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ULUSAL 

I 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Çarşamba - 14 Temmuz 1937 

Uzak şarkta 
Çıkacak bir harbın mev. 

zii kalamıyacağı anlaşıl. 
maktadır. 

Fiati (100) Para 

Yeni ithalat Rejiıni Yarın 
~-- - - - . - . 

Başlıyor 
·- ~ --- ..... --

M'!dri~ cephesinde dün mütR0~:!:~ı;!:::~v-lktısadA Vekili Bay 
hış bır tayyare harbı oldu ?'a E_rkan~harbiyere: Celal Bayar 

1 ıslerıne zıyaf et verdı 
~anya ihtilali, geçen sene ihtilalcı generalle P~ris 14_ (~adyo) -. Fran~~ 

M • • • Erkanıharbıyeı umumıye re!Sl 
USSOllDI tarafından tertip o)unmUŞ general Gamelen, dün gece 

Romen ve Yugoslav Erkanı· 
harbiyei umumiye reislerine 
mükellef bir ziy~fet vermiştir. 

yanatında, ispanya ihtılalinin, 
geçen sene ihtil5lci general
larla Mussolini arasında tertip 
edildiğini söylemiş ve cumhu
riyetçi ispanyanın nihai zaferi 
kazanacağından emin olduğu· 
nu ılave eylemiştir. 

Madrid, 14 ( Radyo ) -
Madrid muhafız kumandanlı
ğının ueşrettiği resmi bir teb· 
}iğe göre, dün altmış cumlıu· 
riyetçi ve o kadar da asi tay
yareler arasında dün büyük 
bir hava muharebesi cereyan 
etmiş ve iki taraftan 20 tay-

~---···-- -
Kral Karol 

Dün Fransız başba
kanını kabul etti 
Paris, 14 (Radyo ) - Ro

manya kralı ikinci Karo\; dün 
Fransa başbakanı Bay Şotan, 
hariciye nazırı Bay Delbos, 
hava nazırı Bay Piyer Kot ile 
devlet nazırı Bay Pol Bonkoru 
kabul eylemiştir. 

•1 d "d" h 1 bı"r caddesı· yare düşmüştür. 
ma rı m arap 0 muş Paris 14 (Radyo) - Gen.c-

B. Ruzveltin oğlu Romada 
Roma, 13 (Radyo) - Bay 

Mussolini Venedik sarayında 
14 (Radyo) -Cum- hariciye nazırı B. Eden tara· Londra 

h . 
Urıyetçi ispanyanın uluslar 

sosyetesi nezdindeki mümes· 
sili B. Delvayo, dün lngiltere 

ral Frankonun, yeni planlar 
fından kabul edilmiş ve uzun hazırlamakta olduğu ve bütün Bay Ruzve\tin oğlu Bay Con 

Ruzvelti ve Amerikanın Roma müddet konuşmuştur. cephelerden yeni bir hücum 
B. Delvayo, gazetecilere be- yapacağı söyleniyor. sefirini kabul etmiştir. 

* ...... • ·· ......... ______ ....,.___ 

Bulğurcadaki Hadise IFilistinin taksimi davası 
lfaik arasında Çıkan bir ihtilif Araplar taksi~e taraftar değil 

yüzünden 3 kişi yaralandı Yahudilerdahaaraziistiyorlar 
Dün öğleden evvel Bu!gur· Kavgaya iştirak edenlerden 

cada halk arasında bir kavga bazıları tabanca kullanmış ve 
Çıkmış, bu kavga jandarma bu yüzden üç vatandaş yara-
~U\' • • • • k d lanmıştır. 

\'etının yetışmesıne a ar J d · l h de\'a . . . . an arma vnzıye e emen 
m etmış ve genışlemıştır. hakim olmuş, kavgacıları ayır· 

Kavganın esası, halkın arazi mış ve mes'ul olanlar hakkın-
Ve hudud mes' elelerinden iba- da da tahkikat ve takibata 
tettir. başlamıştır. 

~~~~--.... ..-.~·~·--~--~~~~-
Suriye kabine erkanı 

~~~~--~~~~ 

lf atay meselesinin hakiki hal şek!~ni 
'.'.'--. artık~ !kabul ve tasdik ettiler -.m 

Bu beyannameain ~1~·şr;; bü
tün Hatay çok büyük bir se
vinç husule getirmiş, halk ev 
ve dükkanlarını bayraklarla 

~" . "'Ye fevkalade komiseri 
I Kont Dö Martel 

~'r starıbul, 14 ( Hususi ) -
~ 'nsanın Suriye fevkalade 
#\Ortıiseri Kont dö Martel dün 
tıtaky d . H .. . . tt ~ a a yenı alay repmını •rn, b· b ·1 ., .. 

td·ı . ır eyanname ı e ı an 
ı ınışr ır. 

süsliyerek bayram yapmıştır. 

Çeteler bu bayram m-~~.: 
scb°(;tiİ~- hiçbir harekette bu

lunmamışlardır. E.sas itibarile 
Suriye ıicalide vaziyeti idrak 
içindedirler. Suriye Başvekili 
B. Cemil Mürdlim bir beya
natında: 
- - Türkiye uizim düşma-· 
nımız değildir ve hiçbir vakit 
düşmanımız olmamıştır. Biz, 
Türkiye ile çok samimi bir 

(dostluk içinde yaşamağa mec
buruz! demiştir. --····-.--
Kolonel Dolaruk 
G~zetesinin: başına~ 

geçti 
Paris 14 (Radyo)- Sosyal 

partisi lideri Kolonel Dolaruk 
dünden itibaren gazetesinin 
başına geçmiş ve ilk yazdığı 
makalede, Fransanın dahili ih· 
tilaflardan sakınması lazım 

geldiğinden bahseylcmiştir. 

Filistinde bir nümayiş 
Paris 14 (Radyo) - fngiliz 

Kralı tahkik hey'etinin raporu 
üzerine Filistin' de hasıl olan 
hoşnutsuzluk devam etmekte-
dir. 
inkişaf eden şekle göre Arap· 

lar, Filistinin parçalanmasına 
kat'i surette aleyhtardırlar ve 

bunu bildirmek üzere Cencv
reye, Arap payitahtlarına ve 
Hindistan'a hey'etler göndcr
meğe karar vermi~lerdir. 

Yahudilere gelince; bunlar 
esas itibarile taksimden ıncm · 
nundurlar, yaptıkları gürültü, 
kendilerine ayrılan sahanın 
daha ziyade genişlettirilmesini 
ve Kudüs'ün bir kısmının da 
kendilerine verilmesini temin 
içindir. 

lngiltere hükumeti, taksim 
planını hiçbir değişiklik yap
madan tatbik etmek kararın

dadır. 

-~~------..-·~·~·--... --~---~--
Yeni ithalat Rejimi 

---------
ithalatta geniş bir ser

besti temin etmektedir 
Ankara, 13 (A.A.) - 15 

Temmuz 1937 tarihinden iti
baren mer'iyete girecek olan 
genel ithalat rejimi kararını 
aynen aşağıya yazıyoruz. Bu 
karar bugünkü resmi gazeteyle 
neşredilmiştir. 

1 - Türkiyenin müstemir
ren ve kayde değer nisbetlerde 

aktif kaldığı ve Türkiye ihra
catını müteessir eder hiçbir 
nevi hususi takyit koymamış 

memleketlerden ithalat Türk 
kanunları hükümleri dahilinde 
serbesttir. Bu memleketlerin 
isimleri ilişik 1 sayılı listede 
( De11amı4 üncü salıifedt1) 

~-~-----~----~ 
Bugün siyasi müsteşar ve iş, Ziraat 
bankaları umum müdürlerile bir. 

likte İzmire geliyor 

lktisad Vekili Celal Bayar 
Ankara, l {Hususi muhabiri· 1 - Yeni teşekkül eden ilzilm, 

ıniztlcn) - 1kıısad Vekilimiz Bay incir satı~ kooperatiflerinin \'ariyeti 

Ccliıl Bayar, refokntlcrindc siyasi ,.e iş, ziraat bankalunmn müşterc· 
mil tl'şarlnrı Dııy Ali Rıza, İ~ ban· keu kurdukları (i?.üm kurumunun 
kası ıımum müdilrü Bay :lluammer 

Eriş, Ziraat bankası umum müdü· 

rü U. Kemal Zaim, fktısaıl Vekıi· 
leli erkanından nay ~izamcddiıı 

' Ati olduğu halde, ekspresle hmire 
müteveccihen boreket etmiş Hl An· 
kara i tasronuııda hararetli bir ee· 
kilde u~urlunmıştır. 1kıı od Vekili· 
nıizio, bö) le bir lıcycılc f zmiıe ya· 
pacıığı scphatiıı, gı-ıt•k İınıir, gc· 
rck. t' Ege ikıısad i yatı hak ıuıındaıı 
ı;ok mühim ve fuy<lalı olııcn~ı nııı· 

lıııkkaklır. Vekilimizle refakatinde. 
ki } iiksek snl51ıiyetli zrvatııı alfi· 
k.nılıır ulacııklon me,·zular şunlardır: 

bu kooperatiflerle mu,·az.i olarak 
çalışnıa ı kcyf İ) eti, 

2 - fımırat, kontrolu iı;in 
yapılan hazırlıklar, 

3 - Ticari muka\•clcleriıı tz. 
mir zaviye•inden tatbikatı, 

•4 - İlıraı·atçmın dilekleri, 
5 - ~uzillidcki ha ma doku· 

mn kombinasının in~natı, 

6 - Kuşndaaıncla l aıı iktıeadi 

tetkikler. 
Gtirüliiyor ki, gerek f klıeacl 

'ekilimi?,. gerel..sc refukotindekı 

ze,·utııı 1zmir scy.ıbııtinılc yapa· 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
~-~~-------·~···--... --~--~-

Fransada 14 tem
muz bayramı 

••• 
Paris şehı-i, dün gece elektrik 

ziyaları içinde idi 

Pariste Konkorl köprüsü 
Paris 14 (Radyo)- 14 Tem· geçit resmi yapılacaktır. Bu 

muz Cumhuriyet bayramı, geçit resminde, Romanya kralı 
dündenberi başlamıştır. Paris, Karol, Fas Sultanı, Kor dip-
dün gece elektrik ziyaları için· lomatik, bütün Fransız ricali 
de idi. Bugün, muazzam bir hazır bulunacaklardır. 



Sahife 2 

Anasını Ciör __ 
___ Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 32 
ikisinden de adeta çekinir, 

korkardı. Edaya kavuşmak şe
killerini her kuruşun da, nikah
lamak şıkkı aklına gelir gel
mez, belkemiğini üstünde bir 
ürperme duyar, iki eli bay· 
raklının başına ne dertler aça
bileceği gözlerinin önünde 
belirirdi. 

- En muvafığı ve tehlike
sizi, bir eve çekip kapatmak, 
yanına da emniyetli bir baskı. 
Hafize gibilerin üst perdeden 
atıp tutmasına kulak asılır mı? 
Kız oğlan kız olduğu ne ma
h'.im ki?. derdi. 

Sermümeyyiü Bey, bıyığının 
bir ucunu dişlerinin arasında 
çiğ11eye çiğneye derinlere dal
mışken, Eda usulcacık Hafi
zeyi dürttü. 

- Artık sus, ileri gitme!. 
der gibi bir dürtüştü bu!. 

Kısacası, kız Kemankaşa 
tutkundu; mis gibi gönül ver
mişti. Bu tutkunluğu ve göı1ül 
verişi, o gün onun uğruna, 

herşeyi göze alıp Maliyeyi 
allak bullak edişinden, paldJr 
küldür Yıldızda soluğu alıp 

muzafferen dönüşünden sonra 
on misli daha artmıştı. Kapat· 
ma olarak gitm~ğe de dünden 
teşne gibiydi. 

Şahap bıyık eveleyip durur· 
ken, 

- İki dakika müsaade, bir 
su dökeyim! Dedi. Dükkandan 
dışarı fırladı. 

Kafasına kızgın bir tence· 
re geçirilmiş gibi, beyninin 
içi çayır çayır yanıyor, şakak· 

lan zonk zonk zonkluyordu. 
Hele biraz hava alsın baka
lım .. 

Hafize, lahzada ağzını Eda
nın kulağına yapışhrdı: 

- Elinin hamurile işe ka· 
rışmal. Evli barklı, çifter çif· 
ter piçli, kazık kadar herif, 
senin gibi bir çitlenbiğc hop· 
padak sahip mi oluverecek? 
Yağma yok, nerede o bolluk? 
Ötesini bana bırak. Kapatma 
edecekse bile bekaret diyetin 
olan, en aşağı 40, 50 altını 

sökülsün bakalım. Şu dakika· 
da Fitnata, kaymağa, Benliye 
gitsen, ben bakireyim desen, 
30 altını senin cebine koyma· 
dan odaya salmazlar seni. 

Şahap, kapıdan dışarı fırla
yınca karşıki sokağa vurmuş, 

( iliğe nikahı bassam mı, bas
masam mı? ) diye bocalayıp 

dururken, pantalonunun arka 
cebindeki yarılanmış yüz dir· 
hemlik şişe aklına geli\'ermişti. 

Su içer gibi, lak lak lak 
- 6 yudumu çekti.. Kafir, 

bazen ne de şıppadak gözü 
açar, kemankaşlı bey, dakika· 
sın da kararı vermişti. 

Dört nala koşarak bir top 
güllesi gibi dükkandan içeri 
düştü ve haykırdı : 

- Kabul.. Söz bir Allah 
bir; iliğime nikahı kıyacağım!. 

H saniyeler, o raddeye gel· 
mişti ki nikah kıymayı geçe
lim, sırtındaki gömlekten ma· 
adasını cananına vereceksin 
deseler fitti; iki dükkaeını, bir 
evini üstüne etmeğe amadeydi. 

O saatler, herkesin akşam 
yemegı zamanı.. Mahallebici 
dükkanının içinde miişteri na· 
mına kimsecikleryoktu. Yalnız, 
arada bir, civardaki konak· 
ların uşakları, konak avruls· 
rınan ahretliklerı geliyor, teı· 

gahlardan ya değirmi bir ta
bak ekmek kadayıfı veya kayık 
tabakta tavukgöğsü veyahut 
büyük bir kase aşure alıp iki 
çeyreği, çeyreği, yüzlüğü vere· 
rek gidiyordu. 

Mahallebici Hakkının Ke· 
mankaşla sıkı fıkı ahbaplığı 

bulnnduğundan, o da kafes 
tarafından uzaklarda, kulağı 
kirişte ve alışverişten haber
dar, sigarasını fosurdatıp du· 
ruyordu. 

O, Edanın köprü İspinozu 
Eda, Piç Eda olduğunu bilen· 
)erdendi. İçinden diyordu ki: 

- Bizim ihvan da am
mada adamlardan, daniska 
enayilerdenmiş hal.. Bu malın 
gözü nikah altına alınır mı? .. 
Tuu, Allah müstahakım versin. 
Zaten ne beklersin öylelerin
den .. 

Şahabın: (Nikahı kıyacağım) 

sözü ağzından gürler gürle
mez, Hafize, düğmesine ba· 
sar basınaz kutunun içinden 
fırlıyan palyanço bebekler 
gibi, yine birden yerinden sıç

radı: 

- Hah tamam, buna akar 
sular durur! 

Memnuniyetinden ağzı bir 
kulaktan bir kulağa ve bütün 
çürük dişleri meydanda, ger· 
dan kırıyordu. 

Vakıa, önceleri bu işe hiç 
taraftar olmamış, Edaya: 

- Kız, kala kala bir mü
meyyiz parçasına mı kaldın?. 

Vallahi bozmuşsun sen. Ken· 
dini papucu büyüğe okut!. 
diyerek en üst kırattakileri 
peşkeş çekmek istemişse de, 
Edanın Nuh deyip peygamber 
dememesi ve mümeyyiz par· 
çasından vazgeçmemesi, daha 
zorlanırsa belki de aklına esip 
herife kaçabilmesi ve kendi
sinin de Dıral dedenin düdüğü 
gibi kalması ihtimallerini dü
şünerek, çarnaçar, hiç değilse 
biraz da avanta temin ederim 
fikrile boyun eğmişti. 

Dahası da var. Kurt oğlu 
kurtlaşmış, zamparalıkta tam 
dört yüz dirhemleşmiş olan 
(malumücn'!\m} hünkar damat· 
larının, saray gözdeleri paşa· 
ların, b~yfendilerin ilk tahta· 
da bir kızoğlan kıza ikbal 
buyurmıyacaklarını, (Piliç gibi 
seyyibelere kıran mı girdi?) 
diyeceklerini bilmez değildi. 

Eda bir defa kocaya var· 
sın, gavnr nikahile bağlı ola· 
cak değil a.. Boşandıktan 
sonra Allah kerim. Artık o 
zaman, bütiin o hazretlerden 
be" endiğini seç in; l aştan çı

karsın. 
Maşallah kurna7:, afacandır. 

Kumruyu, mumruyu solda sı· 
fır bıraksın. Küçük dağları 
ben yarattım vari, kendini 
dirhem dirhem satsın. Tapım· 
cılarını etrafında binalar gibi 
siftindirsin. Zümrütü Anka 
kuşu masalındaki (gak!) de· 
yince et hesabı, beşibirarada· 
lara, mücevherlere iratlara, 
akarlara, saltanatlara konsun. 

MahalJebici dükkanında, 
deve hendeği atlamış, nikaha 
da karar : verilmişti. Artık ke· 
mankaş da, Eda da, Hafize 
de memnundu. Fazla durma· 

• nın ve etrafa karşı nazarı 
dikkati celbetm~nin lih:urnu 
oktıı. 

( Arl.cısı 11or) 

(Ulusal"BirJik) 14 Temmuz937 

• 
!Dünyada olup bitenleri Karabükte yenı 

Polonya dilencileri haklarını bir !ehir do-guyor 
korumak i~in kongreyaptllar Fabrikaların kurula· 

Konferanslar, kongreler dev- nizasyonuna mensub delegeler lerini tebliğ etmeğe karar ver· cağı sahada humma-
rinde yaşıyoruz; bilginler, po- akın etmektedirler. Dilencilik miştir. lı bir faaliyet var 
litikacılar, ekonomyacılar hasılı organizasyonuna mensub de· fşin asıl enteresan tarafı, K b .. k D . elik 

l l · b l ·1 .. d ı ·ı · d k d l ara u - emır ve ç menfaatlerinde iştirak olan ege er .n u top antı ı e gu · ote cı erın e ongreye e e· f b .k l h .. k l dığı 
k ldkl h··k~ l ··d · l 1 d arıaarı enuz uruma 

muhtelif meslekte insanlar, bu me te o u arı gaye, u u· ge er gon ermış oma arı ır. b d h l bir · ı h. d k' k O ı ·ı 11 · · b 1 halde ura a umma ı menfaatlerini korumak için metın, a ey ın e ı arar ve te cı er, ote erının u un· . ' d F b 'k }arın 
toplantılar yapıyorlar. Fakat, tedbirleri neticesinde balta- dukları yerlerde dolaşmadık· faalıyet var ır. h 

8 ~1 
a öte· 

"M" filminde ortaya atılmış lanmış olan menfaatlerini mü- ları takdirde, müşterinin otel a~~l kurula.~ğı ~a 8 0 
an dol· 

olan dilenciler organizasyonu dafaa etmektir. Hükumet, hal· faturalarına muayyen bir para bukte ~enu~ ~zma v~ kls· 
hakkındaki fikrin, günün bi- kı rahatsız eden dilencilerin, ilave ederek, bunu, dilenci- durma ışlerı. ve e~on l azıkta· 
rinde gerçekleşeceği kimin ak- bilhassa kaplıca ve plajlarda lere vermek teklifinde bulun· rın çakılmasıle l ugra~ılma bU 
ima gelebilirdi? dolaşmalarına engel olmuştur. muşlardır. dır. Şahmerdan a. ça. ı ant eyi 

Bugünlerde, Varşova civa· Toplantılarını yapmağa başla· Fakat, dilenciler, "dilenci- kazıkların boyu ~ır~ı me \a· 
rında bulunan Otvok kasaba· mış olan kongre, bir sirküler liğin eski ananelerine,, sadık bulunuy~r. Fabrıka :~ s~ek-
sına Lehistanın her tarafından çıkararak, dilencilere, bu gibi kalmak istediklerini ileri süre· sında hır de muva l a~t:dıt· 
profesyonel dilencilerin orga· yerlerde faaliyete geçmeme- rek bu teklifi red etmişlerdir. trik santralı yapıbma trsl 

Bitmek üzere olan u san 

Fransadaki ku-
mar yerlerinin 

yıllık kazançları 
Fransız kaplıcalarının ku· 

marhaneleri 1936 yılının rapor 
ve bilançosunu neşretmişlerdir. 
Bu raporlara göre, kumarha· 
nelerin altı yıldanberi düş· 
mekte olan kazançlarında ye
niden bir yükseliş başladığı 

anlaşılmaktadır. 

Fransız kumarhaneleri geçen 
yıl 135,854,100 franklık bir 
gelir kaydetmişlerdir ki, bu 
miktar, daha evvelki yılın ge
lizinden bir buçuk milyon frank 
daha fazladır. 

Dikkate şayandır ki, Nis 
şehrinin meşhur bdediye ga· 
zinosu, 11,6 milyon franklık 

gelirle, Fransız kumarhaneleri 

arasında ikinci mevkii işgal 

etmektedır. 1936 yılında en 

büyük kazancı, Manş denizi 

sahillerinde bulunan Le Tou· 

quet plajlarındaki kumarhane 

kaydetmektedir. Teouquet plaj-

larını hem Fransızlar ve hem 

de hafta sonunu geçirmek için 

karşı yakaya geçmeği bir adet 

edinmiş olan lngilizler de ter· 

cih etmektedirler. Bu kumar· 

hane 1936 yılında 14,5 mil
yon frank kazançla işini bitir
miştir. 

Bir unutkanlık 
rekoru 

Eskidenberi insanın unutkanı 
vardır. Fakat, bugünlerde unut 
kanlık rekorunu Be1grad'da ya 
şıyan Vukiçeviç adında bir 
profesör kırmıştı.-. 

Belgrad Jimnazlarından bi· 
rinde öğretmenlik eden pro· 
fesör, bekardır; evinden m~m· 
nun olmadığı için başka bir 
ev kiralamıştır. Oturduğu evin 
eşyasını toplamış, hamalları 

çağırtıp nesi var, nesi yoksa 
hepsini kapısının onune yığ· 
dırmış. Fakat hamallar eşyanın 
nereye taşınacağını sordukları 
zaman, ne adresi ve ne de 
evin nerede olduğunu bir türlü 
hatırlıyamamış. Bu vaziyet kar· 
şısında gazetelere ilan vermek· 
ten başka çare kalmamış. Ü· 
nun için bugünlerde Belgradm 
Politika gazetesinde şöyle bir 
ilan çıkmıştır : 

"Ne evin bulunduğu sokağı 
ve ne de numarasını hatırlıya· 
madığımdan, bir aylık kirasını 
peşin verdiğim ev sahibimin, 
evimin adresini iimnazdaki ad
resime bildirmesini k"ndisin· 
d"'ıı rı a ederim. 

Milan Vııki~et1iç 

Gözleri x şuaı 
Neşreden bir 

cocuk 
' 

Bir şoför için 
abide dikiliyor 

Avrupa ve dünyanın muh
telif memleketlerinde çeşid 

yapıldıktan sonra, çalışmalar: 
nöbat usulile geceleri de de 
vam edecektir. Gene bu sah: 
içinde bir posta · telgrafhal1 
ile bir gümrük binası yaptlrfll~ 
olup faaliyettedirler. lsta115

: 

Kalifornianın Glendale şeh· 
rinde, Rontgen gözlü çocuk 
lakabını verdikleri Pat Marquis 
adında 13 yaşında bir çocuk 

· çeşid anıtlar dikilmektedir. Yonla Ötebük köprüsü ar' .. e· 
sında, Safranbolu şosası uı1 

yaşamaktadır. 
Pat Marquis, gözleri bağlı 

olduğn halde, otomobil direk
siyonu idare etmekte, flöre 
yapmakta, Ping · Pong oyna
maktadır. Şöhreti bütün mem· 
lekete yayılmış olan bu görül· 
memiş kabiliyeti s<.>yretmek 
için her taraftan birçok insan 
akın edip gelmektedir. 

Çocuğun ailesi, çocuğu Nev· 
yorka getirip, bu fevkaladeliğin 
neden ileri geldiğini tetkik ve 
tesbit ettirmeğe karar vermiş· 
tir. Hekimlerin yapacağı tetkik 
ve verecekleri rapordan sonra 
çocuğun ailesi, sirk ve varyete 
direktörlerinin çocuğu sahnede 
teşhir etmek için vaki olan 
müracaatlarına kat'i cevap ve· 
recektir. 

Nevvton 'un halı· 
ra defteri 

Kembriç üniversitesinin mü
zesi, meşhur İngiliz hikmetşi· 
nası Nevvtonun tahsil devre-
sindeki hayatını aydınlatan 
hatıra defterini satın almıştır. 

34 sayfadan ibaret olan bu 
hatıra defterinde mayyıs 1665 
tarihinden nisan 1669 tarihine 
kadar notlar vardır. Bu müd
det, Nevvtonun Kembriç üni· 
versitesindeki tahsil devresidir. 
Günü gününe hatıralarını kay· 
detmiş olan dahi, "müteaddid 
defalar otelde,, kalmak kay· 
diyle im ettiği (günahlarını) 
da not etmiştir. 

Talebe Nevvtonun otel 
masrafı olarak kaydettiği pa· 
ra bir İngiliz lirası olmakla 
beraber, silintilerden, bu mik· 
darın yerinde başka bir kayıd 
olduğu anlaşılmaktadır. 

"Felsefe tahsili için,, sade-
ce dokuz şiling masraf gös
termiş olduğuna göre, ~öhre-
tine asıl hizmet eden maksad 
uğrunda pek az para harca· 
mıştır. Masrafları meyanında 
bir çift ayakkabı için dört 
şiling gösterilmiştir. Ayakka-
bı bağları için kaydettiği pa
rayı çizmiş olduğuna göre, 
tas .rruf maksadiy)c ski bağ· 
ları kullanmıi oldu una hük
medilmektedir. 

1665 yılı noeli genç lale· 
beye beş şilinge mal olmuş· 
tur. O tarihlerde de beş şi· 
ling büyük bir para olduğu· 
na ve bu masrafın üzerinden 
çok geçmeden kumar borcu 
olarak on beş şiling kaydet· 
tiğine- göre, Nevutonun biı· 
pArça h.:tylaılık ettiğine d~ ih· 
lımal trilmektedir. 

Fakat, şoföre mahsus bir anıt 
dikildiği ilk defa işitilmek
tedir. 

Macaristanın, ilk ve en yaşlı 
şoförüne dikmeye karar ver
diği anıt birkaç haftaya kadar 
bitecektir. Macaristanın ilk şo-

förü olan Duada 80 yaşında 
olduğu halde bundan birkaç 
hafta evvel ölmiiştür. 

Duda, MacaristaQda ilk şo
för vesikasını almış olan 
adamdır. Budapestenin her 
sokak ve evini tanıyan bu 
yaşlı şoför, 1 numaralı vesi
kasını büyük bir iftiharla tanı
dıklarına göstermekte idi. Bu· 
dapeştenin taksi şoförleri; 
meslekdaşlarına böyle bir anıt 
dikmeye karar vermiş olmakla 

hem bir yenilik yapmak ve 
hem de kadir bilmek husu· 
sunda diğer memleketlerdeki 
meslekdaşlarını ikaz etmiş olu
yorlar. 

Fransada tuhaf bir 
boşanma davası 
Bugünlerde Paris mahkeme

lerinden biri acaip bir dava 
ile meşgol olacaktır. 

Bir üniversite doçenti, karısı 
günde yalnız iki gazete oku
yarak diğer gazetelere karşı 

alaka göstermediği ıçın ay· 
rılma davası açmıştır. Bundan 
başka, doçend, kendisinin ilim 
işlerine karşı da karısının ka
yıdsız kaldığını, bu itibarla da 
böyle bir kadınla bir arada 
yaşıyamıyacağını iddia etmek
tedir. 

i:Jir bardağı 
25,000,000 lira 
Olan şarap 

Bremen şehrinin bütün diin· 
yaca meşhur olan belediye 
mahzeninde, milyonrlerin bile 
içmek kabadayılığını göstere· 

rinde bir de polis karako u 
tesis edilmiş bulunmaktadır·. 

Fabrikalar sahasının dışı;. 
da ise yeni bir şehir do 
maktadır. Bu şehir, istasY

0118 

takriben bir buçuk kilometre 

mesafede ve Ôtebükle I(srı· 
bükü biribirine bağlıyan kÖP' 

"ıe· 
rünün karşısında, bağlar tJ 

rindedir. Burada memurla'• 
. . ev· 

müstahdemler ıçın yapılan .'/ 
}erin miktarı yirmiyi bulrrııJf 

1 os: 
tur. Bekar apartıman ar 

d b. l r ye.· 
miyle de mo em ına 8 

baş1'9-
pılmaktadır. Bundan dıı 
tren köprüsü ile çay arasıo k· 
bir amele mahallesi doğrrıa 

··ıe· 
tadır. İşçiler için, bir sıra u 1'· 
rine inşa edilmiş ve edilrrıe 

b
. rrıao· 

te olan evler, güzel ır 

zara teşkil etmektedir. .. 
•• 11 utı Ahşap Ôtebük köprüsU 

d k .. l" betofl 
yerine e, te goz u . 

b
. k.. .. . baş\afl 
ır opru ınşasma 

mıştır. __.,./ 
. ki . b. vardıf· . 

mıyece erı ır şarap 'bİfl' 
Bu mahzende 1653 tarı Jıı 

taşıyan ve içindeki şarabı 
8
p 

o tarihten kalma bir fıçı şar j\e 

bulunmaktadır. Bu fıçı 0,,; 
alakadar bir vesikaya g ah· 
Bremen şehri belediye .~ .;ı 
zeni vaktile bu şarabı l)Ç eıı 
altın talere satın almıştır· Je.fl 
paranın bugüne kadar ~i~· 
faizi sızıp kaybolan şaraP ,.~11 
tarı da hesap edilince. bİ' 
ve havsalanın alamıyacağı dıf· 

k akta rakam meydana çı m 81111 

Şimdi, yapılan bir hes 18;ı 
röre, bu şarabın bir daf11 ıs 

bizim paramızla, takrib~krıı' 
bin lirayı bulmaktadır.. dıt· 
edelim: Kuruş değil, )ıra da~' 

Bu kevserin bir ba; 0i' 
kaçadır biliyor ınusunut· bile 
bardakta bin damla hesa 

25,000,000 lira! 

lzmirPamukMen ucatı 
Türk Anonim Şirketi ,rr· 

Şirk elin Merk~ı. e F abrika~:ı: lzmir' d Halkapınardad et1 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpckbaş, 1 cfr:cıi 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot su· 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip rnefl 

catına faiktır. 

Tel fon No. 2211 
T l raf adr ·ı: Ba 

v 306~ 
rak IzJl11 



-. Sahife 3 

il Daimi EncüÔıeninde.V 
(Ulusal Birlik) 

~--~~~~~--------------_;..--

tksiltmcye konulan iş lzmir - Menemen · Bergama 
yolunun 11 + 749, 14+225, 
kilometreleri arasındaki şosenin 

Keşif tutarı 
Bu işe ait şartlar ve evrak 
aşağıda gösterilmiştir 

esaslı onarılması. 
(4129) lira (69) kuruş. 

: A) Eksiltme şartnamesi 
B) Sözbağı projesi 
E) Bayındırlık işleri genel şart· 

namesı 

Altın üzerine kal ·vie ü-1 Fratelli Sperco 
zılm ş davetiye re a i e vapur acentası 

Geçenlerde AmerikanınÇin· ROYAL NEDERLAND 
çinati hükumetinden marme- Vapur KUMPANYASI 

"TRiTON,, vapuru 9 Tem· 
lad kralı diye tanınmış milyo- Birinci Kordoo Rees bin sı muzda gelip BURGAS, VAR-
ner William Brovv evlenme· Tel. 2443 NA ve KôSTENCE için yük 
sinin altın jübilesini tesid et· THE ELLERMAN LINES LTD. alacaktır . 
miştir. 

11

0PORTO ,, vapuru 10 tem· SVENSKA ORIENT LINIEN 
Amerikan milyoner bu mü· muzda LIVERPOOL ve SWEN · "BIRKALAND motörü 5 

14 Tem muz 931 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
fle elektrik tedafJisi 

lzmir · Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

İstekliler 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
tarih, gün ve saatı 

C) Açın 
Bu şartname ve evrakları Ba· 
yındırlık direktörlüğünde gö· 
rüp inceleyebilirler. 

nasebetle büyük bir ziyafet SEAdan gelip yük çıkaracak. Temmuzda bckle~mekte olup 
tertip ederek dört yüz kişiyi "POLO,, vapuru lO tem· ROTTERDAM, HAMBURG, 1 
davet etmiştir. Fakat daveti· muzda LONDRA ve HULL ve GDYNIA ve ISKANDINAVYA 
yeleri bizim bildiğimiz şekil· ANVERStcn yiik çıkaracak ve limanları için yük alacaktır. 
de beyaz kağıdlara değil de, ayni zamanda LONDRA ve ZEGLUGA POLSKA A. 8. 

Doktor 
Ali Agah 

Eksiltmeye girebilmek için 
Rercken belgeler 

22 /Temmuz/ 937 perşembe 
günü saat 11 de il daimi en· 
cümeninde. 

Müteahhitlik ve ticaret odası 
belgeleri. 

Muvakkat teH inat (398) lira 
'-------·~~~--~--~~~~~~~~~--~~ 

2254 

il daimi encümeninden: 
F.siltmeye konulan iş 

Açık tutarı 

lzmir ·• Menemen ·· Bergama 
yolunun 30+500 - 36+000 
37 +OOOkilometreleri arasmda· 
ki şosenin esaslı onrılması. 

(7834) lira (23} kuruş 

kendisinin zenginliği ve altın HULL için yük alacaktır. KUMPANYASI 
jübilesiyle mütenasib olarak THE GENERAL STEAM NA· "LECHISTAN,, motörü 21 
som altından yapılmış kartla· VIGATION L TD. Temmuzda beklenmekte olup 

"ADJUTANT,, vapuru Ha· NVERS GDYNIA DAN ra bastırmıştır. Bu altın kart· A , ve · 
ziran sonunda gelip LONDRA ZIG limanları için yük ala· 

lar beyaz emay ile kaplandık· için yük alacaktır. caktır. 
tan sonra, Üzerlerine metin DEUTSHE. LEVANTE LINIE SERViCE MARITlME 
kazdırılmıştır. Bu davetiyeler "DELOS,, vapuru 11 Tem· ROUMAIN 
için sekiz kilo altın kullanıl· muzda HAMBURG, BREMEN "SUÇEAVA,, vapuru 14 
mış ve her kart yirmi gram ve ANVERSten gelip yük çı· Temmuzda MALTA, CENO-
ağırlığında olmuştur. karacak. VA ve MARSIL YA liman lan 

Tarih ve navlunlardaki deği· için yük alacaktır. 
şikliklerden mes'uliyet kabul Yolcu kabul eder. 
edilmez. 1 İlandaki hareket tarihlerile 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 

Çocuk Hastalıkl~rı 

mütehassısı d 
ikinciBeylerSokağı No. 681 

Telefon 3452 
~E?li&:3 .. C:::C~~~!lm--

nav l unlar daki değişikliklerin· 

den accnta mesuliyct kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
FRATELLI SPERCO vapur 
acentasına müracaat edilmesi 
rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Bu işe ait şartlar ve evrak 
Clşağıda yazılıdır A) Eksiltme şartnamesi 

B)Sözbağı projesi 
& Co. 

AMERICAN EXPORT LlNES 
THE EXPORT STEAMSHlP 

CORPORATION 

aze ve tem z 1 a ç şi er. 

lst idiler 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
larih, gün ve saatı 

tksiltmcye girebilmek 
i . 
Çın gereken belgeler 

~~kkat teminat 

E) Bayındırlık işleri genci 
şartnamesi 

D)Açm 
Bu şartname ve evrakları Ba· 
yındırlık direktörlüğünde gö· 
rüp inceleyebilirler. 

22 /Temmuz/ 937 perşembe 
günü saat 11 de lzmirde İl 
daimi encümeninde 

Müteahhitlik ve ticaret odası 

belgeleri. 
(588) lira. 2252 

il daimi encümeninden 
E.ksiltmeye konulan iş 

..\çın tutarı 
nu işe aid ~artlar ve ev· 
t•k aşağıda gösterilmiştir 

İzmir-Menemen-Bergama yolu

nun 60+000··61 + 300, 69 + 490 

·90 + 480 kilomtretleri arasın

daki esaslı onarılması. 

(4775) lira (70) kuruş 

A) Eksiltme ~artnaınesi 
B) Sözbağı proiesi 
E) Bayındırlık işleri genci şart· 

namesı 

D) Açın 

"EXCHANGE,, vapuru 20 
Temmuzda bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman
ları için yük kabul eder. 

" EXCUTIVE " vapuru 9 
Temmuzda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Pireden aktarması seri seferler 

"EXHORDA., vapuru 16 
Tem muzda PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha· 
reket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

istekliler 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KôS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU
NA limanları için yük ala· 
caktır. 

Bu şartname ve evrakları Ba- -----111!!1 
ymdırhk direktörlüğiinde ğörüp JOHNSTON WARREN LINES 

LiMiTED · LIVERPOOL 

tk iltmcnin yapılacağı yer, 
lir'h .. . 

İnceleyebilirler. 
··DROMORE,, vapuru ~ 2 

Temmuzda LIVERPOOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAS, VAR
NA, KÖSTENCE, SULINA, 

ı , gun ve saalı 22/Tcmmuz/937 p~rşcm be gii· 
nü saat 11 de İl daimi encü· 
meninde. 

~ksiltmcye girchilmck GALA TZ ve IBRAIL liman· 
1 • 
Çın gereken belgeler Müteahhitlik ve Ticaret odası larına yiik alacaktn. 

belgeleri SOCIETE ROYALE HONG-
~vakkat teminat (359) lira. 2251 ROISE DANUBE MARITIME 
p-""iiiİiiiiiiiiiiimİİı•mİİİİİİİİİİiiiiİİİİİİİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmmmm~ "DUNA" vapuru 1 O T cm· 

lzıııiı· Yüıı l . ıısııcat 

1"'ürk Aııoııinı "'irk eti ., 

lfalkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolayı ile çıkarılan kumaşlar 

muzda bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPEŞTE , 
BRATISLAVA, LINZ ve Vi
YANA limanları için yük 
alacaktır . 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BAALBEK" motörü 23 
Temmuzda bekleniyor. PiRE, 

...._. Sağlam, Zarif ve Ucuzdur DÜNKERK ve NORVEÇ li· 

~i yaptıracağınız elbiseler i;in bu .. !11amutatı tercih ediniz rnanları için yiik alacaktır. 
"Vapurların isimleri, gelme 

Satış Yer.eri• tarihleri ve navlun tarifeleri 
. hakkmda hıçbiı taahhüde giri-

Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi şilmez.,, 
~. Birinci Kordon, telefon 

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

czahclnesinde 

HAY. 11/N 
ç:lz 'R 

....... 

TÜRKİYE 
CUMHU İYETİ 

1 

.::''.:ar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR oj!lu ~o;.!OO- 2008 . . .. 

{> •• • ş h Tesiri t•bii, eşsiz bir mdsh~~dir. O kadar zara.rsızdır ki gebelerekalp,~öbrekler ı 
UrjeD a aprahatsız •e tansıyonları yuksek olanlara bıle Doktorlar bunu tavsıye ederler 



Uzak Şar ta bir <;in-Japon harbı artık 
gayrika ili ic;tinap hale gelmiştir 

Sarkta Amerika hükumeti, Uzak 
umumi bir harbe vesile 

statokonun bozulmasını , 
addettiğini bildirmiştir. 

Vaşington, 14 (Radyo) -
Amerika Hariciye nazm B. 
Kordel Hol, dün Çin ve Ja-

Londra, 14 (Radyo) - İn· Japon tayyaresi, dün Hotyan Nankin, 13 ( A.A) - Çin 
giltere Hariciye nazırı B. Eden, havalisindeki Çin kuvvetlerini hariciye nazırı evelemirde Nan· 
dün Çin sefirini kabul etmiş bombardıman etmişlerdir. kinin muvafakatı alınmadan 

pon sefirlerini kabul etmiş ve 

Amerikanın, bir Çin · Japon 

ve Çin-Japon ihtilafının, sul- Mançuriden gelen Japon Japon miluterlerile yapılan an· 
han tesviye edilmesi hakkında 
· kuvvetleri, Seddiçin etrafında !aşmaları hükümsüz addede-Ingilterenin temenniyatını bil-

harbinden müteessir olacağını 

bildirmiştir. 

dirmiştir. tahaşşüt etmekte devam edi- ceğini Japon büyük elçiliğine 
Pekin 14 (Radyo) - Beş yorlar. bildirmiştir. ............. 

•• ( Popolod'ltalya) Yeni ithalat 

ransaua ratıuor yazı~:::~,ı~L:~~ ·::::.:~·Ve- til~:e•;İ~d~~un:~~müne tabi 
~ , ~ kaletinin teklifi üzerine bu memleketler menşeli olup Tür· 

~-~---------~-1 tal yan gezetesi diyor ki: kon-
trol bir sui niyetle kaldırılıyor 

Paris 14 (Radyo)- Fransız Roma, 14 (Radyo) - Popolo 
hudutlarının ispanyaya açılması d'ltalya gazetesi, kontrolü kal
Üzerine dün, bütün beynelmi· dırdığından dolayı Fransaya 
lel kontrol memurları, Perin· hücum etmekte ve bu hareke
yan 'da toplanmışlar ve son tin, bir suiniyete dayandığını 
emre intizar eylemişlerdir. ileri sürmektedir. 

~-~-----·~·~·--~--~~-~-İ ktısad Vekili Bay Bay Eden 
Dün sefiri eri kabul Celal Bayar 

[Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede} 
etti proı·eyi gösterdi cakl~~· . tetkikle~ çok . mühi'.:°ılir. 

' . Yckılımız, İzmırde hır muddet 
Londra 14 (Radyo)- lngiltere kaldıktan sonra azilliye giderek 

Hariciye Nazırı bay Eden, dün fabrika inşaatınm ne vaziyette hu· 

Fransız, İtalyan, Rus ve Alman lunduğunu bizzat görecektir. Bir 
habere nazaran bina inşaatı hızla 

sefirlerini davet etmiş ve ken· devamdadır. Montaj işleri de ü~, 
dilerine kontrol sistemi hak· dört ay içinde ikmal edilecektir. 

kında tanzim eylemiş olduğu Bay Celal Bayar Kuşadasına, 

yeni projeyi göstermiştir. 

Sefirler, bu projenin birer 

suretini almışlar ve derhal hü· 

kumetlerine bildirmişlerdir. ___ ... .____ __ 
Kadinal Paçelli 

Bugün Romada 
bekleniyor 

Paris, 14 (Radyo) - Pa · 

panın mümessili Kardinal Pc.· 

çelli, dün gece saat 21 de 

Liyon istasyonundan kalkan 

ekspresle bııradan Romaya 

hareket etmiştir. 

Kardinal Paçelli, bugün Ro-

mada bekleniyor. 

Paris, 14 (Radyo) - Papa· 

nın mümessili Kardinal Paçelli, 

dün Parisin Noterdam kilise· 

sinde bir ayin yapmış ve mü· 

teakiben bir söylev vererek, 

Fransanın ölmiyeceğini söyle· 

miştir. 

Yapılan ayinde, Madam 

Lebrun, başvekil Bay Şotan 
ve diğer nazırlar hazır bulun
muşlardır. 

Reisicumhur Bay Lebrun, 
kiliseye yaverini göndermiştir. 

Kardinal Paçelli, öğleden 

sonra belediyeye gitmiş ve 
hal tarafından tezahüratla kar-
şılanmıştır. 

Kardinal Paçelli, havas ajan 
sı muhabirine beyanatta bu
lunmuş ve Fransada. gördüğü 
sevgiden dolayı çok memnun 
olduğunu ve mazhar olduğu 

hüsnü kabulü papaya arzede· 
ceğini söylemiştir. 

Kardinal Paçelli, dün gece 
Paristen Romaya dönmüştür. 

Nazilli dönüşünde uğrıyacaktır. Sa· 
tı~ kooperatif !eri üzerinde, ehem· 
miyetle duracağı muhakkaktır. Bü· 

tün bu tetkikleıin bilhassa şu is· 
tihsal ve yaklaşan ihraç mevsimin· 
de mıntaka ve müstabsıl hesabına 

hiiyük bir fayda temin edeceğine 

şüphe yoktur. 
Vekilimizin, hu <ırada Çeşme· 

ye kad<ır giderek birkaç giin din· 

lenmesi çok muhtemeldir. 
ANADOLU - Sayın Vekilleri

mize ve değerli arkadaşlarına hoş 

geldiniz deriz. 

Ankara, 13 (Hususi)- lktı· 
sad Vekilimiz B. Celal Bayar, 

İzmirde Kredi Satış Koapera· 

tiflerile ihracat vaziyetini ted· 

kik edecekler ve daha bazı 

mühim ticari meselelerle meş
gul olacaklardır. 

B. Celal Bayarın, Kuşada· 
sındaki yağ ve Nazillideki 
basma fabrikalarını teftiş et· 
meleri muhtemeldir. 

İktısad Vekilimiz, İzmirden 
sonra buraya ve buradan Kas
tamoniye gideceklerdir. 

* * * Bu akşam şehrimize gelecek 
olan sayın İktısad Vekilimiz 
B. Celal Bayar, Basmane is· 
tasyonunda merasimle karşı

lanacaktır. İzmirde muhtelif 
iktısadi işler üzerinde tedkik· 
lerde bulunacak olan B. Belal 
Bayar, Nazilli ve Kuşadası 
seyahatlerinden avdette şehri· 
mizden İstanbula geçecekler 
ve 25 Temmuzda Modada 
yapılacak olan büyük deniz 
yarışlarına riyaset edeceklerdir. 

İktısad Vekilimiz, İstanbulda 
birkaç gün kaldıktan sonra 
kotra ile Akdeniz sahillerimiz· 
de bir gezinti yapacaklar ve 
bu arada tekrar şehrimize uğ
rıyacaklardır. 

lisfede değişiklik yapılabilir. kiye ile mevcut kliring veya 
2 - Türkiye ile ithalat ve benzeri anlaşmalar yolu ile 

ihracat arasında Türkiye le- ödemek şartile Türkiyeye sa· 
hine yüzde yirmiden aşağı tılacak malların idhaline mü. 
olmamak üzere bir fark yüz- saade olunur. Am·ak bu mal-
desi kayıtlı kliring veya brn· ların idhalinden önce bedel-
zeri bir tediye anlaşması yap· 
mış olan memleketlerden vaki 
olacak her nevi idhalat Türk 
kanunları hükümleri dahi
linde serbesttir. 

İcabında Maliye ve İktısat 
Vekaletlerinin teklifi üzerine 
yukarıda yazılı asgaı i nisbet 
değiştirilebilir. 

3 - Anlaşmalarında idha
lat ve ihracat arasında Tür
kiye lehine ikinci maddede 
yazılı asgari hadden aşağı bir 
fark yüzdesi kaydi mevcud 
olan veya böyle bir fark yüz· 
desi kaydi hiç bulunmıyan 
memleketlerden vaki olacak 
idhalat bu memleketlerin kli· 
ring veya benzeri anlaşmaları 
hükümleri dahilinde yapılır. 

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

labilir. 
İhracattan önce ithalat ya

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

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

Bu madde hükümleri daire· 
sinde ıhraç edilecek mallara 
Türk Ticaret ve Sanayi oda· 
lan tarafından iki nüsha men· 
şe şehadetnamesi verilir ve bu 
malların gönderildikleri mem· 
leketlere filen girdikleri bu 
menşe şehadetnamelerinden 
birinin o memleket gümrük 
idaresinde damgalanması sure· 

lerinin kliring veya benzeri 
unlaşman yolu ile ödenmesine 
alakadar kliringli veya benzeri 
anlaşmalı memleketin Takas 
ofisi veya salahiyetli makam· 
larında müsaade olunduğu 
idhalatçı tarafından tevsik 
edilmek şarttır. 

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

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

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

6 - Milli istihsalatı koru· 
mak teşebbüsünü temin ve 
damping gibi anormal tedbir· 
!erden doğacak zararlardan 
vikaye etmek maksadile 2294 
numaralı kanunun hükumleri 
dairesinde yapılacak gümrük 
tarife tadilatı nisbetlerini tet· 
kik etmek üzere İktısad Veka· 
Jetinde Vekalet müsteşarının 
reisliği altında aşağıda yazılı 
azadan mürekkep bir milli 
korunma komisyonu teşkil 
olunmuştur: 

Maliye Vekaleti nakid işleri 
U. müdürü, 

Maliye Vekaleti tetkik he· 
yetinden bir aza, 

Ziraat Vekaleti ziraat U. 
müdürü 

Gümrük ve İnhisarlar Ve
kaleti ekonomik işler müdürü 
İktısad Vekaleti Törkofis reisi 

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

olacak müracatler üzerine 
gümrük tarife hadleri hakkın
da icabında mütehassıslarla 
alakalı dairelerin mütaleasını 

Bisikletle tur 
Birinciliği Belçika

lılar mu haf aza 
ediyorlar 

Paris 14 (Radyo) - Bısik

letle başlıyan Fransa turu, 
dün de devam eylemiştir. Şim· 
diye kadar birinciliği Belçika
lılar, ikinciliği Fransızlar ve 
üçüncülüğüde f talyanl<;ir mu· 
hafaza etmektedirler. ------·· .... --uluslar sosyetesi 

Sulh lehine bir filim 
gösteriyor 

Cenevre, 13 (Radyo ) 
Uluslar sosyetesi sekreteri B. 
Avenolun teşebbüsü ile sulh 
lehine bir filim hazırlanmıştır. 

Filimin medhalini B. Van Ze· 
landın: "Ne kadar ilerlesek 
müşkülat o kadar artmakta, 
iktısadi ve siyasi müşterek 

mesai ihtiyacı büyümektedir." 
cümlesi teşkil etmektedir. 

Bay Van Zeland Uluslar sos
yetesinin çok işler yaptığını 

ve ileride daha fazla işler 

göreceği hakkındaki kanaati· 
ni de beyan etmiştir. 

Bu fılimi her gün 600 kişi 

seyretmtkted ir. 

•• 
Roma gazeteleri 

8 sahifeden fazla 
çıkmıyacak 

Roma, 12 (A.A.) - Resmi 
bir tebliğde 11 Temmuzdan 
itibaren yeni iş'ara kadar 
İtalyan gazetelerinin en çok 8 
sayfa olarak çıkabileceğini 
bildirmektedir. 

Dünya piyasasındaki Selluloz 
buhranı ve ham madde fiat· 
lerinin yükselmesi bu tedbire 
sebeb gösterilmektedir. 

Samimi telgraflar 
teati ettiler 

Paris, 12 (A.A)- Dr. Şaht 
ve Fransız ticaret nazırı Bay 
Chaposal arasında Fransız -
Alman ticaret muahedesinin 
imzası münasebetiyle samimi 
telgraflar teati edilmiştir. 

almak suretile tedkikat yapar. 
Bu tedkıkat neticesine göre 

:iktısad Vekaletinin teklifi üze
rine gümrük tarife hadleri de
ğiştirilebilir. 

7 - Türkiyede çalışan yerli 

ve yabancı şirketlerin hariçte 

bulunan hissedarlarına ve tah· 
vilat hamillerine ödiyecekleri 
dividant ve faiz karşılığı ola
rak ihraç edilecek mallar 
milli korunma komisyonunca 
tayin edilir. 

8 - Türk parasının kıy

metini koruma hakkındaki 11 
sayılı kararnamenin 14 Mayıs 
1936 tarih ve 2-5579 sayılı 
karname ile değiştirilen 32 nci 
maddesi vr- 20 S'.)uteşrin 936 
tarih ve 2 5605 sayılı genel 
ıdhalat rejimi ~ararnamesi 

mülgadır. 

Muvakkat Madde: 
Yukarıda yazılı 3 üncü mad

de hükümlerine tabi olan 
memleketler işbu kararname· 
nin meriyete giriş tarihinden 
itibaren üç ay müddetle 20-
11 ·936 tarih ve 2-5605 sayılı 
genel idhalat rejimi kararı hü
kümlerinden istifadeye devam 
edeceklerdir. 

9 - Bu kararname 15 Tem 
muz 1937 tarihinden mute· 
berdir. 
-1 O Bu kararnamenin hüküm· 

leri icra Vekilleri heyetince 
yürütülür. 

14 Temmuz 937 

Buca cinayeti 
Buca nahiyesinde Kocakafa 

Mehmedle arkadaşı Hakkıyı 
öldürmekle maznun Mustafa 
ile kardeşleri Mümin, Rifat 
ve arkadaşı İlyasın muhake· 
melerine dün şehrimiz Ağır· 
ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

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

Müdafaa ve karar için mu· 
hakeme, başka bir güne bı· 
rakılmıştır. 
----+•• 

Yangın 
Dün, Karataş Tramvay cad· 

desinde Jako Elyağlının 147 
sayılı evinde yangın çıkmış 

ve itfaiyece yetişilerek hemen 
söndürülmüştür. 

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

mahkum 
Karısını zehirlemek ve öl· 

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

itizar 
Yazımızın çokluğu dolayı· 

sile (Deli Petro· Katerina) adlı 
tefrikamızı koyamadık . Sa · 
ym okuyucularımızdan özür 
dileriz. 

lımir ikinci hukuk mahke· 
mesinden: 

izmirin Ballıkuyu m. hacı 
Ali c. 165 no. Ömer kızı Şe· 
rife tarafından ayni evde mu· 
kim iken tegayyüp ederek 
elyevm ikametgahinın meçhul 
bulunduğu anlaşılan kocası 

Osman N.ıri aleyhine açtığı 
subutu talak davasından do· 
layı tayin edilen günde rna~· 
kemede hazır bulunması içırı 
müddeaaleyhe hakkında ilanerı 
tebligat icra edildiği hafde 
müddeaaleyh gelmemiş ve dıı· 

lvacının isteğile gıyaben mua· 
mde yapılmasına ve gıyap 
kararının bir suretinin mahke· 

.me divanhanesine talikine ka· 
rar verilerek bu baptaki tah: 

.. t1 
kikat 20-9-937 pazartesi guo 
saat 11 bırakılmış olduğun~ka~ 
yazılı gün ve saatta tahkı 8 

hakimi huzurunda müddeaa· 
leyhin asaleten hazır bulu~j 
ması veya tarafından . ve~. 
göndermesi lüzumu, aksı ta 
dirde bir daha tahkikat ve 

. e· 
muhakemeye kabul edilem.1Y

8
t 

ceği H. U. M. K. teblıg 
faslına tevfikan tebliğ mak~· 

k . l k .. jfafl 
mına aım oma uzere 
olan ur. --" 

Zayi hisse senedi 
· baO' İzmir Esnaf ve Ahalı 

31
• 

kasından namıma yazılı 17 
h·sse 1735 numaralı muvakkat 1

• i 
senetlerimi zayi ettim. Yeni~ığ1 
alacağımdan hükmü olına ı 
ilan olunur. 

A. Hamdi 
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Mussolini, Akdenizde 
Iktisad vekili dün akşak geldi 

Bugün ticaret odasında 
mühim bir toplantı var 

Nümayiş 
Fakir ipi 

:Avenesi ile /ngiliz 
askerleri çarpıştılar 

~~~----~··~-------~~~-
Şehrimizde ıktisadi durum üzerinde tedkiklerde 
&tunacak olan vekilimiz yarın Nazilliye gidecektir 

Londra, 15 (Radyo) - Sim· 
ladan alınan haberlere göre; 
fakir ipi avenesi, lngiliz müf· 
rezelerile çarpışmıştır. Bu çar· 
pışmada, f ngilizlerden 6 kişi 
ölmüş ve on kişide ağır su
rette yaralanmıştır. 

-----+••-·---
Şamdagrev h.:tis:ul \ ekilimiz B. Celal Da· t:'' dün akşam Ankara ek prrsine 

Alnnan husu l vagonla şehrimize 
Cdınişlerdir. 

Yekilimi7.e, siyar-i ınii te~nrı B. 
~li Rıza Türeli, ziraat bankası 
111nunı müdilrii U. Kemal Zuim, Su· 
llc)j' lıankaııı umum müdürü B. Mu 
~Qılner Eri~. ilıünı kurumu rnii<lürü 

~ l nıail Hakkı \'nal, 1iraat han· 
1) @ı tef ti~ be) eıi reisi B. l\Jiıat 

illgc, Yckfıleı ölçüler müıliri 
:ınumisi B. izameddin Ali, \'e
~~et müfavirlerindcn B. Yıısur 
.. llQ Atasağın refakat etmektedir. 
ıı 'busumuz ve ar~adaşımız B. 

1 
*rtıdi Akııoy da beraber gelmiş· 

trdir. 

\'ek ilimiz \'C refakatindeki he· 
'·tt, İzmirpalıuı ote1indo kendile· 
'itae hazırlanan daireler.le miearir B. Celal Bayar 
~ınuolardır. B. Hamdi Aksoy da kaletiııe bağlı teşekküllerin mü· t. messil ve müdürleri ile büyük bir 
rşıyakada kardetiniu miHririclir. tacir grubu tarafından karşılan· 

~ Vekilimiz Karşıynkacla vali mı~tır. 
~lı Güleç, belediye .reisi doktor Belediye reisi; fehir nıımıoa, 
1-.. hçet Salih, şehrimizdeki mebus· \ ckilimizin sayın ref ikalanua bir 

11 
, hllUin banka müdürleri, liman buket takdim <'tmİ§tir. 

rın başında General Bürhaneddin 
ile General Rasim Aktuğ, General 
Ref ii, askeri ve mülki rüesanın ve 
birçok tacirlerin \'e biiyük Lir ka· 
labalığın bulunduğu gözüküyordu. 

Misaf irlerimi:ı, otomobillerle 
otele gitmişlerdir. 

Bugün Ticaret odasında, yeni 
te~ek.kül eden iucir ve üzüm satış 
kooperatifleri Lirliklcriııin heyeti 
umumiyesi topl:ıuncak rn bu top· 
Janııya bizzat b. Celiil Bayar ri} a· 
set edecektir. ı, ve ziraat ban· 
kalan müdürleri de hazır Luluoa• 
caktır. 

Yarın da ~azilliye hareket et· 
meleri wulııemeltlir. 

Memleketin iktısadi işlerini 

büyük bir şuıır ve kavrayı~la mü· 
temadi muvaf fakıycıJer yolunda 
yürüten güzide Vekilimize \"C refa· 
kaıindeki Zt'Vala boşgeldinir., deriz. ····----
Yumurtacı
lık kursu 't ~urn müdürü B. Haomet Dülge, Tren Basmane istasyonuna var· 

lltkofis müdürü \"e 1ktısad Ve· dığı zaman, buradaki ka11ılayıcıla- Bugün derslere baş-
----~------~.-.~·~·--.. --~~~~--

M d •d • l } /anacak ... 
. 3 rJ CJ V 3fJ, 3 eş er Şehrimiz Ticaret ve Sanayi 

edası konferans salonunda bu· 

içi DdC bulun U \70r gün bir (Yumurtacılık kursu) 
J açılacaktır. Kursa vilayetin muh· 

h • • telif kaza ve nahiyelerinden 

ttıtililciler, bir lngiliz posta va- (20) genç iştirak edecektir. 
~.... l k•f d k ••ı•• d••ı 1 Bu gençler, şimdilik vilayeti· ""run ev 1 e ere go ur u eri mizin dokuz yerinde teşkil 

edilmiş olan tavukçuluk ve 
yumurtacılık kooperatiflerinde 
vazife alacaklardır. 

Kursta İktısat Vekaleti stan· 
dardizasyon mütehassısı Dr. 
Bay Badeyle ihracat kontro
lörü B. Nazım ve Ct vdet ders 
vereceklerdir. Kursta ders gö· 
rccek olanlara yumurta lam· 
balarile bir yumurtanın taze 
ve bayatlığınııı muayene ve tes· 
biti, yumurta ambalai usulleri 
öğretilecektir. Kurs bir hafta 
sürecektir. 

Şam 15 (Radyo) - Bura· 
daki fabrikaların bazılarında 

çalıs&n amele, yevmiyelerinin 
az olmasından dolayı grev 
ilan eylemişlerdir. ---..... ·····--

ilk kuru 
•• •• uzum 

Dün Borsada bay • 
ram vardı 

Dün Borsada bayram yapıl· 
d ı. Menemende deşteban oğlu 
Süleyman adında bir müstahsil 
büyük bir itina ile yetiştirerek 
hazırladığı ilk kuru üzüm mah· 
sulünii, 50 kiloluk bir çuv~İ 
içinde Borsaya getirdi. Mah· 
sul, gayet ndis, iri taneli idi, 
ancak çok az olduğu için sa· 
tış yapılamadı. Piyasl, ihtiyaca 
kafi gelecek miktarda iizüm 
toplandığı zaman açılacaktır. 

Yeni mahsulün, memleket, 
1 ---- • + müstahsil ve tüccarlarımız için 

1 
14 T,::ı.mmuz hayırlı olmasını temenni ederiz. 

Milis kıla/arı yürüqüş halinde 
..._ ~adrid, 15 (Radyo)- Dün miranto Çervera zırhlı:Sı h.ra· 
~I drit civarında Cumhuriyet· fından tevkif edıldiğini bildir· 
) trfe ihtilalcilere mensup tay· mektedir. 
~t'e filoları arasında müthiş İngiliz vapuru, lspanyol zırh-

\la muharebeleri olmuştur. lısının verdiği işareti nazarıdik· 

~ ~adrit civan, ateş ve alev· kate almıyarak yoluna devam 
~ 1Çindedir. Naval Karnero ettiğinden, Almiranto Çervera 
dıt4•ı, baştan başa yanmakta· tarafından top ateşi açılmış 

ve İngiliz gemisi durmağa 
~l\ilakadarlar, harbın bedaye- mecbur kalmıştır. 
~ en beri bu kadar şiddetli Vapur, asi limanlarından • 
ıd;.a muharebesi görülmediğini birine götürülmüştür. 

ıa ediyorlar. Salamanga 15 (Radyo ) -
~ londra 15 (Radyo)- İngiliz Cumhuriyetçiler, dokuz gün 
tll ilanına kumandanlığı, Mol· devam eden mütemadi bir ta· 
h tı adındaki lngiliz posta va· arruzdan sonra şiddetli hücum· 

tunun, uilere mensup Al· lara nihayet vermişlerdir. 

~ ~~~-·--~~~~-

F ransada ve müstem-Aı:ap komitesi 
lekelerde fevkalade Taksim 

kutlu/andı 
Paris, 15 (Radyo) - 14 

Temmuz Cumhuriyet bayramı, 
gerek Fransada ve gerekse 
Fransız müstemlekelerinde gö· 
rülmemiş bir şekilde kutlulan· 
mıştır. ---. .... __ _ 

Belçika kabinesi 
EylOle kadar tutunacak .. 

Brüksel, 14 (Radyo) - Ka· 
bine buhranı nihayet bulmuş· 
tur. Bay Van Zeland istifa eden 
Adliye Nazırının yerine diğer 
birisini seçmiş ve bu suretle 
kabinenin Eyliile kadar tutun· 
masını temin etmiıtir. 

aleyhindeki 
mitingi geri bıraktı 

Kudüs 15 (Radyo) - Arap 

komitesinin, önümüzdeki cu· 
martesi (yarın) gün için tak· 
sim aleyhine tertip etmiş ol· 
duğu büyük miting geri kal· 
mıştır. 

Kral Karol 
Gayri resmi seyahat 

ediyor .. 
Bükreş, 14 (Radyo) - Ro

manya matbuatı kral Karolun 
gayri resmi seyahat ettiğini 

ve matbuata hiçbir mülakat ver· 
mediğini ve vcrmiyeceğini yaz· 
maktadır. 

Fransada 
14 Temmuz bayramı kut
/ulanırken kanlı çarpışma • 
lar olmuştur. 

Fiati (100) Para 

Mi Hazırlıyor? 
-· ~------=--=--------~-=-...;;......._........::__;::.....:.;~:;şa:z:: 

R. Aras Moskovatla 

Vekillerimiz şerefine dün 
gece bir ziyafet verildi 
Rus gazeteleri, Vekillerimizin Mas. 
kova ziyaretlerinin mevcud dostlufu 

kuvvetlendireceğini yazıyorlar 

B. Tevfik ~Rüştü Aras 
Moskova 15 (Radyo) -Dün Ziyafette samimi söylevler ve. 

akşam Türkiye Hariciye Vekili rilmiştir. 
B. Rüştü Aras ile burada bu· Gazeteler, B. Rüştü Aras 
lunmakta olan Dahiliye Vekili ve B. Şükrükayanın Moskova 
ve Parti genel sekreteri B. ziyaretlerine uzun makaleler 
Şükrü Kaya şerefine gece mü· tahsis eylemekte ve bu ziya· 

retlerin mevcut Türk · Rus ke11ef bir ziyafet verilmiştir. 
dostluğunu bir kat daha kuv· 

Ziyafette Sovyet Hariciye vetlendireceğini, iki dost dev-
komiseri, diğer komiserle, ]etin sulh yolunda müşterek 
Türkstroy erkanı, Türk elçiliği mesailerini tebarüz ettirmek-
erkanı ile lngiltere, Fransa tedir. 
büyük elçileri ve küçük antant Türk nazırları, burada bir 
ile Balkan antantı devletleri kaç gün kaldıktan sonra Is-
elçileri hazır bulunmuşlardır. tanbula döneceklerdir. 

------------~.-.~·~··-~~-----~-------

Çin -Japon ihtilafı hal-
lediJehilecek mi? 

------------~~~~ 

B. Eden, Avam kamarasında beyanatta 
bulunarak, işin vehametini itiraf etti 

i 

Japon askerleri 
• 

Nankin,15 (Radyo) -Japon 
sefirı, dün mevcud ihtilaf hak
kında beyanatta bulunmuş ve 
bu ihtilaf halledilmediği tak· 
tirde hadisatın vahamet kesb
etmesi ihtimalinin kuvvetli ol· 
duğunu söylemiştir. 

Çinliler, şimali Çine müte· 
madiyen tayyare göndermek· 
tedirler. 

Japon orduları da, Mukden· 
Pekin şimendifer hattını tut· 
muşlardır. 

Pekin havalisinde seri ha· 
rekat başlamıştır. Bu hare· 
katın, Saharda da başladığı 
söyleniyor. 

Londra, 15 (Radyo) - ln
gilıere Hariciye Nazırı B.Eden, 
dün .<\vamkamarasında Çin· 
Japon iht ı lafı hakkında beya· 
nalla bulunmuş, vaziyetin na
zik olduğunu söylemiştir. 

--·· ... ··•*1·----
Yugoslavya 

Parlimentosu 
• 

/ngiltere -Yugoslav. 
ya muahedesini 

tasdik etti 
Belgrad l 5 (Radyo ) - Yu

goslavya baş ve dış bakanı 
Bay Milan Stoyadinoviç, dün 
Bosnadan gelmiş ve par)amen· 
toda lngiltere ile akdolıman 
ticaret muahedesi etrafında 
uzun beyanatta bulunmuştur. 

Parlamento, muahedeyi tas· 
dik etmiştir . 



Sahife 2 

Anasını CiOr~
ız nı Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 33 
Hafize: boyuna: 
- Rabbim cümlemiz hak· 

kında hayırlı etsin. Mevlam
dan niyazım şu ki ınşalllahür· 
rahman yıllarca bir arada ya· 
şarsınız; bir yastıkta kocarsı· 

nız; biribirinize (uf!) bile de
meden geçiniz gidersiniz! gi
bi duaları ve basma kalıpları 
tekrarladıktan sonra. 

- E artık vakittir çocuklar, 
dedi. Evimize gidelim. Bunun 
yarını yok mu?.. Müsait bir 
yerde başbaşa veririz. Nasıl 
ve ne yolda hareket edeceği· 
mizi kararlaştırırız!.. 

Kemankaş, dükkandaki ka
dınlar kafesine bitişik kanape· 
nin tam ucuna yayılmış, ba
şını yana doğru sarkıtmış, 

gözleri Edada, bir türlü yerin
den kıpırdamak istemiyordu. 

Hafizede, birden, pes per
deden bir ses: 

- Amman Şahap Beyciğim, 
ayak türabın olayım, yanımız· 
dan uzaklaş!.. Ötelere git ve 
eline gaüete mazete ali .. 

Kalbinin üstünü uğuşturu
yordu: 

- Ben bunu bilmiştim za
teu., Bak, öyle bir çarpıyor ki 
beni tıkayıverecek şimdi!. 

Kalkıp kalkıp oturuyordu: 
- Eyvahlar olsun, gördü

nüz mü olanları?. 

Ve usulcacık fısladı: 
-Cellat arap, kapının önün· 

den geçti; bir daha geri 
döndü, dikkatli dikkatli de 
içeri baktı. 

Araptan maksadı, Oniki· 
!erin reisi, sayılı fırtınalarının 
başı ve İstanbul kabadayıla· 
!arının şahı Arap Abdullah. 

Bu, tamamile yalandı. Uy· 

durup atıveımişti. Mümeyyiz 

Bey korkar da (artık savuşa· 
lıml) der belki .. 

Arap Abdullahın adı anılır 
anılmaz, değil Şahap gibiler, 
kimler üç buçuk atmaz, kimle
rin diz bağları gevşemezdi ki? 

Şahapcık, acuzenin ne de· 
diğine pek kuJak vermemiş, 
yalınız cellat kelimesinin far· 
kına varmış, merakla soruyor
du: 

- Lebhey?, Cellat mı ? .. 
Cellat ortada kaldı mı artık? 
Yoksa masal mı söylüyorsun? 

Hafize, Arabı ağzından çı
kardığına pişman olmuştu .. 
Karşısındaki içkili; sonra da 
saraydan geliyor; şevketliden 
selamlar, nişanlar, ihsanlar al· 
mış ; biti kanlı!.. Edanın ya· 
nında, caka olsun diye gay· 
rete gelerek alevleniverip; 

- Neredeymiş o arap. Di· 
ye sokağa saldırırsa . ( Çık 
meydana dürzü!) diyerek or· 
ta lığı biri birine karıştırırsa .. 

Edaya, çimdik basıyordu . 
(Artık, kalkalım, gidelim!) 

desin. Onun sözünü ·kır~az. 
Şahap, kabadayı bir tavırla 

üstüste sormadA: 
- Ne diyordun, ne dedin 

teyzeciğim? Anlıyalım şu cel· 
ladıl. 

Hafize: 
- Yani ya!. Şeyi ne diye· 

cektim?. diye kekelerken, be
riki: 

- Arap, marap karıştırdın 
araya.. Arap da kim ola? .. 

iye yayık ağız\a \ekr r ~<>· 
koca kat-ı arbk saklı ft · 

Caddeden kara kuru, ze
bella gibi geçiyordu da Arap 
Abdullah netaıııelisinc benzet· 
tim. 

.Şahap Bey, ani vahitte, bir 
daha ayıldı, hemen yayıldığı 
yerden kalktı, dükkanın kapı· 
sına doğru yürüdü. Başını ar
kaya bile çevirmeden, 

- Teyzanımcığım, yarın sa· 
bah saat ikide, Laleli camisi· 
nin kapısırı a bitişik şekerci 

dükkanında beni l ekle. Şe· 
kerci Tahir ağa nazımızi çe
kenlerdendir. 

Orada her hususu uzun 
boylu ve rahat rahat konuşu· 
ruz. Mahasalı ömrüm, hazinei 
kalbim Eda Hanımın tenekküh 
ve tezevvücü hususlarına raci 
bütün cihatı derpiş eder, ka
rardadesini l<eşide ederiz!. 
yolunda, katip ağzı lugatler 
paraladı. 

Gözü sokakta, Arap Ab· 
dullahta ve kuşkudaydı. Eda· 
ya da: 

- Şimdilik Allaha ısmar
ladık cicimi.. i savurduktan 
sonra, bilmem nesine sapan 
taşı, mahallebici dükkanından 
fırfayıp karşı sokaktan evinin 
yolunu, Süleymaniyeyi tuttu. 

Hafize, Kemankaşa numa· 
rayı vermişti: 

Bu gidişe bakılırsa bu işin 

encamı yoktur. Orta oyunun· 

da, kavuklunun kanlı Nigarı 

olmasına benzer bir maskara· 

lık bu .. Eda gibileri nikaha 

alacakların, lngiliz çeliğ·i gibi 

sert; bükülmez, dünyalardan 
da pervası olmaz bulunması 

lazım .. 
Eda, şimdilerde herşeye razı, 

boynu bükük, her yola yatkın 

görünüyor ama ne de olsa ana 

sının kızıdır o... Sındırlıyı sı· 

yırtmış, kırdığı cevizler bini 

aşmış, nihayet sürgünlere sü· 

rülmüş Çakır Ayşenin sütünii 

emmiş.. Böyle Yahudi gibi 

korkak, ortada daha fol yok 
yumurta yokken rengi atan, 

diz bağları gevşiyen bir erke
ğe kan olabilir mi o? 

Kalbindeki muhabbet mi?. 
işte asıl güven~ olmıyan, mu
habbet denilen şeydir. Bu ci· 
billiyettekilerin muhabbeti ta
laş alevine benzer. Parlama· 
sile sönmesi bir olur. 

Cici anne hanım, ağzı ka· 
palı, bunları içinden kura ku
ra, Edayı peşine taktı. Eve 
yollandılar. 

Hafize, erı:esi sabnh saat 
ikide, yalnız ol rak Lalelideki 
şekerciye gitti· Şahap bey 

or:tı<laydı ve bekliyordu.. Alış 
verişe g· işliler. 

- Kız oğlan kızdır; isbatı 
da pek kolay. Şüphen mev
cutsa dilediğin ebeye muaye· 
ne ettirirsin. Şayet mahalle 
ebelerine de itimadın yoksa, 
lavta Pavlaki paşa, miralay 
Vahit bey, doktor Arzuman· 
yan ne gtina duruyor. 

Hepsi de zanaatlarını işle· 
medeler. Bunlardan birini, is· 
tersen ikisini üçünü, evceğizi
me yollarsın . daha diyeceğin 

var mı tosunum? 
Tosunu, yine bıyığının bir 

" "'u o.~;nnda gevP\~y,.rPk . Te • 
bun, h~r ey" razı . 

Arka ı uar -

(Ulusafliırlik) 

Kral Karol 
-- ----------

Romanyanın ordusunu baştan 
başa lmotörleştiriyor 

Kral Karol bir ziyafette 
Bükreş - Petrol kuyuları Romanya hükumeti, petrola 

Romanyayı zengin etmiştir. güvenerek hütün Romen ordu· 
Ployşet civarında gece gündüz sunun motörleştirilmesine ka-
yerden fışkıran petroller, va· rar vermiş, ve bu maksatla bir 
gonlarla Avrupanın her tara- Çekoslovak mühimmat fabri-
fına gönderilmekte ve bu kasile mutabtk kalmıştır. Paris 
yüzden Romanya hazinesine bankalarından verilecek kredi 
milyarlar girmektedir. ile bu . fabrika Romen ordu-

Klemenso vaktile {bir dam· suna icap eden bütün motörlü 
la petrol, bir damla insan harp. aletlerini yapacaktır. 
kanıdır) demişti. Bu söz, kıy- Kralm seyahatı 
metini günden güne fazlalaş· On gün evvel Varşovaya 
tırmaktadır. Ordular metör- giden Romen kral Karolun 
leştikçe petrolün ehemmiyeti bu ziyareti üzerine Lehistan 
artmakta ve kendi toprakları ile Romanya erkanıharbiyeleri 
dahilinde petrol damarları olan arasında askeri bir ittifak 
memleketlere karşı alaka ve akdedildiği şayi olmuştur. 
itibarda artmaktadır. Petrol, Fransızlar böyle bir ittifak. 
insanların yaşamasında su ve tan çok şüphelenmektedir· 
ekmek derecesinde lüzumlu ler. Maamafih, kral Karolun 
bir madde haline 2'elmiştir. Fransa cumhur reisi Leh· 
Asfalt vazelince, parafin ve ronun davetine icabetle Bük-
saire petrolden istihsal olun
maktadır. İngiltere, Amerika, 
Rusya ve Romanya ile bir
lihte dünya yüzünde yalnız 
beş, altı yerde petrol kaynak· 
lan vardır. Romenler, mem
leketleri dahilindeki petrol ku-

reş'ten Paris' e doğru hare· 
ket etmesi, iki devlet ara· 
sındaki suitefehhümleri kaldıra· 

caktır. Kral Karo!, Belgrad' a 

uğrıyacak ve hemşiresi olan 

müteveffa Kral Aleksandrın 

yuları etrafında en son sistem zevcesi Kraliçe Mariye hususi 
tesisat meydana getirdikleri 
için, kuyuların başında duran 
ikişer, üçer makinist, otomatik 
aletleri idare etmekte ve kala
balık amelelere ıhtiyaç hisse
dilmektedir. Romen maden 
mühendislerinin söylediğine 
göre, Romanyadada fışkıran 

petroller 50 yıl sonra ancak 
tükenecektir. O vakte kadar, 
Romen topraklarını petrol ku· 
yuları dünya cennetine döndü· 
recek, zenginlikler her taraf· 
tan taşacaktır. 

İzmir ticaret 
den: 

mahkemesin· 

İzmirde halk otobüsleri sahi
bi behçet ve baki ile miidde· 
ialeyh izmirde alsancakta gay
ret sokağında 8 no. hanede 
mukim melek aleyhine ikame 
eylediği 400 lira alacak dava
sının yapılmakta olan tahki· 
katında dava arzuhalı sureti 
müddeaaleyh meleğe gönderil· 
mişse de ikametgahı meçhul 

surette bir iki gün misafir ola

caktır. Kral, Fransız Cumhu· 

riyetinin büyük bayramı olan 

ayın 14 ünde Pariste buluna· 
caktır. İki hafta Paris'te kal· 
dıktan sonra, İngiltere, Şütlan
diyeyi de gezecek ve dönüşte 
Berline de uğrıyacaktır. 

Kralın seyahati altı hafta 
kadar sürecektir. Zigmaringen 
de Hitlerle de görüşecektir. 

Kralın bu uzun seyahatine 
çok büyük ehemmiyet veril· 
mektedir. 

Türk göçmenleri 
Romanyadan ana yurda göç 

etmeğe hazırlanan ırkdaşları· 

mızdan 1500 kişi Köstenceye 
"'gelen Hisar vapuruna yükle· 
tilmişlerdir . 

Hisar vapuru belki de bu 
anda yola çıkmış bulunmakta· 
dır. Bu yıl , Dobricadaki ırk
daşlarımızdqn 15,000 kişi ana 
yurda göç edecekludir. Bun· 
!arın bütün hazırlıkları ikmal 
edilmiş olup ceste ceste nak· 
lolunmalarını beklemektedirler. 

15 Temmuz937 

Şark vilayetle
rinde asayiş -

Şimdi yalçın dağlarda kurt korkusun
dan başka birşey kalmamıştır 

Malatyaya girerken küç.ük - Aba. dedim, Dersimde 
bir ist;ısyonda trene binenleri birçok beyler hükumete karşı 
seyrediyordum. Gözüm bir geliyorlarmış. Buna ne dersin? 
aralık son günlerde bütün Gülümsiyen gözleri bir~P 
gazetelerde. çıkan Dersim ser· içinde karardı ve kupkuru bır 
gedelerini andıran bir ihtiyara renk aldı. 60 senedir kızgın 
takıldı. Ak sakalı göğsünü güneşin yakmakta olduğu tunç 
geçiyordu. Omuzundaki hey· yüzünün derin kırışıkları geril· 
besi ile kalabalığı yarıp ilerli· di ve : 
yordu. Dikkat ettim. Hiç sen- - Ben -dedi· tütüncüyün1· 
delemiyor. Fakat öni1ne gelen· Fakat işte senin verdiğin şu 
leri adeta devirircesine etrafa sigarayı içiyorum. Bir defa 
dağıtıyordu. Trene girdi ve yaptığım tütünden içmediıJl· 
kondüktöre sordu: Kanundan korkuyordum. A~ı· 
- - Hangi tarafta oturaca· yan bulur, fakat yapan bıÇ 
ğım? kurtulmaz. 

Kırışık yüzünün derin çizgi- Dersimliler karşı durınak 
leri dipdiri idi. Bakışları çık- istemişler diye ben de dut ·1e tığını ezecek bedeni kuvvetini dum. Acıdım onlara .. Vaktı 
derhal farkettiriyordu. köylerimizde bir yere gider' 
Bulunduğum kompartımanı ken üç beş silahlı ile geze~· 

gösterdim ve: dik; nerede karşımıza b~~ 
- Burada oturamaz mısın? eşkiya çıkacak diye. Şiın 1 

diye sordum. korkumuz bir kurttan kaldı · 
Keskin bakışları ile süzdü. Eğer dağlarda .kurt olm858 

1 a· Cevap vermedi ve yürüyüp her yere yanımıza çakı a ın1 
gitti. Üçüncü mevkide köylü· dan gideceğiz. Bizi bu ha e 
lerin arasında oturdu. getirenlere karşı durulur ınu 

Aradan bir iki saat geç- hiç.. Beni Rus harbine alınlf 
mişti. Yanında oturanlardan lardı; Diyarbekirden kaçtıın1• k ,. 
birine sordum: - Bir harp olsa cocu 

- Bu ihtiyarın adı ne?. rını askere gönderir misin? 
- Aba.. Abo gene biran içinde de· 

Onunla konuşmağa· karar ğişmişti. 
B '? vermiştim. - en mı ... 

D f k b 'b' sor· 
- Abo .. dedim. Sana bazı iye a at ağırır gı 1 

şeyler soracağım. Cevap ve· du. Sonra: de· 
rir misin? - Onları göndermemek h 

- Ben ne bilirim, ki sora- ğil, ben giderim. Fakat Ali". 
caksın. hükumeti bize muhtaç etıtle 

- Nasıl bilmezsin .. Bu ka· sın. ıJ 
dar yaşa gelmişsin. Görüp Atatürk bizim namusuınuı 
geçirdiklerini soracağım. 

Gülümsedi ve: 

Sor bakalım. Dedi. 

- Kaç yaşındasın? 

- Ben ne bileyim .. Nüfus 

kağıdında 60 yaşında oldu-

ğum yazılı ... 

- Fakat maşallah çok dinç-
sın. 

- Toprağımız sağlam. Da
ha şükür yerindeyim. Daha 
çok çalışırım. 

- Ne iş yapıyorsun? 
- Bir yiğitin tarla ını eki· 

yorum. Sonra ben asıl tütün
cuyum. 

Kaç defa evlendin?. 
Üç .. 
Kaç çocuğun var? 
Dört.. E.n küçüğü 

·yaşmda. 

altı 

Artık Abo ile ahbapça ko· 
nusuyorduk. Vahşi bakışları 

tatlılaşmışlı. Her suale ilk defa 
- Ben mi? 
Dedikten ben de .. 
- Evet .. 

Diye mukabele 
cevap 
yordu. 

verıyor; 

ettikten sonra 
sık sık gülü-

l 

bağışladı. Bizim namusumuz~ 
'>\ayırıyor. Biz ne diye kaY'' 

"fıJ' 
mıyalım. Allah nüfusunu {nll 

zunu) keskin eyliye .. 

Aboya: ·? 
- istanbula hiç gittin 011· • 

Diye sordum. ·r 
- Gidemedim .. dedi. K1

1
!5' 

. s· 
Antep, Diyarbekire gittııtl· . . 

h
• j!J)I~ 

tanbul bir ırın şe ır ... 
.. \'ll 

diyorlar . Ankarayı çok ~. e 

b h' bırı yorlttr. Ama n ıç d~ 

gidemedim. Bundan sorır• 

f-liÇ 
Abonun resmini ldıOl· ,r 

itiraz etmed". Biraz sonra a~· 
kadaşlarından · ri yanına Y ıer 

gidemiyeceğim. 

K b. et 
laştı. ula w ına ır ı~tı· 
söyledi. Abo aya"a Jca cıı~ 
Karşıma geldi ve b~r .. ç~k: 
gibi göz bebeklerin1 suz s· 

·ın r 
- Beyim, dedi be~ı 5erı 

mimi göstermez mısın·. 1 
b · · · krni 111 " enım resmımı çe 

- Kim söyledi? . R sııtİ ' 
- Aha, bu söyledı. e 

mı ekmişsin? b oı' 
- Ama resim daha 

0 
•. 5te' 

kinenin içinde.. Şimdi go 
remem ki .. .. t r· 

- Aç makineyi de go be" 

bulunduğu şerhile iade kılın
mış e şu suretle ikametgahı 
meçhul bulunması hasabile 
hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141 inci maddesi 
mucibince ilanen tebliğine ka
rar verilmiş olmağla işbu ila-
nın tarihi neşrinden muteber 
olmak üzere bir a • içinde 
cevap vermek ve bir suretini 

lzmir amukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

- Olmaz: Abo, aıntt 
sana gönderirim. . . p kİ ·· 

- Gönderir mı ın.. 0rıııı1 
Ben hudut köyünde otortıY 
Aboyu herkes bilir .. 

hasmınız~ tebliğ ettirmeğe ve 
aksi taktirde kanunu mezkurun 
398 inci maddesine tevfikan 
gıyap muamelesi ifa kılınacağı 

ve mezkur dava arzuhal sure· 
tinin mahkeme divanhanesirı r 
talik ktlındığı tebliğ maka· 
'l:)\l\f\ ka i n1 olml'l\c •İ :Z • n : ı\ n 
oh1n t . 

Şirketin Merkez v Fabrikası : lzm' r' de Halkapın r<ladırr . 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş. eğirm 
Geyik ve Leylek Markala, mı havi her nevi Kapol bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
catına f aiklı r . 

e efo 211 v 30 7 
lzmi 

* * * be"
1 

Trenden indikten so11 "
8 

tekrar buldu, oaıe 
- Allahaısmarl dıkı·. ıJflııt 

güle yolculuk edin. aeot ded1• 

k · ·· de tı mayın hudut oyuıı lclt'' 
Başı ıl el" mlı .ar~k tJdıı11ıer1 

Dimdik p ~ii tlı 



Sahife 3 (Uluaal Birlik) 15 Temmuı ~37 
-------------------------~--------~~------------~-------------lzmir vakıflar direktörlü- Fratelli Sperco \Olivier ve şü-f 
ğünden: vapur acentası rekisı L • •ted i ,. y Ü il ı ~nsııcatı 

Sirk eti ~4. K Mevkii Vakfı Cinsi No. def. no. ZEGLUGA POLSKA A. B. Vapur acentaSJ 
48 

Pazaryeri Hatyuniye vak. ev 69/63 1/113 KUMPANYASI • 
T ·i ,, 1 ~ /- 11 o 11 i 

Kantarcılar H.Muhteremeyn dükkan 72/37 117 
36 Emir Ahmet Niğbolu ev 88/2112 151 "LECHISTAN., motörü 21 
96 B. belediye Hisar dükkan 116112 203 Temmuzda beklenmekte olup 

108 Hi!!ıar mey- .. .. 128170172 227 .. ANVERS, GDYNIA ve DAN-
danı ZIG limanları için yiik ala-

84 
150 

145 
36 

60 

lrgad pazarı 130/95 231 caktır. 
Hisar mey- : :: l3l/94 223 SERViCE MARITlME 
danı ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 14 
ti .. 

Yol bede.;- Köprülü 
teni 

Salepçioğlu 

132/84 
nısıf dükkan 161/22 

depo 18314615 

235 
289 

333 

Temmuzda MALTA, CENO
V A ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
"OPORTO., vapuıu 10 tem· 

muzda UVERPOOL ve SWEN
SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"POLO,, vapuru 10 tem
muzda LONDRA ve HULL ve 
ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM NA· 
VIGATION LTD. 

alkap nar kumaş f abrikas_ 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur --
Yenı yapllracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin cadde.sinde FAHRi KANDEMİR o~lu 

48 
24 
24 
84 

Kemer altı 
gön hanı 
Tamaşalık 
Burç s. 

Selatin oğlu 

" 

ev 186/56 
ev 189 44 
e\ 192/55 

339 
345 
351 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyet kabul 

1 

"ADJUTANT,, vapuru Ha· 
ziran sonunda gelip LONDRA 
için yük alacaktır. o ktor • Birinci sınıf nıutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

24 
ıoo 
460 
84 
36 

36 
36 
48 
24 
30 
30 

.. " 
Hisar mey· Hacı Beşir 
danı 

Kürt Ömer 
Karantina 
Hükumet c. 
Aliağa 
Salepci hanı 
ıçı 

Pazaryeri 
Emine Belkıs 
Şamlı Saide 
Aliağa 

SaJepcioğJu 

dükkan 310/54 

.. 313/34 
ev 343/10 

dükkan 364/46 
ev 382/14 

dükkan 185,24/3 

" .. " " 24/5 
.. " " 24/7 
" " " .. 24/9 
.. ,, ufak depo ., J.4/12 

2135 

2/41 
2/101 
2/143 
2/179 

,, ,, oda .. 24/bila 
" " " " 24/ il 

.. .. ufak depo 11 24/16 
,, ,, dükkan ,, 24/20 
" " " " 24/29 
" .. " .. 24/33 
" .. " " 24/34 

Hastahane c. Arnavud oğlu ev 99/139 
Bozyaka Şerefiye camii dükkan 60/35 

" " fırın 61/33 
., ,, kahve 62/34 

etmez. 
Daha fazla tafsilat ıçın 

FRATELLI SPERCO vapur 
acentasına müracaat edilmesi 
rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

Zayi hisse senedi 
lzmir Esnaf ve Ahali ban· 

kasından namıma yazılı 1731-
1735 numaralı muvakkat hisse 
senetlerimi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

A. Hamdi 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSHE- LEVANTE LINIE 
"DELOS,, vapuru 11 Tem- gfilı 

muzda HAMBURG, BREMEN Çocuk HastalıklL-rı 
ve ANVERSten gelip yük çı· ·· t h 
k k 1 mu e assısı 

arTac~h· 1 l d k' d v. ·ı lkinciBeylerSokağı No. 68 
arı ve nav un ar a ı egı-

şikliklerden mes'uliyet kabul Telefon 3452 

edilmez. ---.1B:111mısm1m11!• 
,,,- • - • I <. •" ....... 

.a ·~ · ..... :. ... " . . . :.: 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

SıhhatEczahcinesinde 1 

1 bulunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

30 
36 
48 
48 
48 
72 
36 
60 
36 
96 
48 
60 
36 
96 
72 
48 
60 
24 
72 
60 
60 
84 

Eşrefpaşa Eşrefpa~a ev 71/617 

3/19 
23 
25 
27 
35 
59 
71 
75 
81 

AMERICAN EXPORT LINES ı 
Dibekbaşı Piyaleoğlu ., 83/128 THE EXPORT STEAMSHIP r-...,----~~~~~---~~~~--~----....,-------~~~~---~-

120 

24 
60 

Soğukkuyu Soğukkuyu fmn 104/168 
,, .. dükkan 106/182 
" " ., 109/119 

Hasta s. Hasta mescit ev 157/49 
Damlacık Hacı Hafize ev 317/40 
Bornova Helvacı H. Hüseyin ev 343/t 1 

.. ,, ,, dükkan 344/37 
,, ,, ,, kahve 345/26 

Kestelli Katip z. A.Reşit dükkan 327 /133 
Yemiş ç. 11 mağaza 328/61 
Kestelli ,, sebil dükkan 329/35 
Yemiş ç. ,, mağaza 330/63 

65,68 

" " 
diikkan 331/59 

Kestelli 
" 

,, 331/139 
141 

115 
135 
177 
179 
181 
159 
161 
163 
165 

167 
169 

60 ti .. il 333/131 171 
60 " il " 334/137 173 
70 .. ti 5 adet oda 335/135 175 
Yukarıda müfredatı yazılı kiralık vakıf akarat 10 gün müd· 

detle müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi 21-7-937 çarşamba günü 
aat onbeştedir. Taliplerin vakıflar idaresine mürvcaatları. 

12 15 19 2315 

il Daimi Encümeninden: 
l<apalı eksiltmeye konulan iş: 

Açık tutarı 
Bu işe ait şartlar ve evrak 
aşağıda gösterilmiştir 

18tekliler 

Ek iltmc.nin yapılacağı yer, 
l'lrih, giin ve saatı 

Urlada yaptırılacak İlkokul 
kurağı 

(15493) lira (12) kuruş 

: A) Kapalı Eksiltme şartnamesi 
B) mukavele proiesi 
E) Bayındırlık işleri genel şart-

namesi 
O) Fenni şartname 

C) Açın ve plan. 
Bu şartname ye evrakları İz
mir· Ankara· lstanbul Bayın· 
dırlık dircktörlüklerinde gö
rüp inceleyebilirler. 

22 /Temmuz/ 937 perşembe 
günü saat 11 de Jı daimi en
cümeninde. 

CORPORA TİON 
"EXCHANGE,, vapuru 20 

Temmuzda bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman
ları için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Pireden aktarması seri seferler 

"EXHORDA,, vapuru 16 
Tem muzda PIR Eden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 glin 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Tem muzda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALA TZ 
ve GALA TZ aktarması TU· 
NA Limanları için yük ala· 
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru ;g 

Temmuzda LIVERPOOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAS, VAR
NA, KôSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve IBRAfL liman
'arına yük a'acaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS· 
LINJE - OSLO 

• "BAALBEK,, motörü 23 
Temmuzda bekleniyor. PiRE, 
DÜNKERK \'e NORVEÇ li
manla ı için yiik alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
Ek,ilt.me c gitebilm~k içırı 
iereken belgeler 

larihleri ve navlun tarifeleri 
Bayındırlık Bakanlığından alın· hakkında hiçbir taahhüde giri-
mış müteahhitlik ve ticaret şilmez.,, 
odası belgeleri Birinci Kordon, telefon 

(1162) lira 2255 No. 200- 2008 ~uvakkat te .. inat 

HAYR~'l1/H 
çlzı11 

TÜRKİYE . 
CUMHU RIYETI 

• 

ı 

Pürı· en Şahap Tesiri-t.bii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekleı ı 
rahatsız •e tansıyonları yliksek olanlara bile Doktorlaı· bunu tavsiye ederler 
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ussolin·, Akdeniz devletlerine karşı 
bir nümayiş m·i tertip ediyor?. 

12 adadan, sözde buraların halkını temsil eden bir 
heyet Romaya gidecekmiş. B. Mussolini de Ital-

ya donanmasiyle Rodosa gidecekmiş •••• 
İstanbul, 15 (Husmi) - Deyli lal şu merlcezdedir: nacak birer heyet Romaya gelerek, haberi, gün gt"çtikçc hassasiyeti ar· 

Telgraf gszett!si, İngiltere ile Ak· B. Mussolini, hazırlanan nü· adalıların İtalyaya ve B. l\lussoJini· tan Akdeniz vaziyeti içinde, çok 
denizde sahilleri olan memleketleri mayişe 12 ada nümayişi adını ver• nin şahsına ktırşı duyduğu sevgi mühim olarak telakki edilmekte· 
ve italyayı alakadar eden mühim miştir. Nümayiş, ağustosun 12 sin· ve minneti anlatacaklardır. dir. MaamafiL, İtalyan gazetelerin· 
bazı haberler vermektedir. Bu ha· B. Mussolioi de bu tezahüre de henüz böyle bir haber çıkmış de yapılac:ıktır, daha doğrusu baş· 
lıerlcre göre, İtalya bu milletlere mukabil, İtalya donanmasının da değildir. Keza, diğer ecnebi mat-
k b .... k h" .. · h 1 byacaktır. O gün bu on iki ada· İRtirak edeceıı.i büyük tezahu'"ratla b ııqı uyu ır numayış azır a· v b uatta da bunu teyid edecek 
maktadır. Gazetenin verdiği tafai· daki halkı temsil ettiği iddia olu· Rodoea gidecektir. Gazetenin bu herhangi küçük bir işaret yoktur. 

~----~----·· ... M~•~•tt-t-t~••~M~· .. ----~~~~ 

u uptan Amerika Ademi müdahale komite 
ya yol açlldı si bugün toplanıyor 

---------- •• 
Rus tayyaresi 57 saat havada lngilterenin bulduğu formül 
kaldıktan sonra O klanda vardı bugün komitede konuşulacak 

San·Fransisko, 15 (Radyo) - Tayyarenin pilotu, daha Paris 15 (Radyo) - İngil· 
Geçen Pazartesi günü Kutbu yediyüz kilometre mesafe ka· tere hariciye nazırı B. Edenin 
şimaliyi aşarak Amerikaya doğ- tedecek kadar benzini oldu- kontrol meselesi hakkında 
ru uçan (A. N. T. 23) Rus bulduğu formu), bugün topla-
tayyaresi,dün Oklanda şehrine ğunu beyan eylemiştir. nacak olan ispanya işlerine 
vasıl olmuştur. Bu tayyare, Bu muvaffakıyet, dünya me· ademi müdahale komitesine 
havada 57 saat kalmıştır. safe rekorunu kırmıştır. verilmiştir. Bu formüle göre, 

.-e~•~•-e denizde dört devlet harp ge· 
Fransada 14 Temmuz mileri tarafından yapılan kon

trol kalk'lcak ve muhtelif ih-

Ma rs l• ıy· ada yaralananlar racat )imanlarında buJunduru· 
lacak kontrol heyetleri tara· • • d f ı d fından İspanyaya silah ve mü-Y uz en az a ı r himma·t ~gönderilip gönderil· _______ .._ ...... ~._., ______ _ 

Tolonda kanlı car-
mediği kontrol edilecektir. 

Bundan başka, kara kon-

trol edilecektir.1 

Bundan başka, kara kon· 
trolü de eskisi gibi devam 
edecektir. 

İngiliz projesi, generalF ran· 

ko ile cumhuriyetçi f spanyaya 

muharip hakkı veril.nesini, 

bazı şartlar altında tecviz ey· 
lem ektedir. 

Yeni proje, dün 27 devlete 
tebliğ edilmiştir. 

Gönüllülerin, derhal ispan
yadan çekilmeleri de yeni 
proje de esas olarak kabul 
edilmektedir. Paris ve 

pışmalar olmuştur 
, 

~~--~-------. .... ~ ...... ~~-~---
Paris, 15 (Radyo) - Mar· 

silyada kanlı hadiseler olmuş· 
tur. Geçid resmi esnasında 

sosyalistlerle sosyal Fransez 

mensupları arasında müsade· 
meler olmuştur. Bu esnada 

zabıta müdahaleye mecbur 
olmuş ve polislerden on kişi 
yaralanmıştır. Halktan birçok 
kimseler kurşunla yaralanmış
lardır. 

Paris civarında da birçok 
hadiseler olmuştur. Tolonda 

Tak • 
1 v 

1500 komünist, sosyal Fransez 
merkezine hücum etmişlerdir. 

Burada da silah istimal edil
miştir. 

Tulon Valisi, bizzat vak'a· 
ların zuhur ettiği yere kadar 
gitrpiş ve asayişin iadesini 
güçlükle temin eylemiştir. 

Nant şehrinde de komünist· 
lerle Sosyal Fransez partisi 
arasında çarpışmalar olmuştur. 

Marsilyada yaralananların 

mecmuu yüze baliğ olmak· 
tadır. 

otobüs 
- - -----

Ücretlerde yüzde otuz nisbe-
tinde tenzilat yapıldı 

Mülhakata işliyen otobüs ve 
kamyonların nakliye ücretleri
nin tenzili için belediyece tel· 
kat yapılmaktaydı. Neticede 
şjmdiki ücretlerden yiizde 30 
nisbetinde tenzilat yapılması 
muvafık görülmüştür. Mülha
kata işliyen bütün nakil vası· 

talarında bugünden itibaren 
tenzilatlı tarifenin tatbikine 

başla.ıacaktır. Benzinin ucuz· 

)atılması münasebetile · yalnız 
mülhakata işliyen otobüs ve 
kamyonlarda değil, şehir için· 
de işliyen taksi otomobilleri 
fiatlerinde de tenzilat yapıl
mıştır. Taksiler, ilk defa 25 
kuruş Üzerinden makineyi aça· 
cak ve araba 600 metre yol 
aldıktan sonra her kilometre 

için 12 kuruş yazacaktır. Taksi 

ücretlerinde yapılan tenzilat 

yarından itibaren muteber ola

caktır. Şoförlerden ekserisi 

.taksi makinelerini yeni tarifeye 

göre ayar etmişlerdir. 

İzmirde işliyen otobüs Üt'· 

retlerinin de benzinin ucuzluğu 
nisbetinde ucuzlatılması isten-
mektedir. Belediyece, bunun 
için de tetkikata başlanmıştır. 

Narlıderedeki 
facia ... 

Bir yavru, kafası 
ezilerek öldü 

Dün Narlıdere köyünde feci 
bir kaza olmuştur. Mahmud 
oğlu Mehmed adında biri, 
bindiği bir atı koştururken 
bir yaşında Yaşar ismindeki 
çocuğa çarptırmış ve başından 
ağır surette yaralanan Yaşar 

memleket hastanesine kaldı
rılmışsa da orada ölmüştür. 

Feci ölüm tahkikatına müd· 
deiumuml muavini B. Cevad 
Ôzpay tarafından elkonmuş, 
Mehmed tutularak tevkif edil· 
miştir. 

lzmir - Istanbul arasında 
Yolcu fazlalığından vapur se
ferleri haftada ikiye çıkarıldı 

Deniıyolları işletme idare
!;İnin lzmirle İstanbul arasında 
işliyen lüks posta vapurları 
ile ara seferlerini yapan va· 
purların mevsim münasebetile 
fazla yolcu aldığı ve izdiham-

cularını alarak cumartesi gün· 
leri saat 16 da İstanbula ha
reket edecektir. İzmir vapuru 
da her hafta pazar günleri 
gelecek ve esikisi gibi yir.e 
pazartesi günleri İstanbula 
yolcu ve yük götürecektir. ...... ___ _ dan yolculuğun işkence şek· 

lini aldığı nazarı dikkate alın
mış ve Denizyolları idaresi, Fransız kabinesi 
lüks vapur seferlerini haftada 
ikiye çıkarmıştır. 

idarenin, bir müddetten

beri tatbik etmekte olduğu 
yüzde 45 tenzilatlı tarife se· 

bebile ve mevsimin de seya
hat mevsimi olması hasebile 
son zamanlarda İzmirden İs· 
tanbula gidenler ve İstanbul. 
dan İzmire gelenler pek ço· 
ğalmıştı. Bu seyahat için va

purların kamaraları daha bir 

hafta evelinden kiralanmakta, 
birçok kimseler kamara bilet
lerile salonlarda seyahat et· 
mek ve geceleri de bu salon· 
larda uyumak mecburiyetinde 
kalıyorlardı. Üçüncü mevki ve 

ve güverte tıklım tıklım yolcu 
ve eşya ile doluyordu. 

Denizyolları işletme idaresi 
fzmir acentalığı, bu vaziyeti 
merkeze bildirmiş ve lzmirle 
İstanbul arasında doğru bir 
sefer daha istemişti. İhtiyaç 
nazarı dikkate alınmış ve fz. 
mri • İstanbul arasındaki eks· 
pres vapur seferleri ikiye ib· 
lağ edilmiştir. 

Bundan sonra her hafta 
lstanbuldan cuma günleri bir 
vapur gelecek ve İzmir yol· 

Bugün toplanacak 
Paris, 15 {Radyo) - Fran· 

sız kabinesi, bugün toplanacak 
ve Marsilyada toplanan sosya· 
listler kongresinin mukarreratı 
etrafında tetkikatta buluna· 
caktır. Bu t~plantıda, hariciye 
nazırı Bay lvon Delbos harici 
siyaseti izah edecektir. ·---···----Jandarma B. Ahmedin 

ölümü 
İzmir • Menemen arasında 

Jandarma Ahmedin iki otomo· 
bil arasında feci bir şekilde 
ölümüne sebebiyet verınekle 
maznun şoför Atman Meh-
medle İbrahimin muhakemele
rine dün şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiş· 
tir. Bu celsede maznunlar hak
kındaki karar tefhim oluna· 
caktı. Mahkemece dava dos· 
yası üzerinde yapılan tedkikat 
sonunda hadise yerinde ilk 
keşfi yapan ve kazadan şoför 
Alman Mehmedin mesul tu
tulması lazımgeldiği hakkında 
rapor veren belediye vize 
kontrol memuru B. Arifin şa· 
hid sıfatile dinlenmesine karar 
verilmiş ve muhakeme başka 
bir güne bırakılmıştır. 

-· Deli Petro 
Ve Katerina 

TQi{hı ---Aşk~ M~sı 
Yazan: F. Ş. Benlioğlu 
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noktalarına kadar öğrenmek 
istiyeceğini sanıyordu. Marta 
böyle bir harekette bulunma
yınca, prens kendisi bir sürü 
sual sormağa başladı. 

Marta, bu suallere, hüsnü 
iradesine hakim şekilde ve 
arkasının çabuk bitmesini İs· 
ter gibi kısa, sert fakat vazıh 
cevaplar verdi. 

Prens çıkıp giderken, Mar· 
ta kendi kendine: 

- Oh. Dedi. Beni bir da-
ha taciz edeceklerini san mı· 
yorum, artık! 

Fakat Marta çok al danı· 
yordu. Bundan sonra, Marta· 
nın işlerine yeni bir iş olarak 
birçok ziyaret ve suallere ma
ruz kalmak işi katıldı. Bunla· 
rm başında deli Petro geli· 
yordu. Petronun Martaya karşı 
alakası herkesten fazla ve de· 
rin idi. imparatorun, prens 
Menç1kofun konağına ziyaret
leri, • vakitli vakitsiz olmak 
üzere· sıklaşmış idi. 

Marta, cidden iş bulmuştu; 

artık işlerini bırakmış, impara· 
torun ziyaretlerinde sorduğu 
binbir suale cevap vermekle 
meşhul oluyordu! Buna rağ
men Martanıo sıkıldığını san
mamak lazımdır. Martayı im· 
paratorun huzuru hiç sıkmı· 
yor, hatta memnun ediyordu. 

İmparator, gönül macerala
rında olduğu gibi Martaya 
karşı çok nazik ve Martanın 
ruhuna göre hareket etmesini 
biliyordu. Martanın, nihayet 
köylüler içinde büyümüş ol· 
ması, imparatorun bu mahi
rane gönül manevralarından 

son derecede memnun olma· 
sını icabettiriyordu. 

Ve .. , böylece bu köylü ka· 
dının kalbinde imparatorun 
gölgesini seyretmeğe başlamış 
ve İmparator bulunmadığı za
manlar, Marta hep onu dü-

şünmekte idil Evet, bu hal, 

ciddi ve belkide mühlik bir 

vaziyetie başlangıcı demekti! 

inanmak istemediler. 
Fakat hadise tamamile vaki 

ve sahih idi. Prens Minçikof 
ta bu haberi her sorana tasdik 
ediyordu. 

Prense hususiyeti olanlar: 
- İmparator bu köylü ka· 

dını sevmiyor mu? . 
Diye sualler sormağa bile 

kalkıştılar. Fakat prens bu su· 
allere ancak müphem bir omuz 
silkme ile mukabele edebili· 
yordu. 

Evet, nihayet kat'i surette 
anlaşıldı; Petro, Martayı kendi 
sarayına aldı. Marta, artık ba· 
sit bir hizmetçi kadın değildi. 
Bir sarayın hanım_i, evet hük· 
mü ve nüfuzu büyük bir ha· 
hanımı olmuştu! 

imparator bu kadına böyle 
ve birdenbire bu kadar büyük 
bir mevki vermekle ne kasd· 
ediyordu? Payitaht asilzade· 
lerini en ziyade endişeye dü· 
şüren bu sualin cevapsız kal· 
ması idil 

Petronun siyasi maksatlarla 
komşu krallardan birinin kızını 
alacağını sananlar, bu maksat 
etrafında saray intrikaları ve 
planlar kuranlar, Martayı emel· 
leri için en büyük bir tehlike 
addediyorlardı. Petro h t r hal· 
de Martayı seviyordu! 

Ve... Bu zannın tahakkuku da 
geç kalmadı. Petro, sarayda 
dünün hizmetçisi olan Mar· 
taya, bir kraliçe muame· 
leesi yapıyordu. Ve bir gün, 
Petro Martaya: 

- Marta.. Seni seviyorum, 
hem de pek çok sevdiğimi 
görüyorum! Diye aşkı ilan 
etti. 

Marta, köylü olmakla bera· 
ber, gönül işlerinde kendisini 
en iyi bir şekilde idare ede· 
cek liyakata malikti. Petronurı 
bu ilan aşkı zaten bakliyordu; 
deli Petronun kendisine ver· 
diği yüksek ve kıymetin neyi 
icap ettireceğini daha ilk gün· 
den itibaren tayin etmiş idi. 

(Arkası var) 

· Kalov Sotello Bu sırada, dedikodoya su· 
samış olan kibar mahafilinde, 
İmparatorun prens Mençiko· Ailesine maaş tahsis 
fun konağına pek sıklaşan ziya· 
retleri üzerine bin bir dedi· 
kodo başlamış idi. Bu dedi
kodocu ağızlar, İmparatorun 
bu ziyaretlerinin cephesini bile 
tayin ediyorlardı artık! 

Daha düne kadar bir köylü 
kadın olan ve hala prens 
Mençikofun hizmetçisi bulunan 

Marta, birdenbire Rusya pay
tahtmın günün kadını olmağa 

namzed olmuştu Düne kadar 
b·ndisine söz söylemek için 
bile düşünenler şimdi iltifat· 
!arda bulunuyorlar, hatır so· 
ruyorlardtl 

Marta, bu ani değişikliğe 
karşı, içinde derin bir iğren· 
mek hissediyordu. Fakat bü
tün bu riyak~rane iltifatlara 
güler yüzle mukabeleden baş· 
ka birşey yapamıyordu! 

Birgün, payitahta inanılmaz 
bir haber fırtınalar yarattı. 

Pı.:ens Meoçikofun hizmet· 
çisi, köylü kızı Marta, lmpa· 
rator Petronun emrile saraya 
nakledilmiş idil 

Petronun hayat ve yaşayış 

tarzile yakından alakadar olan 
Payitaht aıilzadeleri bu habere 

ettiler 
Sen Jan Doloz 15(Radyo)

General F rankonun emrine 
göre, ihtilalin bidayetinde cuın· 
huriyetçiler tarafından öldürü· 
len saylav Kalov Sotellonun 
karısına yirmi bin peçeta teka· 
üt maaşı verilecektir. 

lspanyadaölen ltalyanıar 
Roma, 14 (Radyo) - ltal· 

yan gazeteleri, İspanyada ölen 
ltalyanların yeni bir listesini 
neşretmişlerdir. 

Bunların cenaze merasimi 
İtalya ve İspanyada ayni gün· 
de ve ayni şekilde yapılmış 
ve her iki milletçe milli kah· 
raman addedilmişlerdir. 

İzmir birinci icra memurlu· 
ğundan: 

Gazetenizin 10·7-937 tarih 
ve 1049 sayılı nüshasının 4 ncii 
sahifesinin 5 nci sütununda 
satılığa çıkarılan gayri menku· 
lün 1 nci artırmasının 16-8-937 
pazartesi saat lO da ve 2 nci 
artırmasının 31 ·8·937 tarihine 
müsadif salı günü ayni saatte 
yapılacağı tashihen ilan olu· 
nur. 2379 
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lktısad Vekilimiz 
Bay Celal Bayar bugün 

tetkikat için Nazilliye 
gitti. 

Adres: İzmir ikinci Be ler soka ı 
ne oartlan: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruo 

L.a_ _,esmi i anlar için: Maarif cemiyeti i.liııat 
~una mnracaat edilmelidir. 

~s..!_ ilanlar: u~dareha~ede ~ararl~.t!~~la~ 
~otsıldığı yer: (ANADOLU) Matbaası lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

,v.1 : 4 . No : 1054 Telefon: 2776 - Cuma - 16 Temmuz 1937 Fiati (100) Para 

~in-Japon Harhı ilan Edilınel~ üzeredir 
~oskovad-~ Ve~~ne~ Şerefi- Iktısat vekili s;y Cel31Ba-
ne fevkalad~ husnu kabul yarın mühim bir nutku 

iç ve Dış Bakanlanmız Moskovada Le .. .. . . . . -- . -- . . 
ttinin kabrine birer çelenk koydular uzu_m. ve_ ıncır.~st!~~~l ve satışlarını~ Y.enı ~ek.lı 

genel sekreteri Bay Şükrü Şomonyakof, Budenni ve diğer bu lkl2M8hSUIUmUZU~kUrtar&C8k en iYi şek1Jd1r 
Kaya dün sabah Sovyetler bir- şahsiyetlerden başka Türk 
liği halk komiserine bağlı bu- Vekillerine refakat eden ze-
lunan Beden terbiyesi ve spor vatta hazır bulunmuşlardır. 
komitesi reisi bay Harcenkoyu Yemekte B. Molotof ve 1 

ziyaret etmiştir. ~,.,~..--'· 
Öğleden sonra doktor Tev- Aras nutuk söylemişlerdir. 

fik Rüştü Aras, bay Şükrü 
Müteakiben büyük Kart>mlin 
sarayinda bir reseysiyon ya

pılmış ve ıeseys iyona hiikti· 
Kaya ve yanlarındaki zevat ve 

büyük elçi bay Zt·kai Apaydın 
L d 1 met azas ı , Sovyet ınÜt·s sescl f• ri eninin mezarınR gi erek bir 
çelenk koymuşlardır. Müteakı- 1 zimamdaıana ve Sovyet teşt: k· 
brn bay Şükrü Kaya ve Ve· aülleri ile ilim, san'at ve nıal · 

kil lere refakat eden zevat <li
rıc.mo stadyumunda muazzam 
spor ve jimnastik şeklinde ha
zır bulunmuşlardır. 

Moskova 15 (A.A) - Dün 
B. Tevfik Rüştü Aras ve 
Şükrü Kaya B. Molotof tara
fından kabul edilmişlerdir. 

B. Zekai Apaydın ve Lit
vinof bu kabulde hazır bulun· 
muşlardır. 

Müteakiben B. Molotof Türk 
Vekilleri şerefine bir dine 

Tev/ ik Rüştü Aras vermiştir. Ziyafette B. Voro· 
Moskova 15 (A.A)- Türkiye şilof, Kaganoviç, Mikoyar, Va

bahiliye Vekili ve C. H. P. leri, Mejlok, Sudin, Yotemkin, ··-8 1 • l • ı 1 h b Bag Şükrü Kaga i.. n gı 1 z- ta ya ar 1 ~~~~.:!7;::.~'.eri de davetli 

mümkün değildir Roman;~ kralıl 
"1üstakbel bir harpten kimse galip çıka. r Paristen malikane
ıruyacak fakat dünya mahvolacaktır · -~ifsine "iitti·T·--
londra 16 (Radyo)_ Lord konuştum. Herhan~i bir i~tilaf Paris, 16 (Radyo ) - Ro· 

la . k zuhurunda ltalya ıle lngıltere m~>:a_~kralı ikinci ~ar~~ dün_l 
nsburı, Romadan Fol es· arasında harp olmasına imkan 

t Paris sergisine gitmiş ve pav-
0na vasıl olmuş Londraya yoktur. 

L l p kb l b' yonun bir köşesini açmıştır. "'teket etmeden evve res Mussolini, müsta e ır 
~b isyon gazetesi muhabiri ka· harbın dünya~ı m~hvedeee~i Kral, saat 17 de belediyeye 
\l etmiş ve demiştir ki: ye bundan kımsenın galıp gitmiş ve Şehir meclisi azasını 
Mussolini ile uzun uzadıya çıkmayacağı kanaatindedir. ziyaret ettikten sonra, altın 

~~~~--------~·~·--~--~----r h b kaplı hatıra defterini imzala-

~i n • Japon ar 1 mık::ı. dün gece Paris sergi• 

başlamak U•• zere sinde reisicumhur Bay Alber 
Lebrun ve refikası şerefine 

----t-t•+ bir ziyafet vermiştir. 
JQPonya, lngiltere ve Amerikanın tavas. Kral, bugün buradan hare-

sut ihtimalini imkansızlaştırdı ketle şatodaki malikanesine 
, 

Bir Çin askeri nabet malealllnde 
~I londr•, 16 (Radyo) - Royter ıimelind"dir. Pekin ıehrinin elek· 

'1lri1or: Beylingde japonlar tara-
k alker topluımııbr. 

hidecektir. 

• Askere davet 
Yerli ve yabancı 1333 do· 

ğumluların son yoklamaları 
devam etmektedir. Henüz mü· 
racaat etmiyenlerin Temmuz 
937 nihayetine kadar hersabah 
saat 8 de lzmir askerlik şube· 
sinde müteşekkil askerlik mec
lisine müracaatları,- muayyen 
müddet ı.arf ında müracaat et· 
miyenlerin askeri mükellefi
yeti kanunun 84 üncü madde
sine tevfik.-n çeza görecekleri 
ilan ohmur, 

/ktisad Vekilimiz 
~ Dün öğledcu t.:\ t'l aaııı 10 dtı 

~ebrimiz Ticaret , .e Sanayi Odasın· 
da yeui tcşkkül eden 7 incir, 8 
iizüm l.ooopt'rıııifleri mümessilleri, 

Celal Bagar, Kooperatif wümessilleri arasında 
yasi müı.1te~arı ll. Ali Rıza T üreli , Kooperatifçiler aralarından dok·: 

f zmir mebusu B. Hamdi Ak.soy, tor B. Sabri (Germencik) i reis· 

Burdur saylavı B. Halid Onaran, lige, B. ~ecmi [UrlaJ ile B. İb1an 

1k1ısad \ ekiliıniz U. C"lAl Bnann 
lıuzurlarile bir ı oplantı ) epm;şlar, 
:rcsuıl'o V•' filen tefckk.iil eden 
( fzmir iııdr ve üzüm ıanw t!Ktıf 
kollperatif leri birliği ) 'önetim ku· 
rulunu 8C~nıitlerclir. 

Vali U. Jo'azlı Güleç, Ziraat Bankası Çoruo [Umurlu) yu da kitiblilllere . 

lı;ıimıuJa İktısad \ eldilr.ti l!İ· 

umum müdürü B. Kemal Zaim, 
io banka&ı umum müdürü B. Mu· 
amıner J::do, lktuıad \'ekiileti leOf'k· 
külleri müdiranı ve ziraat, İ§ ban· 
kalan oehrimiz oubeleri müdürleri 
hazır bulunmuşlardır. 

ae~tiler. 

Kongre reisi, üzümcülerle, in· 
circilerin tanıpbilmelerini temin 
için celseyi bco dakib tatil etti. 

ikinci celsede, ruzname muci· 

Devumı 2 ncı uıhifetle-

~~~~~-~----.. ~--+ ...... ~----~~~~~~~ 
Trakya manevralarımıza 
Balkan devletleri Erkanı harbi 

yeleri de iştirak ediyor 

Kahraman süvari/erimiz 
1stanbul1 Hı jllususi) - 16 antantı devletleri erkloıbarhiyei 

a~uetosta Trakyada yapılacak hü· umumiye reisleri İıtanbula gele· 

yük askeri manevralar için haıır· 

lıklara deva~ edilmelltedir, 

Trakya manevralarını, hizıat 

llüyük Erkiinıharbiye reiıimiz l\la· 
re04'l .f evzi Çakmak ~da.-e edecek,iı'. 

M1a0Tnlardu eoarı Balkua 

cekler ve senelik içtimalannı, Ma· 

reoal f evzi Çakmağın riyasetinde, 

llolmabahçe sarayında yapacaklar• 

dır. ~buevralan m\lteakıll yapıla· 
cak bu içtima hGyök elıemmiye& 

ıtftclilmekıodir, 

Fransız 
Kabinesi 

Bugün Eliza sara. 
yında toplanacak 

Paris 16 (Radyo)- Fransız 
kabinesi, dün öğleden sonra 
saat 17 de Başvekil bay Şo· 
tanın riyaseti altında toplan
mış ve Hariciy Nazırı Bay 
f von Delbos'un izahatım din· 
!emiştir. 

Kabine, bugün Elize sara
yında reisicumhurun riyasetinde 
toplanacaktır. 

Yunan sa
nayicileri 

Tayyare ianesi ola. 
rak 40 milyon drah. 

mi verdiler 
Atina, 16 (Radyo) - Sana· 

yiciler sendikası, başvekil ge· 
neral Metaksasa bir mektup 
göndermiş ve tayyare ianesi 
için sanayicilerin, kırk milyon 
beşyüz bin drahmi tahsis et· 
tiklerini bildirmiştir. 

•• 
Sen nehrine dUşan tay
yareciye nişan varildi 
Paris, 15 (Radyo) - Tem· 

muz şenlikleri sırasında bir 
tayyarenin Sen nehrine düş· 
mesi üzerine Fransa hava er· 
kam harbiye reisi General F e
kan hastaneye gitmiş ve ka· 
zada büyük soğukkanlılık gös· 
termi~ olan tayyareci Potanda 
DİflD vermiftir. 
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iktisat vekili Bay Celal Bay arın mühim bir nutku 
Başı 1 inci sahi/ede -

hince kooperatifler hir1igi idare 
heyeti seçimine geçildi. 1dare he· 
yetioı>, iki i üzümcü ve iki@i de 
incirci olmak iizere dört aza VP 

iki de yedek aza seçilecekti. 
İntihabat reyi hafi \le yapıldı 

:ve neticı•de B. l\Iehmed Said (Urla]. 
B. ~ı·cmi Kendirik [Salihli], B. 
Kewal Akyüz [Ödemiş) ve B. Sab. 
ri Akın [Germencik) birlik idare 
heyeti azalıklarma, B. Sıtkı Korlu 
ile B. 1hsau Çoruş da yedek aza· 
lıklara seçildiler. 

Kemal Akyüz ve arkada~ları· 
nın verdikleri bir takrirle birlik 
için srçilecek iki morakipten birinin 
heyeti oınumiyer,e intihabı, di~erinin 
dP. Ziraat bankasınca tayini teklif 
edildi. Bu teklif ekseriyetle kabul 
edilıiiğinden reyi işari ile B. Ah· 
med Sarı oğlu m orakipliğe seçildi 
ve diğer murakihin tayini ziraat 
banka,.ına bırakıldı. 

Bundan sonra İktı~ad Vekili· 
miz B. c .. Jiil Bayar kürsüye gelö
rt>k şu nutku irad eyledi: 

Vekilimizin nutku: 
Arkadaşlar; 

intibah ettiğiniz arkadaşlar 
çok ağır ve mesuliyetli işleri 

Üzerlerine almışlardır. Kendi
lerine candan muvaffakıyet 

dilerken vazifelerinin ağırlığı 

Üzerinde bilhassa nazarı dik
katlerini celbetrnek isterim. 
Koopera itleri rnemlt'ketimiz· 
de nazari bir münakaşa mev
zuu olmaktan çıkmıştır. Koo
peratifcilik şimdiye kadar bir 
ikisi müstesna olmak üzere 
amatörce yapılmış işlerden 
mürekkepti. Biliyorsunuz ki 
kooperatif haddi zatında çok 
iyi ve çok faydalı bir teşek
küldür. Ortaklarının menfaat· 
lerini korur, içtimai terbiye 
verir ve kendine mahsus ah· 
laki düsturları vardır. Kr~di 
kooperatifleri kanunu çıktık· 
tan ve tecrübelere müsteniden 
tadiller yapıldıktan ve kredi 
kooperatiflerinin satış koope· 
ratiflerile hemahenk olarak 
yürümesi imkanları hazırlan· 

dıktan sonra kooperatif ışı 
çok ehemmiyet krsbetmiştır. 

Böylece kooperatifcilik artık 
amatörce ve heveskarane ya· 
pılan bir iş olmaktan çıkmış 
çok ciddi ve ehemmiyetli bir 
şekil almıştır. Bunun ehem· 
miyetini size şu şekilde hula
sa edebilirim: 

1 - Burada kooperatife 
dahil binlerce ailenin maişet· 
!erinin temini ve kazançları, 

2 - Hükumet cephesinden 
harici ticaretimizin teşkilatlan· 
dırılması gibi mühim işler 

mevzubahistir. Hükumetin ha· 
rici ticaretimizin teşkilatlandı
rılmasına verdiği ehemmiyet 
ve kooperatiflere dahil olan 
kimselerin menfaatleri birlı-ş· 

tirilince bunun ehemmiyeti 
kendiliğinden tebarüz etmiş 
oluyor. Kooperatiflere dahil 
arkadaşlarımız şahsi ve mes· 
leki menfaatlerini girdikleri 
kooperatiflerin iyi işlemesin 

de görmekle beraber milli 
ekonominin menfaatlerine de 
çalışmış olacak )ardır. iki mü

him meseleyi kendi bünyesin
de toplıyan kooperatiflerden 
başka görmüyorum. 

Kooperatifler ticari mües· 
sese olmakla beraber onun 
yanı başında vatanperverlik 
vazifesini de görmektedirler. 

Hükumet ticartti hariciye· 
nin teşkilatlandırılmasında ko
operatifçiliği bir umde olarak 
ele almıştır. Kooperatifçilik 
Egede yeni değildir. Muhit 
kooperatifçilik hakkında te· 
nevvür etmiştir. 

Bizim evvela Ege mıntakası· 
nı ehemmiyet vermemizin e· 

beblerinden biri de daha evel· 
ce burada kooperatifçilik ter· 
biyesinin başlamış olduğunu 
görmektir. Hepiniz bilirsiniz ki 
kooperatifçiliğin muvaffakıyetle 
çalışabilmesi için bazı şartla· 

rın karşılanmış olması lazımdır. 
1 - Kooperatif etrafında 

toplar.an mahsulün bir mu
hitte tekasüf etmiş olması ve 
ortakların biribirine yakın bu· 
lunması. 

Mesela üzümü ele alalım. 
Üzüm bu mıntakaya mahsus· 
tur. İncir de ayni şekildedir. 
Demek oluyor ki kooperatif 
teşekkülünde esas olan ilk şart 
Egede mevcuttur. 

2 - Kooperatife dahil olan 
ortakların kendi menfaatlerini 
bilerek takib etmesi. 

Ege mıntakasında bu şart ta 
mevcuttur. Çünkü Egeliler mü
nevver vatandaşlardır. 

3 - Ahlaki kaideler, koo· 
peratif herhangi bir St!heble 
müşkül vaziyette kaldığı za
man ortağın ahlak borcunu 
eda etmesi keyfiyeti. 

Senelerce muvaffakıyetle ça
lışan bir kooperatif herhangi 
bir sebebten dolayı bır sene 
zarar ederse ortak koopera· 
tife arkasını çevirmemeli ve 
kooperatifine bağlı kalmalıdır. 
Bu vaziyette ortağın koopera
tife ahlak borcunu eda etmesi 
lazımdır. 

Kooperatifi evvela kendi
miz, ikinci derecede memleket 
menfeati için kuruyoruz. Bu 
menfaati kmin için mevcud 
elemanlar tamamen lehimize 
olmak üzere birleşmiştir. Bir
lik idare heyetine seçilen ar· 
kada~lar siz arkadaşlara ve 
hükumete karşı çok ağır ve 
mesuliyetli bir bir vazife yük· 

lenmişlerdir. Fakat en ağır va· 
zifeler dediğim zaman kork· 
mağa mahal yoktur. Bir iş ne 
kadar büyük mesuliyetli ve 
ağır olursa olsun vesait mev· 
cud olduktan sonra çıkar yo· 
lu bulunur. Şuna emin olmak 
lazımdır ki kooperatifler mu· 
hakkak surette muvaffak ola
caklar ve ortakların menfaa· 
tine hizmet edeceklerdir. Ha· 
rici ticaretimizde kooperatif· 
!eri milli ekonominin icabla
rına göre naıım olarak kul· 
lanacağıı.. Bu kadar samımı 
arzular birleştiği takdirde mu· 
vaffak olmamak için hiçbir 
sebeb yoktur. Size güveniyo
ruz, sizin ahlakınıza güveni· 
yoruz, ayni zamanda hükumet 
için söylüyorum, kendimize gü· 
veniyoruz. 

Az evel satış kooperatifle
rinin işlemesi için görüşülür· 

ken bu sene üç milyon lira· 
lık krediye ihtiyaç olduğunu 
söylediler. Teşkilat ve teşki· 
latın vazifesi derhal gözümün 
önünde canlandı. Çünkü üç 
milyon lirayı · bulmak bugün 
milli bankalarımız ve hükii· 
met için müşkül bir iş değil
dir. Bugün o haldeyiz, o hale 
geldik. Fakat elimizde devlet 
himayesinde ve kanuna mi.is· 
tenid bir teşekkül olmasa, 
iş şahsi bir teşebbüs mahiye· 
tinde kalsa üç milyon, hatta 
onun yarısı bile nerede bulu· 
nabilir? işte teşkilatın kuvveti 
burada da kendini göstermiş 
oluyor. Demek oluyor ki, bir 
camia olarak mukaddes ad
dettiğimiz bir gayenin etrafın
da toplanınca or.un maddi 
vasıtalarını da temin etmiş 

bulunuyoruz. Teşkilat var. mil
li bankalar var, işin icabı var. 

dikkate alınınca büyük şefle· 
rimiz de bizi himaye ediyor· 
lar ve bu suretle üç milyon 
liranın ve daha fazlasının 

ağırlığını hissetmiyoruz. Size 
kooperatiften bahsederken 
şöyle yapmak, böyle yapmak 
lazımdır diye sözümü uzatacak 
değilim. Burada işinize büyük 
ehemmiyet verdiğinizi ve onu 
hassasiyetle takib ettiğinizi 
gördüm, bu bize iyi tesir 
yaptı ve istikbal hakkında 
ümidler verdi. Bu işin detay· 
lan üzerinde benden fazla 
malumata sahibsiniz. 

Size yalnız ana hatlar hak· 
kında şunu söyliyebilirim ki, 

kanun uzun zaman tetkikat ya· 
pıldıktan ve sizler dinlendik· 
ten sonra bugünkü teşkilatı· 

mıza uygun bir şekilde mey· 
dana gelmiştir. Kanun tanzim 
edilirken hükumetin maddi 
ve manevi mesuliyetini nazarı 
dikkate aldık. Krediler vere· 
ceğiz, ihracat yapacağız, bu-

rada vatandaşların menfaat· 
!eri vardır. Buna karşı mesu· 
liyet duyuyoruz. Bunun için 
de idare müdürlerini t&)'in 
hakkını kendimizde görüyoruz 
ve nihayet bir kısım vatan
daşlarımızın terfihine hizmet 
etmiş olacağız. Fakat esas 
sizin kazancınız v sizin mu· 
vaffak olmanızdır. Bundan do· 
layı Birlikte ve diğer koope· 
ratiflerde vazife alacak arka
daşlarınızın intihabında sızın 
mutlak bir hürriyetle hareket 
etmenizi istiyoruz. Emin oldu· 
ğunuz adamları seçınız ve iş 

başına getiriniz. Bilhassa mah
sule fiat takdir edecek arka· 
daşlarınızın yani eksperlerin 
intihabı çok güç bir iştir, çok 
dikkatli hareket etmek lazım
dır. Buradaki kooperatiflerin 
muvaffakıyetini nümune ittihaz 
ederek memleketimizin diğer 

mıntakalarına da gideceğiz. 
Mesela yarın fındık için dü· 

şünüyoruz, ileride pamuğu dü
şünüyor ve büyük iş olarak 
da tütüncülüğü ele alıyoruz. 

Demin söylediğim gibi mu· 
ayyen mıntakalarda tekasüf 
eden mahsul ayni zamanda 
kazanç. da temin ettiği tak
dirde onu kooperatifleştirmek 
bizim için bir vazifedir. Bunu 
söyleyişimin sebebi muvaffa· 
kıyetlerinizin diğer vatandaş· 

lara da nümune olacağını ifa
de etmektir. Kooperatifçilik 
yolunda fena bir nümune gös
tereceğinizi hatırıma hile ge· 
tirmek istemiyorum. 

Ben size nutuk söylemiyo· 
rum, konferans da vermiyo· 
rum, sizin yüzünüze bakarak 
söz söylemekten zevk alıyo· 
rum.. Soracağınız şeyler varsa 
cevablarını yermeğe hazırım. 

Bu konuşmadan istifade 
ederek harici ticaretimirdc 
mühim bir mevkii olan üzüm 
ve incir hakkında faydalı bazı 
izahat vermek isterim. Harici 
ticaretimizde mikdar ve kıy
met itibarile mühim bir mevki 
alan maddelerimizden biri 
üzümdür. Fakat satış kolay· 
lığı itibarile incir daha müsaid 
vaziyettedir. yani incirin satı ı 
üzüme nazaran daha kolaydır. 
Fakat heyeti umumiyesi iti· 
barile üzüm, incir, fındık, tü· 
tün lüks maddesi addolunmak· 
tadır. Alıcılar müreffeh bir 
seviyede iseler bunlara rağbet 
gösteriyorlar. Hariç piyasalar· 
da maişet zorluğu başgoste· 

rincc istihlak azalmağa başh-

şısında memleketler ihtiyatlı 

tedbirler almak isteyince evel· 
ce bu mahsullerin idhal ve 
istihlakini tahdid ediyorlar. 

Fakat bu sözlerim sizi kor· 
kutmasın. Bugün bunlar zaten 
yapılmıştır. Mesela en çok 
mal sattığımız memleket üzüm 
ve inciri mümkün olduğu ka· 
dar az kullanmak için ne la· 
zımsa yapmış ve en son had· 
de kadar indirmiştir. Daha 
fazla indirmesine imkan yok· 
tur. İçtimai ve iktısadi zaru
retler veya dirije ekonomi 
yapan memleketler bizatihi 
karar vererek bu gibi madde· 
lerin ithalini mümkün olduğu 
kadar azaltmıştır. Bugunkü hal 
bir istikrar vaziyetidir. Bugün 
istihlaki daha az mikdara in
dirmek mümkün olamamakta
dır. Bu bize ferahlık verir ve 
i.izümlcrimizin satılacağına bir 
alamettir. Bugünkü şeraite gö· 

· re söylüyorum. Harb vesaire 
gibi fevkalade hatırınızda kal· 
ması lazımgelen çok mühim 
bir mesele vardır: Bunu za· 
ten hepiniz bilirsiniz. Bizim 
üzüm ve incir için yapacağı· 

mız en mühim iş bunların ka
litesini yükseltmek ve bu mah
sulleri temiz işlt>mek ve kali
tenin değişnıiyec•'ğİ hususunda 
alıcıya emniyet veıınektir. 

İçerisinde çürük yoklur de
diğimiz zaman kat'! surette 
çürük bulunmamalıdır, içeri
sinde şu tipten başka yoktur 
dediğimiz zaman başka tip 
bulunmamaiıdır. 

Şerefli bir tüccar; bono 
müddeti gelince borcunu gü· 
nünde ödemek için nasıl has
sasiyet gösterirse biz de ayni 
hassasiyetle markamızın göster
diği şekilde malı t min etmeği 
bir şeref borcu bilmeliyiz. 

Bunu hepimiz biliyoruz. 
Kooperatiflerin yapacağı en 
mühim ve esaslı vazife de bu 
olacaletır. Avrupadaki müşte· 
rilerin kooperatifin markasını 

görünce ona her cihetce em· 
niyet gelmesi ve itimadının 

sarsılmaması lazımır. Bu cihet 
temin edildiği takdirde mah
sullerimizin satışı için endişe 
yoktur. Mahullerimiz lüks ol
makla beraber bir sınıf halkın 
sarf ve istihlak etmek mecbu· 
riyetinde kaldığı maddeler· 
dendir. 

Satış meselesine gelince; 
bunlar politika icablarına göre 
değişir. Üzüm rekoltemiz mik
tar itibarile artmaktadır .. Bun· 
dan beş altı sene evetine 
nazaran bugün istilısalatmız 

yüzde yüz artmıştır. Fakat bu· 
nun mahzurlu noktaları vardır. 
Eski, ihtiyar bağları bırakıyor 
yeni bağlar açıyoruz ve bu 
yüzden malın cinsi bozuluyor, 
malın maliyeti de yükseliyor. 
Eski bağları gençleştirmeği 
düşünüyoruz. Tatbikattaki müş
külatı anlıyorum. Üzüm istih
sal ve istihlaki bütün diinyada 
standard bir hale gelmiştir. 

Her memleket istihsalatını 

arttırırsa fakat istihlak art
mazsa bu vaziyet müstahsil 
memleketlN zararına olur. 
Size üzüm istihsalalını tahdid 
edelim, i tihsalatımızı arttır· 
mıyalıın demiyorum. İyi mal 
çıkarmak hususunda gayreti· 
mizi arttırmağa çalışalım di
yorum. İncirde de vaziyet 
böyledir. 

Bilmem kaç sene evelkile 
şimdiki in ·ırin nevini 
ese ede ·ek olursak 

ğildir. İncirlerimiz nefis ol
duğu ıçın satılıyor, diğer 
memleketler incirleri kabuğu 

daha kalın, benekli ve tatsız· 
dır, hatta bazı piyasalarda 
bizim incirlcrimiz satıldıktan 
sonra diğer memleketler in· 
cirleri piyasaya çıkarılarak 
satılmaktadır. 

Kurt meselesi, hastalık hi
kayesi propagandalarına rağ· 
men bu böyledir. Bu iki nok
tayı nazarınızda canlandırmak 
isterim. Yavaş yavaş kelime
sini lügatımızdan silmek la· 
zımdır. Biz işin icabına göre 
hareket ederiz. 

Bu senenin satışlarına ge· 
lince: Bir ıki hafta geçmeden 

eve) vaziyet hakkında kongreye 
bir şey söyliyemiyeceğim. Fa
kat geçen seneye nazaran 
ümidlerimizi kıracak beynel
milel bir vaziyet yoktur. Bu 
sene mahsul memleketimizde 
azdır. Diğer memleketlerde de 
nasıl olduğunu tetkik etmek 
İcab eder. Henüz beynelmilel 
vaziyet hakkında bana sahih 
malumat verilmemiştir. Hakiki 
vaziyet ancak beynelmilel pi
yasanın anlaşılmasından sonra 
belli olacaktır. O vakit müta· 
lea dermeyan edebiliriz. Re
kolte az ise mahsul kendili· 
ğinden yükselecektir. Fakat 
incir için böyle bir zaruret 
yoktur. Çünkü incirin piyasası 
Türkiyede, İzmirde ve Aydın· 
dadır, daha doğrusu bir ke
lime ile ·sizin elinizdedir. İyi 
bir satıcı gibi onu elimizde 
tutarak incir fiatleri Üzerinde 
nazım olmalıyız. Kooperatif· 
lerden bunu bekliyoruz. Fakat 
üzüm için beynelmilel piyasa 
icablarına uymak zarureti daha 
fazladır. 

İngiltereye iyi mal satmak 
hepimiz için gaye olmalıdır. 

Kooperatiflere atiyen verece· 
ğimiz vazifelerden biri de yaş 
meyva ihracatı işidir.· Buna 
ehemmiyet verdikçe mahsul 
fazlalığı endişesini önlemiş 

olacağız. Fakat bunun ıçın 
teşkilat, soğukhava tesisatı 

lazımdır. Burada bir tane ya· 
pacağız. Frigorifik vagonlar 
için Nafıa Vekalctile çalışıyo· 
ruz, so~ukhava tesisatlı vapur· 
lar için de u~raşıyoruz. Arka
daşlarım Frigorifik vapurlar 
için bir mukavele yaptılar. 

Karabük fabrikası için bin· 
!erce ton demir getirecek va
purlar, soğukhava tertibatlı 

olacak ve giderken bizde yaş 
meyva alıp götürecektir. Bu 
suretle üzüm, kavun, karpuz, 
elma ihracı imkanlarını daha 
geniş mikyasta temin edecegiz. 
Hükumet, size söylediğim teş· 

kilatı temin eder. Satış için 
de hariçteki teşkilatını çalış

t rır. İyi kalite mahsul yetiş· 
tirmek bunları temiz olarak 
i ... lem ek, satmak. kar ve zarar 
hesabını yapmak vazifeleri de 
size düşer. Kooperatifler bunu 
üzerine atacaktır. 

Görülüyor ki, işler te~kilata 
bağlanınca kolaylaştırılmış 
oluyor. Vekil olarak, mebusu· 
nuz olarak, eski arkadaşınız 

:ıfatile size fa dalı olıııağa 

hazırım. Büyük ef Atatürk 
kooperatiflerin candan taraf· 
tandır. Başvekilimiz İnö Ü 

kanaat getirmiştir ki, koope· 
ratifler harici ticaretimiz için 
en ıyı leşkilat ve vasıtadır. 
Herhangi bir suitefehhü
rne mahal kalmamak için tek· 

ôyhiyorum: Kooperatif· 

zihniyeti yoktur. Kooperatif· 
leri başkalarının menfaatlerine 
sed çekmek için kurmuyorUZ· 
Esas maksadımız -zürra hesa· 
bına söylüyorum- kendi men· 
faatimiz için çalışmaktır. ibra· 
catçıları da düşünüyoruz. On· 
ların da mazbut esaslar da· 
hilinde çalışmalarını arzu edi· 
yoruz. Onlar bir tarafta çah· 
şır, siz bir tarafta çalışırsanız 
memleket kazanır. 

Kooperatif teşkilatında biç 
kimseye karşı husumet şeP1· 
mesi yoktur, menfi rol yoktur, 
istediğimiz hakkını arayan 
insanların hakkını teslim et· 
mektir. Maksad, muvaffakı~ 
teminidir. Menfi rol yoktu'• 
kooperatiflerin rolleri daim• 
müsbettir. Siz bir tarafta, on· 
lar bir tarafta muvaffak olur· 

sun uz. 
Kooperatiflerin yaşıyaça~"' 

ve hükumetin size yardıll1 
edeceğini vadediyorum. Oç 
sene evel burada dolaşırke~ 
benden kooperatif istemişlerd~· 
işte şimdi kooperatifleri eli~•· 
ze teslim ediyoruz. Hepinııe 

d·1e· 
candan muv f akıyetler 1 

rım. l 
İktısad Vekilimizin hararete 

alkışlanan söylevinden son~ 
kongre reisi kürsiye gelere. ' 

l. ır

B. Celal Bayarın kıymet 1 

şadlarına teşekkür eyledi. 
Verilen bir takrir üzerine, 

Büyük Şef Atatürke, Kaınuta~ 
başkanına, Başvekil gen~•. 
ismet İnönüne ve lktısad et 
kaletine tazimat ve mione 

telgrafları çekildi. ,. 
Bundan sonra riyaset (11 

b ··dce· 
kamı kooperatiflerin u . . rrı• 
leri ve kadrolarının tanı• 

· · idare için heyeti umumıyemn . i 
heyetine salahiyet verıne5~3 
istedi. Bu talep karşısın . 
azalardan bir kaçı, büdcelerıfl 

.ve kadroların tanzimi hakkıP' 
da bazı temennilerde buluıt· 
dular. Neticede, evvela koO' 

l · tar•· peratifler idare heyet erı I . 
b -·dce c 

fından tanzim edilecek u t· 
rin birlik idare heyetince t~,. 
kik, tasvib ve icabında ti 
dil edilebilmesi için heye i 
idareye sıilahiyet verilrPes 

• d' IJC 
ekseriyetle kabul edıl 1 

1, 11 
d .. .. ··ı k baş~ ruzname e goruşu ece ; 

birşey olmadığından içtirP
9 

nihayet verildi. 
. Partideki toplan!• SıJ' 
lktısad Vekili B. Celal .... 

.. ıı1~ 
yar, Uzüm Kurumunun ktlJll 
fetinde hazır bulundu I ı. 

d n •~· 
sonra Vilayet, Kuman ~ et 
Belediye ve Partiyi zıY~9• 
etmiş ve Partide ihrac~~5et 
rın bir toplantısına rır .. 0. 
ederek kendilerile uzu~ ~Y'' 
det görüşmüştür. B.~elal 1'•'' 
akşam üzeri otomobılle 

1 
"e 

şıyakaya gitmi~, ~~stan 1k,ı' 
Soğukkuyuda hır muddet ,jıfl' 
dıktan sonra Değirmend ttJf' 

daki kaskatlı gazinods 
0 lı· 

' muş ve otom bil tekrar ğifli 
mire dönerek akşam yeın~ 

·ştır· 
Şehir gazinosunda yem• ~· 

İktısat Vekilimiz yarı~ de 
bah, (bu sabah) saat 6,2 ıcte' 
motokarla Nazilliye gidece tıfl' 

• • •• ve dokuma fabrikası ın,. Jı' 

teftiş ettikten sonra K~:11ıı· 
sına geç. rek yağ f ab~tte~· 
daki vaziyeti tetkik c 
lerdir. ...r.J.: d .. ,,~ ... ,.-
Akşam şehrimize 0 .,. 

olan İktısad Vekilimiz, P'ıcıet 
tesi günü İstanbula gideC~11d• 
ve Ağustosun ilk ha~tJ,tif' 
kotra il Akdeni%de bır 1 

hat 
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A-rnerika trenlerinde 
yüzme havuzu 

Bundan birkaç hafta evvel 
Amerika demiryollarında halkı 
Çok sevindiren bir yenilik ya
Pılmıştır. Nevyork - San Fran
sisko hattında işliyen trene 
bir yüzme vagonu katılmıştır. 

Trene kntıİtm hu yüzme 
Vagonunda yolcular;\. yalnız 
banyo yapmak imkanı veril· 
h'ıiş olmakla kalınmıyor, aym 
tarnanda 22 metre uzunluğu, 
3,s metre genişliği olan ha· 
Vuzunda yüzmeleri de temin 
bdilmiş oluyor. Bundan başka, 
. anyo ve ~yüzmelerden sonra 
ıstirahat etmek için suni güneş 
~Crtibatı olnn hususi daire
er de vardır. Bu vagonda 
banyosunu yapan bir yolcu 
kendini plajda sanıyor; çünkii 
kumsalı da var. 

Kemalpaşa icra memurlu
~ndan: 

Armutlu kooperatifine 330 
lıra borçlu Kemalpaşanın Ar
h'ıutlu köyünden koca Ahmet 
0Ô~lu Hüseyin karısı Haticenin 

ren timarında Mikmil mev-

6
kiinde Kanunuevvel 934 tarih 
2 numarah tapuya müstenit 

$arkan mukaddema biraderi · 
lbrahim halen Çambelli Meh
lllet Ali garben hafız Kerim 
Veresesi şimalen hacı Osman 
halen Çambelli Mehmet Ali 
Cenuben Kart oğlu hacı Ali 
Veresesi bağlarile mahdut 500 
lira muhammen kıymeti beş 
dönüm aşı çekirdeksiz üzüm 
bağı Kemalpaşa icra dairesinde 
satılmak üzere müzayedeye ve
tilıniştir. 16 A~ustos 937 tari
hine müsadif Pazartesi günü 
saat 1t·12 de yapılacak birinci 
artırmasında teklif edilecek 
bedeli muhammen kıymetin 
•
0o 75 şini bulduğu takdirde 
ıhale edilecektir. Noksan bir 
bedel teklifi halinde müşterinin 
lllülzemiyeti baki kalmak şar
tile 15 gün uzatılır. 31-8-937 
tarihine müsadif salı günü ayni 
saatta yapılacak ikinci artır
l'tıada teklif edilecek en so.n 
bedel gene muhammen kıyme· 
tin % 75 şini bulmadığı tak
dirde 2280 numaralı kanun 
lllucibince satış düşürülerek 
borç beş sene takside bağla
~acağından almak istiyenlerin 
•hale vakıtlarında muhammen 
kıymetin °o 7 ,5 kıymetinde te
trıinat akçesile icra dairesinde 
hazır bulunmaları ve fazla iza
hat istiyenlcrin bugünden iti
baren açık bulunan şartnameyi 

Kemalpasa icra tnt:'murlu
ğundan: 

Armutlu kooperatifine 780 
lira borçlu Armutludan molla 
Bekir kızı !:.minenin satışa çıka· 
rılarak tek1if edilen bedelin 
0o 75 den az olduğu için 2280 
No. lu kanuna tevfikan satışı 
düşürülen Armutlunun Çeşme· 
aftı mevkiinde teşrinievvel 931 
tarih 81 numaralı tapuya müs
tenit şarkan mukaddema hacı 
hafız Bekir clyevm veresesi 
garben tarik şimalen mukad
dema fzmirli Hüseyin elyevm 
molla Yusuf damadı molla 
Ömer cenuben somuncu Meh
met elyevm veresesinden Hak
kı o~lu Mustafa ba~lariyle 
mahdut yirmi ht>ş donüm ge
nişliğinde ve 5000 lira mu
hammen kıymetli çekirdeksiz 
aşı üzüm bağı 2004 numarah 
kanun ahkamına tevfikan sa· 
tılmak iizere mlizayedeye ve· 
rilmiştir. 16 Ağustos 937 tari
hine müsadif pazartesi günü 
saat 11-12 de yapılacak birinci 
artırmasında teklif edilecek 
bedel muhammen kıymetin % 
75 ni buldu~u taktirde ihale 
edilecektir. Noksan bir bedel 
teklifi halinde artırma 15 R"Ün 
uzatılır. 31 Ağustos 937 tari· 
hine miisadif salı günü ayni 
saatta yap1 lacak ikinci artır

mada teklif edilecek en son 
ve en fazla bedel mukabilinde 
ihale edilecektir. Şu kadar ki 
bu mülkde rüçhanlı olarak 
banka matlubu 10971 lirayı 

geçmiş olması şarttır. Almak 
istiyenlerin ihale vakıtlarında 
muhamm~n kıymete göre % 
7 ,5 nisbetinde teminat akçesi 
veya muteber milli bir banka 
mektubu ile Kemalpaşa icra 
dairesinde hazır bulunmaları 

ve fazla izahat istiyenlerin bu 
günden itibaren açık bulunan 
şartnameyi görüp tetkik eyle
meleri ve bu mülk üzerinde 
bir guna hak ve alacak iddi· 
asında bulunanların 20 gün 
zarfında vesikalariyle birlikte 
daireye müracaatları aksi halde 
hakları tapu sicilile sabit ol
mıyanların paylaşmadan hariç 
tutulacağı ilan olunur. 

Dosya No. 932/447 

görüp tetkik eylemeleri ve bu 
mülk üzerinde bir güna hak 
ve alacak iddiasında bulunan
ların 20 gün içinde vesikala
rile daireye müracaatları aksi 
halde tapu sicilile hakları sa
bit olmıyanların paylaşmadan 
hariç tutulacağı ilan olunur. 
Dosya no. 933-176 dır. 

t .. 

lzmirPamukMensucatı 

Fratelli Sperco !Olivier ve şü-IJ'l-!E!'l1 ....... ~~-.-. _______ , 
vapur acentası rekisı L ·mi ed · U ~ 11..., Uca t ı 
zEGLu:~M;AoNL;~~A.s. vapu acentas T 0 'li L nor1"111 ."'iı'l\eti 

"LECHISTAN" motörü 21 Birinci Kordon Recs binası 1 k 
Temmuzda beklenmekte olup Tel. 2443 1 Ha kap ar um aş fabrikası 
ANVERS, GDYNIA ve DAN- THE. ELLERMAN LlNES L TD. Mevsim dolnyısile çıkarılan kumaşlar 

"OPORTO" vapuru 10 tem-
ZIG limanları için yük ala- muzda LIVERPOOL ve SWEN- ı S ., f Z ·r U d 
caktır. SEAdan gelip yük çıkaracak. a~ am, arı Ve CUZ ur 

SERViCE MARITIME "POLO .. vapuru 111 tem- Yeni yapt ıracağınız elbiseler ıçin bu _Tamulatı tercih cdiııi7. 
ROUMAlN muzda LONDRA ve HULL ve s 

"SUÇEAVA., vapuru 14 ANVERStcnyükçıkaracakve a iŞ Yerleri 
Temmuzda MALTA, CENO- ayni zamanda LONDRA ve ! 
VA ve MARSIL YA limanları HULL için yük alacaktır. ı Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim ~irkcti 
için yük alacaktır. THE GENERAL STEAM NA- 1 Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMiR oiilu 

Yolcu kabul eder. VIGATION LTD. 1 --

ilandaki hareket tarihlerile "ADJUTANT,, vapuru Ha- ı • 
ziran sonunda gelip LONDRA Do tor Birinci sınıf mutahassıs 

navlunlar<laki değişikliklerin· 
den accnta mesuliyet knbıl için yük alacaktır . Dr. Demir Ali 

oEuTsHE- LEVANTE uNıE I Alı· Aga" etmez. 
Daha fazla tafsilat ıçın 

FRA TELLi SPERCO vapur 
acentasına müracaat edilmesi 
rica olunur. 

Telefon: 4142/422112663 

Zayi hisse senedi 
İzmir Esnaf ve Ahali ban

kasından namıma yaLılı 1731-
1735 numaralı muvakkat hisse 
senetlerimi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü olmadığı 
ilan olunur. 

A. Hamdi 

N. V. 
W. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
"EXCHANGE., vapuru 20 

Temmuzda bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman-
ları için yük kabul eder. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPGRT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Pireden aktarması seri seferler 

"EXHORDA., vapuru 16 
Temmuzda PIREden BOS· 
TON ve NEVYORK için ha
reket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARlTIME. 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR., vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÖS· 
TENCE. SUl..INA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU-
NA limanları için yük ala
caktır. 

"DELOS" vapuru 11 Tem· ı Kamçıoğ/u 
muzda HAMBURG, BREMEN Çocuk Hastalıkl<.'rı j Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve ANVERSten gelip yük çı· ve elektrik tedavisi 
karacak. lımir - Birinci beyler sokağı· 

Tarih ve navlunlardaki deği- Elhamra sineması ~rkasın da 
şikliklerden mes'uliyet kabul No. : 55 
edilmez. Telefon: 3479 

·~~~~~-~~~~~~~~~~~~~- ~-~~~-. 
1 Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Cancar 

Sıhhat Eczahclnesinde 
bulunur 

. ,4•_ 

• 

1 

Türk Anonim Şirketi JOHNSTON \VARREN uNEs 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapınardadırr. LiMiTED · LIVERPOOL 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen "DROMORE.. vapuru ;s 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi Temmuzda LIVERPOOL ve 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu- ANVERS limanlarından yiik 
cntına faiktır. çıkaracak ve BURGAS, VAR-

T 1 f N 2211 3067 NA, KÖSTENCE, SULINA, 
e ~ OD O. Ve GALATZ ve IBRAIL lıınan· 

elgraf adresi: Bayrak Izmir ıarına yük atacaktır . 
.. • DEN NORSKE MIDELHAVS-

1 . ·- LINJE - OSLO 
1 Daimi Encümeninden: "BAALBEK.. ınotöıü 23 

. Makam, Bayındırlık ve Sıhhat ve iç\ımni muavenet dırek
~rlüklerinin oto ve kamyonlarının bir yıllık ihtiyacı olnn ve 
er tenekesi 17. 700 litrelik 2700 len eke benzin 15 gün müd

detle kapalı eksillmeğe konulduğundan isteklilerin Bayındırlık 
dırektörlüğündc mevcut eksiltme şartnamesine göre benzin 
\ereceklerin 2490 sayılı yasa hükumlcrine göre, hazırlıyacak
~rı 547 liralık depozito veya banka mektubu ile birlikte 26 
b eınmuz 937 Pazartesi günü saat 11 de il daimi encümenine 
.,:şvurmaları. 2305 

Temmuzda bekleniyor. PJRE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
ınnnları için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez." 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

14 ·-

f 
1 

TÜRKİYE . 
CUMHU RIYETI 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle1 ı 
onları üksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle~ 

1 

1 



16 Temmuz 937 -· Deli Petro 

Filistin hakkındaki Ingiliz siyaseti Alman ve lal- TarihiAşk~sı 1... Yazan: F. Ş. Benlioğlu 

Ve Katerina 

yanlar için propaganda V{'Silesi olu yor Bu suretle hazırlıklı olduğu 7 
-Petro da bu aşkının fevka· 

aşk ilanı hadisesi ile karşılaş- ladeliğini anlayordu: Petro, 

/ngiltere hükumeti ita/yanların Suriye ve Fitistindeki menfi 
hareketlerini infialle karşılamaktadır. 

Paris, 16 (Radyo) - İtalyan radyoları, Papalık mahafili ve itham etmiş ve bu propagandaya Türkiyenin de ismini karış-

Alman gazeteleri Filistinin taksimi hakkındaki İngiliz planını tırv~ıt~;er Beobahter adlı bu 2azeteye göre, Almanya, lngil· 
lehlerine propaganda vesilesi yapmışlardır. Araplarla hıristiyan terenin Yahudi lehtarlığı siyasetine müdahale fikrindedir. 
Arapların kuvvetli bir şekilde tehyiç v~ teşvik edildikleri Almanya ve İtalyanın bu hareketleri ile Akdenizin garbın· 
görülmektedir. Resmi bir Alman gazetesi lngiltere hükumetini, daki ispanya faciasının yeni bir şeklini şarki Akdenizde de 
cihan Yahudiliğine istinad ederek Arapları ezmek istemekle vücude getirmek hevesinde oldukları anlaşılmaktadır. .............. 
Moskova - Volga Ingiliz planı etrafında 

mt1hteJif kanaatleı--
-------------

Fransa planı beğenmemekte 
Almanya ise muvafık buluyor 

muvafık ve maslahata 
telakki edilmektedir. 

uygun 

lngiltere ve 
Fransa 

Fastaki kopitülas. 
yonları kaldıra

caklar 
Berlin, 16 ( Radyo) -- İn

giltere ve Fransa, Fastaki 

kapitülasyonların kaldırılması 

tığı zaman kendisini kaybet- Martanın başında büsbütün 
medi, masumane bir tavır başka bir insan oluyor, o hid· 
takınarak: det ve şiddetten, o titizlikten 

- Rica ederim, kelimelerle kendisinden eser kalmayor ve 
oynamayınız.. Çünkü bu söz- cihanın en münis erkeği ola· 
feri hakiki manasile telakki rak kalıyordu. 
edersem, benim halim ve is- İmparatorun Martaya karşı 
tikbalim ne olur?. Benim gibi zaafı gittikçe artıyordu. O ka· 
basit ve zavallı bir kadının dar ki birgün mutat merasiın 
kalbi, kelimelerin bu kadar ile . vasiyetnamesini hazırlattı 
şiddete tahammul edemez! ve ölümünden sonra bütün 
Dedi. hükümranlık haklarının Mar· 

imparator, genç kadının sö· taya intikal edeceğini de res· 
zünü keserek : men tesbit etti. Yani Martayı 

- Ben de sözlerimin ciddi sade ismen değil, bilciimle 
telakki edilmesini istiyorum, hukuku ile imparatoriçe yaptı. 
Seni delicesine sevdiğimi artık :;.ı·: .ıı. 

anlamalısın ! Petro, Martayı nikahlama· 
Ve kuvvetli kolları ile Mar- dan evvel Ortodoks dinine 

tayı kucakladı, havaya kaldır- aldı ve fevkalade merasimle 
dıktan sonra : yeniden vaftiz ettirdi ve adını 

- Evet Marta, seni çıldıra- Katerina koydu ve bundan 

Kanalının küşatres
minde 55 bin mah. l 
kum af (olunacak 
Moskova 16 (Radyo)- Mos

kova ile Volga arasındaki ka
nalın küşat resminde 55 bin 
mahkum affedilecektir, Bunlara 
ayni zamanda işte temin olu
nacaktır. 

Kanal, 130 kilometre imtida-

Paris 16 (Radyo) - İngil
terenin, İspanya mes' elesinde 
teklif ettiği yeni plan, burada 
iyi karşılanmam1ştır. Bilhassa 
Cumhuriyetçilerle Frankoya mu· 
harib hakkı verilmesi keyfiyeti, 
Fransa siyasal mahafilinde in
fiali mucip olmuştur. 

Muhalifler ise, plan müna· 
sebetile hükumete hücum et· 

için aralarında 

başlamışlardır. 

sıya seviyorum ve öyle sanı- sonra Ka.terina, Petronun hiç 
müzakereye k" d b · · yorum ı sen e enı sevıyor · ayrılmaz ~şi oldu. 

dındadır . ---··---
Dniz muahedesi 
Pazartesi günü Rus

ya ile Almanya 
imzalıyacaklar 
Londra, 16 (Radyo)- fngil

tere Fransa ve Amerika ara· 
sında imzalanan Deniz muahe· 
desine Rusya ile Almanyamn 
da Pazartesi günü imzalamaları 

mukarrerdir. -.•. 
BayLebrun 

Belcika harp malul. 
' /erini kabul etti 

Fransanm Londra sefiri B. 
Koryen, dün gece ademi mü
dahele komitesi reisi Lord 
Plimotla konuşmuş ve izahat 
istemiştir. 

Fransız mahafili, bugün top
lanacak olan ademi müdahale 
komitesinden hiçbir netice 
beklememektedirler. 

Londre 16 (Radyo) - Mu
hafazakarlar partisi, İspanya 
işinde hükumetin bulduğu planı 
------

·Portekiz 
Paris 16 (Radyo) - Fransa Kontrol koymıyacak 

Reisicumhuru Bay Lebrun, dün Lizbon 16 (Radyo) - Por
Belçika harp maliillerini ka- tekiz hükumeti, bir daha kon-
bul etmiştir. trol koymak niyetinde değildir. 

• · Bu cihet, ademi müdahale 
Çin.Japon harbı baş· komitesi mahafilinde iyi kar· 

lamak üzere şılanmamıştır. 
Baştarcıf 1 Tlcl solıifede Mülayim kemeri 

dır. Hücum arabaları ve mitral)ÖZ· geri verdi 
]er askeri mevkilere ) erleştiriJ. 
mişlerdir. 

Tokyo, 16 (Radyo) - Ja-
pon askeri mahafili, Çine karşı 
şiddet istimal edilmesini talep 
eylemektedir. 

Hariciye nazırı Bay Hirota, 
bütün devletlere verdiği bir 
notada, Çin meselesinde Ja
ponyan ın hiçbir suretle tavas· 
sut kabul etmiyeceğini bildir
miştir. 

Amerika cumhur reisi Bay 
Ruzvelt, dün gece bütün na
zırları içtimaa davet etmiş ve 
Çin · Japon ihtilafını tetkik ve 
müzakere eylemiştir. 

Vaziyet çok vahim telakki 
edilmektedir. 

Pazar günü bir maç 
daha yapılacak 

İstanbul, 15 (Hususi) -
Amerikalı boğa ile Mülayim 
pehlivan arasındaki kemer 
meselesi bir türlü halledile-
memiştir. Amerikalı, yenilme
diğini id9ia eylemekte ve Mü
layim tarafından alınan keme
rini geri istemektedir. 

Bu vaziyet karşısında Müla-
yim pehlivan kemeri alaka· 
darlara teslim etmiş ve Pazar 
günü ikinci bir maç yapılma· 
sını istemiştir. Amerikalı bu 
maçı kabul eder ve yenilirse 
kemer Mülayime verilecek, 

galip gelirse kemeri alacaktır. 

Devlet demiryollarından; 
1 - 40 yaşından yukarı olmamak ve işletme merkezlerin

den öğrenilecek şartlarımızı haiz olmak şartile yüksek 
tahsil görmüşlerden stajyer hareket müfettişi alına· 
caktır. 

2 - İstekliler kendilerine lazım olan izahat ve tafsilatı al
mak için Ankara Haydarpaşa veya İzmir işletme mü
dürlüklerimizden birine müracaat etmelidirler. 

3 - ilk alınacaklara 130 lira maaş verilecek ve iki sene 

4 

staj müddetinin hitamında müfettişliğe liyakatı tasdik 
edilenlerin maaşları 151 liraya çıkarılacaktır. 
İmtihanda ve staj müddetinde temayüz edenlerden 
lisan bilenlerden lüzumu kadar bir sene müddetle 
Avrupaya gönderilecektir. 

5 - Son müracaat 5/8/937 dir. 16 21 26 2378 

-- -- - -

mektedirler. 

Berlin 16 (Radyo) -Alman lakki edilmekte ve Alman 
mahafili, İngilterenin İspanya noktai nazarına yakın görül-
hakkındaki planını iyi karşı- mektedir. Yalnız, gönüllülerin 
lamıştır. Bu plan, Almanlarca geri alınması mes'elesi müş-
kabili tetkik ve müzakere te· kül sayılmaktadır. ______ ._. ....... __. _____ _ 

Akdenizde miihim bir mevkii 
olan Türkiyenin metalıbatı 

nazara almak lazızmdır 
---------------Suriyeliler, müstekil Suriye için 

sulhun lüzumlu olduğunu 
elbette takdir ederler ... 

Paris'te çıkan Paris - Orient 
gazetesi, Suriyeliler hakkında 
şiddetli bir makale yazmıştır. 
Bu makalenin ehemmiyetli 
gördüğümüz noktalarını tercü
me ediyoruz: 

"Son günlerde Paris'te bu
lunan Suriyeliler arasında bir 
takım heyecanlıl tezahürat ol
muştur. Paris sergisinde Suri· 
ye ve Lübnan paviyonu açılır 
ken Suriye delegeleri merasime 
gelmemişlerdir ve kendileri is
tiklallerini almış olmalarına 
rağmen paviyonlarının müs
temlekelere mahsus mevkie 
konmuş olduğunu protesto et
mişlerdir. 

Suriyelilerin hissiyatlarını ren
cide olmuş görüyoruz. Bundan 
dolayı onları muaheze etmek 
istemeyiz. Fakat istiklalleri ile 
bihakkın müftehir olan Suri
yeli dostlarımız da modern 
milli telakkilere hürmet etme
lidirler.,, 

"Halbuki bugün gördüğü· 
müz şey nedir? Suriyede dini 
bir ferdiyetçilik meydana çı
kıyor. Bir panarab siyaseti 
üzerine kurulmuş taassup ha
reketi canlanıyor. Panarabizm 
başka şeydir, milliyetçilik ise 
tamamen başka bir şeydir.,, 

Arap memleketlerinin ikti· 
sadi ihtiyaçlar etrafında top· 
)anmaları, bir grup teşkil et· 
meleri.. Bu gerçekten arzu 
edilir birşeydir. Bu bakımdan 
Arabistanda yapılacak şey çok 
tur ve şimdiden bir takım is
lahat hareketleri bile başla

mıştır. Sosyoloğlar İslam esas
larına istinat ederek halk mo· 

dern telakkilere u;gun ye .i 
bir nizam vermek için iyi işler 
görebilirler. Ayni din rabıta· 
larile birleşen Araplar bundan 
istifade ederler. 

Fakat büyük bir Arap im· 
paratorluğu kurmak hayali .. 

Artık bu fıkrin tahakkuku 
çoktan geçmiştir. Tarih bize 
bunu pek güzel gösterir. 

Türkiye ile Fransa arasında 
İskenderun mes' elesi halledildi. 
Fransa bu itilafı imza ederken 

Suriyeyi terketmiş olmadı. Fran
sa eski taahhütlerine sadık 
kaldı. Fakat diğer tın;ıftan 
Suriyenin yakın komşusu olup 
Akdenizde mühim bir mevkii 
olan Türkiyenin metalibini de 
nazarıdikkate almak lazımgel
diğini takdir etti. 

Fransa Suriye için zararlı 
neticeler verebilecek bir ih
tilafı halletmekle çok makul 
harekette bulunmuştur. Eğer 
zaten Suriye devlet adamları 
Türkiye ile karşı karşıya yal
nız bırakılmış olsaydılar ne 
yapabilirlerdi? Ne yapmağa 
imkanları vardı?,, 

"Suriyeliler müstakil bir Su
riye için sulhun lüzumlu ol
duğunu elbette takdir ederler. 
Cumhuriyet Türkiyesi Balkan
larda mühim bir rol sahibidir. 
Eskiden Türkiyeye düşman 
olan Balkan milletleri şimdi 
onunla Balkan antantı yap· 
mışlardır. 

Türkiye Asya paktını imza 
ettiği zaman Suriye için de 
el uzatılacak kuvvetli bir dost 
ve bütün dünya yüzünde hatırı 
sayılır bir müttefik olacaktır . ., 

sun, buna eminim · Şüphe yoktur ki Romatof· 
İki sevdalı, bunun üzerine !arın Rusyasını, son . zaman 

birbirlerinin kucağına atıldılar, tarihlerin yeni Rusya dedikle· 
ateşli dudakları birbirini bul· ri Çarlık Rusyasmı Petro vü· 

dular ..... · · · · · · · • · cude getirmiştir. 
İlk busenin sarhoşluğu ge- Petre yetişmemiş olsaydı, 

çince, Marta; yeni Rusya doğmazdı; fakat 
- Petro • dedi - seni her gene şüphe yoktur ki, Kateri· 

zaman yanımda görmek isti- na Petronun hayatına karış· 
yorum.. mamış olsaydı, tarihler bugün· 

- Merak etme, Marta. Gö· kü şekli ile bir (deli Petrodan 
receksin ki seni çok yüksek- kaydetmiyecekti!) 
lere, tahta kadar çıkaracağım Katerina, Petronun hayat 
evet, seni Rusların imparato· ve siyasetini birçok defalar 
riçesi yapacağım. Sen de be· en büyük tehlikelerden kur· 
nim ile beraber Rusyayı idare tarmıştır; Pervet bataklıkların· 
edeceksin! Beni bu kararım- daki Baltacı vartası gibli. 
dan döndürecek hiçbir kuvvet Katerina, imzasını yazamı· 
>oktur· yacak kadar cahil idi . Tam 

Marta, imparatorun kendi- bir köylü idi. Rusyanın tarih 
sini pekçok sevdiğini anlamış ve mukadderatında fevkalade 
olmakla beraber, bu sözlere 
bir türlü inanmıyor, hatta ve 
tatlı bir rüya gördüğünü sa· 
nıyordu. Marta, Petronun şid • 
detli bir ihtiras altında kendi
sine böyle vaidlerde bulundu· 
ğuna hüküm ediyor ve başka 
birşey beklemiyordu. 

Halbuki petro hayatında ya· 
pamıyacağı bir sözü söylemiş 
adam değildi; söylediğini ve 
vaid ettiğini mütlaka yapardı; 
hayatında şakanın yeri yoktu! 
Martaya, yapmağa karar ver
diği şeyleri söylüyordu; Mar· 
tayı ilk andan itibaren pek 
çok sevmiş ve hayat ortağı 
yQpmağa karar vermişti. Pet
ro, vakıa şimdiye kadar bir 
çok sevda maceraları geçirmiş 
idi; fakat bu sonuncu aşkını, 
geçen aşkların hiç birjsine 
benzemiyordu. 

roller oynamasına bu cehl ve 
basitlik mani lolamamıştır. 

Bitti 

------------
lstanbulda 
Yangm oldu 

İstanbul, 15 (Hususi) -
Bugün Kurtuluşta gene büyük 
bir yangın olmuş ve itfaiye 
yetişinciye kadar sekiz ev 
yanmıştır. Nüfusça zayiat yok· 
tur. Hasar mühimdir. 

Zayi şahadetname 
1336 senesinde Cumhuriyet 

ilk okulundan aldığım .. şaha· 
detnameyi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükınÜ 
yoktur. 
Karşıyaka Alaybeyi Hengaın 
sokağı 53 say1lı evde oturan 

Mehmed Yargı kızı Rukıye 

lzmir Emrazı S~riye hasta· 
hanesi baştabipliğinden: 

Yeni Asır gazetesinin 4 Temmuz 937 tarih ve 9593 ve 
Birlik gazetesinin 5 Temmuz 937 tarih ve 2776 sayılarında 
miktarlarile muvakkat teminatları gösterilerek açık eksiltme ile 
alınacakları ilan edilen 11000 kilo ekmek 6000 kilo koyun 
eti 6000 kilo süt, 3500 kilo yoğurt, 2000 kilo arpa, 4000 kilo 
kepek, 400 kilo kuru fasulya 40 ton kok kömürü, 350 kilo 
makarna, 70 kilo şehriye, 1000 kilo patates, 2000 kilo pirinÇı 
3500 kilo saman, 600 kilo soğan, 500 kilo sadeyağı, 400 kil0 

sabun 1000 kilo şeker, 800 kilo taze kabak, 600 kilo taıe 
fasulya, 1200 kilo tomates, 1400 kilo patlıcan, 21 kalem ihti· 
yacı ikinci açık eksiltmelerinin bitiş tarihi olan 10 Temmuz 
937 den itibaren bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. istekliler 
her Cumartesi günü lzmir Emrazı Sariye hastahanesinde saat 
11 de toplanan komisyona muvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte müracaatları. 2394 
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Dahiliye Vekaleti 
Gıda maddeleri üzerin. 

deki ihtikara nihayet ve
recek tedbirler alı yor. 

Fiati (100) Para 

ispanya Cumhuriyetçileri Taarruza Devam Ediyo 

'-

Japonya, Sahar ile Hopeyin istikla
lini istemekte ısrar ediyor 

Pekin~ civarında 30 Çin fırkası fahşit edilmiş 
bulunuyor Japonlar da mütemadiyen yığıyor 

Çekoslovakya 
Almanları 

Akaliyetlerin hak
larını istiyorlar 
Prag 17 (Radyo) - Çekos

lovakyadaki Almanların lideri 

B. Haylan, akaliyetlerin hu

kuku hakkında uzun bir söy· 

lev vermiş ve Çekoslovakya

daki Almanların haklarını is· 

tem iştir. 

Japon topları 
Paris, 17 (Radyo) -Pekin- Pekin 17 (Radyo)- Şimali 

den alınan son haberlere göre, Çin' de başlı yan Çin - Japon 
Çin-Japon ihtilafı, vahametini müzakereleri devam ediyor. Ja
muhafaza etmektedir. ponya, Sahar ile Hopeyin is-

iki taraf arasında başlıyan tiklalini talep etmekte ısrar 
müzakereler cereyan ederken, ediyor . 
askeri harekat ve sevkiyat ta Tokyo, 17 (Radyo)- Japon
bir dakika bile durmamak- ya Harbiye Nazın, yabancı 
tadır. Bu yüzden, ani bir matbuat mümessillerine beya
hücum vukua gelmesi ihtimali natta bulunmuş, Çinde Japon
alakadarlarca kuvve~li görül- ya aleyhine propaganda ya· 
m~ktedir. pılmasın~ müsaade edilmiye-

ceğini söylemiştir. 

Çin ordusu, Sahar mıntaka

sına giden şimendifer hattını 

muhafaza etmektedir. Şimdiye 

kadar Sahar havalisinde 30 
Çin fırkası tahşit edilmiş bu
lunuyor. 

Paris 17 (Radyo) - Alman 

B. Haylan, aksi takdirde 

Almanların mesuliyet kabul 

edemiyeceklerini söylemiştir. 

bandıralı Jcvark vapurunun, etmiş ve Şimali Çinde birleş
Çin ordusu için birçok mü· mek istiyen Japonların, büyük 
himmatı hamilen Çin limanla· bir tehlike teşkil eylediğini 
rına vasıl olduğu Şangaydan söylemiştir. 
haber veriliyor. Sefir, Japonların, Pekin ci-

Islanbul 17 (Hususi) - ]a- varında mütemadiyen askeri 
ponya, üç milyon ihtiyat as· tahşidat yapmakta olduklarını 
keri silah altına çağırıyor. ilave eylemiştir. 

Londra, 17 (Radyo) - Çin Çin hükğmeti, büyük dev· 
sefiri, dün gece İngiltere hari· letlerin hepsine ayni müra• 
ciye nazırı Bay Edeni ziyaret caah yapmıştır. 

------------... --.--~----~---~ 
Suriye fevkalade komi

I seri Kon~.~.ö~ i\'Jartel 
Antakyada Hatay ana yasasını 

mühim bir nutukla ilin etti 

Yunan 1 ~~--------·--·~·~·~ Paris sergi- rr-. ·~~ ... ~llllftı 
Sanayicileri 

Mühim bir tayyare 
ianesi temin ettiler 

General Metaksas 
Atina 17 (Radyo)- Yuna· 

rıiıtanda tayyare ianeıi faali· 

Yeti devam etmektedir. Yunan 

fabrikacıları ve sanayicileri 

Başvekil general Metaksasa, 

tayyare ianesi olarak 45 mil· 

ltıilyon 500 drahmiyi taahhüt 

•ltıa aldıklarını bildirmiılerdir. 

sinde 
31 hırsız ya .. 

kalandı 
Paris, 17 (Radyo) - Paris 

sergisi açıldığındanberi 31 hır· 

sız yakalanmıştır. Bunların, bir 

kısmı Fransız ve diğerleri 

ecnebidir. 

Bay Delbos 
Sefirleri kabul etti 

Paris 17 (Radyo) - Fransa 

Hariciye Nazırı Bay İvon Del

bos, dün Rus sefiri Bay Suriç 

ile Yugoslavya sefiri Bay Su· 

zuski ve Polonya Sefiri Bay 

Lokaçeviçi kabul etmiş ve 

uzun müddet konuşmuştur. 
----.·------

Taksi fiatleri 
ucuzladı 

Benzin fiatlerinin ucuzlamış 

olması sebebile belediye, taksi 

otomobilleri ücretlerini de in· 

dirmiştir. Tenzilatlı taksi tari· 

fesinin tatbikine dünden iti· 

haren başlanmıştır. Taksi oto· 
mobillerinden yarısı, saatlerini 
yeni tarifeye göre ayar etmiş· 
lerdir. Dün belediyece umumi 
bir kontrol yaptırılmış, taksi 
saatlerini yrni tarifeye uydur
mayan otomobiller, seyrüsefer· 
den menedilmişlerdir. 

Antakvadan 
Adana, 16 (A.A.) - 14 

Temmuzda resmen ilan edilen 
Hatay rejimi münasebetile 13 
Temmuzda Antakyayı ziyaret 
eden Suriye ali komiseri Mar
tel belediye binasında söyle
diği nutukta demiştir ki: 

"Sancak halkına memleke· 
tinizin kanunu esasisi hakkın· 
da beynelmilel mühim müza· 
kerelerini cereyan ettiği devre 
geçtikten sonra bir sulh ve 
müsalemet muhiti içinde İs· 
tikbale doğru hangi bir ruh 
içinde teveccüh etmek mu· 
vaf ık olacağını tayin etmek 
için sizlerin aranıza gelmeyi 
lüzumlu gördüm. Sancakta 
yaşıyan halkın mezhebin ihti· 
lafı konuşulan dillerin taadü· 
dü Cenevre meclisince 29 Ma· 
yıs tarihinde kabul edilen me
tinlerin ihtiva ettiği ahkamın 

mülhem olduğu prensibleri 
ittihaz ettirdi. 

Hayatı umumiyenin muhtc· 
lif tezahüratında işbu yeni va
ziyetin kuvveden fiile çıkarıl· 

bir görünüş 
masına ahenktar teşriki mesai 
etmek için Sancak halkını teş· 
kil eden anasırı muhtelifcnin 
yekdiğerinden münfail görün· 
düklerine rağmen siyaset ale
minde kafi derecede kemale 
ermiş olduğunu isbat etmek 
sizlere aiddır. 

Ben bilhassa vaziyeti içtima· 
iyeleri veya nüfuzu şahsiyeleri 
dolayısile vatandaşlarının tabii 
rehberi olan zevata hitab edi· 
yorum. Asayişin temini mesu· 
liyeti kendisine teveccüh ettiği 
müddetçe Fransanın memuri· 
yeti mahsusasını bila taksir ve 
bitarafane olarak icra edeceği 
teminatı kendilerine getiri· 
yorum. 

Her yanda sükunun idamesi 
ile herkesin kendi mesaisini 
kemali rahatla takib etmesi 
için umumun yardımına gü
venmekte esasen Fransa hak· 
lıdır. Mukadderatına müşterek 

; kaldığı Suriye ile komşu Titr· 
kiye arasında Sancak bir ih
tilaf sebebi değil bilakis Su· 
riye ve Türkiye milletlerine 

Madrit şehri top . 
ateşi altında -GeneralFranko,radyo ile lsp 

yol halkına bir söylev verece 
.-

) 

Madridden 
Madrid 17 (Radyo) - lh

tilalcilerle cumhuriyetçiler ara· 
sındaki muharebe devam edi
yor. ihtilalciler, dün obüs top 
ları kullanmışlardır ve muhte
lif mahallelere mermi atarak 
müthiş tahribat yapmışlardır. 

Paris 17 (Radyo) -. Havas 
ajansının Aragon muhabirine 
göre, ihtilalciler, cumhuriyet
çileri tazyik etmektedirler. 

Son alınan bir mevziide 400 
cesed bulunmuştur. 

Paris 17 (Radyo) - ihtilal
cilerin Almirante Çervera zırh
lısı, Satander limanına girmek 
istiyen bütün lngiliz vapur· 
larım takip etmekte devam 
ediyor. Bu hareket, lngilte
renin infialini mucip olmak· 
tadır. 

Paris, 17 (Radyo) - ihtilal· 
ciler, lskoryal ile Madrid ara
sında cumhuriyetçilerle şiddetli 
surette harbediyorlar. 
Onbeş gün içinde devam 

eden harpte, ihtilalciler tara-

görünüş 

fından cumhuriyetçilere aid 67. 
tayyarenin düşürüldüğü iddia 
olunuyor. 

Salamanga 17 (Radyo) -
ispanya harbının başladığı ta· 
rib, bu ayın 18 i olarak tes

bit edilmiştir. Bu münuebetle 
general Franko, radyoda lı· 
panyol milletine hitaben bir 
söylev verecek ve harbın se
beplerini izah edecektir. 

Salamanga, 17 (Radyo) -
ihtilalciler tarafından esir edil· 
miş olan komünist partisi reiıi 
Oliver Garçiya dün kurşuna 
dizilmiştir. 

Komünist lideri, kurşuna di

zilmedan evvel dini vazifelc· 

rini yapmış ve harbe nihayet 

verilmesi lüzumuna mani oldu· 

ğunu söylemiştir. 

lngiliz 
Manevraları • 

Sir Samoel Hoar za. 
Ademi miidaha- bitana teşekkür etti 

le komitesinde 
Ruslarla Fransızla
rın itirazları hoş 

görülmedi 
Berlin, 17 (Radyd) - Al

mam siyasal mahafili ile Alman 
gazetelerı, İspanya işlerine ade· 
mi müdahale komitesinin dün
kü içtimaında Rusya ile Fransa 
tarafından ileri sürülen itiraz· 
lardan uzun uzadı} a bahsey
lemektedirler. 

Gazeteler, iki devletin, bun
dan sonraki müzakerelerde 
müşkülat çıkaracaklarını iddia 
ediyorlar. 

dostluklarını takviye edecek 
vesaiti teshile mahsus bir un
sur olmalıdır. iki komşu dev
let arasında münasebatı dos· 
tanenin teessüsünü temenni 
etmekte, Türkiye için hiçbir 
- Devamı 4 ncü sahi{ede -

Sir Samuel Hoar 
Londra 17 (Radyo)- Sir Sa

moel Hoar, cenubi lngilterede 
yapılan manevralarda hazır 
bulunmuş ve zabitanı tebrik 
ettikten rnnra kusurların der· 
hal tashih edilmesini temenni 
eylemiııir. 



Sabite 2 

Ciör __ 
__ ,_,_Kızını Al 

An sını 

Yazan: Sermet Muhtar No. 34 
- Haşa, o gibi zehaplar· 

da değilim. Fuzuli şeylere ne 
azet teyzeciğim! derken, Ha

f ze, galip ve muzaffer, adeta 
irada savururcasına emretti: 

- Şimdi beni dinle, dik
katle kıılak ol. Yavruc1Jğuma 

nikahı kıyacağını anladık, inan 
dık ve memnun olduk; eyval
lakl Fakat peşinen bir iki sö
züm var. Münasip bir semtte 
en a~;ığı üç dört odalı bir ev 
tut<c ığın tab ı i. Evi döşeyip 

d yayacağına, lazım olan bü· 
t n eksığı gediği tamarn'ıyaca

ğıııa da şüphı· yok. Gı·lgele

lırn n ı kah diye bir sÜııt>pe 

ima ııla iki ınıskirı ş ıh i t gt"lip 
ta J mi B n dt-' vard .ml Biz 
d Al ı ah için şah ı tlık edniz!) 

1 

yollu, hf\yali katip Sal hirı ka· 
ragözü kocaya vermt·si gibi 
ma,kara, kupkuru bir nikahla 
yasağı savmak kat'iyyen ola
maz. Allah ruzi kılmasın.Böy
lesine ben razı değilim, taze
cik de razı değıldir, işittin 
mi iki gözümün elifi? 

Hafıze birden, yerinden 
sıçradı. 

- Bu dükkanın bir köşe· 
ceğinde asılı bir mushafı şerif 
yok mu? Diyerek gözlerini 
fıldır fıldır etrafta dolaştırı
yordu. 

Duvardakf çerçevesi çarpık 
camı toz toprak içinde duran 
(Müstakim ol Hazreti Allah 
utandırmaz seni) mısrası yazılı 
levhaya gözleri ilişti. 

- Mushafı şerif yoksa işte 
ayeti kerime bıJrada.. diyerek 
yine bir hamle ile bir iskem
lenin üstüne çıktı. Boyu lev
haya yetişmiyordu. Çerçevenin 
bir kenarından tulup aşağı 
e,2-di; dudaklarını yapıştırdı: 

- Kelamı allahı öpüyorum 
işte, müslümansan insan ba
na. Düğün derneksiz, tel du
vaksız Edaçımı alırım, kendi
me karı ederim sanıyorsan al
danırsın .. 

Sermümeyyiz beyin süklüm 
püklümlüğünden, şidi de koca 
~arının biti kanlanmıştı. Eli 
böğründe cevap bekliyordu. 

Kemankaş, bu ültimatoma 
karşı da baş eğdi; iki göz 
kırptı; (Hay hay!) diye mırıl
dandı Hafizenin hala iskemle 
üstünde, suratı asık vaziyette 
Cfurduğunu görünce, daha te
min etmek için, hemen yanına 
seğirtti. Avucunu, levhanın si
nek terslerile mülemma camına 
yapıştırdı. 

- Nah, ben de elimi bası
yorum. Tekliflerinin kaffesi 
bitemamiha kabulüm hanım 
teyzeciğim! .. 

Hafize, bütün bu kararları 
1 

Edaya hiç çıtlatmadan, geçir-
tivermişti. Önce, kendi evini 
peşkeş çekmek cihetini dü
şünmüştü. Evi dört odalıydı. 
Alt katta kiracı v .. rdı ama 
çıkarılması kolay .. 

Şahabın oraya güvey gir
mesi mükemmel olacaktı. Fa
kat kendisinin etrafa nam 
salmışlardan olduğunu hatır
ladı. Herifin midesi bulanı
verirse.. Elalem ne demez 
diye o taraflara yanaşmazsa .. 
(Bunda bir maksat var. Kim 
bilir karının meramı nedir?) 
zehabına düşerse ... 

Jyisi mi, şimdilik, dilediği 
yerde bir ~v kiralasın; sonrası 
ltolav 

Teferrüatın da pazarlığına 

giriştiler. Buyurun Hafizenin 
yeni tekliflerini: Evvela Şahap 
Bey, iki, nihayet üç günün 
içinde, evi tutacak. Döşeme 
dayama, eksik ve gediğin ta
mamlanmasını da-acele işe 

şe tan karışır lafı ağız tambu
rasıdır- üç dört günün içinde 
başaracak.. Hulasa, bir haf· 
taya kadar, yuva kurulup hazır 
edilecek. 

Saniyen, söyleye söyleye dilde 
tüy bitirilecek değil a, yavru· 
cak bakire.. Bakire kısmına 
ağırlık vermek gt'rektir. Vakıa 
dairelere devam ederek şunun 
bunun ay l ıklarını almak dola· 
yı sile kaz:rncının çok olduğu 
ht-r h ıJd.. parası · bulunduğu 

öte .; ı nin hniki:ı •n ağzında am
ma •şit h- inanma. 

Z.ıvallıcığın eline geçen de
VPde kuhk mesabesinde. An· 
cak kör ooğazlarına yetişiyor, 
yetişmiyor. B naenaleyh, hiç 
değilse 70, 80 lira kadar bir 
ağ"ırlık verilml"'li ki çeyize çime· 
ne ve en lüzumlu cihetlere 
sarfedilsin. 

Çırçıplak gelin olmak kim
de görülmüş?.. Kıza çamaşır 
mamaşır, hamam mamam ta· 
kımı, gelinlik, sabahlık, paça· 
lık .. Güveye bir bohça yüksek 
kırat çamaşır; kol düğmesi, 
kıravat iğnesi, tütük tabakası. 

· Arkası var -

İzmir ikinci hukuk mahke
mesinden: 

lzmirde oturan tüccardan 
Muzaffer ile karısı Hasan kızı 
Ayşe aralarında mütehaddis 
boşanma davası sonunda: t<t· 
rafların boşanmalarına ve ge· 
çimsizlikte kabahat Ayşede 
bulunduğundan yeniden bir 
sene müddetle evlenememesine 
ve masarifi muhakeme olan 
1284 kuruşun davacı vekili 
için takdir olunan onbeş lira 
vekalet ücretiyle birlikte müd· 
deaaleyh Ayşeden alınmasına 
temyiz yolu açık olmak üzere 
5-7-937 tarihinde karar veril
miş olmakla H. U. M. K. nun 
maddei mahsusasına tevfikan 
tanzim kılınan ihbarname elyevm 
müddeaaleyhin ikametgahının 
meçhuliyetine mebni mahkeme 
divanhanesine talik kılındığı 

tebliğ makamına kaim olmak 
üzere keyfiyet ilan olunur . 

İzmir dördüncü mıntaka ta
pu sicil muhafızlığından: 

lzmirde Mesudiye mahalle· 
sinde Sade sokağında 7 kapı 
sayılı sağı Boskoviç varisleri· 
ııin şimdi Kınacı Osman evi 
solu Nusret ve Fevziye evi 
arkası Mehmet Nuri ve İsmail 
Hakkının evi ve bahçesi önü 
sade sokağı ile çevrili bir ev 
Teodora Boskoviçin, hari
cen satın almak suretile 

Jsenedsiz maliki olduğundan 

ve onun ölümile varislerine 
kaldığından bahisle yeniden 
tescili ve kısmen satışı istenil
miştir. Tapuca uygun kayıt bu
lunamadığından 27171931 Salı 
günü mahallinde tahkikat ya
pılacaktır. Bu evin mülkiyetin
de, sınırında, diğer her hangi 
bir ayni hakkm da ilgisi ol
duğunu iddia eden varsa ogün 
mahallinde tahkikat memuruna 
yahut o güne kadar İzmir dör
dün.CÜ mıntaka tapu sicil mu
hafızlığına belgelerile• birlikte 
müracaatları bildirilir. 

(Ulusal Birlik) 

ahcıllğımızın in
kişafı hakkında 

------

Nasıl tedbirler itti-
hazı lazımdır. 

Halıyı bir ihracat malı ola
rak ele alarak diriltmek la
zımdır, fakat bugün bu geniş 
işi canlandırmak, teskilatlan
dırmak bu zamanda artık 

ferdin kudreti fevkindedir. Zira 
buna muhassas hususi sermaye 
çoktan dağılmış ve kendisine 
başka sahad~ iş temin etmiş 
bulunmakta, dev!etin verdiği 
diğer nimetlerden hissesini 
almaktadır. Onun için hususi 
sermayelerin hal cılığa dön
mesi ihtimali yok gibidir. 

Halıcılığın bugün ortada 

kalan kısmı yalnız ha1kın en 
fakir ve yoksul taba kasını 
teşkil eden zavallı işçileri ve 
perakende dahili tacirleridir. 

Bin~enaleyh kalkınmayı her 
işimizde olduğu gibi yine 
devlete ve onun yardımına 
bırakmak ıztırarı vardır. Bütün 

halı işlerini bir araya getire

cek, hissedarları yalnız halıcı 

ve ışçısı olan harici işleri, 

ihtiyacı, talep ve fiatı, satışı 

tanzim edecek, dünya halı 
hareketlerini takip ve teknik 
hususatta, resimlerde ıaman 
ve zemıne uygun ıslahatı te
m in edecek, işçinin yevmıye 
ve sair hususatı ile alakala
nacak, idare masraflarını son 
derece asgari hadde indire
cek, imalat inhisarını haiz 
müstakil bir şirket kurulması, 
ve bu şirkete - kalkınıncaya 
kadar - devletin her türlü 
yardımını esirgememe)ii ve 
diğer sanayia verdiği prim· 
!erden hisse ayırması lazımdır. 
Bilhassa devletin muktazi ser-

mayeyi temin etmesi kalkın
manın başlıca şartlarını teşkil 
eder. 

Bu tarzda kurulacak bir şir 
ket sayesinde halıcılık - evvela 
te kili halıcılığa dahil yerler 
işçilerini ele aldıktan sonra 
yavaş yavaş faaliyet sahasını 
diğer perakende sahalara teş

mıl ederek-büyük bir inkişafa 
mazhar olur ve az zamanda 
dirilerek memlekete faydalı 
bir hale gelir. 

Burada en mühim mes'ele 
bu işin ehemmiyetile mütena
sip bir sermayenin meydana 
getirilmesidir ki bu, senelik is 
tihsal kudretimizin kıymetine 
müsavi bir para yani en az 
5,000.000 lira demektir. 

Halı işçileri, bittabi böyle 
muazzam ser:nayeyi bir araya 
toplayamazlar. Fakat eğer 
devlet, bu sermayenin ilk 
mütedavil kısmı olacek olan 
nısfını temın etmek suretile 
bu şekilde faydalı, verimli ve 
koruyucu bir teşekkül doğma
sına müzaheret ederse diğer 
nısfını, ortakların, zamanla te
darik edebileceklerini kuvvetle 
tahmin ederim. 

Teferruata girişmekten ha
zerle ana hatlarını hulaseten 
arzettiğim ve daha pek çok 
uzamak istidadında bulunan 
bu bahsi burada keserek her 
şeyt yerinde ve zamanında 

yapmasını bilen muhterem İk
tısat Vekilimiz Celal Bayar
dan senelerdenberi sürüp ge· 
len bu müşküle ;de bir çare 
bulunmasını dilerim. 

Sıtkı Zorlu 

Kitap derleme dairesi 
Türkiyede çıkan;eserleri (Bibliografya) 
cildlerinde mükemmel surette neşrediyor 

(Basma yazı ve resim der· 
leme direktörlüğü) idarehane
mize 1934, 1935 ve 1936 
seneleri Türkiye neşriyatı hak· 
kındaki Bibligrafya cildlerini 
idarehanemize göndermiştir. 
bu münasebetle bu direktör
lük hakkında şu malumatı ver· 
meği muvafık buluyoruz: 

Basma yazı ve resimleri 
derleme kanununa göre fstan· 
bulda- kurulan "Basma yazı 
ve resim derleme direktörlü· 
ğü,,nün kuruluşunun dün dör· 
düncü yıldönümüydü. 

Bu münasebetle dairenin 
üç yıllık çalış~a faaliyeti hak· 
kında alakadarlar~ bir fikir 
vermek üzere bir toplantı ya-
pılmıştır. Bu müddet zarfında 
derleme direktörlüğünü yüz
lerce kişi gezmiş ve alakadar· 
ların verdiği izahatı dinliyerek 
yapılan işleri büyük bir alaka 
ile gö .. müşlerdir. 

Ziyaretçiler, en vygun bir 
maksadın en iyi idare edilir 
bir şeklini almış olan bu yer
de beş on dakika geçirmekle 
gerçekten mesud olmuşlardır. 

Hele 1937 yılının daha üç 
gün evvel biten ilk altı ayın

daki yayının mükemmel bir 
bibloğrafyasını bir cild haline 
getirilmiş, basılmış, neşredil· 
miş görünce müessesenin va
zifesindeki titizliğe ve başan
lığa ha ran kalmışlard 1'. 

Cumhuriyetin bu pek isa
betli tesisi sayesinde bugün 
cumhuriyet eserlerinin neler 
ve ne kadar olduğunu, kimle
rin nelere dair hangi eseri 
vücuda getirmiş bulunduğunu 
tanı bir sıhhatla öğrenmiş bu
lunuyoruz ve gene bu sayede 
fikir, tetebbü adamlarına bü
yük zaman tasarruf ettirecek 
bir kılavuza kavuşmuş oluyo· 
ruz. 

Memnuniyetle öğrendiğimize 
göre direktörlük Türk bibli· 
yoğrafyası üzerindeki bu ça
lışmalarını cumhuriyetten ev
vele doğru ve Türkiyede 
tabaatin başlamasından itiba· 
ı en bu yoldaki milli varlığı· 
mızı tahakkuk ettirmeye de 
teşmil etmektedir. 

Müessesenin bu himmetini 
resmi ve hususi hel' türlü mü
zaherete layık gördüğümüzü 
söylemek vazifemizdir. 

Derleme direktörlüğü şim
diye kadar altı bibliyoğrafya 
vücuda getirmiştir. Bu bibli
yoğrafyalar 1626 yılındanberi 
memleketimizde çıkan bütün 
eserleri kısım kısım tasnif ede
rek, her biri hakkında izahat 
vermektedir. 1926 yılından 
önce bulunan eserler 
dikkate almmıştıı . 

1937 yılının ilk altı ayında 
967 kitap ve risale, 19 harita 
( Deoamı4 iincü sahifede ) 

17 Temmuz937 

Uzak Şarkta 
Japon - lngiliz menfa-

• 
atı çarpışıyor 

İngilterenin Singapur deniz 
üssünün askeri kıymetini teh
likeye düşüreçek bir planın 
Japonlar tarafından tatbik 
edılmek üzere oluşu, şarktaki 
lngiliz makamlarını endişeye 
düşürmüştür. 

Bu plana göre, Birmanya 
ile Siyamı Malatyaya bağlıyan 
dar mevkide Japonlar tarafın· 
dan bir kanal açılacaktır. . 

Tatbik edildiği takdirde, ln-
gilterenin Singapurda 11,000,000 

1 

ı 
l 
1 

sterlin sarfile vücuda getirilmiş 1 

müdafaa tesisatı znrar göre· 1 

cektir. 
Siyamda, Japon nüfuzunun 

gittikçe arttığı görülmektedir. 
Kanalın açılacağı mevkide Si
yamda bulunuyor. Binaenaleyh 
bu muazzam işe başlanmadan 

evvel Siyam hükumetinin mü
saadesini almak lazım gelecek· 
tir ki, Japonya bunun zemini
ni hazırlamaktadır. 

Fakat İngiltere, Holanda 
ve Fransanın, Japonya tara
fından tasavvur edilmekte olan 
böyle bir plana şiddetle itiraz 
edecekleri anlaşılmaktadır. 
Çünkü her üç Avrup memle-
ketinin de, Japonyanm açacağı 
bu kanal dolayısile müstemle
keleri, ticaret ve deniz yol
ları tehdit altında kalacaktır. 

İşin asıl mühim tarafı şu
radadır: 

Kanalın açılacağı mevki, 
kadar Singapurun 600 mil 

yukarısında bulunuyor. 
Kanalın açılması sırasında 

ilk tesadüf edilecek seddi yık
mak ve içerisinden yol açmak 
için on milyon sterlin sarfı 

l&zım gelecekse de, az ötede 
tesadüf edilecek Poktan şeh
rini biraz daha genişletmek 
kamal işi tamamlanacaktır. 

}aponganın istifadesi 
ne olacak? 

Kanal bu suretle açıldıktan 
sonra Japonyanın istifadesi 
şu ôlacaktır: Japon donanması 
Hind Okyanusuna gitmek üze· 
re yola çıkfiğı zaman, bu ka· 
naldan geçmek suretile 1200 
mil tasarruf edecektir. Ayni 
zamanda Singapur yakınlarına 
düşmekten kurtulacakhr. 

Ayni kanalın İngilizleri ala· 
kadar eden diğer bir ciheti 
de, yüksek ticaret kıymeti 
olmasıdır. Gemiler. buradan 
geçerlerlerse, Hindistan, Af-
rika ve Avrupa seyahatlerinde 
takriben üç gün kazanacaklar
dır. işte Japonların da bu ka· 
nalı açmak için ileri sürdük-
leri mazeret bilhassa budur·. 

Bu mesele, İngiltere parla
mento~unda d~ mevzuu bah
solmuş ve mebuslardan yüz-
başı Rdyd Japonların açmağa 
teşebbüs ettiği böyle bir 

Eğer böyle bir kanalın in· 
şasına mani olmak istesek, bir 
şey yapmak imkanı yoktur. 
Siyamlılarla Jabonların müş-

terek birçok menfaatleri var· 
dır. 

Sabık İngiliz meb'uslarındao 
olup şimdi deniz ticaretile iş· 
tigal eden Heyls garbe doğru 
kestirme bir yolun Japonlar 
için büyük ehemmiyeti olaca· 
ğını söylemi~ ve şunları de· 
miştir : 

Son defa Uzak şarka gitti· 
ğim zaman, bu kanalın açıl-
ması mes' el esi açıktan açığa 
konuşuluyordu. Benim şahsi 
noktai nazarıma göre, Japon· 
ya bu isi hemen yapacak va· 
ziyette değildir. Çünkü, böyle 
bir kanalın açılması, Panama 
kanalının açılması kadar mas· 
raflı olur. 

Fakat Tokyodan son gelen 
haberler, Japon hükumetinin 
bahriyeye genis tahsisat ayır-
- /Jv."'"'" 3 ndi c11lıilvıl"-

-İzmir birinci icra memurlu· 

ğundan: 
Bir borçtan dolayı tahtı ter· 

hine alınan Pınarbaşı köyünü~ 
Hacılar bahçeleri namı diğer~ 
Uluyol mevkiinde kain ipoteklı 
Yirmisekiz dekar şeftali bah· 
çesinin nısıf hissesi 4000 11iğİ kıymeti muhammine ile 20 
937 tarihine müsadif Cumıı 
günü saat 11 de açık artırın3 

suretile satılığa çıkarılacaktır· 
Bu artırmada satış bedeli mu· 
hammen kıymetin yüzde yet· 

miş beşini bulmadığı tak?.ir~~ 
en çok artıranın taahhüdu b 
ki kalmak şartile satış onbeş 

. r· 
gün daha uzatılarak ikincı 8 

..sa· 
tırması 4/9/937 tarihine mu d 
dif Cumartesi günü saat 11 e 
yapılacaktır. e· 

Bu artırmada dahi satış ~ 
· uı· deli muhammen kıymetin Y ,, 

de yetmiş beşini bulmadıg' 
takdirde 2280 No. lu ka0009 

tevfikan ecil olunacaktır· lşb; 
gayrimenkul üzerinde herhaO 
bir şekilde hak talebinde ~~~ 
lunanların işbu ilanın _tar~n 
neşrinden itibaren yirm~ g~e 
zarfında ellerindeki vesaık ı t 

.. cıııı 
birlikte dairemize uur~·d'r• 
etmeleri lazımdır. Ak i ta~ bı 't 

. ·11· l ca 1 de hakları tapu sıcı ı ı e w 
11
, 

olmıyanlar paraların paylaşAır· 
Sından harir bırakılacaklar . 

y 'h rı· 
Şartname 31-7·937 tarı 'ıı· 

den itibaren herkese açık b ~ 
k. ve' 

lundurulacaktır . Mütera ım ıe· 
gi ve tanzifiyeden olan ·bdefl 
<liye rüsumu artırma bedelın ~ 
tenzil olunur, yüzde iki buçll 
dellaliye müşteriye aittir. ll~ 

Taliplerin yüzde yedi bbuvo~ 
·ır 8 pey akçasını veya mı. 1 dai· 

itibar mektubunu hamılen oP 
d yas• remızın 937-1153 ~.5 acaııt· 

ve icra münadisinc mur , ... 
lzm "rPamukMensucatı 

"arka kapı,, nın, sevkülceyş 
vaziyetine mühim derecede te
sir edeceğini söylemiş ve de
miştir ki: ları ilan olunur. 

Türk Anonim Şirketi 
~irketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınard. dı~ 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, .Köpekbaş: Değır~eıi 
Geyik ve Leylek Markalarını havı her nevı Kapot ll' 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mens 
catına faiktır . 
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