
Sahibi: HAYDAR ROŞDO ôKTEM 
Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 

_Adres: İzmir ikinci Be}:'.ler sokağı 
,Abone prtlan: Seneliği 700, altı aylığı 400 kuruo 

Resmi ilanlar için: Maarif cemiyeti ilanat 
bürosuna müracaat edilmelidir. 

Hususi ilanlar: idarehanede kararlaştırılır 
"'B~idığı yer: (ANADOLU) Matba~ 

• 
- .• . .. -".;;:~. 

;..~ 

•• • 1İııl' • 

ULUSAL 

lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 
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Avam kamarasında bey

nelmilel vaziyet hakkında 
beyanatta bulunmuştur 
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Japonlar, Şimali Çine mü- iktisat Vekili Celal Bayar 
d. k w 1 Diin lstanbula Ciitti tema ıyen as er yıgıyor ar v k·ı d.. d ··h· ·kt~ d"' t tk·kı d h e ı , un e mu ım ı ısa ı e ı er e u-

. Çin kıtaları Lokaçaodaki Japonlara ateş lundu. Buldan heyetini yemeğe alakoydu. 
açtı. Tokyo, askeri harekatın derhal 

durdurulmasını Nank.nden istedi 
etmiştir. Sefirin, bugün buraya 
varacağı söylt•niyor. 

Nankin, 19 (A.A,) - J ı· 
ponya tarafından Çin hiiku· 
metine serd edilm iş olan nı c· 

talıb e ın ezkfır hiikumet tara· 
f:ndan verilecek o!nn cevabda 
Çinin mülki hükümranlık hah· 
}arına riayet edilmesi lüzu
munda ısrar edileceği ve bu 

cevabın mahiyeti ne olduğunu 

henüz bildirmemiş olan bir iktisat Vekilimiz, Ankarapalasta şerefine verilen ziyafette 
Çin tayyarecileri takım mukabil teklifleri ihtiva = lktısad Vekilimiz H. Celal bankanın muhtelif i~leri üzerinde ı İ§tirak edememiş ve lzmirde kal· 

Şangay 20 (Radyo)- Japon· etmişlerdir. edeceği istihbar olunmuştur. Bayar, <liin refakatlerinde gelea metgul olmu~tur. mıf olun 1ktıead 'ekaleti siyasi 
lar, Tankoya yeni ordular sev· Japonlar, Çin askeri hareka- Şangbay, 18 (A.A.) - · Ja· zevatla birlikte Denizyolları ida· Müteakıben ziraat bankasına mü~\·iri B. Ali Rtza Türel ile Ve-

ketmişlerdir . tının derhal durdurulmasını pon sefaretinin resmi bir teb· nıeinin İ:ı:mir vapuru ile İstanbula giderek direktörlük oda~da ziraat kilimizin refakotlerinJe Ankaradan 
N k h k . d · · hareket etmiş ve vapurda hararetle bankuşı umnm nıüdü.rü il. Kemal şehrimize gelen ve muhtelif tetkik· Tokyo 20 (Radyo)- Japon· an in ü umetın en ısteınış· liği, Japon maslahatgüzarının z · 1 b h ı · r · 1 · 

1 teşyi t:dilmittir. aım e ankanın mu te 1 1~ erı leri esnasında hazır bulunan umum 
Ya Hariciye Nezareti, Nankin lerdir · dün saat 23,30 da Çin hü- Vekilimiz, dün l!aat 11,30 da üzerinde görüşmüş, çiftçi)·e yapılan müdürler ve diğer zevat da kendi· 
hiikumetine ikinci bir nota ver Tokyo 20 (Radyo) - 3 bin kCımetine bir nota tevdi ede· otomobille 1zmire gelmiş doğruca ikrazat hakkında ıoahimat almıştır. lerilc birlikte fstanbula gitmişlerdir. 
,,.. k kişilik bir piyade kuvvetile 12 rek heıtürlü tahrikata nihayet i~ bankasına gitmiı ve bankının Vekilimiz daha sonra eczacıbaoı B. r:o k 't · · · fı 

1 
. ... ış ve eski metalibatını te rar r uar omı esının zıya e ı 

bin kişiden ibaret olan bir Ja· (Devamı 4 üncü sahifede) umum müdürü B. Eriş ile birlikte Feridi hususi surette ziyaret etmiş, Hareketten evel fuar komı·· 
ederek bunların behemehal ._..,... ..... __. Silmcrbank yerli mallar pazannı 
kabulünü istemiştir. pon süvari kıt' ası, Fenkinay'a M d • j hl • d k J da gezmiıtir. En sonra İzmir Üzüm tesi tarafından dün Şehir ga· 

Tiyen·Çin 20 (Radyo) - vasıl olmuşlardır. . 3 rJ( Ce )CSJO e 30 ) Kurumu müdürlüğiine giden Veki· zinosunda sayın Vekilimiz ve 
Lokaçao civarındaki Çin ordu- Nankin 20 (Radyo)- Rusya limiz, kurum müdürü B. İsmail refakatindeki heyet şerefine 
1-rı, dün Japon kıtaatma ateş sefiri, dün Şangaydan hareket h h J ı Hakkı Veral ile görüşmüştür. bir öğle ziyafeti verilmiştir. 

~........ fil U are e er 0 U yoı~ Satış kooperatifleri birliği, teş· Ziyafette Valimizle Başnıuhar-v • k ti • l kilatını süratle ikmal edilecek ve bu rimiz Haydar Rüştü, Belediye a p ur ş 1 r e e rı' na v on .. . • t d k sene içinde yaı meyva "Ye kuru çe· reisimiz ve daha bazı zevat Dun 160 tayyare arasın a or kirdeksiz üzüm ve incır ihracına hazır bulunmuşlardır. Sayın 
lara 15 şilin zam ettiler konç bı•r havamuharebesı•oJdo ~:t~ı~;~:k~:·0:::ak:r7::_~;:i:~nt!:: Vekilimiz, yemek esnasındaki 

l' on başına mahsullerimizden 
55 şilin navlon alınacaktır 

I> İhracat meveimi yaklaşmıştır. 
•ltat ihracatçılanmız gene endi· 

ttd,dir. Sebebi de ihracat mah· 
~~terimizin ecnebi vapurlarile na· 
d •1terinde tabi tutulduklan navlun· 

muhtelif limanlan al'asındn yeni 
vapur seferleri idda11 eden Dani· 
marka vapur sirketi, müdhi~ rcka· 
bet karşısında seferlerini tatil mcc· 
buriyetinde kalmıştı. Haber alJı· 
ğımıza göre, ihracal\·ılurımı7ın bu 
( Devamı4 üncü sahi/ ede ) 

llr. Evelce ton haoına 18 tilin 
jhııan iüracat mahsullerimizin DdV• 

~nu, geçen kanunusanide vapur 
''rltetlerinin bir kararile 40 şUine B. llAı·la"n LJodza 
~ltıtrılrnıotır. lYl4 flj 
t(l Son defa bu tarife de az gü
lslnıo.ş olacak ki, navluna yüzde 
it ıarn edilmiş ve tıırifo ton La~ı· 

} 55 şiline ç1kurılmı~lır. lınıir· 
"t:k• 
1 1 ecnelıi \"apur Rl't:nınlıırı , ıı:n·· 
lltı ii . 1 · ı tııı 7.crııı,.. pıpılan 1.u ıııı arı ı ıra· 

)' ';ılanınııı lıalıe rıl a r rtıııişlc•rılir. 
• 

11

1I•ılurı tı · lıli~ı lı• , lrn seıı .. J.d nıuh· 
•ı . ' 

ı, •brıtc.ııı içiıı hırı lı:ı : ııııı ~:> ~İ · 
•ı 

lı alıııaca~ ı lıilılı rılını , tir. i\lalı· 
ıı~ıi . . ı · r· . h 

111 • ınıl'. 111 ına •) ••I ı.ıtın<• c c ifi• 

ıı.1 >f•tlc ıemo s ctlı'n lııı mrsclı-, ,,.,. 
ııııft· <lurulmıı~ıı dı·(;cr. 

l 111 ) ııptı~ııuız tııhl. ik:ıl W' ıeıki· 
~"I ~ !;••re 1111\'lıın ilı'n·tlniııin yük· 
l•1,ı;11tı" iıı<lc•, lz ıııiııleki t'Cot'bi Va· 

)(ıı. Ucı• nınl:ırıoın ı;uıı"u takl!iri 
'Itır ·· 1- J • k 1 · •ıııq · :;>ı rı..et crın nıer ez ı'n , 

"ı:lı U~ları uıııumi bir kararla )Ük· 
•ıa '

1
111§ll"rdir. Haııa şimdiy e kadar 

~ ll 
!(illi rıu . ) iıkbelırııf'ğe yona§ını)an 
1
11 y~telı;r mühim bir nr.t•nta da ay· 
ıijl.' u 8ck nnlıııııı tatbik için İh· 

••ı;ı) J ara lcbli~dc bulunmu~tur. 
lı11ıı:ı hıacatçılarıwız, şehrimizde 
"deııllİn ve dün l sıanbula harf'.ket 
11'Ytr ktısad Vekilimiz 8. Celal 
bıt 11 bu meseleyi izah ederek 
Qlltıtı:ı l:are bulunmaeını ve tedbir 
\ '~ıt•ı.nı rica etmişlerdir. lktısad 
•'ilde ltıız, bu mühim musele üze· 

C'~~tkikle.r yapmıotır. 
~a eeae lzmirle A vrupama 

Kabine teşkili 
çalışıyor 

Mi/an Hodza 

için~ 

Prag, 20 (Radyo) - Milan 
Hodzanın, yeni kabine teşkili 
hakkındaki mesaısı devam edi· 
yor. Yeni kabinenin, bugün 
teşekkül etmesi muhtemeldir. 

Asiler, çocuklara giyecek verirlerken 
Londra 20 (Radyo) - Mad· verdiklerini ve hatta bazı 

rid cephesinde kanlı muha- mevzilerini terketmek mecbu-

rebeler devam ediyor. riyetinde kaldıklarını bildir· 
General Miyahanın neşret· mektedir. 

tiği resmi bir tebliğde, taar· 

ruzun şiddetle devam ettiği 

bildirilmekte, yüz ihtilalci ve 
60 cumhuriyetçi tayyare ara· 

smda dün büyük bir hava 
muharebesi cereyan ettiği kay· 
dedilmekte ve general F ran· 
koya aid tayyarelerden onunun 
düşürüldüğü ilave olunmak
tadır. 

Salamangadan gelen haber· 
ler ise; cumhuriyetçilerin, Mad· 
rip cepbeıinde büyük zayiat 

Ecnebi gazetelerin Madrid 

muhabirleri, harbin daha fazla 

bir şiddet kesbedeceğini bil· 

dirmektedirler. 

Dün, sabahtan akşama ka-

dar devam eden muharebe· 

lerde, tarafeynden beş bin 

maktul düştüğü tahmin edi· 
liyor. 

General Franko, otuz beş 
yaşında bulunanlari silaha ça· 
tırmııtır. 

teşkılatlımdınlmasına buyuk ehem· hasbıhallerinde enternasyonal 
miyeı vermektedir. B. İsmail Hakkı İzmir fuarının fevkalade ehem· 
Veral, t~kilat kadrosu hakkında miyetini tebarüz ettirmiş ve 
hazırladığı projeyi beraberine almıı işi tam olarak yapmak için 
ve f ktısad \'ekili ile birlikte fa. · b h h ld 

sergı sarayı inasının er a e 
ıanbula gitmi~tir. Te~kiliit hak.kın· 
da yapurda lktı~od \'ekilimize iza· İnşası İcab ettiğini söylemiştir· 
hat verecek ve cuma günii fzmire Buldan heyeti: 
dönecektir. Sayın Vekilimizi Buldana 

Vekilimizin Çeşme seyahatine davet için Buldandan gelen 

Fransız 
Kabinesi bugün Eli. 

zada toplanıyor 

Başvekil Bag Şotan 
Paris, 20 (Radyo) -Fransız 

kabinesi, bugün Eliza sara· 
yında reisicumhur B. Lebrunun 
riyasetinde toplanacak ve ma· 
liye nazırının, gıda maddeleri 
hakkındaki kontrol projesini 
tetkik ederek tasdik eyliye
cektir. 

heyet, dün öğle üzeri lzmir
palas salonunda B. Celal Ba· 
yar tarafından kabul edilmiş· 
tir. Heyet; Buldanlıları . ı ihti· 
yaçları hakkında izahat vermiş 
ve kendilerini, Buldana davet 
etmiştır. Vekilimiz; dün İstan· 
bula hareket edecekleri için 
en kısa ve müsaıd zamanda 
Buldanı ziyaret vadinde bu· 
!unmuş ve dilekleri hakkında 
tatminkar izahat vermiştir. 

Sonra Buldan heyeti üycleriııi, 
Fuar komitesinin şereflerine 
verdiği ziyafete misafirleri ola
rak davet etmiştir. 

Çay ziya/ eli: 
lzmir tacirlerinden Ankara· 

palas sahibi B. Halim Alaiyeli 
saat 15 de sayın Vekilimizin 
şereflerine bir çay ziyafeti ver· 
miş ve çayda f zmirdeki ihra
cat tacirleri de hazır bulun· 
muşlardır. Bu vesileyle birçok 
meseleler ve vapur navlunları 
da bahse mevzu olmuştur. 

Vekilimizin lzmirden ay· 
rılışı: 

Sayın Vekilimiz, Ankarapa
lastan saat 15,35 te hareket 
- Devamı 4 ncü sahifatde -
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nasını Qör __ 
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FIKRA: 

Kutup . üstünden 
Amerika 

Hain Ali Şir'i kendi adam· 
ları nasll öldürdüler? --·-Yazan: Sermet Muhtar No. 36 

Sovyet kanatları kutbu aşa
rak ve dünya uzun uçuş reko

-~Ş""'"ı.-m-d-ı'-lı.-k-R_a_b_b_ı.-ye_..;e~m;;;.;a.;.;n;;;.e_t.-..---..1-.._1_...;...._b_ ...... _ ......... .-.b ... ~ rnnu kırarak, Meksika sınırına 
Ali Şir'in son tahrikatı da kendi başını yedi ve 

Tunçeli ebedi sükun ve refahına kavuştu. 
rısı e so ucana enzıyen su • 

ol!. u basıp dükkandan çıktı. yanları da şaşkın şaşkın siper- vardılar. Pilotun söylediğine 
Rengi akçıllaşmış mor ferace· de idiler. göre, tayyareciler eğer Meksi-
sinin eteklerini uçura uçura, Şahap, bir gün mukaddem, kayı da geçmedilerse, bunun 

Tuncelini daima bir felakete 
sürüklemek için 32 senedir 
durup dinlemeden halkı irticaa 
sürükliyen maceraperest ser
seri Ali Şirin gene bir Tun
celi tarafından öldürüldüğünü 

bildirmiştim. 

gibi geliyor.,, Detirtiyor ve ba- dan kısaca bahsetmek istiyo-

bayır aşağı Aksaray caddesi- Maliyedeki arabedesinden sak- sebebi Amerikan toprağına 
ni tuttu. lamış, mahallebici Hakkıdan inmiş olmak içindir. 

tıl itikatlara dayanarak şap
kaya halkı isyan ettirmr.k isti
yordu. 

Zavallı Şahap, şekerci Ta
hir ağanın dükkanında, çökük 
ve düşük halde, bir hayli bı
yık çiğnedikten, ense kaşıdık
tan, parmak çatırdattıktan son
ra, sanki hastalıktan kalkmış 

gibi ayakları siirçe sürçe, der
mansız dermanMz, Koska yo
kuşunu tırmanmağa başladı. 

Caddenin kalabalığı sinirine 
dokunuyor, tenhalardan yürü
mek istiyordu. 

Sola saptı. Çukur çeşmeden 
Şehzadebaşındaki Osmanbaba 
türbesi önünden Beyazıta çıktı. 
Maliyeye doğru yürüdü. 

Nereye gidiyor?. Nezarette 
ne işi var?. Bir an evvel 80 
lirayı bulmak lazım. 

Bir gün t'vvel, Yıldızdan dö· 
nnken, işi boyardalığa vur
duğıına, Galatada çakıp kafayı 
dumanlatınca Sirkecideki ter
zisine başvurup peşinen 400 
kuruş dayayarak içi atlaslı bir 
pardesü ısmarladığına, bira
hane, içki, araba, fesçi Na
sip'ten fes, Bin bir çeşitten 
kıravat, Leblebicilerdeki kun
duracı Arşak'dan lustrin potin. 
Hasılı ayrıca dört beş lirayı da 
yok yere harman ettiğine bin 
nadim olmuştu. 

Yanında, ihsanı seniye olan 
50 liradan 40 küsuru kalmış
tı. Şimdi mütebaki 40 lirayı 

nereden tedarik etmeli? 
Bakırcılar ve çadırcılar için

deki iki dükkandan :beş altı 

aylık koparabilir mi? 
Ne mümkün? Herifler işle

mişleri bile zorla topuzla ve
riyorlar. Hadi koparabilsin; 
bu, tutsa tutsa ne tutacak? 
18, 20 liranın içinde. 

Azaptan çatlamak işten de
ğil... 

- Bana itimadı, "emniyeti 
olan candan, paralıca bir ah· 
baptan ödünç istesem!. Diye 
deli gibi kendi kendine mı
rıldanıp dururken, emniyet 
kelimesinden derhal Emniyet 
Sandığı hatırına geldi. 

Dükkanlardan birinin yahud 
kiraya verdiği Yusufpaşadaki 
evinin tapu senedini dayaya
rak sandıktan bir ikiyüz lira 
istikraz edemez mi?. 

Eder a .. Derin bir oh çeke
rek nefes aldı .. 

Bu para ile en önce 80 
lirayı tamamlar, 50, 60 lirasile 
yüz görümlüğünü alır, 100 ünü 
düğün müğüm masarifinc ayı
lır. bakiye kalanını da her 
ihtimale karşı cebinde bulun
dururdu. 

Beyazit camii minarelerinde 
öğle ezanı okunuyordu. Aşağı 
yukarı günün yarısı geçmiş de· 
sene.. Vakit fevtetmeğel gel· 
mez. Maliye ile Babıseraskeri 
meydanı arasındaki sokaktan 
Süleymaniyeye tırıs ayak yol
landı . 

Yıkarcasına kapıyt çaldı. 

Paldır küldür içeri girdi. Kay
nanası, kaynanasının ablası da· 
madın bu vakitsiz ve son de
rec telaşlı gelişine mana ve
rememişlerdi. Dudak bükerek 
bakıyorlardı . 

dönüşünde, yalnız, Yıldızdan Moskova ne kadar gurur 
Nişli Mahmut Beyefendi haz- duysa ve inkılapçı tekniğin za-

Yalçın kayalar ve korkunç 
mağaralarda yaşan. hayatında 
en yakın kazalara kadar bile 
gitmeyen cahıl Tuncelililler 
ıçın yazdığı manzumelerin 
hepsinde irticaı ve yalanı sa
çıyordu. 

retleri canibinden daireye bir feri için ne kadar edebiyat 
hünkar çavuşu izam kılındığı- yapsa yerindedir. Tayyare ve 
nı, saraya çağmldığını, (Kari· tayyareci, ikisi de yüzde yüz 
hai ilham sabihai hümayun)- Sovyet inşasıdır, bu hal, asn-

Ali Şir, tam 32 sene müca· 
deleden sonra, son muhalefeti 
de cahil halkı tahrik ve teşvik 
etmek suretile çıkarmış Tun
celilileri felakete sürüklemek 
istemişti. Koçkirli aşiretine 

mensup bu haydut, kendisini 

dan selamı şahane ve bir mızın mucizelerinden saydığı
mız havacılık tekniğinde yük-

kıt'a üçüncü Mecidi nişanile 

taltif edildiğini söylemiş, 50 

lira ihsanı hiç çıtlatmamıştı. 

- Arkası var -

Kemalpaşada ölü Hasan 
Tahsin terekesi tasfiye heye-
tınden: 

Yukarı Kızılcada mukim 

iken bundan evvel vefat eden 

ve müstagrakı deyun olması 

hasebile terekesinin tasfiyesine 

karar verilen Hasan Tahsinin 

uhdei tasarrufunda bulunan 
Karabağlar mevkiinde 79 no. 

ve Kanunusani 336 tarihli tapu 

senedile şarkan tahtacı Koladan 

Frasyaya geçen bağ garben şer·_ 

betçi Osman şimalen molla Hüse-

yin bağı_ ce11uben tarikile çevrilir 

300 lira kıymetinde 2757 
metre murabbaı miktarında 

bağ ve gene ayni mevkide 
11 no.lu ve Temmuz 926 ta
rihli tapu senedile şarkan ko
çuk Mehmet oğlu Bekir Sıtkı 
garben Hüseyin şimalen Şükrü 
vereseleri cenuben hemşiresi 
Fatma ile mahdut 350 lira 
kıymetinde 3257 M. M. mikta
rında bağ ve çayır arası mev
kiinde 4 no. lu ve Mart 928 
tarihli tapu ile şarkan Molla 
Hüseyin ve Anastaş garben 
hazine hissesi bağı şimalen 
molla Hasan ve Hamdi cenu
ben Hüseyin ile mahdut 250 
lira kıymetinde 1838 M. M. 
bağ ve köy iç~risinde 96 no. 
ve Eylül 927 tarihli tapuda 
arsa ve elyevm şarkan tarik 
garben tarik şimalen derbent 
bakkal İstavri cenuben tarik 
ile çevrili içerisinde dört beş 
senelik 50 vişne ağacı mecud 
500 lira kıymetinde 1838 M. 
murabbaı vişne bahçesi Yaran 
dede mevkiinde 5 numaralı ve 
Mayıs 340 tarihli tapu scne
dile sağ tarafı deveci Hasan 
oğlu Yusuf hanesi yasari es
kici Himmet arkası kara Meh
mcd ve Yusuf haneleri cephesi 
yol ile mahdut iki oda ve al
tında bir dam ve miktarı kafi 
avlusu mevcud 500 lira kıy

metli bir bap hane evvelce 
artırmaya konulmuş iken talip 
zuhur etmediğinde tekrar bi
rinci artırmaları 23-8-937 pa
zartesi günü saat onbirden on 
ikiye kadar Kemalpaşa mah
keme kaleminde yapılmak üze-

re satılığa konuldu. Bu artırmada 
satış bedeli tahmin olunan 
bedellerin % 75 yetmiş beşini 
bulursa en çok artıranın üze
rine ihalesi yabılacak aksi tak· 
dirde en çok artıranın taah· 
hüdü baki kalmak şartile satışa 
15 onbeş gün daha uzatılarak 
ikinci artırması 9·9-937 per
şembe günü saat onbirde ayni 
yerde yapılacaktır. Bu artır
mada satış bedeli 

sek bir medeniyet ve kültür 
seviyesi işaret eder. 

Moskova maddi vasıa ve 
manevi unsur olarak, on sene 
evvel sıfırdan başladı. Şimdi 
üstünden uçtuğu yeni dünya 
aleminin fertcilik ve liberalizm 
tanrıları, onun bir kol saatı 
bile yapamıyacağını ilan edip 
durmuşlardı. Kutup aşırı Ame
rika yolculuğunun mühim hu
susiyetlerinden biri de, asla 
macera ve tesadüf eseri olma
yıp, teknik, ilim ve ihtisasın 

adım adım hazırlanmış, hesap 
edilmiş mantıki bir eseri olma· 
sıdır. 

Moskova'nın sevincine, biz 

bir erkanıharp ve Dersimin 
"Milli şairi,, diye de satmağa 
muvaffak olmuştu. "Milli marş,, 
adını verdiği ve cahil halka 
ezberletmek istediği bir man
zumede koç uşaklarının "Tay
yare sesleri bize sinek vızıltısı 

Türkler. gönlümüzle katılırız . 

Çünkü birlikte biribirine ina
nıp bağdaştıkları zaman cihan 
tarafından beraberce inkar 
olunan iki inkılap biribirinden 
kuvvet ve muvaffakiyet haber
leri almaktan bahtiyar olur. 

Fa-Tay 

"Gönül gel gezelim Munzır 
dağını 

Ne hoş memlekettir ili Der
simin 

Seyran edin Sultan dağını 
Ne hoş çiçekleri gülü Der-

sımm 

Diye başlayan uzun bir 

manzumesinde Tuncelinin asır

lardır efsanesine inandığıMun
zur, Sultan dağı gibi tapını

lan yerleri öne sürerek mela
metini saçıyordu. 

Burada, onun öldürülüşü 

ile hakikaten Tuncelince mu· 
sallat olan tehlikeli bir mik
robun ortadan kaldırıldığına 
i~aret ettikten sonra hayatın-... ....-....-----·------

Bütün harpJaı ı ıl a gibi pat
Teınnıuz! ladığı ' meş urı 

tıi ,, • 

<( l" • 
,,; ----- --· 

Tarih tetkik edilirse, Temmuzun harp ayı oldu-
ğu görülür. Busenede vaziyet ayni mi olacak? 

İçinde bulunduğumuz tem· 1915 te Rusyanın Mançuri· id.i. Fakat ilk taksit olmak. 
muz ayı yalnız senenin en sı· de fevkalade meşgul bulun- üzere Fransız Kongosunu isti-
cak ayı olmakla kalmamakta, masmdan istifade eden Al- yordu. Bundan sonra sıra 
belki de umumi harp zama· manya Fas buhranını çıkar- Belçika Kongosuna gelecekti. 
nındanberi geçirdiğimiz ayla- mıştı. Akdenizde bir tenezzüh Almai1ya garptan şarka ka-
rın en buhranlısı bulunmak- yapmakta olan Almanya İm- dar bütün Orta Afrikayı hük-
tadır. paratoru Tuggeriye çıkmış ve münün altına geçirmek isti-

Hiç kimse ispanya mesele- orada Fransız ve İngiliz mü- yordu. O vakitki Başvekil: 
sinin büyük devletler arasın· messilleri huzurunda Faslılara "Eğer mubarebeyapmıya hazır 
da doğurduğu ihtilaftan Ja- "Bu ziyaretim, Fastaki Alman olmazsak, bizi tatmin edecek 
pon - Çin, Rus - Japon ha- menafiinin muhafazası için her hiçbir anlaşmanın elde edil· 
diselerinden, orta Avrupadaki şeyi göze almıya karar verdi- mesi kabil değildir,, diye 
endişeli vaziyetten neler zuhur ğimi anlatmak maksadiyle ya- harbe hazır olduklarını ilan 
edebileceğini tahmin etmek pılmıştır,, demişti. edip duruyordu. 
iktidannda değildir. Garib bir tesadüf olarak 21 Temmuzda İngiltere Ma-

Galiba betbaht insaniyete Almanya bugün de tıpkı Kay- !iye nazırı olan Lord Corç 
felaket hazırlamak her sene ser gibi düşünmektedir. lspan- "Büyük bir devlet için her 
Temmuz ayına mukadderdir. yanın yardımla yahut İspan- türlü fedakarlıkla elde edile· 
Hiç değilse müşahade ve tec- yasız İngiltere ve Fransanın cek sulhün manası bulunmaz,, 
rübeler bunun böyle olduğunu mümaneatma rağmen, Fasta diye cevap vermiş ve İngilte-
gösteriyor. İnsan yirminci as- büyük bir nüfuz •. ıntakası ve re donanması Alman donan-
rın bidayetinden şimdiye ka- ehemmiyetli tavizat ele geçir- masının muhtemel tecavüzüne 
dar dünya tarihinde tesbit miye uğraşıyor. mukabe!e etmek üzere hare-
edilcn en ehemmiyetli buh- 1911 Temmuzunda dikkat ket etmişti. 
ranlara bir göz atarsa, bun- edilsin, (Daima Temmuzda) 1914 senesi 26 ve 27 tem-
ların hemen hepsinin Temmuz Almanya elçisi, Pantir zırhlı- muzunda (yine temmuzda) İn-
aymda zuhur eltiğ"ini teyit sının Alman müstcmlekecilerin giltere hükumeti "Sırbistan 
edebilir. himaye edilmesi üzerine Aga- işlerine yabancı olan., devlet-

en çok artırana ihale edile- dire gittiğini tebliğ etmişti. lerin iştirakiyle bir konf~ rans 
cektir. İşbu gayri menkuller (Şimdi de İspanya sahillerini toplanması teklifinde bulun-
üzerinde herhangi bir surette mürakabeden ayrılan Alman muştu. Fakat Almanya "hay-
hak talebinde bulunanlar elle- gemileri bu sulardaki Alman siyetinin bir Avrupa mahke-
rindeki resmi "esaiki ile bir- menafiini himaye için Akde- mesi huzuruna sürüklenmesini,, 
likte 20 gün zarfında tasfiye nizde beklemektedirler.) istemediğini bildirerek İngil-
heyetine müracaatları lazımdır. Almanya o vakit bu teca- terenin ieklifini reddetmişti. 
Aksi takdirde haklan tapu sici- vüzgarane hareketten sonra Birkaç gün sonra da Alman 
lince malum olmadıkca pay- emrivakiler ihdas etm k şek- ya, Sırbistanın "tedip hare· 
)aşmadan hariç kalırlar. Satış \indeki eski usulünde devam keti,, nin ba ına ge mi bu-
peşin para ile olup müşteriden ederek mes'elenin dostane lunuyordu. Almanlara göre 
% iki buçuk dellaliye alınır. tesviyesi için müzakerelere sözü orduya vermekle mes'ele 
10-8-937 tarihinden itibaren girişmeye karar vermişti. AI- pek çabuk halledilecekti. 
şartname herkese açık bulun~ manya istediğini yerine getir- Nihayet geçen seneki Tem-
durulacakttr. % yedi buçuk mek için bütün dünyayı mu- muzun betbahl ispanyaya 
pey akçası veya banka temi- harebe tehlikesine atmaktan miras bıraktığı kanlı dahili 
nat mektubu ile birlikte mıııh~ çekinmediğini bir daha gns· harp hepimizin hatırındadır, 

keme kaleminde tasfiye heye- termiş oluyordu . lspaoya kadar d;ı biitün Av-
tind,. miir=tcaatlArı ilin olıı - 1911 de Alman a rııpa ı al 'kalandıran P. f>tn nlı 

/)fl'I '"mı 

rum. 
Düşmanla bir olan hain 

Ali Şir Çarlık Rusyası za
manın da Rus ordusu Erzinca· 
na kadar ilerlediği vekil, ya· 
lan ve tezvirle bazı aşiretleri 
kandırmış ve düşman taraf111a 
geçerek Osmanlı ordusuna 
karşı harbe girişmişti. Bunun 
manası açıktı. Maceraperest 
serseri düşman tarafında J11U· 

vaffakiyet gösterebilirse Der· 
simde kendisine en büyük 
mevki ve nüfuzu temin ede· 
cek ve Dersim imparatorluğu· 
nu (1) kuracaktı. 

Fakat bu plan Çarlık Rus~ 
yası ordusunun geri çekil11lesı 
ile suya düştü ve aldatılaıt 
Dersimliler de Ali Şirin haha· 
setini anladılar. Onu içlerine 
almadılar. 

Ali Şir, fesat mikroboıt\I 
saçmayı bildiği kadar niifoı 
etmeği de bilen bir adafll 
olduğundan aleyhinde buıtcB 
tahrikat yaptığı Osmanlı ordu· 
suna girmeğe muvaffak old0• 

Bir müddet Osmanlı ordusurı· 
da çalıştıktan sonra tekrar 

Dersime döndü. k 
Ali Şir, gayesine ul~şnı\ 

için hiçbir fırsah kaçırJ1l3 

istemediğinden inkılabı11lızıtl 
başlangıcında ve İstiklal barbı 
esnasında da Türk ordusunll 
geriden vurmağa çalıştı. Düş· 
manla birleşmeğe tahrikatır>B 

ha· devam etti. Fakat her J11U 

lef eti sürat, şiddetle · mah\l'et· 

meğe kadir Türk ord~su k;r· 
şısında gene münhezi11l ol U· 

Son tahrikatı . da 
Ali Şirin son tahrikatı li 

kendi başını yedi ve 'fun~c. 
ebedi sükun ve refahına 8 

vuştu. ıı 
Ali Şir, bu defa da bak· 

aşiretleri iğfal ederek aya 
lan dırmıştı. Cahil halka:. hiİ' 

"Bu topraklarda hiçbır de' 
ktimetia hakkı yoktur. De ş
lcrimizden bize miras kal~~P 
tır. Ne diye hükumeti 50 hiİ' 
rahatımızı bozalım? Eğer ,,.,. 
- Devamı 4 ncü salıif~ 

. . ~~ 
lzmir asliye mahke11lesı 

ci hukuk dairesinden: . de 
İzmirde Mirali mahallesırı ııı 

Mirali sokağında 70 no~lire 
evde oturan Cemal kızı Şs rıJr 
tarafından ayni adreste otıı(llıi 
kocası Niğdeli Ahmed ~e 119• 

aleyhine açılan boşanma 8 
bili 

sına mütedair dava arıııiid· 
suretile davetiye varakası ~cÇ' 
de~ale~hin ikametgahın~ıld~ çı· 
hulıyetıne binaen Iznıır jrıirı 
kan Ulusal Birlik gazetc~y1lı 
30-6-937 gün ve 104~v edil• 
nüshasile ilanen teblıg iirıde 
diği halde tayin olunan g J11llıı· 
gelmediğinden hakkında \'e 

. asırıa . 
melei gıyabiye ıcr eı1ırı 

tebliğine ve muhake~O s 
23-9-9.37 perşembe saat 5ı.ııe.rı 
talikine karar verilerek u ... 11ıı· 

kar ... 1 tanzim kılınan gıyap 10otıll 

mesi usulen mahke11le ~~ddeıı'' 
asılmış olduğundan nıu de b~; 
leyhin o gün mahke~e ~e~1 

b r r zır bulunması veya dı. de b1 

. t k ır .ti· 
göndermesi aksı a b 1 eıı 1 

ka ıı r· 
daha muhak meye "'·tııt' oJ 

. b d hU~ ıtl mıycrek gıya ın R 8 lt81 

rilecegı tchlig rnak3
"'

111 

olmak üzere alan ol 

{ 



Sahife 3 (Uluaat Birlik) 20 Temmuz ~!7 

il daimi encümeninden; Bütün harpl~rin pat-jOlivier ve şü-ı.--·------------~ 
Eksiltmeğe konulan iş izmir- Menemen yolunun 7 -+- 480 ladığı m~ş um ay kA L• •t d lznıİı• \ 1 

ÜD M e DSUC811 
9 + 250 kilometreleri arasındaki (Baş tara/ı 2 inci sahi/ede) re a51 llDI e 
şosenin katranlanması. görülmemiş derecede kanlı ve T • 11 k A · ş k 

Açın tutarı 
Bu işe ait şartlar ve 
evraklar aşağıda yazılıdır 

(6961) lira (41) kuruş şiddetli olan bu dahili harp vapur acentası u r "o rı im i r eti 
hala bütün şiddetile devam Birinci Kordon Rees binası 

istekliler 

ihalenin yapılacağı yer, 
tarih, gün, ve saatı. 

~siltmeye girebilmek 
1Çİn gereken belgeler 

~vakkat teminat 

A) Eksiltme projesi 
B) Sozbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart-

namesı 

D) Açın ve proje 
Bu evrakları Bayındırlık direk
törlüğnde görüp inceleyebilirler. 

29 /Temmuz/ 937 perşembe gü
nü saat 11 de il daimi encü
meninde. 

937 mali yılına mahsus müteah
hitlik ve ticaret odası belgeleri. 
(522) lira. 2359 

il daimi encümeninden: 
Kapalı eksiltmeğe konulan iş: Dikili - Ayvalık yolunun 7 +030 

15 + 533 kilometreleri arasın-

Açın tutarı 
daki şose yapısı. 
(44627) lira (64) kuruş 

8u işe ait şartlar ve ev
taklar aşağı yazılmıştır A) Kapalı eksiltme projesi 

B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart-

namesi 
D) Fenni şartname 
E) Açın ve kroki 

latekliler Bu evrakları lzmir - Ankara · İs
tanbul bayındırlık direktörlük-

İhalenin yapılacağı yer, 
tarih, gün ve saatı 

lerinde görüp inceleyebilirler. 

~iltmeye girebilmek 
1. 

29/Temmuz/937 perşembe gü
nü saat 11 de il daimi encü
meninde. 

Çın gereken belgeler 937 takvim yılına mahsus Bayın
dırlık bakanlığından alınmış mü
teahhitlik ve Ticaret odası l el-

~uvakkat teminat 
gel eri. 
(3347) lira. 2362 

S fimir Milli Emlak Müdürlüğünden: 
· No. Lira K. 

&36 Kahramanlar eski kilise yeni Nusret S. 8 taj 24 
No. lu 47,20 M. Arsa 

&39 Tepecik Yavru S. 57 N. taj ve İncirli S. tan 
8 No. alan 118 M. Arsa 

84() Tepecik zeytinlik müfrez 1 No. lu sokak 98 
taj No. lu 240,24 M. Arsa 

30 

96 

45 842 Tepecik gelincik sokak 15 kapu 13 taj No.lu 
76,50 metre arsa 

864 Tepecik 1 No.lu arsalanlar sokak 2 taj No. lu 125 
249,93 M. arsa 

66s Buca Yukarı M. eski geniz yeni Zafer C. 7 120 
taj No. lu dükkan 

666 Buca Yukan M. eski geniz yeni Zafer C. 5 120 
eski ve taj N. lu dükkan 

867 Buca Nalbant Mehmet S. 26 No. eski 18 taj 300 
kahvehane 872 Tepecik Bozkurt sokak 13 eski 17 taj No.lu 
105,30 metre arsa 

873 Tepecik Arslanlar sokağında No/ 19 dar so
kaktan 20 No. alan arsa 

87s Tepecik Celadet .;ıkmazı 1612 taj No. lu 
7 :ı,80 metre arsa 

&76 Tepecik Celadet çıkmazı 16/3 taj No. lu 
7~139 metre arsa 

55 

15 

40 

40 

22 
877 Tepecik Celadet çıkmazı 1615 taj No. lu as 43,57 metre arsa 

891 Bumova 1. ci yaka 5 No. lu 122,50 metre arsa 30 60 
1 Şehitler eski Doğan yeni Hücum S. 7 eski 125 

ve taj No. lu ev 
~Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 2. ci tertip tasfiye vesi
il 

1
1 ile ödenmek üzerere ve 15 gün müddetle arttırmaya ko

u muştur. 
'1i~~alesi 29-7-937 perşembe günü saat 15 dedir. 

au Emlak müdürlüğüne müracaatları. 

llmirPamukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

Şirkdin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
'i erli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
~eyik ve Leylek Markalarım havi her nevi Kapot bezi 
•ntal ~ylcmektc olup malları Avrupa'nın ıayni tip mcnsu
"tına faiktır. 

l'elefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak iz_ 

cdı~:ba bu seneki Temmuz TeJ. 2443 Halkapınar kumaş fabrikası 
da bize yeni bir dünya mu- THE ELLERMAN LINES LTD. Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 
harebcsi mirasını mı bıraka· "QPORTO" vapuru 10 tem-
cak? muzda LIVERPOOL ve SWEN- Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Fratelli Sperco 
vapur acentası 
ZEGLUGA POLSKA A. B. 

. KUMPANYASI 
"LECHISTAN" motörü 21 

Temmuzda beklenmekte olup 
ANVERS, GDYNIA ve DAN
ZIG limanları için yük ala
caktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA,, vapuru 14 
Temmuzda MALTA, CENO
V A ve MARSIL YA limanları 
için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 
ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin

den acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
FRATEU.I SPERCO vapur 
acentasma müracaat edilmesi 
rica olunur. 

Telefon: 4142/4221/2663 

N. V. 
W. F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHlP 

CORPORATION 
"EXCHANGE., vapuru 20 

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

AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
Pireden aktarması seri seferler 

"EXHORDA,, vapuru 16 
Temmuzda PIREden BOS
TO N 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 aktarması TU
NA limanları için yük ala· 
caktır. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTED - LIVERPOOL 
"DROMORE,, vapuru ;8 

Temmuzda LIVERPOOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAS, VAR
NA, KÖSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve lBRAlL liman
larına yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
LINJE - OSLO 

"BAALBEK,, motörü 23 
Temmuzda bekleniyor. PiRE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li
manları İçin yük alacaktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

SEAdan gelip yük çıkaracak. 
"POLO,, vapuru 10 tem

muzda LONDRA ve HULL ve 
ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır . 

THE GENERAL STEAM NA
VIGATION L TD. 

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

DEUTSHE - LEV ANTE LINlE 
"DELOS,, vapuru 11 Tem

muzda HAMBURG, BREMEN 
ve ANVERSten gelip yük çı

karacak. 
Tarih ve navJunJardaki deği-

şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordond{l 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRi KANDEMiR o~lu 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkl~rı 

Dr. Demir Ali 
l Kamçıoğlu 
f Cilt ve Tenasül hastalıldlU' 

ue elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler sokağı-

Elhamra sineması arkasında 
No.: SS 

Telefon: 3479 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurr:ık büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
• 

1 bulunur lı 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!· 



Bay Eden, dün avam kamarasında 
mühim beyanatta bulundu ________________ ... - ~ ............... ______________ _ 

Ingiliz-Fransız dostluğu, hiç bir zaman bozulmıyacaktır. 
Fakat Fransanın Almanya ile uzlaşması lazımdır 

Londra 20 (Radyo) - Avam kamarası, dün toplanmıştır. 
Hariciye nazırı B. Eden, kürsüye gelerek vaziyet umumiye 

hakkında söz söylemiş ve Çin-Japon vaziyetinden bahsederek, 
uzak Şarkta endişeyi davet edecek şekilde hadiseler vukubul· 
makta olduğunu beyan eylemiştir. 

B. Eden, İspanya işlerinden bahsederken, ademi müdahale 
komitesinin bu işler üzerinde ciddi mesai göstermekte oldu

ğunu ilave etmiştir. 
İngiltere Hariciye Nazın, bilahara sözü Akdenize çevirmiş 

ve ezcümle demiştir ki: 

- "Bu denizde bütün devletler için yer vardır.,, 
Uluslar sosyetesinden bahseden B. Eden, bu müessesenin 

ölmediğini ve ölmiyeceğini, bununla beraber takviyeye muhtaç 
olduğunu kaydetmiştir. 

İngiltere-Fransa münasebatından bahseden B. Eden, bu iki 
devlet arasındaki dostluğun, hiçbir zaman sarsılmıyacağını, 

bununla beraber Fransa-Almanya arasında bir mukarenet hu· 
sule gelmenin zaruri olduğun·ı beyan eylemiştir. 

Avam kamarası, B. Edenin beyanatını dikkat ve ehem
miyetle dinlemiştir. 

-------·~ ....................... . 
Hıristiyan 
Araplarda 

Filistinin taksimini 
protesto ettiler 

Hayfa 20 (Radyo) - Hıris

tiyan Araplar meclisi, dün 

toplanmış ve Filistinin taksi· 

mini protesto etmiştir. 

Meclis, Uluslar sosyetesi 

genel sekreterliğile fevkalade 

komiser Sir Artar Vaşoya bir 

muhtra vermtştir. __ __.. . .._. __ 
Yugoslav- Romen 

Mukavelesi kabul edildi 
Belgrad, 19 ( Radyo ) -

Yugoslavya Millet Meclisinin 

umumi toplantısı bugün ya

pılmış, Başvekil B. Stoyadi

noviç, Rekzist partisi taraf
tarlara tarafından karşılanmış
tır. Yugoslavya --- Romanya 
arasında 13 Mayıs 1937 de 
imza edilen mukavele metni 
müzakere ve kabul olunmuş, 
bu münasebetle nutuklar irad 
edilmiştir. 

Romanya kralı 
Bugün Londra'da 

bekleniyor 
Londra, 20 (Radyo) - Ro

manya kralı Karol, bugün Lon 
dra' da beklenmektedir. 

Kral, Londrada İngiliz ricali 
tarafından karşılanacaktır. 

Celal Bayar 
/Başlara/ ı 1 inci sahi/ ede J 

ederek doğruca İzmir vapuru
na gitmiş ve fevkalade hara
retle teşyi edilmiştir. Liman 
işletme müdürü B. Haşmet 
Dülge kendilerine büyük bir 
buket takdim etmiştir. Sayın 

İktısad Vekilimiz, İımir ve 
Nazilli tedkik seyah~tleri ih
tisasları hakkında gazetemize 
şu beyanatta bulunmuşlardır: 

- Alelıtlak iyi intibalarla 
dönüyorum. Halkı neşeli ve 
istikbalden ümidli buldum. 
Bilaistisna heryerde sıcak bir 
muhabbetle karşılaştım. Her
yerde bana ve arkadaşlarıma 

büyük ikram ve iltifatta bu
lunuldu. Çok müteşekkirim. ' 

izmir gazetecileri; mesainizi 
yakından ve sempati ile takib 
ettim. Fikirlerimizin, kararla
rımızın hallra bildirilmesinde 
çok himmet gösterdiniz. Size 
teşekkür ederim. 

1 Varşovada 1 Vekillerimiz 
Miralay ! Koça vahı Dün Moskovadan 

suikasd tahkikatı döndüler 
İstanbul, 20 ( Hususi ) 

Moskovaya gitmiş olan hari· 
ciye vekilimiz doktor Bay 
Tevfik Rüştü Arasla dahiliye 
vekilimiz Bay Şükrü Kaya, 
dün lstanbula dönmüşler ve 
Galata rıhtımında karşılanmış· 
lardır. 

Varşova, 20 ( Radyo ) -
Suikasde maruz kalan Milli 
İttihad reisi Miralay Koç, Ma
reşal Bilsudeskinin mesai ar
kadaşlarındaııdır. Hakkında 
yapılan suikasdm akim kal· 
ması, umumun sevıncım uyan
dırmıştır. 

Bombanın gayet şiddetli 

infilak maddelerinden imal 

edilmiş olduğu, bu bombayı 

atan şahsın, parça parça bir 

halde ve yirmi metre mesafe

de bulunmasile sabittir. 

Bombayı atan Poztan da 

doğmuş Laganek adında bir 

ameledir. 
Hükumetçe tahkikata de-

vam olunuyor. 

••••• 
Vapur navlonu 

- Baştcıraf 1 nci salıif ede -

vapurlarla sevkiyat yapmaları şar

tile bu vapur şirketi, gene İzmirle 

Avrupa limanları arasında vapurlar 
i~letecektir. 

Aynca İsveç vapurları için de 
teşebbüste bulunulacak, hatta Yu-

nan vapurlarile sevkiyatın temini 
hususunda tetkikler yapılacaktır, 

İktıead Vekilimizin emrile, İzmirde 
alakadar bir daire, bu mesele üze
rinde tetkiklere başlamışlardı. 

İhracatçılarımız, nakliyatın te• 
mini için hükumetin, beş altı şileb 
satın aldığı takdirde ihracatın, ucuz 
navlunla temin edilebileceğini ve 
sevkiyattan kurtarılacaklarını sayın 

Vekilimize izah etmişlerdir. Husu si 
surette haber aldığımıza gort>, ih
racatçılar, her biri yalnız bir yılda 
yaptıkları bir ihracat için ecnebi 
vapur accntalarına 5·6 hin İngiliz 

liralık navlun ücreti verdiklerini 
bildirmişler ve hükumetçe satın 

alınacak şilebler için, vermt-ğe 

mecbur oldukları bu ücreti ayıra

rak verehilecelderini söylemişlerdir. 
Hükumet, vaziyete bir çar.• hula. 
cnktır. 

Ayrıca Yunanistandan Avru· 
panın muhtelif memlckerlerine ya
pılan ihracııtta Yunan mahsulleri 
için alınan navlun hakkında tet• 
kil...Iere giri~ilmiştir. -----.···-

Çin- Japon 
-Başlarufı 1 inci sahifede

vermesini, Loukouchiao hadi

sesine müteallik olan itilaf. ah

kamının mahalli memurlar ta

tafından icrasını işkal etmek· 

ten feragat eylemesini istemiş 

ve cevap için 24 saatlik bir 

mühlet tayin eylemiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Vekiller, öğleden sonra Fi
loryaya giderek Atatürke ve 
başvekil İsmet İnönüne Mos
kova seyahatları hakkında iza
hat vermişlerdir. ····-Londrada 

Canavarca bir cina
yet oldu 

Londra 20 (Radyo) - Dün 
ameleden birinin evine meçhul 
şahıslar tarafından bir tecavüz 
vukubulmuş ve bakire kızın 
vücutları parçalandığı gibi, an· 
neleri de gırtlağı kesilmek su· 
retile öldürülmüştür. 

••• 
Hain Ali Şiri 

( Baştaraf ı 2 inci sahi/ ede) 
kumet girerse artık elimiz ko· 
lumuz bağlanacak diyordu. 

Bu propagandanın manası 
şu idi: 

Hükumetibize hakim olursa 
ne soyğunculuk yapab;leceğiz, 
ne de düşmanlarımızı öldüre
bileceğiz. 

İşte birkaç satırla anlattığı
mız Alişır hayatını fesat sok
mak ve kan döktürmekle ge· 
çirmiştir. Onu öldürenler de 
birkaç gün evveline kadar mu
halefete iştirak eden Tunceli· 
lilerdir. Hükumet kuvvetlerine 
karşı durmanın imkansız ol
duğunu ve hükumetin Tunce· 
lindeki harekatını görünce Ali
şiri bulmuşlar ve : "bütün fe. 
laketler hep senin yüzünden 
başımıza geliyor" diyerek ken
disini, karısını ve yeğenini öl· 
dürmüşlerdir. 

Alişiri hezimetine rağmen 
mukavemete karar verdiği ken 
disini öldürmeğe geienlerden 
birini öldürmesi, karısı Zarife-
nin de bir kişiyi tabanca ile 
yaralamasından pek açık ola· 
rak anlaşılmaktadır . 

Son günlere kadar muhale
fette kalan ve Dersimde tanı· 
nan Zeynelin, kendi adamları 
ile, Alişiri öldürmesi haydut
ların, hükumetin medenileş· 
tirme siyasetini tamamile an· 
lamış olduklarını göstermek
tedir. 

Niyazi Ahmet 

Katalonya 
Tezahürata iştirak 

etmedi 
Barselon 20 {Radyo)- İspan· 

ya harbının başladığı günün 
yıldönümü münasebetile gerek 
cumhuriyetçi ve gerek asi is
panyada yapılan nümayiş ve 
tezahürata, Katalonya iştirak 

etmemiştir. 

Yalınız, harpte ölenlerin 
mezarlarına bazı çelenkler kon· 
muştur. 

İzmir ikinci icra dairesin-
den: Dosya No. 37/7792 
Açık artırma ile paraya çev 

rilecek gayri menkulun ne ol
dnğu: 

Bir ev 
Gayri menkulun bulunduğu 

mevki, mahallesi, sokağı, nu
marası; İzmir kahramanlar ma
hallesi turna sokağı eski 60/ 1 
taj 48/1 

Takdir olunan kıymet: 1200 
lira 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün, saat: birinci artırma 

26/8/937 perşembe saat 15te, 
% 7 5 i bulmazsa temdiden 
müzayede 10/9/937 cuma gü
nü saat 15 te 

1 - İşbu gayri menkulun 
artırma şartnamesi 12/8/937 
tarihinden itibaren 37 /7792 
numara ile İzmir ikinci icra 
dairesinin muayyen numara· 
sında herkesin görebilmesi 
için açıktır. ilanda yazılı olan
lardan fazla malUmat almak 
isteyenler, işbu şartnamede ve 
7792 dosya no. ile memuri· 
yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin % 7 ,5 
nispetinde pey veya milli bir 
bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. 124 

3 - İpotek sahibi alacak
lılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gay
ri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını işbu ilan ta
rihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müspitelerile 
birlikte memuriyetimize bil
dirmeleri icap eder. Aksi tak· 
dirde hakları tapu sicillile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalacak
lardır. 

4 - Gösterilen günde ar-
tırmaya iştirak edenler artır
ma şartnamesini okumuş ve 
lüzümlu malumat almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 

131 Mahkum 
Dün İzmir hapisha. 
nesinden sevkedildi 

Şehrimiz hapishanesinde bu
lunan ağır hapis mahkumla
rından (131) i dün İzmir va· 
purile İstanbula gönderilmiştir. 
Bu mahkumlardan bir kısmı 

lstanbul, bir kısmı Edirne ve 

bir kısmı da İmralı açık ziraat 
hapishanelerine gönderilecek 

ve o hapishanelerde kalacak
lardır. (30) kadar mahkum da 

Zonguldağa götürülecek ve 
kömür madenlerinde çalıştırı

lacaktır. 

Mahkumların dün hapisha· 
nede resmi muameleleri yapı· 

larak büyük bir kafile halinde 
sevkleri ve lzmir vapuruna ir· 

kapları esnasında, büyük bir 
meraklı kafilesi caddelerde 
toplanarak kendilerini seyret· 
miştir. 

İmralı hapishanesine gön
derilen ' mahkumlar, ziraatle 
iştigal edenlerdir. 

••••• 
1800 göçmen geldi 

Evelki gece sast 22,55 te 
Nazım vapuru ile Yamadan 

Urlaya 1800 göçmen gelmiş
tir. Göçmenler, dün karaya 

çıkarılmışlar ve tahaffüzhane
den geçirilmişlerdir. İskan mü· 

dürü Tahsin Akgün, dün Ur

laya gitmiştir. Orada göçmen 

kardeşlerimizin iskan edile· 
cekleri mıntakalara sevkleri 
ile meşgul olacaktır. 

Kızılay, göçmen kardeşle· 
rimize Urlada sıcak yemek 
vermeğe başlamıştır. 

••• 
Adliyede yaz tatili 

Adliyenin yaz tatil i bugün

den itibaren başlıyacak ve 5 
eylüle kadar devam edecek· 

tir. Adliyenin yaz tatili esna· 

sında Asliyehuhuk mahke
meleri tatil yapacak ve Tica
ret mahkemesi, hukuk dava
larına bakacaktır. 

Asliye birinci ve ikinci ce· 
za hakimleri B. Kemal ve Ra
mazan nöbetçi hakim olarak 
vazife görecekler, Üçüncü as· 
liyeceza hakimi, tatilden is
tifade edecektir. Ağırceza da 
nöbetçi mahkemedir. Sulhce
za hakimlerinden B. Naci ve 
Ferruh nöbetçi hakimlerdir. 
Diğer Sulhceza hakimleri yaz 
tatili münasebetile dava gör· 
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Vapurlarda yer 
bulunamıyor 
Dün limanımızdan İstanbula 

hareket eden Denizyolları ida· 
resinin İzmir vapuru, hınca 
hınç dolu idi. Birinci, ikinci 
ve üçüncü mevki biletler ta· 
'1lamen satıldığı gibi, güverte· 
de bile yer bulmak imkanı 
yoktu. Bu sebeble birçok yol· 
cular seyahatlerinden gerı 
kalmışlardır. 

Bu mevsimde, Denizyolları 
idaresinin lzmir hattına ikinci 
bir ekspres vapur tahsis et· 
mesi zarureti vardır. On beş 
günde bir ufak bir vapurun 
sürat postası olarak işletil
mesi ihtiyaca cevab vereme· 
mektedir. 

Yeni mahsul 
bekleniyor 

Son günlerde borsada üzürn 
sa~ış_ları hararetini kaybet· 
mıştır. Alıcılar, yeni mahsu· 
lün piyasaya çıkmasını bekle· 
mektedirler. Üzüm ve incir 
piyasasının, Ağustosun ilk haf· 
talarında açılacağı tahmin edil· 
mektedir. Henüz, İzmire bir 
çuvaldan başka kuru üzüat 
gelmemiştir. Mevcud üzüat 
stokunun 12 bin çuval olduğll 
tahmin olunmaktadır. -···-Sekiz saatlik mesai 

İktısad Vekaleti, iş kanunu· 
nun 35 inci maddesinin tatbiki 
hakkında yeni bir emirname 

hazırlamıştır. Bu emirname, 

yakında şehrimiz iş bürosu 

amirliğine tebliğ edilecektir. 

Bu suretle 8 saatlik mesai 

usulü, yeni emirname ile he.r 

yerde tatbik edilebilecektir. 

Zaten İzmirdeki muhtelif fab· 
rikalar, sekiz saatlik mesai 

usulünü tatbika başlamışlardır· -···-Hafif geçiştirilen kaza 
Dün Çeşmeden İzmire dô· 

nen lktısad Vekaleti müşavir 
terinden B. Yusuf Saimin biti' 
miş olduğu otomobil, yolda 
bir kamyonla çarpışmış ve 
otomobilin ön camları kırıl· 
mıştır. Bir kişi hafif surette 
yüzünden yaralanmıştır. _.,,,, 

miyeceklerdir. Ahkamı şahsi· 
yeden de hakim B. Behçet 
nöbetçi hakimdir. Adliyenill 
yaz tatili esnasında müstacel 
rüyeti İcab eden davalar, ııö· 
betçi hakim ve mahkemeler 
tarafından görülecektir. ,,/ 

lzmir vakıflar müdürlüğün
den: 
Akaratı vakfiyeden Yağcılar mahallesinde 3 sayılı kiralık e'I 

26-7 -937 pazartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere ıniitB' 
yedeye çıkarıldığı ilan olunur. 24~ 

dır pılamaz. Ve satış talebi gayri menkul üç defa bağırıl· 

dıktan sonra en çok artıranın 
üstünde kalacakt:r. Ancak ar-
tırm a bedeli muhammen kıy
metin % 7 5 ini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüc· 
ham olan diğer alacaklılara 
bulunup ta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaklıların mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma 15 gün daha temdit 
ve 15 inci günü ayni saatta 
yapılacak artırmada bedeli sa
tış istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alacaklının o gayri 
menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya 
çıkarmak şartile en çok artı

rana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale ya-

şer. d. 
ı· 

6 - Gayri menkul ke0 
1 

sine ihale olunan kimse derh
9 

veya verilen mühlet içinde P8
: 

rayı vermezse ihale kararı feS l 
holunarak kendisinden ev"e

11 
en yüksek teklifte buloll»e 
kimse arzetmiş olduğu bede ı 
almağa razı olursa, razı olrıı;5 
veya bulunmazsa hemen kB' 
gün müddetle artırmaya ~1 Je 

k .. erıll 
rıp en ço artıranın uz . f r1' 
kalır. iki ihale arasındakı :05 
ve geçen günler için de ' ve 
ten hesap olunacak fai:,kıtle 
diğer zararlar ayrıca ~u iif 

b. · cı ıl1 
hacet kalmaksızın ırın bıJ' 
teriden tahsil olunur. % ~ rsğ 
çuk dellaliye resmi ve. e0ıı· 
harçlarının müşteriye aıt 
cağı ilin olunur, 


