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~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. 



Sahife 2 (Ulusal ·sırlik) 16 Temnıuı937 

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~ 
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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 


