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I 
lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir . 

• 

Romen ordusu 
Çek silah fabrikalar trös· 

tü tarofındarı motörleşti .. 
rilecektir. 
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Rus-Japon Harhından I~orliu uyor 
Rusların, adaları tahliye ede Şeyh RIZa -Filistin MüftüsiiEl'hiisnü 

ki • t h · 1 Teslim olmak Ş . ce erı a m_ın o unuyor istiyor ansızın ama gel 1 

Bay Stalinin riyasetinde toplanacak 36 şaki nehiri ge. Müftüniin bu s~yahatı,Emiı-Ab 
mecll·s, mu··hı·m kararlar verecektir çerken boğuldu dullah k il v it d b. h .. lstanLul, 1 [Hususi] - Şeyh JD ra ıgJ 8 )0 a Jr ll 

nofa Lir nota \'ernıi:, adacıkların Rı:ra, büktlmetinıize gönderdiği bir k A t t k•ı• •ı ) Ak d 
derhal talıliyesini isıemiştir. mcktubda, aman dilemekte ve ka· ume eş 1 1 1 e a a a armış. 

B. J,itYinof, sefirin Lu orzu· Lahatleri başkalarına atfcylcmek· Şam, ( Husu· 
eunu kaLul etmemiş ,.e harita üze· tcdir. si ) _ Suriye, 
ri.nJe izahat vererek, ad11ların, Uükıimet, Şeyh Hızııuın evin· 

d d Filistin ve şarki Husynya aic.l olduğunu hildirmiştir, e yaptığı baıı araştırmalar a, 
Parie, ı [HodyoJ ·- Hu ya ~eyhligc ııid Li<· takım kitablar ve Erdünün birleşti· 

llaricİ)C Nazırı H. Litviııof, Amor i yanı nasıl hazırladığını gösteren rilerek, Emir Ab-
nelıri içindeki adal mıı Hu:;lar tara. kiiğıdlar Lulnıuştıır. dulla hın idaresine 
fımlıın i , galini mııhik görınü; ve 
japmıyanıu notaQı ii1crine lrn ııı~

seJcııin bir ıctl.ik lonıi ) onuna 
n·rilrııesini lt'klif dmiştir. 

j.ıponyanın Alnsko\ a scf iri B. 

Sen Ce?. Moro, Rm)'ll Hariciye Nıı· 

zırının lıu trklif ini hükumetine 

1stanhul, 1 [llu~ı.ıi) - illi· verilmesi hakkın· 
kümet Dersimde suçu olunyoııları 
eler bal eer lıes t Lırakınakta ve onları da Mısır prensi 
kö)lcıi.ne iade eylemektedir. Mehmed Ali ta-

Şukilcrden Lir .l..ıQnıı, Munzur rafından ortaya 
uyu şimalinde kaçmak ilzcre bir atıldığı bildirilen · 

köprüden gct;erken köprü yıkılnıı~ 
düşünce, burada ' 'e otuz alıı kişi ncbire dü,erek 

boğulınu~ıur. büyük alaka uyan-
Tarama ameliye i, ~lonjor neh· dırmıştır. Bilhas· Filistin müftüsü katibile konuşııgor 

--------··· 

Lildirmiş i e de u.ı:iyt•t , bııgiio arıi 
bir surette deAi~miş, j?pon batar
yaları tarafınılnu uçıluo ate~ üze· 
riue bir Hus gambotu baımlmış \'e 
ikinci hir gamLot ta yara)auwıştır. 

riuin ~imaline doğru devanı etmek· 
tc ve mütemadiyen ilerlcmeltt>dir. 
Bu ameliyenin, bu hafta içinde 
ıona ermesi ve Dersim Jdltlisesinin Rus ne/erleri siperde Royter Ajansının verdiAi Lir 

. Tokyo 1 (Radyo) - Rusya l\toskova Ecfiri B. Sen Ccs .i\loro, habere söre, Uu aekerlcrinden tamamen tarihe 

sa, Filistin müftüsü Emin 
El'hüsnünün, 24 sencdenberi 
ilk defa olarak, bu şayıa Üze· 
rine Şama gelmesi, vaziyeti 
büsbütün karışttrmıştır. 

Suriyeyi ziyareti bu tarihlere 
tesadüf ettiğinden, Emir Ab
dullahın krallığı altında bir 

ıle Japonya arasındaki ihtilaf, diin Rıı@ Hariciye :.lazırı n. Litvi· birçok maktul Yardır. Cbakkaktır. 
bad bir devreye dahil olmuş ----------•t• .... •••-----~----

konşmaeı mu· 

bu~:~:ı;,orhükümeli, Erkiinı Har- yedi haı·p gemisi Maun istihkamatı 
biyei umumiyeyi iknaa çalış· 
lrıakta ve Amor nehrinde kain o•• J}U•• U(f e nu•• mayı•ş ya ptıJar 
olup Ruslar tarafından işgal 
olunan küçük adalar mes' ele· • - • ------

~~n te:~:~~~:~ta h~~~;~~a~! Bu gemilerin, hangi devlete mensup 
la':;~skovadan alınan haber• olduklan henüz anlaşılamamıştlr 
lere göre B. Stalinin riyaseti Valansiya, 1 (Radyo) -Hangi J 
a.ltında toplanacak olan Rus devlete mensup oldukları he- i 
rıcaJi, mühim müzakerelerde nüz anlaşılamıyan yedi harb 
bulunacaklardır. Tahmin olun· gemisi, Maun istihkamatı önüne 

1duğuna göre, Rus ordusu, gelerek bir deniz nümayişi 
adalardan çekilecektir. yapmışlardır. 

Paris, ı [Radyo) - japonyanın Harb gemilerinin dördü, 
~-~~..;;_, ..... .,_... ..... ~ ...... ~--~-·~--~ 

B. Şotan evvela maali 
vaziyeti ı~lab edecek 

--~------~~·~--------~--Avam kamarasında, İngilterenin Fran. 
saya yardım e1mesini istediler 

Con Simon 
Paris, 1 (Radyo) - Fran· 

Sada mali vaziyetin icap et
tirdiği tedbirlerin derhal itti

hazı, Şotan kabinesinin icra· 
at pr b' . . d d . ?gramının ırıncı ma · 
esını teşkil eylemektedir. 

b ~~isicumhur B. Lebrun, 
ugun yeni kanunları tasdik 

edecek ve hükumet, bu ka· 

nunların tatbikinde son dere· 
ce imtinalı hareket edecektir. 

Fı ansız franğının n e kadar 
daha düşürüleceği malüm de
ğildir. 

Londra 1 (Radyo) - Jngiliz 
gazeteleri, Fransada hasıl olan 
mali vaziyet etrafında uzun 
makaleler yazmaktadırlar. 

Ayni gazeteler, B. Şotan 
kabinesinin bu vaziyeti ıslah 
edeceğini ümid ediyorlar. 

Londra, 1 ( Radyo ) - f n· 
giltere Maliye nazın Con Si-
mon, dün Avam kamarasında 
beyanatta bulunmuş, İngiltere, 
Amerika ve Fransa arasında 
rkdolunan mali itilafın bozul
madığını söylemiştir. 

Sir Con Simonun beyana
tından sonra söz alan saylav 
Bay Kolen, lngiltercnin, bu 
nazik zamanlarda Fransaya 
bütün mevcudiyetilc yardım 

etmesi lazımgeldiğin i söylemiş, 

halen Fransada mevcud mali 
müşkülatın, saklanamıyacak de· 

Asi neferler çocuklarla görüşürlerken 
nümayişten sonra istihkamatın Berlin 1 (Radyo) - ihtilal· 
cenubuna doğru seyretmişler cilerin, Satandere 16 kilomet· 
ve ortadan kaybolmuşlardır. re yaklaştıklan ve ileri hare· 

Londra 1 (Radyo) - lngiltere katın sür'atle devam ettiği bil· 
Hariciye Nazırı Bay Eden, dirilmektedir. 

~::.:n~:~:~~~;: ::~~ı:~:,; Yug;;s __ I_a_v_ ya 
hakkınpa izahat vermiş, 14 parlimentosu 
kişiden mürekkep Alman ve 
ltalyan kontrol memurlarının umu mi toplantılara 
vazifelerini terkettiklerini ve başladı 
kontrolden çekildiklerini bil· 

Belgrad, 1 (Radyo) - Yu-
goslavya mebusan meclisi, 

dirmiştir. 

Paris borsaları umumi toplantııarına başla
mıştır. Halk, toplantılara bü-

Paris, 1 (Radyo ) - Paris 
borsaları bugün tekrar açıla· 
caktır. 

yük alaka gösteriyor. Maliye 
nazın, maliye işleri hakkında 

bugün izahat vermiş ve kon· 
receyı bulduğunu ilave eyle- kordatoya aid kanun layıhası· 

mişt!r. nın müzakeresine başlamıştır. 

Salahiyettar kimseler, müf
tünün bu seyahatinin bu 
mes' ele ile alakadar olduğu 
kanaatindedirler. 

Dr. B. Şehbenderin, Filistin 
yolunu tercih ederek Şamdan 
Mısıra gitmesi ve Mısırdeki 
İngiliz kuvvetlerinin kuman· 
danı mareşal Matelenin de 

hükumet teşk i li teşebbüsleri
nin başladığına delil addolun· 
maktadır. 

Filistin müftüsü, Şama ge· 
li.~ gc:_lmeı reisicumhur ile gö
ruşmuş ve akşam yemeğini 

birlikte yemiştir. Bu birleşme 
mes'clesinde lngilterenin kat'i 
fikri henüz anlaşılmamış ol· 
makla beraber, buna aleyh· 
dar bulunmadığı tahmin edil
mektedir. 

-~~~-------·~·~·-.~--~~~---

Fransada Alman harb 
Bisikletle tura 

çıktılar 
Paris, 1 (Radyo)- Yüz ki· 

şiden fazla bisikletçi, dün 
Fransa turuna başlamıştır. Bi· 
rinci merhalede Lüksenburgtan 
bir genç kazanmıştır . 1 

gemileri 
Alman denizine 

döndüler 
Berlin 1 (Radyo) - Laypçig 

!orpitosile 4 torpito muhribi, 
ispanya sularından A man de-
nizine dönmüşlerdir. -------·- ·--c:.ı-------

Kapotaj bay amı 
_Denizciler IA atürk ey
·keline çelenk koydu ar 

-~--------~~ Şirketi hayriye fabrikalarında Türh 
9 - -~~ ~ 

~: işçileri it ar af ından yapılan gemi ~ -
bugün denize indiriliyor ~ · 

Türk limanları arasında yolcu 

ve eşya nakliyatı hakkının Türk 
gemilerine geçmesinin yıldönü
mü, bugün bütün sahil şehir· 
!erimizde kutlulanmaktadır. 

Istanbul'da sabahleyin muaz· 
zam merasim yapılarak Tak· 

sım meydanında toplanılacak 

öğleden sonra da şirketi hay· 
riye.nin kendi fabrikasında inşa 
ettiği ve Türk işçileri tarafm· 
dan yapılan gemi denize in· 
dirilecektir. 
( Devamı4 üncü sahi/ede ) 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) 1 Temmuz -J 1 .,,,-......... ~~-----------------..... --._.._..._. _____________________ ._.._.. .... _... ___________ ~ 
Anasını Ciör - Fransız hi.ikQmetine geni !_1ahkemeıeı·de: 

· K Al · I. h. ti d I ! d Birdel·hakinıe _ ızını sa a ıye er ne en azım ır kafa tuttu 
' ~ 

Yazan: Sermet Muhtar No.-25 
- Nasıl, tombalisa kızımı 

beğendiniz mi?. Bu yezit, ina• 
dı bırakıp şu benim zat aah 
bir tstsa sevincimden sırte 
üstü yatacağım. Yattığım yer· 
de de şıkır şıkır oyrııyacağım! 

Ak sakallısından yok tıraş· 
lısına kadar hepsınin de goz· 
leri evlerinden uğramış, du
dakları aşağı sarkmıştı. 

Ayşe, Hafizenin maksadını 

sonradan çakmış, akabında 

suratı ekşitmiş, hatta kalem 
odalarının birinden çıkır:ca 

kıiavuzunu fena halde haşla· 
mıştı: 

- Aşkolsun sana Hafiza
nım L Beni buralara ne sebebe 
sü·üklediğini şimdi anladım. 

Hila o b.fada gidiyorsun .. 
Beni ağzımdan laf bir kere 
çıkar. Ben bu işi yapamam 
dedim ve yapmam da .. 

Gevrek bir kahkaha koyu· 
vermişti: 

- Bu teneşir horoz1arile, 
avanak miskinlerle, cebi delik 
kıtıpiyoslarla benim işim yok!. 

Lakırdının alt tarafı dilinin 
ucuna gelm.şken, şuh gözleri
ni süzmüş, sanki (bende ne 
beyler, ne gençler var!} diye· 
cekken susmuştu. 

Çakır Ayşenin göze çok 
çarpan alımı çalımı dairedeki· 
leri o kadar mestetmiş, a1ık
laştırmıştı ki onu hala unuta
mamışlardı. 

Fakat Eda, anasını yaman 
bastırdı. Odalara ayak atar 
atmaz fısıltılar gırlaydı. 

Yazıhanesinin başında kol
tuğuna kurulmuş, yanında ayni 
kıraatta bir iki misafiri, hep· 
sinin parmaklarında sigara, 
önlerinde kahve, çene veriş
tirip duran kudeması müdür
ler, inip kalkan göğüsle ve 
titrek sesle hemen yanlardaki 
kulaklara atılıyorlardı: 

- Allahüekber azamkebiral. 
Mıskal mikdarı ayıp ve ku
buhdan ari, ahseni takvim 
üzeere mahluk bir nevniha1i 
yekta.. Yaliimu ihsanınız bu
ralara cinsi latifin envaı adi
desi gelir gider. Hafizanım 
isminde dairemizin emekdarı 
bir hatune vardır ki fi tari
hinde gene böyle bir dilberi 
peşine takıp getirmişti. 

Mumaileyha bu hasbaya 
nisbet1e since daha müsinne 
ve vücutça d :ıha galiza idi. 
"El elden üstündür arşa çı· 
kınca,, kelamı hikmet amuzu 
ayni hakikattir değil mi ya, 

.. ? 
mırım .. 

Takke üstüne fesli, kulakla
rı sararmış; benizlerinde ka· 
nın damlası kalmamış, süt 
beyaz sakallı sermümeyiz1er1e 
mümeyizisaniler de burunbu
runa vermişler, sivrisinek gibi 
vızıltı dalar: 

- Eşhedüenlailaheillallahl . 
Bu kız, Cenabı rabbi menna
nın cemali sırrı mütecelli iken 
halkedilmiş. Bakındı şu didt:· 
lere, şu fenne, şu sineye! .. 
Bunu buralara düşüren Hafize 
nam kargüzar yamandır ves
selam. Muhterem, mabuda 
hani bir zamanlar kameti mü
kammel, fevkani ve tahtanisi 
ekmel bir dilberengiz de ge· 
tirmişti. Merkume işbu koza 
kelebeğinin yanında sandal 
olamaz. 

Bu, 40, 50 sene evvelin 
kur' ası ya,lı başlılar bu hale 

geldikten sonra artık sıra ka· 
tibi delikanlıların ne şekle 

gireceklerini, ne çeneler işle· 

teceklerini, ne sarkıntılıklara 
baş vuracaklarını var kıyas 
edin. 

Öyle ya, Eda artık yapa
yalnız gel"p gidiyor. Varlığile 
yokluğunun farkı olmamakla 
beraber Hafize de yanında 
değil. 

Şurasını da unutmıyalım. 
Hepsinin aklından da, ne 
zaman evvel gördükleri Çakır 
Ayşe ve hepsı de, ana kız 

olduklarından bihaberler ve 
ikisini birbirile mukayesedeler. 

Anasını, vücutlu, hoşur, Al
lah için güzel buldukları hal
de Galata umumhanelerindeki 
boncuk ğözlü, gaga dilli, etli 
butlu, kışlık mal Lehli yosma· 
lara şebihcene görmedeler .. 
Kızını ise, kalbigahları delik 
deşik eden, sine derunlerini 
yakın kavuran, hulasa cana 
mevlut okuyan köskörpe bir 
huriye benzetmedeler. . 

Baıa, Ula payeli (1) amir· 
terden tutda daireye pir aş 
kına taşınan tozsuz katiplere 
kadar, herkesin aklı fikri 
Edada .. 

Hepsin da 
ce; ona dair 
ralar .. 

ona dair düşün· 
planlar, manev-

Büyüklerin kafası şöyle iş· 

lemede: 
Evrak mevrak uzatırken 

uzatırken usulcacık elini ya
kalasam. 

Pek de toy yahu, anlamayı 
verirse, Anlamazsa, yahut an-
layıp da kızarsa da cevabı 
kolay. Çocukluğum tuttu, 
(Çevrim çevrim bahçecik) oy· 
nuyorum derim (*).. "Hitap 
kendine:,, 

Hemşerim, sen ne saklıyor· 
sun?. Bunu buraya getiren 
Hafize karı değilmi?. Kıla· 
vuzu karga olanın.. Orayı da 
bırak, kız kağıt kavaflığına 
kalkışmış. Malın gözü olmasa 
bu işe girişmez. Para şıkırdat· 
malı, para. Paranın yüzü sı
caktır. Para denilen şey ölüyü 
bile mezarında.ı kaldmr. 

(Arkası rJar) 

(1) O zaman hala rütbesi, 
teşrijatça birinci ferikliğe (yani 
şimdiki orgeneralliğe), ula ev· 
veli rütbesi ferikliğe (yani kor
general1iğe), ula saniliği de 
livalığa (tümgeneraJliğe) mu· 
adildi. 

1324 senei hicriyesindeki 
(Salnamei ' Devleti Aliyei Os· 
maniye) de tam 239 adet bala, 
753 adet ula evveli, her halde 
bunun iki misli de ula sanisi 
mevcuttur. 

(*) Çevrim çevrim bahçecik 
oyununda avuç yakalanır. Baş 
parmak, ortasında çevrilir. (Şu
radan bir kuş gelmiş) deni· 
lirken parmak omuzdan aşağı 
iner. (Pır diye uçmuş) gelince 
göğse daldırılır. Söylenenler 
şu: 

Çevrim çevrim bahçecik 
İçinde bir havuzcuk 
Şuradan bir kuş gelmii 
Çıp çıp çıp su içmiş 
Bu tutmuş 
Bu kesmiş 
Bu pişirmiş 
Bu yemiş 
Bu da mektepten gelmiş ' 
Hani bana, hani bana, hani 
bana demiş. 
Pır demiş, uçmnş, 

B. Leon Blum hükômeti, kabineyi ilk teş
kil ettiği sıralarda bu salahiyeti is

teseydi, muhakkak ki alabilirdi 

Şehrimiz Sulhceza mahke• 
mesinde sabıkalı Ömer adın• 
da bir hırsızın da deli oldu~11 

anlaşılmıştır. Son zamanlarda 
mahkemelerde birçok maı· 
nunların deli olduklarını iddia 
etmeleri, abuk sabuk söylen· 
meleri moda haline gelmiştir. 
Evelki gün Cideli Hüseyin 
adında bir sabıkalı, hırsızlı~ 
suçundan mahkum edilmesill~ 
istiyen müddeiumumi mua-.rint 
B. Kemalin Asliyeceza salo· 
nunda üzerine hücum etmiş, 
İhsan adında diğer bir suçlıı 
Sulhcezada çırılçıplak soyu• 
narak, kendisinin sünnetli ol· 
duğundan bahsetmişti. 

Yazan: Eski başvekillerden Pol Ponkıır 
komisyonların fasılasız müda· 
haleleri yüzünden zayıflamış 
olamış olan bir hükumetin, 
hakiki kuvvetler olan ve ka· 
rarları üzerinde müteselsil ve 
tezadlı nüfuzlar icra eden sağ
ların veya solların büyük dış 
kuvvetleri önünde daha da 
hafiflenmesi istenmiyorsa bize 
başka metodlar lazımdır. 

Pof Ponkur 

Bir hükumete reddedilmiş 

olan şeyin diğer bir hükumete 
bahşedilmesi keyfiyetinden du· 
yulan sıkıntıya gelince, itiraf 
ederim ki bu bana, ifratlı bir 
vesvesenin eseri görünmekte· 
dir. Herhalde şurası aşıkardır 
ki geniş salahiyetle emniyetin 
·azami ş.eklidir. Bunun itimad 
edilen hükumetlere verilmesi 

Müteaddit hırsızlık vak'alı· 
rının faili olarak mevkufefl 
Sulhceza mahkemesine sevke' 
dilen sabıkalı topal Ömer de 
mahkemede saçma sapan sö~· 
ler söylemiş, onun halini g~' 
ren Sulhceza hakimi, kendisi' 
ni müşahede altına aldırmıf 
tır. Gelen raporda maznunu~ 
deli olduğu ve cezai ehliyetı 
haiz olmadığı bildirilmiştir. 

Dostane bir hafızaya malik 
olan bazı mebus arkr.ıdaşların 
hatırlatmak lütfunda bulun· 
dukları gtbi biz her temayül
den bütün sosyalistler Laval 
kabinesine geniş salahiyetler 
vermeyi red ederken, yalnız 

ben bu harekette bir doktrin 
veya şaşmaz prensip bağlılığı 
bulunmadığını; bu reddin geniş 
salahiyet fikrine karşı değil, 

faket bizden bu salahiyeti 
istiyen hükumetin takib ettiği 

politikaya karşı olduğunu be
lirtmeye ehemmiyet vermiştim. 

Yanılıyor mudum? Muayyen 
bir işte kul1anılması reddedilet 
geniş salahiyetlerin, bizzan 
prensibin de reddi icabeder 

İzmir Birinci İcra Memurlu
ğundan: 

Komisyoncu Sakıp ve Ha
yımın Karşıyakanın Bostanlı 

köyünde oturan Ali oğlu Etem· 

den alacakları olan 50 lira ve 

ayrıca masraf alcıcağmın te

mini tahsili için borçlu Etemin 
uhdei tasarrufunda bulunan 
Bostanlı mevkiinde kain 3676 
motre terbiinde ve 400 lira 
kıymeti muhammeneli sebze 
bahçesinin dörtte biri 3/8/937 
tarihine müsadif Salı günü saat 
10 da açık arttırma suretile 
satılığa çıkarılacaktır. Bu ar
tırmada işbu gayrimenkul kıy
metin % 75 ini bulduğ~ tak· 
dirde en çok artıran taliplisi 
Üzerine ihale olunacaktır. Mu· 
hammen kıymetin %.7 5 ini bul· 
madığı takdirde en çok artı
ranın taahhüdü baki kalmak 
şartile satış 15 gün daha uza
tılarak ikinci artırması 18/8/ 
937 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 10 da yapılacak 

ve en çok artıran taliplisi üze-
!rine ihale olunacaktır. İşbu 
gayrimenkul üzerinde herhangi 
bir şekilde hak talebinde bu
lunanlar tarihi ilandan itibaren 
20 gün zarfında e1lerindeki 
vesikalarile birlikte dairemize 
müracaatları lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu sicillile sa· 
bit olmıyanlar paraların pay
laşmasından hariç bırakılacak· 
lardır. % 2,5 della1iye müşte· 
riye aittir. Artırmaya iştirak 

etmek istiyenlerin % 7,5 pey 
akçesile veya banka itibar mek· 
tubunu hamilen birinci icra 
dairesinin 937/3547 No. lu 
dosyasına ve icra ııılinadisinı· 
müracaat etmeleri ve şarlna· 
menin 22 Temmuz 037 lnri· 
hinden itibare:ı herkese açık 

• bulun<lıınılacağı ilan olunur. 

midi? Bu salahiyeti reddeden· 
lerin de iktidarı ellerine aldık
ları ve onu hakikaten icra 
etmek istedikleri takdirde ona 
malik olmaktan memnuniyet 
duyacaklarını farzetmek ihti
yatlı bir hareket deli ' midi? 

Bugünkü hükumetin bu sa· 
lahiyeti daha evvelce isteme· 
mekle hata etmiş olduğu ka
naatindeyim. Bunun delili şu
dur ki şimdi bu salahiyeti ver· 
meye yanaşmak istememiş olan 
senato azalarından birçoğu 
kabine iktidara geldiği zaman· 
larda istenmiş olsaydı, yeni 
seçimin yarattığı cereyana ka
pılarak ve başlangıç halinde 
olan tecrübeye emniyet gös
tererek buna muvafakat et
mekten geri kalmıyacaklardı. 

B. Leon Blum, Curnhu· 
riyetçi muhitlerde hala mu· 
annid bir şekilde devam 
edegelen bazı batıl itikadlara 
karsı gelmemek, ayni şeyi is· 
temiş olan diğer hükumetlere 
karşı evvelce alınmış olan 
durumu tekzib ediyor görün
memek istedi. Buna muvaffak 
oldu ve şimdi iktidarın ara
larında parçalandığı ve ek
seriya entrikalarının kendi 
iradesinin yerini aldığı grap
lar, tali gruplar, delegosyon
lar, bürolar, komisyonlar, tali 
komisyonları ilah. Önünde her 
hafta, her gün ve günde bir 
kaç defa hareketlerinin hesa
bını vermekten çekinmedi. 
Partisinin kuvvetli disiplini ve 
kendisine karşı beslediği kıy· 
metli emniyet işinde yardım· 
cısı oldu. 

Fakat tabii demokrasinin 
kontrolu altında olmakla be
raber ın5temadiyen hükumet-
le icraatı arasına girecek yer
de icraatın umumi heyeti üze· 
rinde hükum verecek bir kon
troJa tabi olarak iş gören 
modern bir hükümet lüzumunu 
ileri sürmüş olsalardı, B.Blum 
ve arkadaşları, hususile o 
kadar çalişkan ve sempatik 
tinans bakanı Oryol kendile
rini de büyük ve lüzumsuz 
zahmetlerden, güçlüklerden 
kurtarmış olurlardı. 

ve edilmiyenlere verilmeme· 
sinde şaşılacak ne vardır. 

Esasen asıl dava da burada 
değil midir? Mücadele siyasi
dir ve artık hiçbir hükumetin 
vaz geçmiyeceği bir hükumet 
şeklini taraftarlarile aleyhtar· 
lan arasında olmaktan ziyade 
hükumetin taraftarlarile aleyh· 
tarları arasında cereyan etmek 
tedir. 

Fakat hükumet taraftarları· 
nın muhalefetin geniş salahi
yetler istemesine karşı müca· 
dele ederken, kullanılacağı 
yeri tenkit edecek yerde biz
zat bu salahiyetleri tenkit et
mekle vaktile işlemiş oldukları 

büyük hatanın hala şaşkınlığı 

içinde bulundukları farkedil· 
mektedir. 

Harptenberi, yani liberal 
bir ekonominin yıkılması hat
ta en garibi bugünkü hüku
met tarafından bile asla bunu 
kabule yanaşmamakla beraber 

istemez bir dirije ekonomiyi 

zaruri kıldığı zamandanberi 

geniş salahiyetler istenildiği 
her defa, daima eksik kalan, 
bunun ne için istendiğinin 

izahı oldu. 
Her defa mı? yanılıyorum. 

B, Kayyo vaktile geniş sala· 
hiyetler istediği zaman, bunu 
"eksperler,, e izafe ettiği fakat 
hakikatte kendinin olan pla
nın tatbiki namına istemişti; 

çünkü B. Kayyo, hükumet· 
lerin, emirleri altındaki me· 
murların arkasında gizlenmek 

itiyadında olmadıkları eski 
devirlerin adamıdır: Bu, iste
diği salahiyetlerin kendisine 
reddedilmesine mani olmadı 

ve ayni salahiyetler on beş 
gün sonra planı olmıyan fa. 
kat kendisine emniyet edilen 
Puankareye verildi. 

Herkesin hoşuna gidecek 
bir hükumet - ki peh nadirdi -
bulunamayınca hiç olmazsa 
bir "plan,, etrafında anlaşmak 
lazımdır ki nereye gidildiği ve 

Devamı 4 ncü sahi/ede 

Maznun Ömere: 
- Seni tahliye ettireceği(Jl· 

Raporun okundu. Hapisha~e· 
de durmıyacaksın. DemıŞı 

Ömer: 
- Ben mi hapishanedefl 

çıkacağım, benim mekaoırtl 
ı · ter orasıdır. ster karar yaz, ıs 

masal. Bana vız gelir. Befl 
hapishaneden çıkmam. ors~ 
dan beni çıkaracak olana aŞ 
olsun. 

Cevabını vermiştir. 

Bu sözlerinden sonra ınaı· 
nun topal Ömer, jandar~8 
He hapishaneye gönderihnıŞ 
ve tahliye müzekkeresi üzerine 
eşyalarile birlikte hapishane· 
den çıkarılmıştır. Çıkarılmıştı' 
amma, kendisini hapishanedefl 
çıkarmak hayli güç olmuştur· 
Çünkü Ömer, mütemadiyerı 
hapishanede kalmakta ısrar 
ediyordu. 

Bera et . e 
Torbalı MuhasebeihususıY 

·ıı tahsildarı Bay Ahmed Önvcrt 
zimmetine para geçirmek so: 
çundan şehrimiz Ağırceza ınah 

ll' kemesinde cereyan eden JJl 
hakemesi neticesinde suçu s3• 

bit olmadığından ve zimJJl~: 
tinde oörülen 21 liranın hata 

o ~ 
bir muamele yüzünden bu ş 
kilde görüldüğü anlaşıldığı~~ 
dan beraetine karar veri1JJl1~ 
tir. Mevkuf bulunan Ahme 
Ön ver salıverilmiştir. 

Kız kaçırma 
Or 

Seferihisar kazasının 

hanJı· köyünden Zübeyde adı~' 
daki kızı yclralamak ve zo~.; 
kaçırmak ve k.11n anası Gu 

urı 
sumu yaralamakla ma1rı 

H .. · H d . kad•şı 
useyın am ı ve ar 

Etemin şehrimiz Ağırceı9 
et• 

mahkemesinde cereyan . 
h k le'' mekte olan mu a eme di 

neticelenmiş. Hüseyin Haf11 c 
bir ay ve Etem üç ay haP5 

mahkum edilmişlerdir. 

----···•·"·---yamanlar kamP' 
Yukarıda "batıl itikad,. ta

birini kullandım ve bu keli- ı 
meyi si1miyorum. Burada icra 
kuvvetinin kudretli ve teşrii 

açıldı . tı' 
Doktor Verem Mücadele CeınıYe 11 

nin Yamanlar kampı, bu. ~e 

, kuvvetin zayıf olduğu zaman· 1 

lMdan kalman itiyadlar ıncv· ' 
zuu bahistir. ~~imdi vazi ·et 1 · 

l · lam aksincdır, grupların , tali 
grupların , ddegasyorılarıl'!, bıi-

1 roların, komisyonların ve tali 

Ali Ag~ L daha mütekamil bir şekılJ' 
Clll açılmıştır. Kampa bu sen: fiıı' 

Çocuk HastalıklNı rağbet olduğundan nıuh.f 
ınütehaıı;sısı ~ miktarda çadır gönderjlf11~; 

lkinciBt>ylf"rSokağı No. 6g orada bulunanların iyi -.raJef 
geçirebilmeleri için eğlence 

Telefon 3452 
tertip edilmiştir. 

D 

A. 
l 
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JV. V. 
W. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DeurscHE LEV ANTE LINIE 
G. M. B. H. 

Hamburg 
"CHIOS,, vapuru 2 Tem

ltıuzda bekleniyor. HAMBURG 
Ve BREMEN limanlarından 

>"ük çıkaracaktır. 

~MERICAN EXPORT LINES 
1 liE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
"EXCHANGE,, vapuru 20 

l' emmuzda bekleniyor. NEV
YORK ve BALTIMOR liman
ları için yük kabul eder. · 

".EXCUTIVE ,, vapuru 2 
'l'emmuzda bekleniyor, NEV
YORK için yük alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
l'HE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Pireden aktarması seri seferler 

.. EXCAMBION., vapuru 2 
l' ernmuzda PIREden BOSTON 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. 

"EXHORDA,, vapuru 16 
l' emmuzda PlREden BOS
l'ON ve NEVYORK için ha
teket edecektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR,, vapuru 31 
Temmuzda bekleniyor. KÔS
l'ENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALA TZ aktarması TU
NA limanları için yük ala
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru ; 2 

l' em muzda LIVERPOOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAS, VAR· 
NA, KôSTENCE, SULINA, 
GALATZ ve IBRAlL liman
larına yük alacaktır. 
SocıETE ROY ALE HONG
RoısE DANUBE MARlTIME 

"DUNA,, vapuru 10 Tem
rnuzda bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPEŞTE , 
BRATISLA VA, LINZ ve VI
y ANA limanları için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
LINJE • OSLO 

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

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

Birinci 

Birinci smıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
. Kamçıoğlu 

(Ulusal Birlik) 1 Temmuı 937 
-----------~-------------------~-~~~:-:----~~----------------~--------------------------~---.;._~--

lzmir Birinci icra Mcmurlu· Fratelli Sperco Olivier ve ~ü- Satı~illi Emlak Müdürlüğünden: 
ğundan : T v 

Bohorun Mualla zimmetin· vapur acentası rekisı Lımited ~4~ 
J..ir!i Kı 

deki alacağından ötürü borç· 
1 l b 1 k.. ROY AL NEDERLAND 
unun icrai haciz i u unan a- KUMPANYASl Vapur acentasJ 

tipzade Ahmet Reşit vakfın-
dan mukataalı izmirde Güneş "TRiTON,, vapuru 9 Tem· Birinci Kordon Rces binası 
mahallesinin Berberzade soka· muzda gelip BURGAS, VAR-
ğında 36 taj numaralı 900 lira NA ve KÖSTENCE için yük 
kıymeti muhammeneli evin açık alacaktır. 

Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES LTD. 

1 inci Kordon 630/l eski No. lı ev kapalı J 2000 
zarfla nakden 8 sene taksitte ödenmek üzer~ 

846 Güzt>lyalı 3 kuyular mevkiinde şarkan bahçe 24250 
yolu garben pideci Ali ve Ragıp paşa tar-
laları şimalen Urla cd. cenuben Fireri Di· 
mitriden kalma bahçe ile çevrili tapu kay-
dına nazaran fazlası Hazineye ait olmak 
üzere 22047 metre M, bahçe kapalı zarfle 
nakden ve 8 sene taksitte ödenmek üzere artırma ile satılmasına karar SVENSKA ORIENT LINIEN "OPORTO,, vapuı u 10 tem-

verilmiştir. 2/8/937 tarihine "BIRKALAND,, motörü 5 muzda LIVERPOOL ve SWEN· 847 
müsadif Pazartesi günü saat TeIJlmuzda beklenmekte olup 

Karantina eski cerrah MehmetAzmi so.17 No, 1700 
lı ev açık artırma ile nakden ve 8 sene 

"POLO., vapuru 10 tem· 
muzda LONDRA ve HULL ve 

f 
ROTTERDAM, HAMBURG, SEAdan gelip yük çıkaracak. 

11 de zmir birinci icra dai-
resinde yapılacak birinci art1r- GDYNIA ve ISKANDINA VY A 
mada takdir olunan bedelin limanları için yük alacaktır. 
yüzde yetmiş beşini bulduğu ZEGLUGA POLSKA A. B. 
takdirde en çok artıranın üs· KUMPANYASI 
tünde bırakılacak, aksi takdirde "LECHISTAN,, motörü 21 
en çok artıranın taahhüdü ba· Temmuzda beklenmekte olup 
ki kalmak üzere 18/8/937 Çar ANVERS, GDYNIA ve DAN-

VA ve MARSIL YA limanlan 

şamba günü saat 11 de ayni ZIG lim~nları için yük ala-
mahalde yapılacak, ikinci ar- caktır. 
tırmada da teklif edilecek be· SERViCE MARlTIME 
del yüzde 75 i bulmazsa satış ROUMAIN 
düşer ve borç tecil olunur. Bu "SUÇEAV A" vapuru 14 
bapta artırma şortnamesi 15/ Temmuzda MALTA, CEN0-

7 /937 tarihinden itibaren her-
için yük alacaktır. 

kes tarcfındangöıülmek üzere Yolcu kabul eder . 
icra dairesinde açık buluna- ilandaki hareket tarihlerile 

ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LONDRA ve 

HULL için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION LTD. 

"AD JUT ANT" vapuru Ha
ziran sonunda gelip LONDRA 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği
şikliklerden mes'uliyet kabul 

edilmez. 

taksitte ödenm~k üzere 
848 Burnova Mersinlisinde sulu Hancı mev· 

kiinde 15214 metre harap ve debağhane 
ve çayır halinde tarla şayian nısıf hissesi 
peşin ve 2 inci tertip tasfiye vesikaaile 
ödenmek üzere 

849 Karşıyaka soğukkuyu Menemen caddesinde 
ada 185 parsel 4 te 5 No. lı 1715 metre 
M. arsa peşin ve nakitle ödenmek üzere 

850 Reşadiye tramvay cd. 824 kapu 1168 Taj 
numaralı 479,50 metre arsa. 

750 

171 50 

479 50 

Yukanda yazılı emlakin mülkiyetleri hizalarında yazılı şerait· 
!erile ve 15 gün müddetle satışa çıkarılmıştır. ihalesi 12/7/937 
pazartesi günü saat 15 tedir. Kapalı zarf tevdi edeceklerin 
yevmi mezkurda saat 14 de kadar Milli Emlak Müdürlüğün~ 
vermeleri ve mchammen kıymetin % 7 ,5 depozito akçesinin 
malsandığına yatırmaları. 2100 

• 
caktır. Bu gayrimenkul üzerin· navlunlardaki değişikliklerin-
de herhangi bir hak iddiasında den acenta mesuliyet kabul 
bulunanlar tarihi ilandan iti· 
haren 20 gün içinde vesaikile 
birlikte icra dairesine müra
caat etmeleri, aksi takdirde 
hakları tapu sicillile sabit ol-

etmez. 
Daha fazla tafsilat ıçın 

FRA TELLi SPERCO vapur 
acentasına müracaat edilmesi 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

1 rica olunur. 
mıyan ar satış bedelinin pay-
laşmasından hariç kalacaklar- Telefon: 4142/4221/2663 

dır. Müzayedeye iştirak için 
yüzde 7 ,5 pey akçesi veya 
banka teminat mektubu ve 
937 /4203 numarayı hamilen 
icra Memuriuğuna miiracaat-

ları lazımdır, Yüzde 2,5 del
Jaliye resmi ve ferağ harçları 
62 lira 84 kuruş evkafın taviz 
bedeli müşteriye ait olacağı 
ilan olunur. 

= - Türk Hava Kurumu--

B ilyü k piya gosu 
2 ci keşide 11 Haziran 1937 dedir J 

Büyük ikramiye40,000liradır , 
Bundan başka: 7 5,000, 7 2,000, 10,000 liralık ik

ramiyelerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mü
kafat vardır. 

Ayrıca: (3,000) liradan başlıyarak (20) liraya kadar bü-
yük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu 
zengin plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çe
kinmeyiniz. - ' lzmiı~ Yün M nsııcatı 
Tüı·k Anonim Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

___ S!l_qlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Ye ~eri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRİ KANDEMİR oğlu 

.... ~!!!!!!!!:!!!!!!!!!!~~~~~~~a]ll ... i?.ml ....... iimll 
ı .. 

lzmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardndırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
i bulunur 1 
··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

K mb 
• 

rı 
( 

Cılt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

fzmir - Birinci beyler sokağı
~lhamra sineması arkasında 

No.: 55 
T elcfon: 3479 

Telgraf adresi: Bayrak lzmir . 
_,l!:nmna11man--.-mmım----.-s.----~.----

•ı , ............ 1 .............................................................. .. 

Pürı· en Şahap Tesiri t•bii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 



Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

Romen ordusu baştan başa 
m ot ör leş tirile ce k tir 
---------------------------- -~~~ ~----------------------------

Çekoslovakya silah fabrikaları trost, Romanyaya en son sistem si
lahlar verecek ve bunun parasını Çek bangerleri temin edecekmiş 

Londra 30 (A.A) - Deyli Telgraf gazetesinin istihbarına göre, Romanya Harbiye Nezaretile Çek silah fabrikaları trostü 
arasında mühim bir mukavele akdedilmiştir. 

Bu mukaveleye göre, Çekoslovakya silah fabrikaları Romen ordusunun baştan başa motörleşmesini temin edecek ve bunun 
için icabederı parayı da Prağlı bir bangerler grubu verecektir. ............ ,~-------
Ta~r8:_nd~ki ziyafette. sr:ı- Belçika kralı, bugün eski 
mımı so~~~ler verlldı muha iplerle konuşacak 

Türk. İran dostuluğu günden gü. 
ne kuvvet bulmaktadır 

İstanbul, 1 (Radyo)-Tah· 
randan bildiriliyor: 

İran Hariciye Veziri tarafın· 
dan Türkiye Hariciye Vekili 
Dr. B. Rüştü Aras şerefine 
verilen ziyafette çok samimi 
nutuklar irad edilmiştir. 

İran Hariciye Veziri, irad 
ettiği nutukta iki memleket 
arasında hasıl olan samimi 
ve dostane münasebattan hah· 
settikten sonra, kadehini Tür· 
kiye Cumburreisi Kamal Ata· 
türk şerefine kaldırmış ve zi· 

yafette hazır bulunan zevat, 
Vezirin bu hareketine imtisal 
etmiştir. 

B. Rüştü Aras, mukabil nut· 
kunda demiştir ki: 
_ - Ekselans; 
Hakkımda kullandığınız söz· 

lerden dolayı teşekkürler ede
rim. Dost Iranın payitahtını 
üçüncü defa ziyaret ediyorum. 
Hislerimi açıkça söylememe 

' müsaadenizi rica ederim. Tah-
ranı üçüncü defa ziyaret etmek 
bana nasib olmuştur. 1932 de 
vukubulan ilk ziyaretimden 
beri, kardeş Iranın idari, iktı
sadi, siyasi ve diğer sahalar
da gösterdiği yeni ıslahat, 

vücude getirdiği her türlü te· 
rakki ve inkılab asarı, çok 
yüksektir. 

Türkiye Hariciye Vekili, bü
tün inkılab hareketlerini me· 
sud birer hadise olarak kar
şıladığını söyledikten sonra 
iki memleket arasında dost
hık münase.batının tarsin edil
miş olduğunu ve bu dostlu· 
ğun gittikçe arttığını söylemiş 
ze demiştir ki: 

- Bu dostane münasebet
lerin en bariz ifadesi, şahsen 
biribirine bağh iki milletin 
kardeşlik bağlarının kuvvet· 
lenmiş olması ve hükumetle
rinin basiretkiırane hareketleri 
sayesinde anlaşmış olmala
rıdır. 

İki memleket arasındaki sar
sılmaz teşrikimesai, bunun bir 
nişanesi olmakla kalmaz, belki 
komşularile olan dostluklarını 
da tesis etmekle yakın şarkta 
sulhu sıyanet hususunda kafi 
arzusunu gösteren iki milletin, 
işbirliğini alakadar eden me~ 
selelerde anlaşma hususundaki 
beraberliğini izhara medar ola· 
caktır. Bundan asla şüphe et· 
memelidir. 

Bu itibarla S. M. Kralınız 
ve Veliahdınızla ekselansınız 
şereflerine kadehimi kaldır

makla mübahiyim. Bu ziyafete 
huzurlarile şeref veren refika· 
nızın da şerefine ... 

--~~~--.... ·---·~·~· ...... -----~~--~~ 
((ont Martel 

Mürdüın 

ve Cemil 
_ alebte 

~~~----19411~~·~--------~ 
Suriye fevkalade komiseri, Hatay mes'. 
elesinin tamamen halledildiğini söyledi. 

Paris, 1 ( Radyo ) - Su- laşmıya Suriyenin de iltihak 
riye fevkalade komiseri Kont edeceğini beyan eylemiştir. 

DöMartel, Suriye Başvekili B. • • 

Cemil Mürdüm ile birlikte Is- Von Blomberg 
tanbuldan Halebe dönmüştür. Dün Dekanya ile 

Kont Dö Martel, matbuat 

mümessillerine verdiği beya· 

natta, Hatay meselesinin ta
mamen halledildiğini ve F ran· 
sa ile Türkiye arasında her 
hususta anlaşıldığını, son ha· 
diselerin dahi bu anlaşmıya 

tesir etmediğini ve İstanbul 
seyahatinden son derece mem· 
nun olduğunu söylemiş, iki 
devlet arasında hasıl olan an-

Tütün kırarken ölmüş 
Menemenin Helvacı köyün· 

den Yusuf oğlu 21 yaşında 
Nazım, sabahleyin tarlasında 

tütün kırarken birdenbire yere 
düşmüş ve ölmüştür. Müddei· 
umumilikçe tahkikat yapılmak· 
~adır. 

konuştu 
Budapeşte, 1 ( Radyo ) 

Almanya harbiye nazırı Mare· 
şal Van Blomherg, dün hari
ciye nazırı Bay Dekanya tara· 
fından kabul edilmiş ve uzun 
müddet konuşmuştur. ----·· ..... --

Kral Karol 
Pujen'e lgitti 

Varşova 1 (Radyo)- Roman· 
ya Kralı Karo), refakatinde 
Veliaht Prens Gran Vivod Mi· 
hael ile Hariciye Nazırı bay 
Antonesko oldukları halde 
Pujen 'e gelmişler ve halk ta• 
rafından hararetli tezahüratla 
kar§ılanmışlardır. 

Eski muharipler, af kanununun 
derhal kalkmasını istiyecekler 
Brüksel, 1 (Ra<lyo) - Bel

çika kralı, yarın eski muha-

ripler cemiyeti idare heyetini 
kabul edecek ve heyetin mü· 
talibatım dinliyecektir. 

Eski muhariplerin en çok 
itiraz ve israr ettikleri af ka· 

nunudur. 
Eski muharipler, bu kanu· 

nun, derhal ortadan kaldırıl· 
masını istemekte umumi harp· 
te Almanyaya taraftarlık gös
terenlerin, asla af edilmeme
lerini istemektedirler. 

---~-----,_.~·~··-~~-~--~----

Petrol, perakende ola-
rak 12,5 kuruşa satılacak ------Mahalle bakkallarına gaz tevzi edildi. 
Petrol şirketlerinin yeni bir müracaatları 

lzmirde benzin ve petrol 
şirketleri dün belediyece tes· 
bit edilen fiatten benzin sat· 
mamakta devam etmişlerdir. 
Onun için belediye, vesait sa· 
hiplerine ihtiyaçları olan ben· 

zini muayyen fiatle tevzid~ 

devam eylemektedir. Mahalle 

bakkallarına dün kilosu 11,5 

kuruştan petrol dağıtılmıştır. 

Bugün de bazı belediye mın· 

takalarında halka perakende 

olarak 12,5 kuruştan petrol 

satılacaktır. Bunun için tedbir 
alınmıştır. 

İstanbul belediyesi kilo iti· 

barile benzine 16,5, petrola 

14 kuruş fiat tesbit etmiştir. 

İzmir benzin ve petrol şir· 
ket ve acentaları, İzmirde de 
bu fiat üzerinden satış yapıl· 
masına müsaade edilirse satış 
yapacaklarmış. 

Fakat belediye encümeni, 
lstanbula nazaran İzmirde dai· 
ma daha ucuz satılan benzin 
ve petrol için, kanunen yapı· 
lan gümrük tenıilatına naza· 
ran tenzilat yapmış ve fiat 
tesbit etmişti. 

Şirket ve acentalar, lstan· 
bul satışma nazaran İzmirdeki 
fiat ucuzluğunun rekabetten 
doğma olduğunu ve rekabet 
fiatleri üzerinde daimi surette 
düşük fiatle satış yapamıya
caklarını söylüyormuşlar. 

Kontrol bozu
lacak mı? 

Paris, 1 (Radyo) - Fran
sız siyasal mahafili, ispanya 
kontrol planının, mütlak su
rette bozulacağı kanaatinde 
bulunmaktadır. 

Portekiz hükumeti, kontro· 
lü kaldırmış ve bu kararını 
lngiltereye bir nota ile bildir· 
miştir. 

Halbuki yapılan tetkiklerde 
rekabet vaziyetinin İzmird..ı 
daimi olduğu ve tec;bit edilen 
fiatlerin de kanuna nazaran 
uygun bulunduğu anlaşılmıştır. . ... 
Fransız hükumetine 
geniş salahiyetler 

neden lazımdır 
• Baştamfı 2 incisahijede • 

ne yapılmak istendiği bilinsin. 
O zaman geniş salahiyetler 
ancak bu planın icra vasıtası 
olur, ve planın ana hatlarını 
kabul etmiş olan parlamento 
bir de ancak onun neticeleri 
üzerinde hüküm verir; parla· 
mento kontrolu böylece bir 
başlangıçta bir de sonda ken· 
dini gösterir; fakat, aradaki 
fasıla, fazla giriftleşmiş ve 
ağırlaşmış bir parlamentariz
min oyunlarından azade olarak 
hükumetin serbestçe çalışma
sına imkan verir. 

Bu suretle geniş salahiyet

Jer fikri (Plan) fikriyle birleş· 

mekte ve bu ikincisi birinci
de mevcut olabilecek endişe 
unsurlarını bertaraf etmekte· 
dir. 

Mesud Belçika da başka 
türlü yapmış değildir. 

Bütün karşılaştığı güçlük
lere rağmen mesut ve o de· 
recede ki başvekili Amerika
da bir gezintiye çıkabiliyor. 
Ne dersin, Blum? 

Mes'ut, çünkü bugünün ih
tiyaçlarına cevap veren hükii· 
met şeklini tahakkuk ettirebil· 
miştir. Bugün Iaz'ım geleni yap· 
mak istenilirse, Iazımgelen şey 
o kadar güçtür ki, ancak bü
tün taraftarların iştirakiyle ya· 
pılabilir. 

Bay Van Zeeland, sosyalist· 
leri, Katolikleri ve Liberalleri 
iktidarı altında toplamaya mu· 
vaffak olduğu zaman, her iki 

1 Temmuz937 

Tahmini rekolteler 

Hu sene üzüm ve tü· 
tün noksan olacak 

·-·--Pamuk 
balya 

rekoltesi yetmiş beş bitı 
tahmin ediliyor. Fiat
ler sağlamdır. 

Haziran ayı piyasa vaziyeti olunmaktadır. İncir rekoltesi 
hakkında alakadar daireler bahçelerde ilek asma işi bit· 
tarafından raporlar hazırlan· mediğinde n henüz tahmin 
mıştır. Bu raporlara göre Ma· edilemiyor. 
yıs ayında yağmurlar yağmış, Bunun bir hafta sonra ya· 
mahsullere çok fayda vermiş- pılması mümkün olacaktır. Ytrıi 
tir. Bu sebeple mahsul rekol· incir rekoltesinin normal ola· 
telerinin yüksek olacağı bile cağı alakadarlarca kuvvetle 
tahmin edilmişti. Fakat Hazi· tahmin edilmektedir. 
ran ayı kurak geçtiğinden ve Pamuk: Pamuk stokları da 
fazla poyraz estiğinden bu çok azalmıştır. Fiatler sağ· 
ümidi besliyerler endişeye lamdır. Alıcılar, çok isteklidir. 
düşmüşlerdir. Kuraklıktan en Yeni rekolte 75,000 balya ola· 
ziyade müteessir olan mahsul rak tahmin edilmektedir. Mü· 
tütündür. Ekilişte 38 milyon him miktarda araziye Akala 
kilo tahmin olunan tütün re- tohumu ekilmiş olduğundan 
koltesinin kuraklık sebebile yeni rekoltenin evsaf itibarile 
fidan ve yaprakların büyü· çok iyi olacağı sanılıyor. 
yememesi yüzünden ancak ge- Yapağı satışları çok hara· 
çen seneki miktarı bulacağı, retlidir. Fiatler kilo başına 
fakat evsaf itibarile geçen se· kaba mallar için 49·51, ince· 
neki mahsulden daha üstün ler için 57 kuruştur. Bilhassa 
olacağı anlaşılmıştır. 

Üzüm: 
Haziran ayındaki kura~ lık, 

üzüm mahsulüne de tesir et· 
miştir. En mühim bağ mınta· 
kalarında yüzde on nisbetin
de yanıklık tesbit edilmiştir. 

Rekoltenin miktar itibarile 60 
bin tonu bulacağı bile şüp· 
helidir. 

Geçen sene mahsulünden 
çok az stok kalmıştır. Bunlar 
iyi fiatlerle satılmaktadır. istek 
fazladır. 

incir: Eski mahsulden stok 
kalmamıştır. Piyasada cüz'i 
miktarda hurda incir vardır. 
Onlar da inhisar idaresi ta
rafından peyderpey sumaya 
tahvil edilmek üzere mübayaa 

Kapotaj bayramı 
/ Baştara/ı 1 inci sahi/ede) 

Şehrimizde de bayram ha· 
zırlıkları yapılmış sabahleyin 
iskeleler, acentalar, körfez ve 
liman idaresi, vapurlar dona
tılmıştır. Saat 10 da denizci· 
lerimiz gümrük önünde toplan
mışlar ve Cumhuriyet meyda· 
nına kadar bir yürüyüş yap
mışlardır. 

Eski denizcilerimizden mü
tekait B. Süleyman bir söylev 
vermi,, müteakiben Atatürk 
heykeline denizciler adına bir 
çelenk konmuştur. 

Bu gece, körfezde bir vapur 
gezintisi yapılacak, eğlenceler 
tertib olunacaktır. 

me.clis önünde, memleketine 

teklif ettiği kalkınma planını 

uzun uzun, inceden inceye an· 
'.a~ tı. Sonra, bu plan kabul 
edilince bay Van Zeeland 
parlamentoya dedi ki : " Bir 
sene sonra yeniden gözden 
geçırın.,, 

Bir senelik geniş salahiyet, 
B. Van Zeeland bu kadarını 
istemiyor. B. Blum bu kada· 
rını istemiyor. 

Gerçi o yapacağı şeyler 
hakkında B. Van Zeeland 
kadar sarih fikirlere sahih 
değildir. 

Çünkü, sosyalist ve cum· 
huriyetçi birliğimizin gayret
lerine rağmen, henüz plan 
fikri, memleketimizin siyasi 
zihniyetine nüfuz edememiştir. 

Ne yazık! 

. dahilde halı fabrikalarımızın, 
talebleri, gün geçtikçe artmak
ta ve bugünkü imalat ve sa· 
tışlar için ancak bu fabrikala· 
rın ihtiyaçlarına tekabül et• 
mektedir. 

Zeytinyağı: Geçen seneki 
rekolte ile halihazır stokların 
azlığı ve rakib memleketlerin 
zeytinyağı ihracatım menetmiş 
olmaları sebebile zeytinyağı 
piyasası çok sağlamdır. Beş 
asitli yağlar 46,5 kuruştur. 
Yeni zeytinyağı rekoltesi .30 
bin ton tahmin edilmektedir. 

Zahire: Haziran ayındaki 
yağmursuzluk yalnız zahireler 
için müsaid telakki edilmiştir. 
Çünkü yağmurlar harmanları 

ıslatıp mahsulü sarartmak su· 

retile daha büyük zararlar tev· 

lid edebilirdi. Gerek evsaf, 

gerek mikdar itibarile bilu· 
mum hububat ve zahire, bil· 
hassa buğday ve arpa meın· 

nuniyet verici bir vaziyet ar

zetmektedir. Yeni mahsulün 

piyasaya arzına rağmen ihra

catsızlık yüzünden buğday pi• 
yasası şimdilik gevşektir. Bu
na mukabil dış memleket alı· 
cılarının çokluğu ve müsaid 
siparişler dolayısile arpa pi
yasası çok sağlam görünmek· 
tedir. 

Bakla üzerine lzmir piyasa· 
sında hararetli alivre satışlar 
cereyan etmektedir. Şimdilik 
yegane alıcı Maltadır. 

lzmir Birinci icra memur
luğunda•: Dosya: No.3717589 

Bir borcun temini tahsili 
için tahtı hacze alınan 250 
lira kıymetinde zeytin sıknıa 
makinesi ile ezme taşının açık 
artırması 617 /937 tarihine nıü· 
sadif Salı günü saat 11 de 
Balçova köyünde yapılacaktır· 
Bu artırmada muhammen kı)'" 
metin % de 75 ini bulduğu 
takdirde taliplisi üzerine ihale 
olunacaktır. % de 75 ni bul· 
madığı takdirde ikinci artır· 

ması 817 /937 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 11 de 
yapılacak ve en çok artıran 
taliplisi üzerine ihale oluna· 
caktır. Daha fazla malumat 
almak istiyenler 937 /7589 ntı· 
maralı dosyaya müracaatları 
ilan olunur. 


