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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 . 

Telefon 
T g adr 

o~ 221 3067 
it 



~ahife 3 (Ulusal Birlik) 11 Temmuz 9.37 

I~ ı Uzak şarkta ıo ivier ve şü-ı-'-1-,.1-"' -~~--•• ------, 1 (Baştarafı 2 inci sahifede) kA L. •t d &'J ı ı· ll ustıcat 1 
• ._-6 dığını bildirmektedir. Bu de- re a51 imi e 1 

lliklige 1 Hayatı olduğu gibi kabul 
etmek gerek ! 

yerinde.. Parmaklığın kena- rece varidatının hemen yarısı t T •• - ,, • 1- • 
rında. Gözlerini aşağıya, suya bahri ve berri inkişafa sarfe· vapur acen ası r o 11 111 . 1 r K et 1 

~Geceydi. Gökyüzünde ağır, 
~ a bulut gölgeleri, biribirini 
°'-'alıyordu. Koskoca şehrin 
~ınları• üstünde fırtına uğul· 
llyor, erganun gibi derinden 
~ltu çıkarıyordu . Açık bıra· 
~lan herhangi bir kapı , gürül
d Yle kapanırken, çatırdılarda 
~ U:yuJuyordu. Bazı bazı karla 

dikmişti. Simsiyah suyun de- dilecektir. Birinci Kordon Rees binası 
rinliğine göz daldırıyordu. Gelecek seneki Japon deniz Tel. 2443 Halkapınar kumaş fabrikası 
Zaten soğuktan üşüyordum; bütçesi 47 milyon sterline çı- THE ELLERMAN LINES LTD. 

•tışık yağan yağmur, diimdüz 
'sfalt üstünde yakıhyordu. 

şimdi bir ihtimali tahayyül kabilecek gibi görülüyor. "OPORTO" vapuru 10 tem· 
etmekle büsbütün üşüyerek, Sundag Chronicle muzda LIVERPOOL ve SWEN-
ürperdim. SEAdan gelip yük çıkaracak. 

Vah biçare, Allah rızası Fratelli Sperco "POLO,, vapuru ıo tem· 
için ona yardım etmeli, düşün· muzda LONDRA ve HULL ve 
cesini benimsedim. Ve ona Vapur acenfasz ANVERSten yük çıkaracak ve 
yardım edecek te, bendim, ZEGLUGA POLSKA A. B. ayni zamanda LONDRA ve 
kararımı verir vermez, bir KUMPANYASI HULL için yük alacaktır. 

Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sat_lam, Zarif ve Ucuzdur 
Yenı yaptıracağınız elbıseler içın bu m!.mulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
b karın sulusepken yağdığı 
bu gecede, evden dışarıya çık-
llt. Fırtına, pelerinimi kavradı 
[tna_?Jası için, şapkamı başım· 
n' guçle tutuyordum. Rüzgar 
e adım adım mücadele ede· 

anda koluna yapıştım. "LECHISTAN" motörü 21 THE GENERAL STEAM NA· ' 
- Geliniz, betbaht, dedim, Temmuzda beklenmekte olup VIGATION LTD. 

Birinci kordonda 186numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR o~lu 

·"1ı ' . ''" ·-·< ,"ı>• ~ . ' ' ' .. ·' •. ... ~- · .... ·.~~ . "· "':.~ . . ~ . • Birinci sınıf mutahassıs bu yer, size göre bir yer de- ANVERS, GDYNIA ve DAN- "ADJUTANT,, vapuru Ha- ı 
ğildirl ZIG limanları için yük ·ala· ziran sonunda gelip LONDRA . 

Meçhul adam, gözlerini bana caktır. için yük alacaktır . 
çevirdi. Yüzü, ıstırap çektiğini SERViCE MARITIME DEUTSHE • LEVANTE LINIE 

tek t ·t· t • .. • onun ser sert ı ış erme 
~oğ~s gererek, yavaş yavaş 

Dr. Demir Ali Doktor 
trlıyordum. Her zaman gidip 

inn müddet oturmaya alışık 
0 duğum rahat, sıcak mey ha· 
~tne bir an evvel kapağı at· 
'llak için var kuvvetimle uğ
~Şıyordum. Biraz alkol, böyle 

tbat bir havada zarar ver· 
llıeı, bilakis faydalıdır düşün
cesi 1 d·ı· · ~ Y e ı ımı oynabyor, yut· 

ifode edici bir işmizazla ger· ROUMAIN "DELOS" vapuru 11 Tem· 
gindi. "SUÇEAVA,, vapuru 14 muzda HAMBURG, BREMEN 

Ben, kendisini önümsıra yü· Temmuzda MALTA, CENO· ve ANVERSten gelip yük çı· 
rümesi için dürtükliyerek, te· VA ve MARSIL YA limanları karacak. 
laşla şöyle diyordum: için yük alacaktır. Tarih ve navlunlardaki deği· 

- Geliniz; hepsini unutu· Yolcu kabul eder. şikliklerden mes'uliyet kabul 
nuz 1 ilandaki hareket tarihlerile edilmez. 

O, inliyerek cevap verdi : navlunlardaki değişikliklerin· 
- Unutamam. Unutmak den acenta mesuliyet kabul • • 

Al• Agah Kamçıoğlu 
Çocuk Hastalıkl~rı Cilt ve Tenasül hastalıklar 

1 

"t h 1 ve elektrik tedavisi 
mu e assıs ı l . B· . . h 1 k 

İk' "B ı S k • N 68 zmır · ırıncı ey er so ağı· 

1 
ıncı ey er 0 agı o. Elhamra sin. cması arkasında 

Telefon 3452 No. : 55 

•u •• Telefon: 3479 • • Unuyordum. 

Derken, simsiyah bir gölgn 
leçtim. Çıkık kemikli, kuru 
laif bir adam, çenesins kadar 
(ınsıkı örtünmüş, sarınmış ola
tak, önümsıra yürüyordu. Bu 

elimde değil. Beynim, zonk· etmez. 
luyor. Kemirile kemirile ço· Daha fazla tafsilat ıçın 

1 Ucuz taze v temiz ilaç çeşitleri 
raklaşır gibi bir halde; ah, FRATELLI SPERCO vapur 
çıldıracağım! acentasına müracaat edilmesi 

- Sükunet ve cesareti de- rica olunur. 
dim, hayatı olduğu gibi ka· Telefon: 4142/422112663 

atada sendeliyordu . 

Birdenbire, aksırıp tıksırdı· 
kın11 inlediğini işittim. Adam 
akıllı sarsıntı geçiriyordu. Ya· 
tabbi, nesi var, ne oluyor bu 
'dama, diye üzüldüm 1 

. Adımlarımı sıklaştırıp, ye·. 
lışrnek, kendisile konuşmak 
~Stiyordum. Fakat, rüzgar o 

bul etmek gerek; bu, böyle 
icap eder! 

Nihayet meyhanenin işiğin

den içeriye ayak basmıştık. 
O, ağız açmaya davrandı. 
- Daha anltmayınız; eski 

yaraları daha deşmeyiniz. Ev· 
vela içinizi 

İçmeye koyuldu. Üç duble 
halis bira. Benim hesabıma. 

Gözleri yeniden parladı. 
- Gördünüz mü, dedim, iş 

nasıl düzeldi. Ben, bu gibi 
şeyleri bilirim. İşte, bunu da 

•dar esiyordu, kil Fırtınanın 
~lıktı karşı koyması, daha ça
la ilk yürümeme engeldi. Uzak· 
Q il büyük köprü görünmüştü. 
t' enn, bu köprüden geçecek· alınız. 
~rn. Meyhanem, karşı yaka· Avucuna 20 marklık bir bank-
'Ydıl not sıkıştırıp, devamla : 
Ansızın, önümsıra giden - Pek zaruri olan ilk ih· 

:~~rnrhı~andı. Şimdi daha tiyaçlarmız için bu, yeter dc-
~O at ı a ım atıyordu. Benden dim ve daima başınm dik tu· 

adım ileriye varmıştı. 
Y k b k b tunuz, metanet gösteriniz, azi· o ·sa, aş a ir niyeti mi 

var, endişesiyle kuytu ve es· zim! E., şimdi anlatınız bakalım 
tatengiz görünen köprü ke· ne oldu, size böyle ıstırap 
ltı . 
~tı arasından koyu dalga· çektiren şey nedir? 
. ını çağıltiyle geçiren sim· Meçhul adam, boğuk ve do· 
~}'ah suyun yüzüne baktım . nuk bir sesle, kısaca şunu fı· 
d liakikaten, meçhul adam, sıldadı: 
~u. Köprünün tam orta - Ağrıyan azı dişim 1 

il daiıiıi encümenind~n ~ 
tkailtmeye konulan iş : lzmir·Mencmen·Bergama yolu· 

~Çın tutarı 
U işe aid şartlat ve ev· 

ttk aşaktda gösterilmiştir 

I tekliler 

t~~iltmenin yapılacakı ycı, 
'atlh, gün \'e saati 

~~siltmeye girebilmek 
Çın gereken belgeler 

nun 20 + 000--25 + oOO kilomet· 
releri arasındakı şosenin esaslı 

onan iması. 
(9412) lira 

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

namcsı 

O) Açın 

Bu şartname ve evrakları Ba
yındırlık direktörlüğiinde ğörüp 

inceleyebilirler. 

22/T emmuz/937 perşembe gü· 
nü saat 1 l de İl daimi encü· 
meninde. 

Müteahhitlik ve Ticaret odası 

belgeleri 
(706) lira. 2253 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

AMERICAN EXPORT LINES I 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
"EXCHANGE,, vapuru 20 

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

AMERICAN EXPORT LlNES 
THE EXPORT 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 MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÖS· 
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ al1arması TU· 
NA limanlnrı için yük ala· 
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LIMITED · LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru i8 f 

Temmuzda LIVERPOOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAS, VAR· 
NA, KÖSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve IBRAIL limarı

larma yük alacaktrr. -DEN NORSKE MIDELHAVS-
LINJE - OSLO 

"BAALBEK.. motörü 23 
Temmuzda bekleniyor. PiRE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
mantarı için yük alacaktır . 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 
1 bulunur 1 ·-- • 

• • 

lrı 

.. 

TÜRKİYE . 
CUMHU RIYETI 

Ür]• en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle1 ı 
rahatsız •e tansıyonları yü sek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 

Tarihin Maceralarından 

Dahiliye Vekaleti, bazı kimselerin bavayici zaru-lllllll!na, bu kızın cih.:n.1 

• f • ) • • h 1. k •• •• d • k dan bihassa bahsetmeğe mec· 
rıye ıat erının ta 3K umune mey an vern11yece burum, cihazı büyük ve haki-

ki bir cihazdır. Maamafih 

H • • • f• tJ • )"' b• J •ı t b•t böyle hissi şeylerden bahset-avayICI zarurıye 18 erı USU 1 ır ça ışına 1 e es 1 mek te biraz ayğırı düşer am-

edi(ecek Ve İhtikar-& meydan Verİ)miyecektİr ma ... Kızın güz~lliği önü?de 
bu da başka bır mazharıyet 

İstanbul, 17 (Hususi) - Dahiliye Vekaleti bazı gıda mad- zaruriye fiatlerile iştigale memur etmeğe karar vermiştir. demektir. Öyle bir kız ki, Jül 
delerinin maliyet fiatlerine göre çok fahiş bir fiatle satıldıkları Belediyelerin bu mevzu üzerinde çalışmaları geniş salahiyet Sezarın karısı olmağa hakkile 
ve peynir, tereyağı ve saire gibi bazı maddelerinde fiatlerinin ile olacaktır. Ve bundan devlet teşkilatı belediyelere bu hu· layıktır! 
lüzum olmadığı halde müstahsil veya ı. utavassıtların tavassutu susta azami yardımda bulunmakla mükellef olacaktır. Bu sözlere muhatap olan 
ile mütemadiyen yükseltildiğini nazarı itibara almıştır. Belediyelerin taplıyacakları malumat üzerine Dahiliye Veka· genç, bu dünürün bu sözleri· 

Dahiliye Vekaleti, bu hallerin teşkilatsızlık yüzünden çıktı- leti havayici zaruriye fiatleıine icap ettiği şekilde müessir ne adeta istihkaf ile mukabe· 
ğını, mutahassıslrın tetkikattan anlamış ve belediyeleri havayici olacaktır. le ediyor, kadına manalı ma-

• M ' ' t t • • M • nalı bakıyordu. 

Yunanistanda Bir delinin feci cinayeti Almanya Kad~: ı~:~r~:::a en liıyık 
Birçok zelzeleler B ·ıb -' ma- bir gelindir! Dedi. 

A • • b it ·ı 1 ı aoaan D rk l k d. . . ı oldu nnesını a a 1 e parça ayan e ı an ı, en ısının nası den alacak bir aileye rnensub olduğunu 
Atina, l7 (Radyo) - Yu- deli cani tutuldu. ve istikbalin kendisi için nasıl 

nanistanın birçok yerlerinde Berlin, 17 (Radyo) - Ge- yüksek ve büyük mevkiler sak· 
şiddetli zelzeleler olmuştur. lstanbul, 17 {Hususi} - Kemaliye kazasında, gayet feci lecek hafta bidayetinde Al- lamakta olduğunu düşünüyor, 

Halk heyecan içinde kalmış bir cinayet olmuştur. Çıldıran bir adam, annesini balta ile manya ile Franko arasında kadının sözlerine bu sebeple 
ve bazı yerlerde kırlarda ça· parçalamıştır. Çılgın, derhal zabıtaca yakalanmış ve müşahede Bilbao madenleri için yeni bir ehemmiyet vermemeğe çalışı· 
dırlar kurulmuştur. Maamafih altına alınmıştır. mukavele imzalanacağı söyle· yordu. Fakat bu kadın şimdi, 
hareketiarz yüzünden hiçbir .-.~-....-. nıyor. kendisine teklif ettiği kızı ana-

yerde bir kimseye zarar gel- El cezire kargaşalıkla ı·ı . . siylede mukayeseye kalkışmış 
memiştir. Gazetecilere bulunuyordu. Bu da ne de· 

••••• 
Suriye fevkalddeko- Suriyeyi işgal ediyor ziyafet me~~!ıya, bütün Roma lmpa· 

miseri kontDöMartel • • • Paris, 17 (Radyo) - Fransa ratorluğunda maruf ve şöhret 
- Başturaf 1 nci sahifede - Suriye ve Lübnanda hayat pahalılığı hariciye nazırı Bay İvon Del- sahibi bir kadın değil mi idi? 
sebeb kalmadığı teminatını bos, dün gece ecnsbi matbuat Jül Sezarın annesini tanımı· 
kat'i taahhüdatla müeyyet bir derdine çare arıyorlar mümessillerine mükellef bir yan varmıydı? Jül, bu dü-
surette Türk ricali devletin· Şam - Vatani kitle azası, dınlar da olduğu halde baha- ziyafet vermiştir. Bu ziyafete, şüncelerle çocukluk hatıra· 
den istihsal etmekle Fransa Bay Cemil Mürdümün evinde lılığa karşı bir nümayiş yap- 40 yabancı gazeteci iştirak larına daldı; çocukluk za-
rnes'uttur. toplanarak Reisi Vüzeranın ve mışlardır. eylemiştir. manlarında, annesi Orelya· 

İşbu itilaf ve sulhperverane Dahiliye ve Hariciye Veziele- Bu nümayiş esnasında un, • • • • • nın Romaoın haşmet vs salta· 
siyasette ayni hedefi alakadar rinin Paris ve İstanbul müza- buğday ve hayvanatın bırazı lska"'n mu••du•• rtu••. natı temellerini kurmak için 
oldukları hususatta hukuku kereleri hakkındaki beyanatı da yağma edilmiştir. Hükumet ne şekilde çalıştığını gözünün 
mütekabillerini hürmeten takip dinlemişlerdir. Humusa un gönderiyor. g., u'' venı' bı'nası önünden geçirdi. 
etmelerini bütün Sancak aha· T Rarlamentonun fevkalade iç· Suriyede olduğu gibi Lüb- Annesi böyle bir kadındı; 
lisinin idrakinden beklerim. d d h İskan müdürlüğü kadrosile timaa avetin en ve ya ut nanda da maişet pahalılığına güzeldi, zeki ve müdebbir idi; 

Komiser beyar.atına şunu b k b k 1 k k h teşkilatı Sıhhat ve içtimai Mu· d üyü ir ongre top ama tan arşı ükumetler tedbir almağa cihanı parmakları arasın a oy· 
ilave etmiştir: k avenet Vekaletince genişletil-

şimdili vaz geçilmiştir. çalışmaktadlr. nanmış idi. 
"Sancağın y~ni statusunu E miştir. Hükumet konağındaki 

daha ı·yı· Vezirler Meclisinde lcezi· Suriye - Lübnan arasında daire, iskan müdürlügvü teşki- Şu halde?. 
harfiyen tatbikten d k' k ki ki .. k l b ı h re e ı arışı ı ar muza ere mesa ihi müştereke müzakere· latı için dar geldigv indan Birinci Kendisine müstak e ayat 
birşey yapamam." d'l . . l l k kl'f l e ı mıştır. erinin yakında başlıyacağı ve kordonda Alsancak vapur is· eşi o ma üzere te ı o unan 

Bu nutuk şiddetle alkışlan· D d b ı d R 
mıştır. 

O gün 14 Temmuz Fransız 
milli bayramı münasebetile 
Beyruttaki resmi kabulde bu
lunmak üzere Antakyadan ay
rılan ali komiserin infikakin· 
den bir gün sonra Hatayın 
yeni rejimi Türkçe-Arapça ol
mak üzere iki dilde resmen 
ilan edilmiştir. -...• 
Yeni göçmenler 
1800 Bulgaristanlı 

muhacir yolda 
bulunuyor 

Bugünlerde Bulgaristandan 
vilayetimize göçmenler gele
cektir. Dün Varna konsolos
luğumuzdan vilayete gelen bir 
telgrafta Nazım vapurunun 
1800 göçmeni hamilen İzmirin 
Urla iskelesine hareket etti
ği bildirilmiştir. Ayni vapurda 
göçmenlere aid 27 4 baş bü
yük ve 847 baş küçük olmak 
üzere 1121 baş hayvan da 
bulunmaktadır. 

Göçmenleri getirecek va· 
pur, doğruca Urla iskelesine 
yanaşacak ve göçmenler ta· 
haffuzhaneye çıkarılacaktır. Çift 
ve ev eşyaları da beraberle· 
rinde bulunan göçmenlerin 
iaşeleri için tahaffuzhanede 
hertürlü tedbirler alınmıştır. 

iskan müdürü B. Tahsin Ak
gün, tahaffuzhaneye giderek 
yapılan hazırlıkları kontrol 
etmiş ve herşeyin tamam ol-

irzör e e e iye eisinin Suriye ve Lübnan başvezirle- kelesi karşısında bir bina ki- ve .. Annesi ile mukayesesi ya· 
azlini müteakip karışıklıklar rinin müzakere günü hakkında ralanmıştır. pılan bu kız kimdi?. Gencin 
çıktığı şayi olmuştur. muhabere ettikleri haber alın- iskan müdürlüğü, Pazartesi nesi ve nasıl bir kızdı?. 

Elcezirede Hasiceliler ile mıştır. günü yeni binaya nakledile· Sadece Kornelya isminde 
jandarma arasında müsademe Lübnan reisicumhuru Eko cektir. olduğunu biliyordu. Sezarın ve 
olmuş ve birkaç ölü ve yaralı dö Pari gazetesinde, Suriye • • • asılzadelerinin bu kız hakkında 
düşmüştür. Yaralılar Halep Lübnanm arası açık olduğuna Kitap derleme bildikleri ancak şundan iba-
hastahanesine sevkedilmiştir. daı'r s" l r· t k · t · t' rettı'· 

oz e l e zıp e mış ır. daı·resı· . 
Hükumet Huseyceye 1~0 • • • • • Bu kızın ailesinin Romanın 

jandarma gönderilmiştir. Fran- Ticaret odasın- (Baş tarafı 2 inci sahifede) mukadderatı ile alakadar ai-
sız askeri de gıtmiştir. 73 nota olmak üzere 1059 lelerle bir alakası yoktu! evet 

Kamışlı kaymakamının mec· da yeni korsfar eser neşredilmiştir. son derecede namuslu bir 
ruh olduğu şayi olmuş ve Bu eserlerin hangi dillerde kızdı: fakat bütün Roma kız-

Vilayetimizde dokuz kaza b k 
Halepten ailesini otomobille basıldıgv ına dair de kayıtlar lan gi i hayatın zev ve neş-

ve köyde kurulan tavukçuluk ı d l b f yollamağa gitmiştir. mevcuttur. Birinci derecede e erin en ya nız aşına isti a-
ve yumurtacılık kooperatifle- d d k d d h Şimali Suriyede bu gibi 121 eser basmakla İstanbul, e e ece erece e ayat 
rinde çalışacak memurlar için 

zihinleri bulandıracak hadise- Ticaret ve Sanayi Odasında ikinci 23 eserle Ankara üçün-
ler olduğu haberleri tevali b k k cü 7 tSerle l

0

zmı'r bundan ir yumurtacılı ursu açıla-
etmektedir. k K sonra 2 ve u"çer eserle muh· cağını yazmıştı . urs için 

Humusta kadınların dükkan· k 1 d k telif vilayetler gelmektedı'r. aza ar an 20 işi istenmişti. 

lngiliz gaze
teleri 

lara hücum ettiği hakkındaki Bergama, Kemalpaşa, Tire, Bütün bu eserlere aid oldu-
haberin ash şudur: Menemen ve Foçadan henüz ğu kısım sayıfa numaralarına F i/istinin faksi-

Suriye ve Lübnanda baha· sekiz kişi gel.miştir. Diğer ka· varıncaya kadar gösterilmiştir. 
lılık yüzünden bir takım yer· zalardan çağırılanlar da gel- Türkiyede şimdiye kadar 
lerde yiyecek bulmak müş· dikten sonra kurs açılacak ve yapılmıyan bibliyoğrafya hak-
külatı çıkmıştır. derslere başlanacaktır. Kursu kında yukarıda verdiğimiz kısa 

Humuslular aralarında ka · takib edeceklere taze ve ba- bir fikirden anlaşılacağına göre 

duğunu görmüştür. yat yumurtaları ayırd etmenin bu eser cidden takdirle karşı· 
usulleri, yumurta ambalajı şe· }anacak bir mahiyettedir. Gümrük ve sıhhat memur-

1 d 1 killeri hakkında dersler gös· Derleme direktörlügv ü Babı larile muhtelif iş er e ça ışa· 
terilecektir. ali caddesinde küçük bir bi-

cak işçiler de vazifeleri ba· 
şında bulunmaktadırlar. Bu 

göçmenler, Iazımgelen sıhhi 
muayeneleri yapıldıktan sonra 

vilayetimizde iskan edilecek
leri kaza ve köylere sevkolu-

nacaklardır. Arkadan ikinci 
göçmen partisi gelecektir. Bu 

mevsimde vilayetimize 5000 
den fazla göçmen ietirilicektir. 

- • • '• nadadır. 
San' at okulunda İki memur ve bir de direk· 

Bir tehdid vak' ası 
Karantinada San'at okulun· 

da Kazım oğlu Ekrem, sınıfta 
kalmasından müteessiren öğ

retmen B. Hanshidi tahkir ve 
tehdid ettiğinden zabıtaca tu· 
tnlmuştur. 

tör olmak uzere 3 kişilik bir 
kadro ile çalışmaktadır. Bina· 
nın içerisinde bütün kitaplar, 
gazeteler, mecmualar ve saire 
hepsi kendine göre yer almış· 
lardır. Hergün gelen munta
zam bir şekilde kaydedilerek 
yerlerine konmaktadır. 

ınini muvafık 
görmüyorlar 

Londra 17 (Radyo)- Niyoz 
Kronikel gazetesi "Filistin ko· 
ridorunda,, başlıklı bir yazı 
neşretmiştir. Bu liberal gaze-

teye göre Filistin kordoru, 
Danzig koridoru gibi bin bir 
müşkülata sebep olacaktır. 

Muhafazakar "Deyi Ekspre,,s 
gazetesi de: 

"İngiltere hükumeti Arap 
ve Yahudi davasına karışma
malıdır. Bu siyaset Filistin 
ekseriyetin yani Arapların hak
kını ayak altına almak demek
tir.,, Demektedir. 

Yazan: F. Ş. Benlioğla 

derslerini almıştı!. Bundan 
başka Kornelyamn akıllara 

·n hayret verecek kadar zeogı 

ve muazzam bir cihaza ma~i~ 
olduğu da kimseye meç u 
değildi. 

Sezar zatan bunları biliyor 
dTk ve bunlar kararına şim ı 1 

hiçbir tesir yapnmıyordu.~ ~~~ 
zarın kendisine mahsus buyu 
bir sıkıntısı vardı; asrın bu 
en biiyük fatıhı bu sırad~. fa· 
kir, zannı ve tahminlerden çok 
fazla fakir idi. Şu sırada 
tediyesi vacip büyük borçla~ 
vardı! Ve işin en fecii pe 
çok parayada ihtiyacı vardı. 
Siyasi alem karışık, sular b~· 
lanık idi; Roma yeni bı~ 
sahip, yeni kurnandan, yerıı 
hır kahraman arayordu; ~~ 
kahraman kendisi olabilir/ 
fakat rey ve taraftar lazımdı, 
bunları elde etmek içiıı ~ 
mutlaka paraya, hemde ço 
paraya ihtiyaç vardı. 

Romada bu asırda par~' 
bizzat talih mabudü demekt•· 
Parasız, doğru dürüst bir adı11l 
atmak bile kabil değildi! ) J 

( Arlcısı oflf , ...... 
Yugoslavya. 

Erkcinıharbiye reist 
Paris'den döndiı 

B. kav Paris 17 (Radyo} - ır 
gündenberi burada bulunnıa~ta 

bı· olan Yugoslavya Erkaoıbar 
yei umumiye reisi general N~: 
diç ve arkadaşları, dün Be 
grad'a dönmüşlerdir. ...... 

Fransa 
•· Jıef Olmüş Fransızas 
leri için Belgrad'Ja 

abide dikecek . 
Paris 17 (Radyo)- Unı0~ 

harpte Balkanlarda ölen f ra;, 

stz askerleri için Belgrad 

b. .. b'd l karar 
ır a ı e yapı masına . 

verilmiştir. 

Müdhi~· 'bir inf ilô~ 
Nevyork, 17 (Radyo) ~ 

S l. d k"" .. u.. h• u ıvan rna en omur el· 
zasında bir infilak ·ıuk:ıai . 

.• "8 
· 4 k' · "I .. 70 kışı ' mış ışı o muş, 

11 
ralanmıştır. Kesif bir d~rndsfl 

• ., P e 
kaza mahallini ihata ettıgı f 

yardım imkanı bulunanıa_.'11d
1 

e 
· ·· urı 
tır. Maden ocakları on k· 

k oc• binlace kadın ve çocu d• 
ta kalan erkekleri hakkın 
malUmat beklemektedirler· . ···- ---Yangın başlangıcı ııe· 

Sineklide Aziziye oıaha •11 tur" 
sinde 47 sayılı evde 0 .,,,ıı 
t ··t·· l · d Raıns u un ame esın en kO' 
kızı 24 yaşında Fatma "e .,, 

"tıJllf 
cası Mustafa işlerine gı k• 

b ,akt• 
lerdi. Odada yanık ır ~ 

ı yar' 
lan petrol lambası ba.r ~tara· 
yangın çıkmışsa da itf.~ıy yııı' 
fından söndürülmüştur ... iiJefl 
gında dikkatsizlikleri g:~~ıt' 
maznunlar hakkında tah ı 
başlanmıştır. 

Metresini dövıniil kil. 
İkiçeşmelikte Medine ~dili· 

şunda İbrahim oğlu A k•ı' 
kadir, metresi Frans0"~utı.ıl· 
Kabreli dövdüğünden 
muştur. 


