
Belediyelerimizin 
harekete gelme .. 
lerini bekleriz 

d Hayatı ucuzlatmak hususun- · 
d~ hükumetçe bazı tedbirler 
• :1şünüldüğünü zaman zaman 
~~tiYor ve doğrusu seviniyoruz. 
/'a, bugün icin diyebiliriz ki 
d Unyada memleketimizden 
b ab~ bahalı yer yoktur. Hal-
~kı, yabancı illerden mümkün 

:. duğu kadar fazla seyyah ge
.1trnek istiyen bir memleket 

d'~irı, bu mes' ele çok mühim-
ır . 

~eınleketimizdJ yetişen mah· 
•tıl!erin bolluğu karşısında ha· 
~t bahalılığı, hiç şüphe yok 

adeta bir gayri tabiilik ar· 
~d' Q 1Yor. O halde bu nedendir? 

il suale cevap verirken, bir 
~k sebepleri göz önüne ge· 
~~ltıek lazımdır. Fakat, biz 
?'ebiliriz ki, bunların başında, 

'akadar devairin ihmali ve 
~da maddeleri satanların fazla 

Zanmak hırsıdır. Gerçi es· 
:•fın birçok ması afları var· 
. ır. Ve bu masrafları temin 
iç' 
ın daha fazla kazanmak 

~ilYesi, bir dereceye kadar 
ltıazur görülebilir. Ancak gıda 
~ilddeleri satanların, büsbütün 
•şı boş bir halde bırakılması 
~I ~ doğru olamaz. Mesela, 
etin kilosu bizde 35-40 kuru· 
4' satılırken, Pire' de, Atinada 
~c S l. 'k · f' h k e anı te aynı ıatta em 
~ ka olarak satılmaktadır, 
ıtlbuki mevaşi, buralara ek· 

St . 
d rıyetle bizden, Bulgaristan· 
tarı ve Yugoslavyadan gitmek
Cdir 

1 Sai~ gıda maddeleri de öy
ledir. Bugün, birçok şeyleri 
il& • 1 tıçten celbeden memleket-
dCtde hayat, bizden çok ucuz
tıı Ut, Bunun başlıca sebebi, bu 
f ernleketlerde belediyelerin 
azı 

t a mukayyed olmaları ve 
t~~afı, bir dakika bile kont· 

Suz bırakmamalarıdır. 
b· Geçen gün idarehanemize 
~ır şikayet mektubu gelmişti. 
~~ . ?1ektubun bir kısmında 

nılıyor ki: 
t "Dün, civar pazarlardan bir 
crı k ti ~ e sadeyağ aldım. Eve ge· 
k·tdırn ve eritmek istedim. 12 

c~~o. diye aldığım sadeyağ, 
R' dıkten sonra 4 kilo 700 
~81? kalmasın mı? Şaştım ve 
hi~s ':_leyi tahkik ettim. Meğer 
~ ekarlıkla 4 kilo hakiki sade 
,:Qın içine içme ıodası ve su 
tı ltıkışlar, bu suretle koca te-
t e . 

k· Yı doldurmuşlar! Bu hile· 
rı:;lığa ne dersiniz? Ben, es· 

ın bu vaziyeti kırtııında 
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lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

- Cumartesi - 24 Temmuz 1937 

---····-.. --Bir Arap bankası 
direktörünün evinde 

bomba bulundu 
Kudüs 24 ( Padyo ) - Bir 

Arap bankası direktörünün 
evinde bombalar ve mühimmat 
bulunmuştur . 

Zabıta, banka direktörünü 
hudut haricine çıkarmış ve di· 
rektör muavinini tevkif etmiş
tir . 

Japonyanın siyasi nüfuzu al· 
tına girmiş demektir. 

Tokyo 24 (Radyo)-Japon· 
ya parlamentosu ile ayan 

·~·· meclisi dün topladmış ve hü· 
Japon imparatoru kumete tekrar itimad reyi ver· 

Paris 24 (Radyo) - Çin· göreceği icraat hususunda Çin dikten sonra, şimali Çindeki 
Japon ihtilafı; japonyanın son hükumeti ihmal göstermiye· Japon ordusuna selam gön-
günlerde vermiş olduğu mu· cektir. Bu suretle şimrli Çin, derilmesiki kararlaştırmıştır. 
fassal bir metalibat listesinin ~·~· ...... ---~---

Nahlin yatı 
Romanya krah tarafın

Çin hükumetince kabul edil
mesi üzerine tamamen halle-
dilmiş ve iki devlet arasında 
bir muahede akdolunmuştur. 

Bu muahedeye göre, şimali 
Çin de Japonya aleyhtarlığı kal· 
kacak, komünistler takip olu· 
nacak ve Japonyanın lüzum 

belediyelerimizin, çok esaslı 
surette çalışmaları lazımgeldi· 
ğine kani oldum. Halbuki bu 
hususta bir hareket görülme
mekte ve halk, hilekarlığa kur
ban olup gitmektedir.,, 

Buna ne buyurulur? Kimbi· 
lir daha neler oluyor ki, :rn· 
vallı halk, şikayetini duyura
madığı için herşeyi sineye çe· 
kiyor. 

Hükumet, halkın ıneııafiini 
korumak için binbir çareye 
baş vururken, bazı esnafın ik
tisadi ahlaka karşı bu derece 
laübalilik göstermesi1 beledi
yelerimizi esaslı ve çok şid· 
detli mücadeleye sevkedecek 
mühim bir amildir. Aksi halqe 
birgün, hilesiz bir gıda mad
desi bulmak, adeta pek nadir 
olacaktır. 

Fikrimizce, esnafı bu gibi 
hareketlerden sakındırmak, güç 
bir İş değildir. Her belediye 
reisi; bilmem hangi yol inşa
atını veya müesseseyi teftiş et
meden evvd, yanında dokto· 
ru olduğu halde haftada bir 
defa bakkalı, kasabı, aşçıyı 
ve fırıncıyı teftiş ve mürakabe 
etmeği adet edinecek olursa, 
gerek hilekarlık ve gerekse 
hayatın ucuzlaması hususunda 
çok faydalı olabilir. Gıda mad 
deleri satanları yakından ve 
daima teftiş etmek, dünyanın 
her yerınde belediyelerin en 

-------

dan satın alındı 

Roma~a /er.alı Karol 
Londrat 24 (Radyo) - in· ı lngiltere, 23 (Radyo) - Ro-

giltern hariciye nazırı B. Eden, manya kralı Karol bugün ika-
birkaç gündenberi Londrada metine mahsus otelde Bay 
bulunan Romanya kralı Sa Edeni kabul etmiştir. Bu mü-
Majeste ikinci Karo! tarafından lakat yarım saatten fazla sür· 
kabul edilmiştir. Kral Karol, müştür. 
lngiliere hanedanına mahsus Bükreş, 23 (Radyo) - Ve-
Nahlin yatını satın almıştır. liahd prens Mihail Floransaya 
Malumdur ki bu yatla Vindsor giderek annesine misafir ol· 
Dükü ve Düşes geçen yaz . . 
Ad . t'k d .. 1 Akd . d muştur. Prens, valıdesı pren· 

rıya ı · enızı e enız e 
seyahat etmişti. ses Elizabetin yanında iki ay 

kalacaktır. 
esaslı vazifelerinden biridir. 
Öyle memleketler var ki, biz
zat belediye reisleri, aşçının 

müşteriye verdiği bir tabak 
yemeğin içindeki eli bile tar· 
tarlar ve halkın aldanmaması 
için her türlü çareye baş vu· 
rurlar. 

• • 

----···---
Harbe karşı 

MukatJemet kongresi 
Londra, 23 (Radyo) -Dün 

Corc Lansbori Kopenhaga 
gitmiştir. Burada harbe karşı 
mukavemet kongresinde hazır 
bulunacaktır. 

Almanya - Japonya 
Hopey ve Sahar eyaletleri 
hakkında gizli bir uzlaşma 
yapmışlardır. 

Fiati (100) Para 

Harp sefineleri
miz Adriyatikte 
Bir filomuz yarın Yugoslavyanın 
Sankataska limanında bulunacaktır 

Belgrad 24 (Radyo)- Türkiye harp gemilerinden mürekkep 
bir filo 25 r.Tcmmuzda Yugoslavyanın Sankataska limanına 
gelecektir. Türkiye harp fiiosunun bu ziyareti münasebetiyle 
fevkalade istikbal hazırlıkları yapılmaktadır. 

Alma.oyada siliihlannıa 
vergisi ihdas edildi 

Askerlik yapmamış olanlardan da 
ceza alınacak ve bu cezalar, 
silahlanmaya sarf olunacak 

Berlin, 24 (Radyo) - Al· Evvela, 914, 915 ve 916 lı-
manya, kabul ettiği yeni bir lardan aranacaktır. Hasta ve 
kanunla silahlanma vergisi ih- askerliğini yapamıyacak vazi-
das eylemiştir. Bundan başka, yette olanlar bu vergiden müs-
mecburi askerliği yapmamış tesnadır. Vergi, askerlik yap-
olanlardan ceza alınacak ve mıyanların kazançlarının yüzde 
bu cezalarda silahlanma büt· 50 si nisbetinde alınacakbr. 
çesine ilave olunacaktır. Askerliğe alınmıyan Yahudi-

Bu kanun yakında tatbik lerin bu vergiyi tamamen ver· 
mevkiine girecek. meleri lazım gelmektedir. 

~-----------·--·---------'--------~-
Kanarya torpitosu Bar

selonu topa tottu 
n•-· --

Bir Fransız vapuru da müsadere edilrniş 
ve asi limanlardan birine götürülmüştür 

Valansiya, 24 (Radyo) -
Barselonu bombardıman eden 
ihtilalci Kanarya torpitosu, 12 
mermi atmıştır. Bu bombar· 
dımanda 4 kişi ölmüş ve beş 
kişi yaralanmıştır. 

Kanarya torpitosu, bombar
dımandan evvel bir Fransız 
posta ·ıapuruna rastlamış ve 
bu vapuru alıp asi limanlar· 
dan birine götürmüştür. 

Paris 24 (Radyo) - Sa
tandrof 2000 lspanyol milli
yetcisi Fransaya getirmek 
üzere harket eden İngiliz ban· 
dıralı Mark Gregor vapuruna 
asi İspanyol harp gemisi ami· 
ral Servera tarafmdan lspa:ı
yol kara sularında durdurul· 
mak istenmiş ve üzerine top 
ateşi açılmıştır. Vapur sür' at
la yoluna devam etmiş ve in· 
giliz harp gemilerinin kontro· 
lü altındaki sulara girdiğin-

Sıhhat şurası 
Dün de toplandı 

lstanbul, 23 (Hususi)- Sıh· 
hat şiirası, bugün de toplan
mış ve Tifo hakkında verilen 
kararları tcdkik cylemiıtir. 

General Franko 
den asi gemi tarafından takip 
edilememiştir. Bu gemının 
dört torpille batırılmak isten· 
diği, fakat torpillerin isabet 
etmediği söyleniyor. 

Madrid 24 (Radyo) - Mi· 
!islerin bir top ateşi esnasın· 
da metropoliten istasyonların· 
dan birine bir obüs düşmüş 
ve burada bulunan birçok 
halk arasında panik olmuştur. 
12 kişi ölmüş, 50 kişi yara
lanmıştır. 

• 



Sahife 2 (Ulusal Birlik) • 24 Temmuz937 

Anasını CiOr Amerikada çocuklarla Şark Paktı kuvvet 
___ Kızını Al· evlenmek ~oda oldu li bir sulh 8milidir 

yazan: Sermet Muhtar No 40. · 11-13 yaşınde gelınier, anneler I •1 • " • • 
~ .............. --------~~---.............. ~ : ...... - ..... ,-~~xr Amerikada pek ·çok! ng .. ı tere sıy.ası mahafıl.ı, 

Uzatmıyalım, kızcağız dün- ağzı açlıktan kokan maçabey- d t d ( t b 
yalara ermiş kadar memnun, lerinden demedim mi?. Otu- Amerikada yeni bir salgın ]im Taylor adlı bir adam, Or ev e ID U yeni 
sevincinden çırpınıp dururken, rakları omuzlarından sallan- var. Çocuk denecek yaşta 11 yaşındaki kızı Dorothyyi kt k b v • 

Hafize kaşlarım çattı: dıran Edirnekapılı Deli Salih olan erkek ve kızlar evleniyor arkadaşı Holselle evlendirmiş pa 101 ÇO egenıyor 
-- Zırzop, artık yeter, kafi; gibi ne burun çekiyorsun?. ve çocuk sahibi oluyorlar. ve buna mukabil arkadaşının Londra - Türkiye dış iş- Asya paktı, hudutlara rnii· 

susacaksan sus .. Senin bu ha- Kıü ne diye susuyorsun?. (Evet, Bütün Amerika efkarı umumi- 14 yaşındaki kızı Cary ile ler bakanı Tevfik Rüştü Aras tekabil riayet, taarruz vıl' 
lini biri görse bu karı Mev- hakkın var, öyledir!) desene.. yesi, bu salgın karşısında de· evlenmiştir. tarafından Asya paktınm ta- kuunda hep birlikte kar•' 
iane kapısının, kale diplerinin Sigarasını attı, bir dahasını rin hayretler geçirmekte ve bir Florida zabıtası buna ben- hakkuk ettirilmesi hususunda vermek, ve Kellog paktını~ 
teneke kulübelerinden mi gel- yaktı: kimse de bu salgının menşeini zer bir hadiseyi takip ile sarfedilen gayretleri İngiltere hükümlerinin mer'i olması gibi 
miş der... Nedir bu radde - Aliosman şehzadelerine ve sebeplerini izah edeme· meşguldür. Hadisenin kahra· hususi bir alaka ile, hatta şu- mecburiyetlerivetleri ihtiva et· 
ağzı açık ayran deliliği?. ve damatlarına, · devletialiye mektedir. manı 57 yaşında ve tarun sa· nu da derhal ilave edelim, mektedir. ·ı 

Acuze durmuş durmuş du B h"d' l lk T V b b . b' . ti t k' Yakınlarda kat'i bir şekı ' • vekelalarına, vezirlei ine, pa- u a ıse er i önce en- hibi bir adamdır. e u adam arız ır memnunıye e a ıp b'r 
ramamış gene yılanlığını ak h k d 1 d k 1 1 eylemektedir. alacak olan Asya paktı hiç 

1 

1 , • şalarına layık, öylelerine mu- nessee ü umeti ahi in e vu· 12 yaşında bir ız a ev enmiş f h"l - lA • • eY' 
repliğini göstermiş, birkaç tabık bı'r ı'nsan, kısmetı'nı· te· ngiliz matbuatı, Türkiye veç ı e pan ıs amızmın v 
kelime ile Edacıg" ı (Cazzzl) kubuluyordu. Çok geçmeden bulunuyor. Ek . b k B l bir pan Türkizm menfaatlerine 
diye sokuvermişti: per, ayağının papucunu başına Yeni Jersey' e sirayet etti ve Adı Revell olan adam za· onomı a anı ayar i e hizmet eylemiyecektir. Tirnes 

g iyerse encamı budur işte. geçenlerde 14 yaşında Margit vallı kızı bisiklet ve esvap al- birlikte Bağdada gitmiş olan 1 a· 
- Divaneliğin sırası değil; dış işler bakanı Tevfik Rüştü gazetesi pan is amizm zaırı 

Kendi dü en ag" lamaz!. Woldron nam1nda bir kız, makla ig" fal etmiş, kızcag" ız zifaf rt k · b lundır sululuğun, arsızlığın da alemi Arasın bu ziyaretini uzun uza- nının a ı geçmış u 
yok. Aklını topla, kendini Eda, ağlayacak hale gelmiş- anne oldu. Bu hadisenin uyan- gecesinden sonra kaçmış, ab- diye mevzuu bahseylemekte· ğunu kaydediyor. 
denk al. Herife karşı da bu ken dona kalmış, taş kesilmiş dırdığı tesirin geçmesinden lalanndan birine sığınmış, ve Esasen pan islamizm baı1 

b d d d 1 9 d ı M. · b · h"'d' b dir. k görmemişlikleri yaparsan ali- gi iy i. Gayret edip avran ı: evve , yaşın a o an ısıs unun üzerıne a ıse za ı· kimselerin etrafı inandırrn8d· 
W

. d' Londrada, genç Türk dev· k 
mallah rezilürüsvay olursun!. - Cici anne, şimdi niçin ınstea ın 22 yaşında bir taya aksetmiş, kanuni takibat l · ff istedikleri derecede bir u ehnin muva akiyetli politik l 

Buruşuk dudaklarını kirli kalbimi kırıyorsun? Ne sebebe gençle evlendiği görüldü. Mi- başlamıştır. faaliyetleri sayesinde yakın rete hiçbir zaman malik 
0 

• 

bir mendile siler silmez, ek- öfkeleniyorsun? derken koca· sis Winstead Amerikanın en Buna benzer bir hadise de şark sınırlarında büyük bir mamıştır. 
ledi: karı: küçük evli kadını sayılıyor. Yeni Jersey' de vukubulmuş ve sükun teessüs eylemekte bu- Yeni pakt ayni zamandı! 

- Herşey tamam, istedi- -Sus!. diye bağırdı. Zaten Onun 15 yaşındaki Elsa 20 yasın· lundug" u beyan ediliyor. lngilterenin Cenevre politidk•: 
ğ'nizden alasını yaptım! diye yüzünden Tennessee sınm bir zaferini teşkil e e 

olanca cinlerim başıma üşüştü. daki Schmidt Corç il~ evlen- Türkı'yenin, umum"ı harpten k 11 
böbür böbür böbürlendiği bu ülkesi bir kanun çıkarmıya cektir. Çünkü bu pakt, ya 1 

k d k . . . . ? ş· d. Beni iyi saatte olsunlara ka· miş, fakat birkaç ay sonra evvel lngiltere ile çarlık Rus- şark meselelerı'ne temas eden 
a arcı şey ıçın mımış ım ı t h t d T t l k mecbur oldu ve izdivaç içın d ld h l 

bana ağzımı açtırma ve faz· rış ırma, ya u a op aşı ı ana babasının yanına ağlıya yası arasın a 0 uğu veç i e, işlerde kendini göstermiş ola~ 
lasını söyletme... etme!. 16 yaşını asgari yaş ola. ak büyük zıd nüfuz sahaları te- mı'lletler cemı'yetı'nı·n himayesı k b ağlıya dönerek kocasının par· 

Bu tepeden inme, Edayı şa- Edacık, aşağıki küçük oda a ul etti. şekkül etmesini önlemiş bu- it d b l aktır 
d d 

· " k l magındaki yüzüğü alarak ken· a ın a u unac · ı· 
şırtmış, sevincine ilk keti vur· a, ot min erın ustüne yı ı ır Fakat bu kanun da bu çe- lunduğu söyleniyor. Her halde Bu işin en muvaffakiyet.

1 

muştu. Hafize, artık kısa kesse gibi çökmüştü. Başını pence· şit hadiselerin önüne geçmedi. disini kovduğunu söylemiş ve bütün teskin teşebbüslerini ciheti ise birçök vahim hadr 
ya; yılan gibi sokmağa niha· renin camına dayan ıştı. Ka- 33 yaşında bir adam olan babası da kızını ayırmak için kendi üzerine almış bulunan selerin vuku bulmuş olduklsr: 
yet verip dilini tutsa ya... fesin arkasından sokağa bakı- tedbir almıştır. Türkiye bugün yakın şarkta bir yerde sulhün müdafaas 

Hayır; cilalletini gösterme· yor, gözlerinden birkaç damla Homer Peels birkaç gün önce Fakat Yeni Jersey' de hüküm idareci rolünün kendi :ıhde- için yeni ve kollektif bir eıtl' 
d 1 ? k d zabıta tarafından takip olun- · k ı d · b k ld " - k d' · en o ur mu göz yaşı a ıyor u. süren anun ara göre, iz ivaç sıne ıra ı ıgını gorme te ır. niyettır. ~. 

(Bana ağzımı açtırma, faz. Hafize, kapı eşiğinde, bir muş ve neticede 12 yaşında yaşına varmadığı halde evle- Fakat lngiltere, bütün İslam 1 hk · 'kiP'
1 

ı ·· l !) d d h ld bir kızla evlendigv j anlaşıldı- zmir Asliye ma emesı ı asını soy etme e iği a e, eli söveye dayalı, öteki elinin nen kızınnikahıuı bozmak için memleketlerindeki ve bilhassa d d 
· b l d h' b k ğından yeni kanunun hu"ku"'m· İ kt d h"l b l hukuk airesin en: ı' yıne aşa 1 ze ır zem ere iki parmağı arasında sigara, bizzat kendisinin istida ile mü· spanya pa ma a ı u u- izmirde pazaryeri mahalle5 

saçmağa: üsüste çekip burnundan du· lerine göre cezaya çarpılmıştı. racaat etmesi lazımdır. Sonra nan İran, Irak ve Efganistan· alaybey caddesi 95 sayılı e~de 
- Hen sana peşin söyle- manlar savurarak: Bu yeni salgın Amerikanın kanunun diğer bir hükmüne dakdi ybenilikkhTareketlerinin ha- oturan Mahmut kızı Eını~ 

miştim, kulağım da bükmüş- - Öfkelenmemin sebebi şu veya bu ülkesine münhasır göre sinnirüşde baliğ olmıyan· şın a üyü ürk reformunun tarafından kocası aynı adreS"" 
tüm. Sakalım yok ki sözüm mi? Dedi. Sebebi daha ne değildir. Bu çeşit hadisele lar hiçbir dava açamazlar. Bu mevcut bulurıduğunu tasdik oturur Mustafa oğlu Bayr~ 
dinlensin. Bir mümeyiz pr.1r· l ? y k M l d Tennessee ile yeni.' Jersey' de k d eylemektedir. Alı' aleyhı'ne açılan bocıanıJlP o sun . o . a iye e müme· vaziyet arşısın a kızın 18 ya- I ~ çasının eti ne, budu ne?. Ne vukubulduğu gibi, Nevyork, Esasen Türkiye ile ngiltere d .. d · d st• yizim, yok Mabiyende Yemişli şına varıncaya kadar bekle· avasına mute aır ava • 
beklersin böyle kesesi kof, M h d B . . M h d Florida, Vaşington, Kaliforniya . . . 1 1 k arasındaki münasebetler gün- zuhal suretile davetiye var• 

e me eym mı, a mu mest ıcap ettiğı an aşı mış, ız d .. d h · · b' k'I " 

Zabıtada.• ve Ohioda da vukubulmakta· en gune a a ıyı ır şe ı kası müddeaaleyhin ikamet~a· 
Beyin mi adamıyım, yok ni- da bu şekilde,~ bekliyeceg" ine ) k · k' f ı k d' ı .,. dır. a ara ın ışa ey eme te ır er. hının meçhuliyetine binaen 1" 

Sopa ile yaraladı 
Çorakkapıda Şeyh mahalle

sinde Enis oğlu Sabri, para 
meselesinden Veli oğlu Salibi 
başından sopa ile vurarak 
yaraladığından yakalanmıştır. 

Kadın yüzünden 
Sinekli caddesinde İsmail 

oğlu Mehmed, bir kadın yü
zünden Bekir oğlu Mehmed 
Aliyi çakı ile yaraladığından 
yakalanmıştır. 

Hırsızlık 
Keçecilerde Hayrettinpaşa 

sokağında Hüseyin oğlu Ce
mal, Davi oğlu Yosef Gabayın 
duvar kenarında bıraktığı bir 

l karpuzunu çaldığından yaka· 
lanmıştır. 

Yaralamak 
Birinci Aziziye mahallesin

de Osman oğlu Abdurrah· 
man, Abdülkadir karısı Feri
denin başına tencere atmak 
suretile yaraladığından yaka
lanmıştır. 

Sarhoşluk 
Değirmendağı caddesind~ 

Cevat oğlu Feyzi sarhoş ol
duğu görülerek yakalanmıştır. 

Kızı dövmüş 
Karantinada Gönül soka· 

ğında Ziya kızı Vedia, Osman 
kızı 16 yaşlarında Türkanı 
dövdüğünden yakalanmıştır. 

Hakaret 
Alsancakta Mesudiye cad

desinde Hasan kızı Fatma, 
Hüseyin kızı Fatma Akbaşa 
hakaret ettiğinden yakalan
mıştır. 

şanlar ihsanlar aldım. Yok kocasile barışmayı tercih et- G ı d T" k B k·1· ,. Tutulan istati tiklere göre eçen er e ur aşve 1 ı· mirde çıkan Ulusal birlik g 
yakında paşa rütbesine çıka· miştir. nin mecliste söylemiş olduğu 3016/937 ·· ve 
ğ d

. k d' . d Amerikada 15 yaşına varma- ş l k b d l zetesinin gun ıı ca ım ıye en mı ev ayna- ld ar ot asa asın a 17 ya- veçhile Türkiye ile ngiltere 1040 sayılı nu"shasiyle ilaoe 
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M Th d K 25 
a ın a muame eı gıya 1 bastırdı: ary omson ur. ocas1 nen· iki kızın 12 ve 14 yaş· "Taç giyme merasiminde bu· k k 29/9/93 

T K il 
icrasına ve tah i atın 

yaşına varan ruman e er· larında oldukları anlaşıldıg" ı lunmak üzere Londraya gitti- l'kioe - Herifin ettiği marifetin 
hepsi, kalemi kalemine, 20, 
25 liradan bir metelik fazla 
ise geserim bu bileklerimi 1 

Pişmiş aşa su katmak kabi
linden olan bu sözler, yaşlar 
damlıyan Edanın iki gözünü 
akar çeşmeye çevirmişti. 

Biçare, sessiz sadasız, için 
için ağlıyordu. Hafize, bir si· 
gara daha sarıp yakmış, gene 
ötüyordu: 

- Gelin odası diye döşe
diği odanın perdelerinin ku
maşı halis muhlis ot. Tramvay 
beygirlerini getir, safayı hatırla 
yesin. O kumaşın arşınını, 

Mahmutpaşadaki yahudiler, tüy
lü pazt!n fiatına veriyorlar. 
90 paradan yarım metelik 
fazla ise ben adam değilim. 
Yatak odasına kurduğu kar
yolanın, aynalı dolabın, mus
luklu tuvaletin hali de nedir 
o?. Çadırcılar içindeki en ha· 
yağı koltukçulvrda o karyo
lanın eşi üç mecidiyeye, o 
eski püskü aynalı dolap da 
beş mecidiyeyedir. 

Lavabonun mermerini gör
medin mi? Kullanıla kullanıla 

d. K 11 d b çarşamba saat 10 a ta ı .... 
ır. arısı yaşın a ir ço- için ikisi de sahte evrak tak- ğim zaman İngiliz devlet adam "' 

cuk doğurduktan sonra onüç d' k l f !arının yeni Türkiyenin kültü- karar verilerek usulen tant',ıı· 
ım etme suçi e tevki edil- kılman gıyap kararnamesi ıtl 

yaşına vardığı zaman ikinci mişler, fakat kızlar açlık gre- rel ve sosyal terakkilerini en keme divanhanesine asııııııf 
çocuğunu doğurmuştur. Bunu vi yapbklC)rı için serbest bı- samimi alaka ile karşılamakta olduğundan müddeaaleyhio 0 

takip eden analar 14 yaşın· rakılmışlardı. olduklaım müşahede eyledim. b ıuıı• 
dadırlar. Bunların biri Eller demektedir. gmüansı mvaehyakebmı.erdevekhı~lzırgo"nu der· 

Nevyork zabıtasını meşgul 
Panline, diğeri Bayan Daniel eden birhadise 15 yaşındaki Bug_ün bu İngiliz-Türk dost- mesi aksi takdirde bir dakb~ 
Gonzaledir. P luğu lngilterenin yakın şark tahkı'kat ve muhakemeye ' .. 

Margrit lessin 25 yaşındaki 
Akıllara durgunluk veren bir Wibster Willar ile evlenmesi- politikasında ve hatta belki bul edilmeyerek gıyabında hıJ: 

hadise Oklahomada vukubul· Akdenizde bile, en büyük küm verilecegv i tebliğ makaIJll 
dir. Zabıta nihayet kızını ba- l muştu. Bu vilayetin Semı"nole b k kozlarından birini teşkil et- na kaim olmak üzere ilan o ı.ı· 

asma verere mektebe dön· 
kasabasmda 52 yaşında olan mektedir.. nur. ._/ mesini temin etmiş ve iki sene 
seslendi: nezaret altında kalmasını ka- il daimi encümeninden; 

- Haydi, fertik. Burada l t t K k sı f I b rar aş ırmış ır. ız, ocasının Kapalı eksiltmeğe konulan iş: Menemen • Muradiye yolu yapı 
aza eklemeye lüzum yok, yanına kaçtığı takdirde çocuk- Açın tutarı (23451) lira (69) kuruş 
düş önüme. Eve mi, cehenne· lan ıslah için açılan müesse· Bu işe ait şartlar ve ev· 
me mi nereye gideceksek gi· selerin birine konacaktır. raklar aşağı yazılmıştır 
delim! • Vaşington hükumetini rahat-

Ver ardından, sordu: sız eden bir hadise, Delta 
- Kuzum Allahını sever- Palmer adlı 14 yaşında bir 

sen, st:nin bu günlerde hiç kızın 38 yaşında bir zenci ile 
Maliyede hiç ~için gücün yok evlenmesidir. 

? istekliler mu Floridalı bir kız olan DoJly 
Eda cevap verdi: Mac Russek 11 yaşında ev· 
- Ne ay başı, nede yıl lenmiş ve 16 yaşında boşan· 

başı .. Hem, bil cicianne, ben mıştır. Kocası 59 yaşında idi. 
artık oralara uğramıyacağım. Talak sebebi ise bu ihtiyar 
Öyle yerlerde artık benim adamın genç karısına dayak 
işim yok. O işten vaz geçtim!. atması idi. 

Hafizenin buruşuk, soluk, En fecıi Salt Lake City' de 

ihalenin yapılacağı yer, 
tarih, gün, ve saatı. 

A) Kapalı eksiltme şartnamesı 
B) Sözbağı projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şart· 

namesi 
D) Fenni şartname 
E) Açın ve proje 
Bu evrakları lzmir • Ankara • }~: 
tanbul bayındırlık direktörlu 
lerinde görüp inceleyebilirler· 

ii· 5 Agustos/937 perşembe g .. 
nü saat 11 de il daimi enctl' 

meninde. 

aşınmış, zımpara taşlarına lekeli yüzü birdenbire kıpkır- mektep kızlarının açtıkları bir 

Eksiltmeye girebilmek 
için gereken belgeler Sıı· 937 takvim yılına mahsus 

yındırlık Bakanlığından alın:~ 
müteahhitlik ve ticaret o 8 dönmüş... mızı kesildi; daha doğrusu kulüptür. Kulübün adı, "Bütün 

Eda, hüngür hüngür ağlar- morardı. Amerikada Çocukları Evlen· 
ken, Hafize yüksek sesle yine · Arkası var· miye Teşvik,, kulübüdür. Muvakkat teminat 

belgeleri 
(1759) lira. 2367 
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24 Temmuz 9.37 

Denizin dibinde ölen ve 1 Fratelli Sperco ı--,-z:k Yün 1\iensucatı 
vapur acentası 

dirilen adamlar ZEGLUGA POLSKA A. B. Türk Anonim Şirketi 
----·---- KUMPANYASI 

Dalğıçların en müşkil vazifelerinden biri 
Denizlerin dibinden insan cesdi cıkarmak 

Yirmibeş sene deniz altında 
çalışacağı düşününüz. Denizde il 
kurtarıcılık vazifesi görmenin 
tehlikeleri çoktur. Ve o kadar 
biribiri ardınca cereyan eder 
ki, bugün muayyen bir kaza 
atlatanlar, yarın gene ayni 
kazaya uğramamak üzere su· 
Yun altına girerler. 

işte size derin :denizlerde 
ta onaltı yaşındanberi dalmak 
suretile hayatım geçiren ölümle 
mücadeleye alışmış Nilne isimli 
bir dalgıcın macerası ... 

Bu korkunç macerasında, ha· 
Yatı mucize nevinden bir ha· 
dise ile kurtuldu. Gayt>t soğuk 
bir kış günü idi. lngilterenin 
Prtsmouth limanını buz tut
rnuştu. 

Nelsonun eski amiral ge
rnisi, Victory, Harlar açıkla-
rında bulunuyordu. Böyle uzu.n 
zaman hareketsiz kalan gemi
lerin iki demiri olur. Bir Ön· 

den, bir arkadan demir atmış 
bulunurlar. 

Diğer taraftan bir başka 
gemi de, yerinden oynıyarak 
aşağıya doğru salmış ve pe· 
Ş!nden sürür gibi fonda de· 
miri de, Victory'nin iki ayak· 
lanna takılmıştı. 

Bu sırada Nilne'ye dalgıç 
elbisesini giyerek denize girip 
bu demiri kurtarmak emri 
verilmişti. 

Hava o kadar soğuktu ki, 
hususi bir dalgıç elbisesi giy
nıek lizımgeliyordu. Nilne içe· 
risine iki veter giymiş, aya
ğında iki çift yün çorap ge· 
çirmiş, at kılından dokunmuş 
bir takım yastıktan omuzla· 
rına yerl~tirmişti. Bütün bu 
ihtiyat tedbirlerine rağmen, 
fonda demirinin bulunduğu 
Yer fevkalhad soğuktu. 

O günlerde, dalgıçlar için 
telefon icad edilmemişti. Dal
gıç ancak bağlı olduğu iple 
işaret verirdi. Veya taş tahta 
Üzerine yazılar yazarak yukarı 
gönderirdi 

Dalgalar, denizlerin dibin· 
den kalın çamur tabakaları 
kaldınyordu. Bu suretle de
niz, çamurlu ve göz görmez 
bir bataklık haline geliyordu. 

Denizin dibinde böyle va· 
ziyetlerde korkunç bir yalnız· 
hk hissi insanı kaplar. Göze 
görünebilen bütün eşya, mu
azzam bir şey halinde belirir. 

Nilne birçok dt!niz nebata
tını aştıktan ' sonra, Victory 
gemisinin demirine geldi. Ve 
bunun halkalarını takip ede· 
rek, takılan diğer demiri bul
du. 

Fakat bu sırada dalgalar o 

kadar arttı ve suyun kuvveti 
o derece fazlalaştı ki, Nilıı e 

ancak demire sarılmak suretile 
müvazenesini muhafazaya mec· 
bur oldu. Böylece, dalgalarm 
yatışmasını bekliyecekti. 

Lakin denizin dibindeki 
çamurlar daha ziyade ayağa 
kalkınca, dal2ıç, bütün etra· 
fını zifiri bir karanlık içinde 
buldu. Acı ve yırtıcı bir soğuk 
mafsallarına kadar tesir ediyor 
ve müthiş bir ağrı yapıyordu. 

Başımdaki büyük tasın ön 
tarafındaki cam gözler buğu· 
lanmıştı. Bu esnada bir kor-
kunç hadise daha oldu. Ken
dini yukarıya bağlıyan hava 
borusu da kopmaz mıl Şimdi 
donan su içerisinde bir mah· 
pus olarak kalmıştı. 

Kendisini yukarıya fırlatmak 
istedi. Lakin nerden geldiği 
belli olmayıp başına düşen 
bir demir parçasile, suya battı, 
bataklık içine yuvarlandı. 

Artık boğulma derecesine 
gelmişti. Gidiyordu. Deniz al· 
tında ölüm. Kimsenin yardı
mını temin etmcğe imkan ol
mıyan bir vaziyette ölüm. 
Hatta ölmüş diyenler de vardı. 
Çünkü buna mahkumdu! 

Nasılsa hatırına belindeki 
bıçak geldi. Ve bununla önüne 
gelen yeri bıçaklamağa baş· 
ladı. 

lştt> burada bir mucize onun 
hayatını kurtarmıştır. 

Elbisesinin içerisinden sıy· 
rıldıktan sonra eline hava 
borusu geçti. Ve ona tutuna
rak kendini suyun sathına attı. 

Dalgıçların en müşkül va· 
zifelerinden biri, dt!nizin di-
binden insan cesetleri çıkar· 
maktır. 

Olivier ve şü
rekisı Limited 
vapur acentası 

Birinci Kordon Rees binası 
Tel. 2443 

THE ELLERMAN LINES L TD. 
"DRAGO,, vapuru 10 ağus· 

tosta LIVERPOOL ve SWEN· 
SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN" vapuru 20 ağus· 
tosta LONDRA, HULL ve 
ANVERSten yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LIVERPOOL 
ve GLASGOW için yük ala
caktır. 

"LEGRIAN,, vapuru 15 
ağustasta LONDRA ve HULL 
için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

ı .. 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapmardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nm ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
Telgraf adresi: Bayrak Izmir 

1 

' Biz yer yüzünde görmeğe 
tahammül edemiyoruz. Dalgıç· 
lara denizin dibinde bir haya
let gibi yatan cesetler kimbi· 
lir ne korkunç manzara arzet· 
mektedir. 

N. V. 
W.F. H. Van 

Der Zee 
& Co. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
G. m. b. H. 
HAMBURG 

"CHIOS" vapuru 16 Tem· 
muzda bekleniyor. ROTTER
DAM, HAMBURG ve BRE
MEN limanlarına yük ala· 
caktır. 

"KONYA" vapuru 7 Ağus
tosta bekleniyor. ANVERS ve 
HAMBURG limanlarından yük 
çıkaracak. ---AMERICAN EXPORT LINES 

THE EXPORT STEAMSHIP, 
CORPORA TION I 

" EXT A VIA " vapuru 7 
Ağustosta bekleniyor. NEV
YORK ve BAL TIMOR liman
ları için yük alacaktır. 

PiRE AKTARMALI SEYRi 
SEFERLER 

"EXCALIBUR,, vapuru 30 
Tem muzda PIREden BOS
TON ~ NEVYORKi~n h~ 
reket edecektir. 

"EXETER" vapuru 13 Ağus
tosta PJREDEN BOSTON ve 
NE.VYORK için hareket ede
cektir. 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

ARMEMENT MABRO 
"GEORGES MABRO,, va· 

puru 23 Temmuzda iSKEN
DERIYE ve PORT·SAID li· 
manlarından mal çıkaracak ve 
ayni gün KÖSTENCE GA-
LA TZ ve IBRAIL limanlarına 
hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

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

JOHNSTON W ARREN LINES 
LiMiTED · LIVERPOOL 
" JESMORE " vapuru ~ 

Ağustosta bekleniyor. LIVER
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALA TZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

"BAALBEK" motörü 24 
Temmuzda bekleniyor. lSKEN
DERIYE, DÜNKERK ve NOR· 
VEÇ limanları için yük ala· 
caktır. 

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

"LECHISTAN" motörü 21 Halkapınar kumaş fabrikası 
Temmuzda beklenmekte olup 
ANVERS, GDYNIA ve DAN- Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

ZIG limanları için yük ala· 

caktır. 

SERVICE MARlTIME 

ROUMAIN 

"SUÇEAVA" \'apuru 14 
Temmuzda MALTA, CENO

VA ve MARSIL YA limanları 

için yük alacaktır. 

Yolcu kabul eder. 

ilandaki hareket tarihlerile 

navlunlardaki değişikliklerin· 

den acenta mesuliyet kabul 

etmez. 
Daha fazla tafsilat ıçın 

FRATELLI SPERCO vapur 
acentasına müracaat edilmesi 
rica olunur. 

Telefon: 4142/4221 /2663 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
ı•--Y-en_ı_y_a-pt7r-;cağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birinci kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMiR o~lu --

1 Doktor 
Ali Agah 

1 Çocuk HastalıklL'rı 
1c mütehassısı 

i
N İkinciBeylerSokağı No. 68 

Telefon 3452 

t ...... :. .... a. ...... 

• Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
t1e elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 - 1~ .... • ~~. ::...: • : -~ • • 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

SıhhatEczahanesinde 

Pür1· en Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekler 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederle 



(Ulusal Birlik) -· Sezar ve Kornelya 
Eski ~f;n:[h[n M~~;-;:;ı;;,.ından 

Yazan: F. Ş. Benlioğlu 

in-Japon ihtilafında Alfnanyanın 
nadığı iddia edilen rol nedir? 

O'' - -6- -~ • Sezarın bu şiddetli meydan ı Sezar, kendisini mahvolmuş 
okuyuşu ile düşmanı ilk hay· addediyordu. 

------------------------------ -~------------------------------
laponyanın Hopey ve Sahar eyaletlerinde nüfuz tesis etmek için 

Almanyaya mühim tavizat verdiği rivayet ediliyor 
Paris, 24 (Radyo) - Çin hükumetini Jakon metalibatını tamamen kabul ettiği hakkında dündenberi deveran eden şayıalar 

tekzip edilmemiştir. 
Çin hükumeti, Amerika 

kafi görmemiştir. Sovyet 
etmiştir. 

ile İngilterenin diplomatik sahadan ileri geçmiyen müzaheretini ve kendi davasını takip hususunda 
Rusyanın bu meselede Çin lehinde ve Japonya aleyhinde harekete geçemiyeceğini de tahakkuk 

iyi haber alan mahafile göre, Japonya hükumeti, Hopey ve Sahar eyaletlerinin japonyamn nüfuzu altına girmesine mukabil 
Almanya'ya Uzak şarkta mühim menafi vermiştir. 

Bu menafi mukabilinde Almanyanın japonyaya müzahereti ve bilhassa Sovyet ordusunun japonya'yı tehdidine meydan bı
rakmamağı kabul etmiştir. ....... •·· .... 
ngiltere, yeni bir 
proje hazırladı 

••• 
";umhuriyetcilerle asilere muharip hakkı 
vermek ve gönüllüleri geri çekmek işi 
Paris, 24 (Radyo) - Ade· İngiltere Hariciye nazırı B. 

mi müdahale komitesi tali Edenin; ispanyadaki gönüllü
lerin geri çekilmesi ve Cum-

Halepte bir bom
ba batlattılar 

-----------
Bomba, Suriye 

kardeşinin 
Hariciye Nazırının 

evinde patladı 
Paris 24 (Radyo) - Suriye larken yoldan geçenlerin bir 

hükumeti Hariciye nazırının çoğu yaralanmıştır. 
kardeşinin evi önünde bir Zabıta, bu hadise etrafında 
bomba patlamıştır. Bomba pat· tahkikata başlamıştır. _______ ,..._ ·----------
Tramvay - Otobiis 

rete geçti ve silahşörlerden 

en cesuru ve amirleri olan 
Sezara saldırdı. Sezar bütün 
dirayet ve cesaretini kullana· 
rak çok az bir zaman içinde 
hasmını cansız olarak yere 
serdi. Bu kanlı netice, diğer 

iki askeri korkutmadı ve da
ha kudurmuş bir hale getirdi. 
Bunlar arkadaşlarının ölümün· 
den ibret alarak teker teker 
değil ikisi birden Sezara ta· 
arruza geçtiler. 

Sezar, birinci hasmını yere 

serinceye kadar fazla yorul· 

muş ve asabı da kafi derece· 

de bozulmuştu. İki taraftan 

gelen taarruzlara yalnız başı

na müdafaa mecburiyetinde 

idi, bunun için vaziyet çok 
korkunç idi. 

Sezar, esas itibarile silahsız 

vaziyette idi; elindeki kıse kı· 

lıçtan başka üzerinde silah 
bulunmadığı gibi kalkan ve 
zırhıda yoktu. Bu şartlar al
tında bu iki devi andıran 

esirlerle boğuşmak, muhakkak 
bir mağlubiyet demek ola
caktı! 

Bu sahne, çok· kısa bir za· 
man içinde husule gelmiş idi. 

Çekildiği köşeden bu kanlı 
sahneyi dikkatle takip etmekte 
olan Kornelya genç kocasının 
çok müşkül vaziyete düştüğünü 
gördü. 

Sezar da, ilk zaferine rağ· 
men, şimdi karşısında bulunan 
iki hasmın, zan ve tahminden 
çok kuvvetli olduklarım anladı 
ve her geçen an ile vaziyet 
büsbütün aleyhine dönüyordu. 
Sezar, mahirane bir hareketle 
hasımlarından birisinin çok 
mükemmel bir darbesinden 
kendisini korumağa muvaffak 
oldu. Bu hareketle hasımla· 
randan birisinin iyi hazırlan· 
mış darbesini geçiştirirken Se· 
zar kendisini ikinci hasmın tam 
hedefi haline sokmuştu. 

Bu feci anda Sezarın hayatı 
muhakkak bir tehlikeye maruz 
idi. Göz açıp kapayacak ka· 
dar az bir zamanda Sezann 
kalbine bir kılınç saplanacak 
idi. Fakat bu feci vaziyeti 
Kornelyanın tam yerinde bir 
hareketi düzeltti. 

(Arkası var) 

komisyonu, dün toplanmış ve 

lngilterenin son planı etra· 

fında müzakerelerde buluna· 
rak, planın teknik esaslarını 
tesbit eylemiştir. 

huriyetçilerle asilere muharip 
hakkı verilmesi ve ademi mü· 
dahale komitesinin mesaısı 

hakkında yeni bir plan hazır
lamaktadır. 

----~----.-.~·~·--.. -------- miisademesi lngilterede 
Yeni izdivac 

' 

Konkordato -----------Kanunu Yugoslavya Kaza, nüfusca zararsız geçmiştir 
parlamentosu tara. Bu sabah, saat 6 da Ka- duğu gibi sabahleyin müna-

inşaat ihtikar yii
ziinden~ duracak 

kanunu 
Londra, 24 ( Radyo ) -

Avam ve Lordlar kamaraları 
izdivaç kanun layıhasını imza 

fındon kabul edildi rantina ile Köprü arasında, kalatta yarım saat kadar dur· Çimento fİatJerİnde büyük bir 
Belgrad 24 (Radyo) - Yu- apartman önünde bir tram· muştur. 

goslavya Millet meclisinin bu vay· otobüs kazası olmuştur. Kanlı ve feci bir şekil al· 1•ht1•ka"' r yapıldıgv 1 anlaşdmı~tJr 
ması her vakit mümkün olan _ _ y günkü toplantısında Yugos· Kaza, 421 numaralı otobü- -

edecektir. Kanunun bir mad· 
desine göre izdivaçtan sonra 
ik! taraf da üç sene geçme· 
den talak talebinde buluna· 
mıyacaklardır. Bu müddet, ev· 
velce beş sene idi, fakat üç 
sene olarak tadil edilmiştir. 

layya ile Papalık makamı ara- bu hadisenin sebebi aşikardır. Hükumet, 20 Temmuzdan 
sün hat üzerinden ileri geçmek k 

smda akdolunan konkurdato· Bir taraf öne g~çme istemiş itibaren çimento fiatleri üze-

Karadenizde 
Fırtınalar devam 

ediyor 

ya müteallik kanun projesinin 
müzakeresine devam edilmiştir. 
16 meb'us, leh ve aleyhde 
söz söylemiş ve öğleden sonra 
celse iki buçuk saat inkıtaa 
uğramıştır. 

Saat on sekizde kanun 
layihası, 128 muhalif reye 
karşı 294 reyle ve ekseriyetle 
kabul edilmiştir. Kanun layi· 
hası, müzakere için ayan mec· 
}isine verilmiştir. 

Sicilya manevraları 
Siragüza, 23 (Radyo) -

Sicilyada yapılacak İtalyan 
manevralarında ilk defa olarak 
ihtiyat ve milis kuvvetleri işti· 
rak edecektir. Bu kıt'alar iki 

Belgrad 24 (Radyo) - ls· 

tanbuldan bildirildiğine göre 

Karadenizde devam eden müt
hiş fırtınalar sebebile gemiler, 
birkaç gündenberi Karadenize 
çıkamamaktn ve Boğaz içinde 
havanın iyileşmesini beklemek
tedirler. sene evel vücude getirilmiştir. 

---------.-..~.--..-.--~--~~ 

Elektrik Fiatleri tek-
rar inecek mi? 

istemesi ve tramvayın da ta· diğer tarafta tahakkuk eden rinde tenzilat yapmış ve lktı· 
hakkuk eden feci vaziyete rağ· kaza şekline karşı inad gös· sad Vekaleti bir tebliğ neşre· 
men durmamasından ileri gel- termiştir. Belediye bu hadiseyi derek yeni satış fiatlerini bil· 
miştir. bu iki cepheden tetkik etme- dirmişti. 
K~za vakia nufusca zayiat· lidir. Vekaletten bu hususta Oda· 

sz geçmiştir. Otobüs mühim Gönül ister ki bu hadise ya bir tamim gelmiş, fakat bu 
deneceh derecede zedelen· üzerine verilen karar ve ceza· tamimde bir rakam hatası 
miştir. Fakat hadisenin husule lan beledıye gazetelerle de ilan görüldüğü için Oda keyfiyetin 
getirdiği heyecan büyük ol· etsini tasrihini Vekaletten istemişti. 

Yaş •• uzum •• sevki yata 

Züra ve tüccarlarımıza hayırlı 
bereketler getirmesini dileriz 

Harbi umumiden cvel iptidai ı 
usullerle Odesa ve fskenderiyeye 
sevkedilen ve çok rağbet gören 
yaş üzümlerimiz, her nedense yir· 
mi senedenberi bir daha dış pazar· 
lara arzedilmemiş ve yalnız kuru 
olarak ihraç olunmuştur. 

olanları ambalaj edilmiştir. 

İngiltere piyasalarına gönderi· 
len bu üzümler, İspanyanın Alma· 

riya, Bulgaristaoın Hafız Ali ve 

Arjantin üzümlerile rekabet ede

bilecek, hatta onları mağlub ede
celt evsaf tadır. 

Bugün, ilk yaş üzüm ihracı 
münasehetile Baelbek vapurunda 

Dün sabah Vekaletten gelen 
cevapta, bu rakamın yanlış· 
lıkla yazıldığı, Ticaret maksa · 
dile çimento alanların depo 
masrafı ve kar olmak üzere 
beher ton başına 50 kuruş 
zam ve fabrikadan tüccarın 

satış mahalline kadar tevsik 
edilecek nakil masrafları ilave 
olunacağı bildirilmiştir. 

Bunun üzerine Ticaret odası, 
nakli ı e masraflarını tesbit için 
çimento tüccarlarını dün sabah 
bir içtimaa davet etmiştir. 

Bu toplantıda, çimentonun 
fabrikadan satış mahalline ka-

dar getirilmesi için ne kadar 
nakliye masrafı verildiği tes· 
bit olunmuş ve ton başına 50 
kuruş depo masrafı ile kar da 
ilave edilerek çimentonun bu .. 
rada toptan olarak kaç ku· 
ruştan satılacağı kararlaştırıl· 

mıştır. Buna göre, tüccarlar 
fabrikadan 17,50 kuruştan 
alacakları Portland çimento· 
nun tonunu 21 liraya, Super 
çimentonun tonunu da 24 li· 
raya satacaklardır. 

Ticaret odası, bütün tüc· 
carlara dünden itibaren bu 
fiat Üzerinden satış yapmaları 
lazımgeldiğini tebliğ etmiştir. 

Diğer taraftan haber aldı· 
ğımıza göre tüccarlar, ellerin· 
de mevcud stoklar bitinciye 
kadar çimentoyu gene eski fiat 
Üzerinden satmak istemekte· 
dirle.r. Vilayet, Ticaret oda· 
sınca tesbit edilen fiatlerden 
yüksak fiatle satış yapan tüc· 
carlar hakkında kanuni taki· 
batta bulunacaktır. 

talahiyettaı· makamlar kilovat ücretinin 
15 kuruş olmasında ısrar ediyorlar 

Bulgaristan, Yunanistan ve İs· 
panya üzümleri yaş Q}arak İngilte· 
re, Mısır ve Almanya piyasaların· 
da yüksek f iatlerle satılırken her 
bakımdan daha nefis olan üziim· 
!erimizin yaş olarak ihraç edile. 
memesi iktısadiyatımız için mühim 
hi r zarardı, 

merasim yapılacak, üziim kutuları, 
bayrııklarla donatılmış bir şattan 

vapura yüklenecektir. 
-·-· 

Önümüzdeki altı aylık devre 
çin elektrik kilovat ücretini ye· 
>iden tesbit edecek olan tarife 
tomisyonu, Ankaradan şehrimize 

~elen ı. 'afıa Vekaleti şirketler ve 
:nücsseseler un:ıum müdür muavini 
!J • .Muhiddin Doğukanıo riyasetin
le nafıa müe11seseleri ve komiser· 
iAi dairesinde toplanmıştır. Öğle· 
len evel baflıyan toplantı, saat on 
~eşe kadar devam etmiştir. Ko
:nisyonda helediye azası olarak 
~ncümt:nden B. Muzaffer ve elek· 
.rik ~il'keti namına lzmir tramv.ıy 
re elektrik şirketi direktörü Buy 
~orınezano hazır bulunmuşlardır. 

~ilovut ücretinin tesbitinc esas 
;lan formüle göre, kömür, işçi ve-
ıaire ücretleri birer birer tetkik 
dilmiş ''e hu ücretler üzerinde 
ünakaıa olunmujtur. Bundan altı 

ay evel teshit edilen 17 kuruş 

ücret üzerinde de epey müzakere 

Cf'reyan etmiştir. 1935 tarihli mu· 

knvele zeyline göre, tarife komis· 

yonu, yeni tarifeyi tesbit edince 
1 7 kuruşluk tarifenin tatbikine 
başlanacaktır. 

Dükii müzakere esnasında 

belediye azası, Jı.ilovat ücretinin 

yüksek olduğunu söylemiş, 15 ku· 

ruşa indirilmesini istemiştir. Bu 
taleb üzerine şirket direktörü iza· 
h:ıt vermiş ve uzun uzadıya görü· 
şülmüştür. Yeni kilovat tarifsi, 
pazartesi günü B. Muhiddin Dogu. 
kanın riyasetinde yapılacak ikinci 
toplantıda tesbit edilecek ve Bay 
Muhiddin, yeni tarifeyi tasdik et· 
tirmek üzere Nafıa Vekiletine 
götürecektir. 

İktısad Vekaleti bunu nazarı 
dikkate alarak, İzmir üzüm kura· 
munun yaş üzüm ihracına haşla· 

masını tensib etmiş ve bunun için 
lazcm gelen hazırlıkların yap,ılma· 

eını bildirmişti. 

Her türlü tertibatı almış hu· 

lunan kurum, bugün ilk partj ola· 

rak 2 hin sandık içinde 20 ton 
üzüm ihraç edecektir. 

Bu üzümler, kurumun muhte· 

lif yerlerde kiraladığı çekirdeksiz 

ve razakı bağlarından kesilmiş ve 
sandıklara yerleşinciye ka<lar üç 
elden geçerek temizlenmiş ve t1e• 
çilmiştir. Ufak daneli görülen v~ 
çürümesi muhtemel bulunan sal· 
kımlar tefrik edilerek kurumun şı· 

ıahaneııine ııevkoluomuş, en nefis 

Üzüm kurumu, hu sene yaş 
olarak üç bin ton çekirdeksiz \'e 

razakı üzüm ihraç edecektir. Bu-

nun iki bin tonu denizyolu ile, 

bin tonu da Selanik üzerinden sev
kedilecektir. 

Bu partiden sonra denizyolu 
ile 12 ağustosta 150, 16 da 30, 
18 de 400, 27 de 400, 28 de 5, 30 

ağustosta 150 ton, 1 eylı1lde 150, 

3 de 400, 12 de 400, 17 de 20, 

20 eylulde 30 ve son olarak ta 3 

teşrinievelde 42 ton yaş üzüm 
gönderilecektir. 

Muhtelif üzüm nıintakaların· 

dan gelen mektublarda, yaş üzüm 
ihracatına başlanmasının müstahsili 
sevinç içinde bıraktığı bildirilmek
te ve buralardan da sevkıyat ya· 
pılmaeı istenmektedir. 

Yeşil gece 
C H Partisi Karantina O-

cağı, yarın akşam için Halke· 

vinde bir Yeşilgece hazırla· 

mıştır. Bu gecenin tertibinin 

sebebi, Hatay istiklalinin, 
Montrö Boğazlar zaferinin, 
Erzurum kongresinin ve niha-

yet Türkiyeye yeniden hayat 

bahşeden Lozan muahedesinin 
senei devriyesinin hep bu haf· 
taya tesadüf etmiş olmasıdır. 

Yeşil gecede Vali B. Fazlı 
Güleç, büyük siyasi zaferleri· 
mizle dolu geçen bu hafta 
münasebetile bir nutuk irade
decektir. 

Y eşilgecenin eğlenceli geç· 
mesi için, Ocak komitesi ha· 

Romanya 
Paramız hakkındahiJ 

kümetimizle uzlaştı 
Bükreş 24 (Radyo) - Türk 

parası hakkında Romanya hü· 

kumetile Türkiye arasında bir 
itilaf hasıl olmuştur. 

Bundan sonra Romanyanın 

her tarafında Türk parası ser· 
bestçe alınıp satılacaktır. 

zırlıklara · devam etmektedir. 
Baştanba~a her taraf yeşil 
elektrik ampülleri ile donatıl• 
mış, yeşil renkli havai fişek· 
ler getirtilmiştir. İlk dans, 
yeşil elbiseli Bayan ve Baylar 
tarafmdan yapılacaktlr, 


