ses 
- Peki bak; bu yasak de· çıkardığını hissettim. 

ğil ki.. Bunun üzerine halka Bunun üzerine cellat bir 
gözlerini son bir defa çe- adım geriledi. Bir yaprak gi-
virdi. Fakat aradığını bulama- bi titriyordu. 
ymca bir göğüs geçirdi. Artık - Yana~ doıtum, dedim, 
başka bir söyliyeceği yok diye hiçbir ~eyden çekinme. 
işini bitirmek için hazırlandı· Çekinerek yanaştı: 
ğmı görünce: - Benden ne istiyorsunuz? 

- Dur dedi . dedi. 
- Daha mı ? - işte yerine konması la-
- Boynundaki madalyayı zım bir ceset. 

öperim. - lmkinıız. Beni iene as· 
- Ôp bakalım .. sın deA-il mit 
Elleri bağlı olduğu için ma- - Çekinme artık. Tehlike 

dalyayı ona öpmesi için ben kalmadı. 
uzattım. - Fakat M. Rahip .. Fakat. 

Sonra sordum: - Gel diyorum sana. 
- Başka bir diyeceğin var Daha bir adım attı. 

mı ? Mırıldanarak: 
- Bu madalya ile beni gö- - Kaçmam artık. 

münüz . - Çekinecek ne var artık. 
- Ôhö, öhö deye öksür- Madalyası boynunda. 

düm. Ve ıuılanların her şeyi - Peki niçin olmustu bu iş? 
benim olur. - Onun Madalyasını alınca 

- Buna aklım ermez, beni şeytan ona bu işi yaptırdı. O 
madalyamla gömünüz. madalya onu kovuyordu. 

Sabredemedim artık; her - Demin madalyayı takar-
ıey hazırdı. ipin bir ucu çen- ken çıkardığı ses? 
ielde öteki ucu boynumda - O ıeıi ~eytan çıkarmıştı. 
ilişikli. inandı ve: 

- H&ydi cehenneme kadar - Ôöyle ise onu yerine 
diye altındaki iskemleye bir 
tekme savurdum. 

- Bana acı .. 
- işte söyleyebileceki fey· 

lerin hepsi bu oldu. 
Boğazını sıkan ip onu daha 

fazla ıöyletmedi. Fazla eziyet 
çekmedi. 

- Pekala 
dan buraya 
anlaşılmıyor. 

dedim. Bunlar
niçin geldiğin 

- Ohf.. işte anlatılması 
güç ve ıstıraplı olan şeyi.. 

- Eh öyle ise bunun ıe· 
bebini ben sana söyleyivere
yim: Onun madalyasını almak 
için geldim! 

- Eveti Dedi şeytan bana 
bu işi yaptırdı.. O zaman 

kendi kendime demiştim; ak· 

şam olsun da görüşürüz. 

Gece olunca evden çıktım. 
Merdiveni burada bırakmıştım. 
Ve bıraktığım yerde onu bul
dum. Ortalıkta kimsecikler 

yoktu. Merdiveni aldım, ona 
yakın olan direklerden birine 
dayadım. Ve asılı haydutu 
kendime doğru çektim. Boy
nundaki zenciri çıkardım, ve .. 

- Ve? 

- inanmazsınız!.. Boynun· 
dan madalyayı aldığım zaman 
asıla haydut beni yakaladı. 
Başımı asılı olduğu ipe ge
çirdi ve ben nasıl onu gündüz 
salladı isem o da beni aynen 
salladı. işte bu kadar. 

- imkansız şeyi Aldanı· 
yorsun. 

- Beni asılı bulmadınız 
mı? 

- Evet. 
- O halde! inanınız ki ben 

ıc:endi kendimi asmadım. 
Biran düşündüm. 
- Boynundan çıkardıtım 

madalya nerede? 
- Bilmiyorum! her halde 

ıerc düşmüştür. Asıldığımı 

lİssedincc onu elimden bırak· 
nıştım. 

Gözlerimi yere diktim. Ma· 
falyayı bulmakta güçlük çck
nemiştim. Ayın ışığı ile par-
1yordu. 
Eğildim ve yerden alarak 

~ifay'm boynuna taktım. 

asayım. 

Fakat gene çekmiyordu. 
- Hiçbir şeyden korkma. 

Ben varım. 
- Aman diyordu. Bana 

yalnız gözlerinizle bakmayınız. 
Bağırırsam imdadıma koşun 
bari. 

- Hiç korkma. 
Cesede yanaştı. Onu elleri 

ile kaldırırken: · ~ 
- Artifay, korkma, madal

yanı almıyacağım .. 
Sonra bana sesleniyordu: 
- M. Rahip beni gözetli-

yorsunuz değil mi?. 
- Evet dostum, sakin ol.. 
O gene hayduta söyleniyor: 
- Artifay madalyanı almı-

yorum.. Çünkü sen onu alma· 
marn için tenbih etmiştin. Seni 
onunla görmiyeceğim. 

- M. Rahip oynamıyor 

deiil mi? 
- Görmüyormusun. 
- "Artifay" seni onunla 

görmiyeceğim. 

işte cellat Artifay'ı yerine 
yerleştirirken böyle söylenip 
duruyordu. 

Gülmemek için kendimi zor 
tuttum .. Cellat işini bitirmişti. 

Diz çöktüm. Ve "Arti· 
fay,, ın benden istediği duaları 
okumağa başladım. 

Cellat yanıma yanaştı: 
- M. Rahip dualarınızı bi

raz daha hızlı söyleseniz de 
ben de tekrar edebilsem. 

- Ne dedin! Sen bunları 
unuttun mu? 

- Unutmak değil; zaten 
pek iyi belliyememiştim ki 
onları ... 

Biraz, yüksek sesle okuyor
dum. Cellat ta tekrar ediyor
du. 

Du bitti: 
- ( Artifay ) istediklerini 

yaptım. Kilisenin saatı gece 
yarısını vuruyordu. 

Cellata: ., 
- Haydi gidelim artık. 

Yapacak bir şey kalmadı. 
- O bana güçlükle: 
- M. Rahip bana son bir 

yardım yapmak lütfünde bu
lunurmusunuz? 

- Arkası var . 

(Ulusal Birlik) 

aygunda bir gece 

Her saygunlu evinde birkaç yılan 

4 Teşrinisani 936 

j Yunanistan 
Mahsulleri için yeni 
yeni müşteri arayor 

ve a rep bulundurur .. 
Kızıl Denizde seyaha Cibutiden Habeşistan 

hududuna kadar bir oto obil gezintisi •• 

Son posta ile gelen Atina 

gazetelerinde okuduğumuza 

göre, Yunanistan Ticaret Ha· 

riciye bürosu, dış memleketler ~ 
P. ae Yunan mahsullerinin reva· 

Süveyş kanalından Kızıl de~ yaptık. Otomobilimiz, hududa zamlıdır. Hindi Çinide ve o e:.ını temin için yeni bir f aa· 
niz' e, geçtiniz mi daha geniş varmadan evvel, Habeşistana civarda bulunan bütün Cüzam- liyet programı tanzim etmiştir. 
bir ufka açıldığınızı ve daha giden trenle karşılandı. Biraz lılar oraya sürülür. Bu programa nazaran, muhte· 
sıcak memleketlere doğru yol· sonra hududa vardık ve hudut- Yalnız burada bakımsız lif memleketlere, muhtelif mah· 
landığızı hissedersiniz. gümrük dairesinde nihayet se- bırakılmaz. Onlara bakanlar sullerden nümuneler gönderil· 

Kızıldeniz'in suyu son de- rin hava almak imkanını bul- vardır. Hastahaneler vardır. mekte ve teşhir edilmektedir. 
rece tuzludur. Suyun kesafeti duk. Adanın havasının da bu has- Son .günlerde Yunanistan'ın 
o kadar fazladır ki, içine dü- Gene ayni yollardan Cibutiye talığı iyi etmekte büyük bir birçok yerlerinden Japonya'ya 
şen insanı büyük bir tazyikle döndüğümüz zaman akşam ol- rol oynadığı söylenmektedir. konyak, likör, sabun, zeytin 
yukarı iter. muştu. Cibutide akşamlan bi · Birkaç gün sonra vapuru· ve zeytinyağı ile sigara, kon· 

Denizden sıcak bir rüzgar raz serin oluyor. Yani sıcak muz bu sahilleri de bırakıp serva balık ve saire gönderil· 
eser. Biraz uzağınızdaki sahil- biraz hafifliyor. uzak şarka doğru açılıyordu. miştir. 
deki yeşilliklere bakarsınız ve Yılanlı şehirde: ._. .......... -.-------
oradan olsun serin bir rüzga· Cibutiden kalktıktan sonra T • • • • h ı • • 
rın eseceğini zannedersiniz. ilk uğradığımız şehir Saygon utun ma SU U 
Hayır, oradan da esen rüzgar oldu. Burası yalnız bir güneş 
sıcaktır. şehri değil, ayni zamanda bir 

Bu sıcak denizde gidersiniz, bahçe şehri. Gözlerimiz ne bu sene nef 1• stı• r gidersiniz. Nihayet bir sabah zamandanberi bol yeşillik 
uzaktan bir şehir görünür. görmeğe hasretti. Buradaki 
Burası, Kızıldeniz'in, cenuba bahçelere dalıp bir daha çık- • - • -
doğru giderken, sağına düşen mamak ve yeşillikten başka Memleketimizden tütün al-
sahilinde, Cibuti'dir. yere bakmamak istiyorduk. f • J •• 
Habeştan hududunda: Fakat, gözleriniz l yeşillikle· mak istİyen Jrma ar, DU• 
Cibutiye çıkıyoruz. Burası rin arasına daha fazla bakarsa J d 

Italyan Somalisile gene Ital- korkunç bir şeyle karşılaşırsı- mune aramış ar lr 
yanların müstemlekesi olan nız: Bahçelerde yılanlarla ak- Tütün mübayaatına hararetli mahsulümüzden nümuneler ara· 
Eritrea arasında kalan Fransız rep1er köşe kapmaca oynu• bir surette devam olunuyor. mışlardır. 
somalisinin en büyük şehridir. yorlar. Kumpanyalar, mübayaa memur- Tütün mıntakalarımızda yapı· 

Bir otobüse binerseniz sizi, Yılanlardan korkan yalnız )arını mülhakata göndererek lan tetkikata göre, bu seneki 

otuz kilometrelik bir yoldan sizsiniz. Yerli ahalinin hemen tetkikat yaptırmışlar ve tütün mahsul, geçen seneninkinden 

sonra, Habeş hududuna gö· hepsi bu soğuk hayvanların alacakları mıntakaları tesbit çok daha nefistir. Bu itibarla 
türür. Bu yolculuk güneş ve kendilerine alıştırmışlardır. eylemişlerdir. Bu seneki mah- köylümüzün, bu sene malını 
kum kızgınlağı içinde yapılan Yılanlarla yapılan oyunları sulümüzün, az zaman zarfında değer fiatla satacağı muhak· 
bir seferdir. görmek için bir fakir aramagv a ld k l · 'd' k kaktır. e en çı arı acağı iımı ı uv· 

Yolda develere rastgelirsi- ihtiyacımız yoktur. vetlidir . Köylü, tütün işine büyük bir 
niz. O zaman bir çölde oto· Her Saygunlu size yılanlar- Hariç memleketlerden tütün ehemmiyet verdiği için buodall 
büsle gitmekten utanır gibi la bin bir marifet yapar, on· 1 k · · b · h sonra seneden seneye daha a ma ıstıyen azı tıcarct ane-
olursunuz ve daha ziyade de- larla türlü oyunlar oynarlar. ler, alakadarlara müracaat:ede· iyi ve nefis mahsul yetiştir· 
velerden çekinirsiniz: Onları, Cüzamlılar adası rek fiat sormuşlar ve bu seneki meğe gayret etmektedir. 
memleketleri olan bu çöller- Saygon civarındaki korkunç ._.. ........ -.-------

de, bir makine gürültüsü ile bir yer daha vardır. (Cüzam- Bir /ngiliz mebus'unun sözleri 

ü~~ı~~ü;~ı::~;uüz~i~r::; .•. ~; :~:s~~nA~~ılÜ~sı:~.ıis~~~~ Yakında, tam manasile 
Belçika'nın bitarafh~ ka: silahlanmış olacağız .. 
rarı ve Fransanın vazıyetı o kadar kuvvetli buı~nacağız ki; müstef11" 

Alman istilasına maruz bulunan Belçika, 
Fransa'dan uzaklaşmamış, fakat ihti

yat tkdbirleri almıstır _,, . 
Belçika'nın bitaraflığa dön- bir Alman istilasından koru· 

mesi hakkında Piyer Dömonik nur, Fransa'nın istila teşeb-
La 1;ribun des Nastion gaze- hüsünde bulunacağını bile 
tesinde yazdığı bir makalede hatırına getiremez. 
şöyle diyor: 1914 e kadar bitaraf olan 

Belçikadaki son vaziyeti Al- Belçikayı bitaraflıktan Alman 
man matbuatı Fransa'nın aley· istilası çıkarmıştır. Alman'lar, 
hine tefsir ederken, gazetele- Fransız ordusunu lsoldan vur· 
rimizde şikayetlerde bulundu. mak istediler .. 

Halbuki bu bitaraflığı iyice Harbı takip eden 18 sene 
tetkik etmeli ve hudutlarımızı zarfında Belçika'nın yeni vazi-

ne dereceye emniyet altına yete alışm1ş olmasında bir 
aldığını araştırmalıyız. fevkaladelik ulmadığı gibi, 

Belçika, bir asırdan fazla bir bundan bıkmış :olmasında da 
bir fevkaladelik yoktur. işte 

zaman önce, sun'i surette vü
cude getirilmiş, bir yerinden 
oldukça farklı iki halk kütle· 
sinden mürekkep bir devlettir. 
Bir yanı lngiltere sahillerinin 
karşısında ve öte yanı da, . Al
manya için F .. ansayı en kısa 
istila yolu bulunduğundan, bu 
arazinin işgali, hern İngiltere 
ve hem de Fransa'yı tehdit 
altına almak demektir. 

Ancak bunu tersine olarak 
müşahede etmek hata olur, 
çünkü, bu yol, Fransa için 
Almanya'yı istila yolu olamaz. 
Alman'lar bu yol ile Paris'i 
tehdid ederler, Fransız'lar ise 
hiçbir şehri.. Önlerine muaz· 
zam müdafaa hattı olan Ren 
çıkar.. Bu sebeple Belçika, 

vukua gelen hadisede budur. 
Belçika, 914 teki normal vazi
yetine dönüyor. 

Ordusunu azaltmak, askeri 

masrafı bir Alman istilasına 

karşı durmak için seferberlik 
hazırlıklarını değiştirmek mev
zuubahis değildir. Bu vaziyet 
karşısında neden şikayetçi 

olalım?. 
Fransa, büyük komşusuna 

nazaran askeri bakımdan şu 

vaziyettedir: 
Muhtemel savaş hattının 

solunda Belçika ve Lüksen
burg, dokuz milyonluk nüfusu, 
kuvvetli bir müdafaa ordusu 
ve Belçika sahillerinin büyük 
(Devamı 4 üncü sahi/ede) 

leke meselesini de görüşebileceğiz .. 
lngilterenin (Milli Muhafa- edecek, gerek Almanya, ~e· 

zakar) mebuslarından Sir Ar- rek ltalya kendi adetleri oıs· 
nold Vilson, Daily Express betinde bir nüfuz sahibi ola· 
gazetesine lngilterenin behe- caktı. 1914 teki kadar yah~~ 
mehal kendi başına bir siya- daha büyük bir kuvvet teşkı 
set takip edip ittifaklara gir- edeceklerdi. Bu arada VersaY 
mesiııi terviç eden bir maka- muahedesinin de ölü bir hale 
le yazmıştır ve ezcümle diyor geldiğini gördüm. 
ki: Son hadiseler vaziyetin de· 

"On sene evvel Lokarno ğiştiğini gösteriyor .. 
muahedesine taraftardım. Bu Devletler arasında gruplaş· 
kelime Avrupanın eski düş- malar ve ittifaklar aynen kad· 

manları , arasında serbestçe ril dansında olduğu gibi ıa· 
anlaşmak manasına geliyor ve mania değişiyor. Bu dansta 
bunun tehlikesi ehemmiyetsiz b on 

çiftler vakit değişir, 00

1 
r 

görünüyordu. Çünkü 1926 se· h d n e sebebini ariçten seyre e 
nesinden sonra mücadele kuv- bi{mez ve tahmin edemez· 

vetlerimizi eksiltiyorduk. Da- Biz, elbette ki alakasını ta· 
ha da eksiltmemiz için pro- mamen kesmiş müşahitler vo: 

d l l d . . . . b' Avro· pagan a ar yapı ıyor u. zıyetıne gıremeyız, ız ,, r 
1934 te Avrupa'da seyahate pa'nın bir parçasıyız. Eg~ 

başladım. Gördüklerimden şu Avrupa düşerse, biz de do· 
kanaate vard1m ki Hitler, Mus- şeriz. . se 
solini gibi, mevkiini muhafaza Ve bize yardım edecek kıi1'1 

• bulunmaz'. • 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

İzmir - Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 

Biz medeniyeti Avrupadan ç.ı 
karıyoruz. . 

bır 
Fakat herhangi muayYen 

8 
gruba bağlanıp taahhüt altın ii 
girmemeliyiz. Yakında tam ~)i 
nasile silahlanmış ve ku_:';

8
• 

olacagv ız. O kadar kuvvetlı . ., 
'plı• 

cağız kj Versay muahe~e~ı oJall 

Telefon: 3479 

dikenli maddelerinden hırı bll" 
müstemleke işini bileı ~ed J 

• [Devamı 4 üncü $ahife 
8 



Sahife 3 

l;:--:----------------------------~(Ulusal Birlik) 
İvier ve şü- N. V. -1 

4 Teşrinisani 936 - -
. ekası Limited T. N . K 

:, ~pur acentası BÜ yij K 
ıtıncı Kordon Rees binası 

18 Tel. 2443 
~a LONDRA HATTI 
~- .~ANDALUSIAN" vapuru 2 
ler .(J

0ci teşrinde gelip 5 ikin· 
~ teşrine kadar LOND: 

ı_ ve HULL için yük ala· 
ıı · -aıı;tır. 
r. LIVERPOOL HATTI 

i~ ~LGERIAN " vapuru 30 
~· • ?cı teşrinde gelip 4 ikinci 
l· -cşrıne kadar LIVERPOOL 
r. 

ra 

I ~ 

:,GLASGOW için yük ala
""'tır. 
~ -FLAMINIAN" vapuru i.kin
)O teşrin iptidasında LIVER-
~~1.0L ve SWENSEA'dan 

_
1P yük çıkaracaktır. 
'fHURSO" vapuru 15 ikin-

} leş~~nde LONDRA'dan ge
~ Yuk çıkaracak ve ayni 
lllanda LIVERPOOL ve 
~~SKOW için yük ala-
'tır. 6 
~arih ve navlunlardaki deği- ; // 
~.11klerden mesuliyet kabul 
~z. 
/;' ra_t_e-ll_i_S_p_e_r-co-

~Clpur acentası 
~Oy AL NEERLANDAIS 

- KUMPANYASI 
'.t AGAMEMNON " vapuru 
"Ytvın l' d l 10 ~ . ımanımız a o up 
~~1 leşrine kadar AMSTER-

~.\~' ROTTERDAM ve 
\~ BURG limanları için yük 

Caktır. 
-sl' 

., . ELLA" vapuru 7 2nci 
titıcl 

~{}~ e beklenmekte olup 

9 
Birverirsen bin kazanabiİirsin. Bir kaybedersen paran heba 

olmamıştır. Hem yü7 lerce vatandaşınızı zengin etmiş hem de 
yurdunun göklerine birkaç filo katmış olursun. Bu yüzlerce 
zenginden birinin de senin olınıyacağını kim iddia edebilir. ... 

Sıhhat alıkyağı 
Norveçya balıkyağlarının en halisidir şerbet 

gibi içilebilir iki defa süzülmüştür. 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczanesi ~ l'ERDAM, AMSTERDAM 

}€~ ~MBURG limanları ıçın 1 
, alacaktır. 

~Şt~ITON" vapuru 15 2nci 
lqJ ~de gelip 21 2nci teşrine 

B durak . Büyük Salepçioğlu hanı 1 
aş . karşısında . ~~~~~~~~~~~~--

. . :: . .. . : : . : .. . -~qt A 
JA~ NVERS, ROTTER- lzmir birinci icra memurlu-
iAM' AMSTE~DAM ve ğundan: 

ikinci teşrin 936 tarihine mü-
sadif Sah günü saat 14 de 
lzmir Arastada Kuyumcular 
içerisinde satılığa çıkanlacak
tır. Talip olanların o gün ma
hallinde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

~CakBURG limanları için yük Bir borçtan dolayı tahtı _ ·hr 
fir:- · hacze alınan Akşehir banka-

c·1 d~CULES ,, vapuru 30 
t sına merhun 200 lira kıymeti 

~~u eşrindc gelip 5 1 nci 
~si kadar ROTTERDAM, muhammeneli elmas yüzün 10 

~ I f.RDAM ve HAMBURC • h h 
·Vt,~arı için yük alacaktır. lzmir Emrazı sariye asta a-
\ V Sl(A ORIENT LINIEN b h k . 1. . _, 

ıe,,. 11\JNGLAND " motörü nesi aş e lffl ığl'}aen: 
Jl'~E: limanımızda olup Hastahanenin 936 mali yılına ait 6 aylık ihtiyacından miktar 
it RDAM, HAMBURG, ve tahmini Hatları aşağıda yazılı ~ekmek ve ilaçların 20_g~: 
\~r·N, . GOTEBURG ve müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. istekliler şartnameleri 
~k 1( lımanları için yük her gün hastahane başhekimliğinden alıp okuyabilirler. Eksilt-
~ c; hr. me 5 teşrinisani 936 perşembe günü saat 11 de Tepecikte 
i ÜNBORG ,, motörü 13 emrazı sariye hastahanesinde yapılacaktır. Muvakkat (teminat-
~ ~eşrinde beklenmekte larını nakit~ekıymetli-~ak- olarak vereceklerin eksiltme 
J~ct0TTERDAM, HAM- gününe kadar vilayet veznesine yatırmaları lazımdır. 
-~c;' BREMEN, GOTE- 20 25 30 4 882 

Yiikve BALTIK limanları Teminatı Tahmin edilen bedeli · MKikı·t10arı Cinsi 
St alacaktır. Lira Kr. Lira Kr. 

RVlCE MARITIME 47 48 634 6500 1 inci ekmek 
'~ ROUMAIN 157 36 2098 800 94 kalem ilaç 

t BA JULIA,, vapuru 19 
\y eşrinde MALTA, MAR-

~cı( Ve CEZAIR için yiik 
~t~ı.ı kabul eder. 
\ılUGA POLSKA 

\t~UMPANYASI 
'nt ANT,, motörü elyevm 
~U) Dda olup ANVERS, 
~ ~NTZlG ve GDYNIA 

~I tı ıçin yük alacaktır. 
~tdaki hareket tarihle-

\~ "'10nlardaki değişiklik· 
~. Dcente mesuliyet kabul 
~ l\ aha fazla tafsilat için 
, "1{~()0rdonda FRATELLI 
' vapur acentalığına 

~~it edilmesi rica olunur. 
efon: 2004/2005/2663 

Pamuk Mensucatı 
Türk Anonim~IŞirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de { Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen, 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

•• 

W •• H. Van 
Der Zee 
& Co. 

DEUTSCH LEV ANTE LINIE 
" A THEN .. motörü halen 

limanımızda olup ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük almaktadır. 

"BOCHUM" vapuru 11 son 
teşrinde bekleniyor, 15 son 
teşrine kadar ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN için 
yük alacaktır. 

"GALİLEA,, vapuru 14 son 
teşrinde bekleniyor, HAM
BURG ve ANVERS'ten yük 
çıkaracaktır. 

AMERiKAN EXPORT LINES 
"EXMlNSTER" vapuru ha

len limanımızda olup NEV
YORK için yük alacaktır. 

"EXHlBiTOR,. vapuru 14 
son teşrinde bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

""EXPRESS" vapuru 30 ilk 
teşrinde bekleniyor, NEV-
YORK için yük alacaktır. 

EXAMINER" vapuru 14 ilk 
kanunda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

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

PİRE AKTARMASI SERi 
SEFERLER 

" EXETER ., transatlantiği 
6 son teşrinde PİRE' den 
BOSTON ve NEVYORK'a 
hare ket edecektir. 
"EXCAMBİON,, transatlan

tiği 20 son teşrinde BOSTON 
ve NEVYORK'a hareket ede
cektir . 

DEN NORSKE MIDDEL-
HAVSLINJE 

OSLO 
" BOSPHORUS " motörü 

lzm ·r Yün ensucatı 
r··rk . ş·r etinin 

Jfalkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni 

çıkardığı kumaşlar: ' 
S vl 

arif 
Ve ucuzdu 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

at Yerleri 
Birinci Kordonda 186 numarada ŞARK 
HAii T. A. Ş. 
Mimar Kemalettin 
KANDEMİR Oğlu 

caddesinde F AHRı 

'mai:!3Jmu.R~~---r-..-.----------* 
rına yuk alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULD~ 
HAMBURG 

"AUGUST LEONHARDT" 
vapuru 11 son teşrinde bek-
leniyor, ROTTERDAM ve 
HAMBURG için yük alacaktır . 

JOHNSTON WARREN LTD.
LiVERPUL 

" JESSMORE " vapuru 15 
son teşrinde bekleniyor, BUR- ı 
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULİNA, GALAÇ ve BRAl
LA için yük alacaktır. 

S. A. HONGROISE DE NA
VİGATION DANUBIEN

NE-MARITIME 

• Mücellit 
Ali RIZA 

Sür' at, zarafet 
Ve ehveniyet 

YENİ KAV AFLAR Çarşııı 
Numara : 34 

~ . ' " \ : . 

Doktor 
Ali Agah 
Çocuk Hastalıkları 

mütehassısı 
lkinciBeylerSokağı No. 68 

T elcfon 3452 BUDAPEST _I 
"DUNA" motörü halen li- ~·A•LA_Ç_1•a•k•ta.rm-as•ı -•BlliııEl!IL-

manımızda olup BELGRAD, GRAD, NOVISAD, BUDA-
NOVISAD , BUDAPEST , 
BRATISLAVA, ViYANA ve PEST, BRATISLAVA VIYA-
LİNZ için yük alacaktır. NA ve LINZ için yük ala

halen limanımızda olup DIEP- SERViCE MARITIME 
PE, DÜNKERK ,ve NORVEÇ ROUMAIN 

caktır. 
"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında bir taahhüde giri-limanlarına yük alacaktır. BUCAREST 

" SARDINA " motörü 16 "DUROSTOR" vapuru 25 
son teşrinde bekleniyor, Dl- son teşrindebekleniyor, KôS-

şilmez." 
Birinci Kqrdon, telefon 

No. 2007 - 2008 EPPE ve NORVEÇ limanla- TENCE, SULINA, GALAÇ ve 
---------------------------- ----------------------------

... 

1 

N~~ 
d 

o lf ıu ıı; 
1 \ 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelere kalp,böbreklerı 
rahatsız ve tansıyonları yüksek_ olanlara bile Doktorlar bunu_ tavsiye ederler 



Sahife 4 (U lusal'f Birlik) 

lngiltere, imparatorluğun miidafaası 
i~in silAhlanmağı elzem göriiyor 

Maısta Londra' da bir imparatorluk konferansı toplanacak, 
Filistine yakında bir tahkik hey' eti gönderilecektir 

Londra, 3 ( A.A ) - Kral ı 
sekizinci Edvard bugün parla
mentoyu bir nutukla açmıştır. 
Kral lngiltere'nin ecnebi mem
leketlerle en iyi münasebet
lerde bulunduğunu kaydederek 
sözlerine başlamıştır. 

lngiliz hükumetinin siyasası 
mazide olduğu gibi milletler 
cemiyetindeki azalığına istinad 
edecektir. Hükumet Milletler 
cemiyetinin beynelmilel ihti
laflarda barışçı ve hakemlik 

rolunu takviye istemektedir. 
lngiliz hükumeti Milletler ce
miyeti çalışma lmetodlarınm 
tanzimi ve Cenevre kurulu 
otoritesinin kuvvetlenmesi için 
teklifler yapmış bulunmaktadır. 
Hükumet Avrupa' da sulhu 
temin için elinden geldiği 

kadar çalışacaktır. Bu mak
sada varmak içindir ki; lngiliz 
hükumeti Lokarno muahedesini 

imza eden beş devletin konfe· 

müzakereler sayesinde 25 Mart 
ta Fransa ve lngiltere arasın
da deniz silahlarının tahdidi 
hakkında yapılan muahede bü
tün deniz devletlerinin nihayet 
iştirak edecekleri beynelmilel 
bir anlaşmaya esas olacaktır. 
Hükumet nizam ve sulhü lngi· 
liz ulusu için birinci derecede 
ehemmiyette olan uzak şark· 
taki vaziyetin inkişafını büyük 
bir dikkatle takip etmiştir. 

Kral, elyevm Çin ile Japonya 

arasında cereyan eden müza
kerelerin sulhcu bir şekilde 
neticeleneceği ümidini ı~har 
etmiştir. lngiliz bakanları Is-

panya işlerine ademimiidahale 
paktına ilerde de yardım et
mek ve bu betbaht memleket 
halkının ıstıraplarını tahfif için 
her fırsattan istifade etmek ka
rrmndadırlar. Kral, Mısır ile ak 
dedilen ittifak muahedesinin 
sene sonundan evvel kendisi 
ve Mısır kralı tarafından tas-
dik edileceğini söylemiştir. 

Bu muahede mukadderatı 

her iki millet arasında dürüst 
bir İş birliğini tesis için yeni 
bir vasıta teşkil edecektir. 
Kral gelecek Mayıs ayında 
Londra'da bir imparatorluk 
konferansı aktedileceğini bil
dirmiştir. Kral taç giyme ır e· 
rasiminden sonra Hind do· 
minyonlarına giderek merhum 
pederinin yaptığı gibi culusunu 
Hind prensi ve milletlerine 
bizzat kendisi bildirecektir. 

Kral bundan sonra Filistinde· 
ki kanlı hadiselerden duyduğu 
teessürü izah etmiş ve tahkik 
komisyonunun bu hafta içinde 
lngiltere' den hareket edece· 
ğini bildirmiştir. Kral bu çok 

müşkül mes' elenin devamh 
ve doğru bir hal çaresine 
mazhar olacağını ümid etmek· 
tedir. Silahlanma tedbirlerine 
geline~ lngiliz hükumeti bu 
tedbirleri imparatorluğun mü· 
dafaası ve lngiltere'nin bey· 
nelmilel taahhütleri bakı· 
mından elzem addetmektedir. 

devamına matuf olan mesai
sinden biran bile vaz geçmi· 
yecektir. Bu mütekabil müna· 
sebetlerde görülecek selanın 
mantıkı neticesi olacaktır. 
Nutkun son kısmı münhasıran 
iç siyasaya ait mes' elelere 
tahsis edilmiştir. Kral ekono
mik hayatın yeniden canlan
makta olduğunu memnuniyet
le kaydetmiştir. 

Hükumet malların dünya 
piyasasında daha serbest be
cayişin teminine matuf mesa
isine devam edecektir. lngiliz 
deniz ticaretinin ana vasfinin 
ihtiyaçlarına cevap verecek 
bir şekle ifrağı için lazım ge
len tedbirler müzakere edile-

Mamafih lngiliz hükumeti 
beynelmilel sulh ve sukunun maksad ve menfaatleri bir olan 

~~~~~~--.............. ~ .. ----~~~~~-
rans halinde toplanmasını temin 

için giriştiği te{o'Jbüslere de
vam edecektir. İngiliz hüku· 
mcti şuna emindir ki şimdiki 

cektir. Hükumet şu kanaata 
varmıştır ki umumi nizamın 

temini hususundaki mevcut 
kanunların değiştirilmesi la
zımdır. Söz ve içtima serbes· 
tisi tahdid edilecek değildir. 

Kral ziraat 1 ıahasına ve hay
van besliyenler için yardım 

tedbirleri alınacağını bildir
miştir. Hükumet bundan baş
ka gençliğin sıhhat durumu
nun islahı içinde bazı teklif
lerde bulunacaktır. Son dakika ----Ruzvelt 

Büyük bir ekseri
yetle tekrar reisi

cumhur oldu . 
Nevyork 4 (Radyo) - Re

isicumhur intihabatı gece ya
rısına kadar devam etmiştir. 
ilk neticeler şunlardır: 

Farolina'da Ruzvelt 31, ra
kibi Landon sıfır, Dopika' da 
Ruzvelt 48 Landon 35, Tek -
sas'ta Ruzvelt 432 Landon350 
rey almışlardır. 

M. Ruzvelt, büyük şehirler
de kahir bir ekseriyet kazan· 
maktadır. Cenubu Amerika, 
yüzde seksen itibarile Ruzvel
te rey vermiştir. Landon ka· 
sabalard~ oldukça fazla rey 
almaktadır. 

Gece geç vakit binlerce 
halkın hararetli alkışları ara
sında M. Landon ile M. Ruz 
velt, beraberce sandık başına 
giderek birbirlerine rey ver
mişlerdir. 

Nevyork belediye reısı, geç 
vakite kadar bütün mahalle
lerde mütemadi teftişlerde 

bulunmuş ve intihab dairele
rinde siyasi münakaşalar ya
pılmasına ve hadise çıkması
na mani olmuştur. 

Nevyork 4 (A.A)- Gece ya

rısı Landon yalnız dört dev
lette kazanmış gibi görünüyor 
idi ve 15 rey almıştır. Ruz· 
vclt diğer 44 devlette kazan
mış ve 516 rey almıştır. -----· .... ·---

Hetli 
işçiler partisi 

lideri oldu 
Londra, 4 (Radyo) - lngi

liz amele partiıi, dün konirc 

Rus tahtelbahirleri ______ _..., __ . ._ ___ __ 
Moskova, 4 (Radyo) - Rus donanmasının, tahtelbahir ma· 

nevraları sona ermiştir. Bu manevralar, uzak şark sularında 
cereyan eylemiştir. Bu manevralar, hakkında Rus deniz komi· 
serliğine bir rapor verilecektir. 

ikinci kafile 
Göcmenlerimiz , 

geliyor 
Tütün 

Mübayaası devam 
ediyor 

Akhisar - Dün sa b a ha 

karşı Akhisar'ımız da tütün 

piyasası açılmıştır. Pyasayı 

ilk olarak Türk tütün limi

ted şirketi 100 k u r u ş tan 

açtı ve bunu takiben Aziz 
Azmi, Ulusal ürünler limited 

şirketi, Fetvacı zade Fehmi, 

(Oliston) kumpanyaları da mü

bayeata başlamışlar ve bu 

güne kadar bir milyon kilo 

raddesinde tütün 85 - 127 ku

ruş arasında satılmıştır. Bu 

partiler birinci nevi ma lısul

lerdir. 
Yalnız Amerikan kumpan· 

yaları henüz piyasaya istiı ak 

etmemişlerdir. Mübayeat de

vam etmektedir. Fiatın ıyı 

'olarak gitmesi halkı çok mem· 

nun etmiştir. Bu hususta yar

dımda bulunan milli müesse

selerin bu hareketi şaya~ 
memnuniyet görülmektedir. 

• 
itizar 

Yazımızın çokluğu dolayı

sile (Ali paşa kira Frosini ) 

adlı tefrikamızı koyamadık. 

Sayın okuyucularımızdan özür 
dileriz. 

• toplanmış ve riyaset; 

(Hetli) yi, reis vekilliğine de 

(Artur Grcnvud) u seçmiştir. 

'Bu••yu••k ' Romanya'dan geçen hafta 
gelmiş olan 1545 Türk muha-

ş f 
• • ciri, Torbalı'ya sevk ve orada e imızın .. iskan edilmişlerdir. 

T k 1 Haber aldığımıza göre Na-
eşek Ür eri zım vapuru Varna' dan muha-

Ankara 3 ( A.A) _ Ri- cir yüklü olarak lzmir' e hare
gaseti cumur umumi kô.· ket etmiştir, bugünlerde Urla 
tipliğinden: tahaffüzhanesine gelecek \-e 

Cumurigetin yıldönümü muhacirler tahaffüzhaneye çı
münasebetile memleket da- karılacaktır. Bu partide gele
hi/ ve haricinden Reisi- cek muhacirler, Çeşme ve 
cumhurumuz Atatürk' e hi- Kemalpaşa kazalarına iskan 
tap eden vatandaş ve ırk- edileceklerdir. 

daşlarımızın çok heyecanlı Katil ana 
Cluygrılarını bildiren tel-
graf /ar gelmekte devanı istintak huzurunda 
etmektedir. Turan'da gayri meşru ola-

Bunlardan çok mütehas- rak elde ettiği kız çocuğu
sis olan Atatürk teşekkür nu doğduktan sonra boğarak 
ve muhabbetlerinin Ana- arkadaşı Şefika vasıtasile de
dolu Ajansı vasıtasile niz kenarında kumların içine 
tekrar iblağını emir bu- gömdüren 30 yaşında Şerife 
gurmuşlardır. hakkındaki tahkikata dün bi-

\.., __________ ..) rinci sorgu hakimliğinde de-

GreV vam edilmiştir. Şerife, bir gün 
evci herşeyi itiraf ettiği halde 

Askeri fabrikalar dün ifadesini değiştirmiş ve 

muhafaza altında 
-Baştara/ı 1 inci sagf ada
mişlerdir. Askeri fabrikalar, 

müsallah kuvveler tarafından 

muhafaza altına alınmıştır. 

Amele, fabrikalara yanaştırıl-

mamaktadır. 

Nevyork 3 (A.A) - Beynel-

milel gemiciler birliğinin ilan 

ettiği grev yüzünden 26 tanesi 

Nevyork limanında olmak üzere 

Atlas denizi ve Meksika kör

fezi kıyılarında 107 parça ge

mi kımıldayamıyacak vaziyette 

kalmıştır. 

çocuğun ölü doğduğunu söy
lemiştir. Çocuğun kumlar içi
ne gömüldüğünü gören 12-14. 
yaşlarında üç çocuk ta, dün 
ifadelerini değiştirerek böyle 
birşey görmediklerini söyle
mişlerdir. Şahid çocukların 
tesir altında kaldıkları anlaşıl
maktadır. ilk gün verdikleri 
ifadeye aykırı şahitlikte ısrar 
edecek olurlarsa bu şahidler 
hakkında da takibat yapıla
caktır. Doktor raporuna göre 
ölü çocuk cesedinin otopsi· 
sinde nefes borularının sıkıl
dığı ve çocuğun öldürülmüş 
olduğu tesbit edilmiştir. Tah
kikata devam olunuyor. 

4 T esrinisani 926 

Çimento 
ihtikar 

işinde 
var 

--------------------~ lktısad vekaleti bu hususta Is' 
zım ·gelen tedbirleri aldı 

Ankara, 2 (A.A)-Çimento de, asgari bir çuval üzerindeO 
fabrikaları geçen seneki istih- yapılan satışlarda cari olacsk 
lakin bu seneki istihlakten az fiatın 1 Haziran 936 tarihlı 
olmasını ileri sürerek istihsal· Resmi gazetede ilan edilnıİ~ 
lerine geç başlamışlar ve ih- olan lstanbul'da vasıta üzeriır 
tiyaç arttıkça mevcud stokla- de teslim 20 lira olarak teshil 
rile bu ihtiyacı karşılayama- edilmiş toptan fiata ancS~ 
mışlardır. Fabrikalar istihsala- nakliye masraflarının ilavesiır 
tının karşılayamadığı ihtiyaç den ibaret olacağına ve bd 
miktarı evela on günlük ve suretle husule gelen fiata riB' 
sonra 15 ve nihayet 29 gün- yet etmiyerek daha yüksek 
lük tcehhürlerle teslimata se· satışlarda bulunmıya teşebbUS 
bebiyet vermiştir. edenler aleyhine endüstriY~ 

Bu vaziyet \ ilayetlerde fiat- mamulatın fiatlerini tesbitt 
ler üzerinde il.t:kar yapılma- müteallik kanun mucibine' 
sına da meydan vermiştir. İk- takibatta bulunulmasını, bit 
tısat Vekaleti fabrikaların geç çuvaldan aşağı miktarda satıf 
istihsalata başlamalarını şid- lar için belediye nizamatı ınır 
detle muahaze etmiş ve vila- cibince fiat kontrolü yapılınssı 
yellere bir tamim yaparak ih- lüzumu da bildirilmiştir. 
tikara sapılmış olmanın sebep- Vekalet diğer taraftan ic'' 
lerioi sormuştur. beden başka tedbirleri de al· 

İktısad Vekaleti bu tamim- makta tereddüt etmiyccektir-------· .... --. --Bir lngiliz meb Belçikanın bitaral-
usunun sözleri lık kararı ve Fratı" 
( Başta'raf ı 2 inci sahifede) 
riyet altında hareket ettiğimizi 
hissetmeden müzakere edece-
ğiz. 

Fransa ve Almanya, bizim 
sulhü muhafazaya yardımımızı 
bekliyorlar. Eğer kuvvetli olur
sak bu işi yapabiliriz. Başka 
türlü asla .. 

Hariçtek milliyetperverlikten 
korkmamalıyız. Milliyetperver
lik birleştirici bir kuvvettir. 
insaniyet gençtir. Biz de gen
ciz. Dünya yeni şartlarla kar· 
şılaşmak üzere değişiyor, biz 
de değişmeliyiz. 

Biz vatanperverlikten mah· 
rum değiliz. Memleketimizi 
severiz. Çünkü birbirimizi se· 
veriz. Bizim ecdadımız bu 
memleketi meydana koydu. 
Aldığımızdan daha iyi bir 
vaziyette bu memleketi çocuk
larımıza bırakacağız. 

Kendi milletimizin diğer 
milletlerden daha iyi olduğu 

kanaatini beslemiyoruz. Fakat 
ilk vazifemiz, kendi halkımıza 
karşıdır. lngiltere'nin toprağı 
bize azizdir. Fakat hemşerile
rilerimizin sözleri ve yüzleri 
daha azizdir. 
Biz bu topraklara onlarla be

silendik, büyütüldük. Birgün 
gene küllerimiz bu topraklara 
avdet edecek .. 

- -------------------Romanya 
İncir/erimize rağbet 
gösteriyor, Kalifor
niya üzümleri azdır 

Türkofis Amerika şubesin
den şehrimiz şubesine gelen 
bir raporda Kaliforniya üzüm 
rekoltesi hakkında malumat 
verilmektedir. Rekolte ilk za
manlarda 170 bin ton tahmin 
edilmişti. Son ve kat'i tahmin 
115 bin tondur. Geçe~ seneki 
Kaliforniya üzüm rekoltesi 175 
bin ton idi. 

Romanya Türkofis şubesin
den şehrimizdeki alakadarlara 
gelen bir raporda Romanya 
piyasasında incirlerimizin yük
sek fiatlerle satılmakta olduğu 
bildirilmiştir. Verilen karara 
göre Romanya'ya yeniden 50 
bin kilo incir ithal edileaek\ir. 

sanın vaziyeti 
/ Baştarafı 2 inci sahifede} 

bir Avrupa devletinin eline 
düşmesini istemiyen Ingiltet~ 
nin muzahereti de dört J1lıl· 
yonluk fsviçre, kuvvetli fll~· 
dafaa ordu.. Bu bizim iç•~ 
aleyhte olan bir askeri vat-1' 

Yet midir? 
~ Fransız ordusunun hiçb 

kıymeti olmadığını kabul et· 
medikçe, Almanya için rna~· 
dud ve iyi müdafaa edilen bıf 
cephedede tecavüza geçrne~~ 
mecburiyeti, Alman taarruııı 
nu bid~yette ikamete rnsh' 

kum eder. . jr 
Belçika'nın durum değıŞth' 

me sebepleri, Fransız aleY 
tarı görünebilir. Fakat bu ıe· 
vahirden ibarettir. Ancak r~ 
jim mes' eleleri, F ransaya ~~~. 
şı bir cephe teşkil ede~ı ltf 
Ancak Flamanlarla Reksıst ..... 

bu""tl" arasındaki siyasette ı 
farklar vardır. 1rı 

Fransız - Sovyet paktın r 
bu arada büyük rol o>:na.d~r 
görülüyor. Şüphesiz aynı fık ,ı 
leri taşımazlar. Fakat ne "'r 
ve ne ne de Belçikalılar, R0

0. 
larm yüzünden bir barba 
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rüklenmek istemezler. 1ıı 
F S Jst 
ransız- ovyet paktı on "'t 

hoşuna gitmedi değil, f• ~. 
son hadiseler neticesi oJstB r 
Rusya'nın ortaya çıkar8°j, 
bir kavgada, Fransa'nın Je· 
Almanya aleyhine harp t 

ceğinden korktular. yo'' 
Belçika bizden uzaklaşf111 

,f· 

sadece ihtiyat tedbirleri slıY~it 
Ondan şikayet edecek bil 
şeyimiz yoktur. Belçik• bİfle 
hareketi Fransa'nın aleY dt" 
değil, lehine hizmet e 
bilir. _/, 

' . fııJll 
Romanya da, işlenmıŞ ;f 
incirleri paketler halinde 
tılmaktadır. ' tzO 

Bir kiloluk paket 30 ......... ıJ1i1• 
ley fiatle satılıyor. lncirJerl bul· 

Romanya' da fazla rağbetf{ıl•' 
muştur. Yunanistan'•" 

6 
ıei 

mata incirleri ise 25-~ 1'•Ye 
fiatle satılmaktadır. 'fllf ~te 
. . l . . f t itil>' ~ 
ıncır erının ne ase 9" 
Kalamata incirlerinden ,,. 

•Jet 
yüksek olduğu Romen. 
rafından kabul edilıniştıt• 


