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lll~ru aalaibi: ŞEVK.ET BiLGiN 
-.ınuhanir ve U!!lumf neşriyat milc!ilrO: 

HAICKI OCAK.Ot;LU 
~ABONE ŞERAiTi 
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Altı • • • • • • • 1300 2800 
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B. C. Bayar Alkışlar Arasında Söylüyor: 

ı.'Programımız büyük Türk milletinin arzu ve iradeleri
~~oplıyan C. u. ·P. nin realist ve dinamik programıdır,, 
: •·•····················································•········•·········· ...................................................................................... 
• • • • • 

i Ana Direktifler i • • 
ı 

En Büyük Teminat i ,. .......................•.........••....•.•...... .......................................•..•..... . .. 
1 Hükümet, şef in bu kürsü- '' BQyük ıefin, milletimizin ld- ~ 

den verdiği ana direktillerin yik olduğu yüksek medeniyet .. j 
·ıfığı altında daima daha kuv- ve refah seviyesine varmaamı · 

ı Uetli, daima daha refahlı ve alakoyacak hiç bir en8el dü-
i "11lüstakil TüTkiye halinde ifa- f'i1nmeğeyerbırakılmadı'ğı hak-
i de edilmesi mümkün olan bu · hındaki yBkaek ifadeleri Tir- . 
f Programın başarılması işini kiyedeki eşsiz emniyet Ve istik- J 
i...!~erine almış bulunuyor.,, rarın en b6yük teminatıdır.,, 1 

··············•·························•·································· 1......................... . .\t..ı._ . .. bi& ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ .._...., 8 (Yeni Asır Muhabirinden) jeler Kamutaya sevkolunacakır. refle t...a ecllmelıte olan ve Bii- li olması bir zarurettir. Ne bu kadar 
~ eli.i1 Bay Celil Bayar yeni hükü- Ankara, 8 (A.A) - B8§bakaıı Celll ,.lk TM milletinin arzu ve inıdele- §erelli bir va&ife ve ne de eğer vaktin-
~ Pl'oKramını bllgü.n Kamutayda Bayarın bugünkü Kamutay toplantısın- rlni topl.y.n Cümhwiyet Halk Par- de yapılmamlf i8e bu kadar ağır bir me. 
~r. da :kabinenin programı hakkındaki söy- tllama realilt ve clnamik procrum- auliyet hiç bir nesle teveccüh etmemit-
~ en aonra aaat ikide Kamutayın ]evleri : .S. tir. Milli zaruret halinde görülen 1* 
..-. • 'JecaıımyJe ecnebi devlet sefirle- Sayın arkadaşlar. lllk&uet, Şefin ha INrliiden ver- i§iıı bepnlması için sarfedilecek ı. 
~ locaJan dohnuş bulunuyordu. Reisieümhur Atatilrkiln tayini ile elli - dinMiflerin lfliı altmda hangi bir emek veya fedakArlık i9tihUf 
~· riyaset kürsüsüne çıkarken B8§Vekllet vaı.ifeainl ÜW'ime almlf bu- dMım ... kunwdl, daima daha edilen miD1 netice brfıaJJıda daima kö-
~ karşılandı. Celal Bayar, Ka- Junuyorum.. Kendile~ takdim ~ "' •• laiir ft nMhlalril Tiirlü,e ha- çüktilr. 
~ıbf celeesiııde Büyük Şefin ğim icra vekilleri heyeti lıstesinl de tas- inde it.- eAs eli m~ • olan Biz bu ma .fi'ldr1erle !De!bU olarU 
li\ ~ )'lllık nutuktan ilham ala- dik etmiş bulunuyorlar. ~ ... ~ •sırnlmuı ıpm iize- _ 1, ....... 1ız. Ve daima her ı..ı... _,._ 
~ ~ getirilen programını uzun Arbda,Jar, nne Mat ........,.... ~ ..,.... P-. 

~t:• izah eden bir nutuk iradetti... «Egemenlik Uluıundur» tetekküi NASll. ÇAIJŞACACIZ ? program ve ruyonal çalıpnayı temel 
H\ ı.._h~ndan IOnra yapılacak olan bü- eden her hükümetin t~kilib eHai- Arbdaflar olarak alacaiız. ileri telmik, sflr'at, ~ 
'tı ~el~ri tam bir vuzuh He teba- ye kanunu hükümlerine uyarak Harp ~ı kadar tarihte hiç bir bt, takip fiai, önü göri1§ çalıpnahm. 
.. 'l1y tlrrnesı bakmımdan derin bir ala- programını büyük meclise arzet- devre ibret verici denler ve Türk in- mızm ana vasfı olacaktır. Bu çapta bir 
il. ~1' bulunuyordu. Başvekil- mesi ve itimat reyinW istemesi li- .&§vekil Celcil Bavcı" kıIAbının her adımındaki büyU.k isabeti vazifenin devamlılığını .e canl•hlmı 

Peıt sık aık alkışlandı. zmıc:lır. Yüksek huzurunuza, her bi- IDlf bulunuyorum. ı yoktw. T.aöp edecekleri program teyit edecek çe,itli vak'alar ve müca- muhafaza edenık ııesillere mtikal ede-
'Yakında memleketin büyük kal- rinizi derin sevgi ve aaygılanmla 1e- Bizim gibi Parti bükümetlerinin ...... larmızda ve mecliain yüDelr deleler]e dolu ıeçmemiftir. Zanwumız. cek aemettler ftttbi1mesi için birinci 
""', savaşına ait olarak bir çok pro- limlayarak ben de bu m•kaada çık- kendilerine mahtua bir prosrann manevi fahaiyetincle kuvvetle te- da bir çok py1erin yahıız daha kuvvet- _SONU OÇUNCO SAHiFEDE -

Sanayide 
1tletme, idare 4 işlemenin 

on trolü 

Şehir 
-

meclisi toplandı lnebolu ficiası 
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Sanayide 
işletme, idare 
ve işlemenin 
kontrolü 

.,,. -

cadele imkanını hazırlıyacaktır. 
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ŞEHİR &4BBRLERİ 
I0'4 -

Tepeköy :-:!~c~:~=~ı~:n!ü: Şehir meclisi toplandı 
Devletin sanayide takip ettiği po- Belediyesinde yolsuz-

~i:esi~:?.t~J~~~ Meclis, alkışlar arasinda Dr. Behçet laklar meydana 
menfaatleri geniı ölçüde koruya- cıkarılmıstır 

U ' b. d f d h . . d b·ıd· d. t ... bilecek bir iıletmeyi istihdaf etti- a tıma ını ı ır ı Tepeköy, 8 (Hususi) - Geçenlerde 
ğine göre maliyet fiatleri üzerinde z a ır e a a ı Torbalı belediyesinin teftiş edildiğini ve 
öteden beri devam eden nüfuz edil- muhasebe memuru bay Ibrahime işten 
mez bl·r sırrın artık ortadan kalkması • BAŞT ARAFI BlRtNCI SAHtFEDE - sümüzü yeniletirsck tahakkuku muhak- kendimizi aldatmıyalım. Biz elimizde ol-

fl'atlerı"n tedrı"cen du .. nya fiatlerine her ne nahasına olursa olsun yeniden kaktır. Bittabi bu yapılacaktır. mıyan bir salahiyet için naad harekete 
el çektirildiğini bildirmiştim. Belediye-

r nin teftişi devam etmektedir. Belediye 
Y-'-':uıması zaruridir. Burada hatıra yaptırılmasını istemic:tir. YOL StY ASETl geçeriz. Filvaki yüksek makamlara ma- f 

a1'.!_,. y reisi bay Re iğe de işten el çektirilmiş-
gelen aual şunlardır : RElS lZAHA T VERtYOR Biz artık şehrin içinde şaseyi, i.di kal- ruzatta bulunarak tedbir alınması için, tir-

i _ Sa.de maliyet fiatlcri niçı"n Belediye reisi bütün sualleri not ettik- dıruıu ortadan kaldumak istiyoruz. Oto- bize düşen vazife yapdıyor. Belediyele· ş· d' k da t 't dil . t • - - b •v• • . • . ı .1. L • •• • ım ıye a r eSpl C en ZJmtne 

Yük.adttir}. ten sonra söze başladı. Her sualı ayn ay- bü&un. kamyonun. ara anın geçtıgı Yer· re bu gıbi salahıyet er verı ırse, ıu unut mikd b" eli .. 1. b._1 .v l . . .. ı ı . "f . . • arı ın ye yuz ıraya cuıg o -2 _ Bu • .::1.--kliiYe sebebiyet ve- n ele alıyor ve izahat verıyordu. Evve- de bır ayda bozulmıya yuz tutan şose c-
1 
edıyoruz. o zaman kontrol vazı emw f tu Bund b ka d .• _. d" b 

Y~ e 1 B H 1. . m~ r. an aş , o.. sene ır e-
ren şey sadece iptidai maddelerin la söze lzmirin bir ticaret şehri mi, bir tu rin ynpılmasında fayda yoktur. · a ıt yapmıya çalışm7- Bu vazıyet karşısında 1 eli 1 dan k il ka 

h l lı"' _.J __ " ...:- •ehn" mı· oldugv u sualinden ba .. ladı 'ı T evfikin temu ettiği T ~ecik - K hra- altmı""' satılan balı.it belki de yann sck· lı be. hyc me~.ur arın ehsa en k zumançu, pa a 1 gı mJ.U.11" r •o.A.& .. "' " • • • • "'" u ran, muvazene ve va ur 
3 - Yokaa masarifi umumiyenin ve anlattı: marllar yolu on kilometredı· •. B'.z §ehır aene satılacaktır. . vergileri de maliyeye yatınlmamıştır. 
~ tutu~ası: ~morti nisbetleri- _ Arkadaşlar, deni. E:_veliı s_iz. ar-

1 
işlerinde şu veya bu semti tercihı hatın- Kordon tramvayları hakkında ızaluıt Bu meyanda belediye doktorunun al-

nın yukseklıgı mıdır} kadaşlanmın yüksek teveccuh ve ıltıfat- mızdan geçirmiyoruz. isteniyor. Cevabım şudur: Bence bu İş maclığı maaşları alınmış gibi gösterilmiş 
Devlet kendine bağlı olan mües- lannıza ayrı ayrı teşekkür borcumu ödi· BiR DEDiKODU suya düşmü~ vaziyettedir. Arkadaşlar ve dikilen ağaçlar için ameleye ita edil-

seselerde v~!~ti en ince no~ta~~rı-1 yorum. Bu g.ayet. sar~h ve. şüp~e ~ötür- . Bazan ~~lağıma k~~ar gelen bir de- hiz Kordonda da, şehrin diğer semtle- miyen paraların da tediye edilmiş gibi 
na kadar bıld~gı h~d~ h~susı mues- 1 mez bir hakikattir kı izmır. b~r. tıcnr~t 

1 
dıkoduy.u ışı~~~emek ıçın ku~a-klar.'mı ka- rind~ d~ bol bol. otobü~ işleteceğiz:. senetleri tan7.im olunmuştur. 

seselerde maliyet fiati hır muamma şehri olarak kurulmuştur. Tarıhı lzmır pamıık ıstedıgım olur. Dcnılır kı: imar Sır şırket tanır şehrı halkına dunya- Belediye ve encümen azalarının mü-
olmaktan kurtulm~ıştır. işte yeni' şehrinin asulardanberi u:1.ayıp gelen bu 

1 
sahasına ehemmiyet veriliyor, şeh'rin nın hiçb.ir yerinde rastlanmıyan pahalı zaycde ve münakasasız inşaat karan 

hazırlanan kanun layihasının lktısad 1 vasfı, şimdi olduğu gibi istikbalde de 
1 
öteki kısımları ihmal ediliyor. bir fiatle elektrik verir. tramvay ücretle-! vermeleri ve mürakabe vazifelerinde 

vekaletine bahşedeceği salahiyetler ı' tzmiri Akdenizin en fazla istidadı olan bir j Arkadaşlar, lzmir yangın gibi bir fe-
1 
rini yüksek bir şekilde muhafaza eder I ihmal göstermeleri şayanı tetkik gö

bu muam~ayı aydın!~t?ca~tır . .A:Iı- şehri olarak yaşamasını ve yükselmesini laketle karşılaşmıştır. Biz.i sevenler ve ve şehir tenviratı için belediyeden dile· rülmüştür. 
nacak netıce çok muhımdır. Zıra temin edecektir. Bunun çok bariz tecelli-: sevmiyenler izmirin yangın sahası hak- diği ücreti alının biz buna karşı ne ya- ----o-
bundan sonradır ki normal karla ı terini de her sene. başka başka şekiller- kında dedikodu yapmışlardır. Bir aralık parız? Denizyolları acenta 
i~tilcar aras~na aşılmaz bir hudut de görüyoruz. 1 alakadar makam bize; yangın sahasının Biz şirketle temas ettik, tramvay ücre· blnesı 
çızmek kabil olacaktır. Bilhassa tzmirin fuarı kurulduktan neden kapanmadığını sormuştu, bunu da tini ucuzlatır, yukan mahallattan hat ge- Denizyolları idaresinin yeni bir acen-

• ••• _ _ •• •. sonra lzmir, ecnel>i memleketlerin övün- ! hatırlıyorum. c;irirsen anlaşuız, dedik. işi nafıa veka-

1 

ta hinası yaptınnağa ve bu binayı 938 
Ekonomik. haya~n but~n un: dükleri ticaret şehirlerine yakınlaşacak Eğer biz, hep görülen Kültürparkı ve Jetine de yazdık. sonuna kadar ikmale karar verdiği ha-

sulan programlı hır çalışma ahengı 1 kadar bir olgunluk kazanmağa ba~ladı. fuarı meydana getirmeseydik, lzmirin Bizce şehirlerin umumi hizmetlerinden b 1 nmıştır 
iç.~ne al~n~caktır. Hedef büyüle halk Bununla beraber tabiatin birçok lütufla- yüz karası olan yangınlılı:: sahası nasıl ka-ıaayılan su gibi. elektrik gibi ihtiyaçların, er a 

1 -·--=--
kutlelerının ref~hıdır. • rına mazhar olan şehrimiz. her cihetçe bir 1 panır, nasıl ortadan kalkardı. Dikkat diğer ihtiyaçlar yanında belediyece ida· B h • b b d 

. Ş~ halde yet aan.a!ıden her h.an- turist tchri olmnğa müsteittir. edilirse şehrin ihtiyaçlarının daima art-1 resi liızımdır ve zaruridir. Daha vnzih a rl a 3 a 
gı hır kısmın • endısmbe' bahk" şedıl~n YOZ KARASI mııkta devam ettiği görülür. Belki yüzlanlatmak isteriL. Biz hava gazını işlet- Çakallar mı tUremit? 
imtiyazlı mevkıde aşın ır ar temın - 1 1 b h · ·· ıı·v· b 'l ı · h · · b'l 1 b ı dk · · . • .. 1 h k . .. Cok guze o an u şe rın. guze ıgınc sene sonra ı e zznır şe rmın ı mem I meye aş a ı tan sonra tesısatını genış- Bahribabadn, bir haftadan beeri ça-
etmek zı?nıretı ;{. are etme musa- yar~şmıyan yollnn da çoktur. Bunlar 1 hangi mahallesinde lağımın noksan ol-1 lettik ve tenzilat yaptık. Hava gazını yüz katlara rastlanmaktadır. Yaptığımız tah
maha edılmıyec t1ır. • • _ d cidden yüz karasıdır. Arlmdaşlarım, ne 

1 duğu bildirilecek ve üzerinde çalışıla- paraya kadar indireceğiz. Çünkü biz ti- kikata göre, bir serserinin omuzunda ta-
Son günlerde zmır pıyasasın a 1 k' b . 1 . 11 . b" ı k k" b ki · 

b
• h d bah d"l . yapa ım ı u seyyıe erın rnesu en ız ca tır. caret yapmıyoruz ve ·nr e emıyoruz. sıdığı bir çakal bir kaç ay evvel kaçmış 
ır kapot bu ranın an se ı mış- d vil· S 1 . . • . .. . k 1 MOSBET TENKiT s· K k d k • • K h • ] • y 1• eg ız. ene erce çıvı çıvı uzenne ç.a ·ı • ız arşıya n a suyu on uruşa '\"e- ve kö~1'lcrle rUtl.,.stiği içın" melez. ça-

tir apot ançten ge mıyor. er ı I b" eh" d dd 1 h 1 B 1 1.· ı · h · ı · k b k ı · h' · · d b P'->A y ......., • . .h . • d" mıyan ır ş ır e en e er ozu mu~ ve en, ynpı an tenıut erı e emmıyet e nr en aş ·a arı aynı şe ır ıçın e on e- kallar meydana çıkmıştır. Bu çakalların 
fahrıkalar bu ı tıyacı tatmın e ıyor- • . · · k" d'I ı · d'' ı k 
ı Ka k il b

.. ..k h Ik ı her şeyın baştan yapılması ıcap etmıştır. 
1 
not eden ve ten ıt e ı en en uze tınc şe veriyor. her akşam park ittisalinde ınuhasebei 

ar. potu u anan uyu a ık· · K d d b h k · · · b' k d F k t b ·· B 1 d' 1 · · · K d h tt d 
k .. l . d I . b' I f h ıncı or on an a setme ısterım: ısteyen ır aı n aşını.zım. ·a a ugun c e ıye zmır ıçın, or on n ın a hususiyeye ait evler etrafında dolnştık-
ut esı ev etın ır an evve re a a 1 . K d b" b. · 1 b' h 1 b"I B 1 d b" b ı · · H lk b bb" 

k ak . ed"~, k"' ı- k •. l . Evvelce zmır or onu ır ecne ı şır- 1 ır ama ı c. eştepe er e oturan ır oto üs cep etmı4tır. a ın u teşe u· ları ve saat ondan sonra bu evlerde otu-
avuşturm ıst ıgı oy u ut esı- . . d d" L:ı··k·· . . . . b 1. b d b·ı 1 . f · • .. k l d v ·· ki "dd 

d
. Ka b h ed k '? ketın cim ey ı. r u umetımızm ısa et ı nnı acı vatan aşımız ı e zmır uarının sümüzu ıyı arşı a ıgını gorme e cı en ranların ~c;ağıya inemedikleri söyleni-
ır. pot u ram n en çı ıyor 1 db' 1 . . d . d" 1 . • 1 1 h . ·ı 1 .. d "k d 'k . d V• • d . ı . . b'" S.. l 1 re bakılırsa maksad fiat- te ır erı saye3ın e şım ı nzım mn • 1 şe nn ı er eyışın e ve ı ·tısa en yu se- sevın igımı arze erun. zmırm oto us· yor. 

ı::.r ;~~~cİtmektir. Filhakika kapot 1 mızdır. Birinci, ikinci ve h tta üçüncü 

1 

lişindeki tesirini gözleriyle görmüv ve leri Parisin otobüslerinden bile 500 defo Şehir içinde çakal dolaşması hayretle 

f . tl · ··k l · t" V b · t kordonun bakımı onlara aitti. inanmıl!tır. lzmir fuarı kurulacağı sıra- güzel. konforlu ve iktisadidir. der•il, esefle karsılanacak vakalardandır. 
ıa en yu se mış ır. e u vazıye - o • 

t k k .. ı- ••t • l kt Biz ikinci kordonun yapılmasını şim· ! da ticarethaneler, kendi i~ hacımlarını Arkadaşlar, Liz şu '\"eya bu müesscae· Alakadarların nazarı dikkatini celp et-en en ço oy u mu essır o ma a-
d I t b .. ft-l.ed 1 d n di limanın varidatındnn istifade eden ve daraltacağı endişesiyle fuarın aleyhinde nin arkasından koprak, şunu yap diye meği bir vazife biliriz. 

ır. ş e u mu~· e er en sonr, ı 
hükümetin Kamuta a tevdi ettiği Birinci Kordonu da yaptıran idareden bulunmuşlardı. Fnkat bugün biz fuarı aç- yalvaracak değiliz. Hüsnü niyet gösteril· 
kanun layihası ile ı?'e kadar isabetli istiyoruz. Bu milli idare. evvelce şirke-: mak istemesek. bütün izmirliler haykıra- mez.se şehir içinde 100, 120 otobüs iş· 
h k t ttiv i bir kerre daha anla tin yaptıklarını aynen ynpmalıdır. Çün· cak ve fuarı isteyeceklerdir. leterck bütün nakil vasıtalarını kendimiz 

are e e g k- J • h 1 · · d v·ı 1 Ş h ı· · k d · d 1 u zmır n tınu yalnız zmırın egı • Z• e ir mec ısı ar adaşlarını an rica tenıın e eriz ve edeceğiz. 

--<>--

Laz Enver 
Yine gürültü çıkarmış 

Vali 
Istanbula gitti . 

Vali B. Fazlı Güleç dün ak,<;3111 lııni! 
· ve 

vapuruyle lstanblda hareket etıJllŞ 

vapurda belediye reisi, Komut~L"fi;e 
diğer zevat tarafından teşyi edil~~· 

Vali Istanhuldan pazar günü döııt
cek, bir kaç gün kaldıktan sonra "'ı~ 

ı ı· karaya hareket ederek vekaletler c 
mirin muhtelif işleri hakkında tet11a.S 

edecektir. 
----0-

Dr. Saracoğlıı 
Mezun bulunan sıhha~ müdürü do~'" 

tor Cevdet Saracoğlu vazüesine başla
mıştır. 

--=--
Tütün satışları . 

Dün de mıntakanınmuhtelif yerJerW 
de bir milyon kilodan fazla tütün 111tıl· 

al dıı 
mıştır. Satışlar normal şartlar ~ba• 
inkişaf etmektedir. inhisar idaresi ınu 

00 yaatını artırmıştır. Dün Akhisarda 2 
bin kilo tütün satılmıştır. 

-<>--

Yeni yapılacak 
hastanenin yeri 

Vilayetin lzmirde yaphrmağa karat 
verdiği hastanenin yeri hakkında tet
kikler yapılmaktadır. 400 yataklı ol:ı!l 
bu hastanenin Bozyakada yapıl.ınaSl 
muhtemeldir. 

Spor hareketleri 
Pazar günü Alsancak stadında btııı 

ekzersiz mahi)•etinde maçlar yapılrıı1 
1~ 

tır. Demirspor ve Y amnnlar tatorn ~ 
arasındaki oyun berabere neticelenfl~~ 
sonuncu oyun ise ekı:ersiz mahiY~ 
aşmamıştır. Bu itibarla teknik bir ne 
cesi yoktur. 

-:;iiiiiiiiiiiiiiiiiiı.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.-~ ----=-

-5-
Eaki kelcimı neyleyim 
Yeni seUimlar eyleyim 
Eğer izniniz olurıa 
Çiçekleri vculedeyim 

* Davulumun ipi tirıe 
Bekçi gez.er köşe köşe 
ilkbaharda açılıyor 
Sarı sünbül mor menekıe 

* Karan/il derler ekerler 

şı ır. ŞEVKET BlLGIN mirin olduğu kadar Aydınındır da... ederim. Halkla temaslarında şehir ıçın 1 

BATAKLIK iŞLERi 
Bu i~ için şurayı devlete başvurduk, yapılan i,..lerin gösteriş olmadığını. bun- Bundan altı sene evvel günde sıtma· 

Ata binen bayan karar çıkarttık. lktısat vekaletinde bu )arın bir programla yapıldığım, beledi- dan Bostanlı mıntakasında doku7. musap 
mesele tetkik edıliyor. Başvekil B. Cc·: yenin, kudretinin yeteceği işleri daima kaydedilirken bugün halk Bo tanlıda ci

Affan inen ihtiyar ltıl Bayar, iktısat vekilliği zamanında lz· 1 onlar için yapmak istediğini anlatarak binlıksiz yatıyor. Biz 22500 ıııelre kn-

baydan daVQ ediyor miri teşriflerinde kendilerine . maruzatta I inandırsınlar. relik bir sahayı tamamen kuruttuk. Şe-
bultmdum. Ankaraya gidişimde bu ikin- il iMAL YOKTUR hirde mnlnryayı kökünden silmek için ça-

Dün ikinci sulhceza hakimi Naci E.re- ci kordon meselesini yakından takip ed.-:- Biz BahribaLn parkını henüz ikmal et- lışıyoruz. 
lin huzuruna çıkarılan bir bayanla bir rek bir hal yoluna dökmek istiyeceğim. miş bulunuyoruz.. Fakat bu park bir lüks 
ihtiyar adamdan genç bayan müşteki INöNO CADDESi parkı değildir. Bekçi!!i ve teşkilatı var• Belediye bu d ıwtı.da iizerine dü~en va• 
mevkiine ve ihtiyar zat ta suçlu mevkii· !nünü caddesi Güzelyalı üzerinde en dır. Çiçekleri muhafaza için ihtimam gös- zifeyi müdriktir. S:ınatoryumlar açmak 
ne oturtuldu. Hakim müstekiye sordu. · · 1 · 'h d t d 1 · F k k 1 - · · F '- h · h ·· b • ıyı ev eR ı ata c en ana yo umuz ur.. terıyoruz. a at opanyor ar, önune geç- ısterız. ·aK.at ta sısatımız enuz unun 

VE.REM MOCADELESI 

Geçenlerde Şamlı Meleğin evine du
var allamak suretiyle giren ve ev hal- , 
kını telaşa veren Laz Enverin macera
sını yazmış ve ikinci sulh ceza mahke
mesinde yapılan duruşma sıı-asında 
Meleğin davadan vaz geçmesi ve suçlu
nun da bir dalın bu gibi hadiselere mey
dan vermiyeccği yolundaki müdnfansı 
dinlendikten sonra, hfıdisenin mahiyeti 
itibariyle dosya asliye ceza mahkeme
sine gönderilmiş ve Enver de hapisten 

Onu saksıya dikerler 
Beylere peşkeş çekerler 
Hepsinden alci çiçeğimdir 

* Fe•leken der belim ince 
Yapraklarım dal boyunca 
Beni koklarlar doyunca 
Hepıinden cila çiçeğimdit 

* Gül der ki ben pirim 
Hep•inden ileriyim 
Güzellerin ben teriyim 
Benden ala ç~ek yoktur. 

- isminiz? · .. · d Bu yol üzerinde esa lı tamirata ihtiyaç ol· mek müşkül .. Çok müşkül... içın mıısaıt eeildir. 
- Gültcr Atabinen.. dui';unu farkediyoruz. Arkadaşlar burn· I Pazar yerlerini de ihmal etmemek i'- VE.Z-iR • OSMANAôA SULAR! 
- Daha münasip bir soyadı hulama- da daha altı ay evvel 500 metrelik bir teriz. Buralarda yeni tedbirler alarak Biz bu i i kendimiz idare ediyor ve 

;iınız mı) kısmı tamir için 30.000 taş sarfcttik. mümjcünse satılacak maddelerin masn· hattiı hüsnü idare edi}•oruz. Halk için 
.w-:- Kocam celep~i~. Hiç. te. attan İn- 1 Bahribnba parkı önündeki yolun bir kıs- lar üzerine konulmasını temine çalışacn- umumi çeşmeier yaptık. fo'akat bu srme 

dıgı yoktur. Kendısı bu ısını muvafık ımnı yaptık. Mukabil kısmını yapamadık. ğı"- Fakat biz köylüyü, malını satmak kuraklık yüzünden bu su ihtiyaca ce"·ap 
bulmuştur. Eğer biz otobüsçülere yol yaptırın • için ü~eri kapalı kaplar kullanmıya ic- vermedi. Tedbir alacağız. 

Hakim suçluyn sordu: sak, eğer biz arsa verip bir müteahhide bar edersek, onların bundan vazgeçecel:- Kndifekalesine kadar su çıkarma!~ is-

Senin soyadan) yol yaptırmasak yol işlerimiz inkipf ede- !erini biliriz. • tiyoruz. Kadifekalcsi lzmirin istikbali ba-
Attan inen.. mez. paramız yoktur. GlDA MADDELERi l:ımmdan en güzel yeri olacaktır. Bu 
Biri İnen biri binen .• Uygun gel· MOŞTEREK TEŞEBBOS Arkadaşlar, biz elimizdeki mevz.untla husustaki tedbirlerimizi ayrıca meclisini-

miş.. Yol, her ıeyden önce turizmin inkiııafı gıda maddelerinde yapılan ihtikarla mii· zc arzedeceğiz.> 
Kaç yaşındasın) için elzemdir. Sayın vali B. F. Güleçle hir I cadele edemeyiz. Bizim va~ifemiz eınnfa, Reisin izahatı kafi görülmüş ve rapo-

Suçlu Mehmet: bb 1 ·--.:tik dil teşe üsümüz vardı. Hülı::ümetinüz yük-
1 
şuna bir etiket koy, herkesin görebile- ru UUK1 • e ı erek meclisin itimadı beyan 

- Abdi Acizleri altmıı beş yaşına sek müzaherette bulundu. Bergama.. in- ceği bir yere koyncnksm, demektir. edilmiştir. Bunu müteakip, lzmirin işle-
vasıl olmuı isem de pederim meıhwn ae- ciraltı ve Ağamemnun ılıcaları yollarını 1 Bir kuruşa alınan malı yüz kırka !:t· rine alaka gösteren yüksek makamlara 
bebi mineleabap doğum tarihimi 1299 asfalt olarak meydana getirmek üzere tan vatandaşa: teçekkür edilmesi kararlaşmıştır. 
senei maliyesi olarak ,kayıt buyurmuştur. bir kanun hazırlandı. Bu kanun meclisin ı - Sen ihtikar yapıyorsun, derneğe Bunu müteakip reis Avrupa seyahati 
Simayı acizi de olbnptaki yaşımın alt- cncümenlerindedir. Eğer tekrar teşeh\ıü- hakkımız ve salahiyetimiz yoktur. Kendi hakkında meclis arkadaşlarına uzun uza· 
mış b~tcn efzun olduğuna bir delil teş
kil eder, demiştir. , 

~ıkarılmıştı. 

Ceza evinden çıkan Enver, ayni gün 
zil zurna sarhoş olarak Kemerde do
laşmağa başlamış ve Şamlı Meleğin evi
ne gelerek tekrar iecavüzünii arttırmış
tır .. 

Laz Enverden bıkan ve usanan ev 
halkı zabıtaya müracaat ederek tekrar 
cürmü me~hul yaptırmıştır. 

Enverin, perişan vaziyeti nazara alı
narak para ceı.asiylc mahkumiyetine 

karar verilmiştir. -dıya izahat vermiıı ve tetkik edilen iı1e-
ri anlatmıştıı. lzmirde bir ekmek fırını, 
hal ~antral, şehir garajı yapmak için ya
pılan tetkikler büyük bir dikkatle din

lenmiştir. 

Reisin bu husustaki izahatı da alkış
lar arasında nihayet bulmuştur. 

- Baba lafı uzatma, nüfus kağıdın 
nerede) MARTHA EGGERTHIN iLK FRANSIZCA FiLMi ILA.Hl BiR SES... CAZiP BiR MEVZU ... 

Hanei acizidd 

- Gelecek duruşmada getireceksin) 
- Bendeniz haRn aüın hiişa, hu ka-

dınla kat'iyyen ne RÖviiştüın .. Ne vuruş
tum ama, o fakirinize merkep piye hi· 
tnp etmiştir. 

Hakim düşündü: 
Hakarete mutaznmmın olan bu dava 

§ahitlerinin kaffesinin celbine knrar ve
rerek muhakemeye ba~ka bir cüne t ıli': 

etti. ı 
Sıtma mUcadt. lesi 

MnlOm olduğu üzere !Urşıyakanın 

Bostanlı ve Bayraklı civarına kadar 
olan muhalleri sıtma rnücadelce hudu- 1 

du mmtakası dahilini;! alınmıştı. 1 

Haber aldığımıza göre teşkiliit ikmal 
ediJdiği için yakında buralarda da sıt
ma müc:ıd~lesi faaliyetin" b:ı lan:ıcrıktır. 

MUSiKi FILIMLERININ EN GOZELt 
DEKOR ... iHTiŞAM .. ARTiST VE TEMSiL ITtBARIYLE DONY A FILIMLERINE öRNEK BiR FiLiM 

BUGÜN TAYYARE SINEMASJNDA 
SEViMLi VE DiLBER MACAR YILDIZI ..• 

MARTHA EGGERTHiN 
FRANSIZCA OLARAK TEMSiL ETTICI 

• 

SARAY KONSER • 
ı 

FiLMiNDE SONSUZ ZEVK VE HEYECANLA GöROLECEKTiR 
BU FiLiMDE M AR THA E G GER T H TARAFINDAN SöYLENMESI iÇiN HAZIRLANAN H AT 1 R A 

Ş A R K r S 1 MUHTEREM MODAVIMLERIMIZ OZERINDE EBEDi BiR HATIRA BIRAKACAKTIR 
AYRICA : P A R A M O U N T J U R N A L - M 1 K 1 VE ööRETiCI FiLiM 
HER GON : 3 - 5 - 7 - 9.15 TE CUMARTESi PAZAR 1 - 3 - 5 - 7 - 9.15 TEDIR 

FIA TLER 30 - 40 - 50 KURUŞTUR .. 

-~ 

Ramazan münasebetiyle 
her gün bu sütunlarda okur· 

N larımıza (Folklor) bakımırı: 
dan değeri aşikar olan eskıJ 
bekçi ~anilerinden birkaçuıt 

, ıunacagız. 

'0!7./?7""...ı9'..T/.XRJJ!'.>:%7..z!"77-7-1'!.!..-
C'&V'.'~('//77ZY7.L:.Yıı'Zl-"P-'"I 

Halkevi köşesi 
~..;;r~~ r 
1 - Fazla mektep kitabı isteği ~ 

şısında kalan so.syal yardım koıJll ıı 

orla mektebin birinci sınıfından lise~· ,., .. 
sınıfına kadar olan bütün sınıflarıP ., 
taplarından bir kaç takım satın nlıı19g. 
ve Halkevinde ayrıca bir mutallia 53 

lonu açmağa karar venniştir. ııı 
2 - Tarih kurultayı konfernnslıı~~ 

1 
... 

seri ve projeksiyonla k6nferaııs }ı3 ~e
de verecek olan bay Hüznüntin J<Oll nt 

1 
.. s8'" 

ransı 10 - 11 - 937 çarşamba gUnu rı5' 
on sckizdedir. Bu faydalı kon.ferli 
büt.ün vatandaşlar gelebilirler. ~i 

3 - Bugün saat 17. de müze ve seusı 
haftalık komite tophıll 

-o
Yeni eserler: 
•••••••••••••••••••••••• 

Arkitekt ııı· 
lık d (80 · · saY1 1 

Bu ay erginin ) ıncı . f;r• 
tı ır etmi tir. Bu sayıda mimar ErT 1' 

I bıl nin bir villası, Ankarada yapı C 
. ıra evler proj i ile mimar Behçet rf 

' I ' . in ırıo ~a ın, z.ınuuıımızın mimarısın 1' 

1 
loJıl. n l'zi, rnimnr Kcına~ Alt.nnı~ı.ı ,. .. 
sik Türk mimarları, Sergılcr v 

1 
t• 

• • C a •> lar, yazılarıyle dünya ınımarı 

!erinden b h" dilmekt<"dir dı.sterır 
Bu cl<>rgıy. mimar ve ır.ahC'n rit 

bcledıyC'lere, Nafıalara tavsi}•c ede 
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SAYFA :5 
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U~t~a~n~ı~l~a~c~a~~k~~~ acerın :::::::::::::::::······ 
Ve göçmenlere top- ----~----r...u 
rak te~eselesi ...... :::::::::::::::::: Peşı· Sıra 

Muhacirlere arazi tevzi etmek ve köy- ................. . 

lüleri toprak sahibi yapmak için hmir 1 
vilayeti dahilinde hazineye ait kıymet- r7.J7-Z/J. Kara Günlerim MVCADELE VE MACERA ROMAN/ 

B: d ••••••••·------------------- 11 araz.inin mevki ve cesametlerini tet-
13.r e karnkola götürülerek hapsedildim. , bütün kabahatleri söylemiş bulunuyor- itirafta bulunmam beni çok hırpaladı. kik ve muhtelif mıntakalardaki arazi-

h uf~dan yedi saat sonra çıkarılarak polis sam bu müthiş avukatlar vasıtasiyle çar- Avukatlarım beni kahramanca müdafaa a 1 1 yi tahdit ve tespit ederek tevziata baş-

17-

Serbestsiniz ... Fakat ... lı1 
1
Ye eri tarafından isticvap edilmeğe çabuk kurtulmuş olmalıyım manası anla- ediyorlardı. Madmazcl Rozenberg ya-

aş <ıııd1 O ) . , b F d b 1 d E 1. lamayı temin ve l&z.ım gelen ted-" rn. nar hem Fredle beraber o şılıyordu. Bu hale nazaran en ve re nımda bir ana gi i auruyor u. vve a 
.. ece M 1 d 1111 birleri almak üz.ere kadastro ve fen mü-ll<ır organın evinde hırsızlık yaparak 

1 

her ikimiz: de kurtulmuş oluyorduk. Avu- müddeiumumi yukarıdaki e i eri aay- Bütün hareketleriniz kontrolludur. Uygun
suz bir vaziyetinizi görünce hoşunuza gitmi

yecek bir vaziyetle karşılaşacaksınız •• 

tı:tl: çalacağımı zannediyorlar ve bu .ıu- katlarımla istişare etmeden nahiye müd- dıktan sonra avukatlarımdan Minton be- şaviri bay Halit Ziya Ankaradan gel-
ad evvelce harda vurmuş olduğum deiumumiliği tarafından celp edildiğim ni kurtarmak için müdafaa etmeğe ba.ş- mi§tir. . 
rıı· ar zıyan parasını o eyecegı- zaman eyetı a ıme uzurun a os a- a ı: yu se ır sese: ay a ı , enuıun, aının ı:ar . ..d w• I h . h.k. h d K t l d o ""k k b. 1 B H l"t Zı'ya Dı"kı·ıı· Ag"am 

11~ ~rırıecliyorlar '\.'c bunu ısöyletmek için yı bi7.zat kendi tabancamla öldiirdüğü- - Ben bu davada çok heyecanlı bir Selçuk istikametin<1en ı tetkikata baş-
ı~tırıyorla d Ew b b ·· 1 • 1 .. •• 1 w· f k b 1 t ··d f B a cak . 1 ak 1:.11 r ı. ger en unu soy emış mu soy emegı muva ı u muş um. mu a aa yapmıyorum. unu n sı- ıyac ·tır. 

he~:dan, cinayet ile alakam olacak '\·e Hakikaten bu ~ekilde muhakemede zin yüksek ve adil vicdanlarınıza terke- Hususi sure.tte aldığıİnız malümata 

611 1
1 de Kostanın öldüTülmesi işinde ifade verdiğim zaman bu itirafıma inan- diyorum. Sizlere söyliyeceklerimin hepai göre hazine ve efradın hukukunu en 

ha:: tutulacaktım. Ben onlara 0 geceki madılar. Beni bir yalancı addederek gül- şundan ibarettir: Birbirimizle yaşamağa seri bir surette halletmek ma.ksadiyle 

Skarf, devesini Elsanm bulunduğu ye - Nereden geliyorsunuz? 

re sevketti. - Bu ne soğuk istikbal.. Agades'den 

Onu daha uzaktan görmüş ve tanı- geliyorum .. 

d ·~ 111 Planları hakkında birşey bilm<!· mekten kendilerini alamadılar. Fakat bu mecburuz: ve herkes te birbirleriyle ..• 
1t:1ıni i k!' ·~· . . k b d b .___ ~ 1 k İzmir ve havalisi için başta bir hakim 

mıştı. - Niçin geldiniz? 
- Beni Ekremin bir adamı geldi ve 

bana maceranızı anlattı. 
lcı· .ı n ur ettıgım zaman polıs hafıye- ifadem sonra bana büyü • ir ar e vur- Ben zannetmiyorum ki bu .ıuzcagız e e -

ırıt.ıeıı biri bana ~iddetle: muştu. Bilhassa madmazel Rozenberg trikli koltukta yandıktan sonra ben ra- olmak üzere seyyar bir kadastro heye-
Yanına gelince deveden atladı. 
Karşısında dimdik durdu. 

- s· · · d ı ra I Qın oraya bir maksatla gidip pa- söylediğimi işittiği zaman çok hid et i hat bir uyku uyuyabileyim. 
~.atağınız doğru değil midir? bir hal tl\kınıyor ve benim ne kadar yan- - Bitmedi -

tinin ilaveten Izmire verilmesi düşünül

mektedir. 
- Elsa Ving:oıl.. Sizi gördüğüme 

memnun oldum .. Dedi. 

- Hangi maceradan bahsetmek isti
yorsunuz) 

I~ baö d V • •dd 1 } d l"}"k t w h k tJ • 1 •••••••••••ıı ıa•ıaıa•ıııaıı aıeaıı 1111811 ••••ıaıııaıııa•ıaııaıaııaıııaaaııaaaaıııııııııııaıaaaeaııaaıııaaıaaaıııaaaı ıa•ııııaııaıaaaaa 
)~c e.ır ı. e yumrugunu şı et e ış ve e ı ı yap ıgımı are e erıy e an-

tcıı~llıe vurdu. Ba§ımm uğuldadığını his- latmak istiyordu. Muhakemem halledi- it 1 malı" sıkıntıda· 
- Tek başınız.a Dantröyle kızını ya· 

kalamış ve emniyette olmalan, daima eli
mizin altında bulunmaları için buraya. 
Hacer kabilesine, bizim adamlarımız 

olan T uareglere teslim etmişsiniz.. Sizi 
tebrik ederim Elsa ... 

dıl tıı. Sonra bana bir takım pis lakır- lemiyecek kadar karışık bir şekil aldı. a y a 
ti~~ sQy~iyerek sualler sordu. Bu sözle- Hapishanede beklemeğe mecbur kaldım. . 
(je b beııırn de kendisine ayni muamele-, F red. Kaliforniyaya kaçmıştı. Sonra tev
()11 uluıırnamı telkin ve tahrik ediyor-1 kif edilmiş ve gönderilmişti. Sandreıı ve 

· Bcıı Pis sözJeJi reddettiğim zaman 0 : 1ı Corci benimle ayni muhakemede bulu
lll.- Eğer söylediğim sözleri kabul et· nuyorlarken o başka bir yerde muhake-
. •)orsanı .. d·w ·· · 1 · .. 1 k 1 d·ı· d !çitı .... ıger rnucrım crı soy etme · me e ı ıyor u. 

latb"k •w M k · .. ·· 3 N" 933 bik 1 cttıgimiz metodu size de tat- uha emenm son gunu ısan 

~.~aşlıyac.ağız. Diyordu. idi. Müddeiumumi heyeti hakimeye hi-
ıcer bir polis hafiyesi bağırarak: tap ederek: 

tıık S:::ak i~kemlede oturarak yana- - Muhterem muhakeme heyeti! De-
ttrı sırı~ı Doğru ı.<öyle o vakit sizi kurla- di. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çı-
~ . 1 karmayınız ki madmazel Lupez kendini 

()11 ed, snat böylelikle geçti. Uykusuz- müdafaa ederken bu vak'ayı yapmakta 
lll rrı, açtım hatta bir bardak su bile iç-1 icbar edildiğini söylüyor. Ve müdafaası
lc:'1l'ı~ştiın. Snbahın sekizindl! herşeyi sÖy· lı nın esası da Fredin kendisini icbar etme-

l'rıt>ge h "d" P k ·1· b b .. mü tü de 1 aı:ırdım. Söyleyeceklerimi din- sı ır. e a a, o a asını gor ş -
'l'rıe~e haZl l l I d ğil mi> O halde, müsaadenizle şumı arz 
'li~leriınj k r adnmdı' okan ]arın dyaknı~I a ve edeyim: Ne için o babasına söyledikle-
lııııd ay e ece oan a·tıo ya- l d" 

a i'!dct ld d S 1 rini icbar edilerek yaptığını söy eme ı. 
ille ı a mırı anıyor um. onra 

tıc:~ rrıe l ~ r f Bir takım şahadetlere tevfikan babasını 
~k . rnur uguna otogra ım ve par· b d -
S ~lerirn 1 k - .. d 'ld" terkederek kaçtığı ve saçlannı oya ıgı 

ilııı a ınma uzere gon erı ım. l l k 
on bu kt .. dd . 'l'k d . an a~ı mıştır. Bu jş veyahut, anunun 

ttı• çu a mu eıumumı ı aı- d k k d" · • · 
1 

11\e c .. r· pençesin en açmak için en ısını gız-
Qll I 0 urerek orada yine isticvaba ' ] · . · · ·1 k b'l· l"f ·d· -. 
1111.... r. -.em aç ve hem de uykusu.ı:- O d w d ··dd · · · 

i <tdıla p 1 emesı, masumıyetı ı e a ı ı te ı mı ır r 

ı .... bah f l tur ugum yer e mu eıumumının 
~<>rk a az a sual aoracaklanndan b .dd" l d' l" k d. · d 
d 

luiru • . ak. 1 u ı ıa arını ın ıyor ve en ımın e ya 
c rn ıçın v a hakkından ben- . 
ıı üğr k . d'kl • vaş yavaş kanunun pençesı tarafından 

tc enme ıste ı en her şeye w • • d ş· d' \'ilp . 1 kucaklandıgımı hıssedıyor um. ım ı 

)ııJil.ııl Verdım. Bütün söylediklerim 1 ben Eva Morganın müşterilerini soymak 
ltıUdd a.. karşılanıyordu... O gün de l!.luçuyle itham edilen bir mücrim ve po-
• eıuınumilik d · · d ···1 d l:.lrıta aıresın e og e en liıt hafiyesi Kostayı öldürmek suçuyle de 
"~I~ k aaat ikiye kadar kaldım. Ev- itham edilen bir katildim. Hakikatte ben 
•iııci dır hakim karşısına çıkarılarak bi- polis hafiyesi Kostarı öldürmedisem de 
tQiJci· erecede katil suçuyle muhakeme onu öldiiren haydutlar arasında bulunan 
lit-d ılll. Sonra hapishaneye scvkedilerek bir şerir olduğumdan failler meyanında 
•11ını a. l müthiş bir odaya atıldım. Pa- bulunuyordum. 
l,,,. 

0 

llladığından ağırceza muhakemesi Müddeiumumi devam ederek: 
··ı tn"d 

0~0 ~ u afaa etmek için Conminton, - Muhterem makamı aJi, şunu z.ihni-
llıırıda ~~enberg ve Luiz Lovendorf na- nizde yerleştiriniz ki hiçbir kimse size 
'"1ık uç avukat tayin etmişti. Bu üç madmazel Lupezin bu meselede alakası 
>•rd

1
at çok alicenaptılar. Bana hemen yoktur ve icrayı nüfuzu yoktur diye söy

A-...11kllldl a bulunacaklarını söylediler. liyemeı: !. .. O kadar ince düşünceye lü
}l:ı at ard R ıı~"S3a an ozenberg bir kadındı. zum yok.. Elbette madmazel Lupez ne 
~11Ytaj}'I çok müşfikti. Kadın olmak do- yapmış olduğunu biliyor ve bu vak'ada 
l!tr)l!r· e vaı.iyctimin fena olduğunu di- kendisine tahsis edilen vazifeyi mük.em
h~llittı;rıdcn daha ziyade idrak ediyor ve melen ifa ettiğini de biliyor. 
O ollll e Yakından alakadar oluyordu. Orada birçok delail benim nihayetsiz 
dı~. ~:t.aa artık ben mahvolmu' sayılır- şahadetimin neler olduğunu gösteriyor
l"ııı~ old "';:katlar polis karakolunda ver-! du. Onlar da polisteki ifadelerim ve beni 
~ıı dii ~gurn ifademi bidayette kıymet- muhakemeye getirten son itiraflarım .. ls-
·~eti :IJrerek hakiki bir vak'anın ma- lah devresinde bulunduğum, kaçtığım, 

ııı.... c oldu~u ·d k d"l · b b" ·1·h d 'k ·•· ld ··• ıığ:t.ı ., nu yenı en en ı en e- ır sı a te arı ettıgım, ote e garson 
lıcdc ı.. kınca. anlattılar. Fakat hapisha- oluşum (hükmen bir fahişe oluşum) bir 
ır Qır h 
~rı f.'red aç. a~ta bulunduktan sonra bir adam vuruşum ..• Bunların hepsi benim 
~ Ctc bir aılesınden bir haber getirmek aleyhimde delillerdi. 

here .. ktıın geldiğini söylediler. Bu Hiç kimse Kostayı kimin öldürdüğü-
'<:::! ~Ore .. b . 
·~r en cınayet hakkında nü bilmiyordu. Onu ben öldürdüm diye 

v...,..z~L ~~-~--
u7.zz,"hV.zL7X/./~~7X!ZL7.:XY:ZZ~dfZZ:J, 

Kırmızı = Sakallı 
.................................... 

ADAM ... --
ZABITA ROMANI 

~~Pheler ii~t kişi üstünde 
1Ii~l bir dansör .. Güzel bir delikanlı. Zen
~~n er mahallesinde bir bekar odası vardı. 

-t b ç kıı: b• 
I 4 

\1 bab ır an evvel eve dönmek, 
ıılll ı asından b· ı 

ıt lla.b ır ıaber var mı, an-
~.. ırsıı.lığı İçind "d· 

rıl! d e ı ı. 
ıı( e apa t 

~lıl '"tt~i P· r ımanına gitmek, polis 
lın b ılonu .. 

A. lılın:ı.d .. Cormek, yeni şey 
wıur ıgını .. w t'lti, p) ogrenmek istiyordu. 
~ıı.. ı on çokt . . . 

lıt ~tec· nn gıtmıştı. 
~i • ı onu ·· 

- Tfıliin varmıli dostum.. Dedi. Ben 
de şimdi çıkıyordum. Bir İp ucu yakala-
dım gibi.. Eğer bu iş Aeni enterese edi
yorsa çabuk gel, gideceğim yere bera
ber gidelim. 

- En terese ediyor mu da söz mü? 
Şimdi geliyorum. 

Rene Vinyo telefonu kapadı. Yıldı-
• Ilı ii" gormck tetk'kl · · ~~ . Rtcnrn k . . •• 1 erının ne- rım ı;ibi bir sürntle merdivenlerden in-
'İtı~ dıye telef c ı lıyordu. Belki bulu- di. Bir taksiye atladı. 

'rad1 1' 1• Po ıs ısmi adli- - Çabuk .. trı onu açt 1. k 1 
. esadüfen Pilon orada idi. Diye bağırdı ve polis müdüriyetinin 

Mussolininin riyasetinde yapılan top
lantıda birçok kararlar alındı 

- Doğru ... Fakat yaptığ~ harekete 
§İmdi nadimim ..• 

- Ben de sizin gibi dü~ünüyorum .• 
Onları çöl ortasında kendi taliJerine terk 
etmek daha hayırlı olacaktı. 

Elııa, muhatabına nefretle karışık lr.in-

Roma 4 !kinci teşrin (M.H) - İtalyan 
gazeteleri, hüküınetçe yeni alınan mali 

tedbirlerin bütçedeki üç l:>uçuk milyar 
açığı kapatacağını anlatmaktadırlar. 

Bakanlar kurulunda mali vaziyetin is-

lahı için alınan kararlar hakkında dl 
Giornale d'ttalia> gazetesinde Gayda ta
rafından yazılan dikkate değer makale 
aşağıya nakledilmiştir. 

BLANÇONUN TEVZtNl !ÇIN 
cBakanlar .kurulunun devlet blam;o

sunun tevz.ini için lazım gelen tedbiri 

alması ve böylece harp silahları masraf
larını ve vergilerin adilane tevzii pren
sibi dahilinde karşılamağa muvaffak o
luşu pek mühim mali bir harekettir. 

Bu noktada maliyet itibarile birbirin

den farklı iki grup görmekteyiz. Bi
rinci grupta doğrudan doğruya alman 
vergiler hariç tutulmak üzere bilvasıta 
vergilere taalluk eden mecburiyetler ve 
muamelattan alman rüsumun tadilatı 

mevcuddur. Bunlar bir milyar kadar 
varidat yekWıu tutmaktadır. 

ikinci grupda men.kul mallar vergile-

tinde faydalı olacaktır. Halbuki menkul fında tahminen üçyüz milyon liret fazla dar bir nazarla baktı. Skarf, alnyh bir 
malın mevcut kıymetine nisbetle kıymet varidat elde edilmittir. Bu varidatın faz- tavırla devam etti: 
çoğalmakta, ekonomik ve mali siyasa lalığı, blançonun salfıh bulmasında kai'i - Jeni ve ben sizi Agadesde gün
ile zıd bir enflasiyon'a imkan vermek- bir tesir göstermiştir. Maamafih halihnı:ır lerce bekledik. Eğer Beni Ekremin gön· 
ted.ir. dak.i vaziyete göre. henüz senevi üç bu- derdiği adam sizin burada bulunduğunu

Bu yeni sistem ekonomik ve mali siya- çuk milyar bir açık vardır. Bu miktar 1 zu bize haber vermemi' olsa idi daha 

aa, fiatlerin tezayüdünü kontrol ederek dan bir milyar yeni tasdik edilen birin- da bekliyecektik .. Aradan geçen on gÜn 

esham üzerine spekUlasyona karşı ted- ci grup vergilerle kapatılacaktır. Gayri zarfında neler yaptınız bakalım} 
blı-ler almağa :matuftur. Bir sene zar- menkul mallar üzerinden alınacak ikin- - Fena birşey yapmadım .. 
fında vulrua gelen değişmenin ne gibi ci grup hasılatı, e~ ihtiyatlı hesaplara - Fenalık yapmamanız hayretimi mu-
ekonomik tesir yaptığı ve nakid kıyme- göre, blançonun tamamen tevzinine kafi cip oldu doğrusu .. Sevgili dostunuz Lan-
ti üzerinde ne gibi ak.isler vücuda getir- gelecektir. gle ne oldu) 
diği hesap edilebilecektir. Böylece ver- cil Corriere Della scr.ı> diyorki: cDün - Merak etmeyin ... ölmedi ..• Ya§İ· 
gini.n menkul malın iradı ile mütenasip Duçenin riyaııetinde olarak tasarrufun hi- yor... Hem de benim yanımda. ve be-
olarak tespit edilecektir. mayesi komitesi tarafından yapılan içti- nimle beraber ..• Birlikte ya§ıyoruz. 

Yeni verginin gayri menkul mallara ma çok mühim olmuştur. Memleketin 1 - Bravoo ..• O elimizde çok kıymetli 
tatbiki usulü başkadır. Bunlar için yir- ekonomik bünyesinin kuvvetlendirilme- bir esirdir. 
mi beş senelik bir vergi tespit edilmek- si ve Habeşistan Imparatorluğundan te-I - Ent ... Öyle bir esir ki onunla hiç 

tedir. vellüt eden ikbııadi iıılah için bir takım bir suretle ne sizin ne de Jerrinin ala-
Menkul mallar sahipleri ise her defa- kararlar itti.haz edildi. kadar olmamanızı tavsiye ederim. 

sın.da, devlete muayyen bir miktar ver- Roma arsıulusal sergisi dolayısiyle Tu- - Anlıyorum. Bütün bu İ§]eri yolu· 
gi tediye edeoekleroir. Devlet, bu ver- rizme yeni bir faaHyet verilmesi mese- na koyacağım. Şimdiki halde kararını ou: 
ginin tediye için üç nevi teshilat gös- lesi için alınan kararlar ar!l-Sında lokan-

1 
Serbest kalmakla beraber daima nezaret 

termektedir. Yeni vergi,muafiyet budu- tacıJı.k hesabına açılacak kredi işi tas-1 albnda bulundurulduğunuzu bilmeniz la• 
dunu yüzde altıdan ylizde sekize çıkar- vip edilmiştir. Bu kredi Banka Dellaso-

1

1 zım... Eğer siz ve dostunuz uygu?su:ı 
ri bulunmaktadır. maktadır. Ve bu,alakadarlara hakiki ro dş bankası) t.arafından yapılacaktır. bir hareket yapacak olursanız hiç te ha. 

Bunlar muhavvel olan eshamdan iba· bir menfaat tem.in eylemektedir. Bun- Romanın imar ~anının tatbiki için la-
1
1 §unuza gitmiyecelr. bir vaziyetle kar§ı1a· 

rettir. dan başka teahhüde mukabil, ihtiyat zım olan kredilerle yolların imarı tah- tacakaınız. 
Bu vergi yalnız bir defa verilecektir. akçesinin tevziine muvafakat etmekte- sisatı kabul edilmiş. tir. Skarf bo'·yJe 1 1_ ı al söy iyere,. ortozu tın· 

Ve gayri menkul malların tahakkuku dir. Bu sermayenin şirkete yeni vergiyi Komite, bundan başka halk mesken-
dan kocaman bir tabancanın namlusunu 

tarihinde tahsil edilecektir. Biltün mül- tesviye imkanlarını verecek surette te- leri programuıın tatbiki için lazımgelen 
kiyet şekillerinin liretin sabit kıymetine 
göre muamele görmeleri aynca bir fay
da temin edecektir. Tabiidir ki gerek 
hisse senedatı üzerine teessüs etmiş şir
ketler ve gerekse komandit şirketler 
borsada kayıtlı olsun olmasınlar esham
larındaki tahavvi.ilat esas tutulacaktır. 

Muayyen vadeli esham nazarı dikkate 
alınmamaktadır. Çünkü bunlar arasın
da bilhassa devlete ait esham vardır. 

Gayri menkul mallardan vergi alın
dıktan sonra menkul mallardan böle bir 

verginin talep edilmesindeki sebebi so
ruşturmağa hacet yoktur. 

Bunun sebebi aşikardır. Gayri men
kul mallar malfun olup her hangi bir 

gösterdi. 
zayüdüne mütevakkıftır. Nihayet dev- mali kredileri de kabul etmi~tir. 

- Şimdi anladınız mı) 
let evvelce almış olduğu memnniyet Bunlar, Faşizm Sosyal teşkilatına 
kararlarına karşılık olarak, liret fiatı- merbuttur. - Evet ... Anladım. Beni ihtiyatlı bu-

nın nisbeti ile mütenasip bir miktarda Italyan istihsalatının faaliyetini tez.- lunmağa aevkettiğinizden dolayı siı:e te• 

devalüasiyona müsaade etmektedir. y.id edecek ekonomik münasebetlerin şekkür ederim. 
BffiINCI TEKNIK Italyaya mütedavil kredisi ile müteva- - Estağfurullah .•. Bir§ey değil .•• 

Bu misli görülmemiş yeni bir mali tek- zin bir hale konulması için ayrıca ka- - Ben de kendime göre korunma 
niktir. Mükelleflerin aleyhinde değildir. rarlar alınmıştır. tedbiri alacağım. 
Onların haklı menfaatlerini muhafaza Imparatorluğun zirai sahada kıymet- - Eğer buna.imkan bırakırs~m. Şim-
etmekte ve lehlerine olarak ticari buh- len.dirilmesi meselesine ayrıca ebem-

1 
dilik allahaısmarladık. Yine görüşürüz .. 

ranı asgari bir dereeeye indirmektedir. miyet verilmiştir. Bunun için zirai kre- güzel Elsal ... 
Ancak alakadarların da devletin ekono- di işinden ne gibi kanuni mukarreratın Genç kadın yalnız kalınca. doğru ça
:rnik ve mali faaliyetine yardım ederek alınabileceği araştırılmıştır. Bakanlar dmna koştu. Langle onu, Dantröyün lr.ı· 
milletin menaliini vikaye etmeleri la- kurulu tasarruf sandığı ile edane sandı- zının meselesini görüşmek üzere kabile 
zımdır. Devlet, blfuıçosu tabii bir hale ğı muamelatını tasarruf kabiliyet.ini tak- reisinin yanına gitmiş biliyordu. 
doğru gitmektedir. viye edecek bir şekle koymak için ayrı- Geldiğini görünce: 

suretle olursa olsun liret fiatinin tespi- Yeni egzersiz sayesinde ilk üç ay zar- ca tetkikatta bulunmuştur. N d Dedı'. __ - e kadar çabuk dön ün .. 

ad:e;ini verdi. - işte buldum .. Yazınız .. Dedi. Ertesi sabah tekrar lokantaya koştu. - Beni Ek.remin yanına gitmedim .• 
Pilon, müdürüyet kapısı önünde sa- Ve söylemeğe başladı: Bianka yine gelmemişti. Gazeteciyi ya- Çünlcü artık onu görmek faydasız. Skarf 

bırsızlanıyor, dokuz doğuruyordu. - Doktor Pol Lechaze, Boti sokağı vaş yavaş bir endi~e alıyordu. burada.. Biz.. Hepimiz mahvolduk .. 
- Nerede kaldın yahu? 4 numarada; Viktor Dülups, fabrikatör, Kendi kendine: - Skarf ta kim? 
- Tayyare olsa bu kadar çabuk gelir. Japon sokağı 19 numarda; Şarl Martel, - Boşuna üzülüyorum, dedi. Koca Tuggurtda yanımda gördüğünüz iki 

Acelen ne) bahriye nezareti şube müdür muavini, Pariste kırmızı sakallı adam bir tane mi adamdan biri ... ihanetimi haber almış .• 
- Acelen nesi var mı? Haydi gel. .. Sen Brüno sokağı 45 numara; Karloa ki?.. 

1 

Şu anda muhakkak kabile reisinin yanın-
Y olda sana anlatırım. Andrigo Monden dansör, Sen Döminyin Lokantadan çıktı. dadır ve ona bizim hepimiz haklunda hu· 

Bir otobüse atladılar. sokağı 15 numarada, Honore Cayar, Sen Acaba genç kızın oturduğu ev istika- susi talimat vermektedir. 
Otobüste polis müfettişi cebinden bir Etüter sokağı 12 numara; Didye Pelport metine gitsem mi diye düşündü. Bir ke- _ H"akkın var öyle i!!e .. Vaziyetimiz 

pantalon düğmesi çıkardı. Reneye uzattı:: tüccar, San~iye sokağı 89 numara .. işte rt- apartımanına uğramak istedi. çok nazikleşti .. 
- Bak.. Bunu senin karyolanın altın- hepsi bu kadaT.. Pilon onu apartımanda bekliyordu. Yalnız tek. bir çare var. 

da buldum. Üzerinde terzinin adresi ya· 1 Def terini kapadı. - Görüyorsun ya ;ı Dedi. Biz dostla· - Nasıl bir çare) 
zılı. Bu terzi çok pahalı elbise diker ki- Pilon: nmızı unutmıyoruz. Vazifemizi yapıyo· - içimizden birimizin buradan kaç• 
barların terzisidir. Şu halde kömürcü kı- - Çok teşekkür ederim ... Dedi. ruz. Sana kalırsa beni arayacağın yok ... ması, Nijere giderek oradaki bu kabile· 
yafeti ile senin odana giren adam haki- 1 Terziden çıktılar. Polis müfettişi ar- - Ne var? Birşey bulabildin mi? nin düşmanı Meharistleri vaziyetten ha-
ki ko .. mürcü deg"il.. Ozer·ıne bı"r ko'"mu""rcü kadasına: B ld ·b· T · · it mu··.,te b d · 1. • - u um gı ı.. erzının a r -. - er ar etmesı azım •.• 
çeketini giyerek kapıcı kadının göı:ünü ! - Şimdi, dedi. Katili bu altı kişi ara- risinden şüphelerim ikisi üurinde toplan- - Cüzel ama ... Oraya kadar gitmek 
boyamak istemiş ... Şimdi terziye gidi-

1 ı:ıından seçeceğiz. Ve eğer kırk sekiz sa- dı. Evvela şu monden dansör Andrigo .. için çöl ortasında tam sekiz yüz ki]o-
yoruz. Belki bize bu düğmenin sahibi 

1 
at içinde bu işi meydana çıkarma7.sam Bu herif senin dikkatini çekmedi mi) mette bir mesafeyi katetmek icap eder. 

olan müşterisini söyliyebilir. ı· bftna da Pil on demesinler.. - Ne gibi? Ren. yolu biliyorum. 
Terziye gittiler. Rene Vinyo: - Bir monden dansör bir milyoner Ben bilmiyorum .. 
Terzi hesabını kitabını bilir, ha'fızasıl - İnşallah ... Dedi. Şimdi bana mü- olamaz değil mi? Halbuki herifin otur- O halde ben yalnız giderim. 

kuvvetli bir adamdı. Düğmeye bakınca 

1 

saade .. Gazetenin akşam nüshasının çık· duğu Sen Döminyin sokağı zenginler ma- Niçin beraber gitmiyoruz? 
anladı: masına yarım ~aat var. Gideyim. Yine hallesidir. Tahkikat yaptım. Andrigonun Elsa Vingsin gözlerinde saadet ve sc-

- Baylar .. Dedi. Bu düğmeden bir patrondan saparta yemeden yazımı ye- burada bir garsonyeri var... Hem de vinç ışıKı çaktı. 
seri yaptırtmıştım. Ve onları altı müşte-I tiştireyim. çok yüksek kira veriyor. Bu garibime - Bu gece, dedi, kabilenin en kuv-
rim.e kullandım. Şimdi size bu altı müş- J '1-4-·Y. gitti. Gittim kendİ$İni gördüm. Geceleri vetli ve süratli iki devesine binip bero-
terimin isimlerini ve adreslerini söy]iye-,1 Akşam Rene lokantada boş yere Bi· Monpazisindeki yeni cKirpi> barında ber kaçarız. 
yim.. ankayı bekledi. Genç kız gözükmedi. danscdiyor. Apartıman kapıcısından fo- - Hemen şimdi burndan kurtulsak 

Biiyük bir defter açtı. Kimbilir belki babası eve dönmüş ve tografını bile aldım. işte bak... daha iyi değil mi? 
Yapraklarını karıştırdL onun yanında kalmı~tı. - Bi•metli - -Bitmedi-
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Başvekil programını izah etti ...... 
•••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B. C. Bayar Alkışlar Arasında Söylüyor: 

"Programımız büyük Türk milletinin arzô ve iradeleri
ni toplıyan C. H. P. nin realist ve dinamik programıdır,, 

2 _ En ziyade müsaadeye mazhar bik ve takibi lizım vazifeler de vermek- bu bakımlardan dünyada pek az: mem-ımİ& li.zımdtr. FJde bulunan madenlerin 'lhucattnın işletilmesini bir ınukad~e;• - BAŞTARAFI 3 CO SAHiFEDE 
kıymet itibariyle başında gelen buğda
yın fiatini değerinden a~ağıya dütürmc
mek: ve hem çiftçiyi hem müstehlilci dü
fÜnerek. korumak için alanan tedbirleri 
idame ye geniıletmek: daimi bir oulh 
ınuhafazuına imki.n vcrecclc yeni am
bar ve ailolar inşa.sına devam etmek 

kararındayız. 
Hayvancallğın teıvikiyle. hayvan cin

,.tnin isli.htna. ve çoğaltdmasma ve lıay .. 
.van mahıulleri. endüstrisinin ilerlemesine 

;..it olarak parti programının yüklediği 

vazifeyi dik.katle yeri.ne getirmeğe ça-
Jışacağız. 

Taze meyva ıebze ihracatının iç ve 
dış piyasa bakımından teokilatlandırma-
ğı ve taze meyva ihracatımızı teşvik ve 

himaye ve hızlandırmayı lüzumlu ve fa· 
idelı'. görüyoruz. Ziraat sanayü bilhaua 

millet (Kolozunu) ithalat rejimi itiba- te olduğu meydandadır. \ekete nasip olan iıtik:ru ve emniyet du- en mühimleri için üç yıllık bir plan yapd- tetk:il etmek üzere Kütahya vilayetın;. 
riyle ancalc kayıtlı olarak kabul etmek. Müstahsilin rasyonal çalış.maM lizım· romunu tesiı etmiı olan Türkiye Lozanda malıdır. ki bazı lii:nitleci ele almak tasavVUfll

0 

3 - Muayyen vaziyetteki memleket- dır. yırttığı k:apitüli.ayonların Türk toprak.la- Tetkikata ve vesaika dayanaı-ak ..ar- olduğumuzu arzederim. Kömürde~ so: 
ferde lehimize ticaret müvazenesi farkı Bildığimiz gibi müstahsilin rasyonel rına dalmıt ıon metum izini de kökün- dağımız kanaat Türkiyenin bucünün en ra mevzuumuzda bakır ile.inci mühi~ y ~ 
istemek. 

Bu prensipler bugi.inkü dünya ticaret 
şartlan içinde bizi klearing yoluna sev
ketmiştic. Halen ithalat ve ihracatımı
zın yuvarlak rillam yiiz.de dok.sanını 
klearingli memleketlerle yapıyoruz. Bu
nunla beraber klearing aistemini behe
mehal aynen muhafaza İçin hiç bic ar· 

zumuz yoktur. Şekli ve isim en az bağ· 
it olduğumuz ıey1erdir. Eğer bugünkü 
dünya konjöktürü değişir veya her han· 
gi memleket bize ana maksadımızı te-
min edecek bir ıekil teklif ederse ve
ya milli ticaretimiz İçin temin ettiğimiz 
menfaat1er imkan verirse diğer bir ,ekle 

çalııması demek istihsal edilebilen ~eyi den aölc.üp atmak istiyoruz. Milli dava bu mühim maden aanayiini tesise imkô.n ve- ri tutar. Ergani bakırının tesisat ye '0~ 
istihsal etmesi demek değildir. Piyasa- kat'i tasfiyenin de bir an evvel ba,,.arı· recek. ham maddelere ve sınai ihtiyaçları- atlna başladığımızı arzetmiştim. Seoe ~ 
nın istediği ıeyi istediği mikı..!.ar ve şe-

1 
larak Türkiycnin layık olduğu refah ve mız için. ayni zamanda d11 ticaretiıniz 750 ili. 10.000 ton saf bakır çıkar~c~e 

ki.ilerde vücuda getirmek ve değişmiyen emniyeti bulması Türk çiftçinin mahsu- İçin mühim toprak. altı servetine maliL .... lan müessese gelecek sene nihayettn 
vasıflar Ue vaktinde piyasada hazır bu- · lünü dahilde kıymetlendirebilmeai, Türk olduğudur. istihsali.ta başlamış olacalr.tır. 
lundurmaktır. Her hangi m..!ı dünyada 1 müstehlikin mümkün olanı dahilde bul- Şefin emrettiği üç ıenelik: plan derhal BAKIR MADENLERiMiZ "u• 

rakipsiz aanmak. hatadır. Sureti umumi- 1 ması imki.nının temin edilmesidir. Biz yapılacak ve yine bu kürsüden emrettik.- Ele aldığımaz ve işletmei"e koyduil 
yede toprak mahsullerimizin ve sanayi 1 otarşist değiliz. leri kömür istihsali.tımlZın üç aenelik dev· muz Kuvarshan bakır madeni de biır: 
iptidai maddelerimizin maliyetlerini ra- MiLLi EKONOMi resinde en az bir misli arttırılması ve nede 2000 ili. 2500 ton sili bakır ver .. 
kip memleketler fiatine behemehal ser- Fak.at Türkiyede ekonomik şartları Divrikdc bulunmuş olan yüksek tenor- cektic. Maden tetkik ve arama erdtitü~ıJ 

K b 1 k.k .. Artvı• 
bestçe rakebete Lntki.n verecek. seviyede mevcut ve milli ekonomi bakımından ya· lu demir madeninin ara ük. pli.o hari- tarafından yapı an tet ı ata gore 

Lulmak bu direktiften ayni zamanda çı- 1 pı1ması kabil veya zaruri her şeyi yap- cinde kalacak miktarının ihracı işine baş- vilayetinde Murgul bakır madeni de b~: 
k d B 

··ı·h larladır k" ' m~k ve yaptırmak azmindeyiz. Fert tara- !anacaktır. Türkiyeyi ıaht.. aaha ve bir gunun şartları içinde işletmeie ınüsa' an mana ır . u mu a aza ı 

sureti. unıumiyede rasyonel çallşmaya fından yapılabilecek işlerin fertlerce ya- pl.in dahilinde aramak vazifesiyle maden görülmüıttür. . • 000 
Şefin işaret ettiği teşkll8.tlanma ve te,- pılmasını himaye ve teşvi.k edeceğiz. Fa- tetkik ve arama enstitüsünü ve bulacağı Bu madeni dale senalr.ede 80hoo

1 
ıl·at ·~~eğ" 

kil • I d l . .. · alı•ma m kat ferdi mesai veya sermayenin bugün madenlerden rantabilite hesapları müsait ton saf bakır ınac veç i e ıı e .• , 00 
d -·• ı_ ... de gitmekte tereddüt etmeyiz. Şu suret- at an ırı ma, tıp uzerıne ç " e- OO ı , 

üzerin e metti:"" oı.acagımız mevzu ola- . . h . h . t ece "glz Te için yetmediği veya gidemediği işlerde olanları itletmek. vazifesiyle Etibankı karar verdik. Murgul aenede 4 1 • •• 

k B d .. çiil' .... •• le Şefin işaret ettiği intibak. elA.stikiyeti- &alŞıne ususı c emmıye ver · ıJ- 1 ~ • .... t • • • b. h b ,_ h .. ı· ec~ ıç•" 
ca tır. u ara a aut uge. aut aanayii- . . uh f d •. . b .. idi" I d k"I" I kelim millı korunmanın gerck:tırcligı hususlar• teşktl buyurmuştur. Bunların meaaileı-ı- ın ton am aım cev erı ıt ıy ~~-

.. '-t • S . I ŞeL. nı daıma m a aza e ecegunız te aruz at an ırma ve teş ı. at anma e- 1 .. f Şef" . d . . . 'k . d I 1_ • • • "h" d rnerket" 
ne onenı vermeat eyız. ıruıy e rur ed ı ı .. 1 k d"l h ,_ t" ••yonell"'• da milli emniyeti ve umumı men aati te- nin ın ırta ve ışaretl ıstı amet:in e mem eKehmızın mu Lm .ına en . 

L ___ '- _ 1 er erı ı e aste ı en are~e ıne r- _,,. d terı" 
ve ...asaoaıarınuzın temiz ve ucuz: süt ve · . . ali . (" .. f min etmek ferdi meıJai: ve aennayenin ilerleyiş tarzını rnuhta.aaran arzetmeme lerinden biri olacaktır. Bakır ma en 
m amuli.ta ihtı"yacını temı"n ed-· -'- fabrı"· Hülba. politıkamız zaman ve ihtayaca ı me ve rasyon cşttrme gaye t ve mun e- f '- 1 1 -'- . d d .. . . . .. . d . M . . . ·L al dil" h . i§let11t" 

"""" . ..d .. 1.. ,_ • "d · • h d fi " b"I" ı. rum çeoitlenip büyümesini ı<O ay aştırm..... müaaa e e ecegının umıt e erım. em- mlZın tesıaatı ı .. m e ıp epıı 
k 1 · b nl ~L mütemadıyen uyan gu umu es:onomt n en tıcart e e ı ı wnum &.U §e- 1 4 ""ç ,,,.. 

a ar teo&aine ve unu a inenldi bir . . B ld d"kk I .. .. kili . ld • "h . 1.. için devlet iş başına geçecektir. lek:etimizde mevcut maden servetleri iie geçmiş bulunduğu tarihte yanı u 20 
surette köylerdeki ıütleri k:ıymetlendire- polıtıkasıdır. u yo a ' ate yurune- erı 0 ugunu tasrı etmemıze uzuml KEMALiST REJiMiN KARAKTERi halr.kında her gün, bir gün evvele naza- ne sonra sanayi istihaalatımız hemen 

Jc la l cektir. yoktur. 
cek: ve aatıfı o Y qtıracak: kooperatif- iÇ TiCARETiMiZ SATIŞ KOOPERA TIFLERI Bu balr.ımdan Kemalist rejimin karalı:- ran daha etraflı mal\lmata malik bulu- bin ton aaf bakın bulacaktır. piya-3' 

ler teıki.line çalışılacakbr 1 - lç ticarette Şefin emri : Çalış.- Yine bu maksatla ve ayni karakterde teri yapıcı ve yaptırıcı olması ve bazı nuyoruz. Bunun ihraç kıymeti. bugünkü senede 
ORMANLARIMIZ olmak u··z·re hu··ku··meb·n yakın kontrolu memleketlerde olduğu gibi mevcut çe· Bu suretle geçmİ§ olan kısa müddet larda cari vaaati fiata nazaran 

Şef (o · · · ._ malarımızın teşkilıitlanma. muayyen tip· ... 
: rman •ervelımlZm .. orunma· it d 

1 
k ı·rı rı" te•k"I" ıitli sınıflar menfaati arasındaki mücade- zarfında Bulamanda bulduğumuz enter- 6.000.000 Türk lirasıdır. 

ler üzerine i,leme. a ın a sa ı' oopera ı e Y ı ıne TAôl 
sı lüzumuna aynca İf'lret etmek İsterim. h . t •. 1937 planı b leleri uzlaştırmak değil umumi ve !erdi naayonal ölçüde kıymeti haiz krom ma· DIVRIK DEMiR YA 

··u_ 1 '- 2 - Rasyonelle•me ve rasyonelle•tir- e emmıye vereccglZ. un- ı K h b k ş f D k d • b" an ev· 
Ancak bundan münirrı o an .:orunma " ~ I d l"d d K d l . d T k çahşmaya ve menfaate hizmet gayesini deniyle uvacs an a ır madenini ve e ivri emir yatagının ır I . •· 

1 me cepheleri üzerinde bilhassa teksifi~ ar an g ır a, ars 8 • zmır e, ra ·; .. . . . .. . . . h k 1 l 1 l h · t e ıq 
esa.alarını memleketin tür Ü ağaç ihti· . . d . d"I k ·ık d '" d'" .. "h. gutmesıdır. Temelı Turk mılletının umu- ehemmiyeti er eace malüm olan Ereğli ve iş eti mesi üzumunu e emınıye d, 
yaçlarını devamlı olarak karşılaması ica- dır. Kesın zaruret olmadıkça piyasalara ı yda . a tdesıs eB 

1 
elce 

1 
k -~r un: ~- tıva mi menfaati Türkiyenin ekonomik kabi- kömürleri işletmesini ele aldık. Seneler· cet buyurdular. Divriki mıntakasındarı 

karısılmaz.. Bununla beraber hiç bir pi- e ıyor u. un ann teş ı ve aa ıyete . . . . . .. . b al d k k ·ı·· u·· tar•'" 
beden ormanlarımızı müvazeneli ve # . "ldik.1 . I ~ d Ö •• .. d layetı ve unkinları ahenklı mılh bır eko· den eri muatt duran E.rganideki zen- ma en tel i ve arama enstı us 

k . ._ b" · l '- · ·ı d yasa da başı boş değildir. getırı erı ma umunuz ur. numuz f"- • "h 1 T ·· k gı"n bakır madenlerı"mı"zı·n tesı"satını ı"kmal f d k f d.I k t ık·k tı yapılan Öt" te n~ ır surette ış etereK ıstı a e et· k' I f dk b I k d""' e b 11 . nomı manzume ve cı az anmasının ur ın an eşe ı ere e ı a 
k . 1 -'- 1 b el f Ana direktifi verilmiştir. ı yı ın ı tan aş ıyara ıg r e ı d d • ·ı . ·11· "d al . . "dd" f 1· "k Eld d'I . mı"r yatag"ının sathında 15 milyon to·ı" me eauıy e max.u ir aurette t i et- b 

1 
h il . . .

11 
k·ı·ı . . vatanın a ogup serpı me&ı mı ı ı e - ıçın cı ı aa ıyete geçtı . e e ı mış d 

Şef . aş ı ma su erımıze aı eş ı a mesaısıy- ı ld • b't e ı ,. 
mele mecburiyeti vardır.) buyurmuşlar- · l k. B d b" ı·k ki" dir. Şefin bize verdiği (eksir) ve ideo- neticeler arama ve işletme işlerimize yep- demir cevheri mevcut o ugu tes 1 

Tüccar. milletin emeği ve Üretimi kıy- e geçece tar. u meyan a ır ı te~ ı ı .. tetv"'- ed-·'- m"ı•tı"r. Cevher yatagı"' nın daha deriolclr< dır. fk . .. . b" . k" f .. loıı budur. yeni bir hız vermemizi ıı< ~~"' v 

Bu direktifi. takdir edecek ve orman metl_:ndiril~ek için elin e. ve ze~sına 1 rıne. t~mame7 muvazı kır~~ ~şa g~;-ı iLK SANA YiLE..ŞME PLANIMIZ mahiyettedir. Bu hızı da verdüc. ve ve- kadar imtidat etmesi umulmaktadır. !' 

. 1 "d el . ~• • k 1 1 emnıyet edılen ve bu emnıyete lıyakat termest azımge en tarım re ı oop'tı .. . .... . "b' . '- b il 1 ·ı •· v- ve Uralın m-hur mA[;.netitleri ayıt' 
ış etme ı ar erıne ucuz.ıugu, o ay ığı it .. d .... dd .. d.. Bıldıgınız gı ı il""- eı yı 1'- aanayı eı· receglZ. ....., "''IJ ....._ .. d . W 
vücuda getirecek: eoular arıyacağlZ. Ma- göstermesi gereken adamdır. demiıler-, erının e te~essuudvc ita~ u u. ve mev- me planımız 19 34 de nctredilmi tir. Ge- BOYOK ŞEFiN iŞARETLERi rında olan bu cevherin v..-tı ernır 

<--( dir cutlanndan ıcap e en erın tanzırn ve ıs- Ş noru yuz·· de 65 caddesindedir. Ayni rn.111· 
den i.stinşa İ program.muza göre aene- · l"h . . db. I l kt ini~ manasiyle en raayonal çalışma esası· ef elde bulunan madenlerin en mü-

Bu yalnız Kemalist rejimin fikirlerde a 1 u;ın le ır er a ınaca ır. '- d H ç 1 b · · da jeO-
den seneye artacak olan sütun ve ıra- ST ANDARDIZASYON iŞLERi 1 nı da ihtiva eden bu ilk plan hazırlıkları lıimleri için üç yıllık bir plan iıareti ver- taı<a a ve asan e e 1 etvaTın 
vere ihtiyaçlarını daha emniyetle k.acııh· ve düşünce tarzında başardığı muazzam bitmiş ve onla'fın da inşalarına geçilmesi diler. Şüphe yok ki kömür Türkiyenin lojik tetkik devam etmelctedic. ~ 

· '· J"b d ··ı T'" '- ·· ı b Ciddi ve sebatlı bic standardizasyon 
yabilmek iç.ln elverişli bölgelerde yeni· ın"""ı a. ın egı UrK tuccar anca" u gün meselesi haline gelmiş bir iki fahri- çeşitli bakımlardan bu maksatla gözö- Yakın atide i~1etilmeğe başlana 
den okaliptüı ormanları 11ğaçlıklar vü- memleketin en yüksek idealinin sinoni· ı polihkası, ciddi ve rasyonal çalışmanın ka istisna ediline tamamen ve timdi- nüne alacağı madenlerin baıındadır. olan Karabük: demir çelik fabrikalarırflld~ 
cuda getirmeğe çaltŞacağız. mi olan Şef tarafından verilmiş en ıe· I bir zarureti olarak üzerinde ehemmiyc:tle den realize edilmiştir denebilir. Bunların Ereğli kömür fabrikamızın taş kömürü zın ihtiyacı da derpiş edilerek bu rn·al ~-

Parti programımızın devletçilik pren- refli en büyük. ve 0 nisbetlerde mesuJi-1 durduğumuz ve duracaK:ımtz bir mevzu- milli ekonomi bakımından temsil ettiği i~tihsalAtı Türkiye cümhuriyetinin teenü- nin sırf ihraç maksadiyle şimdiden 1~; 
sibi için başlıca tatbik mevzuu olarak yetli milli vazifenin ifadesidir. Bunu 1 dur. 1 kudret hakkında bir fik..ir vermek için ve aü tarihinden itibaren 416.000 ton yı- meğe alınmasını programımıza ithsl c e• 
işaret ettiği orman i~letmelerine ana bütün ticaret illemiml.z şükranlarla "\•e Muc;kabe nizamnamesine bağlamak. 

1 
organize ettiğimiz Bakırköy bez ve in- kanmış kömürden başlıyarak f 9 36 se- ceğiz. 

olarak bir mali müessese kurmağı da ön- çok derin bir huzur içinde karşılamı~tır. ı namı atında bugün yapmakta oldu~u- şaal1 pl3.n dahilinde ilerlemekte olan Ka· neıinde bir milyon beş yüz elli ıekiz bin Senede ıimdilik 500.000 ton derı'~' 
ele İşlerden sayıyoruz. Ziraat, hayvancı- Kemalist mülluyet. ferdi mesai ve Ç3 - ı muz hareketlerin ancak bu istikamette rabi.ık demir ve çelik fabrikaları da da .. tona baliğ olduğunu bilirsiniz. Bu de- cevheri ihracı esa81na göce syarfar113ğl 
Jık ve orman faaliyetlerinde bilgi ve ile- lışma kıymetini ekonomik polit~asının 1 ahlnu7 b_irer adım old~ğ~nu ve hakiki hil edilmek suretiyle gayri safi: imalat I vamlı artma bizi memnun edecek biT ne· düşündü~ümüz bu maddenin ihrsc; ~'.~ 
ri görgünün büyük tesiri hükümetimizi ~.sası olarak almaktadır. Kemalıst re- 1 standardızasyonun ne gıbı başarılara da. kıymetlerinin 1 SO milyon safi istihsal l tice olmakla beraber memleketin gün- meti senede iki ili. iki buçuk milyon ~le 
bu bakımdan da esaslt tedbirler almağa Jım ekonomiyi bir t~knik diye kabul . ihtiyaç gösterdiğini bilmiyor değiliz. Bun· l:.ıymetlerinift 129 n1ilyon kullandılc.ları den güne artan aanayii nakliyat ve mah· raddesinde olacaktır. Yine bu rne~ Ji 

ı. d '-b" y · ı· t k ·ı. od etmektedir. Fakat Kemali•t rejim milli 1 d b" 1 · h · ti h dd k l · . 2 I ·1 h k ı "h · ı ·· l '- · d l '-- k b h--, "" •1"' seva:e ece" r. enm ı e nıat m ern l an a ır&n evve temıne e emmıye e am ma e ıymet erının mı yon ta - ru a ı ı tıyaç arını on eme&.. ve yıne ı' a a&ah olara size a :JC'ClecegtJJl 
1 1 · 1 ·ı ·ı · · menfaate uymıyan bir ıahsi menfaat 1 B . • I b ' · 1 • 60 \ · 1 d 1 l · 1 ça ışma any e ÇI tçı enmıze en İyi nÜ· rÇa lŞl}'Oruz. ugun yaptıgımız şey er U- !119 O unmu~ sermaye yekununun ml • pıyasa ar an artan ta ep erı karşı amak kurşun ve altın istihsali.ti vardır. nl 

ve rehb r 1 • d ·· h kabul etmemektedır. Ve etmiyecektir... ·· k·· · · · b k d T·· '- l" ld • ·ı d d b"I" k d" l k"" ·· · ·<--1· · · d h SIMU KURŞUN TETKiK~,''••" munc e o aca.gın a ıup e etme- gun u vazıyehn tıcaret a ımın an za- yon unc ırası o ugunu 1 a e e e ı ırz. ma sa ıy e omur ıshn!Nl ımazt a a ge- _ ı..-

diğimiz bölge çiftliklerinde çiftçi çocuk4 Bu içtim.ai ve _milli benlik duygus~ dai- ruri: ve bugiinkü şartlann tahakkuk. ha· ' Birinci beş senelik program harici ola- nİ.!J bir mikyasta arttırmak. lüzumu a~ik&r- Maden tetkik ve arama enstıtuftlll rl 
1 ı yeı-.ı· k .. .k •f 1 k ma şahso benlık duygusunu yenm~ olan k d .. 1c·· .. d·•· . 1 d. 1 k d . l"k f b "k l b d <"--- k.. .. d 1 . • . d .. d b . (-'- . . . ınuı.ıe ı arın •v ırme uzere pratı çı t ı ı 

1 

ımın an mum un goster ıgı 11 er ır. ra emır çe ı a rı a arı gru una o.e· ır. 1:.SöSen omur ma en erımızın e- uç sene en e'fı mem cıı;.etımızın t1i 
k 11 k k k 1 • I k". l d büyük Türk milletinin rullUndan ve en· M·· h .1 d b d l h. 1 · • · f d ( h 1 iy< D u arı açma . ış urs any e oy er e usta sı arasın a u tarz a ça ışma· ır erımı:ıın muayyen devre zar ın a vam l isti sa imkBnlarını korumak için mahallerinde tesadüf edilen ehem"' ·Jcl1ıl 

~ız ve erkek m.üeasesderimiz.de muayyen gin tarihinden fışkıra~ .nıilli karak.terdir.
1 
ıarı'"! icap ettireceği fazla itinalar tüccar içme s~yu tesisatına malik olmaları hak· kömür havzamıza rasyonal istihsal usıul- simli. kurşun zuhuratı üzerinde tetkı " 

ı~Jere mahsus ıhtıras kuralan tertip et# Bu ruhun ve bu tarıhın sembolu olan arasında alışılmış olan değiştirilmesinde- kındakı kanunu nazara alarak bir çelik terinin sokulması da bu günkü dünya yapmaktadır. Bu müddet zarfında Y:~e 
mele.. ziraat orta okullarında ameliyat ve Şef bize bunu keliıne ve cümle halinde k.i zorluklardan bahsedenler olmuştur. boru fabrikası da il8.ve edilmiştir. tekniğinin kat'i icaplarındandır. Bunun lan her hafriyat ve ihzarat Bulgar d3.~ ;.:ı.il 
tatbikatt esas. tut~r~ bu ok~ll~rdan ~ı- veriyor. Bu memleket~~ her .kes çalııı-1 Ve biz bu istikamette ilerledikçe daha J Yine il~ ... ~~· ~nelik program harici için iptidai bir halde kalmış olan maden Keban madenlerimizin işletmeğe ırıu'8LI 
ka~~k gençlerm çıftçileTe hakıkı yol gOs-j malann~n h~r şeyden once daıma .. d~ha bahsedecekler de olacaktır. Bunlara kar· olara~ su~ ı gubre ımali dolayısiyle mem- teçhizattmızı yenilemek ve maden i,c;i- olduğunu i.ııbat etmif bulunuyoruı:· e~ 
terılık yapabilmelerini temin eylemek kuvvetlı daıma daha refahlı T urkıye 1 şı timdiden söyliyeceğimiz şey etandar· Iekettn zırai: kalkınmasiyle ala.kalı bir lerimize daha mükemmel çalışma ve ya- iki madeni ele alıp istihsali.ta gtÇrtl 

11
• 

yüksek ziraat okullanndan da ciddi ve idealine ne derecelerde hizmet etmekte 1 dizasyon i,inın milli ınahiyeti ve milli hamızı azot fabrikası, doğu ve orta Ana- şama şeraiti temi" etmek onlara maden- erzu.sundayız. Keban madeninde iyi er· 
disiplinli bir akademik tahsil p.rtlarını olduğunu dü~ünmeğe ve hamlelerini ona I ~lerde hiçbir tereddüd ve müıkülD.tın 'dolu çimento ihtiyaçlarını karşdamak. ciliği sevdirmek lıizımgelmektedir. Pro- safta ve işletmeyi muhik kılacak. ıni~t~e 
tamamlama.le ve ayrıca ilmi ara,tırmalar göce ayar etmeğe mecburdur. 1 mevzuu bahsolamıyaca~,ıdır. Bir malın ü~ere. 60.000.000 ton istihsal kudretinde gramımıza göre büyük kömür Amilleri- da simli kurıun Bulgardağ msde

1110 

1. 

ile ve esaslı tahkikat işleriyle uğraşacak. TORKlYE BJR KOLONi DEôlLDIR 1üzerinde Türkiye menşeinin görülmesini . hır çımento fabrik.aıı. doğuda 10.000 mizin istihsa.li.tı 1936 .senesi.ne nazaran ise altın ve simli kurşun cevheri nıe~:ıJ. 
mütehasaıalar yetiştirmek için yiikaek. Bir tüccarın yalnız ıtahBJ menfaatlerini hariç nazarında o malın kalitesinin te· iğlık. bir iplik. fabrilc.ası kurulması hak- 1936 senesinde yüzde 55, 1939 sene- tur. Yapılan projelere göre bu ('11.& .• 

1
,. 

ihtısas müesseseleri tesis etmek. pratik düşünmesi demek İstifade ettiği mem· 1 minatı haline getirmek. mili" bir davadır. kındaki mesauntz hayli ilerlemiştir. sinde yilzde 75. 1940 seneıinde yüzde lerde lüzumu olan taaviye tesd:atı vocil· 
bilgileri yayacak: neşriyat ve filimlerden b~ı. ~urutması de".'ektir. Bu ancak ken-1 Bu bakımdan kanuni müeyyideleri ve iKiNCi ENDOSTRiLEŞME PLANlMIZ yüz on artmış olacaktır. 1941 •eneoinde da getirilmek: suretiyle senede bir 7ıJJl 
istifadeye ve ıergi ve teşviklere ehem- dısının bır kolonıde farzeden adam ta- kontrol teşkil.l.tlmıcı kuvvetlendireceğiz., Şefin emrettiği. ikinci. endüstrileşme bu artış nisbeti. yüzde yüz yirmiyi bula- yon Tück liran kıymetinde kurşun: 3 

miyet vermek bu tedbirlerden olacak- rafından düşünülebilir. Türkiye böyle ENDOSTRILEŞME DAVAMlZ planı için hazırlZ. Bütçe imkanlarını te· caktır. Bunun raklcam halinde ifadesi ye gümüı istihsali kabil olacaktı<- ıeriC 
tır. olmadığı için bu tarzda çal ışmak isti- Şimdi end:iıtraeıme kısmına geliyo- min ettikten ve tali tetkiklerini de ta• 2. 700.000 ton yıkanmış kömürdür. Yuk:anda bahsolunan bütün rnade; ki•~ 

Ekonomi bakanlığı Parti programının y~nle~in haceketlec~ne .mini ... olacak ted- rurn. 1 mamladıktan aonta huzurunuza gelece- Biz küçük amillere de vazife verece· tam randımanla çalışmağa başla ~ıyoıı 
bu veltileti ali.kadar eden bütün direk- bırlerı almakta gecıkmıyecegtZ. 1 Şef diyor ki: ğiz. ği.z. Maamafih küçük 8.millerin İltihaaJle- zaman döviz membaımıza 14 rrı eoı· 
tifleri Üzerinde faaliyettedir. Bu faali- ... M~lli t~cca~ deme~ ~embaı .. olan milw ı EndWtrilqmek en l '"ytik milli dava- : Kü~ü.k sa~a~i ile el ıanayiine turistik ri bu müddet içinde aynen baki kaldığı Türk lirası il8.ve edilmiş olacak 11e :rıcl• 
yettn eau.larını ou gruplarda toplıyabili- lı ıstıhsalı daıma feyLZlı tutrnaga ve ay- larımtz arumda yer a..lmaki:a.dtr.' Çaiı,ma- sanayı ile buyuk endüo.tci hamlc:mi.ze takdirde bile umumi istihsali.tımız 3 mil~ lekette iı hacmi de bu nisbet fev I ıı.t!ll 
riz : ni zamanda onun piyasa kalite ce mik- 1 sı ve yafanıası içiıı ekonomik elcmanJan 

1 

müvazi bir ehemmlyet vereceğiz. Bu za .. yon ton yakanmış kömüre çıkmış bulu- actn11ş bulunacaktır. lşlctnleğe korı.tJ ;jsi· 
fç ve dıı konjöktüre uygun bic ticaret dar bakımlarından inkişafını her şeyden I memleketimizde mevcut olan büyük kü-. ten bu hüyiik aanayi karakterimizin ken- nacak.ta. Bugünkü iç ve dıı piyasaların tekarrür eden yukarıki madenlerin t. bil 
1 k l"" ' 1 ) ··'4'~1 

po iti ası P an 1 endüstrileşme radikal önce düşünmeyi vazife edinmi1 adanı çille her çeıit sanayii kuracağız ve itle- diliğindcn de doğurup inkişafa götüre· vaziyeti aynen bak.i kalmak şartiyle is- ne geçmek.le beraber bununll'l fl"\J t"-rtl" 

bir maden politikası, toplu bir deniz demektir. 1 leceğiz. En başta vatan müdafaası ol .. '. ce..;i b~r netice olacaktır. Bu bapta bir k.a- tih9al8.tımızla mütenasip olarak artacak surette yürüyecek ve müstakbel '~:rt lC"' 

programı, rasyonal çalışma havasını Milli tüccar demek. büyük kalkınma mak üzere mahsullerimizi kıymetlendir .. nun layıhası takdim edilmek. üzeredir. olan ihracatımızın memleketimize temin tar için yeni. yeni işletme ıne"\f%U f11 da.' 
kuvvetlendirme. dış ticaret politik.a.aı. savaşında rol alnıış adam demektir. 1 mt:k ve en kıta yoldan en ileri ve re-

1 

Şimdi Şefin İşaret ettiği maden politika- edeceği fazla dövi.z miktarı ise 19 36 ae- min edecek olan arama iflerini si•te 

DIŞ TICARETIMtz Mılli tüccar demek bu milletin temiz fahlı Türk.iye idealin" ula,abilmek için mıza geliyorum. nesinde 2.500.000 liradan bathyarak hılinde devam ettirmek: İ•liyo";:~AlJ\ııJ 
Dış ticaret için Parti programımızon dürüst ahlakının, sözlerine ve imzaları- !bu bir zarurettir. 1 . M~DEN POLITiKAMIZ 194 l senesinde 5.00.000 liraya yübel- BAŞKA MADEN ARAŞ1°IR1" lit•ll' 

on ikinci: maddesiyle verilmiş direktjfler na aadaltatini.n. temiz çalı·ımaaının mo- Arkadqlar. Şef dıyor ki Türk.iyede devlet maden- miş olacaktır. Arama hafriyatana ve ihzar arrıe d&h' 

malumunuzdur. Bu direktifler Şefin li- deli ve mümessili demektir. Büyük aanayi har~!<etinin 18 inci asır· ciliği milli kalkınma hareketiyle yakın- iŞÇiLERiN iSKAN! "' tabi tutulması muvafık: görül•" 
0 

t"' 

aanında daha aydınlanarak ticaret nıii· l~iç bir. ~i~se hiç bir tüccar kadarjda nasıl haıladığını ve o tarihlerde Av-: dan al~ah.~~im mevzulardan biridir. istihsali arttıracak elemanlar arasında .nuhtelif mad~n yatakl•.rıınız ~;:ii<h~ .. 
vazenemizin aktiv karakterini muhafaza memleketı ıçın iyi ve:ya propaganda, iyi rupanın herhangi köşe:11inden daha ile:ri.

1 
Umumı enduatrıletme telakkimizden L--.. işçi isk.iinı iıine büyük ehcmn1iyct vermeL. 'ıuı&tından [)enek, Preıman. . llıÇ 

I .,... i f.spıY•· 
etmesi, ticaret politiL:amızın bünyevi ve veya fena bir fikir vasıtası olmak im- olmak şa.rtiyle mevcut ve bugün eserle- ka maden arama ve işletme itini her ıey- istiyoruz. Havzanın kömür tahmilô.tın ıo gibi: bakır zuhuratınf1tt.n h 1 v• 

1 
1 1 jur ııı 

beynelmilel konjöktüre daima uyac3k kdn ve mevkiinde değildir. rine ait nümuneler müzelerimizde mahfuz den önce harici tediye vasıtalarını dö- kolaylaştırmak. ve bilha.asa kıt mevsimin • ıbi; artlmuan zuhuratırıdan 061•· 
ı ı dan 

halde tutularak dinamik kalması §~k- Şefin Türk tüccara hitabının ihtiva Türk tezgah sanayiinin makinalaotırıla- viz gelirimizi arttırabilmek için devama deki müşküldtın önüne geçmek için Zun· ":.öknük gibi: krom zuhurattD adolll" 
Jinde ifade edilmiş bulunmaktadır. Bu cttiKi hu yüksek ideolojjnin muhafaza~ madığı, kapitül.lsyonlar yüzünden müda·: ve hususi bir ehemmiyet vermeğe mec-: guldağa varmııı olan kömür hattımın ı. nan ve l· IA.ziz vili.yeti gibi .. rt-" dii~1 

esasları takiben tatbik ettiğim ve tatbi- ve inkİ.:jafına bilhassa ehemmiyet verile- 1 faa da edilemediği için büyük endüstri bul'U%. Maden tetkik ve arama daireıinin kilometrelik. bir kısımla mühim bir l.atih ııf'mleke-tın henüz meşgul bulu d•" b" 
kine devam edeceğimiz politikayı fÖY- cektir. Piy;;ua.Jara ke.;İn ihtiyaç olmadık- 1 mamuld.tı seli karşısında nasıl silinip git-

1 çalqmalaruıa izarni in?cipf vermesini ve 
1 
sal merkezi olan Koz.luya kad. ar teındıı ı ·e"" raltı se. rvetlerini jeolojik b•ktJ'l'ıJt t11•" 

ı ı ı . . · ·· aene , ,. 
lece hü1lsa edebiliriz : ça müeılahale etmemek ve başı bo" bı- tiğini bilirsiniz. 1 bulunacık madenlerin rantabilite hesap-

1 
etmeği çok muvafık görmekteyiz. Kö f'r birer tetkik vazıfcsanı uç den te:U'-"" 

1 - Karşılıklı kolaylık esası, iki ta- ralr.mamak bu direktifin istihsale kadar! Mutl~k iatiklıilini temin. sosyal ve si-. lan yapdddrtan aonra plinlı ıekilde be-· mür mevzuu münasebetiyle memlek:etı len programı eyanmda nı .. ç.ılf"<şk· 
raflı anla.,ma. yolu. uzanan cephe Ü.zerinde eh mmiyeıl_ tat· ya.sal bl.ınyea.ine ait inkıldplarını ikmal ve men ia:letmeie kçmJ.m...sm.ı temin etme- mir.in muhtelif mahallerindeli. lııi;nit zu- ve arama enat.itlı..IUne verdik· 



Yenilen F avsta - Saat 

l=ı,ac1yo 

lST ANBUL RADYOSU 
öile nepiyah 

Yazan: Mlşel Zevako 12. 30 Plakla Türk musikisi 

12.50 Havadis 
-17 

) :-- Jak Kleman namında kral hazret· sı suretiyle borcunuzun ödenmesini isti· 

yorum. 

13.05 Muhtelif plak neıriyatı 
Alqarn nefl'İYab 

e111ııe "k a •uı ast yapmakla suçlu bir papası 
'9oruz., dedi. 

Papaa soğuk bir tebessümle sordu: 

K:ı Ey} Ondan ne istiyo~sunuz? 
eber cevap verdi: 

Şövalye bunları söylerken yavaı yavaş 

Saat 
18. 30 Plakla dans musikisi 
19. 00 Çocuklara masal: Nezihe Nine ta

rafından 
19.30 Konferans: Beyoğlu Halkevi na

mına: Devletçilik Ahmet Hamdi 

Baıar. 
İtti - Qç hançerle ona üç fCY öğretmek 
IQ~ruz.: Biri baba, biri oiul, diğeri de 
J.ı • ddes ruh namına indirilecektir. Ru· 
'Jai bir zatla uğraştığımız zaman hür· 
~ borçlu olduğumuzu da unutmayız. 

•Pas derhal ayağa kalktı: 

kılıncını kınına aoktu. Tekrar sofranın 
başına geçip oturdu. Karşısındaki silah
şorların teklifi kabul edecekleri ümidin
de idi. Pardayan ırldanmıyordu. Şu üç 
katil, emirle adam öldünnekten zerre
ce teessür duymnz.lardı. Kendileri pren
sip sahibi de değildiler. Pardayanın ta

lebi karşısında tereddüt göstermeden 
kılınçlarını kınlarına yerleştirdiler. Söz· 
lerinde duruyor, fakat kıEgmlığından tir· 

tir titriyordu. 

20.00 Klasik Türk musikisi: Nuri Halil 
ve arkadatlan tarahndan 

H: J~k. Kleman benimi Dedi. 
Maı· r uçu bir daha selam verdiler. Sen 

ın Şövalyeye doğru dönerek sordu: 

&ad- Mosyö Dö Pardayan inala karıı 
•katiniz var mı? 

le -::- Şu sorduğunuz şey zaman ve ha
o.!ore değişir~ Buııün krİlla sadık idim. 
f.ie n İçin kilise;)'e kadar yanında gittim. 
d '.~en olmasaydım belki bugün ken
Ö,~nw.baıana bir felaket gelebilirdi .. 

; dctul rni mösyö Kleman? 
•paa taadik etti: 

~Çok doğyu .• 
)'\j ç delikanlı hayretle birbirlerinin 

zlerine baktılar. 
Pardayan sözüne devam etti: 

Ç··- Geçen gece de krllla sadık idim. 
lllllc.ü ... b .. ··ıd·· üt• • lal unun ugun o ur memesı ıçın 

;:;;de aldım. Doğru değil mi Kle-

ke,iı yine tasdik etti: 
ı_ Oç delikanlı hep bir ağızdan sordu
ıar: 

- Şimdi> 
- Simdi> 
1'ateber homurdandı: 

) - Evet bize. ou papası öldürerek kra-
llQı~ k t k .. .. ._ •. d ~. ur arma ıçın ızın vereceıunuz 

• ~gil rni? Krala sadakatini göstermek 
için h· . el . u:ı seıbcat bırakınız! Yoksa kralın 
~':"anı sıfatiyle size de hücum edece-

Şövalye gayet soiullanlılı1'1aı 

Kaleber: 
- Keşiş, Allaha çok ;ıükret .. Bir •Ö-

zü ile hanc;erlerimizi kınına sokacağımız 
bir zatı imdadına .gönderdi .. Dedi. 

Montseri ilave etti: 
- Mö~yö Pardayan, şununla iki olu

yor. BorcumuE bir tek kalıyor. 
- Evet hesap doğru. Bir tek kalı-

yor. 
- Eğer şu son hayatın nefsinize mün

hasır kaldığını görecek olursak çok mem
nun ve mesut olacağız. 

Pardayan başını sallayarak mmldan-

dı: 
- Sizden talep edecek yalnız kendi 

hayatım kaldıiı zaman mutlaka i,ler yo· 
luna girmiş olacaktır. 

Her üçü çekilmek için bir harekette 
bulundukları sırada Pardayan dedi ki: 

- Efendiler, bir dakika müsaade 1 •• 
Lütfen birer kndeh şarnp içer miainiz) 

Sent Malin cevap verdi: 

- Kralın sıhhatine olursa memnuni

yetle! 
- Siz istediğinizin sıhhatine içinizi 

Ben cümlemizin sıhhatine içiyorum .. 

Oç silahıor birbirl1:rinin yüzüne bak
tıktan sonra kahkahalarla gülerek ma-

aanın baıına dizildiler. Birax evvel öl
dürmek iatedilderi adamla kadeh to
kutturarak içiyorlardı. Kaleber endişe 
ile eordu: 

- Fakat it bitmedi. Krala ne diye-

- Kimseden nasihat almağa ihtiya
: Yok.. Dün kralı bir felaketten kur

dun. Bu akşam da krala fazla bir ci
~et işlem.ekten menewylemeii arzu et-...... E.f ceğiz) Aradığımızı bulamadığımızı söy-

. endilcr, ben .aa oldukça benim 
liyemeyiz. Çünkü onun adamlarından bi
ri bizzat bizi bu lcapıya kadar getirmişti. 

""-firim olan ıu zatın bir kılına dolru
~Yacabınız.Ded i. Ve hemen Şarl ile 
1ı1..likte kılınçlannı çekerek. axaia kalk
~ Oç delikanlı müdaf- vaziyetini al
~·· Tam çarpıtacaklan aırada Sent 

ın söze atılda: 

Mont Seri ilave ett~: 
• - Tabii kan dökmek için gelmişken 

mösyö Klemanla. ıar1tp içtik diye efen-
dimc diyemeyiz. 

Sent Malin d~ söze k.anştı: 
- Ben kr•lın t-:ı.biatini çok iyi bili-

4'ie .__ Bi~ dakika müsaade ediniz efen

L.. 
1
':: • Ş6va)ye, size haber vereyim iti 

"llZ ıurü)tü k w ct..brin · • •· ra .. Çl aracagaz. .,,.. IÇl moa- rim. Şarabın nefasetinden bahsedersek 
~o Kriyonun devr.iy~leriyle dol.ad.ur. hiddetini yehemeyiz. Hatta bizi dar aia· 

IGph: te aela~n:z· mağlup ta olu~ -~ cına astırmış olsa bile .yiRe hiddeti ye
llaelt • :ok kı } akalanacalcsınız. Duşun- nilmiş olmaz. 

p •çın daha vaktiniz vardır.. Pardayan her üçüne birden dedi ki: 
t •rdayan kılıncının ucunu yere indi- - Bana izin verirseniz yapacağım 

20. 30 Ömer Rıza tarafından Arapça söy

lev 
20.45 Vedia Rıza ve arkadaşları •1\ra

fından Türk musikisi ve halk t•r· 

kılan {Saat ayarı) 

2 1 . 1 S Orkestra 
22. l S Ajans ve borsa haberleri 
22.30 Plakla sololar, opera ve operet 

parçalan 
Avrupa istasyonlarından bu akpnı 

dinlenebilecek seçme prosram 
SENFONiLER: 
22 Vartova: Senfonik kouer (Bacb, 

Mendelasohn, Gluck). 
6.45 Parla Kolonyal: Plik. 7.1 O Ber

lin kıaa daltıaaı: Orkeatra ( 8. 1 S : De.. 
vanu) 9.20 Pam kolonyal: Plak. 10.IS 
Plak. ı 3: Plak. 1 3 Berlia ıu.. dalgası: 
Orkestra ( 14.15: Devamı) 13.1 O Bük
rq:· Radyo orkeatruı ( 14.}0: Devamı) 
14. 1 5 Paris Kolonyal: Liyondan kon
ser. l S: Parla stüdyosundan. Konser. 15. 
35 Roma kısa dalguı: Hafif musiki. 18 
Bükreı: Plak konseri. 18.35 Roma kısa 
dalgaaı: Armonik konseri. 18. 5 O Bedin 
kısa dalgası: Hafif musiki. 19.10 Prac: 
Küçük konser. l9.S5 Bükret: ~ak. 20 
Beri in kısa dalgası: Büyük orkeetra kon
seri. 20 Pqte: Radyo orkestruı (Zeller, 
Fon chielli, Perenyj). 20. 15 Prq Fok 
orkestrası ( Fibicb, Smetena). 20.40 Vi
yana kısa dalgası: Radyo orkestrası 2 1 
Prag: Askeri bando 21.40 Bültrq: Ka
ntık konser. 21.55 Prag: Orkestra ve 
piyano. 22 Milano, Florana: Konser. 22 
Roma orta ve kısa dalgası: Chopin, Mas
cagni, Priccini, Thomas). 22.05 Prag kı
sa dalgası: Vimski Korsakovn·un Cabri
cio Eııpanyolu. 22.4'5 Biı"'krq: Lokanta
dan konser nakli. 22.55 Pette: Çigan 
musikisi. Şarkı. 23.20 Viyana kısa dal
gası: Orkestra. 23.20 Mi1a'no, Florane: -
Viyanalı meşhur 

Donjµan 
Mahkem~ye 

verildi . 

-ek cevap verdi. ul nasihat şudur: Jak Klemandan kurt • 
dıı, - Söyledikleriniz oldukça manidar- muş olunuz. 
~ Gunct doğarken Şarterdea çıkaca· Şarl Dangoletn • hayretle Pırrdayanın 

· Yalcalanmaktan :İ9e hiç korkum yok- yüzüne baktı: Papas sanki kendisinden 
t.ar Ev 
dij · rer beni icbar etmenertiz sizi öl· b~scdilmiyormuş gibi hiçbir harekette 
b rrneae kasdim de yoktur, fakat mec- bulunmadı. Yalnız Kaleber çılgınca bir 
•dl.lr ed .. eraeniz ancak bu vaziyete teessüf 
" L 1 sevinç içinde bağırdı: 

eoa ırirn. 
l<a) L - d 1_ ·, - E> Papası bize teslime razı olu)•or 

euw edi ıti: 

edi - Demelc işi 
LY0 taunuz. 

musunuz? 
bitirmemize müsaade 

Sen Malin hançeti.ni hazırlamaia ko• 

hO - Aala 1... Yalnız sizin bana ka111 
tty rçlu bulunduğunuz iki hayata hatula- tirmeden öldüreceklerini temin eyliyor· 

yuldu. Mont Seri .papaaı hiç ağrı hisset-

\'.7:;1rn. Bunlardan birini baiıflıyorum. du. Pardayan tekrar söze batladı: 
'1!et...., iZ Klemanın hayatının bağıılanma-

No. 9268 S. P. R. 8. No. 9260 S. P. R. 8. 
k DAIMON Markalı bu fenerler iki pilli ve üç yüz metreliktir ••• 
•Jıtlı v" aıkılan vardır. Ayrlıdır, fUleyi yakınlattırır, uzaklat

.,;ır. Zabıtl\n ve polislere, bekçilere, avcılara tavsiye ederiz. 

Karşıyaka C. H. P~rtisinden: 
.:.,"._rtıyaka Cümhuriyet Halk Partisine ait bir yüzü Celilbey 
de.· llna, diier yüzü Henıam sokjına nazır ve Salihpqa cad· 
ti :re .açılacak 9.5 metre genitlikte yeni ihdu olunan sokak üze. 

0~ ekı cenıan 21 arsadan mürekkep parti sahuı her ana tespit 
~ nan muhammen metre murabbaları fiati üzerinden satılmak 
aaı=d arttırmaya çıkarılmıttır. Arttırma 21 - 11 - 937 pazar pnti 
İllld en •oma saat on bette Kar91yaka Parti binasında yapılaca· 
~-taliplerin muayyen saatte müracati ve fazla tafıilit için 

Jaka Belediye tube müclürlQinden ıoralmuı ilin olaav. 
7 - • - 12 3818 (1973) 

' 1 

' l 
~ ~ ~ 

Bk .-"' . ~I 
ır aç gun sonra Viyanada çok etı-

te:r;esan bir pavanın görülmesine başla- 1 
nacaktır. Biltün Viyana kibar halkını I 
alakıdar eden bu dAvanın mevzuu şu~ t 
~ur; Almanyada (~~bmet :Esad bey!..? l 
ısmınde ve Alman dılile roman yazan bı- j 
ri, orada bayan Erika isminde bit 'Muse-; 1 

. ·ı l . . ' vı ı e ev ~r. Son zamanlarda Al-~ 
manyadan çıikarılan (Mehmet Esad bey) 
karısı ile Viyanaya yerleşmiştir. Kendi 
gibi romancı olan bir de dostu vardır .• 
Adı Filop Miles olan bu arkadaşı Meh
mM Esadın karısına göz koymuş, onu 1 
kandırmış ve beraber sevlşmeğe başla• 
mı.şiardır. İşin farkına varan koca arka
daşını evinden koğmuştur. Bunun üze
rine herif kadını da beraber alarak Ho
livuda kaçmıştır. 

Mcl\met Esat mahkeme ı:asıtasile ka
nsının evine dömesini istemij, fakat ka· 
dın: 

- Kocam bana bir işkence hayatı ya
şatıyor, onun yanına gitmem. .. 
Cevabını vermiştir. Bunun üzerine 

aldatılan koca arkada§ı aleyhinde Viya
na mahkemesine baş vurmuştur. GörU-
lecek ôiva budur. Davanuı asıl entere
san cephesi Filop Milesin y.inni beş .ae
nedenberi Viyananın eı_ı güzel Jw:laruu 
kandıran bir Donjuan oluşundadır. 

Acaba mahltemede kaduılan teshir 
ean.indeki sa.mal ifta ~ mi? 

- ------- - --
• # ~ ' •• 

SAYFA ı i 

Kadın ve Ayna 
Ayna kadının sadık dostudur 

Fakat Bazen böyle muzipliği tuiar 



. MYf'A: 10 

Kulak, Boğaz, Burun hutabİı

lan mütehaaaısı 

Doktor Operatör 

Sami Kulakçı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 

NAZiLLi ASLiYE HUKUK 
MAHKEMESiNDEN: 

Nazilli Azizabat köyünden Eş
meli Mehmet kızı ve ibrnhim ka
rısı Ayşenin kocası Almalı kaza
sının Haliden mahallesinden ka
ra lbrahim oğullarından Durmuş 
oğlu İbrahim aleyhine açtığı bo!m-

mn davasının tahkikatında müd
deialeyh ikametgah ittihaz ettiği 
yeri ve karısını terkle savuşup git
miş ve yeri de belirsiz bulunmuş 
olduğundan kanunu medeninin 
132 nci maddesine tevfikan bir ay 
zarfında evine dönüp evlilik va
zifelerini yapması aksi takdirde 
kanuni muamelenin yapılacağı 
ilin olunur. 3933 (1981) 

ZA YI 
344 Nu. lı ehliyetnamemi zayi 

ettiğimden yenisini çıkaracacım 
eskisinin hükmü olmadığım ilan 
ederim. 

V ALEY MARK DEW 
3935 (1980) 

NAZiLLi ASLtYE HUKUK 
MAHKEMESJNDEN: 

Sultanhisardan ölü Kadı Ha-

san karısı ve Mustafa kızı Habi
benin kocası muhacir Hüseyin 
aleyhine açıp müddeialeyhin yeri 
belirsiz olmasından iliinen yapılan 
tebligat üzerine gelmediğinden gı
yabında cereyan eden boşanma 
davasının sonunda: 

Müddei Habibenin kocası Hü-
seyinden boşanmasına Nazilli As
liye Hukuk Mahkemesinin 158 
esas ve 172 numara ve 11-7-934 

tarihinde kanunu medeninin 
134 üncü maddeıine tevfikan ka-
rar vcrilmiftir. Keyfiyet tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olu-

,, 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel dişlerle . 
Sağlam ve güzel dişler de 

RADYOLiN ileteminedilir 
))işlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üstad doktorların bile sebep menşeini bula
madıkları bir hastalığın, diş iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlaşılmıştır. 
Günde üç defa dişlerinizi lırçalıyarak ve daima 

ADY LiN 
Kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniz 

T. C. I(emalpaşa Zi~ aat bankasından , 
T. C. Ziraat bankası Kemalpaşa ajansına 199 Nu. lı senetle 

2814 ı;ayıh kanun ile uzun vadeye bağlanan Kemalpaşadan Gi
ritli Hasan Hüseyin oğlu Rıza ve Umahan ve Fatmanın işbu bor
cundan clol~yı tahsili emval kanununun 9 uncu maddesi muci
bince emval menkulesi bulunamamış olduğundan tahsil komisyo
nunun 6-10-937 tarih ve 15 Nu. 1ı karnriyle borçlu Rızanın tem
muz 33 28 tarih ve 1578 Nu.h tapu ile bahçenin nısfı ve yine 
~orçlu Uman varisleri Huriye ve Ayşe ve Abbas ve Rıza ile müş
terek bulundukları 20-8-37 tarih ve 16 Nu. lı Savandadaki müş
terek bahçe yeri haciz edilmiş olduğundan tahsili emval kanu
nunun 13 üncü maddesi mucibince işbu gayri menkul tarihi ilan
dan itibaren 21 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmı' oldu
ğundan taliplerin .şartnameyi okumaları ve pey sürmek için Ke
malpaşa tah~ilfıt komisyonuna müracaat emeleri ilan olunur. 

3938 
elQJMJ HMZZ&i eeas LZ" 

1ZM1R BIRJNCi 1CRA ME- tZMIR BJRtNCi 1CRA ME-
MURLUöUNDAN : MURLUGUNDAN : 

tlhaminin Emlak ve Eytam ban- Mustafa, Kerime ve Fazilenin 

~~--~~-,-------------------------------8$ ................. .-ı •• 
MEVSiMLiK HAVADiS: 

DiKKAT 1 ' • ' • ' • Önümüzde kış mevıimi var, dütüncemiz nedir? .. Yağmurdan ve güneşten formasi bozulmaz ve 
rengi solmıyacak bir tapka almakdeğil mi? Evet .. 

Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA fabrikasın:n 
meydana getirdiği, 

STETSON 

PENN-GRAFT 

KENSINGTON 

VALRIDGE 

RITTEN HOUSE •.. ·• 

Markalı şapkalar bunları temin eder . • 
sıze 

SATIŞ MAHALLERi : başlıca tuhafiye mağazalarında arayınız ..• . ____________ .............................................. ~ 

İzmir Belediyesinden: 

1 - Senelik kirası sekıen beş li
ra bedeli muhammenli Peıtemalcı
larda 104 sayılı deponun bir sene
lik kirası b8§ kiitiplikteki !arlname 
vcçhile 12/11/1937 cuma günü sa

at on albda açık artırma ile ihale 
edilecektir. iıtirak için altı buçuk 
liralık muvakkat teminat makbuzu 
ile aöylenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

kış Bir gün bahar, bir gün 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır. 

Vücudunuzun grip, nezle, baş ve dili ağrısı, kırıklık 
sinir, adele, bel ağrılarına kar~ı 

GRiPiN 
Ka,eleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 

fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

iPiN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ıstırapları dindirir .. 
iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLtR.. 
isim ve markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınınız. 

DIKK.AT 
Dünyanın en muktesit ve Türkiyede tescil edilmiş olan meşhur 

HEIDENIA 
Mutbak mazot ocaklariyle sobalarının bayiliğine bundan ıon
ra Kardiçalı handa bulunan bay St. Kalomeni salahiyettar 

değildir. Taklitten sakınınız. 

H.EIDENIANIN 
nur. 3931 

kası~d~n ödünç al~!Şı paı:aya mu-: Em~ak ve Eytam ban~~asından ödünç 
kabıl ıootek eyledıgı lzmırde Kar-, aldıgı paraya mukabıl bankaya ipo
§ıyakada Donanmacı mahallesinin tek eylediği lzmirde Karşıyakada 
Rayegan sokağında 11, 13 numara- donanmacı mahallesinin Süleymani
lı ve tapunun 6/7 /931 tarih 17 ye sokağında 41 numaralı eve ka
pafta, 52 ada, 62 parselinde kayıtlı pıdan girilince bir sofa, sağda bir 

.,. eve girilince ta§ bir koridor ile bat- karııda bir ~i ceman iki o_da. ve bu-... lıyan bu ev koridorun nihayetinde rad.an kapı ıle arkaya geçıldıkte sı
H UK UK yanyana iki oda, yanında mutbak rasıyle hır mutbak ve ~mll§ırha~~ 

2 - Senelik kirası üç yüz beş li
ra bedeli muhaminenli Hurdevatçı
larda 8 aayıh mağazanın bir senelik 
kirası baş katiplikteki ıartname veç
hile 12/ll /1937 cuma günü saat 
on altıda açık artırma ile ihale edile
cektir. lıtirak• için yirmi üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 

Bütün mazotla ifliyen modelleri 
) Pamuk fitilli 

NAZtLLi ASLiYE 
MAHKEMESiNDEN: 

Nazilli Kuyucak Evsat mahalle
sinden Ali oğlu Mehmet Çiçek ta
rafından karısı Kuyucaktan Cüm
huriyet mahallesinden Can Ali kı
zı Zehra aleyhine açılan boşanma 
davasının tahkikatında müddeia
leyhin yeri belirsiz olduğundan 
ilanen tebligat icrasına karar ve-
rilmiş ve tahkikat 15-12-937 çar
famba gününe bırakılmıştır. O 
gün mezburenin mahkemeye sa
at 9 da gelmesi veya bir vekili ka
nuni göndermesi aksi takdirde 
hakkındaki muamele gıyaben ya

pılacağı ilan olunur. 
3932 (1982) 

. 
MITAT OREL 

Adres - Beyler Numan zade 
sokağı Ahenk matbaası yanın
da. Numara: 23 

Muayene saatleri : 10-12 
' 15,30 - 17. Telefon: 3434 

~7.z.; r:t:ZZZ7-Z/.7.z7..Z7.7..L7.zzz7"7-L7-IZ} 

Paris akültcsinden diplomalı 

Diş tabipleri 
.Memleket lıastanesı dış tabıbı 

1\1 uza ff er Eroğul 
VE 

Kenıal Çetirıdağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan başlıyarak 
Beyler ·Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : !911 

ve hela ve kızma hamamı ve küçük ve tulumba suyu ~e .~ıkdarı kafı 
bir avlusu vardır. Yamanlar suyu bahçe, bahçede hela, ust kata çıkı-

. . B lınca üç büyük bir küçük sandık 
e elektrık tesısatı da vardır. u od d ·b t b l d w 

evin yanında 13 numaralı evde bir askı~ an t ı ar~ ve u un u~.u 
. .. . .. mev ı ve arzı ınşasına nazaran uç 

korıdor uzermd~ uç oda ve alt- bin ı..~~ yüz lira kıymetinde olan bu 
b k h 1- bod ~ söylenen gün ve saatte encümene 

ta mut a ' e a v~ rum -:'ar- evin geçen sene yapılan salı§ı 2280 
dır. c.ema~ . 30~0 lır~. ~y~etınde numaralı kanuna göre geri bırakıl- g~linir. 
olan •!hu ıkı evm mulkiyetı açık dığı halde birinci sene taksiti' öden- 28-2-5-9 3822 ( 1935) 
arttırma suretiyle ve 844 numaralı 1 mediğinden bu hüküm ortadan kal- A • • • 

Emlak ve Eytam bankası kanunu karak•yeniden mülkiyeti açık arttır- 1 - Başkatıplıktekı şartnan1e 
mucibince bir defaya mahsus ol- ma suretiyle ve 844 numaralı Em- ve nümunesi veçhile eUi sekiz ta
mak üzere arttırması 10/12/937 lak ve Eytam banl:ası kanunu mu- knn elbise yaptırılacaktır. Mu
cuma günü saat 11,30 da icra dai- cibince bir defaya mahsus olmak hammen bedeli beheri on sekiz 
remiz iç\nde yapılmak üzere otuz şartiy!.e .~rttırması . 10~12/93_7 c~- liradan bin kırk dört liradır. Açıh 
gün müddetle satılığa l.onuldu. ma gunu sant on bırde ıcra daıremız k 'it .1 .h l . 19 l l 1937 · · d im k ·· 30 ·· .. d e sı me ı e ı a esı - -Bu arttırma neticesinde satış be- ıçın e yapı a uzere gun mu - .. .. . 
d l

. h l 1 bo detle satılıgv a konuldu cuma gunu saat on altıdadır. lştı-e ı er ne o ursa o sun rcun · . . . 
··d · t ·h· 2280 1 k Bu arttırma neticesinde satı§ be- rak ıçm yetmış sekiz buçuk liralık o enmesı arı ı numara ı a- . 

,. t · d"W' t iht deh her ne olursa olsun borcun muvakkat teminat makbuzu ile nunun mer ıye c gır ıgı ar en öd. . rih" 2280 1 ka .. . . enmesı ta ı numara ı -
sonraya musadıf olması hasebıyle u ,. t · d·~· t iht · b kıl k n nun mer ıye e gır ıgı ar en 
kıymetıne a mıyara en çok art- ·· d"f l h b" ı 

söylenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

.. . . . sonraya musa ı o ması ase ıy e 
liranın uzerıne ıhalesı ~apılacaktır. kıymetine bakılmıyarak en çok art- 2 - Baskatiplikteki fartname 
Satış 844 numaralı Emlak ve Ey- tıranın üzerine ihalesi yapılacaktır.. ve nümunesi veçhile seksen dört 
tam bankası kanunu hükümlerine Satış 844 numaralı Emlak ve Ey- d t k t t l kt M 
·· 1 v d "k' · rtt b k k h""k"" l . a e apu yap ırı aca ır. u-gore yapı acagın an ı ıncı a ırma tam an ası anunu u um erme b d . . . . . 

yoktur. Satış peşin para ile olup göre yapılacağından ikinci arttır- haın~.en e eh ~ırmı hradan hın 
müşteriden yalnız yüzde iki buçuk ma yoktur. Satış peşin para ile olup altı yuz seksen lıradır. Açık ck
dellaliye masrafı alınır. müşteri<len yalnız yüzde iki buçuk siltme ile ihalesi 19 - 11 - 937 cu-

lpotek sahibi alacaklılarla diğer dellaliye masrafı alınır. ma günü saat on altıdadır. htirak 
alal.adarların ve irtifak hakki sahip- Atpotek sahibi . al.acaklılarla d~er için yüz yirmi altı liralık muvak-

1 · · · kul ·· · d k" 1 alakadarların ve ırtıfak hakkı sahıp- . erımn gayrı men uzenn e ı l . . . kul .. • d k' kat temınat makbuzu veya banka 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa erının gayrı .men . uzenn e 1 • k . .. .. 
d 

· 1 ·dd" 1 · b ·ıA · haklarını hususıyle faız ve masrafa temınat me tubu ıle soylenen gun 
aır o an ı ıa nrını ış u ı an tarı- d . l "dd" l . b 'IA • t .. ı· · 

h
. d . 'b . . .. . . d aır o an ı ıa arını 1§ u ı an tarı- ve saat e encumene ge mır. 
m en ıtı aren yırmı gun ıçm e ev- h · d · ·b · · ·· · · d 

rato müsbiteleriyle birlikte memuri- mk en.~tbı .ar.en .Y1ırmbı" gl~kn ıçın e e~- 3 - Ba,kiitiplikteki farlname 
t. . b·ıd· l . . _ ..ı ıa ı mus ıle erıy e ır ı le memurı- .. . h'l k d .. ye ımıze ı ırme erı ıcap eaer. t' . b"ld' l . . _ _ı ve numuneıı veç ı e se sen ort . ye ımıze ı ırme erı ıcap eaer. . 
~ksı halde haklan tapu sicilince Aksi halde haklan tapu aicilince çift fotın yaptırılacaktır. Muham-

~alum olmadıkça paylqmadan ha- malum olmadıkça paylll§madan ha- men bedeli beher çifti altı lira
rıç kalırlar. 20/ 11/1937 tarihinden ric kalırlar. 20/ 11 /937 tarihinden dan beş yüz dört liradır. Açık ck-
itibaren §arlname her kese arıktır. "ti0 b t h k _ı...a h 

::I" ı aren şar name er ese açuuır •. ıiltme ile i alesi 19 - 11 - 937 cu· 
Talip olanların yüzde yedi bucuk Talip olanların yüzde yedi buçuk .. .. l . 
teminat akresi veya miUi bir ban. _ t · t k . .11A b" ban' ma aunu saat on a tıdadır. ı,tırak 

::I" emına a çeaı veya mı ı ır Ka . . . . 
ka itibar mektubu ve 37 /3295 dos- itibar mektubu ve 37/1141 dosya ıçın otuz ıekız lıralık muvakkat 
ya numarasiyle İzmir birinci ıcra numarasiyle tzmir birinci icra me- teminat makbuzu ile söylenen gün 
memurluğuna müracaatleri ilin murluğuna müracaatleri ilin olu- ve ıaatte encümene aelinir. 
olunur. 949. nur. 248 4 - 9 - 12 - 16 ( 1956)3876 

(1986) 

b ) Amyantlı yanmaz fitilli 
c ) Fitilsiz 

Olarak Gazi bulvar Ziraat bankası karşısında Türkiye 
umum acentası DlJNLOP ma~azasında satılır 
Amyant f itilJi ve fitilsiz ocaklarda rekabet kabul 

etmez fiatler 

IR 
Izmir kantarcılar 

kelinden: 
Tartı Birliği şir-

Şirketimizde kantarcı bulunan bay Recep Akkoçun 5-11-937 
tarihinde şirketimizeh eyeti umumiyesince vazifesine nihayet ve
rilerek alakası katedildiğinden şirketimiz namına hiçbir suretle 
icrayı sanat ve para almağıt ve makbuz kesmeye salahiyeti ol~ 
madığını uym tüccarlarımıza ilan ederiz. 3937 (1978) 
Oi."t~A* 4L3Cd: MllOJ3I 

Çekirdeksiz Kuru 
ihracatcılarının •• •• uzum 

dikkat nazarına: 
lktısad vekaleti Izmir kontrolör1ü-

ğünden: 
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının mürakabesine dair nizaJll· 

namenin 19 uncu maddesine göre teşkil olunan heyet normal ,.e 
ince standart tip nümunelerini tesbit ve ihzar eylemiş bulunmak· 
tadır. 15 ikinci te~rin 937 tarihinden itibaren ihraç edilecek 1 -
12 ve 17 - 21 No.lu ılandart tiplerin bu nümunclere uygun olJllası 
lazımdır. 

Alakadarlar, nümuneleri dairemizde her zaman görebilecekS 
leri gibi 20 ikinci teşrin 937 tarihine kadar ikinci Kordonda 2 
Nu. lı manipülasyon yerinden istenilen mildarlarda tedarik ede· 
bilirler. 9- 10 3934 (1979) -WWWQCI 

iz mir 
den: 

inhisarlar -Başmüdürlüğün-
7500 kilo meşe kömürü dairemizde mevcut şartnamesine ~ört 

pazarlıkla satın almacaktr. Muhammen fiati 7.25 kuruş te~~d~r: 
59.06 liradır. lateklilerin 11-11-937 günü saat 15 de ba~ m;

77
) 
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uıu ö~de;·····A·····;········:·~ ....... ü~· .. y·;·;ksek···di;ektif .. ·;e .. i~ş;u;;;;·d·;~ 
kuvvet ve nz an hüküm tin büyük çalışma 
mının a a ar ı ta bir vuzuh içinde 

progFa
anlanttı 

:············ ···· ····· ···· ·· ·· ······· ···· ··· ··· ···· ······ ············ ·············· ·· REJiMiMiZiN ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••• . . . . . . Adli işlerimiz Dahili işlerimiz 
:y Aleyhtarlığına kars. ı inkılabımızın 
~ urt <>mnİ)' <'tİ i~indc· fe rt l ı·r i ıı e n1n iyetin i. Dahiliye teşkiJatınıız ıncnıJeket dahi-
~ ~e ~öz<;nlind t · tutar. Bu t · ınıı iy t't , rriir-~ istıkrarını teyit tein daha müessır 
~kıye <: ii ınhuri veti kanun l a rın ı n ve ' l'iirk; lıaruni tedbirler almak kararında.yız linde geniş mikyasta ve planlı surette 
~hakinı l eri niıı · teıninatı a ltında <' n ilt• ri ~ - -··- ·-- ~·-- ··-·- ·~ ileri rehberlik vazifesini en iyi bir şekil-
rııekildi· 111 (.'\'(' U{tur. ~ :de görmekte devanı edect:ktir. .... .. : . .. ·8 ······ ·····" .. , •••••••••• •••••••••• ••••.• •••••••• ••••• :··~·" ··.······ ·· ·•• "• • •••·· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 

d A.ŞTARAFI DıRiNCI SAHiFEDE-- t.r. P· 1 s v .. m,rh·rı:ı halk.ı obn mi.i- mek. lan gölgeler 2.lraatının kalkının sı içın 
t'r~edl~ \'c her e)C takdinH:·n nazara n:ıs~betlcı \'C haıXa karşı vnz...f .. ve hlZ- Topraksız. çi ftçi 'bırakmamak pr~nsiLi nümune çiltligl hnlinde ilivc \~ inkişa f 

~ı.ıcdgırruz elı ma:? memld< ı ~ eınnı; - nı-tl,rı • n huHcı kurslar terli;> ed.I • parti programunız.ın 34 üncü maddesine tltirnıeğ<! ve şirod.ye katlar devlet eliıı-
h Ve k 'uru oı.ıcaı<tır, Er.-- yetsız hıç ccktir dayanır. H er Türk çiftçısini kafi toprak de bulunan ve bundan sonrn ihtiyaca 
ır §ey yaprlan .. ız. Kult rs,iz hiç l>r 1 Nuf.o 'r J ndartn ve pui' haı<kı·ı- sahibi etmek ve topraksız çift.c;iye toprak göre yeniden tedarik edilecek olan diğer 
~ Ya amaz Emn'~ et vr kti ur her de- <lakı ye h,r b:r ne • ı !anlar < - dağıtmak için hususi istimlak kanunları çiftlikleri de bunlarla aynı idare sistemi 
•:nı §eym ana leMclidir 1 hilintl d v nı c' lrc0ktır. çıkarır.ak bu maddenin hükümlerinden- altında topl ıyarak bulunduk l arı ~ölı:r.-

DAHIU SiYASETiMiZ 1 Yol'ar....ı k bal.ırda s y.u l,r dir. Her Türk çiftçı aksinin çlışarak ge- lenfo en faydalı ziraat u:;,JJerini n 

~[)~~ili ye ifle r i itibariyle, arkad~- ı nzimı ı~ netı rçın ~ ni b k - çincbileceği bir topraga malık olmasını sanatlerlnı göstermek hinıctlcrmı ge-
cuınhuriyet Türkiyesinde birçok nun h rlı\·a•a ı. 1 vatan için sağlam pir temel ve imar esa· n~lctmegi kendisi için vıızile sayacak· 

~e.ınleketleri kemiren ve hükümet- l!ülü a o1• r deh 'iye • kilatı:nız .. 1 sı saymakta},z. Memlekette hor bolgı'- tır 'Bu m:ıksatla yak•nda ) tiksck huzu-
erırıin belli başlı me,galesi h alinde Mılekr· dah • ~ g•ni ·kya ta \•c nin hususi şartlarına göre bir çiftçi aile· runuza bir kanun Hlyıha konulacak-
h~an._ iç aiyui davalar yoktur. Tür!< planlı L r Jr •t' lrr• r hhe • x. ,. 7 sinin geçinebilmesi için muhtaç olduğu t r. Kuvvet!, prnn!ı l r r .-nalızasyon 
~~ınetinin ve Türk milletinin 1 fe ini en ıvı b r < ·~ d' Y pn k • n c toprağa malik olmasını behemehal te- sava~ı :ıırai kalkt!'-ııa d:h·amızın 0 , es _ 

llıu•terek em eli milli ve ferdi fa:ı.'i- ı ri m el '<kat ve it n3 ıle <. v~:n 

1 

mın etmek \'e hu aıle toprağını hiçbir lı r.ı.uvaf' yet , "1SUru~ur 
~~ller~n h er sah ada inkıtasız devam 1 o! ,,on ·. suret ve sebeple par alanmaöına ve el- HARiCi SiY A <;E'l1MIZ 
~u7esı ve semer e vermesi için mev- !:!_6:'.Jl~ IŞLEPiMlZ den çıkmamasına meydan vermemek ln-

&ın k~t'i emn ivet ve istikrar hava- Sağ!·'· rı hı ,,._ " rııd zundır. 
tn ıdameaid ir. 'ı . Her bölgenin nüfus kesafetini ve top-
~f' e ~m. .:ı ti Uurduj!uml..Z mııu ee et tf ş f e ~-ı.. ın ' ,.t' nız 1 :ıyık o1r!· CflJ ~ 1.1k- rak verim dereresıne göre büyük çifti 

~·~ ın d leuı.zd r, 13u " , . ç~lı<n ıl<.•a bir uy e ın f 1 k h 1 ~ e erııvet ve refah seviyesine var- ve çi ı i - sa ip erinin jşJetebilecekle"i 
.. ,ası plan dahıHntl• C'"nı§lik verm•'< • yasc-~ • • ııı alıkoyacak hiç bir engel dil~ün- arazi genişliğini sınırlandıracağız. Buna 
""cg... tine d;. \'Um cdecl'!!:ı.. "'Yer bırakılmaclı1'ı-ı \'C bır';f.k•1 ...... 1ya- ... ni t bir kanun 13yihasını biran evve1 ha-
t a,.. Ana v~ ,o ... uk hayatı ,.,. ... t...ı-_ t'.nn 
< lO <11' d k" ··ı: k ·r d·' · T · 1 zırlıyarak büyük meclise takc1:n etmek 
• y . ın ' 1 yu "· ı a ..-ıcrı " korunm~sı r'n •' dıye katLr tesis edil- E ı • k • } d } ( . '.kr''-;ıhurlyctind '< "ş''' c -.yet ve miş o: n dogum \c çocuk hokı 1 evlc"i, <0Il0ffil iŞ er e parO 3Sl en İ eri kararındıı~,z. 
.1 ar Pavasın•n (·n btivilk f mind ı- ı iş vasıtalarına gelince; umun1iyetlc 
uır. - ı!c- >ruk hakrn d~c;panse lcıri \'C Slit k . k ı ı d 1 

"· coouklnrı m'l<d· l• nlorin:ı sa~ıl,rı- te Ill ' p ani ve en ran man 1 şe- büyükküçükbütünçi!tçilerinişvasıta-
L 

'1i programının em•olt·!!ı" ,-~··11'! 0 ı !arını arttırmak,· ı_,·il~•Urm•k \'e koru-
~·· ...... .. :ı ' ı..: nı '\ arltırıln1ası. köyll'rcl~ doğun1 yar... • -s- ~ 

ıarn'-'ll .ıa.tap ne•ıcclerini yurd aşların -:ıır'arını t nin el k k ,. eb··i ) kıl de calışrrıadır ŞEF bunu bı·ze malt için gereken kanuni ve teluıık t d· 
n guvenlığini \"C ulusal d •. zeni k - tişt r. k irin k< Y , h' mt:cı •plcri t ~ .. ' birler al T~ ot olmok 
..,~'n:ızıa korı:yan ve hiç bir hiıd. ..s .. ( Rasyonelleşme ) kelı" mesı ı" le 1• fade üzere en küçük çiftçi ailelerin bile b;r 
• ,a urnil ka~ ında >rsılnııya'l h 1- ~ift h ayvana malık edilmeleri iınk~nının 
•ıi "' Kaza mc k zle ;in doktorsuz kaim - ' 

1~et otorıtesb.' temel sanyoruz. • 

1 
d teminine çalı~ılacaktır. Bunun için kre-

1 llSUsİ ldare1crC \"C bcJeuıyeJere S masın: t, n ,~! ında doktor.Sa~ı etmiş er ir di kolaylığı; Vergiden \"e hacizd n İstİs-
Ll!ı ıl}.ıı tak.p l'derek buv.ık kai-1 nı ıhtı} 0 d.roc •ın çıkarmak ıçm a!m-ı • na gibi çarelere müracaat· cd,lecektir. 
illllnı ını"' • db rlcr'ıı, hızlnnd·rıltnaeı. ~ ------------·.------
lır '-' savaşunızda başarı h'"' ı ını ar:. · l\ıiahkuınlJ rın iş yerlerinde ~al ı~ma- tabı..ı ıcabıdır. Bu istikamette talışıla- Çiftçi. elindek i iptıdai ziTaa t alt- tlcrini'l 
ı., acak ve hususiyle hayat ucuzlı. 'unu ADLlYE lŞLERI , larında ıı kendılcri için ve i~ sahipleri 1 caktır. b ir program dahilinde fenni alet~erle 

ııar·ci licaret1 z b '·~ ~ n bü,>uk 
ehemmiyet vc-rdıgi: ;and r yı,.1-

nu tam olar" • hak~uk ctı bilme 
için bu istikamet e ınal ra <'knn anın· 
dan ıtibaren başlamak ıcap c ' r Müs. 
ta ılc çok çcsitl. fak t azar azar dc"ıl 
her mahsülden imkan r '><tınd nz çc
,. tto fa kal çok mık! •da , isi hsal ter
biyesır.: vel"" ... ck ,.e bunun en teknık \e 
iktisadi srkJde nasıl pıpılabıl ceğini \'e 

pıyasa~ a na<' terk e obileceğıni ôğre1-

mek icap eder Her memleket 'ıu dava
ya · <' hs l t skıltıtla,tlıraralt ve bıl -
diği taı11 zaman nda ve dev lı surE::ttc 
küylüsiin ın ay;ıgına kadar gôtürere-k 
h lletmlşLr. Ekin \"C ı.ıhsul zamanır 

da bağları tar!ilları, bahçeleri adım ndım 
dolaşacak köylüyü samımi nlfıkasına ol
dugu kadar miisb t bilgisıne de inandı
racak "'' filen bu bilgisini gü frrip ;,pat 
edebilecek bir :r.:raatı;ı olmu<tur. Memlı-lrıınd d' 1 'k bd ,.,

1
, e ecck vaz •eler v«rcc~ğız. Ark<l aş •r, içın arşılı k.1, !aidclcr hasıl olmuştur. ZlRAA T TEKNl(>l te ili için çalışılacaktır. 

"'"il d 1 al d { · C:..{ kctWn:z i in idealdir '"lodi"' ~ ı ! -de sı_r ıyarak ba..<arma~< Yurt emn yetı •Ç n e ertlerın emnıye- Bunların daha geniş mikyasta ve bil- Say ın arkadaşlar, ""' : (Köylüler için umumiyetle pul-
f~ 

1 
gı nı, başlıca ıslerden bır k_,mı d.ı tini de la}· ık oldugu d recede güz ünü~- hass.ı m~dcn işletmelerinde çalış tırılma Tü.rkiycde teknik ve rasyonal zirai lugu pratik ve faydalı buluyorum; t rak- . Bu i tikam<t.tcki çalışmalanmm ve 

n •ı-dır : de tutarız. :qu emn:yet Türkiye Cümhu- ]arı mukarrerdir. Medeni bir cemiyc- inkişaf meselesi Türkiye endüstri sava- 1 törler büyük çiftçilere tavsiye olunab'. nı<l c tmek ummdcyır: Bu, ıcne Ya>~· 
YAPILACAK iŞLER r:yeti kanunlarının , .• Türk hakinılcr - t:n temeli kanunlarının mutlak hakimi- <ına gireli şimdiye kadar Türk ta rihin-! lir. Kiiyde ve yak;n köylerde mil ı rck 

1 nııntako.,-.da hu <ckıldc hır çalışmngo 
trı. MU.staL .!"erim zı o;;e\·~ d.ırccek hır n n te ıtı a,tında C!l ılC'ri şekildi! yeli ve fertler, arasındaki münasebetle- de hlç b ir devr ('dC haiz olmadığı h ususi 1 harmafl\mak.inelerini kullandırmak kO.f- bas1onacnktır tlutün zirai mahsullerin1İ· 
n,·~u ol 1 z.rai asayış kanun l5yıha ı-1 me\-CUt•ur E:nn'y,t ve hak i~lcriyle illa- ri il rı hayat icaplarına uygun ~ek ilde bir ehemmiyet iktisap etmiş bulunuyor. l ı ü l crin ayrılmıyacağ ı bir adet he' ,. •• 1 zi. ticı.rr-te rl\•c 1 

·, tipl~rc irca etmek, 

1~ t.. .. devrl"de eclise yet~lirn1eğe ça- kalı u ullt:r .. ve kanunlarda kolaylık tlnı. l'dı..lmes:dir. Türk adliyC' nla1<J- Biliyorsunuz k i, Bugünün ziraat tekni- 1 tlrilmc-lidir) buyurmtı!iilur. n.ıkdn ını arttınnak ve hılhassa dı1 pa· 
loıı ~~tz. Be ediyeler beş senelik me-1

1 

çabukluk, açıklı'<. ve kesinlik co::as olmn- nizmJsı bu konscpsiyonl.ı işll' ıncktedir. ği yalnız en fenni şekifde toprağın ver- Me.saitnize bu netice) e göti.ir cek ·...,_ z;t;r} rcla n·knbt·'İ di.i üner<"k iısfhsa1 m 1 ' 

ın, Pı.ır, la: z ., s vkc<' lccek harı a, lıdır. Ş.fin dirckt.!idir. Ve ıdıiye !§lcri- Ve işlemeğe devam <dcccklir. llcr'yi diğını istihsal etnıok değil piyasanın is- tikamet verilecektir. llh rtlorini ""'ltmak i~in dovamlı '• chk 
t ;r r>l!ını, ı k ... nal:ı.asyon, k · mizde re!.'.... rimıı olacaktır. ka,·rayış bütün adliye ıncvzuatı. ızın tediğini ve isted,gı n bet ve şekilde top- Şef : (Memleketi ıklim Stl v t. ,~!'ar.. katli c lı•mava ha tn .. ayd·gunız '.ı7ı 
ta\" 5ı>or ' ri, ~' cwk bahç '_ri v 1Iukuk.i tne\·.r.:..ı..Jtaı t cari \"e ıkti.s:ıcli csa:s v•ısfı olacaktır. Adlıye ~ll'rl hak- raktan almak de:nektır Bu bak.undan verimi bakımından ziraat böl~elf'rine fe-lerdt"nclir. Uu mevzuda mahsullr.rin 
tt l~~ca, Ş•·h ı letin aıhhat '\'t" gi.;zellığinı işlerl ~ oıan ya..tın at5kat;;n:ı şı.iphc yok· kın<l~1kı muta1AalarınH7.t bitirirkl'n re- ırıodcrn çiftçilik en çok bilgiye, itinaya ayırmak icap eder ) buyurmuslardı<. mikdar, kalite ve maliyet1e .. inr. zarar 
lırı)ildar "'drn belli halı ıslerı pl:ı.nla tur. K ... nun1aı-ınuzı menllckctin l'kono. ~ jın1"nuz~ aleyhtarlığınl karşı ınkılitbı- ihliyrıç gösteren en asil bcseri çal ı~ınal aıl Rasya nal b ir zira i kalkınmay ı teshil rde· \ rrrn ve yeti~tiricıler ı nin rmcklrrini rk 
~U,r:Cak \'~ Lu pı._ nltir Şefın ı:jaret bu-f inkışa!lar•na \'e bugunkü ' •ı .. adi hnr - ınız . ., i.slıkrarını leyıd iç!n daha nıtiı 'i ır ~.rrısıııa girıniştir. Böylt! bir zirai kalkın- cek olan ve her bölgenin özel artları \'t• srriya heba rdrn ne hat ve ha)'\'~n has· 
1, ıırı': la: ı veçhıle merkezde b !etliye- kot ıcaplarına daha uygun bıt hal ku;- kanı.ni t db:rler almak kararı..: ... ,, bı.- ma:;ı h<•r şeyden önce ekseriyeti köyli.i f'lr llMa en uygun ziraat şekil ve mah,ul tal ı k v• düşman l ari~ '• nücacldoyi ku' 
t.ıı 1" 1 ı.Urel ı bı. surette ay<l.nlatmak, J mak zaruretı kürşısındayız. Kara. \'C ele- lunduğurnuzu ıldve ehnek ısterıın. Vl~ c;iftçi olan halkımızın r adikal kalkın-) nevileri tcsbit edilerek programlarını vt>tlrndirmek ve ml!..: ·rlif bolgrlcrc:!l! .~ 
oı.~~•1,aınak V•7ıle İ) le 1, kil edil•cok niz ti:areti kanu~ i~rı üzerindeki in~cı::-1 . . EKONOMiK lŞLERIMIZ ması iı;in vasi topraklarımızın ıklimimi- ı hazırl.amak \'e bunları tah~kkuk. ettir- mi tocnibeler } .. par ak istifade imknnt~ 
~ ~ \: C11:n~k 1: 0 1'<""' ı1 mutck.:ıddin1 te!- mel rı bu t" ne ıç·nde bıtı.rerck huyu.< 

1 

~ıındı arkada~lar, he,. zarnan ve her zin ve to~rafi vaziyetimizin bahşettiği n1ek uz.ere gereken kanunı tekııık ted- rını a ra tıracak istasyonları ço-·ultn1ıık 
l!: ı~ ~· u Iu , ... ~J t:tb1 oldca" t • mec~iS arz t:ı1ek karnrınday z. i!":de isabet şaşmıyan kar .. kteri olduğunu büyük lı11k5.nı ticaret muvazenemizde birler alınacaktır. her çeşit mahsul ırin ~:çrimi ... r. kalite;· 

"•it le m k bına. ~ } ec•k w lora <l irelc: ·,ı:,, ıslahı vo ınuamel 1 - ı tecrilb, ile de bildiı;imız şefin bir kül di- en kuvvetli eleman haline getirmek için Memleketin kudre! ve rdah:m art· }üksdtip maliyetı clü ürmok bakımın 
lta.rı L ı 4 .ı~ t cuzlug ...... "'l.L 1 (,ı 1 rinın dc.h;ı 7j~ cıd rmniyct ve sürnt~c ye if..ı<l" l'ttiği l•knnomık ıslerden ha.hsc- ,.l. ::ıihayet endü~trilcs.me yolunda iler- tırınak zıraatta k !kır.· ı .ağa baglıdır. dan en u} gun ve ~n fn) dalı fenni ye· 
• unu • •uu 1 .ıt gıbi al ' Vl·r:ı de ı;ru- yürüıLilm•n'n rh.nım'yeti iizrrindc dıı· decoğı 01. Jcyen momleketimizdr köylünün i•ti ra AT ATORKON VERDICI DERS ti,tirme ve çalı ma u ullon aramak. İ.•i 
" -:und • <> •d Y murss r vazıfelcr "'ac::ıklard r. rakl~ l'ağa .']ıtiyaç yoktu:. ~;ı ı~lalıatm J öııder . bıı k~rstiden şu lıakikatleri kuvvetini artırmak için ilunal edilemez AtatUrk tutulacak yolu her f r. Ha ıohum, iJİ fidan \'e "" kmın ~lm•k 
b d1;1r gcl.rle :ırttınnak içın tetl- tanl ve katı olmasını ten11n .ç·n ıcrn ka· söylemıştır; bir zaruret sayıyoruz. b ize göstermiş , e bı.t.:zat ziraat1n uğra- ziraatte muhım Amillerden olan topralıc 
'o v ra1< v eh clahılind k. k ı nunL "" meha-ı olan lsvic·c adliyesi-! Derltal lıildirıııelıyim kı ben ekoıw- Böyle bir netice, •e varmak irin bu bü- • rak övünülecek e<aslar meydana ge- kuvctini koruma va ıtalar ı ural<ab• 

d 1 ' ı# ~ 
<•ı ı nız na1<0 y le. ve dığ r t " • cra i lcrinJ' bulunmuş bir 11'Uta-, mik haJat deııince Zıraat. ticaret, saltll!Jİ yük milli işin bütüp safhalarını ihtiva ti.rm.iştır. Bugün millete hediye cimi_,; alımda bulundurarak bunlanıı ba k 
~l'd:•hiyette ıı: •• :ni hiLın<"t ı ·lttinin J,assı ı cl:.ı\'ct Pd ceg•z. Üz .. rinde <:alL~ı1-

1 
faaliyeılrrini re biitiiu najia ~lerini ldt- edl~cek esaslı ve etraflı bir p15.n üzerin- oldukları çiftlikleı· en az müsa)t iklin1 maksatlar için isbat edilmem~inc " ' 

tıqCa.kt Y 'le c liv ler ı! vri t ·min olu-! dı.kt \ :l.t;y çJar tt'sbıt olunduktJ.n birin.el n ayrı d·üşii1dilnıeııi doijru olnu- de israrln ça.lış1nak kararındayız. Bu şeraiti içinde bile teknikle, S(h:ttla ealış- memlekette kimye ... ·i gübre fabrikaları 
~. trı ır l tanbuldan La,,. \ınarak co sonril icra tc:;k.&.ltının va' 1ndaşlar::1 •yan bir J...'"lil sayanın. pıan mr\ zUat \'e tedrisc.ıt usullerimizde manın ne büyük n t.celer vereb.lc-ccgi· nın sür' at le kurulma~ına ehemmiyet ve .. 

t> '.> Vkıı ve tab: gilz.elligi sey~ ah 1 ic:"ra d.ı.ır }C"rile i~ eo"·klc- ~ ini en iyi hir şc· 
1 
Bu ve~le ile! şunu. ela 1ı.atırkıtnıalıuun ki, yapılacak dcSişik.likler.i ana ta rım en .. n i biitün memlekete f.uen göstc>ren f.k.:r rerr k bu ) oldan da top raf... kuvv~•ınln 

t~"h •ıtıd n S..ı t s 'eri niz'n ,_ rl: 11 k ~de kolay,Ja~t ""aCak half" gı.:tirilınesi le-- bir 1niH~·tC' :nusta1:il hiiu.iyet ı· e 1.:.ıynıet düstrilcrini, en ba..,crta buğday olmak üze- Ye eme-k itbideleri hal:ndedir, art 1ırıln1asını temın eylemek hı· ;ik ön,.ın 
1 t b Ve bu :-ncık ..ıtl.u ın1~1rınn d v-ı n olun:u:aktır. l ı'C' T<'n sı11ast varlık 1'Hak11ıa.sında devlet re toprak ürünll'ri politikan11zın esasla- Türk çiftçisi büyük kurtarıcının bu \.r rdi i,! imiz i~er olacaktır 

l>.,ı.:.ç~,i~d"..n )ardım edilecek. :.1 hut c irü.nlcr kanunundan müs-
1 

/ik·r ı·e ekorıoıııi lıa•ıat makaııizmala rı rını, hayvancılık ve bununla alakalı me- büyük dersini <ısıl ıestile birlikte daima HAYVANCIU(;IN ISLAHI VE 
d"""'ı kıl.'ıt ı kazalaıa kadar t §:tı ı 1 bet natıc" ınnıışlır Bu U" """ t '-

1 
birbirırı.e baylı t'ı• bırbiriPl.e tabidirler. selele rin, orman işlerini iht'va edecek minnet ve şükranla yadecektir. H uku- MEYV ALARIMIZ 

l ı Jıoi< Ve şeh ' rde be ediy za'-•- bık sahasını r. n ş!ctcn Y n blr layıha o kaıUır ki. bu cilıa:lar birbirine ttya- ve köylıint;n ayagına ıleri tekrugi ve ne- mette Atatürkün izinde yüruyccek bu Toprak mah.ull<rimizin milı:.Ciar vııc 
l'••,.,

0 

1 r ta ar d.m tcmın edilecck-1 teklif oıunacaktır. 1 rıık 0 ,,.,, alıenktc talıştırılına:sa lııikii- ticele• cı. en kısa bir zamanda ula•hrmak çı ftliklcri bütün müesselcrıle bulunduk- - DEVAMI AL TiNCi SAH1FEDE ....... 
"' ••••• ;,·· 'I' 

~ E ... n····d·····u::·s····t ... r ... ı:····n·······a····V·····a····m·······ı .. z ............ E 1 ;;1~;;::0~;ıı·~-'~~~a:~~,:,~:"~:~:·~:\.~~~ı'. ;:ı:~~i ~~0~:ı~~aic;~~~,:"'ı:~~i:::.~~~ ......... M·······:·l ... l.:········~·l···············:l···~·::;·~·······~············~ 
: • elde eclılcmc:. ::ısyona: hır re; .,., kurmak ana fıkri Uze- ı ı şı epe ı ıgım iZ ~ 
: • Onun büyük görüş ve ilhanılarının r.nc b na c<lılrnı bul~nacaktıT 5 
: Mllt[ k . k/ l l · ifadesi olan parti programımız tarım ve M ILU EKONOMiNiN TE- E b • k l [ d b : 
: Q ısti a ini temin, sos ya VZ sıya- : endüstri. madenler, ormanlar, tecim ve MELi z tRAATTIR ene l umpanya arın, ara arın a ir- : 
1 ol bünyesine layık inkılaplarını ikmal bayındırlık işlerini ekonomi lıaılığı al- Şef (l\lılli rkrınomının tc:ıwli z raa'- leşerek va kıt va kıt yüksek navlon empoze ~ 

Ve b tında toplamış bulunuyor. tır) lıuyurmuşlar ve muhteU rlirekH- • i / U bakım/ardan dün yada pek az mem- ş,fın ekonomik işlerde pa rolası en !er vcrm· 0 k>rdir. Plana bağJan,.rak ta- etmek istemelerinden ihracat piyasamız ~ 
l: elek.ete nası'p olan ı"st1-'krar ve emnı"yet ileri teknik i'c rı•n1ı v• en randımanı. :namen tahakkuk ctt.rıı cek oıan bu di- müteessirdi. Milli ihtısat menfaatımız == 

şı·k.:de çal!§ılın&..•dır Şef bunu bize çok rekt fleı· "'<ağıdak, gıırııplard.ı toplana- : 

:.: ''lQrumunu tesis etmiş olan Türkiye, yerıercıe rasyonaııeşıocc kelimesiyle ifa- bı ; .. · 1 bu yönden tedbir almamızı icap ettiriyor. : 
Oz d l de ctnıışlerdir. 1 - Topraksız çı!ıı bırakmamak. lş k[ : 

ı 7' ~ an,, a yırttığı kapitültis yon arın Ziraat. lktisad, Na!i<ı ve hatta M"lıy<' vasıt .. larını arttırnı<ok ıyıleşt.mıek ve Milli şilepciliğimizi yüksek tekni e tec- : 
j r~~rk. topraklarına dalmış son meş'um veıruı.tırrrun uı:raştıkıaı·ı i~ıe .. in bırlıi- koruıırnk. hizatlandırmağa c,alışacağız. Fakat bir . 

4-l d - - rin'n kuvvet'nl azalt::nı~·ncc.ık ve hılfıkis 2 - / .iraat bU]gt-lf" rİne göre hususi • 
: ........ ~.l e kökünden söküp atmak istiyor artıra k •ckılde merk zi b ir kourd.n:ı - tedbır'er a1 nak inhisar tesisini düşünmiyoruz. : 
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~ Noktalarq temas . 
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Anknra, 8 (Yeni Asır muhabirinden) 
Kömür havzasında ilk olarak maden 
kömürünü 109 sene evvel k~feden 
Uzun Mehmet namına bugün Zongul
dakta bayram yapıldı. Şehir baştan 

başa donn~tır. 

Her yılın sekiz ikinci teşrin günü Zon
guldak kömür havzasının ( Kömür 
bayramı ) dır .. Türkiye planlı bir en

düstrileşme ile Türkiyeyi bir ziraat 
memleketi oldui;:u kadar bir endüstri 
memleketi de yupmağn karar vermi:ıtir. 
Sanayile~mekteki ilk iddiamız her şey; 
den önce yurd içi ihtiyaçlara cevap ver· 
mektir. 

:······································· . 
Uzun Mehmet 

•••••••••••••••••••••••• 

Adına güzel bir 
abide dikilmesi 
kararlaşmıştır 

•••••••••••••••••• 
önıiir lıavzam 

aid enteresan 
notlar ... 

za . . . . . . 

aziz hatırasını hurmetle anıır. 
Halkevinin bu hareketi sndecc yurda 

ı lw hizmet etmiş yurd çocuğuna mem c. l 
. d·-· d ~ t 1 v b"ır rnııııı tin göster ıgı ::~er anır ıgı . 

· bu• vermiş <le olsa yurd hesabınn yıne 
yük bir kazançtır. 

Zonculdak 1 lnlkevi, kömür hayra~• 
münasebetiyle c Türkiyede maden kol• 

d• mürünün keşfi ve Uzun Mehmet> ıı. 

Yeni bır hro .. ür hazırlnmnğu batılaını"tır· ,. . ·o 
Zonguldak Urayı, Uzun Mehmet ıÇ• 

b 'd .. d . w ı k rar• güzel bir fı ı e '\'UCU a getırmeg 

: laştırmı~tır. 

E KöMOR HA VZA.SI HAKKINDA . 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : l'J()~l.J\f{ 

Maden komürü, sanayiin ana mad- kavuşmu~ bir Türk köylüsüdür. 1 - Zon ... uldak havzasında mad~rı 
desi, endüstrinin ekmeğidir. Bu bakım- Maden kömürü ynkan harp gemile- kömürı.i ilk defo 1829 yılı ııonbaharın 
dan mnden kömürünün değerini bura- rinde askerlik yapmı~ ve maden kömü- Uzun Mchınel adlı bir Türk genci ııır•· 

-BAŞT ARAFI BiRlNCJ SAHlFEDE
larıyle cvamire ait delillere istinaden 
deniz yollan işletme şefi B. Zekeriya 
hakkındaki tnhlillerl tedkike şayandır. 
iddianame .serdcdilirkcn B. Zekeriyanm 
deniz yollan işletme şefi salMıiyetilc se-

da anlatmağa lüzum yoktur. rünün yurd için olan değerini öğrenmiş fındnn bulunmuştur. 
Ağırccza Heyeti Toprnklarımızdıı bu kıymetli maden olan Uzun Mehmet. Askerden dönünce 2 - Uzun Mehmet kömürü bulın• 

lddia makamı bundan sonra hadisede 1 miştir. cevheri boldur. Öyle ki, kömür istihsa· üstü ve altı feyiz ve bereketlerle dolu sına teknddüm eden yıllarda bnhriyed• 
aüıkadar diğer zevatın vaziyetlerini ay- EHLI VUKUF BECERIKSIZ MI? linin, kömür sanayiinin merkezi olan topraklnrımızda maden kömürü ccvhc- askerliğini bitirmi ve terhis zam oıncl• 
dınlatlıkdan sonra deniz yollan işletme Miıdafaa vekili mahkemede yapılan Zonguldak kömür havuı.sının engin kö- rini aramıığa koyulmuştur. Köklü bir fik- kendisine gösterilen maden kömürü rıu· 
şefi B. Zckcrlyanın suçuna uyan 240 tetkikatta da ayni ınahzura temas et._ mür hazinelerinin zenginliği bizce bile ri sabit halinde Uzun Mehmedin kafa- munesini beraherine alını. ve yorul~•· 
ıncı madde ile tecziyesini istemiştir. mlştir. Şuhuttan bir kısmının ifadeleri.: henilz merhuldür. b I k ,.an bir arama a"kiyle Ereğli sırtların 11 

ır sına yerleşen u şuur u arama aş ı se- " " L: ferde bulunan Inebolu vapuruna, tona· 
~anın fevkinde yük alınası için telgrafla 
emirler verdiği, AnUı.lyadan behemehal 
230 ton ~'ilklcmesi, nihayet en son uğra-

B. ZEKERIYANIN DURUMU nin istinabe .suretiyle bu tetkikatın ik- Tabiat sevgili yurdumuza bu euiz kö-
829 

bu nümunenin benzerini aramağn o· 
ltt ""' kiz ikinci teşrin 1 gunu semeresını . Kose 

Not - Bu madde 3 aydan 3 seneye malindC'n sonra getirtildiğini ve mese u mür hnz.inelcrini vermemi• olsaydı bu- k yulmuştur. Bir sonbahar mevsim• ~ 
" vermiş, Uzun Mehmet, Ereği inin ösc ~ d 

kadar nfır hapis cezasını amirdir. An- Istikbal vapunı süvarisi Mustafa ve PÜn yn "'Cnic bir endüstri hareketi ya- 1 d L d agvzı degvirınenine zahiresini öğütnıeı: 
.. <> ır nğzı mevkiinde i k ma en a;:ömürü a· k rı 

cak hadisede cezayı tnhfif eden haller üçüncü kaptan Ömerin lüstroma Tah- pnmaz veya sanıı)•ile•menin memlekete oiden Mehmet, dere kenarında gezer ı:_ 

.Müddeiumumi mııat•ini B. H ultisi iddianamesini serdediyor 

dıgı 1'"ersendi çiftliğinden 150 ton jelti- olursa bir nydan az olmamak tizC're hUk
ği alması iç.in tclgrnfla talimat vermesiy- medılir. 

le vapuru idare eden süvariyi manen ldd.ia tmıkamı diğer suçluların durwn
icbar ettiği neticesine varılmıştır. lcırmı :ıydınlattıkdnn sonra bunlnnn 

Iadiaruunede netice olarak Mehmet hfıdısede mcsuliyeti mucip olacak b1r 
Alı kapdruıın durumu aşımıdaki cUmle-ı durumları teshil edilemediğini anlatmış 
lerJc suçlandırılmaktadır. ve HaUtle S Hmin ademi tnesuliyetleri

- c Mehmet Ali knpdan, yolcuları ne karar v •rilmesini talep etmiştrr. 
rtnrmak için \lir g\ln.n ieşebbüı;le bu· 'l'EDKIKAT TALEBi 

fonmamakl berab-er, yolcuları kurtar- Birinci kapdan Bay Mehmet Alinin 
mak için denize vasıta indirmekten çe- ıhudafaa vC'kıli Avukat Bay Baha Nnsuh 

kinmiş, bu suretle ekendi manta!itesi· heJ. eti hakımey<' uzun bazı beyanlarda 
ne cörc> vapurda panik çıkmasının önil· bulunarak tevsıi tetkikat talebinde bu
rıil almıştır. Fakı:ıt bu tedbir batan Inc-
bolu vapurunda 14 kişinin boğulmasına 
ve 7 vat.nnda§ın da kaybolmasına mani 
olamamışttr. 

lunmu.,. ve lnebolu davasına umumi 

mahiy tte tesir yapması pek muhtemel 
olan bazı ı{şantta bulunmuştur. 

383 üNCü MADDE Suçlu müdafaa vekılı ınüekkilinin du-
Iddia makamı sih•ari MehmC't Ali kap- rumunu aydınlatırken bilhassa mahke

Wınla UçUncü knpdanın, bu kadar vatan- mcce t.ıyin edılen ehli vukufun haıırla
<laşın ölümüne sebC'biycl vermek suçun- dığı rapor üzerinde uzun uzaclıya dur

Clan Türk ceza kanununun 383 üncü mwıtur. Bay Baha Nasuhun itirazname
mnddesine uyularak tecziyesini istemiş- sine göre ilk tahkıkat tamamen tekem
tir. miil etmeden daha vazih ifadesiyle suç-

Not - Bu madde beş seneden !azla lularla şahitlerin ifadeleri alınmadan 
olmamak üzere ağır hapis cezasına ve geçm's vak'anın sebeplerinin ve mesul-
100-500 lira para ce7 • .ısına mahkümi~ leri varsa kimler olduğunun tahkikine 
yeli tunirdir. girişilmesi doğru olamıyacağını bildir-

" marını bulmuştur. .. 1• 

sinin ifadelerinin ehli vukufun tctkika- getireceg~ i faydn nisbetinde yahuncı h bir gün evvelden yıığnn şiddetli :s-sı; 
Eğer bugün plıinlı bir snnayilcşme n- ,. 

tı esnasında henüı: znptedilmemiş oldu. memleketlere para akıtırdık. murların sürükle'-·ip getirdiği moloz >~ reketi yapıyorsak ve eğer endüstrinin " &! 
ğunu bildirmiştir. Hatta mürettebat ve Tabiatın Türk topraklal'.ına bah ettiği ana gıd sı olan maden kömürü için hn- ğınları nra ında askerlikten ayr~~:ıi• 
zabitanın vak'a eSlUlSmdaki hallerini kömür en eti huzinesinin nnahtnrlarını rice par vermiyorsak bunu Uzun Meh- sırada kendisine verilen maden ol rı 
tespit ctkn bu ifadeler ehli vukufça ma- b" U 11... h dl b" T " k d b b 1 b çl rüne benzer taşlar bulmuş ve bu l ' 
lum olmadıTrı cihetle ehli vukuf rapo- ıze c zun me met> 

8 1 ır ur ço- me in u u uşuna or uyuz. ko""seagvzı derrirmeninin ocag';.ında yaka• 
b cuğu verdi. Zonculdok Halkevi, Uzun Mehme- <> 

runda sUvarinin maiyeti üzerinde ami- Uzun Mehmet. Tnbiati yenmek a ·ını din maden kömüriinü ilk bulduğu gü- rnk şüphesini gidcrmi tir. 
riyet nüfuzunu istimal etmediği ve bu- yüreğinde en taze bir heyacanla sakla- nün her yıl dönümünde, bugünü bir bay- 3 - Maden kömürü taşlarını bula; 
nun kendisi için kusur telakki edıfdıgi- U 1 h t h" k" ·e renk verrıı mış ve heyecanlarının ateşlediği atıkınn rnm olar k kutlar ve Uzun Mehmedin zun e me ıç ·ımse} guıı 
nlbeyanc~~~.A~~Gdaş~i~ ----~~---------------------------- dmmndecinby~~nıaradırm~ 0 
lerin şchndetlerinden, • \•azifeden kaç- nın tetkikine girL'imemiştir. Çünkü ken- minin mensup olduğu idareye mi, tel-ive ertesi gün dereboyunda okşama t.:n· 
mış bulundukları tespit edilen kiınsnle- difori bu lıusustn bibchredır1cr. Bu ;ı; kikat yapan ehli vukufa mı, yoksa hep- I dar uzayan zahmetli bir ara~tırrnııduıt 
rin de mcsuliyctlerini mucip bir ha1 bir gemi inşaiye ıııühendisinin işidir. sine birden mi gafletlerinden dolayı tc- j sonra bu maden kömürü pnrc;nlarırıırı 
gönnedıklerini ehli vukufu teskil eden Seçilen vukuf ehli içinde bu meziyeti csslif ct.rnemek ve bu teessüfü açıkça !koptuğu maden kömürü dumnrını bul· 
zevat raporlarında sarahat~n dermeyan hfiiz tek kisi yoktur.> söylememek her hangi bir vatandaşın muştur. . 

1 etmişlerdir. c995 tonluk bir gcminin ruhundan zi- ketmcdebilcceği bir his midir ? işte 
0 

zaman havza tarihinin ten1elı~ 
Bay Bnha Nasuh bunları saydıktan yad('! hir mikda.l'lnda merkez mu\·aze- IHMAL EDiLEN NOKTALAR atan bir J\f,dıse olmll':ı, Türkiye köınu' 

sonra sözlerine söyle devam etmi tir : neyi ihli'ıl edebilecek tadilatı yapan ida-ı Müdafaa vekili itiraz.namede bilhas- serveti hazinelerini meydana çıkııtıı~ 
- St>Çilcn bu vukuf ehli, ~hsiyetlcri re, bı:ı tadıl:ıtını bir pliınln tespit lilzu- sa askeri deniz nakliyat komisyonunun koca kilşif kazmasını kaldırmış ve zbrı 

itibariyle bu htıdisl'!de reyleriyl nm- munu hıssetmC'ml§tir. Bu tadilattan son- crkunıharbiycye verdiği raporda lnv- guldak havzasının ilk maden danııır•~ 
ha zayiatının yüzde 30, 35, 40 bulundu- ilk kazması, ilk kazmayı bu suretle .,er 

Suçlular 

}olunacak kirnscl('r değildir. Bilhassa ra yıll.ırcn uzun şefcrlcr yapan vapur 
ilk tahkikat esnasında ynpılan tetkikat cbattığı yıl içinde> yirmi sefer yaptığı 
üzerine o zamanki vukuf ehlinin verdi- halde geminin esns plUnında yapılan 
ği riı.ı><>run üç numaralı sualine verilen tadilattan mtirakıp ve mesulti memuri· 
cevabı, diğer suçlular vekilleri iUrazna- yet makamı olan Istanbul deniz ticaret 
melcrinde aynen kabul ettiklerini be- miidüriyeti dahi ademi malumat be
yan etmişlerdir. Bu sual ve cevabı çok yan etmiştir. 
mUhiındır. Fakat vukuf ehli bu nokta- Bu müdüriyetin muamelesine ıni, ge-

ğu halde Istanbul deniz ticaret müdüri· . b. 
mış r. , 

yetine verilen raporda bu mUdüriyete 4 _ Uzun Mehmet, bu keşfini 511rıı> 
bağlı fen hC'yetinin bu noktayı kaydet- bildirmek için dağarcığını sırtına ~; 
memesi tetkike şayan olduğu tasrOı k ti" '"k"" ·1c kar~dan lstıı 

mı~ ve ıyme ı yu u J " ,f ıı. 
edildiğini söylcmi§Ur. b 1 . . t" S Uzun Mehrne 1 

J • un gıtmış ır. aray, "eP 
YENI iFŞAAT I k .. 1 .... d k b"'yük det! 

h mem e et o çusun e ço • u • fııl 
Bay Ba a Nasuh bundan sonra şim- 1 k r· . kA ·r k" '"k bir rnükii · k . o an ~ ını, a ı e ·uçu 

dıye adar gizli kalan aşağıdakı söz. k . 
1 

k ı t 
ı . .. l . . verme surehy e arşı amış ır. a· 
crı soy emışlir : M h ut Jl 

- cDosyadn mevcut Izmir ceza evi O sırada Padişah ikinci ı a ın. e!r.l• 
· E ..xı·d h''k" il (Mut direkliirlüğüniln cgizlidir> kaydiyle ve mına · r ... ., 1 e u um 11 ren . i .;• 

l. ) U M h d" k"' - .. keşfırı 15 111 935 tarihinde lzmir cümhu riyet ım zun e me ın ·omuru çC' 
"dd ' ' ' b •• d d •• d"V" iltifııtı mu eıumumiliğine ynzdığı :tahrırat ve I u yuz en ııray nn cor ugu el 

melfufu F--ce palas oteli ıfırmasına yazı· kememiı ve burnu ucundan bir .st:~ll' 
lı Arap hnıili kli~ıtları okuyoruz. Cc-lhazinesini meydana çıkarıp kendı • ifı 

. d' kt" .. '"dd . 11·~ k 11 J;ııŞ za evı ıre oru mu emmum ıge ny-,beri olmadan saraya götüren _oc vııırı 
nen şunu yo7.ıyor : lstanbula gönderdiği adamlaııyle . • 

cDünki.i gün yilksclt katınızdnn izin M h d' . r· ld v (Leblebic• h 
alarak Inebolu vapuru kaptanı Ml'hmct 

e me ın mısa ır o ugu 
nı:. nda öldürtmüştür. Lıı· 

Ali He ı:törüşmeğe ceza evimize gelen t " 
dC'niz yolları direktörü Zekeriya ile di- fşte rnemlekele koca. bir s~r"c ede• 
ğer arkadası beraber olduğu halde di- zinesinin anahtarlarını nrmııgarı ··rdL''ril 
rektörlügümüz odasında görüsttikten ! Uzun Mehmedin sı: ltnnnttnn go 

sonra not olarak diye Zekeriyanın knp- mukabele budur : 
tana verdiği -Arap haıilcriyle yazılı iki Keşfini knniyle sulnmnk 111e~: 
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~ BiR VAStYETNAME 

kağıdın yazıları okunmak ve sonra 5 _ Uzun Mehmet keşfiyle rdı'1 
kendisine V<'rilmC'k üzere tarafımdan jlekete tükenmiyen bir' hazine ~ıch11ıi• 
nlınmıştır. Yazıyı okudum. Yazının hnlde Osmnnlı İmparatorluğu b~ ı:er BiR KARAR • N 

f ngütere mensucat fobrikalan birliği 
diye kadar kenarlan yirmi :buçuk san· 
ihcrin yapdnn k dm mendillerinin 

•• 

Lundan sonra yİrmi bCJ santim üzerine 
yapılmasına karar vcnniıtir. Bu 1-arn.r,, 
~ ve ıık bir kadının nncak yimıi bet 
..antim eninde ve boyunda mendil kul· 

lanahiteceği eaaıı üzerine ve."İlmi tir. 
Bundan sonra kadınlar a..""lık mendilleri
ni ölçer k nlacakl rdtr !.. 
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BtR TORKO 

Akpm olur hep beyazlar ciyerain 
Snbnh olur gih.lerini süzersın 
Bnna nisbet sen ellerle gezer in 
Aman Ali h nl baııımd n sevdayı 
Genç yaşımda zindan ettin dünyayı 

* Akaşm oldu :raknmadım gazımı 
Kadir mevlam böyle yazmış yazıını 

Sevemedim bir kerecik kuzumu 
Am n Allah ....................... . 

* Serin ırm klann yeşil söğudu 
Ynrim an sından almış öğüdü 
Evvel küçücüktü imdi büyüdu 
Aman Allnh ....................... . 

BiR ATA SöZO 

Sazd n nnlıyan z, sozdcn anlıy • 
aa öz.le mukahele t't 

e gün bir karikatür 

-...tttt·C· 

Bay avu at size ne kadar borcum var? 
200 lira .•• Bu da babanızı tanıdtğım için. 
Gene talllm varmış ••• Bereket ki bUyU~t babamı 

t ::.;nımıyorsunuz ••• 

BiR ICAD 

Bir Avusturyalı mucid; dermansa: 
hastalar için yeni bir koltuk icad etmif· 
tir. Oturduklan yerden kolay kolay kal· 
kamıyan hast lar bu koltuğun bir diiğ
mesine basınca oturak yeri 1'endilijinden 
ve ğır ağır yukan kalkmakta, bu su
retle oturanlan da kolaylıkla ayap bl
dll'lrtalı:tadu-. 

BtR FIKRA 

- Yahu .. Yemek pifinncsini bildiği 

halde pi,irmiyen bir k dandan dnha (o. 

nau var mıdır? 

Varda. 

Naad7 

Pitinnesini bilmediği halde pİ§Ü'cn 

kadm •• 

Get,.nlerde lngilıcrede 
Ramsden adında zengin 
rikatörü ölmüştür. Fabrikntörün vasiyet· 
namesinde şu satırlar '\'ardır: Cenazeme 

1 

istirak edecek herkese birer fıçı bira ve-
rilecektir.> • 

Cenaze alayının ne kadar kalabalık ol
duğunu artık siz tahmin ediniz .. 

BiR ŞAHiT 

Hıikim - Bu bayan ile bayın arala· 
nndaki kavgnnın nasıl baıl dığuıa §ahit 
imişsiniz öyle mi? 

Şahit - Evet.. tki sene evvel.. 
Hakim - Nasıl iki aene? 
Evlendikleri sırada ıahitleri idim de .. 

BtR MANi 

Keten gömleği eıuıiz 
Duramıyorum Rensir. 
Yılan girsin koynuna 
Nasıl yatarsın bensiz 

BlR BiLMECE 

Anası yaymn kadın 
Babası büklüm hoCA 
Kızı güzellerden güzel 
Ulu sohbetlerde gezer 

(Cevnbı yarın) 

kaptnna hiıdısc hakkında öğretici bir d . t"f d . U M~hnıed 10 
11 

•8 ne en ıs ı a eyı, zun ~ iv" 
yazı olduI;~u anlndım. Görülmek ve f' d d k 

1 
... 11oi 0ıı 

.. v· .. ın en on o ·uz yı sonrn ,, 
ona gorc gercgı yapılmak uzeri! sunul- ı1 d d" .. b"I . . G..ren bU :ı 
d y ın a uşune ı mıştır. ~Y k. d•• 

u.> l ktnn ı ı ıı 
GIZLEMEôE MATUF BiR dokuz yıl zarfında yolsuz. u ·,Me 

d bil · ,._ elinde 1 
d HAREKET ar ını mıycn, n arcı rs:ıtı 

• • tC I 
Avukat hay Baha Nasuh gem.inin 1 Türk köylüsü, harp gemilerın'"iırıık"''" 

garkını tahkik için 17.mirc gelen heyet darphane gibi fabriknlnrın rn~ pltırıdJ 
meyanında bulunan işletme şefi Zeke- yine sarayın israfları gibi ,.erg• . 

d 'şt•'· riynnın uıbitan ve müretteb:ıtın jfade- knmburlaşnn aırtındnn ö em• tftll11 

lerinde nğız birliği etmC'lerini temin 6 _ Mndenin keşfinden 80~: urıtl; 
zımnında her birisine ayn akıl verdiği- Mehmedin adı kısa bir znrnan ,.oft~ 
ni ve bunun sebC'bi kendisinin süvari- tulmu , keşfini kaniyle sulnyıırı 
~e çektigi telgrafların şahsı için ağır me- gencinin hntuusı silinmiştir. uİıJ ıırı' 
suliyetler t vlit edc>ceğine kanaat gc- 7 z ld k Hnlke\ i. kur ~ e ı.:ı-

' - ongu ı:ı )Jlll 
1
., tirdıği keyfıyetini ve bunun vak anın d b h.d. , 

1
• de ele ıı .... 

1 an sonra u i\ ıse,, urı .. r rı· 
esbabı hnkikiyesini ketme matuf bir te- 1 tapsaray ve yayım kolu u:ı ı.:ır" 1 i 
şebbüs oldui,'Unu ehli vukufun görmC'k' mulardan sonrn Uzun Mehme~ 111rıtı 1"ı 
· d' · · l t t } kc.; 1 Q J ıste ı ;mı nn a mış ır. dan ilk maden dıımı:ırının ıık 

Y . 1 "d f k 'l' · 'dd" · ofıır ıne suçu mu ana ve ı ının J ın- lS29 yılı sckız ikıncı tc rın 
cısınn göre yalnız siıvarinin tevkif edil- yılındn t pit r.tmi!ltir. . , uıı !1.1 ", 
mek suretiyle tecrit t-dilC'rck diğer vak'a İşte 

0 
nden b ridir kı L ı 1111 ılı\ 1 

eleınnnlarınm tecrit edılmeyi§leri hG- met millı im kahramnn oJı:ırtı~Jd•'" ' l 
disl'n in cereyanı ve tahkikntın kolaylık-1 H Uzun Mehmet günü 7oog 
la inkişafı üzerinde menfi tesir yapmı ıb )'ram olar<'lk kutlnnı\or. 
tır ve heyet hUkimeyi yoracak bir ı 

1
,. 'C7..ZZXZZ7.7J7.XZ. .pft 

olarak anlntılmı,ştır. z s t • k e '.! 
Netice olarak suçlu ınUdafoır vekili, 1 a 1i1 ddc 

1 arasında gemi inşaiye mühendisi bu-ı Guzclyalıdn. trıırn'rnY c~ ı el 
lunacak bir heyetin .scçjl~le 'ni ve tet-

1 
d 102 7 numaralı ,.e nltı; e' tı. 

kikat yaptırılmasını ıstC'm~tır. 
1 

bütün konfor! rfl 1 

nize ~, k·r ' 
Iddia makamı buna lüzum olmadığı lıktır. isteklilerin ıne.ı ıı 

noktasında ısrar etmiştir. 1 racaııtleri ilin olunur. 
Muhakeme tetkik için on üç ilk 

Evvelki bilmecemiz.in ha.lli : Bu~day.. ntma knlm~br. 



:J .:'>ON fEŞRıN SALI 1937 YENIASIR 

lllrdar. Meaud eürpriz4« temenni ederiz. plinlatbnnak karanndayız. harrik kuvveti olduğuna göre büyÜk 

PETROL ARAMA IŞLE.Rt 1 YENi TERSANE kıymeti aıikardır. Buruın için yühck 
Petrol arama mevzuu-. gelince mem- Oç Mnelik birinci plan devresinde Is· mecliıiniı:e bir kanun layiha11 takdim 

leketimiEde fimdiye kadar yapl(an ara• tanbulda eski tenane mevkiinde yeni edeceğiz. Diğer taraftan alakadarlann 
...ıar her ne kadar hemen itletmeie 1bir tenane kuracağız. Bu tersane bida- kredi alabilmelerini kolaylaıtırmak İçin 
~eii muhik kılacak bir netice verme· ı'yette ikisi beter bin tonilitoya kadar, bir plan dahilinde umumi mağazalar te
~ ele petrolculuk bakmundan kuY• diğer ikiei 1 000 tonilitoya kadar olmak sis ve varant üzerine muamele yapılma
~ addedilebilecek emarel«e tesadüf üzere dört gemi ayni zamanda İnfa ede- sını temine çallfAcağız. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • i TARiHi TEFRiKA i 
• • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••• PiÇ KURUSU 

edl .. iftir. Sondaj yapılan sahalardan 1 bilecek kudrette olacak •e yük gemni KANUNLARIMIZDA T ADILA T 
;-- Mardin vilayetinde, Adanada. yapaldaiı takdirde iıtihaal edilecek ne· ı Şef, bu künüden vaki irptlan ara
' ~ Ye va.. civannda 10 kadar tice tonaj balunundan daha üstün ola- sında bazı mevzuatımızda yapılması fa
~ baza müaait atruktürlerin menudi- cakbr. Tam randnnanla çal....,.ia bat- ideli tadil nya ilbelere de işaret bu
~ teebit edilmit bulunmaktadır. Bu ladaiı vakit günde bin bet yüz amele yurmutlardır. Türkiye yalnız umumi 
~ eeulı sondaj ameliyeleri 7a· çalıfbracak ve milli emek karplağı ola- buhranı göğüslemek kudretini göstermiı 
p.L..cWt;a mülıim petrol hazineleri bu- rak aeoede la.kal bir milyon lira ita- 1 memleket değil ayni zamanda bu buh. 
~ Wumnadaiı hakkında doiru bir zandıracak olan yeni tenanemiz ikİn<'i ran ortasında büyük milli kalkınma sa-
~ olabilmemize maddi imltin plan devre.uıde maltina aksamını do1 

1 vaıı davasını bapn ile ilerletmeğe mu-:"tur. Binaenaleyh t~~üf ~~eri• imal .~ecek .hale getirilecek~. . 1 vaffak olmuı memlekettir. Kanunlanmı-
arttumak ve taharri muddetinı ktaalt- Oiger taraftan mevcut tamirat fabn- zın memleketimizde her gün ilerliyen 

41- .!:~!~: ... !!~!!.'i.'! ... ~!!:~ 
BiZANS SARAYININ iÇ YUZÜ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oğlum buranın adına Bizans derler 
Bizans, için için kaynayan bir Fesat ve fitne kazanıdır. Herkes 
hepimiz bu kazanın alhna bir odun atarak ona söndürmefe çalııı
rız .• Maksat kiilala kapmalı, kapılan külahı elden bırakmamakhr. 

~ İçin eondajlan çoialtmak ve maden kamazla bavuzlannuzı tevsi için lstinye~: ve çeşitletcn ihtiyaç ve faaliyetler icap-
te61t arama enatitüeünün teçhizatını ye dok prltetini eabn alarak bu fabrikaya larını karşılıyacak tekillere getirilmesi 8atYekiJ Sokolaria, em SÖ- ainaa cqi nimete pçiıı .... Utiyonm. hnpa. - F ...... eledi, ....... ...a.ı ek 
el-.a.n. ona söre takYiye etmek il- ilaveye karar venniı ve pazarlığını lıi- 1 ve yeni yeni meVJ:uat lüzumu aşikardır. Achab ve Acbat ta ilk .... W....,. ol- rator .......a.ri ~ ve aonıc:ak içi. Mai~ Gel.. 
-...ımektedir. tirmit bulunuyoruz. . 1 Şef bilhaaa gümrük kanunumuza İfa· maktan memnmı ve 'mewtta. oı.rw.. hö7lece anecleniniz.. önde Sdkollırü, aıbıda Vuil ..ao.. 

. DF.NtzaLiôtMtZ Mühim limanlanınazda itletme servıs· ret ouyurmuılardır. Bugünkü ekonomik Asbat. oilanun konaimdan bafyeki-1 Dedi. Telda, imparator Oçüıncü Mite- dan aeçtils Ye bapelcilin ~oda.. 
.&e Şimdi arkadatla.r ~fin d~ ticareti terini ~ .~e. tahmil ;e ~liye ..,...,. : bünyemiz ve politikamızla mütenasip lin ...,.,.... seldi, yerlettL lin dnlMif ilanlerine ~ olan bemti- aa cinliler. 

allblı olan emidenne seliTonım. talannı her bmnın huauuyetlenne uygun olmıyan bu kanunun ve merbutu tarife Vuil. Teoqanm karcleti o&m.jw ...i. Vuile illetli" haris söderle baldı. SokolNia. ebafta kimle olawl .... 
Ş., .,_ l&iı d'.a ~ eoinft. ,,.._ fekillerde .mode~ett~r~rek ~~~ftanm cetvelinin bugünün ileri tekniğine uygun I memnun olmuttu. Ne de olsa kan.. Veba - Demek.. Dedi, ba alqam .. de ••• İJ'İce kanaat setinlidaa ,_. obsdw. 

,....._" le t.lınıfa dı de ~ olu ve dolayıaayle tarıftenna tenzıl ıçın ça· ! ,ekle getirilmesi için ciddi hazırlık me- imelle OllllD kenclUine arbk dipnenlJr K...... ,.....ela r.tuıt eclecelrp..j• • Vasili ele kar.- ob8tt1I. 

'11.w,. ......... tareti .,. IPOl9 ile lapnalara devam edeceğiz. l eaisine bqlanacaltbr. etmiyec:eiine emindi. Vuil, ~ finsirdefliii ve biraa - Vuil.. Dedi. Sö,li,ecelrlaimi Pl-

- ':-i d?"ir-7 millet !eliftiı~ bW- l~bulda modern t~ta ~-i·k 1 Bundan baılta ıigorta işlerinde bir ta- Teoqa. mi samandanberi k•lbincle ela hopna Pi- Telrlap halda: Lllk aalapcak bdM- ...a.wn .. Beni .U.. 
~· .• .~ ~ tran11t ea~ar da yapacak .~ır . komur 

1 
raftan sigortaların emniyetini arttıracak, ve bfuancla Vasile kM'fl biuettiii nm- - ~or musunuz yoksa 1 le.. n-... İıçtea İçe ka~ bir filM, 

b ıa, de-11cilii! ~~mil- depoeu t~.olunacakbr. ~ager !ımanta-ldiğer taraftan sigortaalıiın umumi men-lbabbetin .....,... timdi ennifti. Buma- Dedi. Telda: • fesat Ye eatrica 1r.e..-... H.U., ...... 
.... oa.M elif. •wla ft oma as -- nmazda ihtiyaç dereceaınde ilkeleler faatlerinden memleketi istifade ettire.1 babbet, Lir kadmm bir erkeğe kartı duy· - Evet .• Dedi. Kukanıyoram. Seni ta İmpanılor valde ............ '" ... 

........ hotrmsıh,a.• yapmak mevcutlan ı.slah etmek ve bü-
1 
cek hükümleri havi bir layiha haztr-: duP baria ...,.ela dejil. bir "-detin ber sin ve ber aa .......... ~ ya· raf olelaia hawe berkea ve IM111•ni• a.. 

Türk milleti Atatürkün bu işaretini tün bunlarla beraber memleket~e de- lamalttayız. Yukanda izah etmiş ol-! karclefine karfl biuecleceji kuYYetli bal· mmcla sörmek ~cww.. kaun• IÖnlNID8li için alt.u ~tef-
Onun her işareti gibi kendi öz arzusu. niz sevgiaini yaşatacak olan denız spor- ' duğum ana prensiplere ve tatbikatına 1 ela.. Vuil, kafumcla birik projeü. süle- 1eriL Maksat ise ldiliıla kap....k Vfl7a ka-
~ ruhunu da kavuran bir öz dilek gİ· lanna teşkilatlandırmak ve himaye et· ' ait bir takım kanun layihaları vardır ki 8a itibarla o ela memnundu. rek cenp .enli: Un kiiliblan eld .......... ,,..L e. 

9eYinçle karplam11br. Onun her ira• mek kararındayız. 1 peyderpey yüksek t.J.:dirinize arzedile- Vuil ye Teoaya keneli konaldmmcla lnpDah bir sin selir .. O ela olur. ~ -L .__~.....ı! ~•-- L-!..... ~::....... 
d_. a,· b · .,. · d b" .. b. ili t DENtZ MAHSULLERtMtZ 1 el v-..:ıı ~-- ......_ 11te en ,,_ ~ - - ....--~ ı u iateguun e utün ır m e • .. . ceklerdir. Bunları hemen burada tada.Ja y.............. eTam etmekle beraber -. 1Ua7u... ~- niifusam w.k ail • Bir •alq ualeti 
~ ıu.. Ye muhabbet birliğiyle benimse- Memleketimizde ~~ak v~ auoge.r gı- ihtiyaç görmiyorum. 1 sak ..k ba1upnaia. konapnaia karar yer. Evine Pleceli ,.de dojna batYelö- nin had .......... :.ı. ... Beni ..-,... 
~en fiipbe yoktur. T opraklannm ı bi deniz mah.ullennı degerlendumek DEMlRYOLLARIMIZ 1 diler. • lin konajma sittL Sokolariaia adamlan 
-._ deniz olan bir milletin hududu. hal- hedefi ile hazırlanmıı olan bir kanun Arkadaşlar \ Teoqa sqi affebnitti. om. arbk ~orlarclt. ı. tutu.. F~ ~ da dalla~-
~. kudret ve kabiliyetinin hududu de- proje.ini yakında yü~ meclisi~ •u: Nafia sahaı:mda şef; cümhuriyetin ilk BirfMrine d&paan. birbirine kin belle- 8apeki1 daha plPMmit ol-ekle be- Ve~ ~ılecl ... ~ ~ ........ 
-.ıttir. nacağmuzı kaydedenm. Bu proıe aynı senelerdenberi dikkatle ısrarla üzerin- Y• ba '-t kiti tilndi birbirine çok sal· ...._içeri alcLlar. Vuil bir ıailılet an-~ lü-= .:--i ~ 

TGrtc milleti Şefin iradeei iltikametin• zamanda it kanunumuzun hududu. h~- de durduğumuz demiryolları inşaat si- lun bailaıla '-ila "doet o........... neei ile söırlifti. e ~oıw •. ..-Cll •' 

de böyle bir eeftyfl7'e varınaia bundan ricinde kalan babkçı tayf~~ aıt ~u- : yaseti hedeflerine ulaşmak için durma-1 •n Sokollll'is seç Yakit pldi. UI. anla,.cak ~ delil .. ~ 
~ millt bir vazife olarak tahakkuk kümleri de ihtiva edecekbr. Nihayet ~- 1 dan başarı ile tatbik olunacaktır, direk-! Aracl8la çok pçmemiftj. ..... çok YOll'M" d&a&Mnli sörii- beni~ yalna lmpal'at~ wruhlir. 

~~e.koyul~br. Hülr.ümetin ~ ~ fin raayon-:ı çallfllUl ~~n ve haYUını lifini vermişlerdir. 1 Bir sün batnldl. oila v..ae baber ....... ~ ~ clıpncla düpnenlwma .. 
I~ takip edec:egı hareket. ve ~ller• ~uvvetlendırmelt hedefi ırptlanna ge· ı Bu direktif şimendiifer inşaatı işle- yollach: • Vuile~ • • • nan alerlümde clmmadan ~ ... 
I ~r~ edilen mevcut denız m~~ hyo~: • . , rinde rehberimiz olacaktır. Sivas Erzu- l - Bu sece beraber ve çok mübim - Cinlsim ~· Dedi. bilir~ C~ ~· Şa• methar. pce 1 ...ao-
e~ bir elde ~oplamak ve bır pl~n :u~ıyede hayat ucuzlugu memleke.~ın I rum ve Diyarıbekir, Irak ve tran hatla- ..,._ konapcaiız.. Bana gel.. Fakat arkamcla mtilammu alacak bll'lll ~ ciinbüt üemmde benim~ - aleJ 
~hilınde çal11maga sevketmek surehy· j•erılmlf bulunduğu kalkınma ve e~dus· , rının inşaatına mevcut kanunlann ahka-1 Vuil ele bafvelôl babua ile batbafa olcl~a da bili,onan. Bmıun için mem- binde bamianmalda olan bir suikast 
e haşlıyacakbr. Yükselt tetkikinize am trileşme savaf1 bakımından da tes19 ve mı dairesinde devam edeceğiz. Bunlar kal..,.k, onunla konupnak. Biumm si- nanum.. komplosunu babfr venneie gelmiftim. 
~e~dest bulunan deniz bank kanunu pro- muhafazasına birinci derec~e ehemmi-; haricinde meseli '•ırdur - AntalyaCibi yuet dalaverelerini ondan öirenmek ia- Vuil, babr.anun bu sözlerinden bir-- - Komployu yapanlar kimler? 

::- hu neticeyi temin etmek maksadiy· yet ve~~m!.z lazım gelen b~~ ~ev~d~~· I inşalarını tasarladıgınuz hatl:Uı ve bü- tiyordu. • . . . ,ey anlamadL • . - Ba,ta imparatorun amcaaa olmak 
hll2ırlannuı bulunuyor. Bunun ıçın uç sene evvel Turkıyerun ı ... -1 yük limanların inşalarını ınalı ve teknik l Sokolariain davetini fırsat bileli. - Ne demek lati,onunm? Declı. Ne üzere bir takan ordu erkim.. 
Memleketimizin zirai ve sınai hayatın• tıaadi bakımdan tetkik ettirilmesi mak- imkanlar dairesinde v e ekonomik, as- Sarayda, imparatonm im: karclefi sibi bir tehlikedesiniz. tntikanunm kim - Komployu demek Bardaa idare 

daki inkişaf ve memleket iç piyasalan· aadiyle Amerikadan getirdiğimiz heye-t kcri ehemmiyetlerine göre, sırasiyle ele Telda,.: ve kimden alacak? ediyor? 
n'.n deniz ve kara yollariyle tedricen de- gibi ilmi bir heyeti tavzif ve hayat pa·1' alacağız. i - Ben biraz rababalandun. Bu se- Bapekil: - Evet o .. Ve o, adamları ile bera-
lliz Yollanna bailanmasındaki ilerleyİf halalağı ve elemanlarını birer birer tes- Bundan başka lstanbulda Sirkeci V<?' .. • • •• • • • • v• . . .. ıber o gece benim katlime karar vermit-
Ler memleket sahilleri arasında hem de pit ettirerek radikal bir mücadele planı Haydarpaşa istasyonları arasıl).da feri-• ~terilerek. m~arrik v~ mute~arrık 1 ~ tahakkuk ettır~gız. Bunun açan yu.ı: ler .. Beni öldiireceld• .. Buna 8iıeoclim. 
ll\ernleketten dlf&rlya ve dlfUldan ınem· •yapacağız. bot yolu ile doğru tren rabıtası tesisini l :pıubayaasına ;yuksek meclisce m~~ kilonaetre kadar bır kaamı ~Jl\lf olan Cinayed.w ne wn ppacslder; bil
~ olan münakale ihtiyacınuZI gün- KOÇOK SANA Yt ERBABINA KREDi ı tahakkuk ettirmek kararındayız. Bunun b~uştu. ~ılit nisbetler~~ekı 652 kilometrelik lran tramat yolunun ......._ H• Wde pc:inı1ıi,eceld.-, 
~ IÜne artbnnaktadır. Bu mesud in- Şef küçük esnafa ve küçük sanayi er-

1 
muhtelif bakımlardan menfaati aşikar- ta!'"'ini 8f8D tezayüd .b~ esas ~~e memlekette batl~nmıt v~ bqlan~cak aıa- Vilua tecllMrli banlret ~onma. Yalo 

~f bizi milli kadro ve esuh bir plin babına muhtaç oldsları kredileri ko- dır. mübay~ pllıunı tevsı ıınklnmı göster-, falt yollann geçıt vennıyen nelUrler ve nu: aokala çalmn,-onm. l>aitwDdelı:l 
~inde küçült kapotaj vesaiti ihtiyacı. layca ve ucuzca verecek bir teşekkül vü· l Şef demiryolu hatlanmm iç sahalara mek_tedir. . . büyült sular üzerinde inp•na veya ta- mahafalanmclan ., • • a 8- ralmm 
ı..:, ... - . . . Diğer taraftan istihsali.tımızın yer yer · dil' I" "rül 1-·· rü 
~ lr.apotaj veaiti ihtiyacı ve bunlan cuda getırmek ve kredının normal prt· ı bağlıyacak ve bu hatlann biran evvel .. . . . . . mır veya ta ıne uzwn gu en a.op • baydatlar mel'mı kararlar.. basin ol-
te · . . . . . . . tezayudü ve pıyasa telr-:x.mın memle- ı d'" • h • '- ı "'in edecek milli teaiaat ve teçhizat lar albnda ucuzlatılması dırektıfını ver· mılU ekonomik kaMunmaya azamı hız· . . ·~ . er ve ~e~ um~ ve -~\W a.ar~ yo • mana yann muhakkak tatblc edeceld .. 
ll\e~an üzerinde ehemmiyetle dütün· I miılerdir. Kabul buyurnıuıt olduğunuz metini temin edecek olan karayolu inşa· ( k:~ :işafı kara ve denız yolls:ile ge- lannın bar lllP planını vucuda getirece· dir. 
laleie ve çat11mağa ~vketmelttedir. Halk bankası ve halk sendikaları kanu· J atı önümüzdeki devrelerde teksif ve bir ,{ 

1~: gere~ d~~ d~olla- ii bütçe imünlan niebetinde peyderpey 

~Ecnebi kumpanyaların aralarında bir- nu malUnıunuzdur .. Memleketimizde di-
1 
planla tevsi edilmek lbımdır. Her böl- rılmmız lnat tesı:ı edilmiş ve edilmekte tahaklcuk ettirmeğe çalıpcağız. Bu me-

d . .. 1 · "h · •. • o ası ya ız faalıyeti artırmakla kalma- d •-" ··ı r kanununda muh vakit valtit • .::L--L navlun em· ğer sahalar a çalışan kredı mueıısese e-
1 
genın ı tıyacına gore, ıstasyonlarda ta- h b b . yan a fOle ve a.opru e • 

....__ 7~ ınış u u at merkezı olan sahalara tesa- l'f baı- mi d • " d .. v.. .. 
~etmek istemelerinden ihracat piya· rioin çoğalmakta bulunmasına rağmt-n mamlayıcı tesisatta yapılmak ve muhte· düf' ed . •-- nl . tahmil te ı "-1 ar an zarurı gor ugumuz 
.___ ı . k- .. k k . . 'l'f 11 ııı.- .b. k' . . en ısldbyo arda silo ve ve b t d'l•t . . . . .___ı. meclise bir la ·-.z rnüteeeairdi. Milli iktisat menfaa· bu çetıt uçu redi ihtayacını tatmın ı ma arın azımı gı ı sev mı temın e- tahl" . azı a ı a ıçın yu~ • 
ti-· \ .. ı k k ile • ıye tesısalı ve taze mcyva ve sebze . ..:L il .. ed - · y ı · .... 1 -aq de bu yönden tedbir almam.iZi icap yolu çok dardır. Bir kaç kredi mues9C· dece le n şartlan haiz vagon rnevcu- 1. d . . , . 7uıa e muracaat ecegaz. o ın,,_ 
-.:___ • . . . . . . . d art k . . if' . ve emsa ı ma delerımız ıçın soğuk hava b- ._ d h • 'd 1 · uhaae· 

~~ --llaektedir Bu itibarla milli tilepçili-j•e•• ıstasna edılırııe bunlar ıçın hemen unu ınna zanıridır, dırekt ını ver· t ... :b U k::;ı.· _.J 'k' b 
1 

a&unm an uauaı ı are erın m 
· . 1 rd' en• a ı cuı vagon tt!'Uan ı ve un ar Ben ..... n--~ b kil lmak Birinci ve iki · Sül · ocakla -yük.ek teknikle tqkilatlandıl'- hemen gizli tefeciden baıka müracaat mış e ır. . . h 1 . . . . . o unern oaruaa llfVe o nca eymanıye n 

lb....ı.. ı F''L-1.:ı.._ d 1 . f ıçın usus suretle naklıyat tenunı ihti- • __ _._ _,_ .....__ ela. C!- da lik it · · ---•-L- · . -.,. çallf&Caiaz Fakat bir inhisar te9iai edilecek kapı yoktur. Halk banltaaı ve ıuıa-.-a ev et demıryolları şebeke- 1 da _ ialeJ'ec:ea ve -ca.ur . ~saray • sene onsreeuu Yapauf. ıınmuaıı:ı&etia 
diitüıunediğimizi. derhal ilave edebilirim. !Halk sendikaları bu bo,luğu doldura· miz her sene inşa edilen ve satın alınan y;!ıar~~ berabe~. d~gu~u.ştur. Bu an.. imparatorun itimadau kauDIDlf .bir ibtiyaçlan üzerindeki temennileri teepit 

"'-a. tenanel · · · ttiiimiz caltbr Bu banka ve sendik.alarmın eaftS yeni hatlarla bugün yedi bin kilometre- a lmasa e vagonlu komurle ışlıyen kul- aclamm... Cöaiinü açacak olunan Bizan. eylemiştir. Birinci Süleymaniye ocaia 
14 erıne •panf e ı· · 1 ı..-ı:... lm t Ş b k .. . d ki lanı mı ve bu suretle süral ve mas- L.. _,_..__ f ''--elan __ ._ ~•ıı. b--L ı v N et. .. elild . ıuL"L 

Yeni yolcu vapuru k.apotaj ihtiyae1mı· mukaveleleri küçük kredinin hususiyet· ye ucaue; o uş ur. e e e uzerm e aftan dah f 1 • • kul _. uu -- ye eeau.nn ıı- - .,.an agana uar uy erme ~ 
~ t.t.rılne kafi '"'elmiyecektir. Bu noltta-ı leri göz önünde tutularak hazırlarunıt- muharrik vesait milttarı memleketin rl l b~le k a ~~un ~esa c er .. ıçmh 'k- atiftıde edebilinin.. Hem benim intika- met Yurderi. Şevket Genç. Nuri Sipahi. 
.ı_ .. • 'ktisa.J~ b" . d h .. rt anı a ı ece muııarrilc ve muta arrı al hem el L~-•-!• bil 1 Meh ö T"" '- del l'u N -. cA. 111 t t · 'd rt tır 1 umumı ı UJ unyesın e ergun a - 1 d manı il' e ....... cau e o unun.. met n urıı•. ese auere \m'et 
tar evcu onaıımw yem en a • 1 ak 1 ink;~~r k . vasıta ar an tasarrufu ehemmiyetle tet- . . S'pah' Şe--'- Gen (1-' • Sül' 
~ lüzu b' t h 1· d d • Küçük kredi meselesini hal isinde dev· 1 m ta o an ~a cevap verece nıs- ı.:L ed - . . . . Oil..... Burası Bizans.. Burada belJeY Nurı ı ı, v~et ç. unca ey• ""· munu ır zarure a ın e u 1 ' v,u. JUA ecegız Bu ıhlıyaçlan hazerı ve 

,,.,.Y°'1az lhtı" 1 .1 . d h'I letin iktıııadi oldum• kadar içtimai olan bette deguuır. Hatlarımız pek yakın bir f . . ·1 olur.. maniye ocaiı b.,bnlağma Halim Bilgin. el • yacımız o an gemı en a ı • ı .. - . b' k'l . se erı vazıyet er bakunından bir kül ha- . ,,,. • 
)' e >ap1nalc prensibine çok kıymet veri· bir mükellefiyeti de vardır. Şefin emri· ı a~ide on ın ~. o~elreyı bulacağın:- ve iinde mali imkarı1arla telif ederek plln- B k J ' muhuap ve aekreterlapne Akif Yılmaz. 
~. ~ni yerine getireceğiz. Normal tartlar al·ıbılhassa bazı buyuk devlet maden ışlet- 1 _ _. v B . . b" ııı. ih .1 QRVe İ ın üyeliklere Makbule Sevi,man. Melunet 

h i 1 . . . til tt'ğ' k 'f f ~.ıracagız. unun ıçm ır 1AY a ı e y A•-• F . Şe al d I '--l''-I Ah 'Yleınleketirn' d b' • 1 d . tında kredinin ucuzlatılmasına çalıtmak me erının ıs zam e ı ı esı se er ve .. .__ k 1' 1 . D~ Millet Meclı·-· d:-1..! !.....LI- ııuı, eyzı n p, e eıu: ı&. ere • 
--.._ ız e ır an evve f'mır 1 'l 'hf . 'k yuıue mec ıse ge eceğız -.-7 - -·--- - Melun AL:_ re. Yii tesis etmek için earfedilmit gay- hususundaki direktiflerine gelince kre-

1 
vesaı 1 .ıyacına n~ren mevzu gıttı ce · ,_ • ~ ....,imiw Fann- met özsir1rin, et ~ Fazli Tan 

ti-. iat~d f •V• "h' h d R d ' d· h '-k k tt' •- . t d·v· · eko· husust hır ehemmıyet almaktadır. Ev· YOL POUTIKAMlZ aeçilmitlerdir. 1..:.... ~ 10 a ettı.gı mu ım e e er en ı ta aıır. u e ırmeK. ıs e ı~ımız 1 • ı..___ ki -~ ••eceiia-
""""'i de b id' I . ·L· L- ik .11• k lb f ı· t' ·n mu· velce işletme W1.Nlitı fazlaları karşılık. Şefin yol İnşaab bakkandaki işaretle· Tebrik eder muvaffakıyetler dileriz. zaten u ı. fi ıa.ı eeuepten nom mı ı a nma aa ıye ını • _ _ __ _ _ _, 

-Bitmedi-

C. H. P. 
Ocak kongrelerinde 
C. H. P. ocak konpeleri bawlamlfbr. 

_, pann.aiındaki elmas yüzüKü çık.armlft hamama gider. Kunuuun bapna ceçer .•• kulağına gid«. 'par. Sahte müneccim de diğer cariyelere: 
göbek tafinın üstüne koymuı. cariyeler• Yakanmaia batlar. Tam bap eabunlu ol· Cariyelerine: - Ben yann •raya gelir, remil ata• 
den biri yüzüğü görür dayanamaz. duiu bir 11rada hamama kadın, natır ka- Filin yerde Çekirge Mehmet adın· nm. Yüzük nerede İ9e bulur, çıkarırım. 

- Bunu buradan çalsam kim anlar.. d111 yanma gelirler. ela ...... bir müneccim vanmf ... Ona' der. 

E 1 Z 
Diyerek yüzüğü alar. Bafllldan birkaç - Haydi ..• Dedel' ... Kalk çabuk bu sidiniz ... Remil abla ••• Benim yüzüiüm f Ertoei sün olur. Çekirge Mehmet aa• 

Vve aman tel uç çıkarbr ve yüzüğü eaç teli ile•· kuma bapndan ... 8aeka ,..-de~ ... nerede ~nia. Der. Bunu duyan ve raya gider. 
.. rarak hamamın bir deliğine saklar. - Ayol der ••• Ben ba kUl'll&F• • laüldimclana kmmn yüzüiünü çalmıt 1 FJine üiJt ve kalemi alır. Sözde remil 

Hükümdarın kızı yıkandıktan sonra önce gelip oturdum. Tamun )'lkamrken olan cariyeyi bir teli.t alır. Öyle ya.. Bu atıyormut gibi vaziyetler takuur. Niha· 

1 d 
yüzüğünü arar .. Bulamaz.. ıimdi ne diye kalkayun. Bara,. ben kal· methm müneccim hakikaten Yüsüiü ça· 

1yet: 

Ç ı• n e ______ , Meğer bu yüzük çok kıymetli ve hatı· kınca kim gelecek> a..... ~endiei olduimm bilir ve .öylene.. - Sizin earayuı kümesinde hiç siyah 
_ ralı bir yüzükmüş.. Her tarafa ararlar, bu· Hamamcdar: l-lültümdann luzma: kaz var mı) 

_ 2 _ lamaz:lu. '- üzül el- 1~kümdann müneram- U.... - CarİJ'elerle ben de gideyim... Der.V. D ..... 
Kız çoa. ·· .. ür. Saraya gtlince iti hü· g ecea. de eeni onun için kalclmyoruz.. Der, izia alır, cariyelerle beraber gi- - ar... ener. 

flA.LK MASALLARI 

B 1 k k kümdar babuma açar: Deder. der. Çelürp: Meluneclin eYiae Yal1llC8 - O kazı buraya getirin ••• 

a 1 Çının arısı - Şeftetli babam. der, sizin iki tane Bu muamele kadının çolt aimna si· bir fuaat bulup yalmz olarak onun ya· D«. Giderler, kaza tutup getirirler. 
mewbur ·münecciminiz var. Bunlara bo- der. Akşam evine gelince kocaana tut· mna yaldafll': Çekirge Mehmet biçaiuu ~- Kazın 

..,. yuna ve bol bol ltUUlf veriyorsunuz. Ça- twur: - Amaa ... Der. yüzüjü ben çaldım. kaf uını ite.er.. Ci;pünü yarar ve kur• 
"&rı-.lll '- vl L- tl y be ı--L-.JI ~ b n ne a.adar hasis, cacırloz, acu- ı ag ıyor. iınn benim .. ,.me i yüzüiüm nerede, - a ni boşayacaksan veyahut 8ell Sakan beni ele venne.. -.~an bülr.ümclana luzuun kı]tllletli 
~r ka4tn olduiunu anlabr: Acuze k~dın ~~dim olur .. ~lur ama ne onu kimler alda. remil atıp buleunlar .. de müneccim oltıeakun .. Renden apğJ. Kurnaz Çekiqe Mehmet vaziyetten ia--l)'iizüiünü Çlk.anr. 
~ ,~f ~~1er İltiyor ki ... Der. Bun· ,fayda ... Hıç dcgıls~ ufacık bır ev ~l~n Bu kadar Jeyi bulamazlarsa onlann mü· lak kadtnlar hamamda müneccim kana- tifade etmek ilter: Herkeein ba)'l'etten pannajı ağzmda 
l'e h ~ unkan haricinde ..• Fakat razıyım dene de hır daha balak gorun· neccimliii neye yarar) yaz diye böbürleniyorlar.. - Peki. .der timdi yüzük nerede> 'kalır . 
... ...._ Patun iti teninden kurtulmak için mez... ·Bu sözler üzerine hükümdar iki mü· Adamcaiız: - Hamamda. saç teline •mı bir de-

1 

Bunun üzerine bülr.ümdann kw baba-

&.... ~söylüyorum.. Çekirge Mehmet neccimini çığınr. - Yahu ... Karıcığım insan bilmedi- likte... ama: 
- \aft uı:erine balık: - Kmnun hamamda yüzüğü kaybol· ii fCYi naaıl yapar) Ben naul müneccim - Sarayda hiç siyah ku var ma) - Şeykethi babacığım. der, senin 
C>iy ~huna çok ziyan getirır. - l - du. Kim aldı) Nereye gitti) Bulun .. Der. olurum.. - Var.. mutlı ve meşhur müneccimlerin hiçbir 

ereltd. Se h f U-t; en12e dalar. Kaybolur. Evvel zaman içinde, kalbur eaman Müneccimler kiiıt ve kalemleri elle- Dene de para etmez. Çarnaçar eline - n amama git. yüzüğü al.. Bir' İf beceremediler. Bu adam yirmi dört 
>•r•lt hr .balıkçı bundan birşey anlamı- içinde, öte vurdum palana, beri vurdum rine alırlar.. Remiller atarlar, fakat yü- kağıt kalem alır, uydurma tarafından iti hamur gibi ekmek lokmalUUll içine ko· •saatin içinde benim ~Ü buldu.·• t. !Icr1 d·· ı 

il h oner. Bir de köye ... Kona· palanı. size söyliyeyim koskocaman bir züğü bulamazlar. münecc:imliie döker. yarak siyah kaza yuttur. Ben gelir, kazı Şimdi sen iki müneccüniai adet.. Onla· 
~ lto.:~a Relince ne görsün .. O kosko· yalanı vaktinde ve zamanında bir hü- Onlar yüzüğü aramakta olsun.. Bu Kansı da diğer taraftan her tarafa ko· keser, üçnden yüzüğü çıluınnm. Hem 1 nn yerine bu adamı müneccim bap yap 
~'lld, lln, uşaltl ran, muhafızlann yer- kümdann bir km vamılf.. memlekette bir adamcağız varmJf. .. Adı caaanın meşhur bir müneccim olduiunu yüzük bulunur hem de kimse eenden fÜP- 'Ye onlann ikisinin de maapnı bu adama 

• Yeti r o . kamı da eski köh- Bu kız bir gün cariyeleri ile birlikte da Çekirse Mehmetınİf.. Bir de Un. I yayar. 1 he etmez. : ver .•. 
T'llp ; inin esiiine oturmus hamama ızitmis ... Hamamda yıkanarlten 1 val'IDlf.. Çekiqe Mehmedin ku.. bir Kiin 1 M-ea. ailaaFet bülr.ümclara lmmm Cariye Çekirge Mebmeclia dediiini ya- Hülr.ümclar luzuuD dediiini yapar. 
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a ar ve ar 
aı&lııml!~~~~a:l~l!Bıı..:lıma:ıııe.a: ..... ı::sa:fOlliliiEilıiıı:"iııM.IİSiiıılmlili~~ • 

ayvanların insanlardan gördü 
onl a tiyatr s ne • 

ın e 
leri muhabbet 
e sineıİıada 
jştir •• • • mu ı ev ır 

Köpeklerin insanlnr arasında bulduk
ları muhabbeti, onlar kadar <lcğilsc bile 
onlara yakın olarak kediler de bulmak

tadır. 
Ve kedilerin <le fare avcısı olması ba-

kımından insanlara faydalı hizmetleri 
dokunmaktadır. 

Kedilerin avcılık hislerinin arttmlması 
için birçok yerlerde müsabakalar tertip 
,.dilir. Birinci gelenlere hediyeler verilir. 
Maksat ta herkesi cins avcı kedi yeti~tir
meğe sevketmektir. 

Londrada İngiliz hükümetinin re:ımi 
fare avcısı kedileri vardır. Mesela baı
vekılin Dovning Streetdeki resmi ika
metgahının bir resmi kedisi vardır. Bu 
kedinin ndı Ebenzerdir. Ve vnz.ife~i bu
rndaki fare ve sıçanları avlamaktır. 

Adliye sarayında farelerin amansız 

duş.nanı olan Nijer ve Sen Pol katcdra
lının yine resmi kedisi Tibbi fare avcı
lığında mahnretleri tecrübe edilmiş ke
dilerdir. lngiliz kanunlan, niuımlan Tes
mi dairelerde, katedrallerde, müzelerde 
gece devriycainc çıkan bekçilerin refa
katlerinde mutlaka kedi bulunmasını 

ilmirdir. 
Şimdi Fransız mebusım meclisi reisi 

olan B. Edvar Heryo Liyon belediye re
isliğini ~ııparken Liyonda fare ve sıçıın 
avcılığı için. kedilere mahswı bir (hara) 
açmıştı. Farelerin imhası yalnız onların 
kemirici mazarratlım için değil, ayni za
manda birtakım sari hastıılıklann n~kil
lerine ve sirayetlerine vasıta of malan ba
kımından da faydalıdır. 

F ransnda kedi merak ve modası c;ok 
e:ıkiden Kardinal Rişliyö ve Mazııren za
manından başlar. Hemen herlük<' evde, 
her zengin ailede mutlııka bir Ankara, 
bir Siyam, bir İran kedisi bulunur. 

PAPACANLAR 

Papağanlar bir zaman çok :rağbette 
idiler. Kedi ve köpekler papağanların 
evlerdeki yerlerini aldıklarından §İmdi o 
kadar fazla miktarda ve piyasada gö
zükmiyorlar. Sabık lngiltere kralı B~in
ci Jorj papağan amatörlerinin en aon
lanndan biri idi. Daha veliahtlığı 2.ama
nında Port-Saidden Londraya gelirken 
beraberinde bir Avusturalya papağanı 
getirmişti. Seksen yaşında olmasına rağ
men h&Ul genç görünen ve adı Şarlot 
olan bu papağan Beşinci Corc ölünceye 
kadnr sarayda ve onun yanında kalmıt
tır. Krnl nereye gitmiş ise papağanını be
raberinde götürmüştür. ŞarJot daima 

I kralın hususi odasında bulunur, çok va
t kit hükümdarın omuzu üstünde tüner ve 

uyurdu. Hükümdar çalışma odasına ilk 
defa girmiş olanlar: 

- Bu da kim oluyor} 
Diye bir sea duyarak hayrete düşer

ler ve sonra Be§ind Jorjun gülerek pa
pağanını göstermesi ile hakikati anlar
lardı. 

Marki T avistokun bir değil, hemen 
her çeşidinden mükemmel ve canlı bir 
pnpağan kolleksiyonu vardı. 

Nevyorkta, Amerikanın en bi.Urük ve 
en eski hayvan ticarethanesi olan Lui 
Ruhenin dört muazzam binıuı tıklım tık
lım sıcak iklim hayvanları ile doludur. 

YILAN MODASI 

Şimdi Amerikada başka bir hayvan 
modası var. Du moda .. Yılan modasıdır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

o Si emada 
lngiltere hükümetinin resınen 
kedileri vardır. Bıı kedil .. ~rin 

fare avcısı 

hükümt~t 

Köpekler tıpkı in
san artistler gibi 

dairelerinde gece hekcj eri ile birlikte 
nöbet beklemeleri mecburidir 

makyaj yaparlar 
ve kıy af et değişti
rirler. Holivudda 

adet sattığını iftiharla söylemektedir. 
F otografçıların teşhir için camekanla

rını süsleyen resimlerin ekserisi kucağın
da bir yılanla resim çıkartan kadınları 

göstermektedir. 
Sinema yıldızları, cins yılanları ku

caldanna, omuz.lanna ve göğüslerine ko
yarak poz almaktan hem zevk duymak
tıılar, hem de böyle pozları kendileri 
iı;in birer reklam vasıtası aa~aktadır
lar. 

Kadınların yılanları sevm~İ ve yılan-
larla kndınlar arasında bir yakınlık bu
lunmasının sebepleri çok eskidir ve bu 
sevgi ve alüka bağı belki ta.. Hazreti 
Havva annemizin cennetten koğulması 
vak'a!lına kadar dayanır. 

J 1A YV ANLAR, StNEMA VE 
TiYATRO 

beyaz perdeye usta 
hayvan yetift:iren 
iki düzine hayvan 
çiftliği vardır 

adın a,r 
Yılanları neden 
çok severler? 
Papagan mer.alıı 
artı asalı~r mu? 

....................................... 
alabilecek ıekilde yetiştirilmif, terbiye 
e .limit seksen köpek vardır. 

Seali filim köpek terbiyecileriain vazi
felerini bir hayli güçlqtinniftir. Çünkü 
H88iz. sinema zamanmda filim çevrilir
ken köpelleri aes)e, aözle, baiırmakla 
idare ediyorlardı. Halbuki sesli filimde 
bunları yapamıyorlar. Filim onların da 
aeslerini nlıyor. Şimdi köpelderi aea "Ye 

sözle değil, göz.le, işaretle tıetbiyeye 

a111tırıyorlar. ... 
Bir gün Holivudda bir köpek aürüaü-

bir çeşni ve alfıka vermektedirler. nün bir tilkiyi koY*lamaaı filme ah.na-
l-laik, aahnede o]!'lun, beyaz perdede caktı. Tilki köpeklerin ön6nden kaçacak. 

olaun, her hangi cinsten bir hayvanı gör- AÇık bir pençe•eden içeri girecek ve bu.
dü mü, onların lcarşıaında piyesin mev· rada kendi halinde dikit diken 'bir ka
zuundan, aanatkinn aanat kudretinden dancaiuın 'dizlerine •ıçrayarak. otura-
daha fazla alakalanıyor. cakb. 

Sirklerde ve müzik hollerde terbiye Tilkiyi buldular. Ormanda köpeklerin 

edilmiş hayvanlara ayrılan yerler insan· önüne aalıverdiler ve bu eahneyi filme 
lara ayrılan yerden daha geniştir. Böyle alclılar. 

terbiye görmüş hayvanlar T om Miksin 
atı ile maymun Konsilin şöhreti bütün 
dünyaya yayıl~tır. 

Beyaz perdenin Rin-Tin-Tinini kim ta
nıma;ı;} 

Sinema için köpek terbiyecilerinin en 
me§huru ve ustası Renn; Renfrodur. 

Holivuda uzak olmıyan bir yerde bir 
villası vardır. 

(Köpekler villası) adını ta~ıyan bu 

ikinci sahne için atüdyoda aun'i bir or
man yapılmıştı. Tilki bu ormandan ko
prak geçti. Açık pençereden içeri atla· 
dı. Odada ikinci bir sinema makinesi bu
radaki vaziyeti teabite hazırdı. 

Pençereden giren ve dik.iş diken ka
dının dizleri üzerine •ıçrayarak oturan 
tilkiyi de bu makine filme aldı. 

Tiyatro ve sinemaya hayı. anlnr ayrı yerde beyaz perde de mükemmel rol 

Tilki köpek gibi değildir. Kolay ter
biye edilmez ve hatta böyle işler göre
bilmek için hiç terbiyeye gelmez. O hal-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
Kedi Harası 

•••••••••••••••••••••••• 

B. Heryo, Liyonda fare
lerle mücadele icin 80 , 
cins kedi besliyen modern 

• . 
• . 

Bir yılan ticarethanesi bir gün ir.inde ~ 
cins Bo:ı yıJanı yavrusundan. tam. d:ksan~f .,~~;;J~~~ 

bir kedi harası meydana 
getirmişti 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

I 

k 1 vıır"'l 
ıçın ayrı hocalar, mürebbiyeler ve mü- 1 tahas!!ı<ılar, hastaneler, do tor ar 1 
de bu tilkiyi nasıl terbiye etmişlerdi} dır. 

k "f rv• . cJl'I• Ormanda köpek !!Ürüsünün önünde Los Ancclostaki uş çı t ıgıne sın •(, 
aalıverilen tilki hakiki tilki idi. Fakat stüdyolarından biri «Öpmesini bilen ~~' 
atüdyoda sun'i ormandan pcnrereye at- ku > sipıuişini vermişti. Çiftlikte rııu 

~ 1 -~ 
)ayan ve odaya giren tilki, hak.iki tilki rebbilerdcn bir papağanı, gagası il~ go il_ 
hakiki tilki değil, tilki kıyafetine sokul- )erinin oyulması tehlikesini göze nlarn 

muş terbiyeli bir Öpekti. 
Arkasına tilki postu giydirilmişti. Su

ratı da tilkiye benzemesi için makiyaj 
edilmi§ti. 

öpücük vermeyi öğretti. . 
Büyi.ik vahşi hayvanların, aslanlatıl). 

h ıır• kaplanların, panterlerin ve da a sof~· 
büyük :zehirli yılanların, kobraların 

Görülüyor ki beyaz perdede vazife gÖ· 

ren hayvan aanatkirlar, insan sanatkar~ 
lar gibi lı:ıhk değiıtiriyorlar ve makyaj 
yapıyorlar. 

mini çekmek çok güçtür. kfJ' 
Halk beyaz perdede insan sanst el 

1 o • 
ların vahşi hayvanların çok yakın arı .. 

gor 
bulunması, onlarla beraber olma!lını ,Jsf 

Tilki kıyafetine giren köpeğin adı Şor
tidir. Ve rolü için yevmiye 35 dolar al
mıştır. Los Anceloata beyaz perdenin hay 
Tan aanatkirlarını yetiştiren tam iki dü
züne hayvan çiftliği vardır. 

mele istiyor. insanların vahşi hayv.a eJo 
yanında ne kadar büyük bir tehlık lt" 
olacağını dÜ§Ünmüyor. Bir aslanın )'crııı' 
sini ok/ayan adamı, zehirli bir y1lıı • 

v ı· · k b" · · b" kııP11111 agzına e ını so an ır artıstı, ır ol• 
la güreşe kalkan bir aktörü çılgınca Bu çiftliklerden bir tanesi yalnız k~ 

lar içindir. Çiftliklerde her cins hayvan lı:ışlıyor. ~ . 
Ahırlar şehir dışına· lstanbulda lik maç/aft 

ıı-
cıkarılacak lstanbul, 8 (Yeni Asır 111 

Şehir jç~deki ahırların şehir dışına habirinden) - Lik maçların• 
çıkarılması için tetkikat yaptırılmak- dün başlandı Beıiktaş f en~t' 
tadır. Ahırların, şehrin umumi sağlığı bahçe ile Güneş lstanbulspor 

8
' 

·ye 
üzerinde menfi bir rol oynadığı anla,ıl- Vefa Beykozla, Süleyman• 1 .. 
mıştır. Eyüple birbire berabere kıt 

dılar. Galatasaray, Topksp•Y' 

__________________________ ........ 

iki birle yenmiştir. JJ 
Hintli mülayimi yetı 

Kiralık ev 
IJ" 

Göztepe Cümhuriyet Kız ensti
tüsü yanında gayet havadar bü
yük bahçeli bütün konforu haiz 

lstanbul, 8 (Yeni Asır ıı> 
. fe 

habirinden) - Mülayılll f 
bir ev kiralıktır. Müracaat doktor 
Hulusi caddesi 64 numara.. Ve 
Göztepede bakkal Hasan, 

Telefon : 2256 
S.7 t - 10 (1958) 

11 ,...... . •. · :~' .. : ,,. . . • ·' 'f' 

Hindli Faddal arasındaki re"'11d"
1
. 

f-f " maçı çok gürültülü oldu. ıo 
1
, 

45 dakikada tuoÇ 

Şehir Gazinosunda 
Kış mevsimi için fevkalade ten-

zilatlı tarife tatbi ediliyor 
tr'.il?.~~ Bol ve temiz meze ile birlik!!. 
ts santi Htre Bir şışo 
bir işe raıu bira 

00 12 6~ 
Mezelerinin bolluğunu ve nefasetini btf 

kere deneyiniz. Ucuzluğuna hayran ka"' 
lacaksınız. 
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DEUTSCHE LEVAN- f ratelli Sperco 
Vapur Acentası TE LINIE 

G. m. b. H. 
DEl.rfSCHE LEV ANTE UNIE A.G 

HAMBURG 

ROYALE NEERLANDAIS 
KUMPAL'\'YASI 

DUCALION vapuru 26/10/37 de 
', All.As LEVANTE LINIE A. C. Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve 

BREMEN Hamburg limanlarıniı yük alarak ha-
L ,A Tl-!EN motörü 1 5 ikinci tetrinde reket edecektir. 
""•'• . fi nıyor, Rotterdam, Hamburg ve HERMES vapuru 27/10/937 de bek-

rernen için yük. alacaktır. 

!Ilı AMERICAN EXPORT LINf.S 
!eniyor. Burgas Yama ve Köstence H

manlarına yük alarak hareket edecek
tir. 

SATURNUS vapuru 13/11/937 de 

1 
e Ez.port Steamship CoTporation 

Le~ AVIA vapuru 1 1 ikinci tetrinde 
l:.Je lenıyor. Nevyork için yük alacaktır. 
L.ı.ı 1-!l~ITOR vapuru 19 ilr.inci tetrinde Rolterdam, Amsterdam 

•nıyor. Nevyork için yük alacalı:hr. limanlarına yük alarak 
ve Hamburg 
hareket ede-

be~RES.S vapuru 26 ikinci te,rinde cektir. 
~nıYor. Nevyork için yük alacaktır. TR1TON vapuru 13/11/937 de bek-

beki ?NTZ vapuru 26 ikinci te,rinde !eniyor. Burgas, Varna ve Köstence li
•nıyor. Nevyork için yük alacaktır. 
SERViCE MARIT!ME ROUMAIN manları için yük alacakt>r. 

SVENSKA ORlENT LlNlEN 

l>et- 1 O~~~~~d b-L VİKlNGLAND motörü 2/11/1937 da I ., vapuru ~ te,nn e ~· 
•niyor K" Su!' G 1 1 Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig C l · oetence. ına. a atz ve 
)\;~ e.~ aktarmuı Tuna limanlan için Danimarka, lsveç ve Baltık limanlarına 

alacalı:tır. hareket edecektir. 
STE ROY ALE HONGOISE NORDLAND motörü 16/11/937 de 

DANUBE MARITIME Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig ' 
b ~1ZECEO motörü 6 ikinci teırinde Danimarka, İsveç ve Ballık limanların_a 

tat: e . 
B nıyor. Belgrad, Moviaad, Comarno, hareket edecektir. ' 

1 ;.~d•Peıte, Bratialava, Viyana ve Llnz A A S N E vapuru 2/12/1937 de 
.,ın l''·lr. D u alacaktır. 

l:.N NORSKE MIDELHA VSL!NJE 
OSLO 

tiıı:AALBEK motörü 12 ikinci teı
ıı. c bekleniyor. Beyrut, Hayfa, Diep-

~ •. "• Norveç limanlan için yük alacalt-

A.llDe: NAVIGATION Co. (Haifa) 

Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 
Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 1 

hareket edecektir. i 

SERVİCE MARlTİME ROUMAIN I' 

SUCEA VA vapuru 4/11/ 937 de Mal

ta ve Marsilya limanlarına hareket ede-

cektir. 
ZEGLUGA POLSKA S. A. 

1 A'l'tD tö .. 5 ikin · · d b k •niy0 r Cmalo ru Ccı te,rın e e - LEV ANT motörü 6/11/937 de An-
1'11 • atz: ve alatz aktarmaıı 1 •- ı· vers, Gdynia ve Dantzig liman arına ll'llanlan için yük alacaktır. 

ARMEMENT H. SCHULDT hareket edecektir. 

! 
J::ı.ısı;: mot" .. 1 S ·1ı:· • • d b k Ui.ndaki hareket tarihleriyle navlun· , . oru ı ıncı tetnn e e ... . 
nıyor. Rotterd H b B !ardaki değişildiklerden acenta mesuhyet 

~e . am. am urg ve re· • 
{;. •çin yük alacakbr. kabul etmez. Daha fazla tafsilat içm 

4 •tıdaki hareket tarihleriyle navlun- ikinci Kordonda FRATELLI SPERCO 
'daki deg·ış· iklikle d te uı· ı .. aat edilır.esi rİ· l'et r en acen mcs ı· vapur acen asma murac ~ 

kabuı l:ı etmez. ca olunlll'. 
it aha !azla tasilit almak için Birinci TELEFON : 4142/4221/2663 

0
'd0 nda W F Ca · · Henry Van Der Zee 

ed··l ıı. v. vapur acenteliğine müracaat 
1 
ınes; rica olunur. 

TELEFON No.: 2007/ 2008 

Ülivi Ve Şiire. 
LıMİTET 

0
Ya:pur acentası 
1~ 1NCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
to lllerman Lines Ltd. 

A.Ll'ij)RA IiAITt 
•ind CERJAN vapuru 20 birinci te§· 
1 e lrelip "'- ık .L "°•d Ywı; ç araca& ayni zamanda 

Ctfy "• Hull için yük alacakbr. 
İltin . OF LANGASTER vapuru 15 c, t • 
~-..._ Ofnnde gelip yük çıkaracak ayni 
~kt llda Londra ve Hull için yük ala

"· 
1 1-iE GENERAL STEAM 

DOKTOR 
DAHlUYE MOT AHASSISI 

Celal Yar~ın 
lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyatı Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde· 
ai No: 1018. Telefon: 2545 

, ........ ıız:ıımı=ı ____ _ 

Diş Hekimi 

A~~ulla~ Naci 
A.Dı~vıcATıoN co. LTD. HORT Açı.:u 

<!. Re!; ANT vapuru 5 ikinci tetrin- v 
Dı::J;. Londra için yük alacaktır. Hastalarını Birinci Beyler 

. ll'l-{J\ SCHE LEVANTE LJNIE sokak 36 nwnarda kabul eder. 
d••ınd ~ Vapuru ikinci tefrİn ipti- Sabah 9 - 12 
t e. H b •n ~ 1. am urg Bremen ve Anverı· Öğleden sonra 3,30 - 6 

'l' • ıp '•k 
llti!ı. YU çıkaracaktır. Randevü için telefon ediniz. 

d·~ tc Ye navlunlardaki değişiklikler- TELEFON: 2946 
•ııta nıesuliyet kabul etmez. ı ,_ ___________ _. 

...... 

~ezacı Kemal Ka
& llıil Aktaşın 

~har çiçeği 
~~olonyası 

lleyl!eıner~tı .. ~deıi & ., Sol;agı kotesı 

uyiik Hilal 
•~ıııir~czanesi 
~ detı .... 

tılc goturülecek .,__ eıı • 
''t~I h 1'.1ce ve en 
~ 1( edıyeniz ec
~ <t h . eıtıaı Kamilin 

<\t ç· ... 
L IÇCt!I '\() 1 ,_ 

t 
0nyası 

~' ktır ı 
l,, lıcı.ıı~k "~ir~e Hilal eczanesi 

t '";;, ıı:ı:erıne ciddi yuruyen 
l:ı;.1 · ~ , . olm~ı. kokuculuk 

' '. •11i! ı.>ulunmaktadır. 
nesıni. cczacl Kemal 

-,, 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını lzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için §İ§eler üzerinde Kemal 
Kamil ~~:.'11 göı:mefüiniz. 

YENIASIR .sAYPA : 11 

................................................ 

BRISTOL 
• Bey oğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
ız,,o--~..-

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareıiyle bütün Eıre 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler müthiı ucuzdur. 
Jatanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. ..... ________________________ _ 

·--------------------(----.... Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENTASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. O. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikit makinaları kumpanyası kar.ısında 
Telefe--: 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

. .............. si'lılı.~i· .. ·s~'ii·k·y~fi~ ............. E 

Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır. iki 
defa süzülmüttür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı karıısında Batdurak - lzmir 

·················~··················································· 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena i.kıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün ıshraplan da dindirir. 

icabında günde 3 ktqe alınabilir 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cinı kömür perakende suretile rekabet kabul 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres: Kestane Bardakçılar sokak numara 12 
PERPINYAN 

~ . 

• 

TURAN Fabrikaları mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllıı:elllk krem• 
lerini kullaoıoı1:. Her yerde ıatılmaktadır. Yalnı1: toptan 1&· 

tıılar için lzmirde Gaıı:i Bulvarında 25 numarada umum acen· 
telik Nef'i Akyazılı ye J. C. Hemıiye milracaat edinlıı:. 

Posta ~ut. aa• Telefon e•ss 

Dima sabit daima tabii 

"'?· 
Juvantin saç boyaları 

INGIUZ KANZUK eczaneıi laboratuarlannda hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen i.ri 
olup saçlara tabii renklerini babteder. 

Juvantin saç boyaları kumral ve ıiyab olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmittir. Gayet tabii ve ıabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatti. denize girmek ıuretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız.. 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphon 

Markalı Radyoların 1938 modelleri görünüz. 

• 

Zevk - ahenk - sada temizliği • zarafet evsafıni hep birden arzo
der. Radyo almadan -Bir defa görmek- dinlemek sonra karar ver· 
mek menfaatiniz icabıdır. 

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımız tavsiyeye değer. 
S. KALOMENI: Büyük Kardiçalı Han 

Omega ticarethanesi ittisalinde 



SAYFA: 12 . 9 SON TEŞR1N SALI 1937 . 

Japonlar ·5 eyalet işgal ettiler 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Harbın baŞlangıcından beri Roma,Berlin,tokyo mihveri 
.......................................................... 

Japon ordusunun aldığı neticeler Yeni ittifak Sovyetlerden ziyade 1 ,. 

Şansinin merkezini nasıl aldılar? lngiltereyi vurmak niyetindedir 
Ç ı 1 k k k d 

Roma, 8 (Ö.R) - Tokyodan bildiri-
İ D i erin mu avemeti gitti çe artma ta lr liyor; Italya ve Almanya sefirleri hn-

riciyc nezaretine giderek Romada imza 
edilen Alman - ltalyan - Japon komü

Japon i§gali eline geçen Sahardan manzaralar .•• 

Paris, 8 (ö.R) - Pekinden bildirili- tine mukabil Şanghay cephesinde ha1e- rnlandığı söylenmektedir. 
yor: Şimnl ordusu namına beyanata sa· !.:etler pek yavaş gitmektedir. Bununla Tokyo, 7 (A.A) - Tebliğ: 

lahiycttar mümessilin ifadesine göre Tai- beraber Çinlilerin şehrin garbına doiru Şimali Çinde Şansi eyaletinde Tni-
Uandıı kapanmış olan Çin kuvvetleri ricatleri devam ediyor. Bazı noktalarda Uan istikametinde cenuba doğru ilerle
çok azimkfırane bir mukavemet göster- Japonlar şehrin 30 .kilometre cenubuna mekte olan bir Japon yürüyü;, kolu §İ· 
mektcdirler. Birçok yerlerde Japon kuv- kadar ilerlemişlerdir. mal kapısını ve şehrin bir kısmını İşgal 
vetleri mitralyöz ve havan toplarının ate- SON ILERt H A REKETJNIN ederek burada temizleme hareketleri 
~iyle karJılanmıştır. Japon kumandanlı- MAHlYETl yapmııtır. 
ğı Tai - Uanda bulunan ecnebileri şehri Ayni gün saat 11 de Japon tayyare 
terke davet etm~ti. Bu emre itaat etmi- Tokyo, 8 (ö.R) - Şansi - Çin eyale- filoları Tai-Uan şehrinin .ıf kilometre Jİ-

bil h tinin merkezi olnn T ai-Uan •ehrinin Ja· d d k yen ecne er mu asım telakki edilecek- .,. malinde kain hava mey anın a araya 
}erdir. ponlnr tarafından zaptı hak.kında cıu taf- inerek piyadderin yardımına ihtiyaç gös-

MUHASARADAN SONRA silat verilmektedir: Oç taraftan kuşatıl- termed en meydanı işgal etmhılerdir. 

Paris, 8 (ö.R) - Pekinden biJdirili
yor: Japonlar Tahi-Uan oehrini (Şansi 

cy·aletinin merkezi) garp, şimal ve şark
ınn muhasara etmi,Jerdi. Şimal tarafın
dan yürüyen Japon kolunun ileri hareketi 
devnm etmiştir. Bu kol şehrin içine gir
miş ve burada mitralyöz ve siper topla
nnn dnyannn Çinlilerin son derece §İd
Cletli mukavemetiyle knroılaşmıştır. Ja
ponlar umumi taktiklerine bu defa da 
uyarak Tai-Uan şehri içinde İşgali ta-
marnlamak üzere bazı kollar bırakmışlar 
ve cenuba doğru ileri hareketlerine de
vam etmişlerdir. Bu cephede Japonların 
emri altında on iki fırka kadar bir kuv-
vet vardır. 

JAPONLAR ŞANSININ MERKEZiNi 
ALDlLA.R 

Roma, 8 ( ö.R) - Tokyodan bildiri· 
liyor: Şimali Çinde hareket eden Japon 
orduları genel karargahından bildirildi
ğine göre Şansi vilfıyetinin merkezi olan 
Tni-Uan Japon kuvvetleri tarafınrlıın 
zaptedilm~tir. Bu suretle Japonlar şimal 
eyaletlerini teşkil eden beş vilayeti ta· 
mnmiyle kontrollnn altına almış bulunu· 
yorlar. Bu viliı.yetler şunlardır: Jehol, Şa
har, Şan-Tung, Hopei ve Şanai. 

ŞANCHA Y HAREKATI 
Şimaldcki bu ehemmiyetli ileri hareke· 

mış vaziyetle olan şehre karşı dün bü- 6 Teşrinisani sabahı Japon kuvvetleri 
yük bir hücum hazırlanmıştır Piyade ha- Vango nehrinin sağ sahilinde ve Şang
reketc geçmezden evvel saat 7.30 da hayın -40 kilometre cenubu garbisinde 
tayyareler Çinlilerin mevzilerini şiddetle kain Sungkiangın tam karşısına kadar 
bombardımana ba~lam~lardı. Topçu gelmişlerdir. 
ateşi de uzun müddet bu mevziler üze- ÇlNULE.RlN RJCATi 
rine teksif edildi. Şehre 7 kilometre me-

. Şanghay, 7 (AA)- Şanghayın ce-
ııafedc olan J\pon kolları bunun üzerine p 
yÜriiyÜ§e başladılar. llk bir kol ?rk ka· 
pısından ~ehre girdi. Diğer bir kol da 
şehrin garp mahallelerinde hakim nokta
lan tuttu. Snat 9.30 da Şantıi eyaletinin 
merkezi tam olarak i~gnl edilmif bu1uııu
yordu. 

nup ve garbmdaki ve bilhassa outoung 
mıntakasındaki Çinlilerin hattı ricati 5 
ikinci T eşrindc Hantcehou körfezi .'4hili
ne çıkarılmış olan Japon kıtaatmın ileri 
hareketi yüzünden kesilmek tehlikesine 
maruz bulunmaktadır. 

BlR TEKZiP 
Japonlar şehri ihnta eden hisarları mÜ· 

temadi lop ateşi altına alınca Çin kuv- Brüksel, 7 (AA) - Çin murahhas 

vetlerinin esas kısmı çekilip gitmişti. Çin - Jnpon 2 
Roma, 8 (ö.R) _ Nankinden bildi· heyeti namına eöz söylemeğe salahiyettar 

rildiğine göre bir Japon hava filotilası Ti- bir zat bu akşam Nankinden gelen ve 
yen-Çin ve Huku arasında ekspres tre· Reich hükümetinin Çin - Japon ihtilafı

nın halli için tavassutta bulunacağı bak· nini bombardıman etmiştir. 
Roma, 8 (ö.R) _ Şanghaydan bil- kandaki haberleri ltat'iyetle tekzip eden 

bir telgrafın metnini teyit etmiştir. dirildiğine göre T ai-Uan ıehrinin Japon-
lar tarafından işgali üzerine Şansi eya- BiR KöPRO KURMUŞLAR 
Jetinin merkezi bu şehrin 230 kilometre Şanghay, 7 (A.A) - Japon k.ıt'alan 
cenubunda olan Kin-Yang kaııabaaına üç günden beri İşgal etmekte olduktan 
nakledilmiştir. Şimal cepheı;inde Çin Cucinkiag kasabasının hizasında Suceu 
kuvvetlerine kumanda etmekte olan ma-

1 

nehrinin üzerinde bir köprü kurmağa 
reşal Yen-Şi-Şan da genel knrargfıhım muvaffak olmuşlardır. Mühim miktarda 
nyni mevkie nakletmiştjr Ricat esnasın- takviye kıt'aları nehri geçmeğe muvaf
da mareşalm bir bomba patlamasiyle ya- fak olmuştur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

spany a·siper har 1 
-------------------··················------------------

ki taraf ta b·r siper veya 
• • • • 
ıçı m ca en bahse 

irtepe 
yo 

...... 

n' t aleyhtan protokolunun akdinden 
dolayı memnuniyetlerini bildirmişlerdir. 
Japon hükümc1i de bu anlaşmadan ile
ri gQlen d~rin memnuniyetini ifade et
miştir. 

Londra, 8 {Ö.R) - lngiliz gazeteleri 
Londrada komünizme karşı im?.a edi
len üç taraflı paktı. alika ile tefsir et
mektedirler. cTimes> gazetesinin bil
dirdiğine güre diğer devletlerin de bu 
pakta iltihakları ihtimal haricinde de
ğildir. Mesela Belgradda pakt Avrupa 
medeniyetini koruma!:r.ı hizmet edecek 
bir amil gibi karşılanmıştır. 
Vaşingtondan gelen haberlere göre, 

cenubi Amerikada komünizme karşı 

yapılmakta olan mücadele sebebiyle ce
nubi Amerika cüınhuriyetleri de bu 
paktı alaka ile karşı1ıyacaklardır. 

Pari.'I, 8 (A.A) - Italyan - Alman -
J apon misakı münasebetiyle Eko de Pa
rls gaz.ete~inde Pertinaks diyor ki : 

Bu sistem ihtimal Sovyet Rusyadan 
7lyade lngiliz imparatorluğunu istihdaf 
etmektedir. Bu misaka im.%alarını koy- Hitlcrin Sağ kolu Rudolf Jlcaa Romada Iıalyan JlTOpaganda nazın ıle 

mu, olan üç devlet M <>&kova hükümeti- tımız. mevcuttur. 1936 senesinde ltalya 1 gide daha ziyade bağlanmaktadır. JJ
ne karşı cidale girişemezler. Buna mu- bu kadar ağır bir surette inkiyada mü- manya harpten evvel Avw.iucyaya yaP" 
kabil bu üç devletin üçü de lngÜtereye 
ve ingiltereye ~bi memleketlere darbe 
indinneğe kadirdlrler. Ahnanya hava 
filolarını Londra Ü7.erlııe sevk.edebilir .. 

temayil değildi. Fakat nihayet ikn:ı tığı gibi parlak şansını vü~uda gct.it"' 
edilmiştir. mektedir. Alınan siyaseti hızını alıJlı:- · 

Italya Mısın ve Japonya H-0ngkong ve 
Singapuru tehdit edebilir. Ayni şey 
Framıa hakkında da söylenebilir. 

E~gue gazetesinde Kerillis diyor ki: tır. Ve Mussolini bu siyaseti adım adıtn 
Bizim için medeniyetin bu büyük mü- takip etmek mecburiyetindedir. 

dafilerinin samimiyetlerine değilse de Huınanite gazetesinden : 
mcnf aat endişesinden ari olduklarına Dünya bundan böyle clcmokra~lt . 

SalAhiyettar bir zatın dün dediği gi
bi hakikatte ahval ve vukuatın ittifak 

vücuda getirilmiş olan koalisyon başka hürriyet mcm1ekct1erinde müdahale e 

bir gaye takip etmektedir. Veya ede- bulunmaktan harbe tahrik etmekten fU .. 
"oil 

ve te.s:ıdilf~ bir fırsat gibi görün- cektir. tuhat maksadını ve faşist tahakkiiınU 
mcktedir. önümüzde yaıılmış bir Al-, Populaire gazetesinde Leraux şöyle tatmin için t.anrruzda bulunmaktan ibıt" 
man - Italynn muahedesi vardır. Ve hiç yazıyor : ret olan musahhas bir siyaset karşısııt' 
olmazsa bu muahede hakkında malılma- Italyan siyaseti Hitler siyasetine git- da bulunmaktadır. ••' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
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Filistinde vuruşma 
500 Arap milliyetperveri Akada 

sürgün kamplarında bulunuyorlar·· 
·········· ·······••••5••········································ : 3.11vom~~ ıt 

E Filistin müftüsü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Lübnanda mülteci vaziyetinde
dir Siy asi bir harekette bulu
nursa hudut harici edilecektir. 

~•••o•••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Roma, 8 (ö.R) - Londradan gelen haberler Filistinde 

galeyanın devam ettiğini göstermektedir. Kudüs civarında 
içinde bnzı hadiseler olan bir köy lngiliz askerleri tarafından 
muhasarn edilmi~tir. Hnyfada lngiliz gnrnizon kışlruıına pek 
fazla yaklaşan bir Arap nöbetçiler tarafından öldürülmüş

tür. Hcvronda clemir yoluna 1'.onulmuş olan bir bombanın 
patlamasiyle bir tren berha'\a olnıu§tur. Fakat trende yolcu 
bulunmıyordu. Arap evlerinde yapılan nraştırmalarn devam 
edilmekte ve her gıin yeni silahlar ele geçirilmektedir. 

Roma, 8 (ö.R) - Bcputtan bildirildiğine göre yüksek 
Anıp komitesi erk:mından bir zat Lübnana iltica etmiş olan 
Filintin baş müftüsünün uzaktan Filistindeki hareketleri ida
reye devam edeceğini bildirmiştir. Bununla benıber Franslz 
f evkaliide komiserliği dairelerinde söylendiğine göre Filistin 
ba~ müftüsü Lübnanda mülteci vaziyetinde olup eiyaıi ha· 

l reketlere i,tirake devam ederse ya hudut haridne çıkarıla
I calc, yahut memleket dahilinde bir noktaya sürgiin olarak 
1 
gönderilecek v'c nezaret altında tutulacaktır. 

1 Romn, 8 (ö.R) - Kudüııten bildiriJ;yor : Sc:luah köyiin· .b ·z .. . h z· l .. l .. ara§tırıyotla'.jııİI' 
de iki lngiliz nskerinin yarıılanmnsı üzerine asker ahali tize· No etçı er §llP e ı grup arın uzer e rını .11. etç•5 

. I A mı ıY et• 
rine ateş ettiğinden iki Anıp ölmüş ve 18 Arap yarnlanını~- Filistin Arap gnzetelen 5 00 den faza rap tc'to r 

1

1 
tır. Al~nan tazyik tedbirleri karşısında h_alkı.n mühim .bir. kıs· hiı.la Aka sürgün kampında mevkuf tutulmasını pr~ıı ,ıh!':,, 

- B 1 .. b .. .. kampın w 
mı da((n kaçmı tır. Diğer taraftan şarkı l:.rdende hadıseler mektedirler. u gazete ere gore u surgun kişi bıJfli 

çıktığı ve resmi lngiliz binalarına karşı bombalar atıldığı bil-, şartlan o kadar fena imiş ki her gün bir kaç •• 
dirilmektedir ağır hasta olarak hastanelere kaldmlıyonnuş. •••••••"")( 

1 
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l ınrın mahiyeti hakkında henüz izahat OS OV a 1 n 1 a p a yr a ffi 
, verilmemiştir. Dığer taraftan asiler .t~- SU rette ketlad! 
rafından tutulmakta olan beş lngılız 

vapuru henüz .serbest bırakılmnmışlar-

~jf 
. su g o 

decektır. 1 r "' 

Madrid, 8 (ö.R) - Milli müdafaa ne
zaretinin tebliği : Mndrid merkez cep-

1 
riteleriylc Ingiltere nrasında ticari acen- I dır. 
t.afar teatisi için yapılan müzakereler Roma, 8 (Ö.R) - Pariste çıkan .-Jour> 

Moskova, 7 (A.A) - Havas ajansı çit resmine riyaset e 
1 18rık JJLI 

k ·· ütam ar. r 
muhabirinden : resmine bir ço cu:z. deGektı r 

Stalin cumartesi günü büyük tiyatro 
da büti.in hükümet erkanı ve fn"kn mü
tehnyyizani hnzrr olduğu halde birinci 
teşrin inkılabının yirminci yıldönümü· 

nün tesidi cdsesine riya.set etmiştir. 

motörlu teşekküller iştirak e "n so~ 
• • f . devletlerı . ıer'' 

hesi : Gundnlajara mıntakasında hücu
ma geçen kuvvetlerimiz bir düşman si

perini almışlardır. Bir istikşaf csnn~ın
da düşmandan bir çok malzeme ele ge

çirilmiştir. Cenup mıntakasında yuknrı 

· · · b" kild d gazetesinin bildirdığine göre Asturya-
meınnunıyct verıcı ır şe e evam 

etmektedir. Hendayede bulunan Ingiliz 

sefiri nasyonalist olduğu tahmin edilen 

nın nasyonalistler tarafından işgali üze
rine Gijondan kaçmış olan seksen ka
dar Ispanyol vapur ve gemisi şimdi 

Fransanın Gironde limanlarında bulun- Molotov bir nutuk söylemiş ve bpan
yol ve Çin milletlerinin isimleıini aJkış-

geçıt re mı aşıst . vchıf11 
. h kkındak• 

Rusyanm satvetı a .. 
ni iznle-yi istihdaf etrnıştır. . sa~ 

f r.Jcrın ~ 
Mo kova siysi tas ıy .. i.irtJ'lelc 

. . afa duş g 
Rusynnm kuvvetını za . ]cod"' 

· imdıye Jdd' 
le dursun bu kuvveti ş .... ;§ 0 

1 t • 1 etw 
amış ır. .. . b" dereceye ısa 

S 1. '- .. So R d al~ rulmemış ır d ta m ougun vyet usya a ..- • ktc- ır· 

k 
• y. •• t rmck ıstcJllC 

görülmemiş olan en muazzam as en ge- gunu gos ,. 


