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' Telgraf adre.!f: K'tırms , tsfanl>uJ 
Telef. 21413 (Ya:? J, 2ıt~i0 (idare ) 

Bugün 12 sayfa 

Sayısı heryerde 

8aşvekil Proğramını . Dün Mecliste Okudu 
~~~ağmetın Celôl Bayar beyannamesinde diyor ki: 
Ceıaı ramı 
t~rn Bayar proa-

tsTANBUIJ _ Antara caddem 
Posta kutusu: 46 (tat~) 

A. ~nın tertibi ile, 

u Citre ATü R K·un 
hl.Is ktlflerını tatbik 
sek us.unda yük-Qöbır kabiliyet Büyük önder Atatürk'ün son nutuklarındaki direktifler Hüklımet 

(.4\ ~termiştir 
11 

ı.:..,.";;"".a bulunan Baımu· proğramznın mühim esaslarını teşkil ediyor '(Y 4DUI clördüncüle)ı 

'{dn ""ekil mızclen telelonla) ______________ _. .. -... 
~) Jt,., Celil Bayar bugün , .,, 

Atattirk '1d
1 

'1• lecli ~ta):d~ j§ programmı 
~ İıalıı ;•n ıttıfak ile itimadını 

cenup v11ayet
ıerıne seyaha

te c;ıKıyorıar 

~ı\a Ptogr
1 

saat kadar süren hu 
dit,.J.! .. geç,.:k .l>ek tabii olarak Ata· 
~lllleJin 1 nutku ile verdikleri 
"'ı~' !!11 it~~tbik ~ekillerini tesbit 
' lrtern]ı karla Atatürkün açq 
't bir da in~ et. ve millet i~leri 
S Ptofoktör 8!1 aydınlatan manr "it h!"ıı hu '~• Cem llayann Anknra, 8 (TelefonW) -Bii· 

() '' hurd P'.•Jektöre ilih·e edil· ·ük ônder AtatiirkiU& bu /w.f UJ 
•• 1'.,

0
., ellın ,.

8 
·r . . .. . . · ,J k e""P vilô)·eıle· ·ıııa""'' Jeıı;,tör •

1 
zı esım goniyor. ıcmuc ~ar ııe c , ... 'oı i"ı"'""lek 1 e hu hurdehin ,.ye- rimi:in• b=larırıa bir seyolıat 

~'>İ•i• et elklirnımumiyeei mil 1·apmalan muhtemeldir. 
~- gittjği~ereden gelip nereye Dahlllye Veklllmlz t.ı pek açık olarak ani.- bugUn tehrlmlzde 
r'tij il Ba 'Ankara 8 '(Telefonla) - Da-

e ,... 'Yar. bir h"kA • • p · G l ~ ·•ıılJet • u um et rem !1 hiliyc V el.ili va artı ene 
lo&,' ~itcllj Rnlvaeeh .. inde hem ,ekreıeri B. Şükrü Kaya bu tik 
~")~i 1~11'. 'fl1~11m dde ~zel bir. j;11Jtt Anlmradarı t c.1nn'hııln lınrt:!"'. 
~· S alnı a mım muvaf- kat oımiftir· 

.. 
• Sareti umumiyeae ıenq ve ıetrallı bir nüluı 

politilrcuını proı ramlO§hTaCafu. 

• Kanunlanmızı memleketin elfonomi inkiıtil· 
larına v_e bugünkü iktııacli hareket icaplarına claha 
uypıt bır hale Jıoymak zarureti lıarıuınlayız. 

• Rejimimizin aleyhtarlığına }arfı inlnlabımı· 
zın dfilrranm teyit için Jalaa :müeı.lr kanuni tel· 
birler Olmtilı ~arınla bulunuyoruz. 

•Köylüye topralı Jağıfılman lıaklııncla bir ka· 
nan layihan bir an evvel lıazırlanaralı Meclise veri• 

lecelrlir., 
• Elıoriomi politilıamu :;aman ve i htiyaca mü

temaliyen uyan gülümlü ekonomi politikandır. 

• Kemali•t rejim müllıiyet, ferdi mesai ve ~alıı
ma Jrıymetini, c konomilr ~litilraııntn aaıı diye Jra. 
bal •tntelttedir. 

• Fert taral11ttltın yapılabilecelı iflerin Fertler· 
ce yapdmaaını laimaye ve tqvilr edeceğiz.. Bu mak· 
•afla MmQYİİ ıe,vilı siya•etimiztle devam edeceğiz. ı~, ı\ii a ' ~rogramrnm tertjhi B. Şükrü Kaya çar~mba gü· 

1 illa!~- ~k clıre~tiflerini tatbik mi tnhrar '.Arıkaraya dönecektir. 

tıı cıı..ı'· -~ek hır knbiliyet 11bi· " ~ 
,.,.. llıbt tlıtı gostennesindendir. h"'t ııı~tı 11nrı~Jna ~elince, 1~ proırra Başvekilin beyannamesinden s0nra Mecıı·ste :-.. ,, .......... ,, .................. ""'""'"I_ ~~ t·:~~•d"·~k~~~;"".::~~ıi int;: ....... - ................................ --·---............................................ - ............. ---· _ _ _ ~ Buhran ve ~ 
.. ~~!~';,~~~~ı:'.l!khi~n~-~~1~·,:~~:~ H .... u·;·;··k··---t}_metin prog.J raıiıı h~kk·-· ;;. ı Muvazene • 
k ~ikk na~''ek~a rndanclrr. \ vergı·ıe . 
' I, • a ••• ~ .. •lın özlcrin<le, hilh8' . rl !§ ~~i~\::i~;:~:r~::~:~:~~ da Say la vlarımızın sözleri ~~E =:_-___ ~:ı,:~e u':I::a::~:~ :! === __ 

}) tıı .. t f ''etle ; zulıah's olamayaca;ına / B /~ k /a k d ? 71 Jf: g."ıi;\~"il ~~ret ehniı oı'mas:dcr "- Celfı. ayal' muvalla o ca mı ıl'. - ı.nU- ~ dileceh ~ ~.~'•ı ilk"r,., 1~ Cnmlinr ivet Halk - B kil" • mal" eıl • ~i~ c~ı~~~dae~:i: ~!si. ta.thik eui- hakkak/-Bence evet, çünkü O, şimdiye kadal' { ı.ah.::~e1r·:~,;ı., ,:~ı.::1 '•l" l>r •rar k" ~ ·~·~ programı i da ıunları .öylemiflerdir: = \tı-, ogr .. ,...,t '-ahıne ının de me,- b d .. . eıı·ce 1 l t i Maliyemizin teahh" tl . . E ~t:n;ı;, •. ·-.. 
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dur ve böyl• ol• iş aşın a musmu n ıeT a mış ır,, ; n~k!."". "'okt ... na tuıı::.ı:~'k'iC '•Iı; '.'Ni 'lı•nin • ~ I ) 'E buyuk ıtınaıı herkesçe bilin-= 
1'111

1

,. 1' ı.,~ik] ış pro~ramı üzerin Ankara, 8 (Telefon a. -:- Bat· "Eıeritalihtir, diyorum, çünkü ~ mektedir. Devlet itibarını§ 
1 lı~k •knı h er ve talılill'T yanr vekil Bayar beyan?.~e>ın~ oku· mütkülleri bertaraf edilnıiı ıükUn 'i. ( .• ;: 
.. ~tı.lıtt thıf't t" t•ık;klori ve tahlil duktan sonra ilk ıozu Hahl Men· ve emniyet içinde terakki yoluna ~ Sonıı' Sa. 

4 

Su. 5) ~ ıi"'- h ~~l;rj, ~rafından vapılacali teı (lzmir) aldı ve: "lnönnü~~n girmiı bir memleke\in itinin batı· •""'"""'""''"'''"•"''""'""'"""'"""'""'""'"""~ 
~~il.;"•~.,.;; •alıı~t liadi.•ler ,,. sonra baıvekil ol~uı ol~n za~ ıç_ın na geliniyor. demektir. Elbette bu 
.,

1 

ı,., lıaM,_ h" ~aha doiinı olur. bu bir taraftan bır eserı talıhtır, büyük bir eıeritalihtir. Tehlikeli· 
b, ltıı. e,ı. •a, " • >tetcd ,.f aıUe diğer \araftan da te?likeli bir iı· dir diyorum, çünkü millet ismet 

Atin ada 
bir casus 

tıı.... "ol.. ·· l'llillcı,· 
1 

.., tı'r" dedı· ve ilave ettı : ( Sonu, scı : 5 SU, 1 ) 

"t\ ""~ttı "l'l<la " var I !!TTIT ,·iik 
~nlc"İı .ne ıe":~nflr. ameli bir i" 
~~ d rıl.~ırı tl'ıiitrt 'r~.e gelen ' 'e mi11e~ 

llt..] "'l'la r ıka • • el • lııt~ ·:· r 1'} c; ... 'nl n n ıtıma J ıle 
t11', lliı1vaffak,·. ııvar kahine.-ine 

) ctlt"'r temf'nni f't-

ASIM US 

D
.. 

1
. .. alan 50ylarlamnı:dan 

un Mrc ı.4tll soz d A ·kaç ı:e Bcrç 
B Fa~l Alımrı ' · Tiirkcr 

~Garsonlar 
~~~ t ~ t 0~b · a ımız üzerine bugun saa 
y :~de bir toplantı yapacaklar 

llzde on meselesi 
.konuşulacak 

_____ (ftP'-'' 2 ici ,ayfada) 

Ankarada Balkon Antantı erk;ınıhar 
biyeleri toplantısına iştirak etmiş o 
lan Yunan erkfmıhnrbiyc h<."ycti dün 
53at on t.içte hu .. uaİ trenle şehrimize 
dönmüştür. 

General Papagosun riyasctinc!e 0 

lan heyet, Perapalas oteline misafir 
edilmişlerdir. 

Bugun Romanya vapuru ile mcm 
leketlerine döneceklerdir. 

Tevkif edildi 
Belg~nd (Hususi muhabirimizGen ) 

-Atmadan Bclgrad gazetelerine bil 
dirild.iğin~ göre, Yunan hariciye ne 
zaretı c kı ınemurlnrmdan Roda ima 
tos tevkif olunmuştur. Bu memurun 
tevkifi çok mi.ihim bir casusluk mese 
lesi ile alakadardır. 

lmatos, hnriciye nezaretindeki ha 
zı mühim evrakı yabancı bir diploma 
ta gi7.lice vermekle ithnm edilmekte 
~ir. B~ evmklnr, Yunan harici siyase 
tıne aıt olup gayet mahremdirler. 
. Yugoslav ~nzetelerine göre, bu giz 

l ı evraklar, Finki namında biri vasr 
tasiyle !rnntostan alınmış ve bir ya 
bnncı dıplomata vPrilmistir. 

Bu casuslulc hnc!iscı:i Nyon konfc 
ransından evvel vuku bulmuştur. 



2-KURUN 9-IKINCl:rEŞRJN 11937, 

Garsonıa·rın yü~de on : 
-

oµnya karşır 
sında Biz meselesi• Yüzde on-leoine gelince, bu . Kmk dökük•• Mire~-~ 

hakkımızı almak için her türlü çare ~yüzde onda dörtten ~~. 
Ye; bat vuruyoruz ve vurmakta de ii tamamen hakikate mUP1 .. ...M 
vnm edeceğiz. Yüzde 1 O da dördü Bize bunlan aynca ödeti 

Japonlar, Ş:ınıhayı yakıp yı-ı 
kar, Romada protokollar imzala·, 
nır, Ruıya, faıizme kartı yeni biri 
Haçlılar akını hazırlarken, biz, üç 
yeni iti batardık.Ankarada jandar 
ma ıubay okulu, poliı enstitüıü, 
belediyeler bankası, bir ıünde a
çıldı. 

Bir kıt gününün dar çerçevesi İ· 
çine sığdırılan bu üç ku.-am, Türk 
yurduna yeni üç zemberek ıibi ta
kıldı. 

Nazariyelere aımııkı yapıpn
lar, "Dinamik inkılap" ın manası
nı kavrayamazlar. Çünkü onlara 
söre ihtilil ve denimin bir hazır
lık ıafhaıı, bir batlangıcı, bir de 
ıayeıi vardır. Cotkun bir ırmak 
ıibi durmadan akan, her gün yeni 
bir ufuktan atan hızı, tarif edeme
Clikleri için, dwııkaarlar. 

Nazariyeci, bir hlditeyi tahlil 
edebilmek için, her ıeyden ön
ce, bunu bir fikir kabına koymak 
İlter. Oluılann hayattıiı izini d• 
fil, kitaptaki yerini arqtmr. Bize, 
böyle bir gözlükle bakanlar, yanı· 
brlar. 

"K I' " d d'~-·. ema ızm a mı ver ıauuız, 
\arib hadisesini, yalma bu JUrdun 
aınırları "içinde incelemek, bizi, 
bütün ve kaplayıcı bir anlayıfa ıa 
türemez. 1918 de bqlıyan ve o 
gündenberi hiç durmadan bir çığ 
ıibi büyüyerek kof&D "devrim" in 
"Hint" e, "Mııır" a, "Cin" e aıç· 
ramı1 ıezintileri vardır. Tıpkı 
Fransız "inkılabı kebir" i ıibi. ln
ıan haklannı bir ideal kmanmda 
kaynatarak, miUet haklan lialine 
koyan b~~\l!rkihin ditmıru, bi
zim elimizdedir. 

Türkiyeyi fqiıt, komünist dava 
larında bir peyk aananlar, hidiıe
lerin ruhuna inemiyenlerdir. Bun
lar, ya kııır ıörüıleri yüzünden 
meseleyi anlamayorlar, yahut ta 
bile, bile bu yanlıt yola sapıyor· 
lar. Son yirmi yıllık tarih içinde 
rejim deiittirmit, yeni yollara ıir
mİf, eaki varJıldan yıkarak ba•a 
bayraklar açmıf milletler var. Ruı 
ya, ltalya, Almanya bunlardandır. 
Sinirlerini, damarlarında akan ka
r 1n miruını, vicdanmdaki nuırlı 
inanıılan, töyle bir yana bıraka
rak, bunlann üatüne eiilenler, 
hiç birinde bizimki kadar ekaik
ıiz, bizimki kadar verimli bir de-

Hill~sa: 
Slvum Dörtha.nlar klytbıden Kalak 

8D Ali, .... etek )1lk'1 oclmna ...... ~ 
&alulnt k&Ublalıı kapmı lalble 7Jkbk. 
tan 80111'& onımla dereclea .tepeden ko 
DUflll&YJl baflayor. On alda yafllltk 
olan KııJaklllZDl bu •bala içinde hl.et. 
,ıtı bir mevlnce ratmen, bir derdi de 
var: Kulakm para kazanmak l•tlyor! 
Fakat nud ! .. TallJirat kAUblne bu 
clerdlnt açtıtr zaman bir la&ftaclanberl 
kualıanm d6rt bir taratma dawl çı 
kanldıfou lıltlr .. \ 'ay anam, Kolalaı~ 
ukere mi alacıaklar yok-. T. TUrlrat 
k&UM.ne bu stdi dötlneMlal llÖyienM>z; 
faka& tahrirat k&tlbl meeelmla ulmı 
anlatmaya ha&Irlamrken, bir boroz lll' 

.. Clbl lelnde llllfell bulduta .... lmuıl 
danmanm bf!Dlen gtclfw~meeı ~in cJt> 

Kulakarz bir taraf fAD ytlnıtlnl ba• 
hnr: 

T ahrtrat klUbl : - Ulan Kulakmz, dl , 
ye bqladı; eenln de dünyadan ha 
berin yok be'! HUkCmatm kuabaya 

Uç gUnlUk yolda fabrika kuracatmı duyma 
dm mı sen? .. 

Kulak•ız, somunu atzına götürürken ıöyle 
bir geriledi ; durdu ; bu kelimeyi ilk defa tşl 
tfyordu. Fakat her neden .. gözlerinin önün 
de dağ kadar koca bir ıeyln birdenbire pev 
da olduğunu görür gibi idi. Genlf bir ncfcll 
aldı; tahrirat kltlbl davul hik lyeslnln utmı 
a.nJalryordu. 

Hakikaten Dörthıuılard&n bqka bütün köy 
ve kmb&Jar fabrlka haberi ile bir aydanberl 
ça11';&ntJI duruyor.,ı. tmam Yuıru! her g1ttt~ 

Garsonlann yüzde onu etrafında 
patronlarla yaptnağa bqladığımrz 
konu,ınalar garaonJar araamda bü 
yük bir alaka ile karıı~anmqtır. 

nün patronlar tarafından keailmesi Fazla olarak,. aüpriiall 
nin çok yanlı§ ve sakat olduğunu si mi panm) yarchmcr JJ&'f'!'!,... 
ze burada açıkça anlatmağa imkan bir aürü namlar altında biıdd' 
yoktur. Biz hükumete olan borcumu ayn para alıyorlar . . 'fi 
zu niçin onlann kanalı ile verelim, f Patronlar bir kelime ile ~ 

ğİfme göremezler. 
Bunlar, ne başlarl;er. bizim ha

limizde idiler; ne de bugün bizim 
attığımız yolları arkalarında bı· 
rakmışlardır. 

Bu da meselenin hakikaten çok 
tetkike değer bir mevzu olduğu ka 
naatini bize bir kere daha vermi, bu 

biz bunu seve ıeve kendimiz veririz. mızı bir sülük gibi emiyprJ.r.L 
Bize yüzde onu tam olarak ver~inler, 

lunuyor. 
Haber aldığımıza göre Çağlayan 

~ahibinin garsonlara dür• ü tarizin 
Fa~izm olsun, komünizm olsun, den aonra garsonlar bugün toplanma 

hali doidı,kları ülkeleri ikiye böl- ia karar vermiılerdir. · 
mü, bir haldedir. Hili iki taraf ta Toplantı buıün saat on birde yapı 
siperler içindedirler. Hi.li par- lacak ve mesele ciddiyeti~ konutula HUr ve emnlyeUI vaı.n 
maklar tüfek •,etiklerinde, avuç· caktır. 
lar, kılır saplarında 11m11lu duru- Bı'z bu ıöru""tm 1 · t" . . I Bazı memleketlerde cürüm, inzi 

~ e erın ne ıce1ını a ba daha • . . 
yor. maden evvel garaonlann ne diifün B' ttdan k "eli ıyıj ondarganıze daol~u§tur : 

Kendi yarattıklarına, daha ken- düklerini de Öfrenmek istedik. Dün l' iZ eka wsı r .. a rm] a 111 ve po 
dilerini bile inandıramadılar. Her kendileri ile görü,en bir muharririmi ıs, ~ol agı eh~nıyet a tma 8 MIJtır. 
birinin korkunç yekunda hafiwve- ze gar!lonlar •öyl d · l d' . Bız er te ır ve kır yollarının serse ,,,, .. e emıı er ır. . h --Lk" ld ... d . I 
leri var. - E;veli size §UDU söyliyelim ki, n ara~ına uwuı um o ugu ev~r ~r 

Zindanları, fikir kurbanlarİy· gazetenız bu İJİ takip etmeğe bqla del gelıyo~~d ~~~let ku~·:t~e~nın 
le dolu. Görünen, ıöze batan 7er dığı için te,e'kkür ederiz. Lakin niçin f; ~rz ma 

1
1 egık • .~anevıd e~en ne 

ler, düzme cilalar, yapma çiçek- iıe patronlardan bqladmız? Mağdur o ugunu an ama ıçın, o evır~erde 
lerle ıüılenip parlatılırken, ti içer olan bizis onlar deiil ! TUrkiyede gar h~lkm ef~?'~Ya destan okudugunu 
lerde, canevine giden damarlarda son yoktur deni70r; hiç te doğru de bılmek kaf~dır. ' 
tıkanıklık ar'.:ıyor. Yaralar içini· ğil.. Cumhunyet yalnız sağlam bir inzi 
çin iıleyor. Bunlarda limonlukla. Hehm de ıite.nildiii ribi terbiyeli 13at değ.il, on~n ahlik ve itibarını clıl 
rı andıran bir hava var. Meml• karakter Mhibi, okumuı, hatta liaan iurmuftur. Bı:- çok eksiklikler olabi 
keti hayal\an ıenit cam kubbeler- bilir garson latanb"lda aaymzdır. lir: ~mln~ ~ kalmam~ içindir ki, 
le ayırarak, aıılannı tutturmafa Sefaretlerde, vekiletlerde c.teller tedhırlenmtz araımda, dünkü enstitü 
çabııyorlar. dt'!, gazino ve lokantalarda çalqan yü de açtık. 

Biz, böyle değiliz. Ektiiimia fi. hep Türk ıanonLmdır. Daima da Bu topraklarda bütün osmanlı tari 
danlar, ıenç yqta verdikleri ye- patronlar taralmdan aevilen ıaraon hi can ,mal ve ırz emniyetsizliği için 
mitlerin aiırlıiiyle eiiliyor. lktı. larchr. Yalnız tunu da herhalde kay de ıeçti ve göçtü. Köy devlet-elinden 
aadi kalkınma vatanı ıomalbn· dediniz ki, ıanonluk ölmeie mah d.erman istemezd:. Devletin halka 
dan bir J>elkemiği aaflambfiyle kOm ·bulunmaktadır. Aad iften anla kartı eski zulüm vasıtası, bu;ün, hal 
deıtekleyor. Yirmi yıl ance, bir yan aa!l.bunu ötedenben kendiaine aa kı devlete yakl8§1p ısındıran temas 
İfne yapamıyan bu millet, bu,ün ıı:-t ~il!P• o~u'!la hayatını kazanan, vasıtası olmuıtur. 
içinde binlerce itÇi banndıran f ab aıleaını geçındiren ıanonlar y&V&f • Hür ve emniyetli bir vatan içinde 
rikalar kurdu. Oamanoiullan, bay yav~ ~ıyor.. . Jiür ve emniyetli bir vatanda,; nice 
rainnızı iklimlerden aıırdı. Fakat ~unku: Ealu s-tronlar da dahil ol nesillerin bu hasretini bizim gönlü 
aaltanat ve aahiplik topraiın yal.. Clugu halde ve bilhaua yenileri nere müzden cumhuriyt-t gfdermiıtir. -
nız üstünde kalmııtı. Mu8'1)da ~ ele~ ve tullülcatlan v.,..onla · Fatay - U1ua 
aıırbk hakimiye\, bize~...,.., n Y~ ~kil lokantan cfav•ı ede §yJ;' .... Si" 
pa ıaz vermedi. Mıııra çöllerden rekJt""1m~lı .. , .... .. ~ --- ., 
atarak ıirdik. Fakat "Nil" in 111'• Fakat kimlere) .. Manmaoz ~. Ademi müdahale komitesinde Sov 
nna eremedik. Eski cetYellere kibrit aatan Muaevi delibnbmu ve yetler Birliğini temsil eden ve Mos 
bakarak olıun. bu uçsuz hucaluıs ~nonluktatı hiç Bnlamayan bir aürü kovan~n Londra. ~lçisi o~n. Ma~ski 
hazineyi itletemeclik. Macar on· kimaeleref,. . . . mesleğe vazetecılıkle- gırm11 bir a 
ları, altalvarlı ıipabilerimize birer Bunun neticesı de me~lekett~ gar damdır. 
kotu alanı halinde ıöründü. aon .,tlyor ama, ani Mnatm ehlı gar Petersbur üniverıitesinin ihtilal 

K 1 J ı h "'lk · sonlar azalıyor. Bugün lstanbulda nareketine iıtirak~tmiı olmak suçu 

t 
1

1
1ç .. a açırtıı an er ~ b~· _:~~- hiç müba1~~a etmeden söyliyebiliriz 1 l h. da S'be 1 ra or ugun ı na yenı ır ,ua. ıı· k" ta 25~ . ..ı.._..J__ i e, çarı~ zamanın ı ryaya ıürü 

bi çöküyordu. Kan ve alın teri hep do'-~ ıpız ganon •· ~ımız müf, fakat oradan kaçarak lngiltere 
botuna aktı. "Solnıllu" dan bq- -.ıyor. ye iltica etmişti. 
ka hemen hiçbir devletli, Karade- nın, ıeçmite hiç bir borcu yoktur. ihtilalin bşlanıtıcmda Lenine mua 
nizle Hazar aulan aruında bir Yurtta ıiJUt tenf, iatiklll, ken- nz hükumetin elçisi olan Mai.ki da 
"Panama" kanalı rüyuı ı&rme· dine d6nüf, nıhunu bWuı. topra· ha aonra b01feviklere geçrnİf ve 9 25 
di. Tanzimatçılar arasında bile iı tanıylf, har" ımaziıini anla- de Londra elçiliiine müpvir tayin o 
milletin ruhundaki aıil cevheri bü- yıf bile hep son denimle batlar. ' lunmuıtur. 1932 ele de kendiaine el 
tün deieriyle anlıyanlara rutlan- Ve bu bir bütündür. Sınırları ıenit çilik verilmiıtir. 
maz. bir zihin aydınhir içinde çizilmit Almanların Londra elçisi ve ade 

Şu halde, yeni Türk inkılabı· bin parçalı bir bütün. mi müdahale komitesi murahhaama 

Dörthanların ku l aksızı 

Bayan köf 

Kadınlar 
dadatap
kasız gez
mek moda 
oluJor ! 
Son .enelerde erkekler arU'Ddl 

ceamek evvel& ~r moda, llOllra 411 
bU bir ,.y halilli aldı. BU~ 
Jerio ve eıc.ert,ra iyi havalard ,. 
den Se&mett tm:Ul etmelertııdl 
va.r. 

!Janlardlla btrJ f&pbmD il 
_, ...... ·-~-·· ..... ,. ... - . . 
Bundan \Jlfka, acık bat cumeııııı. 
Y& aımamıa mu.aade ettttt iÇlt\· 
leri ~ktorlar taratmdan t..uoı ~ 

· Ş&plwa ıesmek k&bllk• W--:. 
rip böyte pek ltlaumlu olmJ1'&D bit 
lktf•at b&Jmnmdaıi da dotı'U 

Buna muk&btt, 80D .eneltrdt -
!f&pka m ... lell mod&Dm en m ...
teekll etm.,. baflamllb: Her ..... 

p.pb modall çıkı)'or. ---~ 
Bununla beraber, buı1lJl bPJIP"" .. 

kadınlar ara~da da bq&ÇSk 
olma.ta bqtamqtrr. Yum 
oı ~mt.ta ceearet edeme,.a ,,_,.,,. 
baliarm ılık havalarında T8 p-_:.,1 
Ja yakm&JQ harareti al~ 
valandırmayı tercih edl)'Ol'l&r· 

Bqhuaa cenç Jmlarm, erkek 

dan ~renk tatbik ettikleri "°~ 
k&dmlar tarafmdan da ~ 
gGilerde Part• 1101r&klamtlk ,,,-~ 
tara 81lc ınk ruUanmata L--11

-'-_.._....._. 

Fakat, her halde kıtns yiıl• pr · 
Jeri muhakkaktır. 

Af1ııaız coell~ 
doğurma .................................................................................. ~ ~ 

K E N A N H U L Q S 1 Stokbolm tehriadeki oot:.J Yazan: 

yerde etrafma köylWerl toplıyarak bu baberl 
anlatıyor: Kara MebmeUerln meaclt yanm. 
dakl bahçeli kalıve•lnde, vali kasabaya gel. 
eliği zaman alla, arabayla karıt çıkan fırka 

batkltlbl gururla ondan bahMdlyor: ara ın. 

ra da ke .. ri kendine yontarak Ankaraya git. 
Ull zaman yeni hlr fabrlka lçtn kuab&mn 
en mtıu.lt yer oldul'Unu Bakana lceadl8inla 
haber \'erdiğini ekliyor; 80Dra kuab&Dm fab 
rikada çalıpcak lfÇDeri• &fbk seqba ol&c& 
tmı. her yıl kualıaya on m18ll para Clrerek 
birçok ifl•r yapdacaımı 91JlU70": - Hele, 
hele, diyordu; SubdenJt mutlaka temısı. 
yeeeıt& artık: 

Bulıdere ku&banm bq bela.ı,dı. 
Bununla beraber tahrirat kfı lblnln de 8lly 

ledltl clbl fabrika haberi yalnİs ~aabanm 
lçeri81nde c;aJkanmakla kalmamqtt. ll'lrka 
kltfblnln ikide bir dDlne Ylrd etutt kellmeile 
l<amunbay hemen da\'Ul c;ık&rmq, kuabum 
dört bir köyllne fabrika baberlnl tleUrken 
nettdev1e k~·fe gelecek mflhendtıı1e1' l~a de 
askerlik tube81nln bir tarafmdaJd &hırt derle 
yip toptamıt: tez.k duTartann u.tııne ınkr 
hlr b•dana a-ec;1rerek rk bo~-alryrftrml'" 

r!o~! •• 
Her neyae... BOtlln bunlara ra~en Dö1't 

hanlar Jı&ytlnden Kulalms Alinin fabrlk~ 
hlll baberf yoktu. Badece Ru mWlend181e 
rln kuabaya l(elme•I de pek recDnnemlftl. 
İlk malarda kaaabatmm atzma Ankar&daa 
~-eni ~n·:ı fırkı ]( •, 1 1'1nın ("'d'l#f bir par 

mak An~a bah diye lllD edl1eD fabrika 
bavadl81 blrMııbtre halcllcat oluvennif: fırka 
kA.Ubl de lzlııll t~tanbUl& relen IUbe rellinln 
odum& pçerek kurulup otumıuttu. 

lfle tahrirat k&tlblnlD ııöytemek lst~ 
ıey buydu: - Fırka mutemedi blr haftadan. 
bert fabrlk•da ~aııpcak lfÇileri kaydetmek!e 
metfU)dU. H09, k&tlpHlcteD bafka mu tem•. 
cUn J&Ptrtı bir lf \;e ,YOktu ama. Ru mtlhen. 
dı.ıerle relen bQmcbrbk adamları kamp ku. 
rarak ku&lıab,ra ~ için hn. 
k• olu bltealD fırka mulpt41 ~ c;ık. 
tıtmı ....-SJOfda. 

Kul&km: - lJI. ıtc eıpıme, dedi, fır11a de. 
dtllJI adama beni ~ ueteeft? .. 

Baldlratta flıtsa .ut.\tdlaba ~ hant 

adam ~ -~ llltln da'IUllan. 
,..,... • ~114.Jd ~-- eldu 
tuı.~ .. ~ ......... k 
~~ J~; '- B.Se sGa Jılr 
ret.in. ~: ,.~ temtu.rl .. hl 
dılmt lılr gONlhn ı. .. 

DolJ'unnu .a,temeır ıumı l'ellne 411 de 
ta1ltlr&t k&tfblnln taftl,veehıdeıt ..,. 1ISUD 

uun lılr dOıjQnmedl dfjtit .. TaJdt n1dt Su 
bderentn arkumdaa ~ Cfdell dal' ıı., 
ıarma dDfrd lı&lnJ'clır~ ara ..._ da t>art 
iıaal&l'd&a bir )'tim )'ilki• lleraber kopup ıtJ 
dikleri ''Kar&«tls" ıın ........ de Meta btft. 
pka dal~:.- N49 Q'lelepl, ııe ftlim,. 

Fakat t.aJuir&t frbı.l'lıfnbı dudaldanad&D .. 
J'llnda, OD bet k1Mq ~ verllecelbd iti! 

de bir profetÖr ,.e bir doC"""J 
tlll aamaıı K'!lakam karar """fiil ,.~ kadınlara çocuklarmı ai~ 
uzun .clrmedL DGa pcedeabert IPMle beUma ınaJa başlanuılardır. Bu 
nvilleln lfmdl f6Zl•ı1Dde pvlldllmı 1as.dl ketf rttikleri bir ilet ile Ç '-" 
yor: lap kadar bile ota, k11stta111 bir Jllm. kolaylıkla almağa munfl--: 
manpl& fllecettni• hele baharda Mulatana dırlar. Akt öyle pratik bif. 
Fadime Ut muU&k& koyun Jcoyuu slnCel'D1 
dtlfODOJWdu. yapılmııtır ki. do~ ı 

Kulabm 1c&rarml verir ..,..., bertbaD ğini anlayan k.admlar bu 
ıa.rdan babaya gelirken dtlfQDdQIGDG 'bil• ra ihtiyaç olmauu;m da ~ 
yapamadı. KaragGsO tahrirat Jr&ttlıbdll aban rnek.te n ço<'uğu ağnsll 
na çektllG.:en 80Dra kuab& meyd&Dlıfuıda mek~dir. 

flSyle bir dolqmak Ytlyordu. n d k 1 • d' 
D6rtb&a1ard& açık t&blate ratmen her u o tor ar, ıım ıye l 

aedenae çok kereler bofuJdutunu hlueder; L:adma bo iletle airtsız 0 

rilyumda dalma kalabalık arumda dolqır; mk dqğurtmuılardır. ~ 
1ıe1e kuabanm pazar ııab&hlarma doyum oı , Aruya ablan 
madığmı kendi kendine ııöyler dururdu. Nl OrtaJcöyde Mahmut ..... ~ 
tekim. kuaba,ra ctrdlll ilk daldluida aJDI ,__ 
feyl dllfünUyordu: - '11 •k ylWlııQ ··~ hali bir anada yeni doi-"-~ 
tat kltıbloe bir devlnem!.. kek çocuk cnedi bulun.,...- -

Fakat fabrikaya hanlhant adam araııdıtr morga kaldınlmııtır. 
nı iflltllı:teo sonra hemen Dörtlı&nlara dön Bırakanlar aranmaktadlf • 
metı tercih tt.tl; hattl, bir aralık Karacaau 
tuab& meydanmda haraç mezat •tarak hiç Gecmiş k::runl/I 
utramamarr bite dUfilndU. DQfllndO ama, t. Teplüul ıtf/I 
relgelellm analıfma. .. Ku1akatzm hlll on 11e Trakyadan k 
Jılze bile bumadıfmr aöyler, kuabad&n bq 
1ıa hiç bir tarafa brr&kmu:; All.8lnl kurtlar G&rht Trakya , •• Kak 
d&ıı. çak&Uardan eelrprdl. Onun lQlnclr )1 • ... Dmbideo karak U.. 
bter 18temes, Nrthanlara dinmek mcebmi "91D'51üerl Unfamm il_. 
riyetlnl duyuyordu. maııJarm adedi 1881 • belli 

anianJud& Jladd1 bamlJ9 
lllla tllia üallıt ldç _. ..,._ 

,... ............... _. ......... ._ ..... .._._.._ ..... ._ ....................................................................................................................... ~. Ng ~'bu m-....,ı. .,apı'Jlıl 
taratmdan ııö)1enaıektedlr. 
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ılf 11seı, 'l . - . . -~ 
le ~ er arasında para mese· · _ 

~ ''M tıınden çıkan bir dava: • ŞEHiR .HABERLERİ 
: dır al! Canın yongası Tabancasını sat-Feriköy cinayeti Bronz 10 kuruş
~ \' ''SÖZÜ ve 300 lira .. mak istiyen artist Mahkemede luk ve 25 likler 

11da; ld d OUn mahkemeye l.Jveg kızını öldüren IKAnunuevvelln birin· 
~ ken 8n an dolayı Rozayı takip eder- gellrlldl• fakat ser· Mehmet 1uıl deli mi? den itibaren tedavUl-

1 .~ııa .... 1•1 
' oza; Vudayı dava etmiş!?! . . best 'bırakıldı · d k ld 1 ta "• e Dün ağır cezada iki ay kadar evvel en 8 iri ıyor 

y~en ç~ ah~ır~a para mese- banyo odasında dövüldüğünü ıddıa Mirkad isminde birisi dün çarşıda Feriköyünde iılenen bir cinayetin du- Vilayete gelen bir emre göre, halen 
llltı.ı- 'ıenDj n b~r dava! etmekle kalmıyordu. "Buna muda· eslahr memnuadan sayılan eıki ıistem ruımasına batlanmııtır. tedavülde bulunan sarı renkteki bronz 
b .._ I» • n ır ta. • d" B .. faka\ ora a B ~İt ır apa cır ır. eyog- yene raporum var. . ' d bir Karadağ taban.:asını satarken ya- u cinayet vakası ıudur: on kuru§luldarla büyük yirmi beş ku • 
~İtıdlt.bah kal~nda o\uruyor. bana sövdüklerini nasıl ııbat e e- kalanını~. ikinci sulh ceza mahkemesi- Eskicilik yaparak &cçinen Mehmet ruşluklar bu ayın sonuncu gününden 
iti' e .duran ınca, yeleğinin ce- bilirim?" diyordu, "kim var•• ev· ne vcrilmiıtir. Tını bfrgün, üvey , kızı Remziycye gi- sonra tedavülden kaldmla•.:aktır. Kanu 

e&tı"· Paranı · d ı ·ı · d n' Onun a· d k · · R · · d lltr, d Rıni RÖ •• n yerın e ye - de, hep onun aı eıın e • I h" Mirkad, evvelce artist olduğunu, sah- ere para ıı.temış, em:ı:ıyenın re ce-, nuevvelin birinci günü sabahından iti-
eği). İ ruyor. Hem de az Hesinden bir adam, onun a ey ıne nede kılıç ve tabanca ile raksettiğini vabı üzerine hiddetlenerek, Remziyeyi baren bu paralar hiç bir yerde geçmi-

d·> A"'. anı 300 lira f ah" l"k d · hı"r ?" I ,_. ld bırakla öldürmüctü. y'"cektir. llıi: ""OCln ·· t ıt ı e er mı 3' y d a~t son zamanlarda pek darda o u- :ı :r ... 
h_1""-"· nasıl 1 ? 5 kak ba~ı.. u anın Mehmet Tırıl a··..ı·n mahkeme salonu- ra1 ~-·qUf \rey O ur. o ta Roza bundan ,_.a, l ğu için kullanılmaz bir hale gelen ta • Elinde bu pa ardan olanlar ikinci-
lL. Ilı; t ahu'c ta kaptırmıt o- ke d" ·' · ··rükliyerek karako a bancasınr satıp birkar para almak ni· na alındıktan sonra sorgusuna başlana- teşrinin otuzuncu günü akşamına ka • 

,; a:''.ın e\' 1.)'et İyi hatırlıyorum ki .. nt·· ıds~~! .. s~ dı"g"'er taraftan dıta· :r rak ismi soruldu; fakat, cevap verme- dar mal sandıklan ile Cumhuriyet Mer 
,.,- .. tl'ı e reld" ... , go ur ugunu, • 300 lirayı yetinde olduğunu ıöylemiş. yasak ol -t\> llld deydi t Ş ıghıhl zaman, para rıda da küfrettiğinı ve d • duğunu bilmiyordum, demi§tir. <li; adim bile bilmediğini söyliyerek kez ve Ziraat Bankalanna müracaat e-
l" t~t ekiler."h, u alde? aramak maksadiyle müıaa. e1aız o· Mahkeme Mirkadı scrbeıt bırakmıt - delilik alaimi gösterdi. dip değiştirme işini yapabileceklerdir. 

e dtJc·ı'ıl'Jtt' Yapııl it teliftır alıyor. A· larak evine girdiğini iddıa arına trr. • Müddeiumum bu vaziyet karşısında 11
.....,..,,_ ....... Mıııı __ _ 

d. tt" 1Yor. Ac b k Mehmet Tınlm tabibiadlice muayene- E • • h" 1 
1 d ') '4"1tk a a gece ev• atıyordu! llUIJIJIUDlll-UlllllllllDlltllllttllllftlPıımııa • • '& h k L",;. yu p 1 rsız arı 

jl. ,i ltt:· lia.yır~n, eve bir hırsız gir- Yuda, töyle dedi: .. .. ş h• M ı• • ınne lüzum gösterdı. n1u a eme ucsşka 
I~ h }'lıde :Yar ' dıtarıdan girildiği- - Ne dövdüm, ne ıov~~d· .. Ne e 1 r ec 1 Si bir güne bırakıldı. 
i~- \l u.. llYacak d d b" ükl" k gotur um, ======~ ( :tttid ••lJtııy , erece e ır karakola sür"" ıyere • d • • t ı d 

~ ~~ e:d hitiair~l Şu halde parayı ne evine zorla girdiid. Eve'th:::~~ un op an 1 Kırkçeşme suyu 
.\il ekilerd tnıf olacak ! Fa- gittim a.ma karako a an~ . 

bo}'ı el~en he hen k.im? kendi~j bana uzattı, "halydı, gıt. el: Vergi bor~larını ver· Kesı·ıı·rse 

Nihayet zabıta tara
fından yakalandılar 

Ey:ipte Nişanca caddesinde binbaşı 
Salahaddin ile bahçivan Hakklllll} evleri 
birkaç gece meçhul hırsızlar tarafından 
soyulmuı. birçok eıyalar çalmmıştı.r. 

>.. e oı t ang1 b" k. • 00 ı· 1 bu uraan. a r .. 
"\lltde"·r tey Ya ır 1!11aenın vimi ara; 3 ıray ha'" dedi. mfyenler 
~ıı~ tıl; hu .hı>ro.aaı bahıa mev- mamazhk etme, ıakın ·b ı a- Darbhane itiraz 
~)) ...... cı etten mesele yok! Ben de gittim, aradım, u ~ Şehir meclisi <iiin saat on dörtte bi· 

"\r. t~k .. e"de h. . . dım. Sonr~ d.a anah\arı gene en· r~n~i reis ve~ili Bay Nct.:ip Serdengeçti- ederek İŞ/erinin gÜZÜS-
~ 14 l ıırnind ır hız~e\çı kız disine getırdım ! . eldi. nın ba~kanhgmda toplanmıştır. Geçen f Ü kalacağını bildirdi 

Emniyet ikinci §Ube memurları ta • 
rafından yapılan sıla takibat neti•.:esin
de hırsızların sabıkalılardan Jr .. r Ali 
ile Hasan olduğu anlaşılmış, ik ası de 
yakalanarak çaldıkları cıyalar meyda
na çıkarılmıştır. 

~ı? '8 •e de ... B ~ .. : Gerçı yqı da· Şahit olarak polıs Has:ın :ri ol celsenın zaptı okunduktan . sonra Be-
lı)or U •ureıı 'U 1fl yapmıf olamaz O, dövmeden, sövmeden hab d • bek - İstinye sahil yolu haritasının Darbhane, belediyenin Kırkçeşme su 
)b.....' ken~j • ~·,kızdan fÜphe edi· madıgwını Rozanın karakola a tetkik ve tasdikine dair olan teklif yunu kesmesine itiraz etmi~. böyle bir 
kaoqı••a ıı dow .. 1 ' ht ı da Roza- ··11. .. • 1 d . 1 "~ti, -ı ltıdrr b gru soy e; sen vetle geldiğini ana ar . . mu Kıye encumenınce, vergi borç an- vaziyet olursa resmi bir aıre o an 
~tlt )()t. Ön ~ iti?" diye sıkıt- mn karakolda' Yudaya kendı ıste· ru vermiyen bazr mükellefler hakkın • darbhanenin susuz kalacağını, bu yüz· 
'l!~lf~en kı;e ınk~r ve ıo.nra bık- ğiyle verdiğini ~öyledi.. . ok· da tahsili _emva_l kanununun .. tat~iki den işlerin duraı.:afını bildirmiştir. 
~'ti ·'' ı:ı~r ' -auya- bır e.ralık Bu sırada bakım, poJıse hır n hakkrndakı teklıf kavanin encumenın~. Bundan başka evkafın müessesele -
1)

0
: 1 •()yJi.i ayı alıp kapıcıya ver- tayı itaret etti: . Üniversite namına iıtimllkleri için .vı- rine akan sular da bilakaydü şart ke -

)ot ~ Jt,l>ı Yor. Onunla yüzlettiri- _ Davacıya anah\an dava el· layct idare heyetin;c menfaati ur•ımıye silecektir. Belediye, Sıtıhat Vekaletin-
h. • Q\l cı V l' , · · aran · ,._ ~ ttun .. e ı, 'kat'iyen!" di- tiği kimse vene bile, evı111n • karan verilen Cerrahpaşa hastahanesı den aldığı emir üzerine bu suyu kes -
~. i,tfiJ, A~Zerine kız, "hayır, o- masmda polisin hazır ~ulu~m~t civarındaki arsalara kıymet takdir~ne mekte olduğunu biLdirmektedir. • 
~ ~:lherde ere Verdim!" deyin- usuldendir. Bu usule rıayetı dwaı· dair olan teklif mülkiye encüm~nıne Evkafın itirazına da şöyle cevap ve· 
' , ~tıee k n •oruluyor. O da in- ma gözönünde tutmalısınız. Eg~r havale edilmiıtir. rilmektedir: 
~~ ~ ' "'"' 

1
: bafka bir iıim veri· siz veya sizden biri beraber . gıt· Bundan &0nr• bütçede yapılması tek "Biz evkaftan ıulan orı aene evvel 

• l\I> t• t._ -ı...:'L:-.ı... -•·· •u•t vl•dYdı, bu'-davcıdikl lJdı4la.· lif edilen milnakaleler &Iit ... e encümeni- •' t • ... rn f t ,,. devir alchk. Fakat ıuların varıaatı oıa-
J;I' ~· ' en ı • Derken, 1- nn bir kısmı olsun, dava mevzu;· ne havale edilmiıtir. rak hiç para almRdık. Bilakiı bu müd-
~·· '>'ı ~!\,do... nu tetkil etmezdi. Polisin bir e Hayvan vergileri talimatname.inin det zarfında bahçe ve inıa, idame maı-

li, 'llt 'r•u, diyor, ben 300 ''zabıtai mania" vazifesi bulundu· tetkiK ve tasdikine dair olan teklif ile rah olarak 480 bin lira harcadık. Ev • 
tı )' li<ft~'d ozaya verdim. Çün- ~unu hiç bir zaman un~tma!~ı;tız: tchre ıelecek ve ıehirden harice çıka • 
h 1ı1ıı, )~ . rr ! Zannederim ne demek 1'~edıgunı •·ak hayvanat ile at ve aakautm nakle-
"o ~it lılea • ' " "'- ~- d de.ir • ı, apartımanın 2 anlaaınız? 

1 
dileceği yollara dair teklif mülkiye en· 

l) ııı_I' ' S eıınde oturuyorlar. - Evet, anladım·. cümenine havale cdilmif, perıembe gü· 
~t"~e.Jll )l~:~ara!ı dairede o\u- Şahit poliı, ifadesı traı!n~a yu- nü toplanılmak üzere içtimaa nihayet 

ttıı111 ~'iıya. a h~zmet görüyor. danın ıık ıık ~a~a~o a ugra ıgını verilmiştir. 

kal ıulann varidatını bize verseydi ca
mJere bedava ıu iıtemeğe hakkı ola -
bilirdi.,, 

lzmir Afyon inhisar
lar müdürü 

ı-:,'~ de.: çagırıhyor. Sual kaydedince. hikım·. "M ı KUçUk sanatlar •ernlsl 
.,.);ı.._ e? d' O b ka dedı. a , canın • İı:mir Afyon 1nhı"sarlar müdürü Bay 
~ ""<lld 1Y - af ' T b"f .• ' L ~, a l h·ı or, hen bu 300 )" d t" derler. a 1 lftnı u- 29 Birincite"-rin Cumhuriyet hayra - Vahit dün ıehrimize gelmiştir. Bay 
~, ~tl ı e ·· .. .. .• ırayı yongası ır: ak' eder. Ben de :r • ç k d · v h' ı ı ~· • ~ı't•rdı rorınuf degılım ! J. sulü dairesınde t ı!'. . ı·· d nunda esnaf ı.:emiyetlerinın UJI apı a a ıt beraberin.deki Afyon nhisar ar 

ı ~ e h n da b d" I anı 191mı usu u a- ki ~ küçilk aaratlar ıergiıi Ö· müdür muavini Şakir ile birlikte dün 
~ l'lecf • İt tey ana ver ın, mutazarrır 0 s ' n" kalmazdım' ·~.mı! 0 k_ugu _.,. günii kapanacaktır. şehrimizde bazı tetkiklerde bulunmuş-

drı... it 1 f 111? Yaptın da, böyle iresinde takip\en ge d d • numuze ı cu .. -
l ''Q t et 1 ıırasın a, avacı .,..-------------- Jardır. 
~ t.ll~ d da, ''b Muhakenıe tık tahkikatı yapı- 300 r bu' Bugün öğrenildiğine göre, 1zmir İnhisarlar 
ti Qıt 1 .• e •bJ en ne para çal- Roza bu hırsız d" ··ıd·· ..... .. ize çıktım. ır& • ili • ~llh._ llnta y h b ' . ı,ede ovu ugunu de w dam bu kadar parayı ko- müdürü, ~ehrimizde bir hafta kadar 
~ Çıtıcf~ ~Ye v •·d· . a ,:ıt ta. ar ·~~ken,. ikincı !u. avukatına sor- gme a ' t p yerin kaldıktan sonra Ankar.aya gidecek, Ege 

h.
1 
~ı. n "ıt. "'oerr ım ! deyıp ı- soyleyınce, hakım. layca kazanamu • aramın -i"t .,_ 1 l' it.,, • f afyon mahsulü hakkında İktısat Veki· 

1 "d A • • d de hala· yeller eaıyor r h ı d 'Ya •• u: · bö le bir id letine izahat verecektir. t~. İl'ih· ~ 1'tı ~nda,ki kız korktu - Müvekkilenizın Y d - Böyle diyerek. salondan çıktığı 
~b..'"ltııni ı.._t Yle inkirlı, itiraf~ diası varsa, o ci~~"~~n dake avbauaraç: sırada, Roza, salonun muhak~mde- Esnaf cemiyetlerinde 

't. l~ ld ~" lklaz "f d 1 tt' ~ne • hıuı yenn e • 

Kültürde tayinler 
ltalyan liaeıi yardirektörlüğünc eıki 

Vefa Jiıesi direktörü Bay Sadi, Oıkü
dar Amerikan koleji edebiyat öğretmen 
liğine İtalyan liıesinden Aliye, Sen pol 
ıcri liıeıi türkçe öğretmenliğine Saime, 
Sen polıeri Jiıeıi türkçe öğretmeni 

Nüzhet ltalyan liaeıine tayin edilmiı· 
lerdir. 

Faik kortoğlu · 
fkbıat Vekaleti müıteıan Faik Kurt 

oğlu önümlizdeki perşembe ıünü ıeh -
rimize relecektir. 

Faik Kurtoilu Romanya ile yapıla
cak ticaret mukavelesi için ıeçiJmiı o
lan ticaret heyetimize baıkanlık ede • 
cektir. 

Heyetin, ayın 15 tinde Romanyaya 
hareket etmeai muhteme]dir. 

Kumar oynayanlar 
mahkOm oldu 

Taksimde Kurabiye sokağında 13 nu
maralı evde kumar oynandığı zabıta 
memurları tarafından haber alınmış, ev 
velki gece ani bir baskın yapılarak ku -
marbazlar yakalanmışlardır. 

Rahmi, Ya}ar. Kemal, Aram, Saba
tay, Tevfik, Aglh, Boğus ismindeki 
kumarbaz.lar mahkemeye verilmişler -
dir. Evi tutan Kemal elli liraya, diğer 
kumarbazlar da onar lira para !.:ezasına 
mahkum olmuşlardır. Bundan başka e
vin de kapatılmasına karar verilmiştir. (\tı l)İi • r? Be]'-· ,1 a e er vere- inakta serbe• .ır. ktur Bu aözü- yi dinleyenlere nı~ ld l b 1 idare hegellı•ntı'haplaı ı 

L qıciL lt ıu. d b"" 1 b"r dava yo . . beki k zkardeft aya u Uf· 
'\t, ~t k. ıa..btı • a oy e 1 eaine lüzum gö- eyen ı dak"I • Bir çocuk kazanda bo);,uldu 
. Ş·-..·•. ~lıYorl&ya ~aedıyor. nün de zapta g~lll . tu. Roza da, yanın 1 ere. . Esnaf ceırüyetleri idare heyeti inti • il 

tı , 1llıdi, b· ' tnuhtelıf safha- rüyor musunuz• ''tazyik ettiler" _ Bir damlacık ç~. dıyor; haplanna devam edilmektedir. Dün de 

~f. d~ 1 tılh it .. fh Avukatı ıadece . • • ted" du 300 lirayı atırabılecek, ha. hamallar cemiyeti idare heyeti intihabı 
' te:>. - a B ... . , -meıını 11 ı. ' d i'l d 300' N 1 H . 

~ ~ -•ltıda h'. eyoglu ı~n- teklinde zap\:a g .... r-irtilirken, bu Hem de 3 liracık e ı e 
7 

• e yapı ıruıtır. amallar ı.:emiyetinin seçı· 
~t· l.ı d ır dava teklın- Bu tekilde zapta geÇ ' yapa--'- bu kadar parayı. Hot 3 mi iki gün devam edecektir. Perşembe 
r·ı~· '" d vukatı: Ul.A ··ı . . ... 1 • • ı.v :"l~ı efe a a, da sırada Yudanın a i ifahi bir kurut bile aıırmrya tenezzu ~tme günı.i ıutçu er cemıyetinin idare heyetı 

'/ '~ı~l'jl'le 'r llda ! , "ıa~ı Roza, dava _ Her halde, .dedrı:..r' Bir auç- yiz biz ... Ne 0 , ne de ben! Bır a- seçimi yapılacak, bundan sonra da sı-

~i ~trl'o hatır· kı taraf ta avu- tazyikten bahsedıyod b.. dam dava açar. anıa parayı çalan rasiyle 12 sinde bakkallıınn, ıs nde su-
' " 1': ·• R d b da a, ır parça ld _1.&. cularm, 24 ünde de kahveciler cemiyeti-~!. ~t\. oza, avasını lunun istiçva ın . l .• "h kimse onu bu uauan sonra ve pa-

llı 'Q)
1 

'4)l ~h... • d """'yu ıôY emesını 1 • ' t nin idare heyeti intihabı yapıtaı.;aktır. 
~~!~~li~ k . hnlı~~e .. 0~1~m~~ahlli~Ol~n~~=·m:d:e~ç:ı_k_a~~~,o~n=u=·~~~~~-~~~~~~~~~~~ 
~~i ı! -~ na ""erYI· ız~ardetım tar yollu toz so~ b"Iecek bir ,eyi 
el\, l ct,İreı dar. 8 tnı.t dıye, batı- sa olsa böyle 0 a ~k addederhr. 
,1{i ~ne çaj~d İpartıman- de, suçl~l~~f ta.ı.:: hususta izahat 
''r ~ lı.ı ...... ll!lıa &okt ı ,ar. Bu Yu Mu~la.k~ . I~~ 1~~ diye jstiçvap ya-
' 'tıi b11l!lıı? u • verır mısıntz · 

~.' ~llt, ,'ny0 od , pılmaz. ya! h J iıe ! Kimsenin 
~~. ~'ili . asına. - H~r ne ~almasın! Söyledi-

' dıl>e ! •eı İfitil . hakkı kımıede ta şreçirildi 
d 't ... et, ıneıın dıtarı .. ği, bu ıekil~e zaP üdafaa yapıldı. 

Kuzguncukta Behlül sokağında ı ı 

numaralı evde oturan Nebahat evvelki 
gün tahta silerken iki yaşındaki çocuğu 
Tahsin elindeki bir şişeyi su dolu ka • 
.zandan doldurmak istemi§, şi,1eyi dü • 
şürmüştür. Küçük ya' ru şişeyi almak 
üzere eğildiği sırada kazana dii§m:iş, 
boğulmuıtur. · 

Otomobll altmda 
Manifaturaı.:.ı Bohur hususi otomobi

li ile Kadıköyde Altıyı ılağımdan geçer
ken Bedia isminde bir :iadina çarparak 
yere düşürmil§tür. 

Kadın muhtelif ye!·lerinden yp.ralan
mt§, Haydarpaşa Nümune hastahane • 
sine kaldrnlnu§tır. 

~! Ç~~ Şahsi iddıa ve :Jdirdi: 
Y ~d orada Hakim. kararını s~lü dairesinde 

L~', •opayla döv • - fddiala~ı, 19 aat kaTan ve-
ı. ~ 'l'l'r''ia kaJkt • sabit görmedun. er 
'L t\.ı· r, ' l ı. . t -'·kü" l u.,~d \('•i11 ı ı Yok b rıyorum • tekrar te!e& r e • 
"llıf,.. t ,.. e, ıö , en.... Yuda . tekrar 
.,, "I O)J 1: lır 1 ' 

11, • >. ~elllea· ~~1 ge meden \:i ve: Jli etti. dedi, ben 
h\Q,.~1c,t1 k 1

1 
luzumu İzah - Adalet tece 'b" "Mal. canın 

b~hetCltiJi~i 0 '!na dokuna • buyurdu~·urı.11~ ." gı 300 liramın pe-

Seyit Rızanın musakemeıi bir taraf
tan devam ederken diğer taraftan 
ıakinin oturduğu yerlerde araştırma- · 
lar yapılmaktadır. Resimde bu arqtır
'Jlalardan birinde el.fe edfün ve Seyit 
Rızaya ait olan bir kısım eşya görül
mektedir. 

' b 1_ \'erıne t ttu d t" dıye 1 , l',I ''"'? o ur . yongası ır. kendim suç u ye-
lltt h tinde kotarken, le .;:ı,::,. tem-

llıtıanıda,.. veya rine geldim, aırı• co 

1 
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Başvekil Proğramını Dün Mecliste Okud~ 
Ankarcı 8 (,A.11·) - Kamutayın 1 

bı.ısünkü t.opl!Pltuında B0jbal«m B. \ 
Celôl B~ıyar, ''eni hiikumct progrcr 1 
nwu o~tdoki nutku .;le İ;:alı etmiı· j 
tir: ı 

ka1kmma 6a\'a~ımrı:da hqan ha11ıla· l 
smı artıracak ve hususjle hayat ucuz l 
1nğunu temin edecek nzif eler ,·erece 

Arkada~lar; 
"}-urd cm.niyeti i~indi! fertlerin 

C'mniyeıini de, lfıyik olcluğu derecede 
güz üniind<? tutarız, bu cr:ıniyet Ti;r 
kire cumhuriyeti /canunlannnı ve 
'fiirh lıfıhirnlcrinin teminatı alımda 
en ilt>ri ~c1rilcle mrn·cuttur. 

Sayııı arbdaılar; 
Reieicumhur A!atürküq tayini ile 

Ba~,·ekilet ''azif esini fü:t-rime alm1~ 
buluıauyorum. Kendilerine takdim 
etti_ğint icra vekilleri heyeti listf'11ini 
de tasdik etm1: bulunuyorlar. 

J\rkıda!1ar; 
Eğernenlilc ulusunclur. T~ekkii1 

eden her hükiı~tin ''Te;kHlitı ~a
~iye kanunu., hükiimlerine uyarak 
prograrnı Büyük Meclise arzetmesi 
'\'C itimat reyinizi istemesi Jaz.ımdır. 

Yilkeek huzurunuza herhirinizi 
<Ierin ıe\•gi ve saygJlarımla selimla
yarai ben de bu maksatJa çıkmıı bu
Junuyonun. 

Bizim gibi parti hükumetlerinin 
liendilerine mahıuı bir programı 
yoktur. 

Takjp ~ett.kleri program ıahıa
larmızcla n Mecliııin yüksek mane,·i 
~ıiyetinde kuvvetle terene temail 
edilmekte olan :ve büyük Türk mille 
tinin arzu ve ira<Jelerini toplayan 
Cumhuriyet Halk Partisinin l'~afüt 
Te dinamik programıdır. 

Hükumet, ş,,./in. brı künütlen t•er
'diğ& mıa tlirektif~rin l§ıiı alhndn 
'
1dai.mo dOha lcut11'~tli. daima daha 
re/ahTı 1ıiir t'e mfütakil Tiirkiye,, ha
linde if atle edilmesi de mümkiin olan 
bu programın ba~nlma.u i§ini, iizc
rine. olmı.c: bulunu.,.or. 

Arkada~~lar; • 

. Harp tonrıu liadar tarihte hiçbir 
dene ibret verici dersler ve Türk 
inkdlbmm her adcmmdaki, büyük 
isabeti teyid edr.cek çeşitli nkalar ve 
mUcadelelerle dolu geçmcmİ§tir. 

Zamanımızda birçok ıey]erin yal
nız daha kuvvetli olmak için <leğil, 
ileri millet olarak var lialmak için 
yapılma~ı bir zarurettir. 

Ne hukndar şerefli bir vazife ve 
ne r. !!ier ~aktinde n.pılmamı~ ise 
hukadar ağır hir mt-~roliyet hiçbir nes 
le te,·eccüh etmemiştir. 

MiJli ururet lıalinde görülen 
~ir itin başarılman için 11rf edilecck 
herhangi bir emek "Cya f edakirhk 
iıtihd:Jf edilen milli netice lcar§nm
da daima küçüktür. 

~iz hu ana fikirlerle metbu ola
raJC çalışacağız ve daima h"er İfte plan 
program ve rasyonel çalı§mayı temd 
olarali alacağız. 

~lcri teknik sürat, dikliat, takip 
fikri, ön ti görüş çah~malarmuun 
ana vıdı olıcalitır. ' 

B·u çapta bir vazi{enin 'denmhh
gmı ''e t'anhh~mt muhafaza edereJC 
neailJcre intikal edet'elt semereler ve
rebilmesi için birinci derecede ,.e 
h'e11eye takdim~n nazara alacagnmz 
eleman memleketin emniyeti ve kül
tiiril olacaktır. 
_ Emniyetsiı hiçbir ~ey yapılamaz 

1'Ultünllz hiçbir ~ey ya,amaz. Emni· 
yet ve killtür h'er iyl her devamlı 
terin ana temelidir. 

DAHiLiYE İŞLERİMİZ 

gız. 

Plan Cl:ıhilinde uralayarak ha~ar 
mak isudi~miz ha~hca i~lerclen bir 
kı!'mt da ~unlarclrr: 

- 1\f iist11h~Hlerimizi .!evindiru.ek 
hir rııe,·zu olan z:ırai asayi~ kanun 
Iayihaı;ını hu denede Mt>cfüe yt>tiş· 
timıer.<' ~alıfarağız. 

Bcleiliyeler b.-e senelik m~ai pla
nı tan7.imine se\·k edill"ce"k harita. 
imar planı. su, ı~ık, kanal~asyoo, 
kUltiir ve spor işleri, ~ocuk bahçeleri 
ı·e kısııca felıirlerin ~ıhhat ve güze1Ji 
ğini :ılak:ıclar eden helli baıh işleri 
planla~tmlacak ve bu planlar, Şefin 
işaret buvurrhıkları Ye~hile, merkez
de ''helediye1erimizi türeli bir &tıret
tıı: avdınlatmak. kılavuzlamak.. ,·azi
f e.;i],. te~kil f'ililecek o1an teknik bü
ronun miitekacldim tetkik ve konto· 
lüne tabi olacaktır • 

Belediyeler, meıken, bina, yiye
cek ,.c içecek gibi hayat ucuzluğuna 
ülı;üler kanunu tatbikatı gibi alrş ve· 
ri, cloi;nılu~unda müessir vuif eler 
ab~aklardır. 

Relediye gelirlerini artırmak için 
tedbirler alınacak ve ,ehir aahilinde 
ki kara ,·e deniz nakliyelerinin ,.e 
di~er ticari mahiyette mnumt hizmet 
işlerinin peyderpf'y heledivelere der 
ri temin olunacakttr. · 

fetanhuldan bqlanarak coğrafi 
mevkii Ye tabii güzelliği st>yyah cel
?inr, mfü:ait ~ehirlerimizin bir plan 
dahilinde ve hu maksatlarla imarına 
de,·lr.t hiitÇf'..!İnden vardım edilecek'. 

Poli~ teşkilAtmı ·kazalara kadar 
te~mil eclerelc ve şehirlerde heledive 
zahrtau poli!!ler tara(mdan tem.in 
edilercktir. Pofü ,.'! Amirlerin halkla 
olan münasehetleri ce halka kıır1111 \•a· 
zif e ve hizmetleri iç!n husu et k1;rslar 
tertip edilr.rektir· 

. Nüfus y:ızrmı ve janclarma ,.e polis 
hakkındaki mesaive herbirine ait 
pJan lar dahHiade · d~·am edileakUr. 

Yollarda, ka~abalarda seyriseferin 
tanzimi ve Pelameti itin umnmt bir 
lianun liazırlayacagız. 

Hulasa olnralt dahiliye tefkilitr 
mızın memleket dalıi1incl~ geni~ mili 
ya!lta Ye planlı bir surette ileri reh
berlik nzife!lini en iyi bir şekilde 
yapmak için cari mesaiıi11e dikkat ve 
itina ile dC\·am olunacaktır· 

Sağhıi işleri: R er zaman üzerinde 
ellemmiyetle durdu~umuı mitli me
selemir.dir. Bu lımıuetaki çahtmalara 
bir plin dahilinde ~enişlik vermek 
~iya~etine devam edeceğiz. 

'.An3 ve çocuk hayat ,.e uhhıtinin 
korunması için §imdh·e kadar tctlA 
edilmi~ olan doğum v~ ı;:octtk haknn 
e,·ferile çor.uk hakrm ıfüpanserleri ,.e 
ı;ilt tocnkları mn~:ıheite e\·lerinin 
artmlam!=ı. 

Köylerde flogum yardm1larmı te· 
min edecek köy ebrıi yeti!tirmek için 
köv r.he mektepler! tesilli. 

Kaıa merkctlerinin doktonuz lial· 
mamaemm ttmini yc>lunda doktor 
F.aymnı ihtiyaç derece&ine çıkarmak 
için almmıf tedbirlerin hızlandırıl· 
m:ısı. 

Şehir, kR!!lhıt \ "fi kövlerirniıin uh· 
hi .'·aıiyetlerinl nlih iÇin i~ilecek su 
tesısatı. Ienni mezbahalar tesisi nea· 
re gihi umumi sıhhat itlerinin t11n· 
ır.imi. 

Dahiliy~ iıleri itibarile, arliadar 
Jar: Cumhuriyet TUrkiyeainde bir 
çoli memlelietleri liemiren ve hükn
!'"etlerinln belli ha§h me galesi halin 
de o!an • . iç siyaei davalar yoktur· 
TiiıX hükumetinin ''e Tilrli miileti
nin mü~tereIC emeli. milli ve f'erdi 
f aaliyetlcrin h"er ııhada inkıyatınz VilAyet ve belediye haetahaneleri· 
devam etm~i ,.e semere vermesi frin nin !!ayı ,.e yatak adetlerinin toğaltıl 
mevcut kati emniyet \'e iııtikrar ha
nsınm idımeıidir. 

.. Sefin, millr.tinıizin lô.vik olduğu 
yuk.~<'lc mt>denivrt t•r. rf'f ah sr.ı·iy~i
:' a tıarma.•ını alılmrnral~ ldrbir l'n""l 
lii~iinmryr wr fnrahılnuıilı'iı ı·r. hı
:t'IJ.-ılmm:~rr:~ı ~<'ldindt?ki yiil.·~,, ı. ifa
deler! Turfa~·" rumlmriw~tindP/;i ""-. . . \; 

.~ız emnıyet ııe ı.•tilırnr hnvmrının en. 
bifrii/; tı•minatıdır. 

P t
• ~. ar ı pro~ramımn rmrett1gı Yer.-

hile. hiitün inkılap netire1crini nırd
clqların tam ıı;ü,·enliğini Ye ulusal 
dihenf liarıunlanmızla koruyan ,.e 
hiçbir Jıa<lise ,·eya iimil kar~tAında 
~ar·ıJmayan Tıiikiimet otorit 0 :.ini te· 
mel sayıyomr.. 
Humıt idarelere ,.e belcdivelere 1 

Şef in ilhammı takip ederek büyük 

masr. 
Snmı, trahom, (rengi ve verem 

gibi ha1tahklara karp yapılmakta 
olan fenni mUtad~lelerin teknik hır 
kanlann mft11it oMuğn niıbette hr 
kicar f'ttirilmesi, prn~amlattırıp ta· 
hokk••klımna hız ''ereceğimiı bııhcı 
i§lerimizdir· 

Aynı vekilete verilmiı olan göç
men i~lerinin bugünkü pllnlr vuiye 
tini idame ''e yurd dıımdan gelecek 
Ti:rklere mali vaziyetimiıin imkln 
verdiği yırdım ,.e kolayhp ptere
ceğlz. 

Snreti umumiyede geniı ve etraflı 
bir nlifuı politikaımı programltttr 
rarağıı. 

ADLiYE iŞLERİMİZ 
Adliyemize geliyorum. 

Emniyet vr luık i§forilc alakalı 
usullC'rde t:e J.uınunJn,-,da f;o/aylık. 
r;nbulduk, açıklık ı·c 1.-f'.~nlik esa.<ı ol
malıdır .• , 

Şefin dir~ktifjdir \•e adliye i~leri
miT.de rehherimjz olacaktır. 

Hukuki me,-znatm tit·ari ,.e iktr 
sadi i~lcrle olan yakın alakasında 
şüpht- yoktur. Kanunlarımu.:ı memle· 
ketin ekonnnti inki~arıarına ,.e hu 
ı;iinkii ikttsadi hareket icaplanna da
ha uygun bir hale koymıtk zanıreti 
kar~.,mdayt"E. 

Kara ve deniz ticareti kanunları 
üzerindeki incelemeleri hu sene için 
<le hitlrerek, Büyük 1\lecfüe ar:aetmek 
kararındayız. 

İcra dairelerinin ıslahı ve muame· 
lelerin daha ıiyıde emniyet ve tUrat 
le yürütülmesinin ehemmiyeti, üze
rinde ~uraklamağı ihtiyaç yoktur. 
Bu ıı;Jahatın tam \'e kati <ılmasmı te· . . i . 
mm ıç n .ac-r.:a kanununun mehazı 

olan fsviçre adlive$İnin icra Merin
de bnlunmuf, hi; müteha~sısı :.. davet 
edercğiı· 

Üzt>r~nde çalışıldıktan Ye ihtiyaç
l~r.teshıt olunduktan sonra icra ter 
kıla~mın vatandaılarm icra daireleri 
le iJlşiklerini en iyi bir şekilde kolay 
]aştıracak hale getirilmai temin olu
nacaktır. 

!tlqhut cününler f<anunurıdan 
miilbet netice olınmı~tır. Bu kanu· 
n~ ~a~bik ı<:ha.unı geni§lctan ,·eni 
bır layı.ha teklif olunacaktır. 

Mahkilmların, i~ yerlerinde ~ahr 
ma~a.r~dan kendileri için ,.e i' ~alıfp 
1t"rı ı~ın karşılıklı f'ardalar hasıl ol
mu~tur. Bunların dah·a geni§ mikyas· 
ta ve bilhassa maden işletmelerinde 
çalı tıffinia) .. t-ı ukaı r rdir. 

Medeni bir cemiyetin temeli, k'a
rıunlarmın mutlak bakimiyeti ve 
fertleri ara9ındaki münasebetleri ile 
ri hayat icaplarına uygun ıekilde 

lnebolu f acıasında 

Süvari ile işlet
me şefi suçlu 

lzmir, 8 (Huıuıi muhabirimiz
den, telefonla) - İnebolu facia
aınıp muhakemesine bugün (dün) 
de devam edildi. 

Mahkemenin dünkü celıeıinde 
müddeiumumi iddianameıini ıer• 
deci erek f adadan birinci derecede 
aüvari Mehmet Alinin, ve ikinci 
kap',an müteveffa Beaim'in meıul 
olduklarını, çünkü kazanın bun
ların tedbirıizliklerinden ileri rel
difini ıöylemittir. İtletnıe ıefi Ze
keriya da ıemiye fazla yük alın· 
maar emrinden meıul tutulmakta
dır. 

lddianemede ıüvarj Mehmet A· 
linin, ceza kanununun 383 üncU 
Zekeriyanın da 240 rncı maddele!: 
riyle tecziyesi iıtenmiı'dr. 

Bundan ıonra, ıüvarinin avuka· 
h müdafaasını yapmıt ve 61 sene
lik olan geminin iç taksimatının 
pllnsrz bir şekil~e defi,tirildiğini, 
bu suretle teknenin müyazeneıini 
kaybet'.:ijini, lıtanbul Ticaret Mü
düriyetinin ıemideld bu tadilat
tan haberi olmadılını .a,l*tli ve 
dedi kiı 

••Her ıu.beden iıtenen ve bir ra
porda birleıtirilerek milftereken 
imaatanan maltlnaat biriblrini naJc 
zeder .mahiye'.:tedir. Bu idaredeki 
llühalililin, kanııkbiın bir deliH-
d• " ar. 

Müdafaa vekili, bundan 10nra, 
Zekeriyanın vaziyetine temu ede
rek, yeniden bir ehlivukuf teıkili
ni istedi. Suçlular muraf a iıti
rak edemiyeceklerinden, mahke
me, amme namma 'tahkikat yap. 
mak imklnı olup olmadıfını tet
kik ederek \ehir edilmiıtir. Bu hu
tultaki karar 13 Kinunuevvelde 
verilecektir. 

tanzün edaehHmesidir. 
Türk adliye mekanizma11 1m kon· 

sep~iyonla işlemektedir \'C i~lemeğe 
uc\'.am ~ecektir. İleriyi kavrayıı. 
},ütiin aclli me\'znatımızııı etu ,·aıı.f ı 
olacaktır. 

Adüve i.~feri hak/andaki müt4lu
larımı:::ı bitirirken rejimirııi::in afoy
tarlı'fimn /un·!' inkılôbtmuın ütikrcr 
rını tey:d için daha miit>ssir l.anımi 
tcdbirlrr almah kararında bulundıı
~·lmuzu i!Cı·c etmek i~ı"rinı. 

EKO~Ol\ll lŞLERt'!\tfZ 
Şimdi arka,la~lar; httr zaman '"f' 

her i~tt' i•ahet ~a~marnn karakt~ri ol
<lu~ııu tt>crübe ile ele bil<liğimiz Şe
fin bir kiil rliye ifade ettisi ekonomik 
jıılP-rtlen halıs~ıleceğiıu: 

Önder hu kürsüden ~·ı hakikatla 
ri söyl,.rniıtir: 
''DP.rluıl bildirmeliyim ki, ben eko

nomik Tıarat d1>nirıcr, ::irnal, ticaret, 
.4ıanm-i fnalhctlerini ııe biitün n.a/ia 
i§fr.rini, birbirinden a'·rı düııiiniilme ·' ); 

si doğru olmamn bir kiil sayarım. Bu 
ı1E-silc ile şunu da hatırlauıyım ki, bir 
millete miista/;il hüviyet ı·e kıymr.t 
:ı 1cren .<ıirnsiğ ı..·arlrk mrıkinasında dev 
let. fikir t'r clmnomi ha}·aı mekanir 
maları. birbirlerine bağİı t"tt birbirle
rine tabidirler. O kadar ki, bu cihaz 
lar birbirine uyarak aynı ahenkte 
çalı§tırılma;sa lıükiimet makinnsının 
motris kun:eti israf cdilmit olur. Orr 
dan b('/dr.ncn tam ı·erim elde edile-
me:: •• , 

Onun büyük görüı ,.e ilhamlannm 
ifadesi olan parti programnnız tarım, 
endü,tri, madenler, ormanlar. tecim 
lar. tecim ''C haymdrrhk iılerllıi eko 
nomi haelıi;r altında toplamıı bulu
nuyor. 

ş .. fin ekonomik itl~rde parolaSI 
en ileri teknik ile, planlı ve ,,n ran· 
chmanh fekildr t•htılmasıdır. Şef 
bunu hize çok yerlerde, rasyoneller 
me k~Jj nP.ııile ifade etmiılerdir~ 

Ziraat, iktrsat, nariı ,.e hatta mali
ye ''ekiletl~rinin uğraıtrkları itlerin 
hirbİrÜtİn. lınn"Tc::.~ini ft1'4111&.u•a;rao•1. 

''e bilakis artıracak şe,kilde metkeai 
bir koordinasyona tabi tutulması r .. ,.. 
yone] !(alr,manm tabii icabıdır. Bu 
istikamette ~ah~ılac.aktır. 

Sayın arka<latlar: 
Tiirkiycde teknik ,.e raAyonel ıirai 

inkişaf meı:eleıi Ttirkiye endiletdle§
me Hvafına gireli 'imdiye kidar 
Tiirk tnrihinde hiçbir devrede haiı 
olma<lıgı Jm•n i bir ehf"mmiyet ikti• 
sap etmit bulunnvor. 

Rilirorıunuz /ti b11giin;in siraıat 
te/miği \'a[nuı Arı fenni fek.il.de &oprtr' 

ğı.n ııerdiğini i$tilıafll etmAk tkiiJ, 
piymanm iştrdiğini ve idediği .,.;, 
bet VP. ~,,f,ilde toprnktmı. almah de
mr..'fctir. 

':Jn hakmHlan modern, çiftçilik en 
çnk hiJgiye itinaya ihtiyaç gö!teretı 
en a~il he~~ri ~alrşmalar aruına gir 
mittir . 

Bi>~lo bir r:iral kalkınmayı ht!r ıey 
rl~n Xncr. ekfleriyeti köylil ve çiftçi 
olan halkımızın radikal Jlalkmmafl 
için ,.i~i topraklanm11m ildimimisin 
''e co~rafi nıi ·~timiıin bah~ettiii 
hih·Uk iınkinı ticaret mUnıenemilde 
en liu,-..·etli eleman haline getinneli 

için ve nihayet en~iiı~ri1:: • 
da ilerliyen memleketiJIJ ~iç~ 
nün iştira kudretini artırtll I 
pıal edilrrrıes bir zaruret f~ır k' ~ıı 

Biiyle hir ncticf'ye varif'Vfb ~b 
hüyük milli işin hiitÜP : Jıi · 
ihth'a edecf'..k e1ulı ,.e etrl ~s tit 
ilz~rinde ısrarla çnlı~mak 
yız. ed~ 

Bu plan me\'~uat ,·e t .,. 

lerirnizde yapılacak , ~ tO 
ana tarım endiistrHcriJU 
hu~day .olmak Ur.ere toPr~ 1' 
politikamızın ('cacJarmı ~i 
"e hıınunla alikalı mesele! ~i 
i:lerini j] tİ\•a edect>k "e · 
ay:>~ma Jleri teknİJİ ye ~ t'l 

• en kısa zamanda ula~utın _..4 

ekonomi ic:>plarımrza eJJ 11!9~-
cek ,.e lıalkça se,·j)ip be~ 
ra~yonel hir ziraat rejint_1

1 
h 

ana fikri üzerine bina edı ısı 
nacaktır. . 

Şef. 0milli~, ekonontjJllO 
• . b J ,e 

r.ıra3ttır., uyurmuı ar ill' 
direktifler venni~Jerdir. pJ tP 
narak tamamen ıalıakkuk e. 
olan hu direktifler aıağıd~ ~ 
da toplanabilirler: ~il 

Topr:ıksız çifrçi hır ~ ~~ 
vasıtalarını artırmak. iyi!ei f'. lıd 1 
korumak; ziraat hiilgele~." 
ı-u~i tedbirler almak: çok 11' 
istih~al temin etmek. ,J_ 

Toprnkm: çiftçi bıralann p 
sibi parti programmıı.:ıt' .. ..ıı 
maddc5inc dayanır. Her fıP" 

( DeıJatrıı g 

Buhran ve , 
vazene vergı 

(Üıtyanı h' 
milli aennaye ve ......... . 
metlerini kuvveti 
hare.ket ve tedbirler 
ıeba•, olunacaktır•~ 

Mevcut vergil~_;ı 
1' ..... ı.-- ~ .. -1.. - .. :~J 
leri ileri bir zihniY Jıll'J 
bir tetkikten geçirİ_1~ 
Netice Yükaek fd8"' 
laca.kur. Verti ·uı 
milli iıtihıal ve 111•__.. 
ayarlanacaktır. t1:1 ... ııı 
latmak için bütçeu• • 
mia imkinlar ni• 
fiflerin yapılma•• ... 
dilecektir. ~ 

Milli istihsal ııı-~ 
rine müe11ir ver81 u 
ri ve hariçten aloı••~ 
oldujumua iptid~I _,.; 
ü:ae~ne mevzıı riit JJ 
racagız. . ~ 

Hayvan verıl•• 
mahiyeti itibari!!!., 
tekrar çalrpeaıı-
ıeledir. _J 

Buhran ve mil~" 
ıileri zaman ile ,_ J' 
lara.K konmuıtu~ 
dan üzerinde d • -_.Jı 
edilmeye muhtaçtıl'':..ı 
müYueneai ........ 
cak surette seneler' 
nJt hal çareleri -" 

r Bq(ln matineltNlft itiMHn _ _Jİ 
2 ıaheser - 2 birinci ir.ülclhilı film - 2 'harika fflmi birden 13itfl" 

SA KAR YA sineması'11 
Mutlaka &idiniz. Götülmemit zafer mealefinl takip ecld fi 
HARRY BAUR-MARIEBEL-RAIMU-PJE~ ~I 

RICHARD WILLM - PIERRE BLANCHAR - FERNl.l'f~f 
FRANÇOISE ROSA Y •• LOlllS JOUVET'nin mahte,em ~ 

Bir Balo Haflraflı 
şaheseri ile Sacha Gultryriliı meıhur filmi olup en aon tnıUir, ;;I 

İtalyan yıldızlan tarafından temsil edilen 1 

lngiltere tacının inci/ert ' 
Bu proğram; ı.:idden ka~ırılmıyacak müstesna bir prolram ~ 

rabet kıymetli mükifatlan olan enternasyonal ı;mumi mu.abalıJt 
hakkını vermektedir. 

Bqünkü 5eaıtl uatı.ri: 
Bir Balo Hatınıı : Saat 2,B - 8,1 ta. 
lngiltere Taemrn lncllerf: Saat 4,5 - 9 c!L 
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't(---------ecliste mebusları-
t:ı ,.., R S~ Türk - Alman iktisadi dostluğu 

=~i~~~::~ "~nkara,, vapuru ;~ mızın sözleri 1--PAffALAH Limanımızdan bin balye tütün 
alarak dün Hamburga hareket etti 

k' lııan" .. ( C ~L~nun 12 :ıtturu/ı 1 ncide) 
Qtud &enelik B k. l Jıİ' ·)ilk e Yekdi ~ . . aş ve a el 

t!t !tıuvaff k gerını mü'~eakıp 
ltıüh... a ıyetler ve ba§arı-

uy0 ,ter olm ~ 1 ltt, r. Ba~vek. a.ga a ı§mıt bu-
k hnda •Yni hi ıl hıç olmazsa ic
ek 'tartlar . z~da devam ede· 
İiı tııecb~ri ve _ıcraatlar göster· 
'li t) t.lih Jr. Yet~ndedir. Aksi hal 

l', C 1 .akuse . k l" . k e al B ın ı ap ettıre-
8 lllıdır?'• ayar muvaffak ola· 

"nun .: 
~) . Uteri . 
,.rerınden be ~Alı Kı1J.t (An· 

li' agırdı: 'Muhak· 
a.lil M 

di lt' ente4 .. 1 . .,
8 

ı: •oz erme devamla 

i~ ~ne~ 
· ttj . evet C.. k İlttj ~lllıdiye k A un ü, onun ıah-
~ ~ın \te adar iktidar mev· 
\h 1tİ"d• nıb uvaffa.kıyetlerin nu. 

•llld ... o~ l ·' 
'"kad a llıiiınıi~u nı~mıştır. O. iş 
ı•.··İıa. '»tır. O netıceler alan bir 
~ r·. tehek ... dkerhal etraf ma bir 
~İt ~re.Yapa;"u urar ve itlerini o
~ıı a.)ı rn.. · zun zaman büyük 
ı ltıa. \l eue · "'.J ~'lld 81 •ay . senın batında bu· 

r'ı ~ikt ,, al~ eadınde i, alemiyle ya· 
.:.J ı trın· a ar ld ~ .. r. "'dı ı rea.}' o ugu ıçın tet· 

• (1 ltı atına.k ~t~lerle tatbik eder. 
~de eder tıçın düşünür muha· 

l11 .A 1 etkik d •• • o ''o vvnra d e er. c;,tuır ve 
>•r I llda.n da tmını atar. 
,

1 
~ Ba klayıdır ki Celal Ba· 

~tire tlcete t k a~ından ayrılırken 
ıı,~in büYüke "?1k ve modern iş 
d l'e "'t hır kr d' .. . Cıı " ıtıi t' e ı muessesesı 
d"'leor~a.da t ır. İk~ısat Vekaletin
~~ıJ ık· ·~~etodık işliyen bir 
11h~ 1• On~ le'kilatı bırakarak 
S~fill ka.Yna. ~ Yanında feyyaz bir 
~la.tu ltıuhabgbı:ardır. O da Büyük 

\l I'~ .... , Ve t "h"d" ı .. tri !lli.i~küll . eveccu u ur. 
~-;-,_ aydın} en yenen, meç-
~..,\tı bir tş ktan, müstesna ve 
~~~~n iı . v~ k"'.drettir. Celal 
lı.t\, ...... Çtnpn kı bir p.ün ba~-

1
,\' 'Ve L":.:"-1-ı t .... • cı. ~· uuy .. k - .... ftuvn'Lr h••~-
t ,, bir bu 'larihini zengin· 

C il. ~1 aşvekil olarak ayrı· 

l elaı ~\it M 
~tı İı ')'rd enteş bundan sonra, 

ı ''Se -~, t a.n beklediği başarı
,~~eti'1\~lt1 eçerek demiştir ki: 
li':t:elldj~>ükene zarfında mem
rllı'lll terler· ~na yollarım, ana 
"1ltt ed'l'ı ktt ını ikmal etmesini 
.,, er ı_ rzna ' 
~ ' ~d '" et sını, suları tan· 
d~ ~~li enlerj~af ~ nime'&: yayması
d ~t ~l'ol'llın cıh·'.zlandırılması· 
h'\ol~i ~iiı • .

1 
Belki bu itlere 

~ ~,,tt ttiba.nıı Yon lazım. Fakat. 

~ li,lij~a.biliı;.1!'1ali kudreti ile 

lj. ~"~d ente b . 
·,, a. iıa~ u ııteklerini ge· 

bı. QUt·· a r.eçerek ili."e e\-
ı"'- ~I\ 
't ~I\ b' lllenıı iı.e~t~ lr hal ek~ti taarruzdan 
~~~ .. k ~a. ..... e Retırmek icin ace-
~ ' . "ret. k . 
\;

1 
'ilet' krıaati 1 8:rtısında oldu-

' et\d· ara.ntdeyım. Çünkü ih
ı~ ~lld1telerte ıldarla dolu istik· 
k ~ l~I\ ıo tnahmuldür." 
ı: e ı) nra B H 

., &Öz l · akkı Kılıç 
d\t- c~ll\lı a. nıış ve demiştir 
deı e \>e • \lriYet· 
'lıı' oıa;tra. ille ın il_anındanberi İ· 
)
0

-r"tor. ıı 'k bü ~anı~nıamızda ilk 
~.l; l\1~~'"ekuu; ~~r ~eğitiklik 
~·~ bitıtı oldu .... egışmış bulunu
tiiıt(l~ d:"ecizy gu!1u hatırlıyama-
>,I> U, tb1Yor. ,,~;alim hakkında 
, .. lı.•ı ı.. ttb k" nıuhammed d .. ~!).· raL e ır .. U· 
ti\> 1"1~ti ~at b' ~oyledi, Ömer 
>~I> e ~etı\ı~i Yar ızını . istiklal ve 
~~/~tti derıiYet a~an ınıanlık bil
v~ l.itı d·~arbk aleminde bize 
~i Ş~f ';\hya ufuklar açan, bizi 
h ~ )a))t ta.tiirk '~Ygı ile tanıtan 
11\l. li,kık "e Yap!se dütündü, aöy
'•rı:~~İ) ı l<ılı urdı. 
'•~l~ ~eli.} 8ç, h~ndan sonra 

~İf tııı ııaret daYarın yüksek va: 
\o~ıı~~ it~ !aha, e erek: 
\o' I b ltı\ Ve ~ ı .. İr ~t ed'l Programı, ken-
tı. ıtııl' •erı 1 tnek · · 'tj, '~d et b· ıçın en kuv-

,,~ en i~rn ır hera' .. tır" dedi 
~ ~ı:ı· eden evvel · 1-
\ t~ ı ~ ı ave 
~ l'ıd, af"eki}· . 

"'~ı..~ ltı~ tt\u\'af tınıı:e vazifesin • 
~l'li ~ftiiler f_a~ı~etler diler • 

ç .... ~ta ed ~f ını <de hallet
' lttk erıın " er ( · 

Afyon) Vekalet-

teki tebeddül münaıeb.~L.iy~e bir· ı '~luııu l:?l :.O t'eıet.a 
d 

- kayde • voıar l.ı • o 1ı1 ıı 
kaç söz söylemek is~e .ıgı~~ 1 •Frank 23{>9-l;; : zı:O 
derek ezcümle demıttır kı · e . • ureı 15 l():ji 

"Teceddüt müterakki devle.t\ ·· ı • eeıı;ıka Fı 4 7:! : ~;'
0 

rin kaidelerindendir. De~let ış .. e· ı • VrahmJ .a - · ııınar 

":?.!9, 

'JJ Ö-J -

:li> -
14 -

rinde !ah ıslar büyük vazıfe gor· 1 ' ııvıı;re Fı ~7 IJ;; 'ieD 

mütlerdir. fakat ebed.i ol.mamıt· ı • tAv• G:ı; ı~~ı"ı • Krı1n ı,veç &:! -J mem· ' FıorUı ~·· • Alta ıts' 
lardır. Çünkü dünya ıt er~, k · l • KroD \:eıı. ı H\I~ H~n.cnoı 
leket itleri mü'.emadi tefdıt aı· ı · şııın ... \'Ut 2~ 1.hi:ı!J _c;,; 

delerine bağlıdır. k ., - I\ L E r ---·•I 
"Evveli sabık batba anımlız· I • ......,ı.ı.ır• .. :ıı - • vıyaıı• • 2d, 

dan bahıetmek isterim. ismet n· • :>:e•yvrıı . ,,.,ıj • M•J.110 ı-ıı;. 
.. .. .. l ı·d batvekiller ıırası· •Para t•>~i:ı:. • tHrıu. ı.~li 
onunu a e a e .11• üc na koymuyorum. O, ':11~ ~ nıB a· • MJIAnc ,;; ı u:.d:. •\'"''on -ı.~·ı 
dele sembollerinden bı~ıd~~ul::; 1 : ==., . ~ :~ : ::::•• ~.~ ~~~ 
memleketler vatanına arı. 1 · e 1 • ceneorn •; 4 :ın • t$t>ııırac M 4.Jj 

hizmetler ifa etmit devlet dd~ ın 1 • Sotya .,.ı l ::;; • fokun•...- -ı iS3 ı 
nak'.i mükafat veyahut ~a 1 d~~ı • Amııı..rrıa•ı ı u:ı;; • lı4n1krıva .üili;; 
ır.anevi menfaatler temın e I ıcı • rrııı .":.!.iiLi • stolltı.ıı"' ı.u ::d 

rütbe verirler.. Nasıl ki geç~1f.~ 1 .:.. S H A M 
de lngilterede on sene ba,ve1

1 1
k 1 L~ t:Sa:ık~~ı ~· t'(ıl •ır H ..... rt• 

f
.• "tbe o ara v ' eden Baldvini ter ıı ru . Anıı • l••lu .~&ı • 1,"1m•ı:ı•11 ıtO:i 

Lord yaptılar. Bizl~rd~ . nı~nc:~ 1 ttt11 ı 1Jı.1 Uf'rku H""" .rı i 
rütbe usulü ilga edılmı•::t n kti ı - stlkrazıar- a .1v•lt• • -
is'Liınai fevkalade ahva ~ na. - ' • ıv33 T.tt<w 

1 
- ıcıe1&lrt• 

'h' · · hiçbır manı · ı ı.ı ~:ı rram 
mükafat tevcı ı ıçın ., • • • 1• ••J 

d
. J11 • • • • u , ttıtıunı 

yoktur zanne ıyoru · . · • ıs• •o l() B T" ker sözlerini bıttırme • • • w ,, l ' t,n.adftlo ' , 
erç ur b "ne ka· • Erı;eıJ btık - A.Gadolu o 40 lıJ 

den Ba~vekil Bayarın u~u ] il. Enunım 1007b .. n .. ••"'" u 40 l·5 
dar basardığı yüksek . hıın;ıfeetseı·nrı • islik oat.ııı ,,. b~ wıımu11tı A 40 ıo 

· d. · nı vazı · sayarak ken ısıne ye . . !,_ _____________ ,,, 

i etmıştır. 
de başarılar temenn (Elaziz), 

Fazıl Ahmet Aykaç . .. "nde 
hükumf..'~in beyannamesıd on~ T 
duyduğu takdiri ifade e ere 

1 
a· 

Zahire Borsası 
• -u- 937 

ve etti: b' Buğday yumuşak 
"Atatürk birkac gün evvel.f ı~e ~uf;iay sert 

T oros silsileleri Ş(ibi yalçıd da e ;~:a:nadol 
ve genit beli.gatla üzer~rı e u~· s. Mısır Düzce 

lacak noktaları gösterdıler ved ır Yula! 
hakikati iıbat c.•.tiler ki. mo hern susanı 

" " er inkılapçı denilen adam onune tç badem 

6 7,5 

• 2• 
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" -
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Almanların ".\ıık:ıra,, i~ıııini 'erıliklcri vapur 

Atlns ve Doy!;levant Linye kum kumpanyanın en yeni gemilerinden 
pan) ;:ıiarı tarafından yapılan yeni birine Türkiye Cumhuriyetinin mer 
bir gemiye iki ay evvel Brcmen !ima kezi hükumeti olan Ankaranm ismini 
nında Ankarp isnıi konulmuştu. Me vermekle iktisadi münasebatt.ı daha 
rasimdc o zaman Berlin elçimizin re yakınlık tesisine çalışmak emelinde 
fikası dn bulunmus, kurdclayı i:,.sıni; olduğunu bildirmiştir. 
ti. • Vapurun boyu 132 metre, eni 

Ankara vapuru evvelki gün lima 17 ,26 metrcclir. Sürati 14 mildir ve 
nımıza gelmiş, bin balyc tiitün mah 7350 ton istiap hacmindedir. Gemi 
sulü alarak Hamburga hnreket etmi~ inşaatında en son terakiyat nazarı iti 
tir. baro alınarak yapılmış olan bu gemi 

lstanbul limanına ilk gelişi müna mazotla işlemektedir. . 
sebetiylc dün vapurda bir ziyafet ve 12 yolcu kamarası olan bu şilep 
rilıniştir. bundan sonra Ho~burgla limanları 

Bu ziyafette vali muavini Bay Hü mız arasında işliyecektir. 
dai, Alman konsoloshanesi erkanı. Deniz yollan tarafından Almanya 
gazeteciler bulunmuştur. ya ısmarlanan yeni gemilerimizi de 

Kumpanya nnmına Bay Morel bir bu şilebi yapan kumpanya inp et 

nutuk söyliyerek Tiirk - Alman mektedir . 
dostuluğundan horaretle bahsetmiş. 

geleni yıkan. deviren bir yıkıcı ?e· tç cevlz 
ğildir. Bilakis, yüksek şe~efl~ ı: tç fındık 
,ıklı geleceği korumak ~azıf~sın~ Peynir beyu 
deruMe etmi• bulunan bır sıyası reynl .. kaıar miınardır. vr hir. ;ct;rnai miih~dis- G E L E N CJ 1 D E N tJ ~ d 1 k 1 19 d 
tir. Celil Bayarın nutkunu dınler· Bufday ~:14 To!ı Yulaf 12~ .. ~.11//; •· ... • s Ü ~·r ·~ ç 1 ar 1 n a 
k•n bu mefhumu fevkalide ehem· Mp• 300 • '"'''""' • • a CI 

ı::n~~~~ö~~h:~.,t.:ı:.~o=~kl• ~::: G:u __ ::n~i,ı!~~u:. k ·; .. ,, ·· yeni bir deniz kazası 

MI -

miyetle kavramıt bir arkadatın di· f\ohut ~7 .. )"apak 

Medi .... :"Y~~:.f::;i Mebus~n !I n AD y o Rüsumatın 24 numaralı motörü ile 
Yugosla'1 Meclisinden ;-ıı 

Meclisi Reisli~inden ge en -~,a~ı- ~ Pronrarnı ----'. Boz kır motör Ü çarpıştılar 

Komisyoncular 
nasıl kontrol 

edilecek 

daki telgraf okunmuş ve sure e • ür>le nf'trl~·ah: saat 12,30 PIAkla TU ::-;( alkı,Ianınıttır: . , . dl 13 o:; Muhtellf pıtk ---------------
T" k' B M M. Rıyase.ıne; musikl.ııl. 12.ı;o Ha\·& •· · 

Y
ur ıyle . ~ ralhğı Mebuıan ne§rtyatı. ı ı Son. ugos avya ~ "hl' 1 ,\l,,:ım nf'şrlyatı: saat 1s.so :ılkla d~nı 

Meclisinin 30 Haziran ktabrı l ı ele • muslld!'i. 19 çocuklara nıasaı; Nezihe ~ır.c 
. d 'd ki kararı a u ey e- tara!ındıın. 19,30 Konfl!ranıı: Berotıu Ha''<t 

sesın e atı e · bl • - · 1 • hmtt Ha meli Ba,a.r 

d
• - · · k 1 • nılarına ı ag ı e vl namına : oevıetçt:lk. ,.. , · ıgını e ıe a . 20 Kld!ılk Türk rnuılkiıl: Nuri Halil "e arJı:a 

kesbi ,eref eylerım· M r . d~lart tarafından. 20.so örnel" Rl::& tarafın 
y 1 Mebusan ec ısı, do .. ıev 20 •:i \'edla Rıza ve ar1<3 

T 
.. ku.gosBa:?'~k ••ı'llet Meclisinin " arapça soy • ' ıı ıaı h ık ur ıye uyu ın h" d <laşları tarafından Tllrk mu.ıı ~ \'e " 1

1

r 
. • d tluk teza uratın an kııarı. (Saat llyarıı. zl.l!'i Orkestra ::z.!:'i 

samımı oı d .. rte-' •Un'l 

d 
· nne\tar ost ve mut- Ajan! ve boran. hat>erlıori ,.e e "' ~ n 

son erece mı ldu,;,, kadar pro~ranu. 22•30 P;ıaıcta ıoıoıar. opera ,.e opc 
· .. illetine 0 .. - a tefık Turk m. . en hararetli ret ııarçaıarL 23 son. 

anın mümessıllerınl~ muhaleaetle id k 
1
- ı kem• 1 Gelecek, il l'Cf.' 

se am arı~ı . .,,. d dolayı bahti-gönderebıldıgın en vapurlar 
yardır. Mebusan Meclisi, Bo~ü.n ıımanfllll&daD ıaareket ~kolan 
Yug~sladvya bıiliıtifade Balkanlar lapıırtar ınnıarctar: GltUl'l yol 

bu vesıle en ·ııetleriyle umumi saat \'apurıarıo adt 
ve Balkan. mı nı tetkil eden n Tan 

Suıhu··n kavı zamanı . b 1 9,~o utur 
üa•~enıt u unan t 

Balkan paktın• iDi -'· ,·ıe her iki uo An:ıfar • 
1 bir dost ua . • . 20 Burııa 

sa~1•11 n;ıaz yrikabili jnhılal hır su· 10 ~nar 

Karad~nlı: 
bmlt 

Muclan~·a 

Bandrrma 
Kara bip 
Ayvalık 

1'f Prıdn mı etrn. g~ • bağlı olduğunu t9 J(f'm•I 

rette yekduzerıne Türk milleti ve tl Konr• 

k d d 
Yata•ın RurUıı ıımanrnuza ıt'ltct'k olan npnrl:lr 

ay e er. :: .... essilleri. • un oıua•• ıııunlarclır: O.ldlji yol 
yaBsasın ~n ,ebetle en derin hissi- Saat \'apurun acl• 

u muna A mi \akdim ede- 12 ı:~ 
yatı ihtiramkarane 

rim. Bay Reis. laı1VO Krallığı 
Yugoı l' . R .. 

18 
20 

11 

M b 
..... Mec ası et1ı 

e u•-· c· . 
. ~telaKE~tLER Yeni esl'rlı ı : 

Rartm 
Jlıı.ndırma 

tmroır. 

oüNKÜ Mü0. (d.. k") t .......................... k .... ,;···;:·, .. . 
. . b ünku un u op- Al ,e:. 

l Mech~ın v:!ffölü itletme idare· (SO) ninci sayısı int'~ar etmiıtir. Bu 
~n.tısın ~ ınali yılı son hesa~ı~a sayıda mimar Erip Erbilenin bir villa· 

sı.nın 193 kat bevannamesının sı. Ankarada yapılacak sıra cvleı pro
a~~ .. m~~ta~ınasına dair divanı mu jesi ile mimar Behçet Onuhn zamanı· 
ıtorulmu§ .0 .. ( tezkeresiyle Van· mız mimarisnin morf,lojik analizi. mi· 
haseba'~ rıya~·d· 1 esinin 1932 yılı I mar Kemal Altının klasik TJrk mimar-

"} .. · 1 tme ı ar 1. 
1 

go u t§ e hakkındAki )<anun ~- ları, sergiler ,.e fu~rlar, yazıları. ile dün 1 
son hesabı. 

1 
ınuhasebd encu- ya mimari !aaliretınden bahı:dılmcktt· 1 

yihaın ve dıvan k bul edilmi• ve dir. 
meni mazbataıı ~1. Meclisi 1937 . .. bı•nu müteakıp B. M yıs Hazİ· lr rı hesapları hakkındakı mura· yılı Mart. Nisan ve a E•ylül ay· kiplik raporları okunmu9tur. 1 
ran T enuııuz, Ağustos, 

' 

İstanbul gi.imrüklerinde çalışan 
bir çok komisyoncuların karnesiz ol 
duğu haber alındığmdan gi.imrük baş 
müdürü Mustafa Nuri esnslı tedbirle 

re ba§ vurmuştur. 
Evvdki gi.in günırük baş müdi.ir 

liiğünde bizzat B. Mustafa Nurinin 
ba§kanlığı altında bütün gümrük m\.i 
di.irlerinin iştirakile bir toplantı ya 
pılmış, karnesiz komisyoncul u hak 
kında yapılacak kontrolün şekli t~ 
bit edilmiştir. Dün de bu kontrolün 
tatbikine geç.ilmiş. gümriik işlerini ta 
kip etmek i.izere gelen bi.ıtün komis 
yonculardan karne aranmıştır. 

Karnesi. 'Jlmayıp. iş tal:ip eden ko 
misyoncular cöriildüği.i takdirde der 
hal zabıt tutularak kanuni takibat ya 

pılacaktır. 
Diğer tnraftnn komisyoncub\:: birli 

ği de karnesiz komisyoncuların çalış 
mnsına mani olur mahiyette bir ka 
rar ittihaz etmiştir. 

Bunlar da kendi meslekleri olmadı 
ğı halde, karnesiz komisyonculuk 
yapmak isteyenleri adliyeye teslim e 
deceklerdir. 

TEPED:\ŞIND,\•ŞElllU T11'.\TRO tJ 
,,,.. ,~, nr. rh'F.S KISMI 

9 -11- 037 Tarihte Siıı 
l{ünll akoamı saat 20 3r. 
'\la: bpanyol bahçelerin 
de piyesi 3 perde. y,, 
ımn Joze Fellnı;adlnı. 

Tercüme eden: M. Feri 
dun. 

Dün Üsküdar açıklarında yine bir 
deniz kazası olmuş, rüsumat dairesi 
nin 24 numaralı motörü ile Bozkır 
adındaki motör büyük bir müsademe 
ile birbirlerine girmişlerdir. 

Müsademe neticesinde Bozkır mo 
törünün teknesinde bir rahne açıl 
mış. biraz sonra da sular makine dai 
rcşine hücumetmeğe başlamıştır. 

Motörün kaptanı makineyi durdur 
mamış ve su olmakta olnn Bozkırı 
sahile kadar götürerek batmaktan 
kurtarmıştır. 

Keyfiyetten haberdar edilen liman 
r;-isliği derhal tahkikata başlamı§tır. 
Kozanın bir dikk3tsizlik yüzünden 
vukua geldiği söylenmektedir. 

Rüsumat motörüne hiç bir ~ey ol 
mamıştır. Kabahatin hangi tarafta 
olduğu bugün anlaşılacaktır. 

Davet 

d 
Kasımpaia ortaokulu direktörlüğün· 

en: 
Okulumuzun inıilizce öğretmenliği· 

ne tayin edilen Bay Danit Hayredd' 
h 

.. . ın 
enuz v~ıfcıine batlamamııbr. Oç gün 

zarfında ııe ba,lamadığı takdirde mÜı· 
tafi addedilecektir. 

T. S. K. f ıtRnt ul Bölgesi Güre~ 
Ajanlığından 

1937 - l938 yılı güreş müsabakaları 
hakkında .... "l .. goruşu mck uzcre güreşle 

meşgul olan klüplerin salahiyetli birer 
~~ralıhaslarmı 12-11-1937 cuma gü· 
nu akşamı sa~t tam 18 de Cağaloğlunda 
C. H. Partisı binasm.daki Bölge Mer
kezine gön.dermeleri fr:ı olunur. 

Llk maçları 
Eminönü HAlkevinıien: 
Evimiz Sp:>r Şubesine bağlı klüp· 

l~r. arasında yapık.'.:ak lik maçlarına ait 
fıkıstürün tanzimi için 9-11-937 sal 

.. •• 1 
ı:unu saat ( ı 8) de yapılacak olan top • 
lantıya murahhas göndermeleri tcbli
~~~ g 
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Amerikada Vind 
sor düşesine ka 
rşı aleyhdarhk 
" Hltler'in dost u olan 
bu kadını istemeyiz,, 

diyorlar 

lvapo(qon ve Bismark lıakkinda 
qazdıfı romanlarla tanınmış 

olan ~mil Ludviqe dair bir qazı 

On sekiz yaşında bir kadını 
kaçırarak evlenen tarihçi 
şimdi Ruzveltin hayatını 

yazmakla meşgul 
Yalnız bir tek otomobil geçebi 

len üç metre geniıliğinde bir yol 
lizerinde muharririn otomobiH u 
çup gidiyor. Yokuşu bir kertf'nkele 
gibi tırmanmakta. Sanki bu otomo 
bil kendi kendine bırakılmıı, yolu 
tanıyan bir mahluk gibi ilerliyor • 

rimde kanm beraberdir. 
Hakikaten Elen Lüdvig şayanı 

hayret bir kadındır. 

18 Y8§ından yani Emil Lüdvig" 
in onu kaçırdığı tarihtenberi hayatı 
nı onun ıztırabı, sefaleti ve lxıhtiyar 
lığı ile beraber· yılmadan ve daima 
severek geçinniıtir. Madam Lüdvig 

Vintlsnr Diişt>si 

Eaki f ngiliz kralının, Almanyada 
Bitlerle görüımeai üzerine, Ameri
Üya gelmesinin istenmediği haber 
verilmi~ti. 

Dukanın memleketlerine misafir 
ollnaıınr istemiyen bazı Amerikalılar 
bu seyahate kar§ı ~iddetli protestolar 
Cla !mlnnmn§lardır. 

Nihayet parmaklıklı bir kapının 
önündeyiz. Bu kapının önünde bir 
dehliz var. Bu dehliz Maggiore gu 
lünün üstüne asılmıı gibidir. Etga 
Ludvig bizi burada kaqılıyor. iyi 
ve zeki kadınlara has bir tatbbkla 
"buyurun!,. diyor; ve kocasını çağı 
nyor. ' \ 

- Lüdvig, gel, seni bekliyorlar. 
Emil Lüdvig kitaplan bütün d ün 

yaca tanınmq me,hur biyo_graf geli 

Emil Ludvig 
nasıl çalışır? 

de çok ciddi bir hüküırl 
en küçük bir hatadan ~wr 

icaheder. Bununla be~tJ 
Biamark, Musolini, N•PN...ıı 
harririnin ziyaretinden ot' 
nı Amerika reisi cuırıh 
miıtir. • 

Bununla beraber, Vind ·or Dukası, 
~erikaya gitmekten \'azgeçmemi§tİr 
ve bo seyahate bugünlerde çıkını§ 
olacakttT. 

'.Amerikada Duka ile Dü§esin 
memlekete gelmelerine kar§I olan 
cereyan yalnız eski krala ait 
değildir. Bir Amerikalı dan sabık 
layan Simpson da memleketi Balti
more de pelC sevilmemeJttedir. Bu
nun da sebebi onurl; kocasile beraber 
'A lmanyaya ~dip Bitlerle ,.e diğer 
Nazi deTlet a<lamlarile görü§müş ol
ma~ıdrr. 

Geçen gün Baltimore de itçiler bir 
nümayi§ yapmrılar ve so~ıtklarda: 

- Bitlerin, Rihhentrohun doı:ıtu 
olan hu kadmr istemeyi7. ! diye bağır 
mrılardll'. 
_ Bu, Vindsor aleyhtarlığının hu 

kadar aJe,·lenmesi kar~ısmda, eski 
kralm Amerikayı gelmesi için teşeh
biisler•le bulunan Redo i!!mimleki 
adam hile kararmdarı ,·azgeçrniş \'e 
Pariı;fe hnhman Vindsor Ouka11ma 
telefon ederek: 

- Seyahatinizden \'azır;eçin, 'Ame 
rikaya ı;elemezeiniz ! demiştir. 

Rcdo, Dukava, Amerikaya geldiği 
takclirde, kendisi aleylıinde olanların 
toplanıp niimaviş yapmak, hatta kan
lı hadiseler çıkarmak ihtimalinden 
hahsetmİ§tİr. 

Bununla beraber. ~on dakika,·a 
IZadar. f>ı;ki kralın Amerika-ra ,:itm~k 
ten ,•azgeçmedi~i hildirilmektrdir· 

DUnyanın en alçak adamı 

Patagonyada Si<li - Sidi namında 
bir cike kahile ,·ardır. Bu kahileve 
mensup insanların hepı;i c-ücedir. İç
lerinde en yiik ek boylu olan 55 11an· 
timdir. Rmılarm İ<;in.le ı;;oli ismin.le 
birisi vardır ki rPkor kırmakta<lır. 
Bu adamın h°' n Yalnız 4:\ ı;antinıdir. 

yor. Üstünde fanile bir ceket, gri 
bir pantalon, bir ipek gömlek var 
kravatsız, merasimsiz: 

- Buyurun §U tarafa gelin. Bu 
tarafta biraz daha güneı var. 

O tarafta bir peri masalı manza 
rası gözüküyor. Sen Bernard tepele 
ri hafif karla örtülü. Lac Majeurun 
sakin sulan. Uzakta nereye ve ni 
çin gittiği meçhul bir kaç yelken! 

Burada seasizlik çok derin. Ba 
'"fia oyle geTryof l<i ba,ka bir dünya 
dayız. O dünyadaki bir büyük a 
damların hayatı geçip gitmektedir. 
Prensipleri ve eserleri için bir çokla 
n tarafından verilen ve yine bir çok 
lan tarafından nefret edilen bir ada 
mm!. 

- işte diyor, bütün dünyadan 
uzağız. Maamafih pek dostsuz da 
kalmıyoruz. T omas Man ve Erich 
maria Remargue hemen hemen 
her zaman buradalar. Dün akşam 
da buradalardı. Erich keman caldı. 
Karım piya~oda ona refakat Jetti. 
Scchumamdan ve Shubertden dinle 
dik. Bu kadar çalışmadan sonra mu 
zik insana ne huzur veriyor bilse . ) 
nız .. 

Emil Lüdvig: 
Evi ihata eden galeride ilerliyo 

ruz. Şurada bir Apollon ötede de 
bir Götf": başı. işte Volterin kafası. 

- iyi çalışmak için diyor; insan 
güzel şeylerle ihata edilmelidir. Mo 
dem bir insanın karakterini cizebil 
mek için ekseriya bu esk: güz~llikle 
rin önünde dü§iinür, kalırım. 

-Nasıl vakit geçiriyorsunuz bu 
rada? diyorum. 

- Karımla sabah erkenden ata 
biniyorum! Gölde yıkanmağa ka 
mnla giderim. Motörle gezintiyi ka 
rımla yapanm, zaten bütün vaktimi 
ve işimi karımla taksim ettim. Coğ 
raG ilmi ve edebi bütün &eyahatle 

silah atar, beygire biner; denize da 
lar, yürür, müzik çalar: ve daha bir 
çok teYleri de fevkalade yapar. 

Hakikaten Emil Lüdvig matma 
zel "Olga Voolfu., kaçınnl§tır. 

Ve beraberce bqka memlekete 
gitmiılerdir. Şimdi bütün hayatını 
büyük muharrir kansı ile geçiriyor. 
Evi gezerken öbür taraflarla muka 
yese edilemeyecek kadar basit bir 
odaya girdik. Bu odada rengi atml§ 
bir halı_ Bir köylü od=ı~r llU'U•f ve 
oaıka bir §ey yok. lşte buraya yal 
nız bazı imtiyazlı ziyaretçiler ve 
bir de madam Lüdvigden başkası 
giremez. Bu odada Emil Lüdvig eser 
lerini yaratır; o yazarken kansı kar 
şısmdadır. 
. Mür.aka§alnr burada yapılır. Son 
cümle yine burada bitirilir. Kan ko 
ca arasında bir entellektüel anlasma 
vardır ... Emil Lüdvigin yarata~ağı 
yeni tahısların karDkterlerini ma 
dam Lüdvig burada tenl:it eder; ni 
hayet yine madam Lüdvig kitaba 
son noktayı kor. 

Muharririn önünde siyah kaplı 
iki mektep defteri duruyor. içindeki 
lerin ehemmiyetine dair bir !ey söy 
lemeyen iki mektep defteri. 

- lıte Ruzveltin biyografisi. 
Her ıey içindedir. 

Kanama yan gözle bakarak: 
- Haftada iki defa bizim katibe 

gelir ve bütün tasvip ve tenkit edil 
miı kısımları stenoğrafla yazar. Ma 
dam Elen: 

-Herkeste zannedecek ki ben 
bir büyücüyüm. Ben senin fazla a 
çık kalpliliğine biraz fren vunnağa 
biraz da yazacağın fahıalar için sert 
olmana mani olmaya çalışıyorum. 

Muliarrir: 
- Evet, diyor. Ruzvcltin ıimdi 

ki halele en büvük dostu ve pereatif 
knn karımdır. Bana karıı onu müda 

2000 senesinde ne olacak? 
Elr Aınerikalı profesör; '2000 ııeneamde tıtı 

olacak? diye muhtelif k1maelerin !lkrinf so / 
ruyor ve yüzlerce cevap alıyor. 

Vl.!rilen cevaplar mUnevver klmaell.'r. " 
tedir. Bu itibarla, ileri surUien fikirler, tah. 
den ve birçok ilim adamlarından geım.•!t. 
mlnlerden Jbaret değildir; ilmin bugün in. 
sanlara vadettiği muhtemel keşifler Uzerine 
dayanmaktadır. 

Gelen cevaplar tunlt cdllınce 2000 aene 
11!nde o'acak şeyler, bllhııasa on iki nokıa 

üzeri::ıdc toplanıyor. Pro!csörlln bu cavaplara 
göre yaptığı liste şudur: 

1 tnııııntn IS!"lrll 100 ııeneye kadar cı 

kacak. 
2 - Kanser\n \'e ronıatlzmanm ga)'Pt 

çabuk tedavJ usulü bulunacak. 
3 - İnsanın vUcudundaki bUtun ağnlıı.rı 

derhal kesecek çareler keşfedilecek. 
4 - Her insan için, hiç bir tehlfkeyP. ma 

ruz kalmadan, bUtUn dünyayı yirmi dört ı1a. 
.ıte dolapı•k kUıll olacak. 

~ - Elektrik, tellllz naklotunabllecelr " 
kudreti timdi olduğu gibi zayi otmıyacalc. 

6 - Radyo makineleri cep-.atı kadar k:ı 
c;Ulecek. 

7 - Aya ve yıldızlara bazı makineler setıı 

dcı mck kabil olacak. 

ı - awa·ı teldldf 

fı elde edilebilecek. 
9 - Batan ~ yiyeceklerin blc birin• 

lhtıyac söetennıyecek ,.ıu1de Jdınynt bir Ki 
da terkip olunacak •• berku her yemekte 
bunu ylyecıek. 

ıo - Kadmlarm gUzelllk ve tazelikleri ıh 
Uyar y"larma kadar muhafaza olunablle. 
cek. 

ıı - Renkli ve mUceuem 111.nema inkişaf 
edeetk ve linemada filmler haklkatmlf gibi, 

canlı olarak .. yredDecek. 
12 - Han11 iatenlldlli zaman iyi veya 

fena yapacak çareler bulunacak. 
GörUlDyor ki, bOUln bunlar h&klkat olur 

aa bugUnktl hayatımıa tamamlyle delfwecek. 
Bununla beraber, 2000 MDMI çok mak bir 
l.Uld>al deflldlr: JJtmdan ancak a aene aon 
ra r•lecek pek yakm bir latlkbal. 

Bundan 60-70 eene evvelki hayatı cmıu 
ntln.ll 1r1Sı11rOz kt o samanlar da burtlnkil 
ıeyter bu kadar uzak hayal hi..ml verir. 

faa eden de karımdır. 
Ben de sevmiyor değilim ama on 

da bir çok eksiklikler buluyorum. 
Halbuki karun her §eye bir mazeret 
buluveriyor. 

Bununla berabe: kitabın üçte iki 
si bitmiıtir. Üçüncüsün\; de Ameri 
kada yazacağım. Ruzvelt gibi kom 
pleks ve enteresan bir adamin haya 
tını öğrendikçe daha çok tam ve ka 
ti bir hüküm verebilmek için gidip 
ken~1 .. ;,,1,.. ••-•"' •tori-.•1,; ........ .4...,.;v,. 
ti hasıl oluyor. Ben ki Ruzv~ltin 
hem en iyi ve samimi dostu, hem 

Hakikaten haziran 
verdiği bir nutukta ~ 
den hararetle bah.etınıfU'__w 

Ve Emil Lüdvig, Ru%V"""-.. 
reklamından dolayı p.ka ~ 
teşekkür ettiği zaman R 
reklamın Lüdvig için o~ 
Amerikalılar için t!e o 
ve etmi§ti. 
Fran.'I: muharriri E,,,;J 
yapııiı lwmıJmaya bu 
di1r11m MnM f,r11ltıifn.,.. 
brı e~erknlen ne katlar 
tlığuıa geçmi.,tir. 

o""" oe ~: -·-···· .................................................... --
Karısının mektubu 
eline geçiren koca 

Bu müşkül vazıyet 
n e yapa bi l ir? . 

llayatta bazı nazik anlar vardır cc.J~ı yoktur. Tabiat i~ 
l•i insan ne yapacağını bir türlü knn!; dt>ğildir. Esasen het 
/wrarl<J§tırama::. Bu gibi hallerde 'el ~en~i rahatmr ~evet· be 
/ihrin, .süraıle iılemesi lti;ımdır· ela :ıındm~ kadar hıç ıiiP ,/Jt• 

Burada verdiğimi:; mesefolcrdc tir..,.,. .. on derece te\'IDekt "'4 
bu hallere birer misal bulacak- Bir giin. e,·de ya]nll~ 
·"ıttız. Bunlara ccvnp vermeye karııımo hir mektup geti ,), 
çalışarak /ikrinizi i§leımi§ olacak :fü:erin(lt-ki nzı bir e~ 
sını.:. henzrmektedir. ,Jt' 
Kararınızı derhal veremiyor!l(l" \daın biran tereddüt / 

nı.::, ce1.:abı yine bu ıütuncUı bu- lmitan ftınlar ~eçiyor: 
lacaksınu. 1 - Açayım mı? · ~ 

• • • 2 - Hiçbir ,ey ıöyl_,.. · 
MÜŞKÜL V AZIYETTE KA.l,,AN ma vereyim mi? 1ıı1 

ECZACI 3 - Ben de okUJll_.. 
Dqkkinı yeni açmı~, mÜ§terilerini atıp yakayım mı? _ ı.t/I; 

memnun etmek itıtiyen §Uurlu genç 4 - Kanma verip ~ 
bir eczacıya bir gün bir kadın geli- yeyim? 
yor .Eczacı bakıyor ki, kadının elin Adam nP- yaptı? . dı! 
deki reı;etede yazılı olan uyku ilacı fŞTE CEVAP~ 
lizun olan miktardan fazladır ve 
hatıta hunu ahrsa zelıirlenttektir. Ee:ncı ne )'nptı? ~.il: 

Ru nzivette kar~Itmda eczacı dü- Doktora telefon etti. ~ 
şünüyor. \klına yapılacak üç 'ey ge- 1 - Snurlu bir adadl )} 
Jiyor: ı·eçetede. yazılı bile ol~ 'lJ 

l - Reretede istenilen ilacı ,·er like!i bir ilaç vermek 11 •1#..if 
mek; ~ 2 - Daha hafif bir 12 

2 - Reçetede gö~terilenden daha •loktorun işine karıım•Y1 

az ,·ermek~ madı· 
3 - Or.ktora telefon ebnek; "C"' 3 - Reçeteyi yapm~ 
4 - Hiç ,·ermemek. müşteri~ini kırmak iıt 

- Şimdi, hu~abilir misiniz? • • • 
ECZACI E YAPTI? Aibım ne yaptı? 

• • • Hiçbir §CV ıöylemedeO 
KARISININ MEKTUBU ELiNE liarııma verdi: Çiinkfl: 

GEÇEN KOCA. 1 - Mektubu a~ 
On ıenedenberi e,·lidir, çocuk ha- hakkına tecavüz ebnek 

hasıdır, 'e kendisini dünyanın en 2 - Esaıen k11kanÇ 
meeut adamı 11aymaktadır· 3 - Her §eyden 

HantT 111tin İynr. Hic;ltir mr ~6,ft11tlr • 



~0~ta pu118rının tari· Raciiı~'in 
Piyeslerindeki 
Kraliçe 41lı biliyor musunuz? 

O,ooo . liraya safi· 

0.. lan bir pul 
11
unvada en zengin pul. ko-

BugUn katli bir kadın 
Lucie de Matlıa 1 

~.1eks Yonlan kimlerin elınde 
enu tulıık 1. . k ı•tır İtilaf 

tıt' bi1jn~ıİyl~:ır1n. ınemJeketimizde mer Cf"miyeti ele ÇI arm h- • J"biaJı-
~ hiı·• ıır eyrlir. Pul me· <le' Jetleri İ•f". mü terek kı~rbı~ıanlıar hu 

la,. 1 ue tok ı l k" 1 dır b ,.ı.a ları ile .. azc ır. Jalhu ı ıner pulu çıkarmış ar . ek ok 
t Co~hıtıduğu ~1u_n) ada ıengin olan gün hakiki kı~-metlerınden P ııll;rla 
b graf,·a] g 11 devletlerin tarih iistiindiirlı:r. De"1etler, h~ı l> · 
"·aıka ·rn:rrnl 1 T>nllarla öf.renenler kendi hazindt>rine de ,·arıcb]al tehn;ıp~ 
ı..1!1 rn eketl 1 "' 1 . l umi u Ee ~ti an lıarh· el erı e pek çoktur· rtmrkteclır. Har n um ' . 1 ıne-

..... arı dü~rı1 , 1• '." en sonra. tmllar. fr !erilen <lolavı binlerce yenı. pu . 
""" \ rn · ... ı ttcaretı or ,rıe~tıti~l · . f'n ııa~1 nm para ,·e· Taklıst. el.ıha clogrusu pu 
Pıy ~ rrdır D J • '""- •~alard :. ,.,. etlerin parala- la,·a ç1karmı~t1r. _1 1 
"ileti a, du t'"~ •. 1 ra paraıar' · . erirı· uı.;u ıal<le pullar Harp hittiktrn !IOJl • d ıdı~ 1 rnuhaf d ~ukut e en 
tıııd Çe <laJ

1 
h • a7.a etmekte , .e ''e"emi,·errk clerece e 1 n a a al 1 ,.., • • k ld kr.a ıeıne 

llt d tı ha k la J olmaktadırlar. devletler. ha~Jarı Fi 
1 1 ~ • b .J"". 

a t a, T>ııll b l • h' n1ıina~e et ou c: •tır ar para ı:ı;i i m· her av hafın<la ırer .1 • ıkar 
~n ~ trıazlar .. . 1 pul serı erı Ç 

tııd· eneler .. • .:urerek ,·r.m ıatıra d"inya 
'il 1 lllilli ıçındf': hirı •ok de' Jetler ~ıı::rı J.a~ladılar, bu pullkaı: ~rler 
h için t Pha.dralarnnn ci·.:arı rıkma· .. .. ı ' . ,.in kol le e;ıyon "lthd· a id " :. yuzun<·c.~ı ıen,. k ' 1 en dev 

h.. d ıdat atta hulunm·orlar. derhal kıını J\'Orlıırdı. Fa ır ~ş 
... , e'"· "' Po t · ı h inelerıne para 

ti .gı]dir. Jl· a pulları için mev- Jetler de }ıu suret e. az d Garptc· 
~l }'alrır2 ~n~ennleyh. kendi kıy- ıdrme•ini temin f"d"·orlar 1~: fayda· 

il P, durd u ıafa7.a etıneklf" kal· ki finamı :vfom)srr hu 11.~u ~~ ın da-
{trı~t hahal ~kta kıymetlenen. eski· larım anlaclıklarr icin _hı~.51E e d k 

pağıllrtı :ı~nan flo. ta p11Jl:mna, hilinde (hııtıra giinlerı) ~cat ~ue::. 
~·ıllıc\lılllt N > demek caizclir. PO" ta pn narı çıkarcı. ı ar. ~~le cı ve· 

~ııı~l~kateliı~1 1
. _e Vakit Başladı 1 etlenir ki cliin,·a nnlrnl~~u ~lı>' • 

' '•)e . . ] ı· J ,.enı•ledıkçe ge. 
,,., a ayrı hir ilim ve r1ş pıva•acı ıa ınc f" ,., ) il" 

l!ittıda bir 11 Pıtlculu~n tarihi ni<:lcdi ye hn!!iinkii hale ~el ı.. 1 • 
~~.t t tlıekt"hPatÇa İzahat \'erelim: '~u"iin artık. va bir hayır m<'.ıık·el esı 
ı..:~• h· .. tın h' l ., ,., • f k' ocn ara 
\'" ıı ıt .... • ır mem eketten tüherkiilo:ı: tr~kiJatr. a ır ç h' b'"-
"' "'~ "'~11llek 1 'h• nma• ır u 

f 
... •~ ,~etin ::.ı ete -götiirülmesi nrdım. ve,·a nıt tarı 1 a b" .. 1 .• 

"Q ı uoen I "'". . " · · · ı r a ı llgiıt l>o •- ' ıgme daır, senet vük P.clamm Eenf'İ ifr,•rıre~ı. k 1 ~" t -. n 11 • l J a an """ "'d~ b ,.u arı J 840 yılında min ölmr11i. mulıarehe er< e~ .. • 
)ıl1ıı~,'la.ı3 ;1;lrnı§trr. İngilteredf'n yetimler. i~si7.ler. içtimai hır mı~eA 
'ltıııllı rtan, d rnda !$"içrede. 1849 sent"nin kiiı:adı. ,.f"Jhıml bunlara en 
)~ \ı~ \·e b a a, pul usulil ihdaıı zer binlere; ,.f"~ile icat edilcrt:k hatr 

l>ıırltllarJ llndan tıonra hütün dün ra nul!arr hıuııhp ,.atrh~a çıkarıl-
t~loıı,k .rnürn!lelnt ha§lamuıtır. maktadır. Ru pullardan dünya yiiziin 
"'1 ıl\t ·ıİc'Y0nu yapmak iste~en df'ki bütün koltekı-ivonerler kollek-
~ ~tıd .. n 1 't'~o~ta puhmun ru;8ı1- sivonlarını nok11an h;raknıaınak için, 
~l~--~la 1 1 aren pullan toplr birer tane teaarik etmelc me.-buriye-

l·', ~ tltıı;J . 
'!1 ııL •~ıl h arı;a da kollekl'ıyon· tindedir. 

-"t'1t t• ha· I:ıngıç tarihini 1860 Dünyanın En Pahalı Pulu .. 
lato l!k k ıt etınck doğru olur. Binaenalevh. hir cl,.,•let dahılın-

~'~cııı h··-.,,"11 ollekaiyoncu de ha8ılan b;ı pullar. Amerika. A.'·ru 
:a~ıı İl' üı;iıı 'an lfl62 yılma ~adar pa. ,\,va "e Afrikadaki kollf'kEıyo
·e ıt .l Pul! k 

11 1 . • aralarını. pulu çıkaran dev 
i~ t ll~arn arr ·o eksi yon ya· ner erın p ... ~~ tan

8 
• .Alfrcd Potike i!!min· Jetin ka~alarJPa geti~ege yarayan 

~· ıtı·· ·~dır B h' . I t · a~rta'ı halıne komılmu§-
' tı ı 1 ı.ı 'lir)""" • u adam Frant'a ır \'arı< a , . • • 
'~~~ I,.~ · ••ı;iinde memur oldtı'ütı tur· z · · ··' •r{l ,., 0 .. "'" En ~ensıın 
"hnoltıi lir •nunu clah:ı kolavhkla f ·ı unilv•18:::6 ,_. 1Jınıla basılan 
1"'~- \ 11

1 
• , terf' f". '' J .\..'-' tıd k" ngı k . h"r aentlik. pullardan 

~'ı'lıı 1>\ıl!a-~11 İtibaren deYletlrr trmızr ren tt: 
1 

" l · ı· ~~ "' ttı ···•l1 h . h' da· 16 · 1 f.\°'·el kırk llll ıra· 
d ad trll@inı an ~~ka, fevkalade ır a f" ı '~ pnlcfan. o tla ho-
l.t ı...lı~t la ... h'a~eneı dt>\'rİ_,·e ,.e hü· ya !tatılmıctrr. u 1 . 1 · ı_ "1- 'l(ı • 1 • ld r· \'atla \•:t lıl7. llr teK 

dtı- il Pu]J htlamak mak"'adile ?uk hir ha r·' ıın l ı<Pl ı-ılınıla 
h · arı rık ~ h 1 1 1 Hu nn u -~?~th ıı: armaga a~ aıntf ar. et varn~r. ollek!!i,·oncu ~atın 
ı l ı \l"' hır Amrnkalı k 1• ı <l ' ~ ''\)' ··•Unıf .. un e ın,.e ır. 
lltı] 1tıde h 

1
_ senelerinden önce alm1~tır. 1l11l!1

1n °~ 
'L. ttı t'e11; k . Ko11ekııyoncu_ıu. 
"lill 1.trr-. ço hatıra pulları r 1 l ~ ttJe Ö f T kralı ,·cclınrı "''Yare 

~ ltıa I' a,·n • .. len ngı ız rrakh Filantefoti 
~ ... ,,. ttıkiin • 1 ıamanc1a hu pulla- dunyanın en 111 

., ,.11,.in kol,.k.-.i-
''rıı "' \· trıert h f 'd' -r... J hıraktıır;ı z "" .. ı. e "a e e azla cla;;1tıl- ı ı. n.ra m 1 1 R 't~ .oır h . Şatı} .. '"' .. f iliz sara,·mc a< ır. u 
~ hl!t ildi e an ~un, yahut ta· yon bugun ng 11,eti bir lıuçuk 
dıtla tııtl\ft 'ı krynıetli bir hatıra· kolleksi~·onun kıy 
~ ... V a <un J ·ı ı· d r Hı iltiJı'ı . de ·ı · ı ma$ma çalı~mak mı yon ıra ı . k . letli kollek!'ivon 
~~li" il a ' f'tle . . h 1· d E 'n ,·c 1'11 • ~ I ll1 .r' b

11 
rın Eerı a m e ... n zeng~ . · k' Ru~ imparatoru 

;ı ~- ~kı kol! rn.Han. hütiin dünya lardan birısı, es 
1

1• le hıılunm·or 
~1. f' <sı,· "k' . ~r-k lanın e ınc 
'. ·tıı~t d • on yapanlar der 1 ınr.t ı,ı o nldiiriilrlükten 

Cih q)i.ik ~ ır. du. Fakat. iınpar~t~r ka,·bolmu~tnr. 
~~ih 'il harh· -tpte Pulculuk !onra hu kolleksı'k~~in ;.linclr oldu· 
..._ •1c ı h" B .. ele ,.e ıı., 
~lfıı s"~ • ır,-,:ok fe ·l . d .... ugun nere . 
\11~ 't k p old ... ~ crın egış ... 1 A de~iJdır. 
!ıı, "'Uktg i r> İl ugu gihi. pulculu· gu ma um zt.JlglO ve meraklı 
~ lld~ ~ltıni~t~ arın kıvmtıtini de Zanıanımır.;n en ba,ınd:ı, RuzYelt, 
.:~'tt ka1J ırl. Razı ~le,· Jetlerin kollekııiyonr.u ~~ıkral A 1 fons, , ·e son 
··•d Cf\ .ı •tı a~·.. k l K ol rc;a.J -ı ~~ - J>eı_ ttli~e .... a~mı, paraların ra ar . r 1 onilan sonra og ti 
l~ltı, il; Çok" e),eı:ını, diinn harita· Mmr kralı ua< •ktedir· 
ttt •:ııJ r ~;,;İ 'kl"k , k 1 F k aelnıt 1 V I~ llUt(I aYan k "§ı ı lerin yapıla- ra aru " put Merak un ar 
~ ~htt... tı "'n"rı"tltrnaz kollek~ivonP.r Ne Kadar it n• .,.jrf"n diinva pul 
~ .• ,..... ı er· '1 . T k"l. 1 r a ı ,, • 

•' ~{)ı. ''''''et 1 1 e nı11cuh1"a faz eı. · ı at 8 ~ :l ınih-onrlur. 'l•tıı ıt r> • '""l'Jtı. t:> , •a,·ı~ı . ltı ~"i lltag
1 1 

ııı.lcrdir. Ellerin· , ........ aklılarınm · . n ıııeraklılnrm 
''' tıbl o an h·· .. . T '-·ı!! T '1a olnıa' a l . -"dı koıt . uyuk harp zen· eş~ı ıtt ar.. "h•on 0 1arnk tn ıımn 

~ l',111 "· ek:.<ı)onlurı ~atın al· .-.a,.·1<:1 iı:~ 3., rııı 
t•ı. 11~~ • r ~il '°a. "ıll(a, ) Nlı)mcktN ır. dd"n ne/inrmnn 
~~rı Alırı ıarJl h" "k f T un Nrrm~-~ 1tıı~tl llnya, ı\ ıttı ten ııonra, A n 111!.-: ~ı:::=::ı:::::::::::::::::ı 
~~ >tıı .er dahil" 'wturn ,.e diğrr :!:=:::ımS::····~ooktOrU ff 
ı. "tt .. ~1nltr, ınde ya~a'"an pek 1 D ş . n k ı ft ~~i ı '1ktıt l\aralarımn m'"th" f\'l'CBll rB Ş H 
ılı~\ .... ,li" etrn~11i ,.r .. 1 u ış on ııbah ıo da n i! 

ı~ ı. ivrı .... Anrak ':ı·u".' ~n fakir Hastalannı hejrg "araköy Tünel H 
"- "-lı •lt h · " ~rınde pt 1 • ka ar "" !i ~'l-·~ 'ıııı. ıılıınanl h ( 1 I ak~aıp 19 ı• a,ddesi başında N.:ı ;; 
t~, t lttr,ıııtştnrdır ar u se alet· F. meydanı Tersane c ii 
""' 11~1 ll~T • • • 1 ı 12 d• kabul eder. t 14 den :: 

ismindeki hu artist 
hunclan otuz sene 
en·el şi>lıretinin 
en parlak giinlefr 
ni yaşıycırclu. O za· 
man yirmi ya,mcla 
olan Lurİe· hilhas· 
ı;a Radnenin "e 
Comeille ~ahe~er -
)erinde prenses 
YC kraliçe rollerini 

alıyor: Pari Opcrac:mın en baş kadın 
arti ti sayılıyordu. 

Pnric:;tr. ha:.:layan şöhret, hiraz ı.on 
ra nrnm lrket hudut !arını a~mı~ , .e 
Aıneıika,•a kadar ulac:;ımı;tır. Franı:a· . " . 
elan Kanaılava gi<liyor. Ruradan ce· 
nnlıi J\ ıncrikaya geçiyor ' 'e uzun 
mfülcl .... : oralarda kalıyor. 

Nilınvet hir giin J\merikaclan ,·a
t:mma di.inüyor. Pariıı onn eı.ki ~ölr 
rctini umıtmnyarak hcklemi§tir. Fa· 
kat. hn cf er kt'ndi i sanat hayatm 
dan uzakla!ıYor ve llir kuyumr:u ile 
evfoncrr.k onun işler.ine ortak gibi 
i~tirak ediyor. 

Senelerden sonra ismi unutulan 
arti;;t koca mı da kn) hediyor \'e i~le· 
ri hozuhırak, f aki"' bir hale clü§ü· 
yor. 

O zaman. yani hundan beş altı se
ne e,·vcl. kendisini hir :iki lıatırla· 
yan oluyor ve ona tekrar sanat haya 
tında yer veriyorlar. Pariste bir ik~ 
T' • ,,,.tr. ovnadrktan sonra, nihayet 
meşlmr ''Opera dii Q11at. sous .. (dört 
rncteli~c opera) fiJminde mühim bir 
rol alıyor ve tekrar ismi duyuhıror· 

Lakin, hu, devam edecek bir ~ölr 
ret d~ildir. Çiinkii, T.,ucie ile ~f atha 
artık elli ya:.mda hir kadındır. 

Sanat hayatımla hir son perde teş 
kil eften hu fi1111c1"n sonra hir araha 
kuliihe icindc sefil ,·e miinze\'İ hir 
lıa,·ata celdlr11 TJncie"vi komşufarı . . . 
hilr hir arfüt olarak tannnry·orlar. 
Yalnız. Lncien İtııninde ,.e 32 yaşın
da fakir hir ~enç onu tannnakta ve 
,., indr kendisine bir melrc aramakta 

dır. 
fakat, fakir gencin ınarlanndan 

bıkan Lur.ie ondan bıkmış ve def al ar 

ca e\'indcn kovmn~tnr. 

Tiu ':ı,·::alardnn Pn sonunr.ns.unc1a: 
E, inin cnmlarmı inrliren gencın ha
reketine karı;ı hiddrte gC'lmi~ ''e ro· 

1 
. • kı. k ı'ı'lıliimıiiı:.tiir. 

ve ve:-ın ı çr ere ' 

O 
.. ,"'•el Pari~ eoahneleri· 

ttı:ı: ıenr ~. . l .. h' 
• ·o kraliçe<:ı ıug11n ır 

nın prens<'" " · k 
k 

.
1 1 

k t"' kiflıunrdc yatına ta- ı 
atı o arn ~· 

drr .. 
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ilk ba1im1 Tianrlayı~ .• 

Sibil Şimits 
Alman yddız sinema hakkmda 

1 neler düşünüyor 
F ranıtz: JCacbiı muharriri Jorjsan ro 

lünde büyük kudretini isbat eden Si 
bil Şimita'in yeni bir filmle meşgul 
olduğunu haber vcrmekteair. 

Bu münasebetle kendisini stüdyo 
da kabul eden bir gazeteciye Alman 
yıldız çalışmalarının tarzı ve hedefi 
hakkında §Unları söylemiştir: 

Sinema sanatının bugünki.i şeklin 
den kendi hesabıma hiç bir vakit 

memnun değilim. 
-Niçin? 
- Çünkü sinema ile tiyatro bü 

tiin muvaziliklerini muhafaza ederek 
yürürlerken her ikisi de ne yapmak 
istediğini henüz bilmiyor. 

Yani ~inema ve tiyatro11un gaye 
ve vazifeleri maalesef ayrılmış değil 

clir. 
- Fakat, Şarlo bunu yapmak iste 

mişti zanneden.em. Ve herhalde mu 
vaffak da bir netice alamadı. 

- Doğru söyliyorsunuz, Şarlo ha 
kikaten bunu tatbik etmek istedi. 

Hk çevirdiği filmin söz tcssizliği 
yanında eşyanın çıkardığı gürültüler 
onu büyiik sessizlikten gerçi kurtar 
maya çalışıycırdu; ve belki de de 
vam etseydi daha ziyade tekamüle 
doğru giderek bunda muvdffak da 
olacaktı; fakat Şarlo devam etmek 
ten korktu. 

- Bu korkuda nasıl bir sebep bu 
luyorsunuz. 

- Her şeyden evvel sinemanın 
Amerikada dev adımlan ile ilerle 
yen teknik harel~etleri onu korkuttu; 
çiinkü kendisinin büyük süklıtu ya 
nmda diğer yılclızlann cıkardığ? ses 
ler o kndnr yükseldi ki Şarlo J:>ir tara 
fa sinmeğe mecbur oldu; halbuki ha 
ta etti. 

- Peki, sizce ne yapmalıydı? 
-Bence, Sarloyu bir tarafa hıra 

kalım: ve onun yanıbaşmda Villi 
ftörstii dlişünelim. işte sinemayı ti 
yatronun gayelerinden ayıracak ye 
gane artist!. Bir taraftan tiyatrodan 
istifndeyi bırakmıyor. 

Zaten tiyatrodan istifade etmekten 
nasıl vazgeçeriz? Yıllardanberi üze 
rinde binlerce insanın çalışarak teka 
mül ettirdiği tiyntro biz sinemacıla 
rın şüphesiz ki kt>ndisinden istifade 
edt>~eğimiz yegane sanattır. 

Sa~ece nasıl? işte Villi Förstün e 
s:rlerinde bunu sarahatle görcceksi 
nız. 

Villi Först bir kere sin<'ınanm ka 
T?kterini kntiyen kaybetmiyor. Hatta 
fılme cektiği tabia• mnnzaralarının 
bile onun göziind,. kendine göre bir 
hususiyeti vardır. Yani sahnede yapı 
lnmayan şeyi yaparak, insanla tabia 
ti. insanla makineyi ve insanla in 
sanın ruhunu karşı karşıya getiri 
yor. 
Ru arada da hakiki sinema sanatının 
filmde size gülümsedirini rrörüvorsu 
()u:r. Doi{rusu bu iş pek de o kndar 
kolay dPğildir. 7.ntcn kolnv olmadığı 
için dl'ğil midirki. . inemn ile tivntro 
yu birle tirml'kte dahn emin bir lmca 

ı('lt '"' ırınc1 h·· .. .. Ü )eri saa •ı ~ ~ ıı:•l:t,· l " ut1111 clevlet- ; S 1 ve curn• ~ n :• 
'''-"' ''"f'ka~a ıııırrlf'r namına ıla !IH. 18 ae 'kac'lar paraııııdır. ı l"Ü 

ı.llllırd Jltılları ~ıkarmış1ar 1 ı •
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mak yolu buluyorlar"? • 

la bizim Hililiair • 
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Fransadaki polis hafilJesi teşkilô.tı: 

"Sürete,, nin Maceraları 
Yazan: Volfgang Haynrlh Tefrika Numaraaı : a 

Sabıkalı, teşkilata şef ?! 
Zabtlye nazırı Fuşenlo sevdlA'l mabk4m Vldok, "Sllrete,, yl 

kurdu; "Emniyet dlrektlrll oldu ı 
Tarih 1815! Naırolyon Boııa

pnrt, Scnt Elen adasına nef)
olundu; fnkat Parü, bir türlü 
sakinl~mcdi. Her ıarnf, ~imdi 
tsküinden kat kat kan~ık! 
Ocak· yanıyor, 1'azan kaynıyor! 
Zabıta. polü, umumi karg~a
ltk kar~ıjında ~O§ırnu~. kalmı,, 
elleri böğriinde duruyor. Jozef 
Fwc,., Otranto Duluuıı, Frama 
hiikıimetinin muktedir :abtiye 
na.:ırı, ate,~ pü.,kürüyor. Bu her 
fo çare arıyor. Makam odanna 
Vidok adlı birisini çağırtıyor. 
eskiden sabıkalı bir suçlu ve 
~imdi üe :abıta memuru olan. 
bıı udama, ''si.:i çağırdım; çün.· 
kil bana ~izin. bi/Jıa~sa mahir 
ue siiratle hareket eder bir 
adam olduğunu:u sö)·lcdiler. 
Sicilini:, burada! Yani sabıka 
kayıtlarını::! 'Arkarıı:da kalan. 
ya.~nyı,ını::, yani «eçirdiğiniz 
hayatı hiç .de f az.iletkôrane bir 
önıiir df'ğil! Ne gezer; bilakü! 
l\'c dersini: buna?., diyor; Vi· 
dok· da, karanlık bir tcbessiim· 
le: 

vet ve aelahiyet verirseniz, size ta.bi 1 
im! 

Ve .. Sürete,. I 
lıte t 81 S te Napolyon Bonapar 

tm Sent Elen adasına nefyini takip 
eden günlerde, Pariste "Surete,. için 
bu suretle ilk adrm atıldı. Zaptıye 
nazın ile eski aabıkah, yeni zabıta 
memuru arasındaki bu o zaman ga 
yet 8İzli tutulan konu,mada t} 1? 

Suçluların takibi mak.sadiyle ku 
rulan bu .. emniyet,. te§kilatmın ha 
ıma, eskiden Banyo zindanında 
mahpus bulunan Vidolc::, direktör o 
larak getirildi. Vidok, önceleri yal 
nız, kendisi gibi evv~lce su iıleyen sa 
bıkalılarla beraber çalııtı. ..Surete " 
kısa bir müddet içerisinde Paris haya 
tında belki de en çok korkulan bir 
kuvvet mahiyetini alarak umumi bir 
tesir icrasiyle, bir çok lcitiyi sindirdi. 
Bu teıkilat kurulmadan bir türlü fa 
illeri meydana çıkarılamayan ıuçlar, 
timdi çarçabul{ auçlularmm tesbit 
ve tevkifi merhalesine varıyor en 
karanlık görünen va'kalar bile aydm 
lanıyordu. Bunda da eskiden aahıka 
lı bir suçlu olan timdi ki ••emniyet., 
direktörünün keskin görüşü, Cleqşetli - Sem dedi, rr.ösyö le Dük, şiın 

Cli zabıta memuruyum. Mazimi oldu rol oynuyordu. YidolC, bu suretle 
ğu gibi bırakmak, tozlanmağa bırak sonradan yetişen polis hafiyesi tipi 

nin yeti§mesine yol açıyor, kendisi, 
mak lazımgelir. Böyle daha doğru o detektif tipine Örnek oluyordu. 
hır! 

Otranto Dukası! " "Surete,, teşkilatı, demir gibi sert 
Duka, tebessüme tebessümle mu bir disiplinle idare ediliyordu. Fakat, 

kahele etti: yavaş yavaş buna ve Vidoka kartı 
__ Ben, "sevabıkı ah'val., e t:>ak'a muhalefet baş gösteriyor, muhalefe 

tin kuvveti gittikçe artıyor, hücum 
rak. hakkımz<ıa P i\aen 'bir kanaat Jar gittikçe şiddetlepiyordu. Günün 
hasıl etmiş değilim, mösyö Vidok ! birinde de umumileşti, bütün Fransa 
Benim yaşadığım devirlerde, bu gibi bu kadar korkunç bir kuvvetin vakti 
şeyler unutuldu. Ben, neler gördüm, le Banyo zindanlarında yatan bir 
neler l Kimse hakkında mazisine ba mahpusun elinde bulunmasına karıı 
karak, buna göre evvelinden bir hük ayaklandı. Bütün ahali, bu vaziyeti 
me varılamaz, bir karat' verilemez.! şiddetle protesto ederek, bununla 
f:akatr size bir sual so.rm~ laznn ~e meşguldü. Ve sistematik hücumlar 
lır. Sual de, şudur; eıze ıtımat edile karşısında "emn"y t ··d·· ·· ·· bT G.. ·ı b"l" ., • ı e.. mu urunun 1 ır,.. uvenı e 1 ır mı' mevkii sarsıldrkr111 sar ld N t" · d M d · · b · · ·ı· • :.- sı ı. e ıcesı e 

- a cm 1'1 enım sıcı ım, yanı Vidokun azledilmesi old O l 
b k k l 1. · d ·· .. u. nun a 

beraber, kendi adamları da, "Surete,, 
den çekildiler. 

Onun yerine, te§kilatın baJma geti 
rilen polis komiseri Alardı. Bu ada 
mın mazisinde dokunulabilecek her 
hangi bir şeyin mevcut olduğu ma 
lum değildi. Kendisi, doğru, eğilmez 
bir kimse olarak da tanınmıttır. 

Selefi Vidoka gelince, daha uzun 
zaman yaıayan bu adam. - 185 7 
de ölmüttür. - Bu kadar uzun müd 
det yaşamasına rağmen, artık gölge 
de kaldı. Hiç kimse, gerek suçlu, ge 
rek te suçlunun takipçisi olarak şahsı 
na karft ayni derecede kin oolenen 
ve kendisinden korkulan bu eski 
mahkumu, it hayatında faal bir hal 
de görmek istemiyordu. Hiç kimse! 

Fakat kendisi gün günden unu 
tulmakla beraber. kurduğu tetkilit 
da günden güne inki§Bf ederek, büyü 
yerek F ransanın en kuvvetli emniyet 
t~kilatı derecesine çıktı, o mahiyette 
görüldü. Paris suçlular muhitinin hu 
ıusiyeti ve beynelmilel karakteri, 
muhtelif milletler tebaalarından kim 
eelere, bu tqkilatta vazife verilmesi 
ni icabettirdi. Dünyanın hiç bir ye 
rindeki polis hafiyesi teıkilitmın, hiç 
bir zaman bu kadar beynelmilel ma 
hiyet almadığı, bu kadar türlü türlü 
renklerle boyanmadığı, bir hakikat o 
larak kabul edilmiıtir ! 

•·Sorbon,, üniverıitesi profesör 
Terinden Adolf Bertiyyon, uzuvların 
ölçülmesi usulünü esaslandırdı. O 
nun sistemi ••yetiJmit bir insan vü 
cudunun muayyen bezı uz~lan ar 
tık büyümez, değiımez. ve dolayisiy 
le iki kitinin biribiriyle kar~tınlma 
ması için ölçülerin uyup . uymadığı 
nın gözönünde h:.tulması yeter!,. ıek 
!indeydi. 
. Bu suretle de, ilk defa olarak za 

b:ta tahkikatına ilim girdi ve bu siste 
min girmesi, bu sah.ada ilmin rol oy 
namasrna ba§langıç tctkil etti! 

r(.A rlum ı·ar )" 

• İlt..nbul Kasaplar CemlyeU idare heyeti 
dUn mezbahadaki merkezinde toplanrnıı, 938 
yılı bUtçulnl tanzim etmııur. Toplantıda Ti 
caret Oduı esna! ıubeıi direktörü IUzım Yo 
rutmaz da hazır butunmuıtur. Diğer ceml 
yetıer de ııra ile idare heyetlerini toplıya 

rak 938 yılı biltc;elerinl huırlıyaealclardır. 
• Ecnebi bir mUesııe r J taratmdan, tatanbul 

da hUkOmet buabrna bir balıkyağı !abrlkaar 
kurulmuı kararlqtırılmıotır. 

• Demlryolu aa.nay1l ve lşletmeal Uzerlnde 
ataj rörmek üzere, Devlet Dt>miryollannda 
çaıııan mUhendlı, uııta ve işçilerden 20 kt. 
ti Almanyaya gönderilmtıtlr . 

• tktıııat vekA.leti Galatada yapılacak yol. 
cu aıılonunun 289 bin llTaya yapılan ihale 1-
ılnl taııdlk etmiştir. 

• Devlet Havayolları, Ankara - Adana 
hattı gU.ı:ergG.hmcla bulunan Karamanda bir 
emniyet meydanı teaıııne karar vennlıUr. 

• Sıhhiye vek&.ıeti mUsteoarlığına hıtzıı. 

ııhha umum mUdlirU A11mm tayin edileceği 
haber verlllyor. 

• SUleymanlye camllnln avlusuna parke 
dö~tllmealne karar verilmiıUr. 

• Yedlkule dıtında bulunan blrkac dUk. 
kl.nla kahvenin çirkin bir manzara te~U et. 
Ufi JörlllmOo ve belediyece tstımlllklne ka. 
rar verllmlıUr. Burada bir park yapmak ta. 
•avvuru \·ardır. 

• Dahiliye huauııl kalem mUdilU Ari!, Em. 
niyet mUdUrlUğU daire Amlrlllderlnden birine 
tayin edilmek Uzere vazifesinden ayrılmıG. 
tır. Huııusl kalem müdUrlUğUnU muvakkaten 
parU bqııckrcteri Ziya idare edecektir. 

• Geçen yıl Ankarada yapılan köy Eatt. 
menleri te~kil&.tma il&vı olarak bu yıl da 
69 köy okulunda çalııacak namzetler uki 
oehlrdcn gelerek yerlerine hareket etmlıler. 
dlr. Tedrisat llkklnunda bqlıyneaktır. 

• Hukuk ilminin yayma kurumu ıenellk 
konteranııanna 11 Ukklnunda Ankarada 
bqltyacak, iki nisanda bitecektir. Kon!e. 
ranslar her cumarteııl verilecektir. 

• Anadolu ııahUlle Rumeliyi blriblrlertne 
bağlamak 1lı:ere, Beykozla Ycnlköy arasında 
gecenin muayyen bir saatine kadar npur 
i§lıtllmeal temin edllecekUr. 

• A.l!alt yapılacak caddelerden çıkarılacak 
taıııarla bUyUk caddelere muvazi ııokaklarm 
tamir edllmeıılne karar verllmlıtır. 

• Tramvay şirketi, ilk ,.e orta okullarlle 
liae lalel::tlerinlri tramny paaolarını derı 

yılma mahlJU.I olarak ve talebenJn Ikamelıt.. 
hı füı okul aruındaki me:ıateye inhisar et.. 
tırmiıtır, beledly~ de bunu kabul etmlyerek 
bUtUn mektep pasolarında zaman ve mekAn 
farla artmakıızın bUtUn ıet>ekeye te§D11Unl 
iıtemloU. Şirket tieledlyenln bu talebini ka. 
bul etmediğinden meaele Nafia veklletlne 
intıkal elnilf, bu llüau.ta veilletle şfrket a. 
ra.amd& ınUz&kıreler ... bql&mJJtız.. 

• BUyUk Menderes üzerinde yapılmakta o. 
lan bUyUk beton arme köprünün lnf&&tı hay 
il llerlemtotır. Köprü, kış tamamen butır. 
madan bttmı, olacaktIT. 

• Devlet Havayolla1'( tara!mdan hnilre 
yakın Cumaovuı nahiyesinde yapılmakta o. 
lan ılvll hava meydanmda 7000 liraya bir 
hava iııtuyonu binası inıa olunacaktır. 

• Eııkltehlr halkcvinde bir resim ıcrglaf 

açılmışttt. Sergide yağlıboya, karakalem ve 
auluboya olmak üzere 200 parça eııer vnrdır. 

• Dtyarbeklrdc i~a edilen halkevl blna.. 

Aralı kırı1d• 
Ortaköyde Tanaıın fınnınd~ 

30 yapnda Harun vatman Şf'I d~~ 
resindeki tramvaya atlarken tJf' 
ıol ayaf'ı kmlmı~, hastahaneye 

mııtır. ~ ,..J 
ALACAK MESELEStNDf: c(J~ 

melikavağında oturan bılılc~'~ııP 
neli Seyfi ile yanında çatııan tll~ 
cak meselesinden kavgaya tU ~ 
tardır. Seyfi biraz fazla krttnlf•dıl' 
nı çekerek Yakubu sol kotun ıJe).d 
surette yaralaıruıtır. Yaralı 
hastahanesine kaldınlmııtır. )it) 

TRAMVAYA ATLAYA~ ·aa 
DİS - Vatman Hayrulla~ın ~eıı 
deki tramvay arabası Harb:Ye. 
ıime gelirken elektrik tirketl , 
öislerln.den Felari tramvı~I aııd~ 
tutunamıyarak düımüı. yut ~ 
ralanmııtrr. Mühendis yerdetı ıoİf' 

·· · ı..u um et ca vatmanın uzerıne ıı c f(t 

müıtür. Mühendis mahkerntYc 

tir. O,; 
AY AÖI KAY ARAK ptJŞ1' 

·11dC 
~ikta,ta Kılıçali mahalle•• bir 
50 ya~ında Zeynep is:ninde ytl'~ 
evvelki gece evine dönerken 1 ~ 
yarak düşmüı. bapndan aftralı' 
yaralanarak Beyoğlu ha9t 

kaldmlmııtır. _/ 
~--~~~-~----

N!tan töreni ıı' 
"Yolların Seıi., mecmuası ~ 

kada91mız öğretmen B. Faııl .ııe 
Ülküer ile. Yanyanın tanınn'l1f .• .ıı ,. ııır 
mensup Bavan Münevve; ııı ~ 

J rıer I' 
renleri Kuzıuncukta cıavet 1 

runda yapdmııtır. ·ııi tf 
Değerli arkadapmm ve et~eri' 

eder, iki tarafa da saadetler' 

A.11 Nuri Dllm•Ç ıJ'fl 
.. ,~ 

Muharririnden ve e1ki Jont~" 
Tunuslu Mahmut pap. danı' • . "~ bık Roterdaın ba.ffehbenderı ~ 
azasından Abdülkerim ~~.11~ ~ 
kainpederi ve ziraat enıtıtu• /) 
cümanr Orhan Dilmeçin ba~ftil 
ri Dilmeç dün gece vefa~ e!tol r 
nu:esi Kadıköyünde Muhurd' J 
nncla Ne§e ıokağ'ında 37 nuııı' l 
ncıinden bugün öğleJen ıonrl:J 
nlaralC Karacaahmctlel<i aile 1" 
nına d~ineai1ecektir.. _J 

HURUNa abone~ 
nuz ve abone ed 
____ J, 

aile 37 metre ıenlıllfindekl b0>:~ 
rm açıtnıa töreni yapılmııtıt· ıı rfll'I 
ıımm bUyUk aalonu 2000 kfşi)-1 
alacak kadar bUytıktnr. sa ı a ayıt arnn e ınız e, .. goruyor 

sunuz, ki bana itimat etmek, güven .................................... , .. ~ .............. ._ .................... ..-..;.. ................................ ~ ............ ,... ........ ..., .............. -.. ............... ~ 
mek yerindedir. 7-ira, bunlara daya 
m1arak, beni. polis yapılmadan evvel 
misafir edildi~im Baguoya beni tek 
rar göndermek, her zaman için pek 
ala kabildir. r 

- Gercek ! lnsanlar, korkuların 
dan ve mc~faatlerinden istifade edile 
rek, el ve baskı altında tutulur. Ve 
sonra, suçluyu suçludan daha ıyı 
kim anlar ve kim daha emin takip e 
dcbilir? Benim yeni ve fevkalade bir 
fikrim var ! Bu hususta v~ bu esastan 
gayet parlak bir fikir! 

Zaptıye nazırı, Vidoku kolundan 
kavradı, pencereye doğru çekti: 

- Şurada, aşağıda Parisi görü 
yor musunuz? Pariste artık hi'j kim 
se tek durmuyor; rahat, huzur deni 
len şey, kalmadı 1 Ben, buna çare ola 
rak yeni bir §CY kurmak istiyorum. 
Gölgede çalışac3.k bir kllVVet ! Öyle 
bir kuvvet ki Parisliler için bir sır 
olarak kalacak ve onların faaliyetle 
rini geceli, gündüzlü, kendisini gös 
termeden tarassut edecek! Meçhul, 
esrarengiz bir kuvvet! Ey, siz haksız 
lığa kar§ı nçılac:ak bu gizli mücadele 
yi sevk ve idare etmek ister mısınız, 
Vidokr 

Nazırla memur! 
İkisi de, gözlerini birbirlerine elik 

til!:!r. Sabit ve oldukça sürekli bakr~ 
1ar ! Zaptıye nazırı cevap bekliyor 
du. Eskiden suçlu olan ~imdiki po 
li' memuru düşünmüş, kararını ver 
mi~ti. Ağır, nğır, şöyle dedi: 

- Her insanın içinde iyilik ve fe 
nalık denilen şeylerden eser mevcut 
tur, mösyö lö Dük ! 

Fenalığı yapan, onu en iyi tc:nır .. 
Ve tanryacaktır ! Beni seçmek~~ zeki 
davranmı~. isabet gösternıi~ bulunu 
·orsunuz. Ev er bu hususta bana kuv 

Dünkii. tcfriluı, )'anlı~lıkla 
takdim 1JC tehirfor yapılarak, 
romanın. nmanen ~cyri deği~ik 
bir ~ckildc çıkmı~tır. Brı kan· 
§ıklığı diizeltmek için, t;ıkmı~ 
olan bazı parçaları dn brı sayr 
dahi trf rikay", n.•lındnld sıra 
ifo, tehrar hoyııyoruz· Bu satır
lnn takiple, cnıclcc okunan 
bazı kuımların te/;rar okunman 
.mrl'tilc, ronı(lnın muayyen ser 
1·i hıılunnıu~ olacaktır. 

V aytr.np/, .~ato:ıwıdaki oda· 
~mda ilan.• r.enr/{ fon 1/ohen· 
hal{. karr.u Gittn Randol/e şö)
lr! diyor: "Srrnhnt<! çıl.·ıJ tarihin 
olarak. Nncli ta kin f>drn haf ta
yı te.•bit etmek i5tedim? ! .. 

Gitta, gözkapaklarını indirdi: 
- Bu hususta tamamiyle arzuları· 

na tabiim! 
- Teşekklir ederim! 
Hans Georg, ayağa kalktı ... , Gitta. 

nm kendisine eliııi uzatıp uzatmıyaca. 
ğını bekledi. Kız, bir anlik tereddüt ge. 
çirdi ve sonra elini verdi. Delikanlı, i· 
ğildi ve dudaklarını onun ince uzun 
biçimde güzel eline bastırdı, tekrar iği· 
terek, sür'atli adımlarla odadan çıktı! 

Bu yıl her zamankinden daha erken 
yağan ilk karı, ılık rüzgarlar eritmiş. 
ti. Şimdi yalnız ormanın gölgelik yer· 
!erinde kar vardı; fakat. tarlalar ve 
çayırlarda artık kardan e!er yoktu. 

İhtişamlı bir sabah, her tarafı ay -
dınlattr. Gittanın, Lindenhof çütliğini, 
mes'ut çocukluk zamanını geçirdiği 
o sevdiği evi yeniden görmek arZU8u, 
bir tahassür halinde içini yaktı. Kah
valtıdan sonra hemen yola. dU.zUldU .. 
Sür'atli adımlarla Cedler galerisinden. 
Ge;ikli • holden ve ~ato • avlusundan 
geçerek, geni1' bir nefes ahı,la Köprülü-

Edebi .Roman; aı1111 ------ Y.azan : Maka El 

SEVGi UVANINCA .. 
kapıdan d11anya a.dım attı. 

GUne3, ne harikı.ılade ııık saçıyor
du. Hava, hemen hemen mavıim yazmış 
gibi sıcaktı. Gitta.ıım içi açıldı, içinde 
bir ferahlık duydu. Şatonun bayır yu· 
karı ormanını yokuş aşağı indi ve ol· 
dukça düz bir istikamette Lindenhof 
~iftliğine çıkan tarla a.raaı bir yola. 83:_P 
tı. Gittanın kalbi, avluya. yaklafbgt 
nisbetle daha. fazla. çarpıyordu. 

tşte, çiftliğin damı gözlerine gö • 
ründü. Adımla.rmı sıklqtırdı. Parkın 
kapısı açık durulordu. Gitta, çekingen 
bir tavurla. içeriye girdi. 

Ağaçlann yapraklan dökülmüş 
da.ilan arasında bir çift karga gaga 
vuruyordu; Gitta görününce bunlar, 
gaklryarak uçup gittiler. Tarhlar ve 
gUl fidanllıkları, çam döküntüleriyle 
kaplıydı: evin pencereleri de kapalı ... 
Her şey, metruk ve biraz hUzünlü bir 
manzara belirtiyordu, .. 

Yarı yolda, Gittayı kahya kadın 
Krestsents karşıladı: 

- Ah, muhterem Froylayn effedcr. 
l!liniz şimdi muhterem Frav demem i. 
cap ~er ... Ne hat bir sürpriz! Tam 
ben de efendilerimi düşünürken ... An. 
nenizin sıhhati nasıl? 

- Çok şükür daha iyice. sevgili 
Krestents ! Annem, şin1di Meranda bu. 
Junuyor. 

- Biliyorum, biliyorum! Bana ora. 
da.n bir kart.poıW yolladı. Peki ya siz 
nuılsmız, muhterem Frav? 

- Teşekkür ederim .... İyi! 
- Böyle olduğunuzu i§itmek. beni 

ıevlndirir! Eh, Her Haruı Georg, se. 

vimli ve iyi bir insan. Her halde böyle 
güzel ve değerli bir kadının kocası oL 
mağa layıktır. Biribirlerini seven iki 
insana, böyle hiç ğtiçlük çekmeksizin 
birleşivennek saadeti, ne kadar sey • 
rek nasip olur! Ve böyle oldu mu, 
doğrusu tebrik etmek, yerindedlr ! 

Gitta, içinden düşUndü: 
- İyi yürekli kadın, bir bilseydi! 
- Bir parça. içeriye girelim mi? 
- Evet, sevgili Krestsents ! 
Kahya kndm, evin kapısını açtı ve 

Gittanın önden yilrümcsi için geriye 
çekildi. Koridorda serin, biraz nefes 
tıkayıcı bir hava hüküm sürüyordu. O. 
dalara da meskun olmayış kokusu sin. 
mişti. Mobilyelerin iistleri örtUtuydU: 
bütün içerisi soğuk. Hatta Gittanın kız 
lık odaııı bile, genç kadın üzerinde ar. 
tık o hatırasında beslediği mahrem tc. 
siri göstermedi. Filhakika, kendisi 
son defa buradayken. henüz güller aç. 
tığı gibi park da daha sonbahara has 
güz.elliğini muhafaza ediyor vo latif 
bi!' ılıklık. evi. içerisinde oturmak 
isteği uyandırır ve rahatlık verici hale 
getiriyordu. 

He• ~ey1 hafızada ne kadar başka 
türlü görünüyor.... daha güul, da ha 
cazip... Gitta. · birdenbirı> kendisini 
burada yabancı hissetti. ÜzUcU bir ha. 
yal inkiı-;arına uğrayış hissi. ruhunu 
ürpertti. 

Sadece bir ~Y söylemiş olmak için. 
Gitta, kahya kadma kardeşini anne • 
rinin yanından buraya göndermek üze
re ihtimal ME'rana l!ayeh~t edeceğini 

:ı.nlattı. Vefakar Kreıbert.8, iki elini 

.. : 
birde:l hızla bqma kaldırııf 1' 

- Ya, dedi, genç karısı bUoe' 1 
buk yanmdan ua.kl&flrt3• lt 
ı:;e der? 

- Maalesef, bu hususta. ·ıı 
bir ş~y yok! Ey eimdi, sc''110fı 
sen~. ben artık gidiyoruJ11· ol~ 
meğine . tam vaktinde evdt 
t . ' erım. rJf 

- Bunu anlıyorum. -Yııl_,,.; 
yemeğe mecbur olursa, ) ~ 
Haruı; Ge.>rguıı için9 sinmetı 1'~ 

F..ihya kadın, Gittayı pJf"/., 
sına kadar teşyi etti. Gitt•• ..ıl 
tiyar ka.dma veda ederek, ~~~ 
Vaytenek yolunu tuttu. sır~ 
geçerken, nal se!leri işitt\1 
durdu. Bu yalnn~ Haruı GeO ~ 
di ! MUli.yim, donsuz .ha'Vll 
her halde! , fl 

Ta.hm ininde isabet va.rd1~1 'f. 
tanın kocası scökünetti. Ot tJl 
seçince, bindiği ça.li.k. kıytıl:;; 
tr, mahmuzlayıp Gittanın ~~ 
laştı, onun yanı sıra gide! Gitti 

- Sabahlar hayır olsuJlr 
mcde miydin? tıl (/ 

- Lindenhoftaydım, l19 
"' 

- Her şey yolunda JJlf 0
, 

- Evet, teşekkür ederiıı'~f..I 
- Ben doğru Riydava gid ,r.ı 

rada demiryolu inşaatı il~ 
işi halledeceğim. Eğer ,.~ tJl'i' 
mez.sem, rica ederim, bent j 
meğe otur! - ıJt' İ 

Elini spor kaaketine gôt,,? 
rısmı selamladı ve atın~ 
ği istik'\mete döndürdli. 

'(.4r1'11 



9 - KURUN 9 lKINclmRıN 1937 

---- -

. aşvekil · PrOğramını Dün Mecliste Okudu 
kat· < 4 Ü-.öi..ı~ betinde az çeıitli fakat çok miktarda 

istihsal terbiyesini verınek _ve bunun 
en teknik ve iktisadi tekilde nasıl 
yapılabileceğini ve piyasaya nasıl sev 
kedileceğini öğretmek icabecier. 

niyetle karıılayabilmek için elveriıli ~ ~anplmaz,, bununla ~~ber hi~ l 'telimeleri ile kastedilen hareketin 

bö
'lgelerde yeniden ökaliptüs orman bır pıy••• ..L. ba•ıbot de:::.:

1
dir a 11 ..- c:m ,. IS.. ,, n. rasyone etme rasyone11e§tİnne 

lan yetiıtinneğe ve diğer bazı lüzum direktifi verilmittir. · li .. f 'd . A gaye ,, ro 1 ı0 ·~"""<m devam) 
/ltalq Prrık alıib . """ !ı çiftçi . 

3 ı etmek 
ı llıı İ.ni-ı~e toprak dağıtmak 
aıı ••ııQk k lfe ~ . anunları çıkar. 

· t 'l'ij .. L :nın lıiUcrnüd .. 
tı..L ·ı ·~\ıftr' . ur. 

"Vl e .. ı.• aıles' · \' Ccgi h' ının çah•arak 
•t~ . - ır top ... :. 

r ta lçin 
8 

"' I raıı;a malik olma 
ı. .. 

1
" 1 saYrn ~~ arn bir temel ,.e 

•ıo gcıı. . aıı;tay M 
çiftçi ~n l11uuai ıı. f!mlekette 
t;ı •ılesini §~rtlarına göre 
~h01d11ğq tn geçınt-biJmesi için 

'""' h opr-:; 1· t
0
., ~·e al t ~,a ma ık olma-

.. ,.,.,., ernın t 1. 
Pat~al c•rıırı lıich. e meıı. ve b!.. 

61' d.ı .. anmasına .. ır sehP.p ve !!uret-
·-~~ · '' ,., ve eld ~.. •ıı l'tUf trneırıek 1 A f'n çıkmasına 

llıder Us kesaf /zımdır. Her höl 
'fC llık ~irıe .~ ıne ve toprak n-

. ahi 1 gure b .. . ··k . . 1 geıı· ~erin· . U}u ~ıfçı ,.e 
O"' iİt 1 . ' §lığini ın ışletehilecekleri 

~oır ı_ eınıı ·l d l[•nu 
1
.. an ıra"ağız. Bu-

1tl n a,·ih · 
't ~ etıtı ayarak hÜ .. a~nıı hiran ev-

t 
~~ kararı dvuk Mecliı;e tak

ı \'a A.ı\ l' V n avız. 
lıQ ttalar ASITALARI 

Yiik ~ .. rtıa geli lla.J~ UçüL h·· """': Umumi,·et qtın I[ Ut.. · ı ! 1rt
1
,.,_ ._un tıf çilerin i• · 

ı . . •11aıı; • ·1 :ı 
,. tedhir tın gereke, ıyı eştiı:mek ,.e 

'1-...:ı. ler alı n kanunı \'e tek 
· ····!(! nar. k Oi~ rı oı 1 a trr. 
·ı lr>Ji • 0 rnaı~ i'- .. .. ıt ~d; Plirı bil ~ere en kuçuk 

· ~~~eleri i,: ~ır çif ı hayuana 
t -._, te,. • ı,.. 8 kanının tP.mininr. 

pi 8tderı lllıun · k .• :~e .. Ve ha . çın ·redı kolay 
· Ç,f,.

1
• 'ttııı,.oc,, cı:::den i~tİ$na gibi 

\ el. ·•at <'d ·ı iıı t. 11ldek · . 1 ecclıtir. 
1 oır ı ıpt'd • . ~tle l>rogr 1 aı zıraat alet-
~. ''ı l~hdif 1• ~~ darhilindt: ft-nnAı 

I(" •çı lıiıl 0Yliiler ~ 5a1ışılar.aktır. 
'4rı!tatik ,. ıçın umumivPl 1e 

ili;' hijYiik e f ~y~ah bulu;,.m. 
-~ h l<öyde çıfçı1ere ta,·siye 
•~, ~l'nıan ve ~akrn köylerde 
"teı ı l0>·loı. ?11akıneleri kullan· 
lıı ııa]· ... rın 't t. 1ne gef •

1 
ayrılamayacağı 

~'İ1>ı• ırı rnelidir., buyur 
;ı. ~ lıe, hu • 

•"f.~ '"etil ııetıceye "t·· k 
• \o ~'llM'ı ecektir go urece 
~~tıif 1clteti : · 
J't~ ~ \a\;ltn ,~kJi"'!, l!U ve toJr 

it, -~ ica ın an zır.at bölgele 
il p eder,. buvurmnr h • ...)& 

' lıer~~it ıirai ı: ' tJ :~ b ıı.a1kınmavr tes-
l ı:ı11"ıı ,.

11 
' .~ Yol takip ed.ile<'ek 

" ile .lıt~ oı~l §artları , .e hu 
~ ı bQ ti ~hnı· zıraat şekli ve malı 

Ctt• ·lt) t ed '] k ~İl ıt'ııı 'llıak ,. ı ere program-
.\t. t~dh~ ilıcr e hunları tahak 
~ t~~tl~r al e gerek~n kanuni 
erı-ıı :'ili\ Sİftç?1•caktır. 

~ ~~ ~~etil\ k •ye verdiği clera 
ı..:~tİirk qtte ~ldkret Ve refahını art 
~ ~..._ •ıuna.. ba "'j--1-
~ ~Üat ·u~tak ga g KUT. 

'

tCllt .. 'l'ılıiı Yolu her fırsat 
<lv·· "e b' 

·b a 1) urıuı ızzat ziraatle 
"t ~et . ecek 1 Ilı .. t~. tı'nı•f esas ar mey 

ı..ı.... lf l " ır. Bu .. ·11 
r~J ~i~J'll ikJ·Q d~la ~un. mı ete 

~ 
C. 'lll n çıftlıkler en 

~t•! ~t'- tcraj ti . . d b.l <ttc) ~ ıçın e ı e 
),.;ı_ er " ÇaJı§mamn n b" 

:ot "it ereb·ı e u 
L"Qj.;ı Ctc fiL ı ecegı"''ni b'' t'' 
"li}'" 'it~ 111 g" • u un 
•i~(~ ~\t halind:ren ~ikir ~e e 
l,tt '-il jtta~cı81n b T urk çıftçi 
'lij~~"'' 1~liy]c ~ l'ku en büyük 
~ .. ılill'ıct !"anla ır 1 te daima 
ı.:1:-ıt t de A Yad edeckti·r 
. , t l llı.t • "'t<ı.r· rk .. . 
~h "1.tlu ÇıftlikJe ~ b~~ . izinde yü 

'~.ı 'lttı-ı 1lduk1 rı utun müeaae 
-~·' arı böl ·) ·~.. ı için .. geler ziraati 

blltı~ ~~ ve ink ~umune çiftliği 
le ~I\ •Qr dcvıe~fa~ ettirmeği ve 
l'i datjı tır8 ·h . elınde bulun ~ it ccf · ı tiy an 
~ hu ıle~k aca göre yeni 
~ ~~ tılcıtJa a o~a? diğe" çift 
~ ~ fa'l'at\k bnı ıdare ıiıtemi 

~lt~llı l)~~lı 1'İ ulunduklan böl 
l. ; "'l\ ~c:>et taat u 11 . . 
~~ıt.f3''l'i kc'~ek h~u ennı ;e 
~lıtı U ~knclisi i i ıznı~tlerıni 
~ lı~<4, Si\tla ç n vazıfe say I ~\ı ltt. bir kan~akında yüksek 

~ .~~lij n layihası su 
L -qı,. J))• 

~·~,. ~I >: Clı\)ı L • 
"'il • "-!I' • oır 

~ lit~ı lllu:• kalkın raayonalizas 
' ~h~tita affakıy ma davamızın 
~cı~ıı?lli;etirtıil b:knsurcdur. 'tl lı, •- et "erdi.... rmından bü 

• ·ati .~l'tı ı gımi · 'tıı ~l'l b o arak z ıstandar 
~~. !\~ .u isti tahakkuk etti 

\ ~~ 1\ •ti~r~a);:bttc itina1ara 
d..:'1•~~ a§lamak ica 
~ h Çok 

~r rn.ıçcfitli fakat 
-·"Clllau}d . azar 

en ımkan nis 

z· tte bilgi 
Her meml= bu davayı. müstah 

sili te§kilatlandırarak ve bilgiyi tam 
zamanında ve devamlı surette köylü 
nün ayağına kadar götürerek hallet 
miştir. Ekim ve mahsul zamanlan, 
bağlan, tarlaları, bahçeleri ~d~ ~ 
drm dol8§8cak, köylüyü sanu_m~ ~li. 
kasma olduğu kadar nisbet bi~gı~ı~~ 
de inandıracak ve filen bu bı)gısını 
gösterip isbat edebilecek genif bir ri 
raatçi ordusu memleketimiz . için ide 
aldir. Bu istikamette çalıfmalarımrzı 
genitletmek azmindeyiz. 

Bu sene yayla mıntakasında bu 
şekilde bir çall§maya baılan~~kbr. 

Bütün zirai mahıuUerimizı tıcarete 
elveritli tiplere irca etmek, mıktarlan 
nı arttırmak ve bilhassa dıf pazarlar 
da rekabeti düıür.erek istihsa: mali 
yetlerini azaltnıak için devamlı ve 
dikkatli çalıımalar hafta saydığımız 
vazifelerdendir. 

Bu mevzuda mahsullerin miktar 
kalite, ve maliyetlerine zarar veren 
ve yeti§tiricilerin emeklerini ekseri 
ya heba eden nebat ve hayvan hasta 
lık ve dütmanlan il,e mü~dele~ kuv 
vetlendinnek ve muhtelıf bölgele~ 
de ilmi tecrüb~ler yaparak bu müca 
deleyi usulleştirecek ve memleket va 
sıtalarmdan istifade imkanlarını a 

raştrracak istasyonları çoğaitmak. 
Her çeıit mahsul için verimi ve 

kaliteyi yük~)tip, maliyeti dütür 
mek bakımından en uygun ve fayda 
lı fenni yeti§tinne ve çahtmausulleri 
aramak ve iyi tohum, iyi fidan ve afi 
temin etmek. 

Ziraatte mühim amillerden olan 
toprak kuvvetini koruma vasıtalarını 
murakabe altında bu)undurar&k bun 
Jann baıka maksatlar için israf edil 
memesine ve memlekette • kimyevi 

gübre fabrikilarmm .ürade ku~lması 
na ehemmiyet vererek bu yolda da 
toprak kuvvetini1' arttırılmasını te 

min eylemek büyük önem vtrd:jimiz 
itl~r olacaktır. 
Toprak mahiullerimizin miktar ve 

kıymet itibariy!e batında gelen buğ 
dayın fiyatını değerinden qağı dütür 
memek ve hem çiftçiyi, hem müsteh 
liki dütünerek koruma~ için alm~ 
tedbirleri idame ve genııletmek daı 
mi bir stok muhafazalına imkin vere 
cek yeni ambar ve silolar inp1ma de 
vam etmek kararındayız· 

Hayvancılığın tetvikine, hayvan 
cinsinin ıslahına ve çojalblpıasma ve 
hayvan mahaulleri endüıtriainin iler 
Jemeaine ait olarak parti programmm 
yüklediği vazifeyi dikkatle yerine ge 

tinneğe ça)Jf8cağız. 
Taze meyve ve aebze ihrae8;t~ı iç 

Ve d 
· '--1-.-mdan tetkılatlan 

ıf pıyaaa ~ ..... - 'h 
dırmayı, bilheua taZC meyve ı raca 
tnnızı tetvik, himaye v~. ~zla~dmna 
yı lüzumlu ve fa~ goruy?,ruz: 

Ziraat sanayii bilhassa uzennde 
m 

1 1 
mmız mevzu olacaktır. 

qgu o acae··-· .. . . 
B da ··tçü)üg" e, sut sanayııne u ara su . 5 . J 

hususi önem verınekteyız. .ırasıy e 

'eh
. ~ -· '--ı~rtT'l\IZID temız ve u 
ır ve ~::·-- ''-•. 

cuz süt ve manıuJatı ıhb>:-~mı te 

m
. d k fabrikalar tesısınf' ve 
ın e ece k"' l d 

bununla ahenkli bir surette oy er e 
k. "'ti . k etlendirecek ve aatııt· 

ı su en ıyın 'fi k'l. 
kolaylattİracak k~~b er tq 

1 1 

ne çalı~ılacaktır. • • 
()nnan ,iyatetilDd 

Şef, Orman servetimizin koru"!'1a 

1
.. yn ... • i111tret etmek ııte 

aı uzumuna a ...... r-üh. • lan k 
. A cak b nda m ım o ' o 
rım. n ' u 1 k . t"' l" 
ruma e5aslannı, meme etınalurku a 
w 'h . 1 nnı devamlı olar c aııı 
gaç ı tıyaç a )arımızı 
bması icap eden onnan . ;rıu 
vazeneli ve teknik bir ~urettake lf) eb~e 

k 
. 'f d -ek esası ıle m u ır 

re ıstı a e eu.. . ti 
surette telif etmek mecbunye var 

dır .. , buyurmak~· . .l- _1_ ve or 
B d' k ·fi takdir eo-&c~ u ıre tı . )erine ucuzluğu 

man isletme ve ıdare. k esaslar a 
kolaylığı vücuda ketırec~ 
rcw~ca~rz. . mımıza gö 

Maden istihsah pr:~ olan ıü 
re seneden sen~Ye. art )annl daha em 
tun ve traven ıhtı)'SÇ 

1 d d 
w 1 kl ·· da Şef " .. _:11 ün' ... •• ve mun erı en tıcarı hedefli bilu 

lu yer er e e agaç ı ar vucu ge , tüccar Jllllle emegı ve ure . . .. ıirrneğe çallJOC"ğıZ. timi kıymeıiencliribnek için eline ve ".'um kuru.m ~~ıllen oldugunu tas 
Parti programının devletçilik pren zekisma emniyet edilen ve bu •mni rıh etmemıze luzum yoktur. 

tibi için baflıca tatbik mevzuu ola yele liy.Jaıt göstermesi gereken a Yine bu makaatla ayni karakter 
rak itarct ettiği orman iıletmel~rincle damdır.,, demitlerdir. de olmak üzere hükumetin yakın 
ana olacak bir mali müesseae kurma Bu yalnız Kemalist rejimin fikir kontrolu altında sallf kooperatifleri 
yı da önde işlerden sayıyoruz. )erde ve dütiince tarzında ba~~m:lığı birlikleri t--•kiline h · t 

Ziraat, hayvancılık ve orman Iaa muazzam inkı!ôbm değil, Türk tüc •. ~ e emmıyc verece 

Jiyetlerinde bilgi ve ileri görgünün cara, ancak bu memleketin en yük gız. 
büyük tesiri h ükUmetimizi bu bakım tek idealinin sinonimi olan ıı:f tara 

19 3 7 
p\anr bur.larclan 1 ğdrrcla, 

elan da esatir tedbirler alm'!ia sevke fından verilmit en şerefli en büyük Karsta, lzmirde, T rakyada tesis edi 
decektir. ve o nisbetler de mesuliyetli milli vazı lecek ilk dördünü ihtivn ediyordu. 

Çiftçiye dera verilecek fenin ifadesidir. Bunların teşkil ve faaliyete getirildik 
Verimli, teknik modem çalqmala Bunu, bütün ticaret alemimiz, şük leri malumunuzdur. 

n ile çiftçilerimize en iyi nümune ~~ ranlarla ve çok derin bir huzur için Ö 
rehber o\aca~mda ıüphe eımediııı de karırlamrıtrr. nümüzdeki yıl fmdktan ~laya 
miz bölge çiftliklerinde çifçi çocukla Kemalist rejim, mülkiyet, ferdi nık diğer belli ~lı rrıahsullerimize 
rmr yetiıtirrnek üzere pratik çiftlik o mesai, ve çalrtma kıymetini, ekono ait tetkilôt mesaitile geçecektir. 
kullan açmak, krı kursları ileJ<öyler mik politikasrnrn esası olarak almak Bu meyanda birlik !etkili fikrine 
de kız ve erkek çifc:;i çocuklarır.ı ha tadır. Kemalist rejim, ekonomiyi bir tamamen muvazi bir inki§af göster 
ztrlamak ve muhtelif istasyon, fidan teknik diye kabul etmektedir. mesi lazım gelen tarım kredi koopera 

ırk ve okul aibi müesseleıimizde Fakat Kemalist rejim, milli menfa ~ 1 de ı b tiflcrininin de tevessü ve taaddudu 
muayyen itlere mahsus lhtİllUI kursa ate uymayan, vam r ir şahsi men • rı tertip etmek ziraat orta okul~ faat .kabul etmemektedir ve etmeye ve mevcutlarından icabcdenlerin tan 
dan çıkacak gençlem çifo;ilere hak• cektir. zim ve JSlahı için tedbirler alınacak 
ki yol göstericilik yapabilmelerini te Bu içtimai ve milli benlik duygu (Sona 10 unca ,aylada) 
min eylemek yültsek ziraat okulların su daima phııi varlık duygusunu -------------
da ciddi ve disiplinli bir akademik tah yenmif olan büyük Türk milletinin 
sil prtlannı tamamlamak ve ayrıca il ruhundan ve engin tarihinden fışkı 

Frank o 
~i ~·'",?"!arla ve e.oa•lr tatbikat ran milli karakterdir. ingillerenin lstedlkle-
ışlerıyle ugra§acak mutehassıslar ye Bu ruhun ve bu tarihin sembolü o • tiıtirrn•k için yüksek ihti ... merkez lan ,.f. bize bunu kelim• ve cümle ı ınl kabul etti 
}eri tesis etmek pratik bilgileri yaya halinde veriyor bu memlekette her Londra, 8 (Huauat) - Sala-
cak ne§riyat ve filimlerden istifade kee, çalışmalarının her şeyden önce manca ile giritilen ticari müzake
ye ve sergi ve teşviklere ehemmiyet "daima daha kuvvetli daima daha reler memnuniyete ,ayan bir §e-
vermek bu _tedbirler~en ol~caktır. refahlı Türkiye,, ideaİine ne derece kilde devam etmektedir. 
Ekonom~ ba~a~ıgı partı prog~a~ı }erde hizmet etmektt: oldu'ğunu düşün Zannedildiğine 1röre Franko 

nm bu vekaletı alakadar eden b~tun meğe, ve hamillerini ona göre ayar mahiyeti ıerahaten bildirilmeyen 
direktifleri üzerinde faaliyettedır. etmeğe mecburuz. ln~iliz taleplerini kabul etmit~dr. 

Bu faaliyetin esaılannı fU gurup Bir tüccarın J --"'si menfaatle Aai makamlan tarafından zap· 
larda topwya 

1 
nz. . rini düıünmesı· demek istifade etti tedilmit olan bet İngiliz vapuru 1_ b 'li • • ya nız F' 

ı d k 
· k .. b. tıca • ç ve ıı onıon ture uygun .ır ği menbaı kurutması demektir. Bu da henüz serbest bırakılmamı§-

ret politikas_ı - planlı end~ı.trıleıme ancak kendisini bir kolonide farze lır. 
-radikal bır maden polıtıkası 1 den adam tarafından düşünülebilir. Petı ,,. kasabasını sel-
toplu bir deniz programı -~yone Türkiye böyle olmadığı için bu tarz v çalı!m• he~mr ku"':'~lendırme. <la çalrtmak isteyenlerin hareKetleri /er harap elli 

Dit tıearet ~ ne mani olacak teClbirlen almakta 

D 
· · · tı pro-mımı · rtt tıca~et ıçın ~ ~-- . . gecikmiyeceğiz. 

zın 1 2 incı madddıyle venlmıt eli M.llf tü dem k ba la 
rektifler malumunuzdur. Bµ dirt-ktif iDI •. ~da ef ~j!' t ı U: ... n 
ler ,efin liaanmda daha aydınlanarak m il. d ıma eyız ı . u kaagl~ 

•·T· nemizin aktif ka ve aynı zaman a onun pıyasa 1 

ıcaret · muvaze t 'kt bakıml d · k. f . . uh faza etmesi, .,._.. tica e ve mı ar ann an ın ıp ı 
raktertJ.1·ı:" a milli ve beynelmi m her teyden önce dütünmeyi v~fe 
lelt r ~tı k~_ızındaima uyacak halde edinmi, adam demektir. 
e 1onakıondi ure 'k k-lrnaaı teklinde Milli tüccar demek, büyük kalkın 

tutu ar namı .. '' da l ım· d de k ·f d dilm' b 1 nmaktadır. '?a uvatm , ro a ıt a am me 
ı a e e 1§ u u · .. · tır 

Bu esasları takiben tatbik ettıgı · · 

Sofya, (Huau1t muhabirimiz
den) - Bulgar Makedonyasında
ki Petriç kaaabaıını ıeller harap 
etmittir. Kuaba ve kazada 15 ı•· 
at mütemadiyen yağan çok ıiddet
li yağmurlardan bütün nehirler 
tatmııbr. Kasabanın içinden ge
cen küçük nehir tatarak bütün ev
leri yıkmıa, ankazını alıp !{Ötür· 
mü.ştür.Aıkerlerin imdada yetiıme 
)eri üzerine halk boğulmaktan 
kurtarılmıthr. Zarar pek çok'.-ıır. 

. tb·k' devam edeceğimiz Mılli tüccar demek bu milletin te 
mı7. ve ta ı ıne _.ı_L·ı· · mı'z d" .. t hl-km ·· 1 · r 'k .. 1 ce hülasa eocıul ınz: . • urua a a ın soz enne ve po 1ıtı ayıKşoyteklı kolaylık esası, iki ımzalanna aadakatmın temiz çaJrşma Hariciye müstefları Be 

- arfı ı 1 od r il' de kt' v taraflı anlatma yohı. m~ ~· e.• ve mÜJDCll ı me ır. ruta haı eket etti 
2 E · ele müsaadeye maz ıç ır kımse, bir tüccar kadar 

h 
-:--

11 
n kzlıyaunu. ithali.t rejimi iti memleketi için iyi veya fena propa 

ar mı et,, oz rak kabul da . . f b. fik' bariyle ancak kayıtlı ola og)an k ~yı kv_eya ena kı~. d ırdv~ıldt~sı ek ma ım an ve mev ıın e egı ır. 

e1j _.:. MuayYen vaziyetteki memle ~fin Türk tüccara hitabının ihtiva 

k tl d 
lehimize ticaret mu\-nzene ettıgı bu yüksek ideolojinin muhafa 

e er en, . k' f b h . si farkı istemek. .. .. . za ~e ın ~~ ma ilhassa e emmıyet 
B · ler hu~ünku clunya ti venlecektir. 

u prensıp b" • ki' . I ••p· ) caret şartları içinde ıı:ı ınng yo u ~!a.aa. ara keain ihtiyaç olmadık 
na sevketmiftİr· Ç4 mudahale etmemek ve batı bot 

Halen ithalat ve ihracatımızın. Y~ da bırakmamak.,, 
v<ırlak rakam yü:ıde doksanını klı Bu direktifin, istihsale kadar uza 
rin"li memleketlerle ~~ıyo~z. . . n~n cephe. ~z~rine ehemmiyetle tat 

Bununla beraber klınfng ın~t~mhı~ı bıkkve talkdıb~ lazım vazifeler de ver 
behemehal aynen muha_ aza ~ç~n lÇ me te o ugu meydandadır. 
bir arzumuz yoktur tekil v~ ııım en Müstahsilin l'l\syonel çalııması la 
az bağlı olduğumuz feylerdi.r. .. .. zımdır. Bildiğimiz gibi müstahsilin 

Ankara, 8 (HUJuai) - Hariciye 
Vekaleti aiyaat müıte,arı B. Nu
man Menemencioğlu, F ransanın 
Suriye f evkalide komiaeri Kont 
de Martel'in ziyaretini iade etmek 
üzere bu alqam saat 21 i bet geçe 
ıehrimizden Suriyeye hareket e\:
miıtir. 

B. Numan Menemencioğlu, is
tasyanda Baıvekil Celal Bayar 
Hariciye Vekili Rütlü Araa, hari: 
ciye ileri ıelenleri ile F ranıa ıe
firi, Balkan antantı elçileri tara· 
f ından uğurlanmııtır. 

General Nedlç memle
ketimizden ayrılırken Eğer bugünkü dün~. konıonktoru rasyonel çalışması demek istihga) edi 

değiıir veya herhangl hır memlek~t lebilen ıeyi istihsal etmesi demtk de bize ana maJ<tadrmm ternrn ğilclir. Ankara, 8 (A.A.) - Yuıotlav-
d k b' kil teklif ederae veya p· · d'" ' · . d'"' 'k ya erkinıharbiye reisi General 

e ece ır ıe . . .. . . ıyasanın ıste ıgı şeyı ıste ıgı mı Nediç Türk topraklarından ayrı-
milli ticartimiz için teı:nın die;tıgı~~z tar ve tekilJerde vücuda getirmek ve lırke? Uzunköprüden Mareıal 
menfaatler imkin ve~~..ı~·t ger . ır değiımeyen vasıflarla vaktinde piyasa Fevzı r.ı.-aia a&ag"ıdakı' \:elgra-
şekle de !litmekte tereauu.w~':'"~bayızk. da hazır bulundurmaktır. f ~au :r-Şu surtle ıefin ipret ettıgı ıntı Herhan . 1 d"' da k' . ı göndemıittir: 
l
A . . . . .J;;..: • muhafaza ede gı ma ı unya ra ıpsız Çok m· f' 1 e astıkıyebnı cuum"" .anmak hatadır. Sureti umumiyede ıaa ırperver o an asil ..,. · bar" eder. • memleketinizi terkettiğim §U an-

cegıH:;;;epol~ınd saman ve iJıtj t?dapı:_ak mddah111l )~~":'izin ve sanayi ip d~ d. oat ve müttefik memleketleri-
: "dü'mJü• tı ı ma e enmızın maliyetlerini ra f "t •diyen uyan SU e k' 1 k 1 f ~!zan men aa\i ve dünya ıulh 

yaca ~u~7. ~ _ _.a.. Bu olda dik ıp mem e et er iyatma behemehal nun kuvvetlendirilmeıi huauaunda 
konomı politiKP_"""• Y serbestçe rekabete imkan verecek se ·· d' katle ~· - ~ - viyede tutmok bu direktiften oyni :ı:ıı l","ler rğiniz doıtane teıriki me-

lç tic:enl manda çıkan manadır. sarden dolayı zatı ililerine karır 
B 

··ı~'- lardır tekrar e.n ıamimt teıekkiWlerimi 
Şefin emri çallfmalanmızm: '(T q u mu anaza ki sureti umumi arzederım. 

kilatla.ma, muayyen tipler üzerine it Y~~. raay?~e) çall§maya ıeffin İ§Brct Gen • 
leme, raıryonellctm• ve ruyonellcttir •il\~ t"!kıla_ılanma ve letki\aılandır eral Nedı~ 
me) cepheleri üzerinde bilhassa teksi ma A bp uzen.ne çalışma mesaisine hu • • SOVYETLER B' ı·... . 
fjdi 

sueı ehemmıyet verecegı"'z l ır ıgının Ro-
r · ma e • • d" K C •'İce.üi :ııanftl ........... pİJoa T eıkilôtlandınna ve tetki\atlannıa ret .ıt!:;;.ir':" ont iano'yu ziya· 
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Başvekil Proğramını Dün Mecliste Okud 
Btlfvelrilimü Celil ~ 

)'CllUlhm fU eözlerl• bilİ , 
(9 wıcu sayfadan devam) \ daki mücadeleleri uzlaıtumak değil, 

tır. umumi ve ferdi çalqmaya ve menfa 
tenörlü demir madeninin Karabük hattımızı 4 kilometrelik bir lwnnla 
plin haricinde kalacak miktarının mühim bir istihsal merkezi olan Koz 
ihracı itine bqlanacaktır. luya kadar temdit e-tmeyi çok muva Ciddi ve devamlı bir atandardizas ata hizmet gayesini gütmesidir. 

yon politikası ciddi ve rasyonel çalış Temeli: Türk miletinin umumi 
manın bir zarureti olarak üzerinde e menfaati Tür!üye ekonomik kabiliye 
hemmiyetle durduğumuz ve duraca ti ve imkinlan ahenkli bir milli eko 
ğımız bir mevzudur. nomi manzume c:ihıızlanmumın 

Türkiyeyi ıaha ıaha ve bir plan fık görmekteyiz. 
dahilinde aramak vazife1iyle ma· ltlenilecek madenler 
den Tetkik ve Arama EnıtitU.ünü \Kömür mevzuu münaaebetiy)e 
Ye bulaca~ı madenlerd~n ran\ab;. memleketimizin muhtelif mahallerin 
lite h~aapfan müsait olanları İflet- deki liğnit zuhuratının iıletilmetine 
mek vazifeaiyle Etibank'ı tetkil bir mukaddime tqkil etmek üzere 
buyurmuıtunuz. • Kütahya vilayetimizdeki bazı liğnit 

'"Murakabe nizamnamesi., ne bağ Türk vatanından dojup aerpibneıi 
lamak namı altında bugün yapmakta milli idealdir. 
olduğumuz hareketlerin, ancak bu Şefin bize veıdiji emir ve ideoloji 
iatikamette attlmış birer adım olduğu budur. 
nu ve hakiki standardizasyonurı ne Bet yıllık aanayi plinJanmız 

Bunların mesailerinin Şef'in ir- leri ele almak tasavvrunda olduğumu 

gibi bapnlara da ihtiyaç gösterdiği Bildiğiniz gibi ilk bq yıllık sanayi 
tal ve İ§areti iıtikamc.'.:inde i1erle- zu arzederim. · 
yit tarzını muhtasaran arzetmeme Kömürden sonra mevzuumuzda 
müsaade edeceğinizi ümit ederim. bakır, ikinci mühim yeri tutar. ni bilmiyor değiliz. leıme planımız J 934 de ne~redilmif 

Memleketimizde mevcut maden Ergani hakmnm te11sat ve ir:pah Bunlan da bir an evvel temine e ti. 
hemmiyetle çal1fıyoruz. Geniş mana!fiyle en rasyon~l ça}If 

Bugün yaplığunız teJler, buıün ma csaaını da ihtiva eden bu ilk plan 
kü vaziyetin ticaret bakunmdan za hazırlık.laıı bitmiı, ve onlann da in 
ruri ve bugünkü prtlann tahakkuk şalarına geçilmesi, gün meaelesi hali 
bakımından mümkün gösterdiji itler ne gehniı bir ;kj fabrika istiana eclı1ir 
dir. se tamamen ve fimcliden realize edil 

Müıtahsil arasında bu tarzda çalış mi§tir denilebilir. 
malnn icabettireceği faz.la itinalar. Bunların mill iekonomi bakımın 
tüccar aralUlda alııılmıı yolun değiş dan temsil ettiği kudret hak.kmda 
tiri.lme&ndeki zorluklardan bahse bir fikir vermek için reorianize ettiği 
deni er o1muı tur ve biz bu istikamet miz Bakırköy bez, Ye inıaatı plan da 
te ilerledikçe ihtimal daha bahsede hilinde ilerlemekte olan Karabük de 
cekler de olacaktır. mir ve çelik fabrikalrı da dahil edil 

Bunlara karşı şimdiden aöyliyece mek suretiyle gayri safi imalat kıy 
ğimiz ıey: Standardizasyon işinir metlerinin 129. 000.000 kullandık 
milli mahiyeti ve milli işlerde hiçbir ları ham madde kıymetlerinin yirmi 
tereddüd ve mütkülatm mevzuu ha Dir milyon tahsis olunmuı sermaye 
his ohnayacağıdır. ye yekununun 60.000.000 Türk lira 

Bir maim üzerinde, Türkiye men 81 olduğunu ifade edebiliriz. 
teinin görülmc~ini hariç uazarında 0 Birinci beş eenelik program harici 
maim kalitesinin teminatı haline ge olarak Karabük demir - çelik Eabri 
tirmek milli bir davadrr. Bu bakım kalan gurubuna tehirkrimiı:in mu 
dan kanuni müeyyideleri ve kontro1 ayyen devre zarfında içme suyu te 
teşkiJatnnrzı kuvvetlendirecğiz. aisatma malik olmalan hakkındaki 

Endüstrilepe kanunu nazara alarak bir çelik boru 
Şimdi endüsmlepe Jmmma li fabrikası da ilave edilmiftir. 

yorum. Şef diyor ki: ıe Yine ilk beş sendik proğram hari 
"End;; • ...:1-ek b" .... w· ci olarak suni gübre imali, dolayiaiy ..... ~ en uym. m ı J 

1
_1_ • • • 

davalarımız arumda yer almaktad.r. e _mem ~etın zıraı .kal.kmmea ile 
Çahfmaaı ve yqamau için ekonomik ~ikalı bir hamm ~t fabrikuı do 
elemar1an memleketimizde m ut gu ve orta anadolu çnnento ihtiyaçla 
olan büyük, küçük her çeıit aaC::yii rını ~.rşdamak ü.zıere .60.000.000 
kmacajız ve İfleteceiiz. F.ıı buta n ton ~tihaal ~udretinde .bir çimento 
tan müdafu.aı olmak üare, mahsul fabrik~ ~:ı~a .o~ bin iğlik bir ip 
l~riftıizi kryiiietlendirmek ve en kısa lik ~.nwı ·~ı. hılkkmdaki 
yoW.n ea ileri ve en refahlı Türiôy mct~z hay) ...mııtir. 
idealine~ İçin ba bir e Ş~fin emre:~ ıJ• ikinci endümilet 
rettir.,, zaru me plinı için hazırız. Bütçe imldnla 

A..ı..-..J--Iar· B" .. ._ . rmı temin et~ ve taJi tetkiklerini . . ,..._, . : uyuııt anayı hareke de tamamladıktan h 
tının on sekizınci asırda nanl batladı elece v. sonra uzunuauza 
ğını ve o tarihlerde Avrupanm her 1 K .. ~ • .. 
hanıi köteainden daha ileri olmak • . uçuk ~Y"!t -~l U-:!111!•• bi· 
ıartiyle mevcut v bu .. 1 . rıstık saanyıe, büyük endüatri ham 
ait nümuneler ~. ,!~n . eaeder ennhe lemize naüvui bir ehemmiyet•• 
f muzeJCnmız ma recejiz Ba, zata L::-iik • 
uz Türk tezgah sanayiinin maltine '-- kt · · · • k ~d.~I . ..,. anayı 
kurulamadıv ka 't"'L '- .. .. auıra erımızın en ı ıgınden do 

il pı U1CUyonuır yuzun d v · nki f ~ .. . • 
den müdafaa~ edil diw•. . b" o~rup ı f& a ıw.:ureceiı bır 

"k .. . eme (ll ıcın u netıce olacaktır. 
yu enduatrı mamulatı seli kar9ısm Bu b t b. ı___ l b 
da nuıl i)' • · .... • L!J' • • ap • ır .a&11Un ivr uı tak ıı ınıp gıttgını oı ırsınız. di d•I ek .. d• ,. 

M 1_1_ • 'LhJinj m e ı m uzere ır. 
_uttıaK ııtııua · · temin aoayal MaJen Ve M-J cil·1':-· 

ve l b .. . . . k 1 ""•n .... ,.u 
. sıyasa unyeıınc aıt ın ı aplanm Şimdi Şefin iıaret ettiii maclen 
ıkm.I ve bu bnkımlardan bugün dün politikamıza geliyorum. 
~ada pe'k az mc:mJeketc nasip olan Şef diyor ki: · 
ısb~ ve ~m~et durumunu t•.ais "Türlıiyede ıiftJlet mtıılencilifi 
elm!ı .. o}an T urkıye, Lozanda yırtt-.ğı mitlil ltallnmna 1ıarehtile ydın-
~apıtulasyonlann Türk topraklanna ı/an alaltalr miilti 1-J dalmr ••• d m meozwuınıcrn 
.. ~son meıum ızını e kökünden biritlir. 
~ . . ~ım dav~ ~u kati tasfiyenin de Umamiğ enı/üatrilqme tel&ltlriw 
eokup atmk :ııstiyor. mizı/en botlrG maftlen ar 
b

. . _, • • cuna ve 
ır an evvel bapnlarak Türkiyenin 'r•tme lfln• laer ,..,,Jen önff ita. 

!iyık olduğu refah ve emniyeti bul ~ğ .t~diye vcuıtalanm döoiz we
~ı Türle çiftçinin mahsulünü dahil lırımızı ~rabilmelı ~ln dcoant11. 
ae kmnctlendirebilmeai Türk müa ve 1-ı•9if bü eltıemmi~ .,.,.,.. .. 
tehlikin mmkün olanı dahilde bulma ye meebtuu. 
aı imkanının temin edilrr.esidir. Mağden tetlıüı oe arama 'oire-

Biz ''otanist,, deiiliz fakat Tür\i •inin ~"'UllJ ___, ialtiıal 
yede ekonomik prtlan mevcut milli vumuini ue bulunacolı ,,..,,.,._ 
ekonomi balaaunclan yaprhnw b leri ranllıhilite lteıa,,ı.n "'1tltlrlf. 
bil veya anın her te:ri yapmak ve tan •onra pl&nl, ,elıiUe la.,,.. q. 
yapbrmak azmindeyi&. 1 /etmeye konulmaanr temin etme-
F.ı tarafından ,.--1-L:L .. -k 

1
._1.., miz lôzınttlır. Elıl• hluntın lfllli• 

J mpqmv._ ,_ d enl • mii/aimıUr. • • • · ·-' 
rin fertlerce y ..... 11111 .... Je -.e l lı b ~l'lllpl ~ JmaIJ ~n "' ,_. 
te,.UC edeceğiz. Bu rmbatla aanayii 1 ır on 7llP ır • 
'"~vik siyasetimizde d.vam edece Arkadaılar; 
jiz. Tetkikata ve vuaika da?US&· 

Fakat ferdt mesai veya sermayenin rak vardıjunız kanaa•~ Tiirldymin 
bu ün için yetmediği veya gidemedi bt1j'iinün en miibim macleD ...... 
gı 1erde, miTit korunmanın ger-Ltir yiini tetue imki11 Yei'eCelı hain 
d .... h , __ .ı ·n """ madde!.re ve ımaf ilati-.. fanmız ı~ ususıaroa mı i emniveti 'VC u • 1~ 
mumi menfaati temin etmek. fer~i ıçin ve ayni zamanda iJ4 tic:aieti. 
meai veaermayenin ÇCJİt1enip büyü miz için mühim toprakaltı ..rveti
meeini kolayla§tmmık için devJet İf ne malik olduğudur. 

tervetleri laalıkınJa her 6ün bir na baıladığımızı arzetmiıtim. 
,an e1Joele nazaran daha elTallı Senede 7.500 ila 10,000 ton saf 
malimala malik bulunuyoruz. bakır çıkaracak olan bu müessese ıe 

lecek sene nihayetinde ietihaalata haf 
Bu suretle, 1reçmit olan kıaa lamış olacaktır. 

müddet zarfında Gülamanda hu]. Ele aldığımız bu ifletmeye koy 
duğı.1Dluz enternasyonal ölçüde duğumuz Kuvarahane bakrr madeni Bunlar mali imll:ilıl~~ 
kıymeti haiz krom madeni ile Ku- de bize senede 2.000 ili 2.SOO ton nik f&l'tlanmızın m" •• 
nnhane bakır madenini ve ehem safi babı verecektir. tinde ve bir p]in • 
miyeti herkeıçe malim olan Erei- Maden tetkik v-e arama ensHtüıü maıı Şef'in direktifi ıı. 
li kömürleri iıJetmesini, ıeneler- tarafından yapılan tetkikata göre Fammda ifade edilınif ff 
denberi DIU'lttal duran Erıanide· Artvin viliyetinde Murgul l.kır ma timize tatbik aahuıD• 
ki zengin baktr madenlerimizin deni de ~nün prtlan içinde iılet devi verilmiı iılerdir. LIA 

tesisatını ikmal için ~iddi faaliye- meve musaıt görülmüıtür. Tahalrkuk e'diriı_.k, ... --· .... _, 
te ~eçtik. Bu madeni ele 1tenede 8.000 ila hem mali, hem teknik lik 

E!de edilmit ne\iceler, arama 10:000 ton afi bakır alınacak veçhi mızı miiabet bir ·~ ~ ~. 
t~k ve İflebne i!lerimize yepye- le ıtletmye karar verdik. diierlerinin de ~ ·~ 
nı bı.r hız T~rmemizi teı•ik edecek Murgul senede 400 ili SOO bin ton min edecek mahiyettedir·, ,.,J · 
mahıyet.tedır. Bu Jnzı da verdik ve ham bakır daç3ade(;B çevra Jru oe BanJan tahaldmk ~ 
vereceiiz. ham bakır cevheri ifliyececn ;,.;n mem de • • h __ _... 
Ş f •'E 1 k . . . .. . o· ·~· ummı Ye eyec:au--

e ..! • ide bulunan madenlerin ~ etimı~~ mühim maden merkezle da duyuJmUz. 
en mwmnleri için üç yıllık bir rınden biri olacaktır. Fak t b. • • • .,d 
plin" iıareti verdiler. Bakır madenlerimizin teaiaatı i1c ..,_a b .. ·~~mk T·~çı: asi 
Ş .. h mal edilip hepsi if)•+w.- b me ı uyu ur -·.:Jlf 

up e yok ki kömür, Türkiye- 1 d v 'h --·"""Je geçmif u tek irade kudretini ~.:. 
nin çeıitli bakımlardan bu mak- un u~~ t_ari t._e yani üç eene aonre eden Biyük Mecliı~ 
aatla ıözönüne alacalı madenle· b:bvı b•f;ealibmız 20,000 ton safi me\ine ,a.tereceli 
rin bqı!1dadrr. rı u .caktır. yadnndır. 

Ereih kömür hanannzm tq. Bunun ihraç ki;meti bugünkü pi t bayii) 
kömürii iatihıalitı, Türkiye Cum. yaaa]arda cari vuati fiyata nazaran • 1. p~aımmızı 
huriyetinin teeıı·· .. t ·&· d • senede 6.000 000 milyon "'r.!·rk li mız ıçın faydalı bul111d 
• u.u an ın en t• dır. . ı u ruı kadqluım ela ve ben • .. 

tiba1'en 418.000 'ton yıkannuı kö- deb·ı ek ·kt·d ıö 
mrden baılıyarak 1936 1eneıinde Şef, Divriki demir Y•taimm bir ~:ıc .t! 1 C:nnı e1ir• 
1.588.000 tona balii olduğunu bi- ~evvel itletilmeei lüzumunu ehem • d.l _ı ıma5 .• nı~:. 
lirsiniz. rnıytle itaıet buyurdular. :n ı e~. • ızın ı un~ 

Bu d--1 artm b. • . B-··-cı• • • L--ın kuvve\ımızın ve ba~., 
nun edecek hir netice o1riıakla be- ntıtıntla matlencilİfİttnİ%f/en HIU'G mu tame 1 ır. ............. 1 a, ızı mem- .,.-""''""Rn '""""'"' Nya.: r d" .,~ 

raber memleketin ~nden güne ıleni~ tiearefimiz oe memlU.tin (a.,u.Jrilin • 
artan ıaayii, akliyat ve mahruka. Jenizcilifi; pn11iilr 11• ilüar ,... ra Jleclü ittilalıltı ,.:: 
tı ihtiyaçlanm 8nlemek " yine liıı itleri, '"'1ltlrilimU meo;..,a- İtİıut reyi .,,.,.,,.;,ta. a-• 
dq Pİr8sala1'dan gi'1.likçe,artan ta. nna tema eden ln.unltnrm yeri. al.,, .qloıJlfll'Ufld ..... _. 
le~le~ ~arıı!a1!1~k makaadiyle kö- mi~n lftlayet.Ulifintlen, ~ ZIJll ııaetemİN• 111f"ed 
m!"' ııtıhaalımızı daha ıeniı bir bırtıintağa nNC6ar olrqoraz. nq.) 
mıkyaıta artırmak lüzumu qiklr· 
dır. 

Esasen kömür madenlerimizin de 
vamlı istihsal imkanlannı korumak 
için kömür havzamıza raayonel iıtih 
~~ usullerinin aokulmaaı da bugün 
ku d&nya tekniğinin kati icaplerm 
dandır. 

Bunun için iptidai bir halde kal 
lDlf olan maden techizabmm yenile 
rndi: Ye maden itçjleriınize dalıa mti 
~ çalıpna ve Y8t&rna teraiti te 
rnın etmek onlara madencilia> sev 
diniıek lizimdır. •. 
Proinummıza ıöre büyük kö .. .. ·ıı · · · · 'h 1 mur amı erımızın ıstı sa atı 1936 ceneai 

ne nazaran: 
1938 ıeneaincle yüzde 55 
1939 senesinde yüzde 7 5 
ı 940 eenesinde yüzde ı ı O artmıı 

olacaktır. 
1941 eenesincle hu a..._ · beti' 

:!.-.. L .. • ""!' nJS 
y~ )'UZ yi:miyİ bulacaktır , 

Bunun rakkam halinde 1• L d . 
? 700 000 ıa eaı, 
- · . . ton yıkanmıt kömiud· 

~ıı: küçük Gmillere de vazife v~r~ 
ceıız .. Mamafih küçük iınilleri:ı iıfh 
•a~ bu m.üddet içinde ayne~ be~ 
~aldığı takdırde bile urnur.ıi iatihsala 
muz 3.000.000 ton yıkanm k" .. 

re çıkmzt bulwıecaktır. lf omu 

~günkü iç ve GI'§ PİYMalann vazi 
yeti aynen baki kalmak tartiyle i fh 
sala~la mütenuip ıolarak arta~k 
olan ihractımrmı memleketi" . . 
mi d V • [ mıze te-n e ecegı aı:la döviz mikt • 
1938 sen~nde 2.500.000 ı~::.c;;c 
hatla.Yalak J 94 J eeneeinde bet ~ 
Y~~ ~ yüz .hin liraya yükaelmi!ll 1;~ 
CttKtır. -s 

başına ge5ecektir. §af'in emrettlii ÜÇ leaelik plln 
derhal, yapılacak Ye tine bu kür. 

Bu bakımdan Kemalist rl"jirr.in ka ıilden emr~.:tikleri kömür Qtihsa-

istihsali artıracak elemanlar ara.sın 
da iıçi iskanı iıine büyük ehemmi 
yet vermek istiyoruz. 

Havzanın kömür Wı.milatını ko 
la~laıtu.malc..~~ bilhaaa ~ mevıi 
ınırıde1cı mü§kiilatm ö'rıüne geçmek i 

rakteri yapıcı ve yaptuıcı olnuw v~ li.tunızın üç ıenelik plin denetin. 
bazı memleketlerde olduğu ,gibi mev de en az bir mitli artbnlmaa 'Ve 
cut çqitli amıftarm menfaati araşı .Divrikide buhınmut olan J1kH1J çif Zonauldaja vvm• olan kömür 



~ !Biılıislu: 
l' .............. .. ...................... 
ay~areyi tayyare ile imha 

ıçin yeni bir keşif 

orpil tayyareler 

~t~h 
tı ha~ .Rud tayv . . N f . . . . d k'I göz acıp ka 

}) 'Oınd ,, arecısı ~stere tayyaresının ı!;ın e 1 er l · · · · · ı area· i eı ta"" • . d"" d 'J tayYare erın lŞI •kt ıy c c;a n aresını uşman paymcaya ka ar torpı b" l'kt 
N c l>arÇala tpıştırarak, dü~manla ni bitirmeşi ve düşmanla ır 1 

e ya 
• 

1~lcrcf nıp gitmişti. nıp kül olması tazımdır. 
. ıı l't'ı"t • dü!lrn . ·ı t yyarelerini ida tıd 1 ta]y.. ~ ana hücum eder Maamafıh torpı a f b' e b I 0 <: f 1 ·ıer ön tara ta ır 
•ıı \l Und "' a an kullanmamışt.ı re edecek tayYarecı • t matik 

tı iia'~.n siir Uiu tayYareyi bir torpil zırh içinde oturacakları ve ~ l bulu 
a tunc b·a~~ di.işman tayyaresi paraşütleri de arkslanna ·~. ı ı r d 
~ ın ırrni!lti nacag~ ı icin kurtulmalnrı 1 tıma 1 

e 
, L and b -:s • • 

uahsi kan eri "tor ·ı vardır. 
i ~lı totpi)on.~.şuJ~p J::rm!~~:d;re Bu ihtimal, fedai ta~yar~c~in, je 
~ 'c, don '' ınsan torpil d" .. · viklik ve cevvaliyeti nısbetın ~ t

3
z 

8 

•ol'I,,] anrn l .. usun l k l\1 N D·· "acak d a arda tatbik ~ahası o aca tır. - . . 
J. lıttn._ ereced ·ı 1 . . 
.ıı;-Jc --.uı ~tthlıJ e ı er emı~tır. 
·ııeı-J'Pon] arını batırmak mak 
~ 11 İn t~n Yaptıkları "insan 
JaJ)o~tedi;:a rnda kııllanılacağı 
liıı. "~l' . 

-..:_· %ı . torpit ·ı 
~~~bir as 0 1 e atacakları tor 
~~ıı ı.~İlin . ~er koyacaklar, bu 

'tlP.."IQt •• L lÇınd k. • J • b" ~ ,·~ıı ıl.lQre e ı a eh, n ma 

~ ~ ... ~el't'ıi . ederek son süratle 
~ "'\' aıne "d· t. ıt~'ıtlır gı ıp çarpacak ve 

Qıtı ı_ • • ' 
lıtt • 

?ıa e ~ aak 
to ıı.hedef~~I:~ Patlayan torpil ile 

tılı/ ı. e )" aksa da, arzu cılu 
. ~ "'O~ Uıde ·· ~ -ıoıı Rit Yuz varılacak ve 

t,, b ~ltı:ı~ ll1eyeccktir. 
Cc il11aj ."'-'ılard •• . 
t tı~. ti~c • a, torpıl tayyare 
&a~ 1 l't'ıüt:hnde mütalealar yürü 

:,eltl'j~~k bü~üassıslar havalar<'. deh 
~< Çar len kol k hom?ardıman tay 

•cırı : Ctinj d ay şekılde düşürebil 
,. 1\ ta;ıaıcll"l ine araştırmaktacırlar. 
~er~ }'ateler· ş" olunan bom bardı 
~areı:t!Cftir:ek m~teaddit mitral 
~~cılq tı bu b··e .. tedırler. Hücum 

·~ \ı~~( dü§Ür~Y~k tayyareleri ko 
lt l}ıl.ıht ~ll"lbartnıyeceklerdir. 

1 al}';.: eJır k.. dıman tayyareleri 
"'~..: "~ " oşe} . • ~ıer {CtiC§r .erıne onar tane 

ı,, t~~ ./'ep b· dırılecck. Bu mit 
·r:, Q()'" ır en 
"~~elef~ru at • muhtelif istika 
~ .... ~t.J 1 bunla~ üÇınca, hücum 
-~ll '4lr h tın y 'bı le~· ounu . ~nına sokulamı 
\l~ •taları b ıçındir, ki tayya 
'~ l~t ~ kar§ı;' k~ .. büyük hava 
~~İt c>'dan uçuk torpil tayya 
~ ~ to~.1 a getirmek te~cbbü 

,: .~ ~~l\.ırt ı tal'l'ar . • 
P'• İbi t tdr lllal'acak enın ıcindc mitral 
',d ~ Qijilt~~ ta tır. Büyük bir 

Levazım amiı liği 
ilanları 

Piyade atış okulu için 50 adet altlı 
üstlü karyola 15 • 11 • 937 pazartesi 
günü saat...14. de a'ophaiıeôe İstanbul 
I;evazım amirliği Satmalma Komisyo. 
nunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 1150 liradır. İlk teminatı 86 
lira 25 kuruştur. Şartname ve nümu. 
nesi Komisyonda görUlebilir. !steklile • 
rin belli saatte l{omisyona gelmeleri. 

(253) (7578) 

ı H 1:uk Hakimliğin. 
Bakırköy Su h u 

dcıı: 

Bakırköy Emrazı A~liye hastahane. 
ed vide ıkcn 2 • 4 • 937 

sinde tahtıt a 937 tarihine ka 
tarihinden ve 30 • 9 • • 

·t etriık eşya l 7 • 11 • 
dar ölenlere aı .. ~. at 13 buçuktan 
937 çarşanba gunu sa 
. . iır hastahanede açık ar. 
ıtıbaren ~ezk v dan talip olanla. 
tırma ile satıiacagın zkurda mahallin. 
rın vakti ve saat ıne 

hevctc müracaatları ve 
de bulunacak • ki olanların ka. 
T' l bo lu ve alaca ı o u ere rç. . 561 inci maddesine 
nunu medenının 

. . . in aıacak ve borçla. 
tcvfıkan bır aY. ıç k •dettirmeleri 

d ft · dıyuna a} 
rmı e erı , müracaatları ve 
zımmında rnahl<eme) e 

'ddeayi verasaet eden. 
yine ölülerden ı 'nin 534 üncü mad. 
lcrin kanunu rnedenı . 

.. ay 1·çinde ıspat ve. 
d · ·b· e uç esı mucı ınc l eleri aksi tak. 

ti a.hkemeye ge ın 
rase e m • azineyi maliyeye 
dirde metrul<atın h ~· 1.k d 

1 yecegı a a a ara. 
devr ve intikal ey c ilin olunur 
nın malumu oıınak uzere · 

~~~~-----------
~d ıq_~ lçitıdıqll"l ~Yar~inc bir torpi] 

tJ \~~}'}'eki ta:y,. 1l>tır~I.rnca patlaya 
ltı-1' ~?ıd· ~resi ·· a~ecı ıle birlikte d" 
·ııı~ taı il \lıerınd U§ 1 
I' ~~teke. birlikte c pa~.ç.alar.acak ZA y 'i)~k ~ tır. du§amnı da . okuldan 1933-1934 

I •ft b l 25 inCI 

~~ "" - suın u v rn 6()0 sıra sayılı 
t~rt· '''Clsr fi lduğU t ~t ı.n iç: a ı olan b k .... k yılında almış o . ttiın Yenisini a. 

~~ lt. V ·'il~ b' u uçu şahadetnameıni za)ı e · 

J 
e ha.,, c hu . ır tek insan bulu v hilktnÜ yoktur. 

~,.. .;tt b· ınsan v t . • 1 laca'"mdan E · c "0tıL ır fe.J . a anı ıçın ö o· ı:-• ın kızı 469 ınıne a. 
(q a~ . ~t. d·· uaı olacaktır Ahmet ~azı (23G14) 

' 1çitı 1.Jtrna · · d ~~ i ~ bir ( toıl>:l ~ zırhlılarını ha vı e. 
\\\1tıdc ~l'an~ ınsan) yaptıkları ----O-ı•/tflJ/ 

t "at ramc il b ·11 ' ' bi il.ta anı i i .. e u torpı c C a I 
, . rt • • ~1~lard ç n °1mcğc hazır re Hafız e 
) tf ıtıı1 • ır. s· .. \ ~:'tt c ... '111.irac ır gun :zarfında 
'İ-~ "l'lla aat etm' 

; '1ı t old rırı1 b ış ve vatan 
L.~~~I ~ tıkiarın~ b~l r~tle mi.idafaa 
~ ~~ l Y:var l 1 dırmişlerdir. 

\ı~ ·~ı e erde d . . . 
b1~ 'r, kirnbT e, \!atanı ıçın 
~ ~~ ta ?lJ)~ 1

•
1r ne kadar feda 

~~et ,~aftan br ın~.an bulacaktır. 
~ktir Utat}j ol tı kt'çÜk tayyare}~ 

. ('·· malarına d d"kk :ı-ttnk· · a ı at 
u, bombardıman 

• •t \" nr:K Pi '·""" . ·ı · Mü'~"""'., 
Vah• '"" ıtrdt Oğ1f'ılrn •nnra 

k• ız1ln 
Paı.ardıu> ~ hıtllnııulrl• ı>tv&!' 

l k•d•' 
ıaat 12.~ tAl1 8 v• hu"'ıııl ıcıı tııneıdndf' 

rrıarllll • 
votund• ıt04 l nu • 11 cumıırtt.111 l.!ft!\ 

1 erıer !"" 
hıuıtal11nnı kahil rl hııklkl tııkıırayıı -r c11ııtl" 
1ert ıııtıah ··ıı :'t - 1 "' ,, telefon 

)"enehllne 
mabsuıtur. a.tuı • 2104._ 
2239~ Kııtık tcıefoP· 

r;;;:::, Askeı i Kıta .. 
I __ '!.!.' ilan/111 ı 

~~ 9 lKINCITEŞB-IN:l,W · 
- ....,... -::r:· 

Adliye Bakanhğından: 
Acılan Antalya Birinci Ncrl.erliğinafta.lip olanların bir ay içinde Adliye 

Vekıi.lctine müracn:ıtları ilan olunur, 11(4160) (7558) -. ~ .... 
Açık bulunan ,Bolu Noterliğine imtihanla ve imtihansız Noter olabilmelC 

Fartlarmı haiz tnliplerjn bir ay içinde evrakı müsbiteleriyle birlikte müracaat. 

lı;rı iliı.n olunur. (4159) .(7557) 

Adliye Bakarlhğından: 'romen Birlikleri için 34000 kilo sa. 
de yağı kapalı zarfla 25 - 11 - mn sa. 
at 15 de yapılacaktır. Teklif mektup. 
ları bir saat evveline kadar kabul o. 
lunur. Muhammen bedeli 325~ lira il!• 
teminatı 2422 lira 50 kuruştur. Şart. ~---~~_,...-------------------------------------~--------------------~ 
namesi 162 ku.r~ mukab~lin~e Komis. Heledl~1e Sula r idaresinde n· 
yondan alınabılır. lsteklılerın ~artna. • • 
mesini görmek üzere hergün ve eksilt. . 1dn~e~izin l{~dık~~ - ?,s~.üdar eu.be!_i 15 - ı~ . 937 t~ihll p~esi gi.i. 
meye iştirak için belli gün ve saatte nilnden ıtıbaren ~adıltoy Muhurd~r ~ad desınde M~lıye Tahsıl Şubcsı yanında:ki 
teklif mektupları ve kanuni vesikaJa_, 78 numaralı eskı İtalyan mektebı bına. smda faalıyete geçecektir. Bu tarihten 
rivlc Lülcbur"'azda Tümen Satınalma sonra Anadolu yaknsına aid bilumum mUracaatlarm yeni binadaki şubemize 
K~misyonund:ı. bulunmaları. yapılmasını sayın abonelerimizden rica ederiz. (7563) 

(587) (7579) 

• • • 

• • • 
lzmir Müstahkem MeYki Kıt'atınm 

18500 kilo sade yağı kapalı zarfla mü. 
nakasaya konmU1tur. İhalesi 25 İkin. 
citeşrin 937 per§enbe günü saat 16 d3 
lzmirde kıelada Levazım i.ınirliği Sa. 
tınalma Komisyonunda yapılacaktır .. 
Tahmin edilen mecmu tutarı 17205 li. 
radır. llk teminatı 1290 lira 38 ku. 
ruştur. Şartnamesi Komisyonda her. 

gün görülebilir. lıtekliler Ticaret O. 
dasında kayıtlı olduklarına dak vesi. 
ka göetermek mecburiyetindedirler. 
Ekııiltmeye iştirak edecekler 2-i90 sa. 

yılı kao
0

unun 2 ve 3 'üncü ıiıadclelerlndc 
ve şartnamesinde yazılı vetıikalariyle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir aaat evveline kadar 

. . 
Usküdar - Kadıköy v e havalis i 
h al k tramv a y la n Türk Anonim 

Şirketin den: 
Şcbekc!erimi1.de ilk ve orta mekteplerle lise talebelerine tatbik ı 

edilmekte olan tenzilatlı bil<"t ücret tarifesi, 15 İkincitcşrin 1937 Pa. 
?.artesi gününden itibaren. Şirketimizce usulü dairesinde tenzilatlı gezi 
varakası verilmek şartiyle, yilksek mektepler talebesine de te!Pllil e. 
dilecek ve yüksek mektepler talebeleri için §imdiye kadar tatbik edil. 
mekte olan tenzilatlı tarife ayni günden itibaren hükümden kaldırıla. 

caktır. 

Komisyona vermiş bulunacaklardır. 1 
(592) (7582) 

• • • 
Eskişehir Garnizonu krtat ve mUes • 

1080 liradır. İhalesi 22 İkincite§rin 
937 pazartesi günü saat 16 dadır. Şart. 

namesi hergün göriilebilir. lstekliler 

kanunun 2, 3 Uncü maddelerindeki ve. 
sesatı için 3 _ 11 _ 93i günü kapalı 
zarfla alınacağı ilan edilen 650 ton saikle ve teminat mektuplarını · ha\i 

yerli antrasit kömürüne teklif edilen _zarflarını belli gün ve saatten' en az 
fiat amirlikçe pahalı görüldüğünden bir saat evveline kadar Tilm Satınal. 
4 • 11 - 937 tarihinden itibaren bir ay ma Komisyonuna vermeleri. 
pazarlığa bırakılmıştır. İlk pazarlığı (591) '(7583)' 
12. 11. 937 cuma günü saat 14. dedir. ------------·-----
Kömürün tutarı 18200 Ura, ilk temi.. 
natı 1365 liradır. Şartnamesi Komis. 
yonda görülebilir. lstcklilerin niaıe 
saatinde Eskişehir Levazım amirliği 
Satmalma Komisyonuna gelmeleri. 

(589) (7581) 

• • • 
Kırklareli Tümen Birlikleri ihtiyacı 

i~in kapalı zarfla satın alınan 60000 
kilo pilavlık pirince verilen fSat Pllh;ı.lı 
görıildüğifodcn yeniden ıkapnlı ~arfla 
60000 kilo pilavlık pirinç satın alına. 
caktır. Muhammen fiatı 24 kuruş o. 
lup tutarı 14400 liradır. 11k teminatı 

ZAYi .... 
927 - 928 senesi lstanbul Kız lise. 

sinden aldığım tasdiknameyi kaybet. 

tim. Yenisini çıkaracağımdan--e!kisl. 
nin hükmü yoktur. ' 

Refia (1614). 

• * • 
21354 hesap No. lu ve 25 • 5 • 1937 

u. 
tarihli Emniyet Sandığtn<}y aldlğıiı 

vadeli senedi kaybettim. Yenisini ala.. 

cağımdan eskisinin hUkmil roktur. 
Mardiros. (23612) 
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Nafıa Vekaletinden: 
16 Birincikanun 937 perşembe günü saat 15 de Ankarada vekalet malzeme 

Eksiltme Komisyonunda 658400 adet takriben 286.404 ton "Olltvanize Tirfo 
nun kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapı "lCaktı~ 

Teklif edilecek Tirfonlara; C'.:nebi ır.alı olup Mersinde sif supalon teslim edi 
leceğine göre 50. 120 lira 70 .. kuruş ve yerli mal oiup Mersinde vagon içinde 
teslim edileceğine göre 87353 lira 22 kuruş muhammcr. bedel te5bit edilmiştir. 

Bu hususa ait şartname ve teferruatı 43 7 kuruş mukabilinde Ankarada ve 
kilet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat:, Ecnebi mala teklif edildiğine göre 3756 lira 03 kuruı 
ve yerli malı teklif edildiğine göre 5617 lira 66 kuruştur. 

1ıteklilerin teklif zarflarını talimatnamesine göre Vekaletten alınmıı mütcah 
hitlik vesikası ile birlikte 16. Birincikanun. 937 perşembe günü saat 14 de kadaı 
Ankarada Vekalet Mah:cme Müdürlüğüne vermeleri lizımdrr. "7350,, 

MektepDDDeıre, çocuk velllerı
ne, OkuO DlrektöırBerıne 
Mektep kitaplannıu almadan ... . bir kere e•ki tanıdıfınız 

" VAKiT ,, Kitabevine 
uvayınız. ilk, Orta, Li•e, Yük•ek ve Meslek ... Her okulun, her 
ınnılı için, her dilJ~n, her türlü maarif neıriyatını buradan 
kolaylıkla ve derhal edinebilir•ipiz. 

Ra•tgele yerden almanın •onunda yanılma, yorulma, va
hit kaybetme olabilir, üzülebilir•iniz. 

lhtiıa•a her yerde kıymet vermeli: (VAKiT KiTABEVi) 
Je mektep kitapçılığında ihti•a• lıtJ%anmııtır. . . 

Kitap üzerine gelecek her •orguya kartılık verılır. 
ADRES: lstanbul. Vakıt Yurdu. Telefon: 24370. Telrraf: 

Vakıt. lıtanbul Poıta kutusu: 46. 

Devlet Dem1rgolları ve Limanları işlrtme 
. Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 750 lira olan 43 00 kilo muhtelif eb'atta demir tel 12. 
xr. 37 cuma günü saat 14 de Haydarpa şada gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5625 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyo. Dr. lhean Sami 

.. ti 1" d - -na muracaa arı azım ır. 

1 Bu ioe ait şartnameler komisyon dan parasız olarak dağıtılmaktadır. Gonokok Aşısı 
(
7562

) 1 Belsoğukluğu ve ibtilatlanna k&r1t 
-----------~111111111111111~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111--... ---- pek tesirli ve taze aşıdr.-. Divanyo. 

. Jstanbcl Belediyesi ilanları 

Beher metre murabbana 3 lira kıy met tahmin olunan Fatih yangın yerin. 
de 1>irinççisinan mahallesinde Muhtesip Ahmetbey sokağında 91 inci adada yüz. 
süz 35 metre 52 santimetre murabbaı arsa satılmak Ur.ere açık artırmaya ko. 

nulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunmadığından artırma 12 • 11 • 937 
cuma gününe uzatılmıştır.' Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. ta. 
tckliler 8 lira 21 kuruşluk ilk teminat makbuz veya. mektubiyle beraber yu. 
ı ~ ' -. ••nzıh günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B.) (7588) 

lu Sultan Mahmut türbeııi. No. 113. 

................... 
Deniz Levazım sa
lınalma komisyon 

ilanlaıı 

1 - Tahmin edilen bedeli 16800 lira 
olan 2000 ton Lavemarin kömürü 10 
İkinciteşrin 937 tarihine rastlayan 
çarpnba günü saat 14 de kapalı zarf 
usuliyle alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1260 lira o. 
lup 3artnamesi komisyondan her gün 
parasız olarak alınabilir. . 

a - İsteklilerin 2490 sayılı kantınun 
tarüatı dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar 
Kuunpaşada bulunan Komisyon Baş. 
kanhğına makbuz mukabilinde verme. 
teri. ( 7214) 

Göz hekimi 

Dr.Muıal RamiAydın 
Muayenehanesini Taksim.Talimane 

Tarlabaşı Cad. TJRFA Apt. nına 
nakletmiştir. Tel: 4155::$ 

..'azardan maadft hergün: Oğleden 

ıonra saat ikiden altıya kadar 

•ı:::m::::::::=:::=::::::::::::::: :::::::::::: :&..-S: 
:: 

Meecanf muayene :: .. 
Perıembe günleri eaat 2 d~o G e k1'dar i! 

Ortaköy Taşbasamak Palangada 25 ii 
numarada Doktor Mümtaz GUrsoy U 

Lfakirleri parasız mu~yene eder. H 
•••111 mı ı •••rr ı ı1t:aa=== 

Sahibi: ASIM US 

Yozgat Valiliğinden: 
ı - Kapalı zarf usulile evvelce eksiltmeye çıkarılan Sorgunda 1~ 

(27014) lira (6) kunış keşif tutarlı ilk mektep inşaatının cıı:SOO>tUt· 
kabili eden kısımları talip çıkmamasm dan dolayı pazarlığa kon.ınu3 

2 - Bu i§e aid şartname ve e\Tak gunlardır: 

A - Eksiltme §artnamesi 
B - Muka,·elename projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Yapı işleri umumi, fenni şart namesi 
t - Hususi şartname 
F - Keşif hülasası, tahlili fiat ve metraj cetveli 
G - Proje. /. 
1stckliler bu evrakı Nafıa Müdürlil ~nde görebilirler. . t:rfıe'!' I 
a - Kapalı zarf usulile 14 . 10 • 93i de ihale edilmek üzere el<sıl ıJJJ~ıl 

rılan bu işe talip .~hur e.tmem.esinden dolayı art~r.ma eklil.~e ks.P~ 
mr.ı maddesi mucıb~nce bır ay ıçinde pazarlıkla Vılayet Encumen od _J 
bine ihale edilecektır. ı'~ 

4 - Pazarlığa girebilmek için istek liledn (862.5) lira muva.ıcıc~t ~ 
vermeleri ve bundan ba~ka Nafıa V ckalc tinin müteahhitlik chliyetiıl1 

lunmaları lazımdır. (7257) 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 


