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Türk - ltalyan 
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~ 1 Almanyanın Müstemli-
1 ke İstekferi, lngiltere .. 
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(s~i ~ir elçi: «Bu meselenin hılli isteniyorsa İngiltere 
~u yolda bir misal göstermelidir.)) Diyor. 

• 

Londra, 3 <Radyo) - Tay 
miı gazetesi Lizbon eıkl el 
çlılnln Almanyanın müatem 
ilke mutalebata halckmdakı 
bir mektubunu neıretmek
tedir 

Eski elçi bu mektupta 

" Jogtltere Almanyaya 

Garbi Niyagaranın bir kıs · 
mını denize bir mahreçle 
birlikte inmelidir 

Demekte ve " Eğer bu 
mese1enin halla ialeniyoraa 
lngı l tere bu yolda bir mlıal 
aöstermelidir .. Diye ılave 
etrnc.-ktedir. 

Londra, 3 (Radyo) iyi 
rn•lumat alan mehafıl bu 

' Kapilülisf ondan islifa~ı 
e~ın devletlere notası 
K•hire, j (Radyo) - Ka -

l>lt ~' U•isyonlardan iılifade et· 
trı ekte olan devlet mümes 
Sillertne yeni bir nota veril. 
lbittır 

1 
Notada bılhaasa konıoloı· 

uk mahkemelerinin itlerinin 
trıuhtelit mahkemelere devri 
' at · erıı:nekte ve MJtSırın bu hu 
•Usta Yeni bir kanun neıre 
dcceğı bildirilmektedir. 

Almanyanm lon~ra sefiri 
Londra , 2 (Radyo) - Al 

tllllnyanın Lendra ııefirı 
Ribbentrop Berline hareket 
etrntıtır 

1 - Ademi müdahele it· 
leri , 

2 - Hıtlerln nutku ve 
bilhassa Almanyanın müs 

temleke matlubatı üzerine 
konuıulduiunu beyan edi 
yorler 

Berlın , 3 (Radyo) Hıtle 
rin Rayiıtağı açark~n ıöyle · 

miı oldufu nutuk Avrupa 
merkezlerinde şayanı diltkat 
aki•ler uyandırmııtır 

Londra matbuatı \le ıiya· 

ıi mehaf ıli bu nutku 
bir hadısf'! halınde ve bü 
yük bir ehemmiyetle telik -
kı etmektedır. 

Berlin, 3 (Radyo) - Ru· 
syada bolşe vıkllk mülki ve 
askeri kuvvetler ara ı ında 

buhranlı uat ler geçirmek 
t~dir . Stalin ordunun ıslahı 
nı ve zablt•n ara11ndll tas
fiye istem ektedir 

Alman rnehafıli bu nok 
tadan St a 1 ın ve Voroıi l of 

arasında ti~detli bir ihtı · af 
görmektedir. 

Roma. 3 (Radyo) Var 

ıovadan alınan son haber 
fere göre Voroıt lofun f'mri 
le Stalinin ınuhaf ızlarından 
bazıları tevkıf edılmıştir 

Bu hadise, Stalin · Voroıilof 
ihtilafının hıııd bir devreye 
gelmeıine sebebiyet vermiı· 
tir . 

Varıova. 3 ( Radyo ) -
Çarm katlini tertıp ve in 
faz eden Bologrosofdan ba 
ıka Uglanof da tevkif edil 
mlştır Bunlar Sovyel 
mehaftlinin aai kolu idıler . 
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Hariciye Ve ki 1 imiz~ 
Milanoda Büyük Me-= 
rasimle Karşılandı .. 

l.İTVİNOF 
Kiyefle 70 k•ti yeniden 

tevkıf edilmiıtir. Hunlar ar· 
11n~" Haltık filosu sabık 
kumandanı da vardır. 

Belgrat 3 ( Radyo ) 
Moıkovadan gelen haberle-

Dün Başlanıldı .. 
Belediye Meclisinin 

Dü kü Toplantısı 
Reis taraf m~an beş seneli~ şehir proğramı ~a~~m~ı 
iza~at veril~i. (vlerdeki tal dSlerin kal~ınlmısı görüsüldü 

Beledıye Umu mi Meclisi 
dün saat 14 te Naci Koda 
nazın riyasetinde altıncı 

devrenin a l trncı toplantısı 

nı yapmııtır. 

Ba~kan, Tepinsani ayı 
içtimında kabul ed il <> n bf'~ 

Cebelüttarık , 3 \ Radyo) 

iki Alman ge mıııl bura va 
gelmiştir . As ıleı ın ellerınde 

bulurıan altı muhrıp de bu 

sabah gelnı ş l erdir 

Bu vaziyet asilerin Mala 

ga ya taarruza hazırlandıkla 
rına bır delil ıayılmaktadır. 

Nevyork , 3 (Radyo) 

Valansiya hükümeti taraf 
tarları 1660 do1ar kıyme -
tinde es 'ıha göndermiılerdir . 

Valanıiyanm bir mümesı 

sili buraya gelerek 10 mil 

yon tüf~nk ve bir hayli cep 
hane almııtır. 

Bılbao, 3 (Rad yo) Hü-
kümetcller vaziyetlerini tah 
kime devam ediyorlar 

Madrid, 3 (Radyo) - Bin 
lerce halk ıehrln dışarsına 

çıkmasına rağmen yine ıe -

BELEDiYE BİNASI 
lediye baıheklm\lğinln ıey . 

= 

htrde ki nüfuı kesiftir. Cep 

hedeki sükünetten ıonra ia

ıe İf 1 eri düzelmiıtir. 

Fransız 

Hava naz1nmn sözleri va 
gazeteler 

Paris, 3 (Radyo) _ Ha · 

va nazırının Milli Mücfaf aa 

Mecliıinin dünkü toplantıda 
ki sözlerine eazeteler uzun 

sütunlar tahaiı etmektedir. 

İsviçre bah Bürü~sel~ı 
Bürüluel. 2 ( Radyo ) 

İsviçr e kralı buıün aaat 15 

de buraya eelmiıtlr. 
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SA)fA. 2 

TEŞKİLATIESASİYE KANU
NUN DA DEGİŞİKLİK .. 

Hnşdn ismet / not111 bulundu!i11 /ıaldt· JfıO de:ı fn:fo 
mebus fr~kil<ilı•·saslyt• kaıwnu11cla ladıl<it yapı im ·ısuu 
bir takrirle isledi. 11irgıin l'llell<i C11mlwrlyet Halk Par 
tisi Kamutay Grııbıında yapllan görıişmede Genel Sek
reterin buna dair lza/ınlt dlnlerıdi ve grup takririn itli 
fakla netlcelendirllmesini tasvip elli. 

Yapı/ 11asl istenen değlşlkllklt:rdı'rı biri « Turkiye dev· 
idi bir Cwnhurlyclçidir » ŞlklindeM maddenin ljl rlne 
Parlirılrı alil uasjımn korunası böylrce. Tıirklyfnin 
del'lelçi, irıkzliıpçı . liiik, lıalkp, Cllmhurlyetçi ve milli 
yt.lçi uldağu açlklnnması şel\/İ11cfr<lir. Ka1116li!l Tıirklııe 

im izin ıb:erlndedir 
Ulllı, b11 allı okun lşareliledlr ki erı 

en ileriye ımrmamn :evkini <l11ym11~ lll' 

gözlerini uz.erine çekmiştir. 

kısa :.amanda, 
l ıi/1111 <ili nyanrn 

Cmnlwriyel /daresf 11/11 lıer bir yılrndan asırlık işler 
yuksellyor. Kn11 alisi rejim: değişen, ytirliyerı ve hız ve
ren: devirler içinde devirler yaratan bir rejimin adıdır. 

Altı ok da, omw ebedi işareti .. 18 milyo111111 91ilerı 9ö: 
lcrl bu hedeftedir. 

l'artinln bu allı vasfrn111 Jeşkll<ilıesasiyc lrnııuıwmu::u 
al111ması istenmekle Tıirkiyenln yıirııdıiğıi ve yıiniyrccği 
yol en gıizel şc kilde açıklaııımş bu/11n11yor. 

Sevin Sel·flkan 

Almanyanın Müstemli
k e istekleri, lngiltere .. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

lermdeu Deyll Meyl, kısa 

bir zamanda memleketi için 

çok iş görmüı olan Hitler

den bahsederken Bolıeviz· 

me karıı mücadelesini ve 
Alman milletini yükseltme

sini takdir ederek, son defa 

verdiği tarihi nutkun, İogi· 
hz devlet adamları tarafın· 

dan iyi tetkik edilmesini iı· 

tlyor. 
Sonra müstemlekeler me 

selesine temP s ederek bu 

noktayı Alman bakımından 
aydınlatmak isterken şunu 

diyor: 
"Almanya, müstemleke· 

lerl askeri noktadan deiıl, 

ekonomik bakımdan istem· 

ektedir. Almanyanın müs· 

temleke hususundaki musır· 
rane talebi İngiliz devlet 

adamlarının itina. ile tetkik 
etmesi la:ıımgelen bir mev 

zudur. 
Halk cephesine taraftar 

olmıyan Paris gazetelerin 

den Pötı Parizlyen "ne de 
ol a bu nutuk son zaman 

tarda ağır bulut1arla dolan 
kar~olal< Avrupn semasında 

bir ümit ı~ığıdır." Demekte 
dir 

ltalyan gkzeteleri Hitlerin 

nutkunun Almanlara göre 
en ıyi t fsiriol yapanlardır. 

Koryern Dellasera, Hıtlerin 

enerjik bir tarzda yenı Al 
manyanın haklarını, . diğer 

milletlerle tefriki mesai ar· 

zu unu ve sulh emf'lıni ya 

detlikte sonra "nasyonal 
sosyalizmın artık ıstikrar el· 

mıt hır sistem olarak kabul 

cdılm~si lfızırrıgeldığini,. ya· 
zmaktadır. 

Belçika malLuatı rr emn -

un ı} el eseri göstermekted r . 

Londramn dünkü akoa m 

gazetelerı Hitlerin nutkunun 
herhald"e bir sulh nutku ol

madığını ve lngıltere hühü 

met mehaf alinde tetkik edıl· 
m~kte bulundu~unu yaı.ı 

yor 

Hıtlcr, nutkunu verdiği 

ıııralarda ltalyan gazetelerin-~ 
den Lavoro Faılsta, Alman· 

yanın müstemleke talebini 

diğer mi let lerle olan müsa· 

vi mevkline ve yükıek me. 

deni)•eline atfetmif, onun 
bu vaziyetini demokratların 

bıle tasdik ettiğini yazmış 

ve lngıltere ile Fransayı 

Almanya ile tefriki mesaiye 

devet etmiştır 

Umumi 
Harbın 
Esrarlarmdan ~iri daha 

meydana çıUı 
Umumi harp zamanında 

sabık Kayserle gene sabık 

Avusturya imparatoru ara· 

sındaki gizli telefon konut · 
ma arının bir Çek nıühen

disi tarafından nasıl dinlen 
miş oldu§unun eerarı bu haf· 
ta feshedilmiottr. 

Prağda mühendis Nikok 

ki Oscenak n&mma yapılan 
abidenin küıat 1 ~aminde sö· 
ylenen nutuklar bu esrarı 
meydana koymuştur 

Çek vatanperverlerinden 

bir grup, iki hükümdarın 

şahsi mükalemeleri için Be. 
rlinle Viyana arasında ya· 

pılmış gizli bir telefon hat 
tınan Pragsayf ıyelerinden bi-

rindeki bir meşe ağacının 

altından geçtiğini keıf etmiş· 

lerdı. Bunun üzerine. (_son 
radao Çekoslovak yanın ma · 

liye nı\7.ırı olan) doktor Be· 

cka meoe ağacının yanında 
ki köıkü klralam~ştı. 

Mühendis Oııcenack t1e 

iki kiti köşl. ün kilerinden 
meşe ağacına doğru bır tü 

nel açmışlar yer altı kablo 

suna bir hat bağlayarak bu 

nu kötl<e uzatmışlardı. 

İki imparator arasında 
geçen her söz. not edilmiş 

ve hususi haberciler vasıta 
sıle itilaf devletlerıne gön · 

derilmitli. Bu mükalemelerin 

kıymetleri p ha biçilnıtye 

cek kadar mühimdi 

TU t<.K.I>f Ll 

il. ~_...,_,.,,..,.. 
iş Kan nunu Tatbiki 

için Hazırhklar .. 
On beş suvalli iş beyannameleri za~ıta taraf m~an da
Öllllaca~. bu beyannamelere ala~adarlann doüı u ve tam 

cevap vermeleri la11md1r ., 
iş Daireııl dördüncü bnlge 

amiri M. Faris Ulubay bir 

gün önce şehrimize gelmiş 

tir. 
Faris Ulubay 3008 numa· 

rala İı Kanununun tatbik&· 
tınn haz1rlık faaliyeti dola -

y11ile iş verenler, it yerleri 

ve o, ıı yerlerinde çalı· 

~ a n işçilerin sayılarını 

öire~mek için vilayetimizin 
it hayata ile yakından te111a1S· 

ta bulunmaktadır. 
Bu temaslar daha ziyade 

zabıta marlfetile alakadar
lara da~ıtılacak olan "it ye 
ri.. bey an nameleri üzerinde. 

dir. Bölge amiri dün kendi 

sile görüıen bir muharriri 
mize bu hueusda ıu· izııhatı 

vermiıtır: 

" - lı yeri beyannamesi 
zabıta marifeti le if verenle

re dağıtılacaktır. Beyan· 

nameler it verenlere 
verildikleri tarihten itibaren 
J O gün zarfında her sualin 

karıısına tamamen iş yeri-

nin vaziyetine göre müs 
bet veya menfi ma 
htyette cevap verip dol

durularak tekrar zabıtaya 

iadesi lazımdır. Ve bu tar· 

zda, uıulüne göre dolduru · 
larak iade edilen beyanna· 

melere mukabil zabıta tara 

fmdan bir makbuz verile· 
ceklir. Zaten zabıta beyan· 
nameyi teslim ederken elin 

de bu husus için hazırlan 

mış olan İf beyanname bo · 
rdoTOsuna imza ettirecektir. 
Bu suretle tevzi edilecek I§ 

yeri beyannamelerin•n it vere

nin eline geçtiği ve it veren 
tarafından zabıtaya tevdi 

edildiği teıbıt edilm ş ola. 

c.aktır. 

Kanunun hüsnüsuretle 

tatbik edilebılmesi için be 
yannamelere doğru cevap 

verilmeıi lazımdır. 

Beş ve beşten yukarı işçi 

çahıtıran müesııeselere be 
yaoname istenmekle it ve· 

renlerin bu kanunun ıumü· 
lüne girdiği manası anlaııl 

mamalıdır. Bu. nıhayet o 

beyannameler üzerinde da· 

irece yapılacak tetkikattan 

ve tasnif ten sonra iş yerle· 
rinden hangilerinin 15 
Ha1iran 937 tarihinden 
itıbaren meriyete girecek 

olan kanunun şiimülüne da 
hil olacağını anlamak mak· 
sadıledir. 

Bu cihet belli olduktan 
ıonra iş verenlere ayrı birer 

sıra numarası verılecek ve 
kendilt:ri de malumatlar 
olunacaklardır. • 

ihzari mahiyettedir. Ve me· 
mleket için feyizli netıceler 

vereceğinde şüphe olmıyan 

kanunun tatbikatına razım 

gelen hazırlıkların ikmaline 

yarıyacaktar. ,, 

** Kanunun tarifine göre 

işçi üç türlüdür: 

l Bedeni işçi. . 

2 - Bedeni ve fikri işçi 

3 Fikri işçı .. 

Bedeni ve bedeni fikri 

işçi kanunun şumiilüne gir 

mektedir. 

Fikri iıçinin ise müzeyyel 
bir kanunla yakın bir za 

manda çtkacaktır. 

Her türlü lfçi mevzubahı 
edilen beyannamede göıtc

rilmek mecburiyeti vardır. 

İşçi hler muvakkat, is 

ter daimi, ist~r seyyar hlr 

iş yerınde, isterse aa bft bir 
it yerinde çalaısın muhakkak 

surette bu beyannamede gö 

sterilmesi1 zaruri ve mecbu 

ridir. 

Beyannamelerde halkın 

çekinmesini icap ettirec~k 

hiçbir cihet yoktur. 

Kanun hem it alanların, 

hem de iş verenlerin menfa 

atlerinl göz önünde tutmak 

tadar. Onun içindir ki ala 

kadarlaran beyannamedeki 

15 suale do~ru ve tam ce 

vap vermeleri kendi men 

faatleri ıktizaaındendır. 

Bölge amiri Faris Ulubay 

tı verenlere tevzi edılecek 

olan beyannameler hakkın 
da cuma günü Halkcvinde 

bir hasbihal yeparnk kanu 

nun esaslarını izah edecek tir . 

Alakadarlar bu toplantıya 

iştnak etmek suretıle lazım 

' gelen malumatı edinmiş ola 

caklardır. 

~aypınar ~oyünun ~eçile· 
rin~e hastah~. 

Şamlnıın Çaypanar köyü 

keçilerinde hastalık olduğu 

haber verıldığinden baytar 

nıüdürü Behçet Tunçay ge-

reken tedbirlerı almalr üz· 

ere bu köye gitmitlir 

Dünkü un ve za~ire f iatlan 
UNLAR: 

55 Handıman 
60 

" 

Asgari 

K. 
Azami 

s 
980 
930 
870 

İş verenler tasnıfı müteakip 

hazırlık devresinde bir tefti· 

70 
80 n 

970 
920 
860 
i90 

ZAHİRE: 
800 

2·; 

HAB 

Çakır 
H biyesi kaldınl~1. (dre
mitte ~ir nahiye ~urul~u. 

Ankara, 3 (Hususi) 
Gönene bağlı Çakır nahiye
ıi kaldmlmııtır. Buna mu 
kabil Edremide bağlı Kal
kım adı ile yeni bir nahiye 

kurulmuştur. 

Konakpınar 

Hataym istiklal bayramım 
kutlulad1. 

~onakpınar, 3 (llususi) 

Burada Partinin teıebbürü 
ile tertip edilen Hata)' mi · 

tingi çok güzel olmuıtur. 

Mıtınge bütün civar köy 

halkı da ltlire.k ettiğinden 

çok kalabalık olmuıtur. 

Cumhuriyet meydanında 

yapılan toplantıda verilen 
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çocuk arasında bir 

çıkmıştır. 

Bu kavıada Mehmet fet 
tahı bıçakla elinden beı gOO 
sonra tekrar muayeneye li 

zum görülecek ıekilde yar•· 

lamıvtır. 

Suçlu çocuk bıçl\ğı ile bit 

likle yakalanarak adliye11 

verllmivtir. 

söylevlerle Büyük Şefi• 
adı ıaygı ile tekrarlanrrııft 

hükümetimlzin baıaruı aO 

latılmııtır 

Hu münasebetle de Korı• 

kpınarlılarm bağlılığı •' 
duyduğu tevtnç büyüklerf 

u laıtmlmııtır. 

Maden Fiatları 
Yükseliyor .. 

Son senelerde cihan piy 

asasındaki mıtden fiatları 

düıüklüğü ortadan kalkmıı 

bulunmaktadır. Bilhasu me· 

mleketlmizden dıt memlek 
etlere ıevkedilen maden fi 
atlarında oldukça mühım 

yiikıelmeler görülmüıtür. 

Umumi olarak madenler al 

ım satımının geçirdiği krizin 
sebeplerinden birlsı olan mü· 

him ıtokların satııa arzedil· 
mesi keyfiyeti de hemen he

men ortadan kalmış bulund 

uğu anlaşılmııtır. 

Bu vaziyetleri göz önüne 

alan Bakanlar heyeti bun
dan evelki resimlerin tenzi
li hakkındaki kararnamele 

rln umumi olarak madenle 

rimlzi alakalandıran hüküm 
lerinln kaldırlarak, bu him

ayenin harıce imrar edılen 

kömür fiatlarınm maliyet f ı · 

atından aıağı olması yüzün· 

den haeıl olan zfyıun telafi 
ılne medar olmak üzere Ha· 
vza kömürlerine ve daima 

rekabete düçar olan zımpa 

ra madenlerimize tatbikini 

lüzumlu görmüı ve bu hu· 
ıusta bir kararname kabul 

etmiştir. 

Bu kararnameye göre 1937 
takvim senesi içinde Ereğli 

kömür havzasında bulunan 

kömür maden müstahsllfeJI· 

nin imrar edecekleri kömü 

rler için imtiyazlı madenle· 

rden imtiyaz mukflvelena 

melerinde yazıla nisbi resi· 

mlerin azami hadleri ve ru 

hsatnameli ocaklar için yü

zde Leş üzerinden nlsbi re 
sim tahsil olunac&ktır 

Bu suretle tahsil olunan 

resimlerden yüzde birler ir· 
ad ve mütebakileri müstah 
sıllcr namına enrnnet kay 

kadar olanlar yüzde yir~ 
sekiz. yüz elli binden iki yl 
bine kadar olanlar yüı~ 
otuz altı, iki yüz elli binci" 
üç yüz bine kadar olaPı; 
yüzde kırk, üç yüz btndf' 
üç yüz elli bine kadar dl 
nlar yüzde kırk dört, O' 

yüz elli binden yukarı ol• 

lar yüzde kırk sekızden it 
ağı olmak üzere ecne.bl ti' 
mleketlere vuku bulacak 
rarlarının her bir ton L.4 V 
ve kribles için ) 25 kuru( 

her bir ton füvönam için 

kuruı olmak üzere ern•./ 
kaydedılen meblağlardaP r' 
diyat yapılacaktır. 

Zonguldak lımanile ,.,

tarından ve İıtanbuldan t 
nebi vapurlara verilen ıltff 
kiyeler ile bu yerlerden 1 

nebi sularına sefer eden 1 
rk varpurlarma verilen 
son Türk limanından ittb' 

ren sarfedtlen ihrakiY,11 

harice imrar edllmtı İ 
muameleye tabi olacak"' 

Zımpara madeninin .,ı• 
resmi, 1937 takvim 9eft,ı 
zarfında bu madenlerdi 

ecnebi memleketlere yaP1
: 

cak imrar!ar da yüzde 
üzerinden ve memleket 1 

nde yapılacak imrarlerd' 

mukavelenamelerinde )'~f 
1 

azami hadler üzerinden 
hakkuk ettirilerek tahıll 
unacaktar 

Muğlada 
Köy kalkınma işleri üzıd 

de çalışmalar 
~ 

Muğla, 3 (A.A .) ıf 
kalkınma ışlerl elıernlfl 

le takip edilmektedir· şe tabi tutu'acaldar ve o za 

mdn iş kanununun şümulü 
ne giren 1§ yerlerınln kanu 

nun hül<ümlerine göre ne 
gibi mükellefiyetlere tabi 

tutulacakları tesbit cdılecek -

Buğday 5 5 
Yerli Sert 
Yumuşak 5 50 
6 75 7 75 

• 1 

dolunacaklır 1937 tal<vim 

senesi !Onunda görülecek he· 
sap netıcesinde maden kö 
mürü müstahsillerine, kabalı 
imrar ist ıhsalat mıkdaranın 

elli bin olanlar yüzde yirmı 
elli bınden yüz bıne kudnr 

olanlar yü:ıde yirmı dört, 

yüz handen yüz elli bine 

1937 yılına ait köy P~ 
ramlan yapılmııtır Bo 

tır. Bundan şu anl11§ılıyor ki 4 

şimdiki beynnnamder, ancak 5 
6,25 4 75 

5 25 

5 75 
Haraç p.ya 

ıadan gelen 

buğday 

Mısır 

Arpa 

ta Ka muıı bay ve kö Y 1ı:, 
leri merkt>zde topları~~ 
köy kalkınma işleri 1telııf 
da görü~ülecek, dirtf<t 

verilecek tir. 



1 
( 

-Asri Adam-
Büyük Hikaye /- İhsan Edip 
"Cemilf Sena,, hatıralara· 

ıdl nın yağmuru içinde: Bu es· 
:..ki mektep arkadaıına haa· 

ret sevinçleri yerine, hahrı 

, .. 
.,. 

1 

sayılır bir küfür savurdu: 

- Tüh! Allah l:ahretain! 
Yüreğime indirecektin! bf". 

Ne var öyle gırtlağıma sa 

rılacak? Az kalım cadde 
üstünde karmanyola edılı 
yorum zannederek: Haykı· 

racaktım. 

O biri, ceıaretlı bir piı· 

ginlikle arkadatmm koluna 

girdi! 
- Çok değitmiıım değil 

mi Sena. 
- Değiımek mı? Sen ade· 

ta bir canavar olmuısun ya

hu! Nedir bu göbek Bu en· 
ıe bu ııklak. Miraa mı 

din? Kaynanan mı 

dü? Nedir? 

ye· 

öl· 

"Avukat Hicran,. kahka 

balarının ııürültüıündc bir 

kav daha lutuıturdu: 

- Çıldırdın mı Senacığım?I 
Şana 'ıte. 

Ôlünciye kadar müekkil· 

lerlnin arkumda: Para! di
ye koıan yarım papuçlu bir 
avukat olup kalacak değıl

dlm ya. 

"Cemll Sena,, arkadaıının 
dev omuzları üstündeki iri 

ve mesut baıına ıaşkın bir 
hayretle bakıyordu! O, ade· 

ta alamut bir banaer gibi 
8eylnmı1u . Parmakla 

rının üıtünde parıldıyan yQ 

ı(ikleri ve pılaatronun ya -
kaıına kat kat d6kü 1en en
&eaıle onda yalanız, hayatı 

kolay kazanan insanlarda 

lıaiuedilir bir gurur vardı. 
Na11l olmu§tu? nasıl olm 

uıtu da? "Avukat Hlcrhn" 

Pek faz\a keskin olmayan 
zekasına rağmen hayatı Lö 

Yle uyaal ve yumuıak huy 
lu bir binek ah glbi atma 
alrnııtı? 

"Cemil Sena,. hayretinin 

uyandırdığı hayal içınde: On 

•ene evve\ki o düıük, o şar 
latan ve koltuğunun altında 
ç'ntaaı. 

Adliye korldorlarile, mü
eaaeıelerln "büro" ları ara 
•ında k pı kapı dolaıan 
"Avukat Hicran " ı görüyor· 
du! 

Şimdi alamut bir banger 
Ribi ıeylnmiş bu hayat ad 
anu, o, düşük kıyaft:th Av · 

ukat hicran mı ıdı? .. 
"Cemıl Sena,, ron ihtim· 

ali dudaklarının arasından 
bir d\lman gibi karıısında 
kine püıkürdü! 

Peki o halJe dedi, 
o halde seksenlık bir mily 
oner kocakarile 
Değil mi?. 

evlendin! 

"Avukat Hicran" yanla · 
randan rüzgar gıbi çekip ge 

Çen bır otomobilin zigosun 
dan muhafaza için arkada

ltnı kolundan tutup kaldın · 
rnın üıtüne çektı: 

Milyoner bir koca ke ra 
ile izdivaç mı? Senin eledi · 

aın şey romanlarla, ga:r.ete· 
lerln garaip sütunlarında 
bulunur Senıu:ığım 

Allah her ınaana böyle bir 

saadeti müyesser lolar mı? 
Benim hayatım, s<'nln ıh 

timallerinin düıünüılerlntn 

dııarlllnda bir hikayedir! 
Bir hıkaye ki: Her hangi bir 
romancının seueri hayal da· 
ğılıılarından doğmamıştır . . 
Doğrudan doiruya hayata 

uyan, hayattan alman ve 

edebiyatın düzgününü pod 
raıını yemiyen bir fey Sır 

ıey ki; enfesi.. Nasıl bir bi 
rehaneye gidelim mi Sena? 

Şöyle bir iki.. Ah! 

Senacığım ahi Ôyle gö·. 
reeeğim gelrlt ki. Anlatamam 

Hukuka giderken. hatırlar 
ııın değil mı? Akıam üstleri 
w Anjel,, in evinde geçlı di 

ğiıl'İZ saatleri. Ne alemdi 
değil mı? Onlar ha. Neydi? 

o günler. 
~ahkahalarla gülüyor, iri 

ellerile "Sena., nın sırtını 
akortsuz bir davul gıbi Öl 

türüyordu . 

- SONU VAR 

Dan~adaki 
Elmas 
Ticareti .. 

Elmaslar gittikçe daha pa 

halalaımakta , daha çok ra 

ğbt:t kazanmakta ve daha 

faydalı ~!maktadır Bütün 

dünya elmaslarını 

kooperaıyonu,, adı verılme· 

kte olan muazzam bir fırma 

satmaktadır. 

Dünya buhranı senelerin · 
de bu koopuuyonun traı 

edilm~mtı elmaa ıatııları bi
zim paramızla l 2 milyon 
500 bın lirayı hulmuştu 

t 934 yılında bu yekun - 1 
mılyon 500 bin liraya yük· 
seldi . 1935 de ııatıılar 

38.750.000 lirayı buldu. 1936 
satıtları ise 50,000.UOO, lira · 

ya varmıthr ki bu, gerç.::k 

ten ıaıılacali bır lezayültür 
Ve dünya refahı için dıkkat 
edılecek bir manzaradır. 

Elmas kooperaayonu ıım

dı elmas için Hollcrnda, bel

çika ve Amerika kesicıleri 

nden bundan birkaç ıene 
evci aldıkları paranın dört 
mislini alabilmektedir. Elm 

asın vasati faali, dünya bu· 
hranmoanberi yüzde 60 ni· 
abetinde yükselmiştır; daha 
da yükselecektir. 

Büyük kıtada elmaslar, 

yani on kral ve daha yu

karı o:ılar şimdıye kadar 

görü\m emlt derecede yüksek 
fiat getirmektedir 

Şimdi dünya elmaalannın 
en büyük müıterısi Amefr 
kalalardar f ransızlar ikinci 

sırada gelmekte. Jngıliz er 

son senelerde, ıımd:ye ka 
dar almamıı olduk ' arı mık · 
tarlarda, mü baya \ lta bulun 

makta ıseler de dığer iki 

mÜ§lerıye nısbetle henüz ge 

ridedırler 

Almanyada elmas ekıik 
liğı vındır. Çünkü Alman 

lıükü netı ancak kati ıhtiyaç 

olan m11ddeler içın dıiarıya 

p iıra çıkmasına ız n verme 
ktedir Elmaııını Almanyada 

salan tacir, parayı nıemle 

ÖLÜM BEKLİYEN BİR MİLYON İNSAN 
Madridde Bir An Yoktur ki, Bir T ayare Hı-
rıltısı Veya Bir Bomba Gürültüsü lşitilmesin .. 
· ispanya Juıkıimell, bıihin 

sfollleriıı Madrillen çıkma 

sım emrdmiş olmasına 

rağmen bir la/om sivil lıalk 
hala şdıirdc:. kalmukfo , mi 
lisluden cıyrılmumalıtadır 
far. Bütün bıı facialı gıın
lerde Madridde bulunmıış 

olan Deyli J tlyı af mıduı 
l>iri Henry VV Bııckley, 
guzeleslndc İspu111jol buş 
şehrinde siuillerln f:ıtıftin o 
bombardıman ı>ı' bava Jıu. 

cwnlıırı araswda nrısıl ya
şadıklarım şu salırlarla 

a11lalma/\tad1r: 
Madridde yapılmakta ol

an muharebelerin sonunda 
bir "meçhul ılvll abideal,, 
yapılması taıavvuru vardır. 

Havacılığın terakkisi, ha

rbm muayyen bir aehaya 
inhisar etmesi kaldeıtni cn

tadan kaldırdı. Onun için 
Madrld hem topçu, hem de 
tayare aletine açık bu 'un 
maktadır. Üç ay müddetle 

tehir, topa tutulmuı ve bo 
mba\anmıthr Bununla bera 
ber, mikdarlara bir mılyonu 

hulan sivıl halkan h&yah 

hayret edilecek derecede no 

rmale yakın geçmektedir 

Ev kadanları - satın al 
acak bir ıey bulabilirlerse

alıt verit etmekte, dükkan· 

c&la r depoln rmda birff'Y 

kalmıısa - mal satmakta 

dırlar. Sinemalar •çıklır. Hu 
rada perde üz.erinde Joan 

Crawford ıle Eddie Cantoru 
gör !bılir, latersenız Ruı pr 
opagandct. filinılerlnl ıeyre 

debılirainiz. Çoculdar mek· 
t .. be gitmekle, güneı l ı hav 
alarda halk gezıntiye çıkm 

cl.ktddlt. 
Berrak loir havaııı olırn ve 

ZlJÜO "yak irtıfaında bulu 
nan Madrıd şehri Avrupa 
merkez şehırlerı ıçincle hava 
hücumlarına en müsl\id bir 

hede'tir. Havası berrak ol 
ınakla beraber bu kıt me· 

vsinıınde biraz ılıı yapmıı 

tır 

Bir tokıın binalar, bilhaa 

sa, Amerika yapılarını and · 
ıran ı6 katlı telf'fon mer 
kezi yirmi . otuz mı\ uzak 
tan görünür. Bu bina, Lon · 
drada geçtmlerde yanan Kr 
isttıl Palastan dilha zıyade 
uzaktan gelect-k tayarecile 

kett t-n dııarıya çıkaramıya 

cağı ıçin . höyle bir ite girit 

miyor. Denildiğine göre eğ 
er hir tüccar Almanyaya 

bir milyon lira değerinde el 

mas götürecek o luraa , bunu 

bir tek günde hem de bü 
yük bir ı o\aylıkla Sl\tabt lir. 

Fakat parasına almak m~se 

lesi ayn bir it · 
Demektedir Bulunan Lü 

yük taşların sayısı gün geç 

t kçe azalmaktadır. 
1910 ile 1930 arasmdaki 

yirmi sene zarfındn J14gger 

sfontein elmas oc ı ldarından 

beher ton maden f ılızi baıı 
na randıman yüzde 50 nh 

bı>tinde düımüıtür. 

E ml\S bl\İumından en ta 

lilı ol ırnlar İspl\nyol zengın 
leri ldı; tiındi bunların mü · 

cevherleri P ui11 ve Londra 
, piv11.sal 11 rınll <tökiilmektedlr. 

re kılavuzluk vaziff'ıinl gö 

rür 
Madridde halk , zlyaded 

yle, bir yere bırıkmlt bir 

haldedirler Sekiz, on katla 
binalarda otuzar, kırkar ap 

artımım vardır. Şehhin uf 

ak bir sahası üzerinde 
30,00) bina toplanmııtır 

Vaaati alarak bir evde 33 
kişi oturmaktadır Onun için 
dünyanın en kötü pilotu bi· 
le Madrıddt! her hangı bir 

binaya bomba isabet ettire

bilir. 
ilir tayare zabiti , Londr& 

daki açık sahanın ehemmiyet 
li derecede büyOk oldufunu 

bana ıöyl~mltti• Bununla be· 
raber f"ğer mukayeseye de 

vam edecek oluraak, Lond 

ranın sisli havası, tayarele 
re kartı bir nevi peçe leş 

kıl etmektedir. 
Bununla bera bcr Madrid 

üzerine yapılan en büyük 
hava hücumunda ancak 32 
tayare bulunmuıtur ki bu 
künkü harp ölçOsünde bunu 

küçük bir hücum saymak 

lıizımgelir. Ayrıca zehirli 

gaz da kullanılmıı değildir. 
Hava hücumunu halka ha· 

ber vermek tertibatı da ar 
tık terkedtlmio gibidir. Çü 

nkü aal\erirı bulunduğu yer· 

!erde uçan tayareler Madri

din ii.ıellne o Kadar çabuk 

r elebilmektedirler ki patlı 

yan ilk bombonm sesi ile 
halk sığınaklara kaçmakta 

ve motosıkletli pol11lerin 
sokaklarda dolaıarak halkı 

'ehliked~n haberdar etmeıi 
ne vakıt ve lüzum kalma 
maktadır Sonra Madriddeki 
tayare topları az olduAu ve 
çoğu modern olmadığı için 
düımnn tayarelerl oldukça 
alçaktan uçabilmektedlrler. 

Takip t&yarelerl de bom

ba tayarelerlui , hemen hav · 
alaoap muharebeye hazırl•

nan hükümet tayarelerine 
karıı himaye etmektedir. 

Birçok evlerin sığınaklar· 
anda yttlakhancler yapılmıı, 
bu suretle halkın emniyet 

içinde uyuyabilme erı temin 
edilmiıtır 

B~r dostumun oturduğu 
bır evde böyle bir sığınak 

yatakhanesi vardır . Ev sah 
ibi yalnız bunu yapmakla 
kalmoınış dıvarlarm bir ye 
rine bır takım iıaretler, ya· 
m ba§ınn kazmalar, kürek 
ler koydurmuştur . Bu tedbır 
fU moksadld alınmıştır Eg · 
er eve yukardan bir iaabet 
vaki olur da çöküntü baş 

lana <lıvann bu fşııretlı no 
ktaaı yıkılacak oradan bitı 
şık binanan 11ğınak k1tsmına 
reçilecektir. 

Böyle sığınaklarda baıhca 
tehlike, bombanın aaanııör 
delığine isabet etmesıle baı 
gösterebilir Birkaç defa bö 

yle isabet vaki olmuı ve or 
ada bulunan i•sanlar zarar 
görmüşlerse de bunun müs 

t eana bir vakft o'duğunu ka 
bul etmek lazımdar. 

Böyle sığınaklarda ha 1 kın 

fazla kalabal ·k olması, bü 

tün emniyet led~irlerinln al 
anmasına mani olmaktadır. 

Şeh rin garp ve cenup ta 
rafları o kttdar hombftlftnm 

ıttır ki halk arasında bu 
bö 'gede oturmak arzusunu 
gösterenler ziyadHiyle aza 

lmıttar. Buralarda 4000, 5000 
ev boıaltılmıı ve buralarda 
oturanlar, "'daha emnlvetll,, 
bölgelere taıınmıılardır. 

Aıağı yukarı 150 000 ktıt 
böylece eaki evlerim bırakıp 

batka yerlere taıanmıılar· 
dır 

Benim oturduğum mah 

ailede normal olarak 70 ki · 
tlnln oturması lazım gelen 

evlerde 320 kiti oturmaif ta 
idi. Altı odah bir aparhma 

nda tam 29 kiti oturmakta
dır. Hükumetin verdlil bir 
emre göre her evde bir ko 

mite teıekkül etmiıtlr. 

Polis veyahut resmi me 
murlar, yeniz kalan halkı 
evlere dağatmaktadtrlar. (Jn. 

dan ıonra ev komiteleri bu 

n !arın ne ıuretle yerleıliri 

leceklerini kararlaıtırır. Bu 
mültecileri kabul etmtyenter 

"rejim düımanı" sayılmak· 
tadır. Ben, bu yolda hare• 

ket eden kimseye teaadiif 

etmedim. 

Bu yüzden bir takım ga 

rıp vaziyetler hasıl o lmak 

tadır. Son günlerde, bundan 

önceki mt-vslmlerde Biyarlç· 

deki hayatın ıaıaah yıtdız. 

larından birili olan bir ko · 

ntesin eline ıkt tramvay 

vatmana ailesinin misafir ol 

duğunu gördüm Konteı mi· 

safirlerine gayet çabuk alı 

ımış . onlarla dost olmutlu 
İspanyol halkının misafirpe 
rverliğl ve kanı ııcaklıiı bu 
türlü vaziyetlere alıımaları· 
na imkan vermtıUr. 

Madrtddeki ev kadınları 

birer kahraman olmuılardar. 
Şehirde yiyecek bJlhaasa te 
reyağı, et ve ıeker pek az
dır Pirinç ve portakal aibi 

ıeyler güçlük çekmeden bu · 
lunabiliyor. Fakat öteki yi

yecek meddelerini ele geçi· 

rebilmek için güçlük çekti 

mekte ve mağazaların önü· 
nıie kuyruk teıkil edip be
klemek lazım gelmektedir. 

Gülleler ve bombalar pat· 

hyadursun, eğer evdekiler 
aç ise ev kadını, büyük bir 
cesaretle kuyruktan ayrılm 

akta orada durmaktadır . 

Aıleler bu hususla strate· 

jıye uygun hareket edıyor· 

lar Mese la hızmetçi bir ku 

yruğa . ana ba§ka bir kuy 

rufa, çocuklar daha batka 
bır kuyruğa giri)•orlar Hat 

ta eter vakti müsait ise, ba· 
ba da utan111ayı 11kılmayı 
bırakarak ınraya glrel' 

Tayyarecı er bu kuyruklar 

üzerine bomba sa vurduğu ve 

yahut bunların arasına bom· 

ba düıtüğü zaman çok in. 
san ölmektedir. 

Bu suretle Madridde ilk 

hııva .. ücumu yapıldığı za 

man bir boınba ile çoğu ka· 
dın ve kız. olmak üzere 60 

kiti ölmüı ve yahut yarala 

nmıııır. Hu kuyruk 'arm tet· 
kil edileceği ve dükkancının 

satıf' hazır olacağı saatler 
tayin edilmiıtır 

Bombalar, hn ne kadar 

hoıa gider teyler değilse de 

umumiyetle, pek az hayata 

mal olmaktadır. 

En fazla bomba , öfleden 
ıonra ıaat üçle beı arasında 
atalmaktadır Madridln en lı· 
lek caddesi ve mağazalarının 
bulunduiu aemt olan Gran 
Vıa bu bombardımanlardan 
ziyadesiyle zarar görmüıler· 

dır. Burada büyük mafaza

lardan birisinin üzerinde ıu 
ilanı görününüz: "Saat üç-

1 e beı arasında arka kapı 

dan giriniz!,, Bunun sebebi 

ıudur: Matazanın eaaa kapı· 
11 cenuba , yani bombaların 
gelmesi ihtimali olan tarafa 

doğrudur Arka kapıaı lae 
tlmale doğru oldulundan da· 
ha emniyetli ıayılmaktadır. 

Yüksek Telefon binasında 
çatıımakta olan 50U kız f ev
kalade ceaaretlidirler. Bu bi

naya birçok defalar iaabet 

vaki olduiu t.alde bunlar it 
batından ayralmamıılardır ve 

telefon ıervlli her zaman 
mevcut olan tehHkelere ra

tmen intizam içinde devam 

etmektedir. 

Cran Viada bulunan bir 

otele otuz "ef a iaabet vu

kua gelmiıtir. Bunlardan bi · 
rlst asansör tertıbatını tah 

rip etmiıtir. Bir tanesi de 
çamaıırhaneye ve vantilatör 
merkez.ine düşmüıtür Üçün· 

cüsü, otel memurlarman alr· 

dikleri methale ısabet ede. 

rek orada novioıunu, yani 

yavuklusunu bttklemekte ol· 

an zavailı bir garsonu öldü

rmüıtür. Bütün bunlara rai
men otelde hayat devam 
etmekte, kahve, bar ve bi
rahane dalma dolu bulunm
akta, ganonlar hizmet için 

bir o tarafa, bir bu tarafa 
koımaktadular. 

Bu insanlar aojuk ve aç 
Madridde ne için kahyorlari' 

Yol açıktır. Valanslyaya gi 

den yol serbesttir . Hükumet 

, her türlü kolaylığı göste 
riyor. fakat halk, evlerinden 

ayralmıyorlar. Eğer katlın 

ridecek oluraa o zaman yl
ylp içme lılerl kocanan üze · 

rinde kalacaktır. Halbuki 

onun da kuyruklara girip 

ıara beklemeğe vakti ve iti 
müuid delildir. 

Bir sigorta ılrketinin mü· 

dür muavininin liarısı bana 
ıu ııözlcri söyledi: 

Kocam gidemez: gide· 

cek olursa ftıni kaybeder. 

B""n de o beraber olmadıkça 
gidemem. iki çocuAunıuz da 
burada kalmalıdır Çiinkü 

ben biz öldükten sonra, ye· 

tim olarak yaıamalarını iı
temiyorum. 

Çetin, fak6t tipik bir ka · 

naat . Bu adamın ya11hane 

aine da birkaç defa bomba 
isabet etmiıtır . 

lıte Madrit, kendi küçük 
aleminde böyle aceip ve f e· 

ci bir hayat yaıamaktadar 
Kahveler . gece yarısından 

sonra ıaat iki yerine akıam 

saat sekizde kapanmaktadar . 

Eskiden aristokratlarm gezin· 

ti yeri olan Kastellana cad 
desinde timdi hizmetçiler, 

kadehi 1 O santime eallyorlar. 

Bır dukanın ıarayı ıtmdi 
\Li'ıtfen sayfayı çeviriniz) 



SAYFA 4 

Fransanın 
1 

Milli müdafaaya ail işlerini 
~imler gö üyor? 

Milli mildafaaya ait çok 
mühim muht1ralarla vesika· 
ların Pariı civarındaki Me· 
lun hapishanesinde ağır hiz 
metlere mahkum olanlar 
tarafından ta bedildlği ha va· 

dlıleri bütün Franıada derin 
bir heyecan uyandırmııtır 

Bu vesikalara düıman dev· 
Jetler milyonlarca lira ver· 

mele hazırdırlar. 

Daktilo ile yazılmıı ve le 
ksir makinesiyle çoğaltılmıı 
bir vetıiluı Fransız umumi 
erkanıharbiyeııinfn ıulh ve 
harp zamanında kullandığı 

şifrenin anahtarıdır. 

Bu hapbhane Şeytan ad
alarına gönderilmlyecek ka· 
dar kısa müddetlere mah. 
kum olanlara mahsustur ve 
casuslar da umumiyetle bu 
rada hapis edilirler. Helbu 
ki timdiye kadar böyle gizli 
evrak uzun senelere mahkum 
mahpuslara tabettırllerek 

gtzll kalması temin olunur 
du. 

- ................. ..._ 

Sm~ngı sulh ~ukuk 
Hakimliğin~en: 

Sındırıının Çelebiler kö · 

yünden Niyazi karısı Alime 
tarafından Karaağaç köyü 

nden Ali oflu, Mehmet ça 
vuı ve Yağbey köyünden 

Hacı oflu Hüseyin 
çavuı kızı Hatice ve 

Halil lbrahlm oflu Mehmet 
Emin aleyhlerine ikame olu

nan terkini kayt ve iptali 
senet davasından dolayı 

müddeialeyhlerden Halil İb · 
rahim oğlu Mehmet Eminin 

göaterilen lkimetgihda bu 
lunamamış ve elyevm nerede 

oturduğu meçhul bulunmuı 

olduğundan tebUğatın ilin 

yolıle yapılmasına karar ve 

rilmiı ve muhakeme 17 Şu 
bat 937 çarıamba günü sa 

at J 4 de bırakılmııhr. 

Muaileyhin mahkeme gü 
nünde gelme11i veya kanuni 

bır mümessil göodermeıl 
akııi taktirde muhakemenin 

gıyabında görülmesine ka 

rar verileceği tebliğ maka 

mına geçmek üzere keyfi 
yet ili.n rhınur. 

komünist merkezi olmuıtur. 
t\uyumcular, elmaslarına ve 

mücevherlerıne bol bol 
müıterl buluyorlar. Çünkü 

birçokları evlerindeki peçe

taları bunlarla defittlrmeyi 
faydalı bulmaktadır. 

Şehrin bazı tarafları harp 
bölgeıidır Oraya kadar oto 

mobile gidılebilir. Fakat 
ondan sonra 8, 10 ayak yük· 

tekliğinde bir barikad yük· 
sellverir. Silahlı devriyeler 

sizden paso sorarlar 200 
yarda ötede üoivenite ma 

ha ilesi durmaktadır Bu cep 
he ıiperlerl, ıehrln en eiv 

clvlı yerinden ancak birkaç 
dakika ileridedir. 

Ve Madrlleno, etki miz · 
acı ile, gecenin ıeaaizllğl 

içinde gürlıyen ağır topla · 

rın gürilltüıü içinde diyor ki: 

- Karamba, yaılı Felipe 
hu, gece metıuldOr . 

Japonyanın Vaziyeti Ne Helde? .. lllllllllllfll" 
' RA i Fareyr Peıden: 

Japon ar, şimali Çinde si 
yaııi ve askeri büyük bir ga
ye pefindedirler. 

Dıı Mogolıatanın karıısın 

de sttatt'j k geniı; ileri ha 
raket sahası temin etmek 
ıuretıle, ergeç beklenmekte 
olan Sovyet taarruzuna ka 
rıı Mançukoyu müdafaa et 
mek. 

Daha ileriıi görülmek is 
teniyorsa, nihai parola ıu 

dur kontlnantal büyük bir 

Japon devleti kurmak aure· 
tile, .. Asyalıların olan Asya 

dan önderlığı garanti etme 
ktır 

Ancak, bugünkü ekono 

mık hedefler nelerdir? Bunu 
anlamak tçin Japon ekono 
misine bir göz atmak kafi 
dır: 

Japonların kömür ve de 
mirleri, yün ve pamukları, 

petroı ları, yağları, tuzları 

yoktur Mamul rşya ve ma 
llarının ucuzluiuna kartı dü· 
oyanın almakta olduğu ted 
birler karpsında, Japonların, 
kendi mallarını Amerika ve 
Avrupa mallarına tercıh ed 
en ve sadece kt'ndilerine 
bağlı ve aakeri bakımdan 

garanti altına alınmıı her 
türlü mal ve etyaya mahııus 
sürüm ıahalarına ihtiyaçları 
vardır. 

Çinli milli ekonomıci Dr. 
Franklın L. Honun geçenler 
de bir Çin mecmuasında ne 
ıretttği rakamlar bir göz 
önüne getlrllııin Çinin 450 
milyon nüfusu vardır; beı 
ıtmal vilayetine, yeni, Ho 
pel, Çahar, Suijvuan, Sanfı 
ve Şantung vilayetlerine, bu 
dörtyüz elli milyondan 83 
milyon nüfus isabet etmek· 
tedlr 

T ekmıl Çmt:le ıılenen to 
prdk 950 milyon Movdu; bu 
mtkdarın yüzde 30 u ş1mal 

vi 1ayetlerine düıüyor. 31 O 
milyon rnova ayrıca daha 
60 milyon movilave edilebi 
lır Şimal vlliydtlerlndeki 
bufday ekim sahası tekmil 
Çinin yüzde 30 nu teıktl 
etmektedir. 

Papuk ekmeğE" elveriıli 

toprakların yüzde 27 ıi, te 

kmil Çın pamuk mahsulü

nün yüzde 34 nz veren ti· 

mal bölgeı•ndedlr. 600 000 
pikul olan tekmil yapağı lıı 

tlhsallnin yüzde 90 dan fa· 
zlası elmat bölgesine lııabet 
etmektedir. 28 milyon ton 
yı'l.k kömür lstıhsallnfn yü 
zde 45 ini olmal vi•ıiyetleri 

vermektedir. 

MançuriyadAki "kaybt:dıl 

mlı vilô.J etler,. çıkarılacl\k 

olurııa. ılmal vilayetleri te 
kmil Çinde çıkarılan kömU 
rün yüzde 70 ni tewnln et 
mekte olduğu görü 1ür. 

Bu beı vılayelt~, bütöa 
Çmde tahmin edilen klSmü 
rün yüzde 54 ü demiririn 
yüzde 46 aı {Bu miktarın 
yüzde 36 aı, en ziyade teh · 
dıt altında bulunan Hopei 
ile Çahar vilayetlndedır. 

Japonyanan yılda 2. 1 mil· 

yon ton tuz hllrcadığı düıü 
nülecek olursa. (bu miktarın 

l 3 mil1onu endüstri itlerin· 
de kullanılmakta dır) le kmll 
Çinin 40 milyon pikul t•zu· 
nun timali Çin üçte birini 
deniz suyundan yapmakta 
olması ebemmiyot kazanma· 
ktadır. 

Seyrüıef er yollarıoa ge 
lince, bütün memlekettekı 

demir yollarının yfizde kırk 
beşi otomobil yollarının yü· 
zde 15 i, seyrüıefere ~ıveri 
tli olan tekmil su yollarınin 
beıte biri ıimali Çındedir. 

Çlnde tahsil edılen vergi· 
lnrin yüzde 21 inı, hususi 
idare vergilerinin yuzde 19 
nu ti rnal vila yel lerl verme· 
ktecfırler. 

Şomali Çindeki limanlar, 
son yıllarda Çin ithalatının 

yüzde 16 sını, ikracatmında 

yüzde 28 ini yapmıılardır 
Şimal vilayetlerinin Çin 

ekonomtııi ve devleti için 
olan ebemmtyyetini göster 

mekte olan bu malümotı in· 
an istediği kadar genlılete· 

bilir Ve nitekim en büyük 
bir liman ve endGstri mer 
kezi olan Şanghay ile bir 
ilkte Çinin endüatrileıUril 

meal bakımından büyük bir 
ehemmiyeti haiz olan şirna· 
li Çin laakkındakl ıu malfı 
matı da katmak mlmkün 
dür. Bütln Çinde mevcut 92 
ıplik fabrikasının 19 u 81 
un değirmenlnta 33 G 130 
kibrit f abrikaaının 43 ü ve 
daha birçok fabrikalar elm· 
ali Çin bölgesindedir. 

insan bunları öğrenince, 
Japonların niçin Çınle elbir 
liğtle çalıımak lıtedıklerini 

anlıyor. Japonlar. ayrıca bir 
de, "muhtariyet., pefindedi 
rler; yayf, eerl kalan üç vi 

liyeU de mümkftn olduğu 
kadar sıkı bir surette bağ 

lamak lstedıkleri Hopei ve 
Çalıarın siyasi konseyini Na
nklnden mOllakil ve serbest 
Jtılmak istiyorlar . Hunun iç 
in fae, az çok ıl ah tazylkf. 

le bu konsPydeki azaların 

değııtirllmesi ve bunlarıa 

yerine eski Pekin rejiminin 
ve Japon devletinin do&tu 
olan kimselerin iş baıına ge· 
tirilmeleri icabetmektedir! 

Çinde vaktiyle çıkmıı ol 
an sivil harplaraa mağlup 

vaztyete dlıerek Japonyaya 
iltica eden Hıiyuan yeal bir 
icra heyetinin ıef ı oluyor; 
eskiden Aufu fınanı bakanı 
olan ve o tarihtenberi ya 

hancılara mahııus ve garan 
tl altında bulunan bölgede 
yaııyan Li Şıhao, ekoaomi 
komisyonunun başına geçi· 
yor; bir zamanlar Japonya 
da etüd vapan ue büyQk el 
çi olan ve bir maddet son
ra Çtn bankasının mGessisi 
sıfatlyle direktörlüğünü ya-

pan, Çine Japon1adan ödö
aç para toplayan, "hain" Lu 
Tsungyu, Pekinin batısında, 

yeniden genioletılerek f aalt 
yete geçirılmlt o'an Luagyu 
pömür ve demır fabrikala
rının dhekıörü olmnktedır. 

Japonların timdiki eörüı· 

melert, bılhassa < hemmiyet 
li olan projelere, hususıyle 
iki demiryolu p!anına inlıi 

sar etmektedir 

Bu demiryollarından biri. 
Ttyenıtinin limanı sa yılan 
Takırdan ltıbaren , Tsangho 

bakımındcın büyük bir ehe· 
mmiyetı olan yerlerden bil 
yük bir ehemmiyeti olan 
yerlerden geçmektedir. 

İkinci hat fnıa halinde 
olan yahut kısmen henüz 
proje halinde bulunan Man 
çuriya hattının b ir devamı 

olacak ve Dolonordan :tiba 
ren Çaharı katederek, mon· 
golfarın hayvan beslemekte 
oldukları en zengin sahala 
ra ve yapağı istihsal edilen 
yerlere varmak Qzere Sui· 
yuana dayanacRktır. 

Çin ile Japonya arasında 
hergün muntazam hava se 
terleri temin etmek mak•a
dile, bir taraftan Mukden 

; 
GUN Ve! 

SIDAL i 
Avukat & 

i Ziy Seri , 
i 

Tanınmış d ğerli avukatlardan. i 
dır. Hernevi hukuk. ceza davalarınızı i 
emniyetle tevdi edebilirsinjz. Temyiz! 
ve Devlet Şurasında murafaa kabul i 
ederler. ! 
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ffDRES 

ANKARA Sanayi ced· ~ 
. t ' desı ALI R ZA Apart S 

ile Hsinklng araeında hava 
seferleri tertip edilmesi için 
yapılan görüımeler daha 

fımdiden neticelenmiştir. e 
Bu işlerle uğraımak üze ~ 

1 1 

mıını N U M A R A : 3 ~ 

111 il 111 111111111111~ 1111 
µ,.~~,1~~r·~~~~~~~P•~1ınC~.,,....-~ 

re, bir de Çın Japon sosye- it, 
lesi kurulmu§tur. ~ 

Ancak, tekmil §imali ÇL ft. 
nin elektlrık ıhtıyacım temin 1 
etmek üzere intıı edilecek 

Her Tecimenin En üyük Oi egi: 

olan ve en büyüklerinden 
beş tane Japon Konıorslu 

mn· n ittirak ettikleri Tten· 
hindeki muazzam elektrik 
fabrtkaemcla olduğu gibi 
bu Çın Jdpon sosyetesinde 
de bütün meselenin mahi 
yeti bir şekilden ıbaretHr. 

Çinlilerin hisseleri, yüzde 
el ltdir; fakat paraları olma· 
dığı için, Japonlardan ödünç 
almaktadırlar Ve bu ödünç 

para da hatırı sayılır bir 
faiz icab 'ettiği nisbette rey 
adedıni garentl altına almak 
mukabili verilmektedir. 

Japon kuvvetlerinin Taku 
civarındaki meıhur memle 
haları uluorta işgal ederek, 
buralarda barakalar inşasına 
batlamış olmaları, Nankin· 
de çok büyük bir heyecan· 
la karşılanmıştır . 

Adi'sababada 
Hayvan 
Sergisi 

Adisababa, ~ ı Radyo) 

İlk defa olarak yerlilerin ·~ 
tiraki ile hayvanat sergisi 
açılmıştır. 

·················· ...... . • • 

!DOKTOR! 
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EKREM 
H A f 1 l BAYSAN 

Uiiurn11111 dal, saç, 
• ltrnak lw!ilalıklarllc 

ha şekil {frengi. bclso
ukluyu uc yunwşak 

karim ltasl rılt klurı fil ıd 
rar yolu ı/arltklaruu, 

ıı<iemi ıklldm ı en sun 
ıwıllerle il daui eder 

• • • • • 

Satış Sürümünü Arttnmaktn. 

Sa ış 

'' t 

1\ 

f 

ci Şart: 
,, DIR. 

1 Sat ğınız Malınızı 

1 Herhalde 
~ \ ' ' 

~(TÜ 
» 
~ 

t• 
... 
I 

eklam Ediniz. 
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Ba/Jkesirin Biricik GaLefesidir ~ 

Her Yerde Okunur· j 
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8 hkesir icra 
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emurlu~undan: 
Hacı Emin oğlu Ahmett ı dığı takdirde en son arttıt• 

en ödünç para larnk bırın· nın taahhüdü baki kalmll~ 
ci derece ve birıncl ıııradıı şartıle on beş gün daha tı1 Trenlık mevkıinde vaki ve dit edileceği yani 25 • 3 · 93 
gün doğusu nıuhacır Meh · tarihine tesadüf eden peroedllı' 
met ve biraderl Ahmet ve günü ve aynı aaatte yapıl• 
ln lesi Mümin afa ve gün cağı ve bu harç 2280 0 utfl 
batısı Adil ala ve poyrazı aralı kanuna temntı etnıe~ 
yol ile mahdut tarlasını ipotek b 
eden Mecldıve M halle in ıtıbarıle konulan pey mtl 
den 8üklemeklı MPhınet bo- ammen kıymetın yüzde yel 

rcunu ödıyememt"sınden do mtı beıini bulmadığı takd1' 

layı açık arttırma ile pı: ra de borç 5 seneye tecıle tıtb1 

ya çevrilmesine k< rr r verıl· olacağı gıbı arttıranlar t• 
mi§ olduğundan aln'ak istı ıı 

ahhüdlerinden kurtulacn· 
yenler arttırma p rşembe 
gunu tayin ctılr ış olan ve ipotek sahibi alacaklılşf 
5·3 937 tarih ne te adüf dan dığer alakadarlılarıP f' 
eden güoü saat 1 i 5 ) yrl menkul üzerindeki hıtlı 
den i t i b a r e n Balıkesir ları hususile faiz ve ma9' 

! Hasldlarını hükunıet icra salonunda hnır bulun rıfa dahil olan iddialarıO' 
: caddesinde ııuınara 56 malerı ve arttırmaya iştirak ve evrakı müsbltelerile blf 

:. da hergün saat on bet • edeceklerin tarldnlll muha ilkte 20 gün içinde icra d• 
mmen kıymeti olan 105 li· ı ı.ı 

: ten onra kabuleder : ireıine bı dırn elerı aksi '' 
• • ranın yüzde yedtbuçuk nls· bil 
•••• ..... •••• •••••••••••• lde hakları tapu sictlile •• 

ı• - "\ betinde pey akçasını peıi olmadıkçll satıf bede11nl P' 
nen vermeleri ve arttırma 1 

Tu .. RKDl"LI ylesmasından harir k•' 
fun cenubundan geçirılerek Pazartt'sinden ba~ka her 

şartnamesine il<tn tarıhindcn · • , 
itıbaren herkes tarRfından cakları ve arttırınad• 
görülmek üzere aç k bulun doğma rü umu dellaliYe Hankav · Pekin demfryolu gün çıkar Siyasal gazete .. 

üzerinde bulunan ve oradan Yıllığı: 800 Kurue 
baıka bir demir yolunun Şa Altı Aylığı:400 
sin!n batısına giden Şittl§i Sayısı: 3 

" 
atvanga varmaktadır. Günü geçmı~ sltyılar 25 

Bu yeni demlryo u, zen· kuruştur. 
gln kömür havzalarlle pa ADRES: 
muk 1ahalarrndan ve gerek 1 BALIKESİR TÜRKDIL 

ekonomik gerckee skerl \• ..... ----·------' 

duğu ta vin edilen işbu gün oin müıterlye ait olacııi' 
• ıı' de nrttırma bedeli gayri mc ve arttırma günil hıı f 

nl..ulün muhammin kıymeti bulunmıyanların müstef11ı1 

yüzde yetmiş bt!şını bulma sayılacakları ilen o unur 

lye11i ve Başyazmanı: Ra.lılceslr s yl vı H KARAN 

Çıkarım Genel Direldörü 

Baeım Yeri il Basın evi 

FUAT ~IL'AL 


