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Italyan - Alman Tel{lifi Reddedildi 
Vekiller hey' eti Filorya 
köşkünde top_landı 

~~----~·~~~~~-

B. Blum 
Sosyalistlerin yerı i 
kabineye niçin işti. 

rak ettiklerini 
izah etti 

Atatürk, başvekilimizle görüştü. Yeni Paris, 6 (Radyo) - B. Le· 
on Blum, dün bir söylev ver· 
miş ve yeni kabineye sosya
listlerin niçin iştirak ettiğini 

uzun uzadıya izah eylemiştir. 

kontenjan kararnamesi hazırlandı 
- Çetinkayıı \ 'C İnhisarlar \ 'ekili B. ( _, 11 Ali Rana bu sabahki Ankara ek&· 

r 

• preai ile şehrimize gelmişlerdir. 
.. "" ' Vekiller, doğruca FJoryayn gi. 

B. Leon Blum, Sosyalistle
rin, B. Şotan kabinesine işti-

a,":!~=: .. ~ clerek Başvekil fsnıl't f nönüoiln rak etmelerinin yegane sebe· 
bi, ispanya meselesinden do· 
layı devletler arasında hasıl 

olan ihtilaftır. 

rstanbul, 5 (llusuei) - Bıı~ve· 

kiliıniz General fsmet İnönü, hu· 

gfin Floryaya gitmiş \ ' C Atatürke 
hHllaki olmuotur. 

fıı:ıanbnl, 5 (Hnıın i) - Jktı ad 

Vekili B. Celal Bayar, Ziraat Ve· 
km B. Şakir, Maliye Yeliki H. 
:Fuad Agralı, Nafıa Yel.ili B. Ali ---------·-. ---------

R us-Japon ihti-
18fı zail oldu 
-------~..---~~~-

iki devlet arasında yeni mü-
nasebat başlıyacaktır 

Tokyo, 6 (Radyo)-Japonya zail olduğunu söylemiş, iki 

Hariciye nazırı muavini, Amur devlet arasındaki münasebalın, 
nehrindeki adaların işgalinden yeni ve dostane safhalcı.ra gir-
dolayı Rusya ile Japonya ara· mek üzere bulunduğunu ilave 
Sında çıkan ihtilafın tamamen eylemiştir. 

~---------·---~·~·------------
B. Van Zeland, Amerika 
seyahatinden memnun 

riyasetinde bir toplıınu yopınıtlar· 

dır. B. C .. el.ll Bayar, ll('yeıi \ eL:ilc 

iı;:timaıın müteııkılı gozeıccilne 

he} o nalla bulunarak: ŞDrk e) ahıı ı ı 

hakkınıla Biiyilk Şef Aıaıl\rk., ~<' 

Bap·cldl ismet İuönu ııe mnlfım:ıt 
arzcttiğini sü}lemi: \'e: 

- Son içıiınnda )eni iılınlGt 

"rı-jimini de l.;onıı.tuk. Yakında ilan 
e<leee~iz. Demietir. --····---
Moskova- Volga 

Kanalı açılıyor 
Moskova 6 (Radyo) -Mos

kova - Volga kanalı. bu ayın 

15 inci günü merasimle açıla. 

caktır. 

Sosyalistler, bu ihtilaf kar
şısındn Fransayı müşkül bir 
mevkide bırakmak İstemedik· 
!erinden yeni kabineye girme· 
ğe karar vermişlerdir. 

:--_ ............. --
Almanya 
Belcika • 
Berlin 6 (Radyo)- Almanya 

ile Belçika arasında yeni bir 
turizm mukavelesi imzalan
mıştır. 

·------·~·· ·~·~·---

lnönil kampı diln 
törenle a~ıldı 

~-...._-t9-4f---~~-

Tayyare, otobüs ve trenlerle gelenler 
törende hazır bulundular .. 

.....__Belçika başbakanı, Londrada /ngiliz 
~ -., ricalile fkonuşmolara~ başladı 

Ke ndisile görüştüğüm den 

Balkan devletleri erkanı 
harbiye reisleri 
~~~------.~-----------Trakya manevralarında hazır buluna. 

caklarını hükumetimize bildirdiler 

Mareşal Çakmak, Romanya Erkanı harbiye reisile birlikte 
lsclgrad, 5 (Hadyo) - Türk letler, bu da,·eti kabul etnıifler l'e 

orıJu.su, J 6 ağusto5ta Trakya<la bü· nınııcvralar<lıı hazır bulunacaklarını 

yilk manc\·ralar yapacaktır, Tilrki· bildirmişlerdir. 

ye Bü) ülı: Erklinıbarbi)e reisi Mn· Trakyn mıınev:ralan, şimdiyt-

rcşol Fcu;İ Çakmak, ) ıı~nslnvya, kadar Ilalkadlardo )apılnn ınanev· 
ralnnn en muazzamı olacak ve 

Romanya, Yunanisınn, 1ran ve Irak müıtcfik devletler Türk ordusunun 
erkrinılınrbi) e :reisler\ni manevra· yük ek kalıiliyetioi görmek fırsatı• 
_lara dnet ctmi:tir. Mczkiır dev· nı elde edeceklerdir. 

~~-~------....... ·~··•~t91--~----Nevyork Kıbtiler kralı 
Hava istasyonunda Dün seçildi, Kıbtiler 

müessif bir kaza devlet tesis ede. 
oldu ceklermiş •• 

Nevyork, 6 (Radyo) - Ha· 
va istasyonunda dün bir kaza 
olmuş, hususi bir tayyare yere 
düşerek içinde bulunan üç 
kişile beraber parçalanmıştır. 

Filistinde 
Yeni hadiseler çıkması 

muhtemeldir 
Londra1 5 (A.A.) - Saffı· 

harb kruvazörü Repulsenin 
Maltadan hareket ederek Hay· 
faya gittiği bildirilmektedir. 

Gelecek hafta kraliyet tah· 
kik komisyonunun raporu neş-

Varşova 6 (Radyo) ..:_ Kıb 

tiler; dün krallarını seçmiş

lerdir. Yeni kralın, kim olduğu 
henüz söylenmemektedir. 

Alakadarlar, Kıbtilerin, yeni 
bir devlet kurmak istiyecek
leri söyleniyor. 

redildiği zaman filıstinde ye
ni hadiseler çıkmasından en· 
dişe eden lngiliz makamatı
nın bir ihtiyat tedbiri olarak 
kruvazörü Hayfada bulundur
mağa karar verdiği zannedil
mektedir. 

~-----.................... -.---~-~ 
,·l 

1 

dolayı son derece memnun 
bulunduğum Amerika reısı 
cumhuru B. Ruzvelt, Avrupa· 
da herhangi bir meselede hu· 
sule gelecek salaha çok yar· 
dım edeceğini vadeyleıniştir. 
Şimdi, lngiltere ricalilc konu
şacağım. 

Eskişehir 5 (A.A)- Bir haf
tadanberi son hazırlıkları gö
rülmekte olan Türkkuşunun 

İnönü yüksek yelken uçuş 
kampı bugün parlak bir tören 
ile ikinci çalışma devresine 
açılmıştır, 

HataydaAraplığın muha-
Davetliler, sabahleyin tay- faz as 1 1 k ' 

yarf', otomobil, otobüs ve tr<>n ına ça ışı aca mış. 

B. Vanzelland 

1 

1 
' 1 

. Londra, 6 (Radyo) - Bel
~ıka başbakanı B. Vanzeland 
dün Sotamtona vasıl olmuştur. 

B. Vanzeland, Paris Suvar 
~azetcsi muhabirine beyanat· 
~a bulunmuş, Amerika seya
atinden son derece memnun 
()lduğunu söylemiştir. 
d Bılçika başvekili ezcümle 
erniştir ki: 
- Amerika ricali, Avrupa 

~lerini mükemmelen kavramış 
1.ilunuyorlar. 

Belçika başvekili, İspanya 
meselesi hakkında Amerika
nın ne düşündüğüne dair 
olan suale cevap vermek is
tememiştir. 

B. Vanzeland, Londraya 
vasıl olmuş ve İngiltere baş· 
vekili B. Çemberlnyn ve hari
ciye nazın B. Edenle konuş· 
muştur. --····---Londra 

Para borsasında 
kararsızlık 

Londra 6 (Radyo) - Para 
borsası, dün istikrarsızlık içinde 
idi. 

Paris ticaret 
gün açılacaktır. 

borsaları bu 

lerle kampa gelmişlerdir, sekiz 
askeri tayyare, bu arada ilk 
kadın tayyareci Sabiha Gök
çen de gelmişti. Kamp, Türk 
hava kurumu yarbaşkanının 
bir söylevi ile açıldı. 

----------·~ ·~ .... _. ______ _ 
B. Dölarok 

Mühim beyanatta 
bulundu 

Paris, 5 (Radyo) - Sosyal 
partisi başkanı miralay Döla
rok, B. Şotan kabinesi hak
kında gazetecilere verdiği be
yanatta demiştir ki: 

- Şotan kabinesi, halk 
cebhesi tarihinde bir dönüm 
noktasıdır. Öyle bir vaziyete 

düşeceğiz ki1 kabineler, yek

diğerlerini takiben düşecektir. 
Bu hal, devleti bir ihtilal teh· 
likesine düşürecektir. Fransız 
milleti uyumamalıdır. 

Portekiz baş-
vekili 

Uğradığı kazadan 
dolayı alakadar olan 
halka teşekkür etti 

Lizbon, 6 (Radyo) - Sui
kasta maruz kalan Portekiz 
başbakanı Bay Salazar, dün 

hastahanede Portekiz reisicum
huru Bay Karmuta tarafından 

ziyaret edilmiştir. 

Başvekil, hakkında göster· 

diği tezahürattan dolayı halka 
bir beyanname neşrederek te
şekkür etmiştir. 

Kont dö Martel, Türk- Fransız dostluğu 
çok kuvvetlidiı·, diyor 

Suriye Başvekilinin lstanbulda alınmış bir resmi 
Jsıanbul, 6 ( Hususi ) - lln· Suri)e Da~\·ekili H. Cemil 

lebJe bulunan .Fransnmn Suriye Mürdüm <le gazetecilere he) ıı· 
fo\'kaliide komiseri Kont dö Mar· 

tel, bu ayın on beşinde Aııtakyaya 

gelecektir. Ali komiser beyana· 
tında: 

- Türk-Frannz dostluğu kat 
bekal kuvvetlidir. Demittir. 

nutta bulunma~: 

- Bizim en Lii) ük emelimiz, 
Sancakta AraLlılı~ın mubııfaznsı· 
dır. l\Iaamafih lıuııa rağmen 01.iz 

komşumuz Türkiye ile gene dost 
kala~gız. Demiıtir. 
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_, __ Kızını Al 
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No. 28 Yazan: Ser met Muhtar 

Mücevher deyince taçlar, 
gerdanlıklar, boroşlar.. Para 
deyince beşibiraradalar, beşlik 

banknotlar, iki buçukluklar .. 
Liranın yarım liranın, çeyrek 
liranın esamisi okunmuyor bile .. 

Eda bunları zihninde kura 
kura, yatağının üzerinde ken
dinden geçti. Sağa döndü; 
sola döndü; arka üstü yattı; 

yüzükoyun uzandı. 
Küçük Kumru, beyninin içine 

öyle bir çakılmış ki, yeri dar 
geldiği için genişlemek bile 
istiyor. Kafatasım sızlatıyor, 

Şakakları yerinden koparacak. 
Eda, birdenbire yataktan 

fırladı. Ay karşıki evin damı
nın üstünden çıkmıştı. O ka
dar aydınlık veriyordu ki her 
halde ya 14 ü, ya 15 i .. 

Eda, duvardaki arşın bo· 
yunda, çerçevesi kırık ve sır

ları dökük aynanın önünde 
kendini buldu. 

Baktı, baktı. Daha soyun
mamıştı. Olduğu gibi yatağa 
uzanıvermiş, o halde kalkmış
tı., 

Elbisesini çıkarıp attı. Sır
tında yalnız bir dekolte göm
lek. 

Mehtap, tatlı bir mavilikle 
içeri vuruyordu. Eda, kendi· 
ninin bu derece güzel oldu
ğunu o dakikaya kadar anlı-

mamıştı. 

O ne gerdan o? O 
omuzlar? O ne göğüs? 

ne 

Ayna küçük kifayet etmiyor; 
yüksekte kalıyor. 

Odada, bir tek kahveci is
kemlesi vardı. Hemen onu 
kaptı, üstüne çıktı. 

Büsbütün kendini beğendi; 
adeta, kendine aşık oldu. 

Ve içine kanaat girdi: 
Güzelim, hem de çok güze

lim, ben!. 

Eda, o gece hiç uyuyama
mıştı. Sabaha kcidar, gene 
rüyasında küçük kumruyu, 
şehzadeleri, damatları, vezir
leri, mirasyedileri gördü. 

Bütün bu tutkunlar güruhu 
kumrunun etrafındalarken , 
Ed.ı, rüya bu ya, birdenbire 
içeri giriveriyor ... Hem de ne 
halde?. Yedi, sekiz ay evvel, 
köprii üstünde şemsiye lastik, 
köprüye pul sattığı kıyafette. 

Şehzadeler, damatlar, ve
zirler, falanlar feşmekanlar, 

bunu görür görmez, deliye 
dönüyorlar.. O köşe senin, 
bu köşe benim... Çılgının 
boynuzu mu olur?. Onlar da 
tam tamamına çılgın .. 

Şehzadeler, ceplerinde ar
rnai Osmanili, turayı hiima
yunlu taçlar, boroşlar çıkarı
yorlar .. Damatlar, tek taş kü
peler, tek taş yüzükler, inci 
bilezikler uzatıyorlar .. 

Mirasyediler de- Eda artık 
devairi resmiye muamelatına 
vakıf ya - Defterhane kütiik-
lerine mukayyet irat, akar 
tapularını, şahitler müvacehe· 
sinde ferag ederek takrirlcr 
veriyorlar. 

Eda sabahleyin uyanınca, 
zihninda gene Küçük Kumru 
çalkanıyordu. .Şehzadeler, da
matlar, falan fıstıklar da ta

mam. Vakit o karlar erken
di ki sahah nanı bıle dnha 
okunmamıştı. Ortalık hala zifiri 

Aydınlığı idare fitilinden çok 
farklı olmıyan, çatlak şişesine 
sigara kağıdı yapıştırılmış lam
bayı yaktı. Ayakları, hep o 
kırık çerçeveli ayna tarafına 
gidiyordu. 

Lambanın kör ışığile, alaca 
karanlıkta bir daha kendine 
baktı. 

Çok, çok, fevkalade güzel 
yahu! 

Sabah karanlığı 
tığı vakit, daha 
bile geçmiyordu. 

evden çık
salepçiler 

Bu saatte nereye gidilir? 
Tramvayları bile hala baş

lamamış olan, dükkanlarının 

hepsi kapanık, kaldırımların· 
da tek insan bulunmıyan Ak
saray caddesinden yukarı, 
Koskaya doğru yürümeğe 

başladı. 
Beyazıt meydanına geldi. 

Simitçiler, kuskusçular, pey
nirli pideciler, uyku sersemi, 
ense kaşıyorlar, müşteri bek· 
liyorlardı. 

Eda, evden o kadar alel· 
acele çıkmıştı ki saçını bile 
toplamadan yaşmağı örtmüş, 

Hafizenin her gün tazelediği 
nasihati veçhile yüzüne biraz 
pudra mudra, allık mallık bi
le sürmemişti. Yangından 

kurtulmnş gibi bir halde. 
Gece, yemek yemediği için 

fena halde acıkmıştı. 
İstanbulun neresini bilmiyor 

ki? 
Beyazıttaki jandarma daire

sinin ( l) önünden, Bakırcılar
dan vurup Mercan yokuşundan 
aşağı inmeğe başladı. Sağda 
bütün askeriyeden paşaların, 

beylerin terzisi olan, meşhur 
Canbedenyanın dükkanının kar 
şısındaki işkembeci dükkanına 
kendini attı : 

- Aman, bana bir lokma 
yemek.. Çorba, tuzlama, baş, 
ne olursa olsun!.. 

İşkembeci, aksi aksi bakı
yordu. ( Bü matah da erken 
erken başıma nereden ekşidi?) 
der gibi bir bakış ... Böyle sa-~ 
bah sabah, daha ortalıkta in 
cin yokhn, bu dükkana dü
şf!n herhalde esnaflardan. Mut
laka da akşamdan kalma ola
cak. 

Siftahı böyle başladığına 
Bulgarların somurtmuş, (Ha
nım!) hitabını bile çok göre
rek, 

Geç, kafesin arkasına!. 
Demişti. 

Eda, kir ve toz toprak için
deki karanlık izbeye girdi. 
İşkembcce, kuruşluk kasede 
bir işkembe çorbası, yüz dir· 
hem ekmek ve paslı bir kaşık 
getirip yağlı masanın üsliinc 
adeta fırlatır gibi attı. 

E.da, açlıktan gözleri kara· 
rır bir haldeydi. Bir hamlede 
çorbayı yarıladı.. içi bağrı 
ısınmış, vücuduna bir dinçlik 
gelmişti. 

Elini başına koydu: 
Hafizanım haklı. Kadİnın 

söylediklerinin hepsi, başlan 
aşağı doğru. 

Düşünceye daldı. Gene kü~ 
çük kumru, şaşı gözleri, mar· 
sık suratı, dereye yayılmış bir 
manda gibi o kapkara vücu
dıyle, ipek örtiilü bir sedire 
uzanmış, zında, edasında. 

Etrafında Atiosman ŞPlıza-

Uınunıi ha --be sehe o 30 
' B FIKRA: 
3 ra Y - os- Ne hoş reklim! 

ııa ~uika \ ı·nde -ri ha lstanbulun hiç olmazsa bir 
İç turizm kazancı var: Anka· 
radan, İzmirden, Anadolunun 
her tarafından yaz mevsimini 
geçirmek üzere büyük şehre 
bir yığın insan geliyor. 

~~~---------~~~ 
Avusturya Veı·ahc.lı Arşidük Fransova 

Jojefin 
tinin 

ölmesinde, Sırp hükôme
yardımı mı olmuştu ? 

Bunlar ve alışık ecnebiler, 
gazetelere bakıp yeni plaj
ların, gazinoların ve diğer yaz 
eğlencelerinin havadisleriniaraş· 

tırırken karşılarına bir ölüm 
hayaleti çıkıyor: Tifo.. Tifo 
salgını.. Ayda yüzlerce ölüm. 
İstanbulda her taraf bulaşık. 
Su içmeyiniz. Zerzevat, meyva 
yemeyınız. 

Umumi harbe sebep olan 
Saray Bosna suikastı bundan 
23 sene evvel bugünlerde, 28 
Haziran 1914 te olmuştu. Bu 
münasebetle, eski İngiliz Na
zırlarından B. Vinston Churc· 
hil bu suikat hadisesi üzerin
deki "hakikat,, ten bahsediyor. 

B. Vinston Churchill o za
man İngiliz bahriye Nazırı idi. 
Hadiseden birkaç gün sonra 
İngiliz filosunu Portsmouth li· 

manında toplamış, Bu hareke· 

tile Fransayı kurtarmıştı. Fran

sa hiikumeti harbe ancak on
dan üç hafta sonra girdi. 

Malum olduğu üzere, Saray 
Bosna hadisesinde harp ko
mitecilerinden Prinçip, Aus
turya veliahtı F ranz F crdinand 
(Fransuva Ferdinand) ile kan· 
sını öldürmüştü. 

Vinston Churchill diyor ki: 
Saray Bosna hadisesinden 

bir iki sene evvel Arşidük 
Franz Ferdinand (Fransuva 
Ferdind) Presburg Arşidükü 
Fredrichin şatosuna misafir 
gitmişti. Saray muhitinde, bu 
ziyaretten sonra Presburg 
prensesi ile. Avusturya Arşi

dükü evlenecek deniyordu. 
Şüphesiz ki ihtiyar impara

tor böyle bir izdivacı pek 
arzu etmiyordu. Fakat böyle 
bir şeye de ciddi şekilde itiraz 
edemezdi. 

deleri, padisah damatları, ve· 
zirler, paşalar, beyfendilcr. 
Mundar karı, ahkamüküm; na
mına Eda, çantasına el altı. 
Yuvarlak fırat malı aynasıııı 
çıkardı. İzbenin alaca karan· 
lığında gene kendine baktı. 

K cndisini her vakitleıı, hatta 
dün akşamkinden bin kat 
daha güzel buldu. Dudakları 
oynadı ve mırıldandı: 

- Hafize, yerden göğe ka
dar haklı. Asıl ben, o gibi 
kimselere layıkım . Mutlaka 
böylPkrinden birini kendime 
bcndetmt•lıyim; ferih fahur 
yAş malıyım!. 

Veliahdı öldüren Gabriet Prençip suikasti müteakip 
polisler tarafından yakalanmıştı 

Arşidük Frrınz Ferdinand çıların reisi miralay Dimitriye-
Presburğ düşesini sevmiyordu. viçten başkası değildi. Bu 
Uzun zarnandanberi kalbini adam ayni zamanda Sırp gizli 

teşkilatının da başında bulu· bir Çek saraylısına kaptır· 
d nuyordu. 

mıştı. Kontes Şotek ismin e Vinston Churchill makale-
olan bu kadın eski bir aileye sinde bundan sonra suikast 
mensup bir damc D'lıonneur hadisesini anlatıyor ve şunları 
(dam donör) dii. Fakat hane- işaret ediyor: 
dan ailesinden değildi. Polisin vaziyeti son derece 

Arşidüşes İzabella kendisine dikkate şayandı. Arşidükün 
sorduğu zaman kontes Şotek bulunduğu otomobilin sahibi 
isminin Veliahtin ismine ka- Kont Harraş şoförün yanına 
rıştırılmasının doğru olmadı· oturmuştu. Bir aralık veliahte 
ğını söylemişti. Fakat, birgün döndü, sordu: 
Arşidüşesi yerde bir madalyon "Zatı devletleri asker tara· 
buldu, açtı baktı: İçinde Franz fından muhafaza edilmek için 
Ferdinandın bir minyatür res· tedbir aldılar mı?.,, 
mi vardı ve etrafında şımlar Veliaht sabırsız bir hal gös-

yazılı idi: 
"Daima senin!., 
Bu hadise üzerine, Kontes 

Şotek saraydan kovuluyor. 
Ortaya büyük bir rezalet çı· 
kıyor. Fakat, veliaht, kızı kur
tarmak için onunla evlenmek 

istediğini söylüyor, 

Hanedandan olmıyan bir 
' 

kızla evlenmek için, Franz 

tererek cevap veriyor : 
"Saray Bosna katil mi do· 

lu ki?!,, 
Alay vilayet binasından 

çıkmak üzere iken Kont Har-
raş veliahti herhangi bir ka· 
zadan korumak için: otomobi
lin sol tarafındaki çamurluğun 
üzerinde duruyor . 

Franz Ferdinand kendisine: 

amu 

Hani elektrik merkezlerinin 

üstünde kara bir iskelet kafası 
vardır, altında şu yazı ile: 

Ölüm tehlikesi! Nerede ise 

İstanbul Turing klüb ilanları

nın üstüne bu markayı geçire
ceğiz ve lstanbulda posta 

pullarım onunla damgalıyaca

ğız ... 
Bari münakaşayı Sonbahar-

dan sonraya bıraksaydık! Şimdi 

İstanbulda Ankaraya dönmeği 

düşünenler var: - Nemize la

zım? Hiç olmazsa tifosu yok. 

Zerzevatı o kadar iyi değilse 

de korkmaksızın yenilir; suyu 
kireçli isede ürkmeksizin içi· 
lebilir; meyvası çeşidli değilse 
de insana ölüm tehlikesi de 
aşılamaz!. 

Herkes tifoya karşı aklına 
gelen tedbiri ileri sürüyor; en 
ucuzu birkaç milyon liralık ! 
Acaba şehir içinde ve lağım
lar civarındaki bostanları kal-
dırıp surlar dışına atmak, zer· 

zevat ve meyva satan dükkan· 
)ara temiz su tesisatı yaptırmak 
gibi daha kolay ve şüphesiı 
çok daha ucuz tedbirler yok 

mudur? 
Mütehassısların işlerine ka-

rışmıyalım. Fakat haydi ecnebi 
memleketlerdeı seyyah getire· 

miyoruz, hiç olmazsa lstanbl~ 
kıyılarında nefes alan yer 
halkı da iskelet kafası haya· 

letleri ile ürkütmiyelim. 
FataY 

- Gülünç mevkie düşüyor 
sunuz, yapmayın. Diyor. ( 

Ve!iahtin suikastten evvc 

söylc<liö-i son sözler bunlardır· 
ô , .. 

ensucatı 
Ferdinand bütün · vclıahtlık 
haklarından feragat ediyor 
kontesle evleniyor. 

İmparator oğlunun !·aba· 
hatini affetmemiştir. F ransada 
evlendikten ve çocukları ol· 
duldan sonra imparatorluk 
hakkından ferağ~t etmiş ol
masına pişman oluyor. 

Türk Anonim Şirketi 

Filen başmevkii işgal eden 
veliahtin karısı ihtiraslı bir 
kadındır, debdebe ve salta
natı sever. Her tarafta me
rasimle karşılanmak hevesine 
düşen düşesle memlekette 

bir seyahat yapmak istiyor 
ve bu · maksatla kocasilc be· 
rabcr, Saray Boannya gidi
yorlar. 

Bu csna<la Sırp valanpcr
vc.rlerinin gizli teşkilatı olan 
"Karael., suihasti hazırlıyordu. 

Birkaç sene sonra gayet 
kat'i olarak meydana çıkarıl
mıştır, ki suikastten çok evvel 
Belgrat hükumetinin bazı ma
hafili bu teşebbüse resmen 
yardım etmiştir. Hatta deni
yor ki, veliaht Alr.ksandr, baş· 

vekil Pasiç, şehrin komutanı 
Putnik ismind bir gen('rnl bu 

izli cemiyctın :tzasından i Jj. 
1 uh kk k ki uıkasl-

Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirme~ 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot beıı 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

• 
ıı· 

•• 
Ul.J z ı1sııcatı 

~l-,ii ı·k f 11011i _,i • ~eti 
~ 

alkapınar kumaş f abrik s• 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdu~ 
u------· . . . ~ . dirııı 

Yeni yaptıracağınız elbıscler ıçm bu mamulatı tercıh ~ 

• r 1 



~"7Sa_h_ife.._;,3 ____________________________ ~(Ulusal Birlik) 

lzmir sicilli ti- !:~~~-zarar taksim edile- Zayi ta_sdi~nc_ıme I Olivier ve şü- F ratelli Sperco 
926 scnnsındc lzmır San· Caret memurlu- 12 - Her aynihayetiııcle ycv kA L. •t d t 

mİye \rC ıııÜvazene defter· atlar okulucdan almış oldu· re ası ımı e vapur acen ası 
iundan: leri şerikler tarafından tel· ğum tasdiknamemi kaybettim. ROYAL NEDERLAND 

(A kikten sonra imza edile· Yenisinialacağımdan eskisinin Vapur 8CeDl8SI KUMPANYASI 
li zim şirketi - Riza Demir cektir. hükmü yoktur. Birinci Kordon Recs binası "TRiTON., vapuru 9 Tem· 

asan Ağacık, Osman Akde- D w • d d H ı b d ı· BURGAS VAR nı· ) 1 13 - Şeriklerden Rıza Demir egırmen ağın a a it ey Tel. 2443 muz a ge ıp ' -
ır ticaret unvanile zmirde k I · d M · f d. NA KÖSTENCE · · ··k ta 1 ila Hasan Ağacık arasında o u u cıvarın a emış e en ı THE ELLERMAN UNES L TD. ve ıçın yu 
şçı ar içinde 26 numarada j k ğ d 22 l h d alacakt r d zmir ikinci noterliğinden so a ın a numara ı ane e "OPORTO 10 1 • 
ernir ve teferruatının alım ve İrfan oğlu Bekir Ôzender. " vapuru tem· SVENSKA ORlENT LINIEN 

st. tınıilc n<Traşan işbu ..:irketin 15 mayıs 1934 tarih ve muzda LIVERPOOL ve SWEN- "B 

6 Temmuz 937 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

Cilt ve Tenasül hastalıklar 
ve elektrik tedavisi 

İzmir - Birinci beyler sokağı· 
Elhamra sineması arkasında 

No.: 55 
Telefon: 3479 tı ~ v 3693 numara ile resen _____ N ___ V_____ SEAdan gelip yük çıkaracak. T IRKALAND., motörii 5 

._carct unvanı ve şirket mu· tanzim kılınmış olan mu- • • "POLO emmuzda beklenmekte olup 
ııtavelenamesi ticaret kanu· W F H V " vapuru lO tem· ROTTERDAM HAMBURG 1 
nu h k kavele ile meyanelerinde • • ' • 80 muzcla LONDR .. A ve HULL ve GDYNIA ve ISK' ANDINAVYA, 
2 Ü ümlerinc göre sicilin munakit Azim şirketi Bu· ANVERS k 

0. 35 numarasına kayt ve tes- D Z ten yu çıkaracak ve l' 1 • • • "1 haralı ogv lu hacı Rıza ve er ee . d LONDRA ıman arı ıçın yuk alacaktır. 
"

1 edildiği ilan olunur. h aynı za.m.an ~ ve ZEGLUGA POLSKA A. B. 

Doktor 
Ali Agah 

1 acı Hasan ve soyadı alın- & C HULL ıçın yuk alacaktır. KUMPANYASI 
ı:~r r:~~!i ti~~r~~r:;::u;~ dıktan sonra Azim şirketi ~ O. THE GENERAL STEAM NA- "LECHISTAN,, motörü 2l 

Tenik imzası. Rıza Demir ve Hasan Ağa· DEUTSCHE LEVANTE LINIE . VIGATION L TD. Temmuzda beklenmekte olup 

1 cık unvanlı kollektif şirke· G. M. B. H. . "ADJUTANT,, vapuru Ha- ANVERS, GDYNIA ve DAN-
: Mukavele tinin müddeti olan 3 sene H b d ı· LO am urg zıran sonuıı a ge ıp NDRA ZIG ı· ı · · ··k ı B· A ğ d · 1 l 31 1937 ·h d . . ıman arı ıçın yu a a· t ız şa ı a ımza arı yazı ı mayıs tarı in e "CHIOS., vapuru 2 Tem- ıçın yük alacaktır. caktır. 

snaf şeyh mahallesinin has· hitam bulmuş hasahile mez· muzda bekleniyor. HAMBURG DEUTSHE · LEVANTE LINlE SERViCE MARITIME 
~ine sokağında 19 numaralı kiir şirketin görülen hesa· ve BREMEN limanlarından "DELOS,, vapuru 1 l Tem· ROUMAIN 

1 an~de mukim Rıza Demir ve bı neticesinde tanzim edi· yük çıkaracaktır. muzda HAMBURG, BREMEN "SUÇEAVA" vapuru 14 

0rnırde Cedit mahallesinde len ma bilancosu işbu şir· ve ANVERSten gelip yük çı· Temmuzda MALTA, CENO-
ıun imam sokağında 22 no- keti teşkil eden her iki AMERICAN EXPORT LINES karacak. VA ve MARSIL YA limanları 

lllaralı hanede mukim Hasan şerik tarafından aynen ka· THE EXPORT STEAMSHIP Tarih ve navlunlardaki deği- için yük alacaktır. 
~ğacık ve Esnaf şeyh mahal· bul ve tasdik edilmiş ve mez· CORPORATION şikliklerden mes'uliyet kabul Yolcu kabul eder. 
Nsinde Karanlık sokakta 14 kur pilançoda yazılı olan de· "EXCHANGE., vapuru 20 edilmez. İlandaki tarihlcrile 
d 0rnaralı hanede Osman Ak- mir baş eşya ve sermaye Temmuzda bekleniyor. NEV-

Çocuk Hastalıkbrı 

mütehassısı d 
İkinciBeylerSokağı No. 681 

1 Telefon 3452 ...................... 
navlunlardaki değişikliklerin· 

den accnta mesuliyet kalul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 
FRA TELLi SPERCO vapur 
acentasına müracaat edilmesi 
rica olunur. 

Telefon: 4142/4221 / 2663 

ernir arasında aşağıda yazılı ve duyun ve matlubat ka- YORK ve BAL TIMOR liman-
Şartlar dairesinde bir kollektif milen bu kere Osman Ak· ları için yük kabul eder. 
şirket akdolunmuştur: demir dahi iltihakile yeni- " EXCUTIVE ,, vapuru 2 
1 - Şirket yukarıda yazılı den Azim şirketi Rıza De- Temmuzda bekleniyor, NEV-

·~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-· 
1 Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 

olduğu üzere Rıza Demir mir, Hasan Ağacık, Os· YORK için yük alacaktır. 
ve Hasan Agacık ve Os- man Akdemir unvanı al- AMERICAN EXPORT LINES 
nıan Akdemirden ibarettir. tında teşkil olunan kollek-

2 THE EXPORT STEAMSHIP - Şirketin mevzuu: Şirket tif şirketine devredilmiştir. 
O CORPORATION toptan ve perakende demir 14 - sınan Akdemir mef-

Pireden aktarması seri seferler ve teferruatını alış ve sa- suh Azim şirketi Rıza De-
. H A k "EXCAMBION" vapuru 2 tışla iştigal edecektir. mır ve asan ğacı şir· 

3 ş ketine eski matlubatını tah- Temmuzda PIREden BOSTON 
- irketin unvanı: Azim NEVYORK · · h k sil ve şeriklerin zimmetini ve ıçın are et 
şirketi Rıza Dem"ır Hasan d kt. ibra ettiği gibi Rıza Demir e ece ır. 
Agacık, Osman Akdemir. ve Hasan Ağacık dahi mef- "EXHORDA., vapuru 16 

4 - Şirketı'n merkez:·. ı·z- T d PIREd BOS • suh şirl<etteki haklarından emmuz a en -
rnirde Tcışçılar içerisinde dolayıda birbirinin zimme- TON ve NEVYORK için ha· 
26 Numaralı mağazada tini ibrayıam ile ibra et- reket edecektir. 

~ - Şi~keti~ nevi: Kollekti.f. mişlerdir. Seyahat müddeti: 
- Şırketın sermayesi : 15 - Her üç şerik 15 mad· PIRE-BOSTON 16 gün 
36320 lira 34 kuruş Rıza deden ibaret bulunan işbu 
D · 17891 J 9 PIRE-NEVYORK 18 giin emır ve ira 4 mukavele ahkamını tasdik 
kuruş Hasan Ağacık ve ve imza ederler. SERViCE MARITIME 
10000 lira Osman Akde- Rıza Demir, H. Ağacık ve ROUMAIN 
rnir tarafından konmuştur. o. Akdemir imzaları. 
işbu sermaye mefsuh Azim Genel sayı 6011 Özel sayı 7/ 142 
şirketi Rıza Demir ve Ha-

Dairedc okunup manası an· 
san ağacık şirketinin son 
b')A )atılan bu 26 Haziran 937 ta· ı ançosunda mevcut em-
tia ve nakit ve demirbaş rihli mukavelename altındaki 

eşya ve matlubattan mü- imzaların zat ve hüviyetleri 
I teşe~kildi~. dairece maruf ve f zmirde Es· 

- işbu şırket mefsuh Azim naf Şeyh mahallesinde Hasta
şirketi Rıza Demir ve Ha hane sokağında 19 no.lu evde 
san Ağacık şirketin blanço· · 

d f oturan Rıza Demir ve lzmir· sun a mü redatı yazılı de· 
de Cedit mahallesinde Uzun 

hlirbaş eşya ve nakit ve em-
tia ve matlubat ile borçla- İm!'m sokağında 22 no.lu evde 
rını aynen ve kaffei veca- oturan Hasan Ağacık ve İz· 
1bile işbu yeni şirket ser· mirde Esnaf Şeyh mahallesinde 

rnaye olarak devr almak Karanlık sokağında 14 no.lu 
suretile teşekkül etmiş ve evde oturan Osman Akdemi-

BUCAREST 
"DUROSTOR .. vapuru 31 

Tem muzda bekleniyor. KÖS
TENCE, SULINA, GALATZ 
ve GALATZ aktarması TU
NA ıimanları için yük ala
caktır. 

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

Tem muzda LIVERPOOL ve 
ANVERS limanlarından yük 
çıkaracak ve BURGAS, VAR· 

NA, KÖSTENCE, SULINA, 
GALA TZ ve IBRAIL liman
larına yiik alacaktır. 

rncfsuh şirket yerine kaim 
' olmuştur. 
~ - ş· k t· "dd . H ır e ın mu etı: 1 a· 

rin olup içindekilerini tamamen SOCIETE ROYALE HONG

kabul ile ikrar ettikten sonra ROISE DANUBE MARITIME 

ziran 1937 tarihinden iti
baren 31 Kanunevvel 1939 
tarihine kadar devam et· 

9 hlek üzere 31 aydır. 
- Şirketin müdürü: Şirket 
muamelatını müdür sıfatile 
Rıza Demir Tedvir ve idare 
edecektir. Şirket müstahdi· 
minin tayin ve azil şerik
i . k 

ıo erın arnrına bağlıdır. 
- imza salahiyeti; Şerik· 
lerdcn herhangi ikisinin 
müşterek imzasını taşımı· 
Yan muamelat şirketi mes· 

11 ul etmez. 
- Kar ve zararın ne su
retle taksim edileceğı: her 
Şerikin koyduğu sermaye 

'7 nisbctindc gerek kar ve 

bizzat vaz eylediklerini tasdik 
ederim. 1937 senesi Haziran 
ayının yirmi altıncı Cumartesi 
günü. 

T. C. İzmir ikinci noteri 
Emin Erencr resmi mtihii· 
rü ve namına Raif Giray 

imzası 

Genci sayı 6047 Özel sayı 7 / 142 
Bu rnukavelcnamc suretinin 

dairede saklı 6011 genel sayı 
ve 26-6·937 tarihli aslına uy· 
gun olduğu tasdik kılındı . 937 1 

senesi Haziran ayının yirmi 
sekizinci Pazartesi günü. 

28-6-1937 
T. C. İzmir ikinci noteri M. 
Emin Erener resmi mühürü 

E. Ercncr imzası. 

"DUNA,, vapuru 10 Tem
muzda bekleniyor. BELGRAD, 
NOVISAD , BUDAPEŞTE , 
BRATISLAVA, LINZ ve Vi
YANA limanları için yük 
alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE - OSLO 

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

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

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Başdurak büyük Salepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bufun~ 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

HAYR6'1f!M 
~lz111 

ÜrJ• en Şahap Tesiri t•hii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbreklerı 
rahatsız •e tansıyonları yüksek olanlara bile Doktorlar bunu tavsiye ederler 
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Sahife 4 (Ulusal Birlik) 

lngiliz kabinesi, ltalya v~ Almanya 
nın tekliflerini kabul etmedi 

Alakadar mahafil, ademi müdahale ve kontrol sisteminin, 
müşkül bir vaziyete diiştüğünü iddia ediyorlar 

Londra 6 (Radyo) - lngiliz kabinesi, dün fevkalade surette toplanmıştır. Bu toplantıda, İtalya ve Almanya tarafından lspan· 
ya kontrolü hakkında ileri sürülen teklifler, uzun müddet tetkik edilmiş ve neticede kabul olunmamıştır. 

Alakadar mahafil, ispanya işlerine ademi müdahale komitesile kontrol sisteminin müşkül bir vaziyete düştüğiinü ileri sürü· 
yorlar . 

f talya ve Almanya matbuatı, İngiltere aleyhine şiddetli ne~riyata başlamıştır. _________ ._._. ...... 1 

Kahire civa- Franksistler bir Fransız Acun ekonomisi 
Beynelmilel konfe
ransı şimdilik müm

kün değil 

rında vapurunu tuttular 
Büyük bir yan

gın oldu 
Kahire, 6 (Radyo) - Salah 

köyünde çıkan büyük bir yan
gın neticesinde modern bir 
çiftltk tamamen yanmıştır. Za· 
rar çok mühimdir. ----·----
lngiltere kralı 
Edin Burg'u ziya -

ret etti 
Londra 6 (Radyo) - İngil

tere Kralı altıncı Jorj, taç giy· 
me merasiminden sonra ziya
ret etmesi mukarrer olan şe· 
birlerden Edin Burg' a dün git
miş ve büyük tezahüratla kar· 
şılanmıştır . 

•••• 
Fransız parla

mentosu 
Bugün yaz tatili 

yapacak 
Paris, 6 (Radyo) - Baş 

bakan B. Şotan, dün Maliye 
nazır muavini B. Brine ile 
uzun müddet konuşmuştur. 

Bu konuşmalar, :mali proje 
hakkında idi. 

Parlamentonun, mali proje 
ile diğer bazı kanunları tas· 
dik ettikten sonra yarın yaz 
tatili yapacağı söyleniyor. 

---,·..---

Mülayim 
Amerikalıyı yenerek 
şampiyonluk keme

rini aldı 
İstanbul, 5 (Uususi) - Mülı1· 

yim pehlivan, dün üçiincü defa 
olarak cenubi Amerika şampiyonu 
meşhur Boğa ile karşılaşmıştır. 

Müsabaka daha ziyade :\lülayimin 
hakimiyeti altında cereyan etmi~ 
ve Bo~a gene yenilmiştir. Maçtan 
sonra Mülayim şampiyonluk keme· 
rini almıştır. 
----··~f-----

Ormanların 

istimlaki 
Orman kanununun birinci 

muaddel maddesinin tatbik 
şekli hakkında Ziraat Vekale
tinden vilayete bir tamim gel· 
miştir. Buna göre, devlet or· 
manlarına bitişik sahipli or· 
manlardan elli hektar büyük· 
lüğünde olanlar müstesna ol· 
mak üzere diğerleri ve devlet 
ormanlarına uzakta bulunan 
ormanlar tamamen istimlak 
edilecektir. İstimlak muamele· 
leri için şimdiden lazımgelen 
komisyonların teşkili ile takdiri 
kıymet muamelesi yapılması 

bildirilmiştir. 

----+•••~•ı-----

Karagastel vapuru, mültecileri almak 
üzere Satandere gidiyordu 

Sen Jan Doloz 6(Radyo)- Fransa, vapurun boş oldu-
F raasız bandıralı Fregastel ğunu ileri sürerek Franko 
vapuru, mülteci almak üzere 
Standere hareket etmiştir. Fa- nezdinde teşebbüsatta bulun-

kat bu vapur, Frankoya men- muş ve derhal serbest bıra-
sup Almiranto Çeı dora torpi- kılmasını istemiştir. 
tosu tarafından müsadere edil- Satander ahalisi nakledil· 
miş ve Bilbaoya götürmüştür. mektedir. ----------·----------
Şarki Erdün emi-

rine suikasd ------ -----

Londra 6 (Radyo) - İngil
Başvekili Bay Çemberlayn, 
dünya ekonomisi için beynel
milel bir konferansın akdine 
dmdilik imkan olmadığını 

söylemiştir. ---· ... ··---Maaşları yükseldi 
İhracat Gümrüğü müdürü 

B. Şerifin maaşı 55 liraya ve 

Başmüdürlük mümeyyizi B. 

Mehmed Mancıoğlunun maaşı 

da 35 liraya iblağ edilmiştir. 

Tebrik ederiz. 

--····---
Meçhul bir şahıs, Emir Abdullahın oto- Maluller davet 

mobiline bir 
lstanbul, 5 (Hususi) - Am-

mandan bildirildiğine göre, şar
ki Erdün Emiri Abdullaha 
suikasd tertip edilmiş, fakat 
akim kalmıştır. 

kurşun sıktı 
bir gezinti yapark~n otomobi· 

line bir kurşun atılmış, fakat 

mermi hiç kimseye isabet et

memiştir. Sıkı tedbirler alın-

olunuyor 
İzmir askerlik şubesinden: 

Şubemizde kayıtlı beş ve 

Emir, otomobille şehirde mıştır. 

altıncı dereceden harp ve as

keri malullerinden ikiyüz lira· 

lık arazi alan ve almıyanların 

20/7 /937 Salı gününe kadar 
-------.---------

Tayyareci ka- 1 Amerikada 
şubemize kat'i olarak müra

caatları vekalet celilesince bil· 
dirilmiş olduğundan acele şu· 
beye müracaatları aksi takdirde 
haklarının sakıt olacağı ehem
miyetle ilan olunur. 

dın ölmedi 
Los-Ancelos, 6 (Radyo) 

Birkaç gündenberi kaybolan 
kadın tayyareci Ameliya Era· 
diya sıhhatta olduğu tahakkuk 
etmiştir. 

• • • 
Suriye - Lübnan 
Muahedeleri Fransız 

parlamentosunda 
Paris 6 (Radyo) - Fransa 

ile Suriye ve Lübnan arasında 
akdolunan mukaveleler, bugün 
Fransız parlamentosunda tc t 
kik ve müzakere olunacaktır. ....... ____ _ 

Dahiliye 
vekilimiz 

B. Antoneskoya te
şekkür etti 

Bükreş 6 (Radyo) - Türkiye 
Dahiliye nazırı B. Şükrü Kaya, 
Romanya topraklarmdan ayrı· 
lırken Romanya Hariciye na· 
zın B. Antoneskoya bir telgraf 
çekmiş ve Romanyada gör
düğü sevgiden dolayı mem· 
nuniyetini izhar eylemiştir. --·---····--lvon Delbos 

Danimarka hariciye 
nazırına ziyafet 

verdi 
Paris, 6 (Radyo) - Fransa 

hariciye nazırı Bay Munsen 
ve refikası şerefine bir ziyafet 
vermi§tir. 

Yüzlerce hadise
ler oldu 

Nevyork 6 (Radyo) -Ame· 
rikanın Milli bayramında yüz
lerce hadiseler olmuştur. Yal
nız ikiyüz otomobil vak'ası 
olduğu söyleniyor . 

Nevyork plajında bir milyon 
halk denize akın etmişti. __ ,.._.. . ...._.. __ 
İhracatcıların 

' 
paraları 

Şehrimizdeki ihracatçılarm 
Türkiye-Almanya kliring mu
kavelesine göre alacaklı ol
dukları paranın ödenmesine 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasınca devam edilmek
tedir. Dün, banka merkezin· 
den gelen mühimce miktarda 
havale, ihracatçılara tediye 
edilmiştir. Bugünlerde mühim 
partilerin gelmesi ve ihracat· 
çıların alacaklarının ödenmesi 
bekleniyor. 

{ ' Şehir gazinosunda 
Beyaz gece 

Büyük bir itina ile hazırla
nan ve nefasetperver İzmir· 
lilere unutulmaz tesirler bıra· 
kacak olan (Beyaz gece) 
yakında İzmir gazinosunda 
tertip edilecektir. 

Beyaz gece, fuarda deko· 
rasyon işlerini yapan B. Ve
dad Ar, Hakkı Tez, Adil 
Tuzcu, Kadri Atamal ve Ha
yati Kürkü taraflarından ha
zırlanmaktadır. 

(Beyaz gece) İz-. . . .. 
mır ıçın mustesna 
bir gece olacaktır. 

\.. _) 

··--Türk Hava Kurumu-•• 

Büyük piyangosu 
3 ci keşide 11 Temmuz 1937 dedir 

Büyük ikramiye45,000liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 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. 

6 Temmu.z937 

Kontrolörler için 
bir kurs açıldı 

Altı ay devam edecek olan kursa 
18 namzet devam ediyor 

Iktısad Vekaleti, üziim, pa
lamut ve yumurta ihracatının 

kontrol işlerini, kontrol me· 
muru namzedlerine öğretmek 
maksadile İzmirde bir kurs 
açılmasını tensib etmişti. Bir 
buçuk ay devam edecek olan 
kursu takib edecek 18 me· 
mur namzedi ile nazari ders 
verecek ve tatbikat göstere· 
cek olan İktısad Vekaleti stan· 
dardizasyon mütehassısı Dr. 
B. Bade ve vekalet başkon
trolörü B. Hakkı Nezihi evelki 
akşam Ankaradan şehrimize 
gelmişlerdir. 

Kurs, dün saat 1.S,30 da 
T;caret ve Sanayi odası kon· 
ferans salonunda merasimle 
açılmıştır. Kursun açılış töre· 
ninde vali B. Fazlı Güleç, 
iç ticaret umum müdür mu· 
avını Salaheddin Cuhruk; 
Türkofis müdürü Cemal Ziya, 
oda genel sekreteri Mehmed 
Ali Eten, Borsa komiseri 
Şevki, İktısad Vekaleti kontro· 
lörlerinden Nazım Ziya, Ali 
Emre, Cevded Aygün, Ziraat 
müdürü Nadir Uysal, Burnava 
Ziraat mektebi müdürü Hilmi 
Onay, bağcılık istasyonu mü· 
dürü Mübin hazır bulunmuş· 
lardır. 

Vali B. Fazlı Güleç kursu 
açarken şu nutku irad etmiştir: 
-Arkadaşlarım; ihracat mal-
ları kontrolu kursunu, değerli 
amirim lktısad Vekili Celal 
Bayar namına açarken hepi· 
nize hoşgeldiniz derim. Mem· 
leketimizin harice göndereceği 
metaların Türk milletinin te· 
miz karakterine uygun bir 
şekilde hilesiz, hüdasız hazır
lanmasının faydalarını elbette 
herkes bilir. 
Sizlere tevdi edilecek vazife· 
ler, bu noktadan çok mühim 
olacaktır. 

Kontrol edeceğiniz ihraç 
maddelerimizin bizim karak
terimize uygun olmasını ve 
herkesin bizi şimdiye kadar 
olduğu gibi iyi satıcı olarak 
tanımasını temin vazifesi siz· 
lere de düşmektedir. 

Bunda sizler amil olacak
sınız. Bu yurdun çocukları 

olmak itibarile temiz yürekli 
ve dürüst seciyeli olduğunuz 
için bu mühim vazifenizde en 
iyi ve milli hedefe uygun şe· 
kilde çalışacağınıza emin ola· 
rak hepinize mesainizde mu· 
vaffakıyetler dilerim. 

Valinin nutkundan sonra 
iktısad Vekalet standardizas
yon mütehassısı Dr. B. Bade 
kursların gayesi hakkında aşa-
ğıdaki faydalı izahatı vermiştir: 

Sayın arkadaşlar; 

Çok değerli İzmir Valisi B. 
L,zlı Güiecin irad buyurduk· 
lan nutuktan da anlaşıldığı 

veçhile önümüzdeki altı hafta 
içinde memleketin milli eko· 
nomi mentaatlerile alakadar 
en mühim bir vazife karşısın· 
da bulunuyoruz. Malumunuz 
olduğu veçhile öğretilecek ve 
öğrenilecek üzüm, palamut ve 
yumurta mahsullerimiz Türki· 
yenin en ehemmiyetli ihracat 
maddelerindendir. Bu ihracat 
mahsullerinin kalite noktai na· 
zarından standartlaştırılmaları, 

gayemizin esasını teşkil ediyor. 
1936 senesinde çekirdeksiz 

kuru üzüm ihracatı 10 ve pa-
lamut ile palamut hulasası 
cem'an 2 ve yumurt ihracatı 

1,2 milyon liradan fazladır. 

Bu rakamları zikretmekten 
maksadım, vazifenizin ehem· 
miyetini nazarınızda bir daha 
tebarüz ettirmek ve Tiirkiye· 
nin 14 milyon lira kıymetinde 
bulunan ihracat emtiasmın siz· 
ler tarafndak kontrol edilece· 
ceğine işaret etmektir. 

Tabii altı hafta içinde bu 
üç ihraç maddemizin kontrolu 
için elzem olan malumatı öğ· 
renmek kolay değildir. Tan· 
zim edilen program mucibince 
kurs tedrisatı, nazari ve ameli 
olarak ikiye taksim edilmiştir. 

Nazari derslerde ilk olarak 
başta gelen, mevcud kanun· 
larla bunlara istinaden vücude 
getirilmiş nizam namelerden 
bahsedilecektir. Çok mühiın 
olan bu kanun ve nizamname· 
!eri iyi anlamak ve öğrenmek 
lazımdır ki, tatbikatta güçlük 
çekilmesin. 

Nazari tedrisatın diğer esas 
kısmı, üzüm, palamut ve yu· 
murtaların iktısadi cihetler· 
den olan mevkileri ve bun
ların memleketimizdeki istibsır 
lat tarz ve usullerinin rakib 
memleketlerdeki istihsalat me· 
todları arasında mukayesesi 
ile bilhassa beynelmilel pazar· 
lardaki rekabet d~receleri 
üzerine olan bahisleri ihtiva 
etmektedir. 

Bu bahisler içinde sizleri 
en ziyade alakadar etmesi 
lazımgelen nokta, beynelmilel 
rekabet meselesidir. Bu reka· 
bet işini daima gözönünde tut· 
mak, takib ve tetkik etmek 
ve iyi bilmek lazımdr. 

Bu teknik çalışma yolunda 
sarfedeceğiniz azami gayret 
ve göstereceğiniz muvaffakıyet, 
bu maddelerin memleketimiz· 
deki istihsal şartlarında tesbit 
edeceğiniz herhangi bir nok· 
sanı, ileride ikmal etmek fır
satını bahşedecek ve kontrol· 
daki ciddi faaliyetiniz de be)'· 
nelmilel piyasalarda rekabet 
kabiliyetimizi teyide medar 
olacaktır. 6 Dr. Bade, bundan sonra 
hafta devam edecek kurstl 
ne gibi işler üzerinde durula• 
cağını anlatmış ve sözlerine 
şöyle devam etmiştir; 

Arkadaşlar; bu sahada göS' 
tereceğiniz gayret, sarfed~c~; 
ğiniz mesai, ibraz edeceğıııı 
hüsnü niyet ve samimiyet ile 
kuvvetli ve rasyonel bir Tür! 
milli istihsal ve ticaretinin Iır 
yık olduğu mevkie yükselıP~j 
sinde, sizler yarın birer aın1 

olacaksınız. 
Mühim bir memleket rnese· 

lesi olan bu vazifeyi muvaf~ş· 
kıyetle başarabilmemiz i?'fJ 
mütekabil yardımlarınızı rıcS 
eder ve bu vesile ile tanıştı· 
w d .. 11' 'ınçle· gımız an muteve ıt sev 
rimi aızeylerim. dB 

Toplantıya saat 16,30 .. 
nihayet verilmiş ve kursa ıŞ. 
tirak eden 18 kontrolör nslJle 
zedi muhtelif üzüm işlelJl, 
yerlerinde tatbikatta bulU~ 
muşlardır. Bir buçuk ay deV9 ~· 
edecek olan kursta çekirdeve 
siz kuru üzüm, palamut. de 
Yumursa mevzuları üzerıJ1 . 

111' 
dersler verilecektir. Kurs~ ve 
hayetinde yapılacak nazarıffıı~ 
tatbiki imtihanda mu"htelif 
kontrolör namzedleri mu .. 

111 
ihraç iskelelerimizde Ü~de'. 
palamut ve yumurta rna ,9• 

leri üzerinde kontrolörlük ~ 
zifesine başlıyacaklardır. 


