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Hatay' da yeni rejim bugün ilin olunuyor 
lktısat Vekili mühim 
beyanatta bulundu 

Yeni ithaf At rejimi 
Dış . ticaret siyasetimizin 

anaprensipleri 
Ankara, 13 (Huauıt) - lktıaat 

V ekillmiz B. Ce-lal Bayu bqün, 
1eni ithalat rejimi ve dijer iktiaa · 
~~eael~l'"r hakkında beyanatta 
~üzere, bütün ıuetecile
rı davet etmitti. BayV ekil le uzun 
~1btta bulunduk ve iZahatin
,.... çok iıtifade ettik. 

B. Bayar'm verdili izahat 
lllalGınatı bildiriyorum: 

Harici Ticaretimiz V • 
Mahfeli# Devletler 

B. Celil Bayar, harici ticareti
llllizin muhtelif devletlerle olan 
-.inuebetlerini t&hlil ederken bu 

buhranı neticesi o
almmaya batla.. 

.Jll~-~ ıW.l'll!!ID bu müzuue. 
~lllJllteljf aeyirler ta

.-mlık1tan soma de-

)/criıad Y.'ehilimi:ı B. Celôl Bayar 

f'"""'"""'•ııııııııt """"''"""""''"' 
i Antakya, 13 (Hususi) - i 
J Türkün yeni bir zaferi olarak \ 
'i Hatay'a temin olunan istiklal I 
f yarın (bugün) yeni rejimin \ 
'! ilinı ile tatbik mevkiine giri- ~ 
f yor. Bu büyük günün arife • i 
l sinde bulunan bütün Hataylı- f 
( lar daha bugünden bayram yap- l 
ı: maktadır. l 
i \ 
\ Yeni rejim yarın (bugün) j 
t reamen ilan edilecektir. Fran- i 
! sanın Suriye fevkalade komise- i 
J ri Kont de Martel bugün tay- \ 
\ yare ile lskendcrundan Antak- l 
: 1 . . = i yaya ge mı§tır. i 

\.1ııtlll1t1J111ıttttıt111111llllllttı1lllflllt11111ıtf1Al1t1111flllt111J 

Bugünkü sayımız 
iıavemlzle birlikte 

14 
Sayı fa 

Türkiye ve 
Sovyetler 

Beynelmilel 
..1_1...c ... 1 • olduijımuz •e ayJJİ ~ hi-

_yapan UtJY"MSUeft, 0 J t:. 0 0 "thaJ "lı m 1 1 d .,. tal»il ol~ lilÜt•llf bası ma •amme 1 i_t ye 1 ~t a- ese e er e 
C,.; ı ı •-'" • ., •aa:tbr· .._,... r&MIMJa muaı!t:._~~ yilz.de ~ QıLı blr ı~n• lıalliı..ae 

ltirer te&ikte fayda sfirüyo- ' •J'ltln -... ..... tt. auau a . • ..,........ uı 
nan: . dile1e!fa!n_ hep!inden mühimdir. bıılanugoı 

Birinci k11an: 'f"'ıearetimızın :ruııde döklanı l;u 
...... • ı maniuine aahilindeki devletlerle Motkova, 13 (Hususi' - Bütilıı 

matbuat Türkiye Hariciye ve Dahiliye 
Vekillerinin Moekova ziyaretini se
vinçle karplamıı ve bu hadileye re
simler, yazılar tahsis etmiıtir. 

Genei ithalat 
kararnamesi 

f atla) 

Y&J>dır. Bunlar, bizimle olan alıt 
verit1erinde tediye muvueneıi far 
kr olarak bize yüzde yirmiden o
tuz bete kadar bir döviz farkı bı
rakırlar ki, maliyemiz bundan iı-

(8onu, aa • 81, S) 

••lzveatiya" gazeteıi, Türk • Sov
yet dostluğunun devamlılığnu ve ir 
tiluarmı ehemmiyetle kaydettikten 
10Dra diyor ki: 

Hadiseye velıamet oeren nedir? 

.. Sovyetler Birliği ve Türkiye bey
nelmilel siyasetin en mühim '"mesele
leri hakkında sılu bir temas idame e
diyorlar. Milletler Cemiyeti konaeyin 
de çıkan birçok meıelelerde de iki 
memleket mümesıilleri kendi iatiklil 
,.e emniyetleri ve ayni zamanda kol· 
lektif emniyet premihi kaygısı ile ha· 
reket ederek beraberce tahıryorlar. 
Beynelmilel ıiyasetin mühim imili o
lan Sovyet • Türk doıtluğu Türkiye-

(Yuut 1 tlCt aby/ada) 

• nin siyasi ve iktuadi İltildilinin git
tikte artan reaaneti ,.e Sovyetler Bir
liğinin de iktnadi ve milli müdafaa 
kudretinin artması niıbetinde kuvvet 
hu1maktadır.,, 

Selçuk Kız San'at 
sergisi açıldı 

Muallimler 
şehri geziyor 

• kır_ Din llltlilbultla bir ~nıi yapan 
~ler bir arada 

latanbul Kültür direktörliiğilnün 
~ ettiği İıtanhulu tanmıa gezile
•4QQ! birinciıi dfuı ıaat on dörtte 200 
dea f•la öğretmenin iftiıakile yapıl· 
llllttır. 

Gesiye iıtirak eden öğretmenler 
~Ilı 1Ut 9 da lıtanbw 44 ilncli okul 

-.adı toplanmqlardır. Burada 
~ fliretmen okulu direktarll B. 

tarih mevnu tlaeriade bir 

konferanı vennittir. Konferansı ı ü· 
teakib Sultanahmetteki dikili taıa si· 
dilmiı ve bunun etrafında öitttmen· 
lere Bay Hlmid tarafından izahat ve· 
rilmi,tir. 

Öğleden ıonra da ıaat 14 de ir 
pekter Hurremin ba,kmlığt altmda 
tetkik gezilerine devam edilmit• Aya· 
ıofya mibeıti ve Aikert milae gezil· 
mittir. 

İkinci ~i önümüzdeki cuma git· 
Dl fapdacUbr. 

Dün Beyoğlunda çlan tıe,.plen 
bir höte 

,(Yam 2 inci aayıfamDdadır) 

Davuı~ memıimde Alaya Sancak verilirken ..• 

Dün üç alayımız~ 
Sancak verildi 
Büyük merasim ve geç~t 

resimleri yapddı 
Milletin emaneti şanlı sancaQımızı 
alan alaylar onu koruyacaklarını ve 
zaferden zafere koşturacaklarını 

söylediler 
Dün biri Davutpapda, diieri 

Kaıbköyde olmak üsere ilri yerde 
biiyiik meruimle kahraman ~ a
laymma yeni aancaklan verilmit
tir. 

Davutpqadaki topçu alayma 
aancaiı sabahleyin aaat on birde 
veri lmittir. 

Ordu kumandam Orıeneral 
Fahrettin Altay, Korpneral Ce
mil Cabit, Tümıeneral Osman 
Tufan otomobillerle Davutpqa 
kııluına ıitmiıler, kqla meyda
nmda mevki alan kahraman top
çulannuzı teftit etmiflerdir. 

Bundan sonra alaya verilecek 
sancak, kıtladan çıkanlmıt, Tei· 
men Muıtafanın kumandasındaki 
bir bölük asker tarafından mera· 
ıim meydanına ıötürülmüftiir. 

Sancaiı atlı bir topçu eri taıı· 
yordu. 

(Sonu: 8tı. S Sa. 3) 

Akdenizdeki küçük 
devlet filoları 

Bir ita/yan gazetesi şöyle tliıJor. 
"lftrk dostluğunun her zaman l~ln hal• 
olduğu mllletlerarası kıymeti anla• 
mak için bilhassa Şarki Akdenlzde tı.ral 
ettiği mevkii ve deniz kuvvetlerin 
gUz UnDne getirmek IAzımdır.,, 

ltalyanca "Meaaaıero" ıueteıi ı 
bir makaleeinde. Akdenizdeki kü
çük devlet filolannı ıözden ıeçi
rerek, bunlann ayn ayn büyük 
dost filolariyle mukayese edileme
yeceiini, fakat, bir araya ıeldik
leri takdirde Akdenizde buıün 
mevcut olan müvazeneyi bozacak 
kunette bulunduiunu kaydedi-
yor. 
lıpanya ue Portelıiz .. 

Makalenin muharriri B. Franco 
Mauıeri'ye ıöre: lapanyol filosu 
buıün büyük l»ir kantıkbk içinde 
bulunmaktadır. Portekiz filosu 
mahdut bir miktarı q•mayor. Fa-

kat yeni ve iyi ıemilerden mürek
keptir. 1930 da yapılan yeni dnis 
İnf&alı planının tatbikma devam 
edilmektedir. Bu proırama ıöre; 
on ıene içinde, iki hafif kruvuir, 
birinci ıınıf dört, ikinci 11nıf ... 
kiz avizo, on torpido muhribi ve 
sekiz denizaltı gemisi yapılacak• 
tı. Bu ıemilerin bir çoiu l»usüa 
yapılmıt bulunmaktdaır ve bütGa 
plan 1939 senesinde bitirilmit 0= 
lacaktır. 

YugoJav,,. ue Yancıniıtan 

Makalede, Yuıoalavyamn ltaJ. 
(iM/• .,,.,. ~ 
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: tehlike var! Dün Vs~r~in~•layı~!~~ilirk~a~~u?ı!ük~~~ziv~~~ 
H ""d • h f d• ? Orgeneral Fahrettin Altay alay huğumuz Atatürk namına ıancaS1 

Q lSege Ve ame Veren ne zr • Orgeneral Fahrettin Altay'm sancağını almış ve ala~ k~manda- size v~rm~kle bahtiyarı~. C:~nabı: 
Sözleri nma hitaben şöyle demıştır: hak hıç hır zaman Alaturku ha~~ 

Uzak Şark vak'aları gerçekten ı 
bütün düµyanm alakasını uyan
dıracak bir şekil ve mahiyet al
mak üzeredir. Şimali Çin kuvvet
leri ile.Japonlar arasında (Pekin) 
civannda vukubulan çarpışmalar 
öyle her vakit alışık olduğumuz 
gelip geçici hadiselere benzeme· 
yor. Bu çarpı§maların Japonlar 
tarafından muayyen bir planı tat· 
bik için evvelden hesap ederek 
hazırlanmış bir hadise olduğuna 
hükmetmek lizımgeliyor. 

Japonyada siyasi partilerin mu
halefetlerine rağmen iş başrnda 
kalan Hirota kabinesinin askeri 
bir diktatörlük karakterini muha. 
faza ettiği, Japon askerinin hede
fi de Asya istilasından ibaret bu
lunduğu malumdur. Korenin, 
Mançurinin istilası Japonları tat
min etmeyor. Sarı ırkın emelleri, 
Çine ve Uzak Şarktaki Sovyet 
memleketlerine kadar uzanıyor. 
Bu itibarla ,imdi Mançuri, sonra 
sıra Şimali Çinin istilasına gelmiş· 
tir. 

Japonya esasen bu maksat için 
hayli zamandanberi hazırlanıyor
du. Şimali Çini Japon kontrolü al
tına alabilmek için Pekindeki se
farethaneye fazla miktarda aske
ri kuvvetler konmuştu. Sefaretha
neye giden yollar mu haf aza altı
na alınmıştı. Daha sonra Şimali 
Çinde sevkulceyş bakımından mü
him görülen mevkiler ile demir 
yolları İfgal olunmuştu. İngiliz 
Hariciye Nazırı Eden'in Avam 
Kamarasında söylediği gibi 1901 
muahedesi diğer devletler gibi 
Japonyaya dahi Çin topraklarına 
asker çıkarmak salahiyeti veriyor· 
du. Japonya bu salahiyetten isti
fade ederek Şimali Çinde yedi bin 
kadar kuvvet yerleştirdi. Bundan 
sonra en müsait fırsat zamanı!'lm 
geJmeıini bekledi. Müsait fırsat 
zamanı gelince, kışlalarında bulu
nan Japon askerleri dıprıya çık
tı. Bir askeri manevra yapmak ba
hanesiyle işgal sahası genişletil
meye baıladı. Bu hareketler ta
bii olarak silahlı Japonlar ile si
lahlı Cinlileri karşılaştırdı. işte 
ıon Çin • Japon müsademeleri 
böyle oldu. 

Hadiseye vehamet veren cihet. 
diplomasi müzakerelerin verdiği 
neticedir. İki taraf ta mes'uliyeti 

ya ile ıon zamanlarda teessüs e
den dostluk münasebatı ve bu 
memleketin Akdenizde haiz aldu
ğu ehemmiyet kaydedildikten son 
ra, Yugoslavyanın deniz kuvveti
ne ancak müdafaa için muhtaç ol
duğu, Akdenirin haricinde mem
leketin hiç bir menfaati olmadığı 
yazılıyor. 

Bunun için Yugoslavyanın hah· 
riyesi bir, iki torpido ve denizaltı 
gemisinden ibarettir. Bir de eski 
"Dalmacija" zırhlısı vardır. 

Yunanistanın eski yapılı "Ave~ 
f " "H 11·" kru ·· l . k. ro ve e ı vazor erı. se ız 

torpido muhribi vardır. Bunlar
dan dördü son derece yenidir. Altı 
tane de yeni denizaltı gemisi bu
lunmaktadır. 
En kuvvetli filo, T ürkiyenin 

Makalede, Türkiyenin deniz 
lmvvetlerinden şu şekilde bahso
lunuyor: 

";ı'ürk filosu Şarki Akdenizde
ki filoların her zaman en kuvvet
lisi olmuştur, bugün de öyledir. 
Cüzitamları itibariyle ahenklidir, 
hem kruvazörleri, hem denizüstü 
ve denizaltı torpidoları vardır. En 
kuvvetli gemisi -Şllur "Göben" 
kruvazörüdür. "Yavuz" ismi ve
rilen bu kruvazör 24,000 tonluk 
tur. Umumi Harpte iyi harp etti
ğini göstermhıtir. Birçok top ye
miı, hava borbardımanına tutul. 
mu§, fakat asla ezilmemiş bir dev
dir. 1930 da asri bir şekle konul
muştur ve bugün bütün kuvvetiy. 
le teçhiz edilmiş bulunuyor. 

"İki eski kruvazör olan "Hami
diye" ile "Mecidiye" nin yerine 
yakında 8000 tonluk iki gemi ko-

biribiri üzerine atmaktadır. İki 
taraf ta yeni müsademeler, daha 
doğrusu muharebeler için kuvvet
ler toplamaktadır. Fakat umumi 
vaziyet Japonların tahrik vesilele
ri aradıklarını, hatta bu vesileleri 
icat ettiklerini göstermektedir. 1-
ki hafta evvel Amur nehri üzerin
de bir, iki küçük adanın işgali Ja. 
ponlar ile Sovyetler arasında bir 
müsademeye sebebiyet vermişti .. 
Bu mesele Mosokvada cereyan e
den diplomasi müzakerelerle hal· 
ledildi. ihtimal ki bu müzakere
ler esnasında yapılan diplomasi 
sondajlardan sonra Japonlar U
zak Şarkta hareket zamanı gelmiş 
olduğuna karar vermiştir. 

Son haberlere göre, Japonlar şu 
tarzda tekliflerde bulunuyorlar
mış: Çinliler Janonyanın malU.-:::ı
tı haricinde ordu hareketleri yap
mamalıdır. Bu teklif Japonlarm 
maksat ve gavelerini cok açık ola. 
rak gösterir: Şimali Cini tarnami
le askeri kontrol altına almak. Ja
pon donanması Çin sularına gel
miştir. Tokyodan Çin toprakları
na sevkedilmek üzere yeni askeri 
kuvvetler -' hanrlanmaktadır. Bu 
takdirde Şimali Cinde Japonlar 
ile Çinliler arasmda ba§layan mü
sademele!' büyüyecek demektir. 
Çinin Garp tarafında bulunan Sov 
yet kuvvetleri daha evvel askeri 
esbaptan dolayı şimale doğru çe
kilmiş olduğundan Çinliler Japon 
mütearrızlarmı kendi başlarına 
karşılamak mecburiyetinde kala· 
cakhr. Bu vaziyet, daha şimdiden 
neticenin Çinliler için menfi ola· 
cağını göstermeye kafi gelir. 

Hülasa Japonlar bir taraftan 
Avrupada İngiltere ve Fransa ile 
Almanya ve İtalyayı, İspanya me· 
selesi karşısında kımıldanamaz 
bir halde tutusmuş görüyorlar. 
Diğer taraftan Şimali Çine taar
ruz vaptıkları takdirde, Sovyetle· 
rin fiili bir müdahalede bulunma
yacaklarını tahmin ediyorlar. Ni
hayet Amerikanın kendi başına 
harekete geçmiyeceğini düşünü
yorlar. Bu suretle Büyük Asya 
planının bir safhasını daha tahak
kuk ettirmeye girişir gibi teşeb
büsler alıyorlar. Sovyet Rusya ile 
büyük Çin ülkesi arasın:ı girmeye 
çalışıyorlar ... 

ASIM US 

nacaktır. 1931 de İtalyada yapıl
mış olan 4 asri torpido ile diğer 8 
denizaltı gemisi hiç te ihmal edi
lemiyecek bir kuvvet olan bu filo
yu tamamlamaktadır. 

"Bu filonun üzerinde bulunan 
vazife, Türkiyenin Akdenizde, 
Karadenizde ve Boğazlardaki 
coğrafi vaziyetiyle alakadardır. 
Boğazlar meselesi her cephesi ile 
ve üzerinde varılan son anlaşma 
ite herkesin malumudur. Hakikat 
şu ki, Karadenizden harp gemi
lerinin Akdenize akmasın:ı. mü· 
saade edip etmemek imkanı, ame
li ve mutlak surette, Türkiyenin 
elindedir. Bundan başka, Boğaz
dan herhangi bir askeri deniz kuv
vetinin girip çıkmasına da müsaa· 
de edip etmemek hakkına malik
tir. Bu vaziyet Türk dostluğunun 
her zaman için haiz bulunduğu 
milletlerarası kıymeti izah eder." 
Sovyetler Birliğinin 
Deniz kuvveti 

Soveytler Birliğinin deniz kuv
vetine geçen muharrir, hu devle
tin askeri kuvvetinin bilhassa in
san çokluğuna dayanan kara or· 
dusundan ve "harikulade olduğu 
söylenen" hava kuvvetlerinden İ· 
baret olduğunu söylüyor ve deniz 
kuvvetlerinin "ehemmiyet veri!e
miyecek derecede göründüğünü" 
kavdediyor ve divor ki: 

"Sovyetler Birliğinin Akdenizde
ki bir deniz kuvveti çehresini gös
termesi, Boğazlar muahedesinden 
ileri gelmektedir. (Bu İtalya için 
mühim bir şeydir, fakat yalnız 1-
talya için de değil). Bu cihetten, 
kuvvetli bir Soyetler deniz kuv-

Merasim sahasında Orgeneral ''Alay kumandanı Mustafa Kal- mızdan eksik etmesin. Allah rnu· 
kendisine verilen alay sanca.ğtni kan! Milletimizin timsali olan bu barek etsin." demiştir. 
alay kumandanı Albay Muzaffere sancağı size Büyük Baıbuğumuz Topçu Alayı Kumandanının 
vermiş ve şöyle demiştir: ve Ulu Önderimiz Atatürk namı.I Sözleri 

"-- Topçu alayı kumandanı na vermekle bahtiyarım. ·ı Selimiye topçu alayı kumand3 • 

Muzaffer! Milletimizin timsali o- "Çok şanlı zafer kazanmış olan m Sabri Uluğ, san~:ı.ğı aldıktaıt 
lan bu sancağı Büyük Önderimiz alayınız, bundan sonra da bu san- sonra heyecanlı bir sesle şunları 
namına size verı::e~le bahtiyarım. cağın gölgesi altında birçok zafer- söylemiştir: 
Şanlı alaymızm bu sancağın göl- ler kazanacaktır. "Bugün millet tarafından bu şe· 
gesinde çok büyük muz3.ff eriyet- "Millet bu sancağı sizin namu- refli sancak alayımıza emanet e• 
ler kazanacağına eminim. Yeter sunuza teslim ediyor. Bizi yoktan diliyor. Ölmez milletimizin varlı· 
ki Büyük Atatürk başımızdan ek- vareden ve kuvvetli bir ordu vü- ğını ve birliğini temsil eden bu şe• 
sik olmasın!" cuda getiren Ulu Başbuğumuz A- refli sancağı daima şerefle ve za• 

Alay Kumandanının Nutku tatürk başıınızda bulundukça da- ferle açacağız, onu her yerde ko• 
Kumandan Muzaffer sancağı ha birçok zaferler kazanacağız. ruyacağız. 

aldıktan sonra Generallere ve ar- Allah Onu Başımızdan eksik et- Ona bakarak ulu milletimjzin 
kadaşlarına hitaben şu nutku söy- mesin. varlık ve şanını hatırlıyacağız. Za.• 
lemiştir: "Milletni emanetini size teslim fer tarkılariyle dalgalandırmrya. 

"- Bugün alayımızın unutul • ediyorum. Mübarek olsun!'~ uğraşacağız. Böylece sancağımı• 
mıyacak şerefli ve şanlı bir günü - Orgeneral bu sözleriyle alay zın şeref ve muhafazası için soJ1 
dür. Bütün milletlerin gözünü ka- sancağım kumandan Mustafa Kal dakikaya kadar, tek bir k4-i sağ 
maştıran Ulu Önderimiz kahra- kana vermiştir. kaldıkça onu koruyacağız. Düş• 
man alayımıza büyük komutam- Kumandanın Sözleri mana bırakmıyacağız. Alay bu• 
mız eliyle bu sancağı tevdi edi- y gün sancağiyle bahtiyardır." 
yor. Bu sancağın alayımıza veri· • ~um~.ndl an! s~cagı almış ye şu Bu söylevden sonra istiklal mar 
li!ini tesbit eden bu dakikalar asır nu" u soy emıştır: §1 çalmmı§tır. 
larca sonra bile büyük bir kuvvet Subaylar ve erat arkadatla- Fahrettin Altayın önünde geçit 
kaynağı olacaktır. Nerede yu'rdu- rım; alay. sancağı.~ız,. Başbuğu- resmi yapıldıktan &0nra merasime 
ımuza yan bakan bir göz olursa, muz ve Cumhurreısımız tarafın- nihayet verilmittir. Merasimden 
nerede karşımıza çıkacak bir düş- dan O~du Komut~nı Orgeneral sonra kumandanlarla davetlilere 
man bulunursa son canlı mahhi.- Fahrettın Altay elıyle alayımıza bir çay ziyafeti verilmittir. 
kumuz kalmayıncaya kadar bu teslim edilmiştir. 
sancağı düşmana bırakmıyacağız. Muharebenin en çetin ve en sı
Birinci alay ordunun birinci alayı kmtılı zamanlarında bu sancağa 
olduğunu geçmitte olduğu gibi ge· bakarak manevi kuvvet ve kudret 
lecekte de gösterecektir.. Bi)ha~- alacağız. 
sa Atasının verdiği sancağı hiç bir Sancak namusumuza emniyet c- 14 Temmuz 1923 

j Geçmiş Kuranlar j 

zaman bırakmıyacaktır." - dilmiştir. Bu öyle bir ıeydir ki, ne SLAVYA GALATASARAY! 
Bu söylevden sonra istiklal mar paraya benzer, ne de mala. Kah· 7 - O YENDİ 

şı çalınmış, kahraman Mehmet- rama.n ecdadımız, sancağımızı da- Çclderin meşhur Slavyası diirı> 
çiklf"..r birinci alay marşını söyle - i·n:~. dütman illerinde ve kalelerin· Galatasarayla ilk maçını yapmıştır. 
mişlerdir. de dalgalandırmı§tır. Maçı seyre gelenler 50 bin ki§ick~ 

Geçit resmi yapıldıktan St)nra "Ne mutlu bize! Alayımıza şe· /azla idi. Birç<>lc ldşi sıadda yer bual• 
merasim bitmiştir. re) li bir gün daha katıyoruz, her mamr.ş. kapıda maçın neticesini bekJ 
KadıköyJe Y aptlan Merasim · sene bugün bayram yapacağız. lcmi§tir. 
Selimiye piyade ve topçu alay- Yüce Önderimiz ve çok sevdiği- Slaı·ya İstanbulun şimdiye kadar 

larına da alay sancakları töyle ve- miz Atatürk. bize bunu bağışla- görmediği teknilc ve temiz bir ovu111 
·ı . . ,, 6 ./. C) 

rı mıştır: yor. · · • çıka.rml§. ilh clevrede 4 ve ikinci dc11• 
Sancak verme merasimi Kadı· ?iyade alayı kumandanının bu rede de 3 gol atarak Galatıısa.rayı nwğ• 

köy iskelesi meydanındaki parlha SÖ) levinClen sonra Orgeneral Fah- lub etmi§tif: 
yapılmıştır. Saat 14 te piyade ve rettin Altay topçu alayının sanca- Galtasaray lıiç değilse bir §Cref s<r 
topçu alayları yanyana yer almış ğım topçu alayı kumandanı Sabri yısı yapmak için müthi§ bir enerji 
bulunuyorlnrdı. Uluğa. vermiş ve: sarf etmiş fakat mııı·af fal~ olamamıt 

Kalaba Irk bir halle parkın dört "Topçu alayı lrumandam Sabri tır. 
tarafını ve içini kaplamıştı. G • • I • . d 

Saat tam 14,5 ta Orgeneral Fah Un erin peşın en: 
rettin Altay, beraberinde Tüm.ge-

neral Osman Tufan, lstanbul ku- s• h k k 1 • 
man.dan ve~ili, Korgener~I Cemil 1 1 r U U m ese es 1 
Cahıt oldugu halde, motorle gel-
mi,Ierdir. 

Orgeneral F ahrettin Altay rn.o· 
törden çıkarak kahraman Mehme~ 
çiklerimizi teftiş etmişlerdir. Bun-: 
dan sonra istiklal martı çalınmış 
ve alay sancağı iki dinç asker ta· 
rafından getirilerek Orgeneral 
Fahrettin Allaya verilmİ§tİr. 

veti vardır, diyebiliriz. 
"Fakat elde edilen rakamlar, 

kat'i değildir ve biribirini nskse
diyor. Geçen seneye kadar Sov· 
yetler filosunda 24 bin tonluk Ü~ 
eski zırhlı, kuvveti meçhul bet 
kruvazör, yirmi kadar torpido 
muhribi, bir o kadar da denizaltı 
gemisi vardı. 

Vaktile Abdülhamidin veznedarlığını yapmış olan Grigor 
Manok isminde bir Ermeni Türk - Rus harbi sırasında üç milyon 
ley kıymetinde elmas ve altm ve kıymetli taş çalmış. Rusyaya 
kaçmış. Orada büyük emlak sahibi olmuş. Nihayet ölmüş. Bu 
emlak varisi olan kızlarına kalmış. Fakat Besarabya Romanyaya 
geçtikten sonra varisler arasında bu emlake tasarruf noktasından 
ihtilaf aüşmüş. On senedenberi devam eden muhakeme bu defa 
bitmiş. 

Mesele bu davada haklı olan tarafın kim oldulunu tayin etmek 
değildir. Romanya gazeteleri bu muhakemeden bahsederlerken 
hep Abdülhamidden çalınmı§ olan mallar deyip gidiyorlarmış. Ab· 
dülhamidin şahsi serveti denilen şeyin Türk milletinin dişinden 
hmağmdan sökülüp alındığı herkesçe bilindiğine göre Rumen gazete· 
leri bu emlakin Türk milletine aid olduğunu söyleselerdi daha 
doğru olmaz mıydı. Hiç olmazsa bu tarzda bir ifade manevi bir 
tarziye yerine geçerdi. 

Bununla beraber dikkate alınacak bir nokta daha var: Hırsızlık 
vakajarmda cezai ahkam rnüru ru zamana tabi tutulabilir; fakat 
gasbedilmiş bir millet hakkı velev' ki başka bir devletin kanunları 
cari olan bir mahkeme önünde ortaya çıktıktan sonra mali cihet
ten müruru zaman bulunmamalıdır. Bunun aksini kabul etmek 
azılı hırsızların bir nevi imtiyaza mazhar edilmesi demek olmaz mı i 

Hasan Kumçayı 

"Bugün (bu malumatı bir Ame
rikan ·kaynağı veriyor) büyük bir 
program tatbik edilmektedir. Bu 
programa göre, otuz be§er tonluk 
iki zırhlı, on kruvazör, birçok de
nizaltı gemisi yapılacaktır. Bu 
program hakikaten tatbik .edihne- s ı k K s ' t 
ye başlandıysa ve bu deniz kuvve- e ç u 1 z an a 
tinin adamları bütün fenni ve TU· · • · 

hi kabiliyeti haizse, Rus bahriye- E t • t • • •• •• t '-" • 
sini gözönünde bulundurmak la- ns 1 usunun aç ıgı sergı 
xrmdır. Çünkü o takdirde bir 
Avrupa ihtilafında alacağı mev- Selçuk Kız Sanat Enstitüsü tale- de yazdığımız gibi ~imdi> e ka<lar hi~ 
ki, hiçte ikinci derecede kalmaz." heleri dün Bcyoğlunda Selçuk pazarı bir enstitünün yapmaclrğı pek güzel 

Makale şu suretle bitiyor: adı allmda açtıkları atölyede bir gün bir teşebbüsle 500 liralık ufak bit 
"Askeri ıahada tesiri olan veya e\'vel mektepteki defi]e esnasında teş- sermaye koyarak bu pazarı a~mış bu' 

olabilecek kuvvetler üzerindeki bir ettikleri 90 parça.dan ibaret nıulı- lunu)10rlar. 
bu kısa gözden geçirmeden çıka- telif desende muhtelif sanat · taşıyan Sanatkar kızlarımızın robları diiJJ 
rabileceğimiz oldukça sarih bir robları s~tılığa ~rkarmrş]ardır. pek fazla rağbet göı·mü~, alanlar al" 
fey var: Bu kuvvetleri ihmal et- Bu münasebetle Sel~uk pazarı dün danmamış, görenler memnun kalnıı( 
mek olmaz, onlan hayali denize meraklı bir halk kütleı>ile dolup ho- tır. 
bağlı olan ltalyan milletini alili- şalmış, kostiiınlerden bir kısmı satıl- Kızlarnnız çalışmalarına keneli scı" 
dar eden siyasi ve askeri vaziyet mıştır. Satıcılar arasında bir gün ev- mayelerile açtıkları hu atölyede dc.~ 
mevzuu bahsolduğu zaman dai- vel müsamerede bulunanlardan 10 vam edecekler, 11ayatlarm1 kazauncal: 
ma gözönünde bulundurmak la- kadar tanınmış bayan hıılunnmştur. ]ardır. l\Im·affak.iyetler Jileriz. 
zınıdır." - Enstitü talebeleri hundan evvel 
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Kıymetli eski para diye ~ ŞEHiR HABERLERi 
mangır sürerken .•. 

B. d ) · ·· ·· d Arkadaşını yarala- ELMALAR Tifo salgını 
ne halde? 

ır o andırıcı şebekesı suç ustun e . __ 
yakalanıp mahkemeye verildi, yan ~şçı., çıragı üç hısım olarak ihıaç 

' 

• On sene agıı hapse 1 edilecek 
d'" ~iyet ikinci şube memurları 1 dan yaralanmış bir aya~ı ~ırılı:nı~~ mahkum oldu Yabancı u··ıkelere sevkedilen 1 
.. un bır dolandırıcı şebekeıtini suç bir kolu da fena halde ıncınmıştı'b Vilayet Hıfzıssıha komisyonu 
\!Zerinde yakalamıstır. Ürkek at yakalanmış, yaralı Necı Unkapanında a~çı Osmanın ya· meyvalarımızın her yıl artmakta dün öğleden sonra vali muavini 

24 saatte 20 ııaka 
kaydedıldi 

Bir arkadaşımı~ın yaptığı tahki· hastahaneye kaldırılmıştır. nında çırak Halil ile Şükrü bir ma· olduğu gözönünde tutularak lktı- Hüdai Karatabanın ba§kanlığı al-
kata göre hadise şöyle olmuştur: KEDi ÇOCUGU 1:51RDI aile· ıa üzerindeki mermerin kırılmaaı sat Vekaletinin gösterdiği lüzu.,-ı tında bir toplantı yaparak ıchrin 
.. Bırrni.iddettenberi Rumelikava • Dün Hacı ~us.ey~~aga m~r ke· yüz.ünden kavgaya tutuşmuşlardı. üzerine iktısadi daireler bütün son günlerdeki sıhhi vaziyetini 
~~da balıkçılı~ yapan Ali adın.da si.nde kuduz a.laımı gostere~ ~ı l I Neticede Halil eline geçirdiği hı- meyvalarımızı yabancı vapurlara tetkik etmiftir. 
bın. bundan bırkaç gün evvel Uz dı. meyve halı odacısı Fevzının çakla Şükrüyü muhtelif, yerleri~- vermeden evvel aıkı bir kontrole Tifo, son yirmi dört aaat zarfın· KKer~rn adında birisile tanısmış, Laz yaşındaki küçük oğlu Osmanı ısır· den yaralamıf, Şükrü kaldırıldıgı tabi tutmaya başlamıştır. da evvelki seyrini kaybc:m:~ıir. 
erırn de Aliye Veysel adında birini mıştn. . .. . n Cerrahpaşa hastahanesinde ölmüt Şehrimiz Türkofis şubesi ve T_i- Tutulan istatistiğe göre, 20 v111t'a tanıştırmıştır. Laz Kerim, bu tanıt· Kedi bir mahalleyı altust ett~kte tü. caret Odası dünden itibaren ala- kaydedilmiştir. 

lllcrasimini yaptıktan sonra, pek saf sonra odacı Fevzi tarafından bır 8d- Bu cinayet davası hakkındaki kadar memurlarını bu iş için sefer- Son yirmi dtirt saat zarfında da 
olan Aliye. Veyselin eski bir binada pa ile yaralanmış. çocuk Je ke 

1 
karar dün ağır ceza mahkemeain- her etmiıtir. 28.444 kişiye tifo aıısı yapılmıı· 

Çalışırken eski zamana aid kıymetli Kuduzevine gönderilmiştir. de verilmittir. Ticaret Odası bir taraftan bu tır. Bunlardan 16, 789 u birinci, 
~ralar .bulduğunu söyle~işt.i.r. ~a- BiR KAMYON BiR E~ ÇARPTld Halil evvela on sekiz sene l:::p- işle meşgul olurken, diğer ~aı af • ı ı ,657 si ikinci afıyı yaphrmı:ık-"allı Alı, hazırlanan tuzaga duşmuş: Dün saat 14 de eofor Mehme se mahkum edilmiş, fakat Şükrü- tan bütün elmaları uzun hı: tet • tadır. 

-Ben bunlan sizden satınalırım. nün Halile ağır sözler söyleyerek kikten sonra kısımlı::.ra ayırmiştır. Hıfzıssıha komisyonu tifom,n 
d ~erniş ve Yeniköyd etepe üstün· oğlu Alininidaresinde bulunan 47 tahrik etmesi ve•cinayetin işlendi- Elmalar üc kıı;ma n:·rılmakt:ıdır. en çok tesadüf edildiği 'Semtlerden 
e bırleşmeğe söz vermişler, Ali pa· numaralı ~amyon, Horhor cadde· ği zaman Halilin yirmi bir yaşını Birinci kaliteyi teşkil eden km~- olan Fatih ve Eminönü kazaıınC:a 
VYı temin etmeğe, Laz Kerimle sinden geçerken, caddede 83 nu • bitirmediği hafifletici sebeplerden da bir elmanın v -ni 180 gram, •: mecburi tifo atısı tatbik edilme-
... eysel de kıymetli paraları getirme· maralı evin ikinci kat cumbasma görülmü,, Halil on sene ağır hap· kinci kalitede bir elmanın veznı -=ne karar vermiştir. 
ge gitmişlerdir. çarpmış, evin ana direği ile .~u.~a ıe mahku"' ~dilmi~tir. Halil mü- 40 • 50 gramdır. Üçüncü kaliteyi Dün bu mesele etrafıncl;l sıhhat 

baAli, eski ahbabı olan şekerci Nik- bağlı beş direği yerinden sökmu§tur. ebbeden de i.ıtıme hizmetlerinden teşkil eden kısım da ~5 gramdan "qleri direktörü Bay Ali Rıza kcn-
ta s'a gitmiş, büyük itimadını ka· Kamyonun ön kısmı ha'fif suret- mahrum buludacaklır. atağı olan kısımdır k.ı. hu kısma disiyle görüşen bir arkadaınmza 
2andığı §ekerciden 500 lira ödünç te hasara uğramış, ev tehlike ar;- SAllTE MAKBUZ TANZİM giren elmalar, yemeklik olarak de- şunları söylemiştir: 
Para İstenıiııtir. Ali parayı aldıktan ettig~inden ,.oför yakalanarak tahkı· EDElı"'EK~ g~il. yalnız sanayide istimal olun· "- Tifo vak'aları gittikçe azal-
8 d :r :r J ' ' "' ••• "h • ., t..:t Jet ..l"r 
• 

0

.nra oğruca tepeye gelmiş, her kata başlanmıştır. Kızıltoprak postahanesinden m;;ıo 1 ~ üzere ı raç ec .r me e 1 • maktadır. Son yirmi dört szıat 7ar-•kı •rkad,ısın kendisini beklemekte YOLDA GiDEN KADININ sahte para makbuzu tanzim ederek Bundan başka tesbit <.~ilen e· fında 20 vak'a le•bit edilmiş:ir. olduğun~ ~örmiiştür. Derhal m'iiza- ÇANTASINI KAPMIŞ p:ıra ihtili.sından maznun K:.zımın saslara göre; elmalar harı:e sev- Halk asının favdas•nı anlamıctır. 
}•reye girisilmiş ve kıymetli para· Dün Alemdar caddesinde ~arib duruıması bitmit, dün a[. ceza· kedilmeden evvel en iyi bir şekil. aıılan~ak için büyük bir reğbet 
arın 500 liraya mübadelesine karar . . . . da ye~i sene on ay ağır hap·e ve de ve en sağlam ın:alzeme ile an· gÖsterır.ektedir." 
Verilmiştir. bir hırs~lık vakası olmuştur. Mes· wnüebbeden .... ·_·.::ıe hizmetk:::::d::ı balijı yapıle.cak ve bunda:t son:a --------------Al

. b k Al dar d- •·• Od Aı· k d b" lmtihan:ara hazırla -na ı ce inden parayı çıkarara ture adında bir kadın em ca • .• ---h'd!m edi' · ·.,. Ticaret asının a a ar ır me ~ltın. lan alırken, hadiseyi başından· desinden !itmekte iken Mustafa a· I muru tarafından vurulacak dam - dershaneJer• açılıyor 
uc 

0

• ALT/ SENE, SEKiZ AY llAP S 1 d'l ' · rı takib etmekte olan ikinci şube dında bir açık göz hırsız, kadına U· gadan sonra sev :e ı c::. '"·r. Orta okul öğretmeni olmak is-
ll'lcrn l l k 1 k k l' d - Ha-' ···· 'e <::-· __ ,_:ıha r::. • -· ·e- k I w 1 · J ı· .. ur an cüm esini ya a ayara sulca yakla§ara e ın e tuttugu çan· · -., "' · Elma: _r, =:ındıklarla ihraç edil. leyen ilk o u ögretmen erıy ~ ı-
cunnü meşhud mahkemesine eevk tasını kapınca kaçmağa başlamı§tır· sinde r,"!l; ""kaiında otur"'--1 Dcz- 1iğ\ ci'·-~te .. :ı- • ':lara kc::_!:ırker se orta okulu bitirme irr.tihanları ~trnişlerdir. Yapılan tahkikatta kıy. Kadın, neye uğradığını bilmemi§, macı Kamil kendisini daima kız- he.r sa~d;ğa ~Y~j;;;z ayni cinsten el· n~ girmek isteyenler için Kültür 
?netli oldug-u iddia edilen paraların geriye dönüp bir adamın r•ntayı alıp drran Ahmede h"'""' kurt· --.tt ..:1 1 k l · lm kt Bakanlıgw ının tensibiyle üç ha~ır· 
tn :r- d b" · Ah ma arın onu ması ıcap e e e-angır olduğu tesbit edilmiştir. kaçtığını görmüt: bir sırada kurtunlar an ırı • dir. Bu usule riayet etmeyen fir- lık dershanesi açılacaktır. Bu ders 

AT ÜRKÜNCE - Yetişin hımz varl . medin yanın<Ja yürüyen Emini ba- mo.br :~ldetle ceza n:O:.:-·· -~ • · ~. hanelerden biri Kadıköyünde. i-
" Selim paşa ahırında çöpçü lsmail Diye bir çıg .. lılc: koparmıttır. Bu ı::2~ındA.n yaralamış, Ki.mil ağır ce- - 1 l kincisi İstanbulda, üçüncüsü Be-

örrl h hk" ı Sandıklara konacak e ma arı ~ u Nelib, binmiş olduğu beygirle sırada geçmekte olan ikinci fUbe zad!.\ altı sene apıe ma cm 0 • h , . 1 • 1 yoğlunda olacaktır. Dersha:1e1e-
~e h l h tam ve ~tnsız ayır.:-.::l..~ ırn : :"lı o • k I son süratle kadırgadan geçerken memurlarından biri der a ırsızm mustU. ı rin direktörü öğretmen o u u rı· 
a~ ~ru 1 da da k la k d K• ..... il bu kararı temyiz etmiı- madığı cihetle yüzde beş to erans B M h.'d" N' ':'fJoymyan çocuk ar n örkmü§, arkasın n koşup ya a mıf, a ı- ~. (hata p:ıyı) kal:·.:l edilmişt= yaziye öğretmeni ay a ı ır. lccıbi üzerinden fırlatarak başını nın çantası iade edilerek hn\ız da ti. Temyizden nakzen gedlenf kbu nu hu•t !~'.a ha .. -:: l :.x::- I"' ek.·: l:ı- Bundan baska muhtelif dersleri o-
a 'P kaçmr!lt r N 'b d' k - k k 1 k d'lm' t' dava h-..kkınch dün ikinci e a a- ~ " - :s kutmak üz~re ög"'retmen okulu ög--__ ~ ı . ecı 17. apagın- ara o a sev e ı ışır. k" 

11
.""' .... -' .. ,·~n l:.:tün alakadar ihracat 

- rar verilmi,, ~amil altı sene se ıı c.&• '"' retmenleriyle tanınmıt lise öğret-
Vapur ve t..-enlerde Sokak· lalmlerl ay hapse mahkUnı olmu~tur. tüccarlarına bildirilmistir. menleri dershanelerde vazife al -

halkın rahatı Belediy.e, değiştirilmesi mev::-.:u AtatUrk'Un Almanyada a·r motor karaya oturdu mışlardır. 
Vapurlardan ve trer.

1
erden yol- bahsolan sokak isimlerinden ban. yapllan bUslU Kereste tüccarlarından B. Mu- Buralara girmek isteyenlel"den 

cuJar çıkmadan önce hamalların gilerinin tarihi kıymeti haiz oldu- D , . h ... r 1 , , • n ta ammerin Şükran namındaki 70-80 masarifi karşıl:ımak üzere basit bir 
halk} b k d kJ gwunu müzeler idaresinden ve tarih o •..... Ja ç::-- e. -ı aca.c · - tonluk motörü evvelki akşam ke- ücret alınacaktır. Kadıköyunde a irlikte eşya çı ar ı arı rı'h serg:.sı" h .. _zırlıklarına c~ .. ısm e- l 1 k l d h T 19 
\'e bu suretle halkın rahatsız oldu- cemiyettnden sormuttu; gelen ce· reste yüklü olduğu halde nebo u- uru an ers ane emmuzun 
iu görülmüftür. vaplar kafi derecede sarih görül- dibnektedir. dan geçerken dalgaların tesiriyle undan itibaren faaliyete baılaya-

8elediye alakadarlara bir ta- mediğinden tekrar ıorulmasına lü Dün Ahn:..~yacb.:ı :~rgi komite~i sahilden kurtulamayarak kayala • caktır. 
lllirn göndererek, eşyalı yolcuların zum hasıl olmuıtur. Tetrinisani adına Atatürkün bir buçuk metre rın üstüne oturmuftur. Vapurları çarplfan kaptan. 
\re haınalların vapurlardan eşya- başına kadar bu mesele halledile- boyunda granitten yapılmı, bir insanca hiç bir zarar olmamı§ • lar hakkındaki tahkl kat 
la rek sokak isimlerinin tesbitine bat büstü gelmit, gümrükten çıkarıla- lır. Motörün kurtarıl:nası için .. Türk Kad.•ko··y ile Bu-. gaz vapurları • rını ancak yolcu çıktıktan sonra D l ·· d k · 
çıkarmalarına müsaade edilmesi- lanacakt... rak 0 mabahçe sarayına gon e- Gemi Kurtarma tir etme muraca- nın çarpışması etrafındaki tahki • 
ll_i Ye aksi Jekilde hareket ederıle- Belediye ten f flerl rilmiştir. at edilmittir. kata dün de devam edilmiştir 
tdı.n tiddetle cezalandırılmasını bil dlrektörU Büst, AtatürkCnl timdiye kadar lf dalresll ha• m~:~n·,ı Liman reisi Hayreddinin haş -
ll'Jniştir. yapılmıt olan biist eri araıında de- Zongu da~a g kanlıg-ı altında toplanmıı olan tah. lstanbul beledı"yesı· fen itıı,ri di· ) k k d g" el b" an' 1 d · · b ·f tt" · 

BUyUk b!r seyyah rece a aca a ar uz ' ır 1 
• lstanb:.ı İ! aı. ::.... :ış r.:.J e ışı kikat komisyonu dün de çarkçıla-

kaf;les1 beklen ror rektörü Hasan, ticaret muhake- atkir eliyle yapılmıttır. Granitten Haluk lktısat Vekaletinden aldı- rın ifadelerini almıttır. Kaptanl ... r 
mesine ait bir davada ehli vukuf yapılmıt bulunması büste ayrıca g~ı bir emir üzer.ine. dün Zongulda- dinlenmi• olmalarına rağmen mev ıeçildig-i için Elizize aitmiıtir. On b. k ktedir t 3' londraya kralın tac giymesin

~e hazır bulunmak üzere gitm!ş o-
il Amerikalı seyyahlardan büyük 

hil' kafiJenin Avrupanm diğer te· 
Lirlerini dolaştıktan sonra yakın
da şehrimize gelmesi beklenmek· 
tedir. 

Bu seyyahlar arasında, hrihi tc giyme hadisesini tesbit etmit 
d Zı muharrirler de bulunmakta
ır. 

~ransızların mllll bayramı 
Buıün Fransızlcarın milli bay

l'aını olması dolayısiyle, Fransız 
Sefiri B. Ponso ~ehrimizdeki Fran 
•ıı kolonisini kabul edecektir. 

d A~§am üzeri "Ünyon Fr~nsez,, 
e hır müsamere verilecektır. 
kaldırımdan kaldırıma 

seçmek için 
ta Heyeti fenniye direktörlüğ? ls

nbulun muhtelif semtlerınde 
caddelerde kanıdan karııya geç
~ek için 380 y~ya geçit y::-i tu· 
ıt etrniıtir. 

lii~~niyet 4 üncü şube direktör-

! &u de bu hususta bir rapor hazır 
~~ . 1flll'; bu raporda halkın geçıt 

)'etlen· • · · b l ·n nı tanıması ıçın u yer erı 

f' ır ıymet verme · ğa hareket etmıt ır. cut ahkama göre her kaptanın ka-
güne kadar dönecektir. Liman tarlfe~erl lndlrllecek B:ı· .:ıüfettiş Haluk, Zonguldak- za hkkmda ayrı ayrı liman riyase-

General Seyfi Bazı tetkikat yapmak üzere bir- ta on~ gün kadar l:alacak, iş kanu- tine birer rapor vermeleri icap et-
Gümrük muhaf u. umum ku· ) A k "d nunun tatbikatından som_ alr::an mektedı"r. Gerek Burgaz kapta--'-- kaç gün evve n araya gı en mandanı General Seyfi dün Amua· b · t" "d" ·· neticeleri gözden geçirecektir. nı, gerekse Kadıköy vapuru kapta-
d '- . . 1m· t" te rimiz denız ıcaret mu uru Malu"m oldugu- üze:-e, Zongul- k 1 h ra an ,:.oırı:.. .• ::e re •t ır. • Müfit Necdet dün limanımıza ge-

1 
nı bu ~ekilde i rapor arır.ı enµz 

C.eneral Seyfi tehrimi•e bır len lımir vapuriyle tehrimize dön- ,Pak, kömür istihsal e~~~ ~lge e· vermem isler. ·. 
hafta kadar kalacak, bu müddet )erimizin ba,ında geldıgı cıhetle, f b' k I 
arfında gümrük -··hdaza tetki- müştür. burada kesif bir işçi ta.bakasr bu- Diğer 

1
tara tan ır aç giı1'n evve 

Ankaradan lzmire giden lktııat .. l b d Akay ııir ~etiı . ::ar gün eri t-~-la•• ... , t~ft'• ... -1 .. --ktir. lunmaktadır. Bu i ... ar :ı t:r1' a "k ·-· ·ı- 1 ı d · O Vekaleti tarifeler umum müdürü d' ı.··1 ) rı cttıgı tenzı atı vapu- ar 1'l ız. latanbdl n'veralteal i:ı;ci ihtilaflarının ığer a;;_ ge ere d"h ld - ı._h d"I 
Bay Mchsin de l:!raber gelmiştir. l b"·d· M ı am o ugu mevzuu ~ se ı -

lalebeal lzmlre gfdlyor nazaran fazla 0 ması ta 11 ı:r. ~- mi,, vap rl~re haddi ir-tiabiden 
d b. Gerek tarifeler umum müdürü, &.:ıafih, Bay Haluk' un seyc., h,a.t~nı~ f I ) d h I h J lstanbul Üniversitesin en ır 1 .. d 1 · \ az a yo cu alın ıfiı ci et e !l km 

grup 21 Ağustoıta lzmire bit tel· gerek aeniz ticaret mu ürü zrnır- bir m:.:ddet cvve! lktısat - :: . - :· hayatı tehlikeye konulduğu ı5ylcn . 
kik seyahatine çıkacaklardır. de liman tarifeleri~~ tetkik. e~?ş- nin genitletmey~ kar~=--ve~dıgı ış miş, deniz tican~t müdürlüğü bu 

il ler, aynca hamal ~cretlerım ele daireler:nin yenı teıkılatı ıle ~e a· hususta esaslı bir kontrol yapma. 
Pervanell r to:nobl n gözden geçinnitlerdır. t'::.:lar olc! .:ğu ı.::,.:enmektedır . 
Pery•nesl bozuldu d _. k" b• r:l tUtUn ,,"\ l--a~Iamıştı. Deniz ticaret mü-

4ll Birkaç güne ka ar tehrimiz--ıe 1 Çekoslovaklar z en dürlüğü kontrolörleıi liman ıi:a· 
Dün tehrimize "Pervaneli oto

mobil,, ile geldiklerini yazdıjımız 
seyyahlar, otomobillerinin perva
nesine iriz olan bir sakatlık dola
yısiyle, bunun tamiri için birkaç 
gün tehrimizde kalacaklardır. • 

Pervane - dün de yazdıi1mız 
gibi - dü~ yollarda otomobilin 
gitmesine yardım ettiğinden ben
zinden hayli tasarruf edilebilmek
tedir. 

Otomobili ;dare eden dört Ho
landalı seyyah, bu otomobilin için 
de yatıp kalkıyorlar. 

tarifeler komisyonu, tarifelt'r U· almak (StiyorJar setine h t hususta!d raporlarını ver. 
mum müdürü Muhsinin ba~kanlı- Çekoslovakya r2jiıi her yı! ?1- miılerdir. 
ir altında to~l~na.rak. !ıtan~ul li- duguw gibi bu yıl da memleketıır.ız- Bu raporla-ın he::nen hepsinc!e, 
man tan"felerının ındınlmesı hu- k d .. .. ı 

h k den mühim mi tar a tutun a ma· haddi istiabidcn fazla yolcu alın-ıusunda karar itti az edece ti". . t" d . . d 1 1 

Etr·ada ve M dye gUmrllk Dün bu cümleden olarak Çekos- halkın daima yukarıda, güvertede 
ya karar vermıı ır. 

1 

ma ığı, yaz mevıımı o ayısi:r e 

ldare1erJ lovakva rejil'inden İstanbul Türko· oturduğu, kamaralara rağbet ol • 
Haydarpaf& gümrük müdürlü

iüne bağlı bulunan E~riada. ve 
Midyp gümrük idarelerı ".. ekıl.ler 
Heyetince görülen lü~~m .. u~-:_~~ne 
Edime -cümrük baımudurlugune 
raptedilmiılerdir · 

fis Aubesine bir mektup gelmi,. re- madığrndan vapyrun müvazenesi • 
jini~ memleketimizden l .250.000 ni kaybettiği bildirilmektedir. 
kilo tütün almak isteğinde olduğu -------------
bildirilmistir. asfalt yapılması ve iizerine boyu 

Türkofi.s, keyfiyetten derhal a- vurulmaıı İstenmektedir. Vazivet 
Iakadarları ha.berdar etımittir. tetkik edilmektedir, 
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Genel · ithalat 
kararnamesi 

Memleketimize ithalat 
şartları nelerdir? 

• 

·JAPON 
Harp gemileri 

Çin limanlarınd~ 
Hongkong, 13 (A.A.) -Formosta 

bulunan birkaç Japon harlı gemisi 
Japon menfaatlerinin himayesini te· 
min etmek üzere cenubi Çin JimanJa· 
rma hareket emrini almı§lardır. Gemi· 
lerden iki tane$İ Amoy'e ~elerek biri 
Sv~tovda, diğeri de Foçovda demırle· 
mişlerdir. 

Ankara, 13 (Hususi) - 15 tem· 
muzdan (yarından) itibaren meri • 
yete girecek olan Genel lthalat Re· 
jimi kararnamesi bugünkü Resmi 
Gazete ile nqredilmiştir. Karama· 
me şudur: 

Madde 1 -· Türkiyenin müste
mirren ve kayda değer nisbetlerde 
aktif kaldığı ve Türkiye ihracatını 
müteessir eder hiçbir nevi hususi 
takyid koymamış memleketlerden 
ithalat Türk kanunları hükümleri da. 
hilinde scrbe!ttİr. 

'Bu memleketlerin isimleri ili· 
şik 1 sayılı listede yazılıdır. icabın· 
da lktısat Vekaletinin teklifi üzerine 
bu listede değişiklik yapılabilir. 

Madde 1 - Türkiye ile ithalat 
ve ihracat aıasında Türkiye lehine 
yüzde 20 den aşağı olmamak üzere 
bir fark yüzdeki kayıdlı kliring ve· 
ya benzer bir tediye anlaşması yap
mış olan memleketlerden vaki, ola. 
cak her nevi ithalat Türk kanunları 
hükümleri dahilinde serbesttir. lca
bmta Maliye ve lkhsad Vekaletleri
nin teklifi Üzerine yukarıda yazılı 
asgari nisbet değiştirilebilir. 

Madde 3 - Anlaşmalarında it
nalat ve ihracat arasında Türkiye 
lehine ikinci maddede yazılı asga • 
ri hadden a§ağı bir fark yüzdesi kay
dı mevcud olan veya böyle bir fark 
yüzdesi kaydı hiç bulunmıyan mem
leketlerden vaki olacak ithalat bu 
memleketlerin kliring veya benzeri 
anlaşmaları hükümleri dahilinde ya
pılır. 

Madde 4 - Birinci, ikinci ve 
üçüncü maddelerin hükümlerinden 
istifade etmiyen memleketlerden 
birine vaki olacak ihracat mukahi· 
linde bu memleketlerden birinden 
f.o.h. kıyfeti ihracatın f.o.b. kıy. 
metine müsavi ithalat veva bu mem
leketlerden birinden vaki olacak it
halat mukabilinde gene bu memle· 
ketlerden birine f.o.b. kıymeti itha· 
latm f.o.b. kıymetine müsavi ihra· 
cat yapılabilir. 

İhracattan önce ithalat yapılmak 
istenildiği takdirde mevzuu bahis 
malların ithaline bedelleri Türk lira
sı olarak veya asgari üç milyon lira 
aermayeli milli bir bankadan alm· 
rnl§ ayni kıymette kefalet mektubu 
ecnebi memleket ihracatçısı namına 
T.C. Merkez Bankaema yatmldık
tan sonra müsaade olunur. Bu tarz. 
~ ithal olunan malların bedelleri 
işbu madde hükümleri çerçevesin; 
giren herhangi bir memlekete ve a· 
lakadar ecnebi ihracatçı nam ve he
sabma ihraç edilecek mallarm bedel
lerinin Türkiyede tesviyesine kulla
nılır. 

Bu madde hükümleri dairesinde 
ihraç edilecek mallara Türk Ticaret 
ve Sanayi odaları tarafından iki nüs
ha menşe şehadetnamesi ve bu mal· 
lann gönderildikleri memleketlere 
fiilen girdikleri bu men_şe şehadetna
melerinden birinin o memleket güm
l'Ük idaresince damgalanması sure
tiyle tevsik olunur. 

Bu madde hükmüne tabi mem· 
leketler men§eli olup Türkiye ile 
mevcud kliring veya benzeri anlaş· 
malar yolu ile ödenmek şartiyle Tür. 
kiyeye satılacak malların ithaline 
m\Uaade olunur. Ancak bu malla. 
rm ithalinden önce, bedelierinin kJi. 
ring veya benzeri anlaşma yolu ile 
ödenmeaine alakadar kliringli veya 
benzeri anlaşmalı memleketin takas 
ofis veya salahiyetli makamlarınca 
müsaade olunduğu ithalatçı tarafın. 1 

dan tevsik edilmek şarttır. 
Bu madde hükümlere tabi mem

leketlerden ithal olunabilecek mallar 
İli§ik iki sayılı listede gösterilmiştir. 
lcabmda lktısad Vekaletinin teklifi 1 
üzerine bu listede de2i_şiklik yapıla· 
bilir. 

Madde 5 - l 499 numaralı güm· 
ı·ük tarife kanununa bağh tarifede 
yazılı numaralardan ilişi.k üç sayılı· 
listede yazılı olanlarının gümrük r:
simleri 2294 numaralı kanunun bı
rinci maddesi hükumlerine tevfikan 
değiştirilmiş ve ı:nezkur nu~":ralara 
giren eşyadan alınacak tezyıdh veya 
tensik1i resim mikdar ve şartları her 
numaranın hizasında gösterilmiştir. 

Hususi kanunlar hükümlerine ta
bi olarak ithal edilen 'maddeler bu 
hüküml"!r dairesinde veya bu ka
nunlara dayanılarak tanzim olunan 
kar::ımame veya mukaveleler hu • 
ki.lmleri dahilinde ithal olunur. 

Madde 6 - Milli istihsalatı ko
rumak teessüsünü temin ve dam· 
ping gibi anormal tedbirlerden doğa· 
cak zararlardan vikaye etınek mak
sadiyle 2294 numarah·kanunun hü
kümleri dairesinde ya· 
pı1acak gümrük tarife tadilatı nis· 
betlerini tetkik etmek üzere lktısad 
Vek~letinde Vekalet müsteşarının 
reisliği altında a§ağıda y,aztlı azadan 
mürekkeb bir (milli koruma komis· 
yon teşkil olunmuştur: 

Maliye Vekaleti nakid i§leri u. 
müdürü, Maliye Vekaleti tetkik 
heyetinden bir aza, Ziraat Vekaleti 
ziraat u. müdürü, Gümrük ve İn
hisarlar Vekaleti ekonomik i~ler mü .. 
dürü 1ktısad Vekaleti Türkofis re· 
isi. 'tktısad Vek8.leti sanayi u. mü· 
dürü. 

Komisyon resen veya vaki ola
cak müracaatler üzerine gümrük ta· 
rife hadleri hakkında icabında müte· 
hassıslarla alakalı dairelerin müta· 
leasmı almak suretile tetkikat yapar. 

Bu tetkikat neticesine göre lktı· 
sad Vekaletinin teklifi üzerine güm· 
rük tarife hadleri degiştirilebilir. 

Madde 7 - Türkiyede çalışan 
yerli ve yabancı şirketlerin hariçte 
bulunan hissedarlarına ve tahvilat 
sahibierine ödeyecekleri dividant ve 
faiz karşılığı olarak ihraç edilecek 
mallar milli korunma ko;,..isyonun
ca tayin edilir. 

Madde 8 - Türk parasının kıy· 
metini koruma hakkındaki ! l sayılı 
kararnamenin 14 mayıs 1936 tarih 
ve 2/ 4579 sayılı kararname ile de
ğiştirilen 3 2 inci maddesi ve 20 eon
teşrin l 936 tarih ve 2/ 5605 sayılı 
genel ithalat rejimi karan hüküm· 
]erinden istifadeye devam edecekler
dir. 

Muvakkat madde: 
Yukarıda yazılı 3 üncü madde 

hükümlerine tabi olan memleketler 
işbu kararnamenin meriyete giriş ta· 
rihinden itibaren üç ay müddetle 
20: l r: t 936 tarih ve 2/ 5605 sayılı 
genel ithalat rejimi karan hüküm
lerinden istifadeye devam edecekler· 
dir. 

Madde 9 - Bu kararname 15 
temmuz 193 7 tarihinden mute· 
berdir. 

Madde 1 O - · Bu kararnamenin hü. 
kümleri icra Vekilleri Heyetince yü. 
rütülür. 

lktısat Vekilinin 
Irak seyahati 

Hakkındaki lntıbaları 

Bu üç Jimanda Japonlara karşı §İd 
oetli bir kin heelenildi~i lıildirilmek
tedir. 

JAPONlJAR ÇEKİT.JDI 
Londra, 13 {A.A.) - Bu sabah 

Pekin • Ferıgtay demiryolunda Çinli· 
Ierle J ııpon lar arasında vuku bulan 
müs:ıdeme saat 11 den 12,45 e kadar 
devam etmi~tir. Japonlar hundan @on· 

ra Fcn;rtay i~tikanıetinde çekilmijler 
di~ . 

/iVGİLTERE EtVDl':)EDE 
Londra, 13 (A.A.) - Hariciye n t 

zırı Eden, Japon ve müteıı~ihen Çin 
elçilerin\ kabul eclerek U tak Şarkta· 
ki son hadiseler hakkında duyduğu 
derin endişeleri bildirmi~tir. 

f ngilterenin bu mesele hakkında 
Amerika ile denmh tem:ıs halinde 
buJunrluihı ıoöyleniyor. 

Asiler 
Madrit cephesinde 
taarruza geçtiler 

Avila, 13 (A.A.) - Havas ajan· 
sının muhabiri bildiriyor! 

Beklenildiği gibi asiler dün hiitiin 
.Madrid ceplıeşjnde taarruı11 başlamır 
]ardır. Asiler general Miaja kuınandır 
smdaki kıtaları geri püskürttükten 
sonra kendi hatlarında tashihler yap 
mışlardır. 

Asiler yakında bir mukabil taar
ruza geçecekleri ve düjm'.lnm şidJetli 
tazyik altında terketmek mecburiye· 
tinde kaldıkları araziyi istirdat ede· 
cekleri tahmin cdilmektf:lir. 

YENi KUVVET GELDi 
Cebelüttarık, 13 {A.A ) - Reu· 

terden: .MeliJadan gelen iki hinden 
fazla Fash asku .\ lgesir;ırn !;ıkırr~ 
ve §İmendiffrle MaJrid l l'}Jbesiue sev 
kolunmuştur. 

TAARRUZ Af\IAI K4LIHTŞ ' 
ri!adrid, 13 (A.A.) -- Asilt~r tak· 

viye kuvvetleri alaı ak h·J ;;a.lıalı nıw 
kabil taarruzda bulunmuşlarsa da hu 
taarruzları akim k:thm~tı· 

FRANSIZ HUDUDUNDAKl 
KONTROL KALKTI 

Paris, 13 (A.A.) - Öğle zam'tnı 
Fransız - İspanyol lmduıfondaki hey· 
nelmilel kontrol kaldmlıl!I~tır. •Bu
nunla beraber, Fransannı ademi mü
dahale işinde giri~ti~i taalıhüd muci
bince hudud kapalı kalacaktır. 

· 1ıende yangın 
Ankara, 13 (Telefonla) - Diin 

saat on bir kırk be~te Çetinkaya istas· 
yonuna ·hareket eden trende bir yan
gın başlangıcı oldu. Tren İncesu köp· 
rüsiinden geçerken vagonlardan biri 
tutu~tn, tren Y eni~chir istasyonunda 
durdurularak itf aiye~'e haber verildi. 
Derhal gelen itfaiyenin g:ıyretile. yan
gın biiyümedcn söndürüldü. 

Yangının sebebi lokomotif kınl
cımlarmın vagondaki traversleri tu· 
tuşturmrısıdır. Treni makinist Ali i
dare cdi~·ordu. 

~_:_~~---------

çok muhabbet t:ışıyorlardı. 
''Irak iyi hfr istikbale namzet bir 

Ankara, 13 (Telefonla) - İktısad memlel~ettir.,, 
Ve~dli n. Celal Bayar son Irak seya· B. Ce.11 Bayar lzmlre gitti 
hati hakkındaki intibalarını soran ga Ankara, 13 (Telefonla) --İktısad 
zetecilere !iU beyanatta bulunmuştur: Vekilimiz B. Celal Bayar bu akşam 

''Do<::.tnmuz Iraklılar bizi candan İzmire hareket etmi~tir. 
kabul c:tiler. Samimi bir muhabbet Bay Vekil İzmirde satış kredi ko
görd~k. B::şt& 1-::.!kfur.et edamları ol- operatifleri ve yaş meyva ihracatı ir 
doğu halde, bizi kardeşçe karşıladı- Ierile meşgul olacaktır. B. Ce1il Ba· 
Jar. yar hundan sonra Kuşadasına giderek 

··ıraklılar iyi bir hükfunet kur omdaki yağ f abrikasmı gezecek, dö· 
muşlurdrr. Şuu.rlu ve çalI§kan devlet niişte Nazilli bez fabrikasını görecek· 
adamları var. Memleketimize karşı tir. 

lktısat Vekili mühim 
beyanatta bulundu 

Yeni i:lballlt rejimi 
Dış ticaret s 1 yaseti mizin 

anaprensipleri 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

tifade eder. Ayni zamanda bu 
devletler bize mesela seksen satar
lar, yüz satın alırlar. Yani onlar
dan yaptığımız ithalata nazaran 
daima daha fazla bir miktar mal 
ihraç ederiz. 

ikinci kısım: Kendileriyle yüz· 
de yüz müv.azene e5ası üzerin~ 
müstenit veya. lehimizde pek cüz'ı 
bir döviz pnyı ayıran bir anlaşma 
yaptığımız 'devletlerdir. Bunlar -
dan eıas iti.bariyle yüz mal ah:·sak 
kendilerine yüz mal satarız. 

Üçüncü kısım: Bizim aktif ol· 
duğumuz yani kendilerine aldığı
mızdan çok mal satbğmıız memle
ketle!dir ki, isimleri kararnamede 
mevcuttur. Bunlarla serbest döviz 
eaaaı üzerind~n muamele yapryo· 
ruz. 

Yeni ithalat Rejimi 

diye kadar tatbik edilen resimler" 
den daha az resimle gir.ır.esi arıll 
edilen eşyadır. Geriye kalan 1604 
pozisyona dahil maddelerin günı• 
rük resimleri üzerinde şimdilik 
bir değişiklik yapılmamıştır. Bun• 
lardan yalnız cüz'i bir kısmı üze· 
rinde tenzilat imkanları araştırıl· 
maktadır .. 

B. Celal Bayar sözlerini ~öyle 
bitirmiştir: 

Mümasili memlekette yetişmi * 
yen İptidai ımaddelerin güm:-ük 
resmi vermeden veya az bir resim 
vererek ve mamulJerin de gümrük 
resmini ödeyerek memlekete ı:ı ~.· 
bestçe girmesinin iktisadi te..ir!eri 
üzerinde u:zun boylu durmaya ih· 
tiyaç yoktur. Herkes bunun fay• 
dasını takdir etmek imkanına ma• 
liktir. Son kararname ile tüc--nrı· 
mıza her suretle kolaylıklar göstc• 
ritmesi temin edilmiı ve memleke· 
te müfit olan sanayi şubelerimizin 
de hukuku mahfuz tutulmuştur. 

lktrsat Vekili bundan sonra y& 
ni ithalat rejimi hakkında izahata 
girişmi, ve !U maltimatı ver.miıtir: 

Yeni yaptığımız tahilat gunlar· ______________ __..__ __ 

dır: r 
Bir kere birinci, ikinci ve üçün· Ankaradan 

cü gruplara prenaip itibariyle do· ----· 
kunmuyoruz. Yalnız bunların itha Bası 1acak yeni 
lat sekillerinde lehte olarak bazı 
tadilat vardır. Bunların muhtelif paralarlffilZ 
kararnamelerle hangi nevi malları 
sokabilecekleri, hangilerini· ithal Ankara, 13 (Telefoila) - Yeni 
edemiyecsekleri evvelce musar - paralarımızın hastldığmf dün biJdiı
YahtI. Bir de umunıi bir kontenjan ıni~tik. Alman eon maliimata göre, 
listesi vardı ki, bütün memleket - Londrada basılıp bitmi~ olan yüz ve 
ler bundan istifade ediyorlardı. beş yüz liralık paraları yakında bir 
Şimdi bu liste kaldırılmıştır. heyet gidip alacak ve memleketimizde 

Dördünsü kısım: Tam aksi ola· hemen piyasa)a çıkarılacaktır. 
rak pasif olduğumuz yani az mal Cünıhuriyet Merkez banknsı bir, 
satarak kendilerinden çok mal al- l..eş, on, elli. ve bin liralıkların da~,..,,. 
dığımız memleketler hakkındaki niden ve yeni ~ek.illerde hastırılmneı 
11 sayılı kararnamenin muaddel için de, bir anl~ma yapmı§tır. Bu 
S2 nci maddesi üzerinden yapıl - paraların basılması eylüle kadar biti· 
maktadır. Bu memleketlerden ge • rilecektiı'. Modeller tamamen teshit 
len malların parası Cumhuriyet edilmiş. ilk örnekler basılarak Anka
Mermez Bankasına yatar ve muka raya gönderilmiştir. 
bilinde o nisbette n:emleketten Yeni paralar !edavül<le bulunan 
mal çıkar. paralardan daha iyi bir kağıt üzerine 

Pasif olduğumu~ dördüncü gru· basılacaktır. Paraların üstünde Ata· 
pa gelince; 11 numaralı kararna • türk'ün, arkasmda da Cümlıuriyet 
menin 32 nci maddesini yeni ka - devrinin büyük başarılarından birini 
rarname dördüncü maddesi ile ta· gösteren bir resim bulunacaktır. 

dil etme~t~dir. Ar~~~i fark• §U Maliye meslek mektebi 
suretle hulasa edebılırız: 

Bu memleketlerden girecek o· mezunları 
lan mallar, ki bizim muhtaç oldu· Ankara, 13 (Telefonla) - Bu yıl 
ğumuz İptidai maddelerdir, bir lis Maliye Meslek mektebinden 49 kişi 
teye konulmuttur. mezun olmuştur. Yeni mezunlar ka· 

Değişikliğin S-?bepleri zalara malmüdürü olarak tayin edil• 
Bu prensipi bu suretle tesbit e- meğe ba~lanmı~tır. 

.derek bilaka.ydü.-.'t serbest brrak· l\Ieztınl:mr.ı isimleri şunlardır: 
mam1zın en baslı amili harici tica· Fatin, Tahir, Hasan, Oı-man, Ziya, 
retimizin asırl~rdanberi defi!iter Hıf t zı,. :;mail. Nuri, Turg·ıd, Cemal, 
olmasıdır. Yani aleyhimize açık Vasfi, Şefik, Avni, Arif, Hüenü, Os· 
olmasıdır. Serbest bırakll'Sak hu· man, Niyazi, Behçet, İbrahim, Hilmi, 
gün lehimize kapanmış olan tica· :Mehmed, Ynsuf, Mustafa, Kazım. Saf 
ret müvazenemizin yine aleybimi fet, llikme•;, Saim, Fevzi, Fuad, Hik· 
ze dönmesi ihtimali vardır. ınetı Kehvd, İbrahim, Ziya, Bayrum, 
Diğer bir sebepte malfun olan Huhisi Miinür Ahdul1alı Sırrı Feh· 

prensipimizin, yani "malımızı a- mi, İhs,aıı, Hay~i, Ahmed: Hadi'. 
lanın malını almak0 düsturunı:n • . • 
muhafazasıdır. Ve nihayet bu su- Kurs gören muallım-
retle mallarımızın satışını ithalat /eı in Ji.'llesi 
mukabilinde taahhüt altına aldır
mı~ oluyoruz. 

işte dı~ ticaret siyasetimizin a
naprensipleri bunlardır. 

Gümrük Tarifesindeki Tc:düat 
Gümrük tarifesindeki ·tadHata 

gelince: 
Malum olduğu üzere gümrük 

tarife kanum1muzda 1827 pozis· 
yon vardır. Bunlardan yalru'Z 92 
sine 15 temmuzdan itibaren zam 
yapıyoruz .. Nazarı dikkatinizi cel
·bederim ki, bu 92 madde esasen 
şimdiye kadar tatbik edilen karar 
namelerde memnu listelere dabil
diler. Bu sebeple yapılan zam • 
mın piyasada fiyat pahalılığı yap· 
masına sebep yoktur. 

Diğer taraftan 131 pozisyonda 
tenzilat yapıyoruz. Bu pozisyon· 
lara giren maddeler memleketin 
sanayi ve iktısadi hayatı için tim· 

Anl.ara, 13 (Telefonla) - Maarif 
Veka~eti kurs görmü~ ilkmekteb mu· 
allimlerin imtalıan evrakını tetkik 
etmiş bitirmiştir. Liste İstanbula gön· 
r1erilıniştir. Liste İstanhulda bnlunaıı 
Maarif Vekili B. Saffet Arıkan tara· 
f ınclan görUlclükteıı sonra tayinlere 
başlanılacaktır. 

Cebı ailin kaı ısı da 
dehalet etti 

Eliiziz. 13 {Arkadaşımızdan g~ce 
saat 2,30 da) - 32 senedir hükume
te asi olan Ali Siri öldürenlerle ko· 
nuştum. Bana: ''Bizi fenalığa eeYke· 
den oydu. Ölümil ile Tunceli bir fC" 
rirden kurtuldu.,. dediler. 

Mevkuf Cebrailin karısı, iki o~hı 
Ye gelinJerile adamları da dehalet 
ettiler. · 

Niya;;;i Ahmed 



ilk ihtilat 
et D.üş~eeler, nihayet tahakkuk 

ınııtı ... (H. Muhammed)· yuka
h~i hitabeyi söylediği '(Veda 

daccı) nden döndükten sonra gün 
en ·· ku ' l gune vvetten düımeye bat· 
anıııtı. Nihayet e.radan üç ay geter geçme~, hasta.lanmıştı. Ve J:>u 
d a.sta_lık, bırkaç gün zarfında bır-
enbıre arbnıştı. 

h~ere~ (Ehlibeyt) ive gerek "(es-
1 Kıranı) ı, büyük bir telaş al

~1fb. Hepsi de bj.iyük bir atk ~e 
1llıanla sevdikleri, (Resulü Ek
~enı:) in etrafından toplanmışlar-

ı. 

. (H. Peygamber), etrafındakHe
rın endite ve tela~mı görür gör
lllez, onları teselli etmişti. Düııya
llıb·~ fan iliğinden.. \'e, ölümün ta-

ııl' .... d ıgın en bahsettikten sonra: 
• - Bana kağıt ve hokka getiri- · 

l'lız Siz · ı · · B · e, vası}'et erımı yazayım ... 
hen öldükten sonra, yolunuzu kay 

etrneyesiniz. 
Demişti. 
Peygamberin bu arzusuna, ba

ddarı sevinmişti. Fakat ba2:ları 
ha hunu, hoş gömıemitlerdi.. Bil

assa esbap arasında bulunau (E-
ltıevi) rüesası: 
h -:- Resulü Ekrem (marazı mevt) 
alındedir. Vasiyetnamede ne ya

tacağı malum değildir. 
. Diye (Ömer ibni Hattab) ı tah
~ etmitlerdi. Bundan maksatla· 
(h da; Peygamberin kendisine bir 
Çu ale~) göstermesi enditesiydi. 

ı nku Emevi rüesasının maksat-
a.rı • P b · f d r ! eygam erın ve atın an son 
l, lal... h . . • . . 

ıı · am cum urıyetının rıyasetı-
ı ele geçirmekti. 

J> 10ın-er. ibni Hattab bu tesire ka-
1 arak ılk muhalif reyi vermişti: 

t' - Resiilüllah; haatalığın şidde
~nd;n, kendine malik değildir ... 
B~sıyetnameye ne lüzum var? .. 

ı:ıe.' (Allahın Kitabı) kafidir. 
Dıye, Peygamberin arzusuna 

ltıuhalef et göstermitti. 

lftıı!ıııımıııııınıııuuıınrnıııııuııııııırırıııııııııııuııırır.ııııı11u 1111 ııııı 

Sağlık 

Servisimiz 
Husuat doktornm112. Pazarte.sl g1lnlerı 

ta&.t on be~ buçuktan ytrmlye kadar ga,. 
ıtete.ı:ı:üz ldareha:ıeslnde, CumarteS1 günleri 
de aaat 14 tc."l 19 a kadar LAieli Tayyare 
~Pıırtnnanıan lkfncf daire Uı;: numarada 
.. :Uına okuyucularımızı yedi· kupon muka. 
"'llnde kabuı eder 

.l\.Yni Dektlde diş doktorlanmız da okuo 
~cuıa.nmızm emirlerine h&ZIT bUluıımaıc. 
~· Dl§ doktorumuz Fahrettfn Dtımen 
8.rnıakkapı lstlkllU caddesinde 127 numa. 

tada Pazartesi günleri saat 14 Ue 20 ara. 
lln<ıa bulunduğu gibJ doktor NecatJ Pak· 
11 de Karaköy Mahmudiye cadde.si 1-2 
~Utnarada salı ve cuma günleri ayni saat. 
llrde okuyucularmıızm dişlerine balı:acal.· 

lar ve Ufak tedaVUerlnJ yapacaklaniır. 
A.YDJ umanda BeıııktaJ tramvay ca~ 

de11ı Erip npartımanmda ııUnnetçt Eı:nln 
i'ldan muhtaı;: okuyııcutanmı.zm çocull 
tarını stınnet edecektir. 

bnı AYnca Aksaray Pertev Eczaııesı ya. 
tn <1a 3:52 numarada eümıetçt ve mhhat 
'»' enıuru Nuri Eşsiz KURUN doktorunun 
p ereceği enjekeiyontan beherlnJ yedt ku• 
~on lllUka!:ılllııde ve abonelerimize en eh. 
) en §eraıue çocuklarmm sUnnet ::ı.meıt• 
ı:ııertıı1 yapacaktır. 

11 
tnlertnı yazdığıma doktc;r, d1p;t ve lfuı• 

~!ere n:ıuracaat ederken KURUN'uo 

1~t kupoııunda.o yedJ tane götürmek 
dır. 

----------~~------~~~~-
KURUN-ı--. 

Hlzmel kuponu 
8ıı lttıp0 
1 

nu gazete idaresine geUrenıer 

t - RUı;:Uk lllln.Jarıru parasız butmrtaı 
ltrı - R:uruı::.un tıeklınJeıine parrunz haktı 

ar. 

ıu:ıa~ Rukuk ve mau mnıavtrıertııe ııer 
lnun yollannı param ıonıp naı-enlr 

Hemen orada; (H. Muham· 
med) in yatağının batında bir mü· 
nakata başlamıştı. Ve orada bulu· 
nanlar, ikiye ayrılarak münaka§a• 
mn şiddeti artmıştı. • 

Vaziyet, öyle bir hal almıştı kı; 
humma nöbetleriyle yanıp tututan 
(Resulü Ekrem), bir aralık gözle· 
rini açarak: 

- Yanımdan, kalkınız. Pey· 
gamberlerin huzurunda niza ol· 
maz. 

Demeye mecbur kalmııtı. 
Odada bulunanlar derhal dışan 

çıkmışlar .• Münakaşanın şiddetini 
büsbütün artırmışlardı. Nihl\yet, 
vasiyetnamenin yazılmasına taraf 
tar olanlar, ekseriyet kazanını!· 
lardı ... Tekrar (Hazreti Peyga~
ber) in huzuruna girmişler; vası· 
yetnameyi yazdırmak istemiıler
di. 

Fakat Peygamber; ölüm döte· 
ğinde, kendisine gösterilen bu mu· 
ha)efete giicenmiıti. Hissettiği a
cı, teessürü gösteren bir lisanla: 

- Artık beni terkediniz. Zira, 
benim bulunduğum hal, bana tek· 
lif ettiğiniz şeyden çok iyidir. 

Demitti. 
Variyet, son derecede mühim· 

di. 
Peygamberin hu vasiyetnameyi 

yazmamak istemesi, elbette ee· 
bepsiz değildi ... En ehemmiyetsiz 
meseleleri bile, en hurda tef errü· 
atına kadar hesap eden bu büyük 
ve yüksek düşünceli zat, hiç fÜP
hesiz ki, vefatından sonra kendi· 
sine bir (halef) tayini meselesin
de mühim ihtilaflar zuhur edece· 
ğini de tahmin etmiş" islim var
lığını tehlikeye düşürecek olan 
böyle bir meselenin önüne geçmek 
istemişti. 

Fakat .. Peygamberin bu düşün
cesini, kendi tasavvurlarına uy
gun. bulmayanlar, buna mani ola
rak: 

(İslamlar arasındaki ihtilaf m 
baslangıcı). 

Denilen bu hadiseyi vücuda ge· 
tirmi~lerdi. 

Peygamberin, kendiı.ine (ha· 
lef) göstermesinden en ziyade en
dişe edenler, (Emeviler) di. Bu· 
haris ve mütehakkim ruhlu atlam· 
lar, - İslamiyetin zuhurundan 
sonra, kaybettikleri ailevi ve an'· 
anevi mevkii tekrar ele geçirmek 
için - muntazam bir pli.n takip 
ederek, hu ıef er de iıli.m aleminin 
mukadderatım kendi nüfuz ve 
kudretleri albna almayı ıuavvur 
etmektelerdi. 

Halbuki; Peygamberin (Veda 
ha.ccı) nda, amcazadesi ve sevgili 
damadı (AH) hakkında söylediği 
sözler, bunlara bir hayli endife ve 
telaş vermişti ... Eğer Peygamlierin 
yerine, onun yakın akrabaların· 
dan biri geçerse; bütün tasavvur
ları altüst oluvereeckti ... itte bu 
ıebeplerden dolayı, mahirane bir 
hareketle (Ömer ibni Hattab) ile 
diğerlerini tahrik etmi§ler.. artık 
ölüm döşeğinde yatan Peygambe
rin, bir vasiyetname bırakmasına 
meydan vermemiılerdi. 

(Devamı oor) 

BiR ADAM TREN ALTINDA 
KALDI 

T oprakkaleden Payasa gitmekte 
olan bir katar Toprakkale - Erzin 
arasında bir arabaya çarpmı§, araba 
ve atlardan birisi parçalanmış, ara
bacı Erzinli Mehmed ağır surette ya
ralanmı_ştır. 

Yaralı Mehmed Osmaniye mem
leket hastahanesine yatırılmış, faht 
çok geçmeden ölmüştür. 

Katarı idare eden makinist Ne
dim ve ateşçi Halil oğlu Mehmedin 
hakkında kanuni takibat yapılmakta 
tahkikat derinlettirilmektedir. 

Çanakkaledeki 
kazanın 

muhakemesi 
Vaha mahallinde 

bir keşif gapılacak 
Çanakkalede vukua gelen büyilk 

deniz kazasmm duru§masma dün i· 
kinci uliye ticaret mahkemesinde de
vam edilmiıtir; İspanyol acentesi ge
minin İspanyol devletinin resmi ge· 
misi olduğunu isbat için getireceğini 
söylediği resmi vesikaları yetiıtireme
diğinden muhakeme pe11emhe günü· 
ne hrrakılmııtır. 

Liman reisi Hayrettin her iki va· 
pur süvarilerinin ifadelerini ihtiva 
eden raporlan hazrrlarm~, asJiye ikin· 
ci ticaret mahkemesine göndermi§tir. 
Raporda, her iki kaptanın ifadeleri 
yazıldıktan sonra Liman reisliğinin 
noktai nazarı ilave edilmektedir. 

Liman reisliğinin raporunda, ge· 
rek İtalyan gerekse İspanyol vapurla· 
rı süvarilerinin verdikleri ifadelerin· 
den hakikati çıkarmak imkanı olma· 
dığr, ifade1er tenakuzu te~kil ettiğin· 
den hu lıususta §İmdilik hiçbir lıü· 
kiim '\'ermek imkanı bulunmadığı sör 
lenmektedir. 

Öğrendiğimize göre; asliye ikin· 
ci ticaret mahkemesi, kabaJıatliyi mey 
dana koymak için Nara bumu mevki
inde bir keşif yaptıracaktır. 

Galatasaray' da 

Yerli Mallar ser-
gisi hazırlanıyor 
Milli Sanayi Birliği tarafından Ga· 

latasaray lisesinde açılacak olan sergi 
hazırlıklanna devam olunmaktadır. 

Sergi komitesi, serginin açılma gü
nü yaklaşması dolayısile Ticaret oda,; 
smdaki bürosundan Galatasaraydaki 
bürosuna geçmiştir. 
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Bolu. '(Husıni) - Dün gece 
burada herkesi hayrete dü~üren bir 
hadise oldu. Merkez ilk mektebi 
öğretmenlerinden B. Kemal, terzi 
lmıail isminde birini tabanca kur -
şunile yaraladı. Hadiseyi öğrendi
ğim gibi yazıyorum: 

Terzi B. lsmail ile muallim B. 
Kemal ötedenberi konuşuyorlarmış. 
Aralarında içki arkadaşlığı varmış. 
Bu itibarla da yekdiğerine kar§ı tek
lifsiz ve laübali imişler. 

Dün gece terzi İsmail oldukça 
sarhoş bir vaziyette Kemalin evine 
gitmiş, kapıyı vurarak açmalarını 
söylemiştir. Bu sın1da bir silah pat-

Ada pazarında 
Bir batahllk 
lıuı utuluyor 

Adapazarı, (Hususi) -Adapa
zannm önemli işlerinden biri olan 
bataklık kurutma işi İzmit valisi B. 
Hamid Oskayın dikkatini çekmiş, 
vali, şimdiye kadar lzmitte çalışmak· 
ta olan Eksikatör makinesinin Gök· 
çeören gölünde faaliyete geçmesini 
emretmiştir. Makine buraya gelmiş 
ve bataklığın kurutulması için ma· 
halline gönderilmiştir. 

§ Kayalar köyünde köylünün 
yardrmile bir jandarma karakola ya
pılmaktadır. Geçen gün köye giden 
kaymakam B. Ihsan Kılıç. umumi 
harb malullerinden B. Cemalin kah· 
vesini, kahvecinin arzusu üzerine 
köy okuma odası olarak intibah et
miştir. 

lamış, Jsmail dizinden ağır surette 
yaralanarak oraya yıkılmış, gürül
tüye bizzat vilayet emniyet memuru 
yetişmiştir. 

Her iki arkadaşın zabıtaca alman 
ifadeleri biribirini tutmayacak vazi· 
yettedir, bu işe bir kadın meselesi 
karıştığı zannolunmaktadır. B. Ke
mal, İsmaili vurduğunu itiraf et • 
mekle beraber bunun kastan olma• 
dığmı söylemektedir. Terzi lsmail 
hastahaneye kaldırılmış, yapılan mu
ayenede dizinin kesilmesi ihtimali 
ileri sürülmüştür. Kemal tevkif e
dilmiş, adliye tahkikata girişmiştir. 

Suvarilerimiz 
Avrupadan döndü 

Bir müddettenheri Anupada ya· 
pılmakta olan büyük at yarışlarına I§" 

tirak eden kahraman siivarilf'riıniz 
dün 4 'Providans,, vapurite şehrimize 
dönmiişlcrdir. 

Sfü•ariler.imiz rıhtımda 1'alahah1' 
bir halk kütlesi tarafından ''Yaşa va· 
rol,, avazelerile karşdanmışlardır. 

Siivarileriıniz, hundan evvel ya'" 
zıldığı gibi, müsabakalara i~tirak eden 
30 millet arasında altmcthğı kazan· 
mışlardır. Bu çok iyi bir neticedir. 
Süvarilerimizi tebrik eder, ho~ geldi• 
niz deriz. 

§ 21 O metre uzunluğundaki Ta· 
vuklu köprüsünün tamir edilmesi 
için Nafia Vekaletinden 1500 lira 
tahsisat gönderilmiştir. 

Bu münasebetle dün bütün tica- ----------------------------

• uq 
ret mliesseselerine kom.ite tarafından işe retler: 
bir tamiın yapılım§, İktısP.d Vekale· --------
tinin memleket masnuatını te.§hir e-, d 
decek olan yerlimallar sergisine işti- Tuna an 
rak edilmesi hususunda bir emri ol· Pencaba kadar 
duğu bildirilmiştir. 

Essaen sergi sahası kısmen işgal 
edilmiş olduğundan yapılacak müra
caatların ancak bir kısmına cevab ve· 
rilebilecektir. 

Komite, hu yıl serginin masada 
en yakın bir şekilde hazırlanması için 
icabeden bütün tedbirlere baş vura· 
caktır. Yer kalmadığı takdirde yapıla
cak müracaatları geri çevirmemek ü· 
zere mektebin sağ tarafındaki geniş 
arsayı da derhal t~mizleterek sergiye 
daha 200 müessesenin iştirakini te
min edecektir. 

lsklllb MUddelumumlsl 
çalırıhyor 

l stanbul Müddeiumunıiliğinden: 

İstanbula geldiği anla~ılan İskilih 
C. füddeiumumisi Talı8in Unurun 
acele rnemuriyetimize müracaat et-
mesi. 

Hltl er 1 ran Meclls Reisi si 
kabul etti 

Avrupada bir seyahatte bulunan 
İran Meclis reisi B. Hasan Nuri Es· 
fendiyari Berline gİtmİ§tir. B. Esfen 
diyarı Berlinde B. Bitler tarafından 
kabul edilrni§tir. 

ÖzUr dllerlz 
Evnlki günkü sayunızda ''Ya ölü 

Ya diri,, tefrikamnım hqhğı yeıine 
mürettiphane hatası olarak • o gün 
gazeteye koyamadığmuz • ''Mezhcb 
Tefrikaları,, nm başlığı konulmuıtur. 

Dün sabah telefonlarla yapılan sor 
gttlardan anladık ki, kenru kendine 
düzeltileceğini zannettiğimiz bu yan
lışlık birtakım okuyucularmıızı şaşırt·ı 
mrştır ve yalnız '•Ya ölü Ya diri,, tef· 
rikasını takih eden okuyucularnnıza 
tefrika arasmda eksiklik bıraktığımız 
zebahrm uyandınnı§tır. 

Öziir diliyerek arzeder, her iki 
tef rikanm takibinde bu başlık tashi
hinin H'ıtf en dikkate alınmasını dile· 
ria. 

T unadan Pencaba. Asyanm or
tasından, Avrupanm göbeğine ka
dar uzanan bir sulh cephesi Saada· 
bad kasrında dört mimar tarafından 
tahkim edildi. 

Saadabad paktı; On Asyada har
bi hududlarmdan kağan bir zihniye· 
tin vesikasıdır. 

Dörtler misakının ruhu bence 
tahlile değer bir insanlık zaferi sa· 
yılmalıdır. 

1 - Harb sonrası insanlığın lta
zandığı büyük kuvvetlerden biri 
harbi artık bir şeref, bir fahr, bir 
insanlık davasının sembolü sayama· 
ınasıdır. 

insanlığın harbi saadet, sulhu 
şeamet saydığı devirler çok uzak 
değildir. Buna karşı sulhün samimi 
olarak sevilmesi, milletlere mal ol
ması ancak bir Büyük Harbin yir. 
mi milyon insanı çarpıştırması, mil
yonlarca ölünün biribirinden uzak hu 
ducllarda, meçhul asker mezarların
da bir damla ışık haline ginnesini 
beklemiştir. 

Büyük Harb, Mars·ı öldüremedi, 
fakat bir bacağını daha topal etti. 
Tek bacakla kılıca sarılan Mars bu
gün cidden kötürümdür. 

Harbi tasavvur edenler bile mil
letlerine karşı sulhtan bahsetmeğe 
mecburdurlar. Eskiden sulhtan an
cak riyakarlık nevinden bahsolunur
du ve düşman düşmanı sulh öksesile 
avlamak isterdi Halbulti bugün hü-. 
kumetler iktidar mevkilerini mu -
hafaza edebilmek için milletlerine 
sulh teminatı veriyorlar. Bu bir 
zihniyet değişmesinin alametidir. 
Dörtler misakı, sulhü gerçekten isti
yen insanlığın bir parçasını temsil 
etmektedir. 

2 - Dörtler misakı Asyada Mil
letler Cemiyeti ruhu içinde, ve har
be ilam harb eden bir zihniyetin ifa
desi olmakla kalmıyor. Milletler 
Cemiyeti, ve beşeri davalar tezinin 
müeyyidesi olmaya çalışıyor. Bu 
itibarla Saadabad paktı, mevzii 

Yazan: Sadri Ertem 

pakt1ann değil; kollektif emniyetin 
Asyada en halis bekçisidir. 

Filhakika Büyük Ha..rbten sonra 
Milletler Cemiyetinin sulh zihniye
ti bütün dünyada teşk.ilatlanabilsey· 
di Şark paktı hakikaten c;eç kalmış 
bir hareket sayılabiiirdi. Fakat bu· 
gün bu hareket henüz tazeliğini ve 
ilk sulh eseri olmak hüviyetini mu· 
hafaza etmektedir. Bu bakımdan 
dünya sulhü önünde dikilen mania
lann mevcudiyetini de işaret etmek· 
tedir. 

3 - Büyük Harbin On 'Asya 
zihniyetinde yaptığı büyük ve insa
ni değişmenin . en sembolik ifadesi 
dört Şark milletinin sulh yolunda ve 
tamamen dünyevi maksadlarla, 
din hislerinin üstünde olarak birle§• 
mcleridir. 

Mezheb farkları, din telakkile· 
ri, ırk farkları Şark milletleri ara. 
smda orta zaman zihniyetinin son 
mümessili olaraJc yaşar, Iran yaylası.: 
Mezopotamya, ve Anadolu arasında: 
daima ayrılıklar halkederdi. Halbu. 
ki Şark paktı mezheblerin, din te
lakkilerinin üstünden asarak On As. 
yanın mesud olmaya fayrk bir in • 
sanlık parçası olduğunu isbat eden 
bir vesika olmuştur. 

4 - On Asya halkı orta zaman 
zihniyetinden gelen hızla parçalan
?ığı gibi hariçten. yabancı tazyiki 
ıle de ufalanmış bir kütledir. Misak, 
bunların dünyanın diğer milletlerile 
müsavi haklara sahih milletler halin. 
de inkişafına yol açan bir zihniyetin 
pakt maddeleri halinde tecessüm et• 
mesidir. 

On Asya medeniyete, tekniğe, 
refaha susamıştır. Bir an evvel ön. 
Asya halkını mesud kütleler haline 
koymak, ve eski mede,iyetlerin 
beşiği olau bu topraklar halkım in· 
sanhğm nimetlerinden istifade ettir
mek bugün yaşayanların en tabii 
misyonudur. Bu misyona aulh ve 
insanlık yolundan vanlır. 

' 
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Tefrika Numarası: to Yazan: Fellks Savman 

Arizomada gece bir otel ..ııanı1Jorl 
• 

Con Dillinger, 
itfaiye 

kendisini tanımadan, eşyasını kurtaran 
erine, 50 Dolar bahşiş verdi! 

Boyuna wç i§leyerek etra- J İtfaiyeciler arasında, bilhassa 
la dehfet saçan Con Dillinger korkusuz ve soğuk kanh bir adam 
~eteıi efradından daha ancak vardı. Friyman ismindeki bu ada
bir kitinin vücudu, ortadan mın, kendisince kurtarılmak zah
kaldınlabili~or. 1934 seneıi metine değer görülen herhangi bir 
Kanunusaniıinin 6 sında ge- §eyi daha kurtarmak için, tekrar 
celeyin Şikagoda bir barda tekrar alev ve duman aras~a d.al
bu Cak Klutas adlı gangste- dığı görülüyordu. Bu cesur ıtfaıye 
rin öldürülmesinden kııa bir eri, rastgele dalarken, bir seferin
miiddet sonra, 15 Kanunuıa- de birinci kattaki dairelerin bazı 
nide güpegündüz yine Şika- odalarında bir yığın güzel ve yep
goda Milli banka basılıyor. yeni bavul keşfetti. Bu bavullar, 
Bu 13 üncü banka baskının- ona o kadar kıymetli göründü, ki 
da, O'Malli i•imli bir zabıta hanideyse oraya akın edecek a
memurunun ,ilanına girilerek, levlerin yalayıp yutmasına bırak-
20.000 dolar elegeçiriliyor. mak, kendisini üzdü. Ruhunda 

lndiyanada hiddet ve infial ka-
11rgası, "şimdi bu çeteye reislik e
deni vaktile affedip salıveren va
li pişman,, ve bu sırada Con Dillin
ger, Şikagodaki milli banka.:~n 
güpegündüz gaspedilen 20.000 do
lar cebinde, keyfi yerinde! 

Con Dillinger, suç ortakları Pi
yerpont, Makli, Klark ve bunların 
metresleriyle beraber, Floric:laya 
yollandı. Katille damgalı, kanla 
lekeli olan hu sabıkalılar, çalın
mı§ parayla o sıcak ve daima ma
vi gökyüzü altında safa sürmeye 
gittiler. Masumlarla mücrimler 
üzerinde, bir kısmı diğer kıs1JJ1 • 
dan ayırdetmeksizin kubbelenen 
o sıcak ve daima.mavi gökyüz~ 
nün altındaki yere! 

Fakat, yeryüzünün hu par~:uın
da çok kalmadılar; birkaç gün 
sonra, ileriye doğru, seyahatleri, 
ne devam ettiler. 

böyle hassasiyetle üzüntü duyan 
basit adamın, bütün ömrünce bu 
kadar güzel bavul görmüşlüğü 
yoktu. Bunları, feda etmeye kıya
madı, Üzerlerine atıldı, birer, iki
fer merdivenlerden aşağı indirme
)te koyuldu. Bavulları yanan bi
nanın önündeki çayıra bırakıyor
du. 

Friyman, durup dinlenmeden, 
bir yukarı çıkıyor, bir aşağı ini· 
yor; bir defasında omuzunda ko
caman bir bavulla, bir defasında• 
da iki eli timsah derisi kaplı kü
çük çantalarla dolu olarak sökü
nediyordu. 

Parça parça, bir sürü eşya dışa
rıya çıkarıyordu. Ve çayırdaki di
ğer eşyanın yanına her bavul veya 
çanta bırakışında, orada duran 
bir delikanlı, bu fedakar itfaiye e
rinin omuzlarını okşuyor, göster
diği gayretten dolayı kendisine te
ıekkür ediyordu. 

Dumanla nefes boruları takanmış 

• 
alevlerle eli, yüzü - hafif te olsa -
yer yer yanıklarla izlenmiş olan 
itfaiye eri F riynıan, itte bu suret
le Con Dillingerin, erkek ve diti 
dost ve hempalarının bütün mal
larını emniyet altına aldı. 

Yangının şiddeti azalıp ta, bi
na, enkaz haline gelince, oraya bir 
yangın nöbetçisi dikildi. Friyman, 
arkadaşlariyle birlikte itfaiye dai
resine döndü. Kendisi, memnun-• du. Hem de fevkalade memnun! 
Çünkü, eşyasını'kurlardığı yaban
cı delikanlı, kurtarıcının duman
la islenmiş ve ateşle berelenmiş e
line, 50 dolar tutuıturmuttu. Ef
rat derecesinde olatı basit ıbir itfa
iyeci için, bu kadar para, külliyet
li, ehemmiyetli bir yekun, demek
ti! 

Friyman, bu beklenilmeyen pa
raya sahip olmanın uyandırdığı 
sevinçle o kadar canlanmıftı, ki 
müfettif, kendisini o gece yangın 
bürosuna nöbetçi tayin edince, ne 
ağız,• burun eğdj, ne de batkn tür
lü sızlandı. Bütün yorgunluğuna 
rağmen, gecenin müte?aki kıs
mında da yatıp uyuyamamak, yor
gunluk alamamak, kendisine vız
geliyordu. 50 dolara sahip oluver
mek sevincile, bilakis kendisini 
yorgunluk almış, zinde his.sediyor 
du! 

Keyfi yerinde bir taVJJ"la, okka
lı bir kahve pişirdi; eğer bu saat· 
te dükkanlar açık bulunsaydı, e
rik ezmesiyle yapılmıt bir piramid 
de ısmarlıyacaktı. En ziyade lez
zetle yediği bu pastayı! 

( Arkaıı var) 
Floridada kendilerini emniyet

te hiuetmemişler, rahat edeme • 
mişler ve güzel, pahalı, tığ gibi o
tomobilleriyle, Pasifik sahillerine 
doğru uzaklaşmışlardı! 

Orada mola verdiler, Arizona
da Taksonda Conges oteline ine
rek, yolcu defterine yanlıt isim
ler yazmıılardı. Otelin birinci ka
tında en pahalı odaları tutmuşlar, 
reis, suç arkadcl\ları ve metresler, 
bütün bir kattaki daireleri kapat
mışlardı. Kendileri, mirasyedi 
delikanlılar sanılıyordu. Avuç do
lusu para harcayorlar, bol babşişi 
de esirgemiyorlardı. 

Fransa ile Al.mahya 
arasındaki kin 

işte onlar buradayken dikkate 
değer bir safha kaydedildi; Dillin 
gerle hempalarının ve bu suretle 
bütün çete efradının korkunç faa
liyetlerine bir anda nihayet veri
lecekti. Otelin zengin müşterile
ri, maa teferri..iat yakayı elever
mek üzereydiler! • 

25 Kanunusanide, otelin üst ka
tından yangın çıktı ve ateş sahası, 
pek çabuk genişledi. Bütün misa
firler, bütün otel mensuplan bina
yı panik halinde terketmek zorun
daydılar! ... 

Takson itfaiyesi, elinden gelen 
her §eyi yaptı; fakat, binayı kıs
men olsun yanmaktan korumak 
mümkün değildi; ateş, çarçabuk 
her tarafa sirayet etmis. bütün bi
nayı kaplamaktaydı. Dolayısiyle 
de, •rbk yapılacak şey, bir taraf
tan alevlerin başka binalan yala
J'TP yutmasına mant olmak, bir ta
raftan da yanan oteldeki eşyadan 
kurtarılması mümkün feyleri kur
tarmaktı! 

Artık tarih kitaplarında 
yer bulmayacak 

Alman ve Fransız tarih hocaları 
· toplandılar, böyle karar verdiler 

1871 den ve, daha sonra, 1914 
denheri Almanya ile Fransa hiribirilc 
şiddetli harhetmiş iki millettir ve bu 
yüzden arada lıaıoıl olan düşmanlık 
devanı edip gelmektedir. • 

Fakat, bugün Alınan • Fransız ki· 
nini ortadan kaldıracak 'eya daha 
f azJalaşmasına mani olacak hayırlı 
bir teşebbüse giri~ilmiş bulunuyor. 

Hadisenin hir başlangıcı var: 
Fransızlar, Alrnanyada talebe o· 

kutulan talth kitaplarrııda Fransaya 
kin besler hir şekilde yazılmış parça
lar buldular. Ayni şekilde, Almanlar 
da Fransız mekteplerinde okutulan 
tarih kitaplarm<la talebede Alman 
düşmanhğmı görükli) ecek birçok şey 
lerin olduğunu söylediler. 

Bunun üzerine, iki milletin nesli
ni biribirine dü~man kee-ilrnPkten kur 
taracak bir teşebbüse giri~ilcli: 

Alman ,.e Fransız muallimlerin
den miite~ekkil hir komisyon Pariste 
toplandı ve beş ~iin kadar çalıstıktan 
sonra, karar verdi: 

Gerek Alman, gerek Fransız tale
besine, iki memlekete birden aid olan 
tarihi vak'alar hakkında kin güder te· 
lakki verilmiyecek; bazı hakikatler 
olduğu gibi gösterilecek. Mesela. Al· 
sace Lorraine ( Alsas Loren) bahsin
de, her iki Fransız talebesine Alman· 
yanın 1871 de buralarını almak için 
gördüğü lüzmn ve sebepler öğretile· 
cek, burada Ortaçağdanberi bir Al· 
man kültür 'e hayatinin bulunduğu 
gösterilecek. 

Diğer taraftan, Alman talebesine 
de, bütün hunlar öğretildiği gibi, Fran 
sanın görüşü de anlatılacak ve artık 
bugün oralarda ''tamaınile Alman o· 
lan y;rler~, sayılmıyacağr telkin edi· 
lecek. 

Yerilen bu kararlar lıer iki mem· 
leketin tarih hocaları birliği tarafın· 
dan kabul edilmiştir. 

Şimdi iki memlekette <le tarih li
taplarmm bu cı;as1ar göz önünde bu
lundurularak yazılması bt>kleniyor. 

(Paris - Soir). 

DilDJ8J'I Dolaştım 
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Yazan: Tltayna - 34 - Çeviren: vır G(Oll 

Ateşte yürüyenler ve çığnenmiŞ 
"kava,, yapraklarından yapılcsıf1 
garip bir içkiyi içenler arasındı~ı ... 

lngiliz müstemlekeciliği, lngil- - Çiğneyenler güzel genç ~ı· 
tereyi, bütün rahat hayatı, pembe lar losa hadi yine neyse, deriü. ıb· 
beyaz bebeleri ve ellerinde tenis tiyarlar çiğneyor ••. Öğ !,, .. 
raketleri, ince uzun kadınları ile Doktorun bunları söylerke Jll dd~ 
dünyanın öbür ucuna bile götürü- §ündüğü hiç te doğru dei~il .. ~: 
yor. Genç ve güzel bir kızın tük rüğllı 
Yemeği h"zırlıyanlar Ficili bir ihtiyar bir adamın tükrüğürıcl~ıt 

aşçıbaşı ile Hintli bir hizmetçi i- daha sıhhi değildir ya... .lçh:.İP111 

d . lezzetine gelince; akla gelenı, fi1'
1
• ı. 

Bana: "Affedersiniz, kusuru- 1 re bağlı bir şey bu. içkinin 11a.t
1 

muza bakmayın, burada müstem- yapıldığını• bilen var, bilr.p.iyeı> 
lekedeyiz,, cümlesini söylemediler var. Mesela, Okyanusya meaıle • 
bunlar. Halbuki müstemlekelerde- ketlerinde herkes haydut ve es.' 
ki Fransızlar müesseselerinde hep nilerin elini sıkar. Pariste bil!! d~ 
böyle söylenir. Bunu sö,lemedi sıkanz: Fakat bilmiyerek. M.ıı~de.' 
mi, hizmetçiler kendilerinden kir- niyet hiç bir yarayı iyileşt.irırı1f 
Ji olmak, hizmet etmeye gelme- değildir. Yalnız, kalın veya ince 
mek, kızartmayı yakmak hakkını bir bezle örtmüttür. 
bulurlar; çocuklar da ayni maze- Hülasa, "kava,, içenler Fnd ,. 
retle yaramazlık ederler. dalarında devam edip gidi·yor: 

Herkesin· hakkını, lngilizlerin Onlar bunu adet diye yapıyorlatı 
Markiz adalarındaki kom•ula.rı el~ de nezaketlerini teslim edelim... :r 
Jiİzli gizli ve bir kabahat olanık .. 

Fici adaları aarip. bir müstemle- (A k ) e. r ası var 
ke. Polinezyalılann bulunduğu bir 
Fransız müstemlekesi olan Okya-
nusyadaki adalarla hiç alakası 
yok. Buradaki ırk bilhassa Mela· 
nezyalı. Bunların şekilleri de, ruh
ları da insana Tahitililerden daha 
az sevimli geliyor. 

~~~~~~~~~~~~~---' 

Fici adalan gemicilerce yam
yam adaları olarak · tanrnmıştır. 
Fakat bugün buraları hemen he- · 
men tamamile vahşilikten kurt-..:1-

Hatay' da 
Halk Partisi 

Gen(ş bir sahadcrı· 
f aaligete geçti 

Antolı:yada çıkmı ''Yeni Gün,~ al 
kad<I.§ımız yazıyor: muf bulunuyor. · 

Her taraf hindistan cevizi, ana· 
nas, muz, portakal, kahve, kakao, 
ağaçlariyle, pirinç, vanilya tarla
lariyle dolu. Burası dünyanın en 
zengin memleketlerinden biri. 

Sanfransisko'ya, Sidney' e mun
tazam vapurlar işliyor. Bu suretle 
Fici adaları Okyanusya ortasında 
işlek bir merkez halinde. 

• * • 

Halk Partisi lıeyeti temsiliyesi soıt 
gilnlerde iiç mühim içtima akdetnıiŞ 
,.e durumun icahettirdiği §ekilde esas· 
h ve geniş bir çalışma programı tes~ 
bit etmiştir. 

Bütün Sancağa şamil bulunan bıt 
programın bazı ana maddelerini ô~ 
renmeğe muvaffak olduk. Parti, i11' 
iş olarak en küçük köylere varmoay.a 
kadar halkr süratle okutmak kararını 

"Ateş üzerinde yürüyen adam- vermiş ve bu mühim İ§i başarmak ii• 
larm,, bulunduğu Beka adası, Su- zere bir de kültür heyeti deçilerek he· 
vadan ancak iki saatlik bir mesa- men işe haşlamıştır. Kültür heyeti 
fede. köyleri ''e açılacak mekteb adediyle 

Bu adet "Rürgaraltı adaları,, m buralarda öğretmenlik yapacaklarııı 
daki bazı aşiretlerde de var: isimlerini teshit etmektedir. Bu ilk i~ 

Ateş üzerinde yürümek mezhe- bugün yarın bitince öğretmenler için 
binde bulunan adamlar çrplak a- 15 günliik bir kurs açıJacak, diğer 
yaklariyle ateşin içine girip yahut taraftan kursların resmen tesisi içiıı 
beyazla§ıncaya kadar kızdırı!mış lazım gelecek muamele de ikmal •edi· 
tatla!'ın üzerinde saatlerce rakse- lerek bu ay sonuna doğnı halkın okn· 
diyorlar. Onlar böyle ateşin için- tulmasma başlanacaktrr. Fakir halkll 
de oynarlarken, etraftakiler bağı- kitah, defter, kalem gibi §eylerin lla• 
rıp çağırışıyorlar, şarkı söylüyor- rasız olarak verilmesi için de laZJJl1 

lar. gelen tahsisat kabul edilmi~tir. 
Bu sahneyi ilk defa olarak gö- Ayni zamanda, Sancak halkı a;ra· 

ren bir Avrupalının vaziyetini dü- smda yapılmakta olan kötü ve mm:ır 
tünün. Fakat Fasta ve Tunusta propagandaları önlemek ve tahrikatıı 
Aysava mezhebinden olanların mani olmak maksiclile bir de (Propa· 
yaptıklan bir takım ayinler vardır ganda bürosu) tesis edilmiştir. Btt 
ki bundan daha gariptir: hür~ yurttaşlar arasında kardeşli~ 

Bunlar cam yiyenler ve yılanla- samimivet, karşılrkh itiınad hislerin1 

n uyutanlardır. Etraftakilerin ba- artırmak ve kuvvetlendirmek yolu:ıl'• 
ğırı§malarr, CO§maları veya zorla- da çalışacak, bilhassa yeni rejimiJJ 
maları ile bir nevi uyku haline gi- tatbikatını teshil için fikirleri aydın· 
rerler. latmaga gayret edeceklerdir. 

Buradaki ateşte yürüyenlere ge- Bundan maada içtimai yardım Jıe• 
lince·, diyebı'lı

0

rlDl· kı' bunlar, mer- h "' 
yetleri kurulmmıt ve bir sıhhiye eye 

can topraklar ve kayalar üzerinde tinin derlıal faalivete geçmesi de v~ 
yürüye yürüye ayakları demir gibi rilen karalar cümlesindendir. 
sertleşmiştir ve derileri aşağı yu-
karı bir santimetre kadar na.sır Elhasıl. memlekette hami faydalı 
başlamıştır. ve hayırlı bir kurum olarak yüksel· 

B . de "k · 1 B mekte olan Parti, valmz siyasi sahadil 
ır ava,, ıçen er var. un- / 

ları Markiz adalarında da görmüş değil, bilha"sa ikttsadi, içtimai ve sılı'· 
tüm. Yalnız burada "kava,, yı da- hi sahalarda da halkın kalkmmasıns 
ha asri bir tekilde yapryorlat'; her yardım ve yurttaşlar hakkında azaıı1i 
halde İngiliz tesiri: Adet muhafa- faydalı ohnağa ~ahşmakta Ye bila~~: 

1 f k t "l t' ·1m· tisnn bütün yurttaı:ılar tarafından fıh za o unmuş, a a asrı eş ırı ış. ~ · 
Markiz adalarında "kava,, yı yardnn ve müzaherete de nail oldtt" 

eski usulde yaparlar: gundan büyük mesai ve faaliyetindl!I 
mm·affak olmaktadrr. 

Yerliler halka olup otururlar. Varol sun] ar. 
Ortada bir sahan vardır. Ağızla- ---------------
rına "kava,, yaprağını alırlar ve 
çiğner çiğner sahanın içine tükü
rürler. Sahanın içinde bunlar ma
yalanır ve bir nevi alkollü içki o
lur. Öyle korkunç bir kokusu var
dır ki! 

Böyle olduğunu söyliyebilirim, 
çünkü İçtim. ihtiyar bir doktor var 
dı, bu içkiyi içerken: 

GAZIANTEB BELEDlYE REiSi 
Mülkiye müfettişi Hüsnü tara· 

fından Cazianteb belediyesinin tef .. 
tişi sırasında kendisine muvakkate~ 
işten el çektirilen belediye reisi 

.Hamdi Kutlar, Dahiliye Vekaletince 
vazifesine iade edilmiş, belediye re" 
isi tekrar itine başlaml§tır · 

1 
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SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
_ B_O_R_S_A-=j,. .. Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası., 

·-Blzalal-~~-~:---:-3:-olaola-r.tıse_, ıl Şişe ve cam kırığı alıyor ! Müteferrik ve saire 
rtade mwı.ınele ıönmlerdlı, llakamlaı 

...uı 12 <10 kaparuı .. atq r&,yatıanur. Taliplerin p rtnameyi görmek üzere Bahçekapı Birinci Vakıf BOSTANClDA 
BULUNMAZ FIRSAT 
31-Şişli ·ı 

·r 1 
e Bon:ıonti arasmda çok 51 - 268 arşın satılık arsa, talip olanla· 

~ ınah yapılın.ış sekiz odalı m0 . 

tı~rn ,.e kübik kargir ev satılık_ 
ve bahçesi çok muntazrundır. 

Arzu edenlerin Servisimize mü
racaatları. 

MUHASiP 
10 - 'I'i . 

. carı muhasebe maltlnıatı olan 
bır genç her tüı lü yazı ve mu ha· 
sebe işlerinde ÇJ.hşmak üzere iş a
tıyor. 

rın servisimize müracaatları . 
52 - İngiltere ve Fransada tahslini ik

mal etmiş bir bayan tarafından 

Oksford usulile İngilizce ve Paris 
ticaret mektebi usulile Fransızca 

lisan dersleri ve ayrıca piyano ve 
jimnastik dersleri verilir. Arzu 
edenlerin VAKIT Propaganda ser. 
v:sine müracaatları. 

İsteyenlerin servisimize müra· 53 
taatları . 

KARLI BtR iŞ 
- İşin ehli ve mütehassısı olan biı 

sanatkar tarafından çok mühim ve 
çok karlı bir iş için l SOOOIJ liralık 
bir kapitale ihtiyaç vardır. Yapmak 

tş ARAYOR 
42 - ş· -

ır ıtet veya müesseselerde oda. 
arzu edenler:ıı V t\KIT Propagan· cılık İ!ıtiyorum. tık tahsilimi bi . 

tirdiın. Eski sigorta şirketinde ça. da servis:ne müracaatları · 
hştığıma dair elimde bonservisim ts ARIYOR 

bE vardır. 54 - İlkmekteb mezuniyim. Biraz Fran-
VREN SA TIUK BAKKAL VE sı.c.ca biliıim. Herhangi bir mües· 

44 AŞÇI DOKKANI sesede yazı işlerile çalış~ak isti· 
- Muhitinde işçisi fazla ve bir aileyi yorum. 

geçind'recek kadar müşterisi olan SATILIK PRESO MAKiNESi 
h:ıkkal ve aşçr dükkanı devren sa. 
tılıktrr. fstiyenlerin servisimi1e mü· 

•Sterim 
•Dolar 
•Frank 
• LJret 
•Belçika Fr 
• DrabmJ 
• tsvıçre Fr 

• Leva 
• Flo:ı1n 
•Kron Çek. 
' Şilin AYUI! 

• LA>DW'a 

• Nevyorll 
• Pa.rta 

PA RA L A R 
. G2S.- Pezeta 
lı17. - •Mark 
tıs- • ZloU 

ıı;; - • Pengo 
ı:l4- • Ley 

2ii- • D\nllT 
;;1;;, - Yen 
23 - •Kron bveç 
us.- • Altm 

84.- •Banknot 

23-

Ç EKL~ R 

624 1 • Viyana 
0,7915 • MalirtO 

20 512.> • BerUn 

31,-

23 -
2;; -
ı-ı-

52 -

82 -
1045 -
2JG 

t 1968 
13 9u;; 

l 98 
• MJIAnc 151282 • V&tJUTll 4 :?.) 

• Br1Uuıeı 4 727;) • Budapeıte 4,00lH: 
• A Una ~7 58 • B11kree 107 5320 
• Cene,,,.. S 473;; • BeJg-rac S4 6150 
• Sorya 64102;; • Yokohame ı! 733:> 

• Aıruıterd&oı 1.4460 • Moskon 24 -
• Pra~ 22.8165 • Stokholm S, lOs:> 

ESHAM 
lş Bailka.sı 980 fram9., 
Aııedolu 24 . • Çtmen\O 1315 
Reji l 60 Uııyon 0.L 

Hanındaki merkezine müracaat eylemeleri. 
- -. 

. ·---- --- - - · 

Belediyenin lstaobu l Sayın 
Halkından ricası 

• 
Şehrin sağlığıru ve temizliğini korumak, ancak herkesin her yerde ve her iıı

te temizliğine son derece dikkat ederek Belediyenin bu yoldaki çalışmalarına var 
kuvvetile yardımcı olmasile kabildir. 

Belediye bu sahada sayın halktan ilk yardım olarak hiçbir vatandaşın şehri 

kirletecek, pisletecek bir hareket yapmamasını dilemektedir. Belediye zabıtası 
talimatnamesinin, 8, I 5 ve 24 üncü ma.ddeleri aynen a?ğıya yazılmıştır. 

Madde 8 - Cadde ve sokaklara hic bir şey atılamaz ve dökülemez. Tük•:ir
mek ve süınkürmek yasaktır. Süprüntüler temizlik arabasının gelip alması, için 
madent bir kap içerisinde sabahlan dükkan veya hane önünde bulun.durulur. 

Madde 15 - D:ikkan veya ev sahipleri veya kiracıları dükkan veya evleri 
önündeki yaya kaldrrrmlanru her zaman temiz tutacaklardır. 

Mackk 24 - Bo§ yerlere ve arsalara süprüntü, gübre ve paçavra ve sıaire 
atılamaz ve yığılamaz. 

Sekizinci macLdeye göre herkes tarafından tedariki mecburi olan çöp kapları
nın devrilip çöplerin kapı önlerine dökülmesine mani olmak ve binaenaleyh so
kağa çöp atmak suçu karşısında kalmamak için kapların kapaklı olması lazımdır. 

Belediye nizam ve yasaklarına daima riayetkar bulunan İstan.bulun sayın 
halkının bu maddderde yaz:lr hususlara da çok dikkat ve riayet etme.teri rica 
olunur. (4171) 

)( tacaatları. 
1 RAtıK VE SATILIK HER TURLU 

KONFORI HAVI HANE 
4S 

- Ayaspaşa Gümüşsuyu civannda 

55 - Demir ve madeni eşya işleri ya· 
par. Kendisinin ağırlrğr 2500 kile 
vurduğu . kuvvet 100 tondur. Fi· 
yatr 450 liradır. İstiyenlerin Ser· 
vis:mize müracatları. 

Şlt. Rayny 

Uerkez Rımk 87 -
U. Slgortlı 

Bomunu 9. -

Şark O.L 
Balya 
Şark . m. acr.a 
Teltıfoıt 

.--
Jandarma Genel Komutan l ığı Ankara 

Satınaıma Komisyonundan: 
denize nezaretli kagir 6 odalı ay

rıca sineklere karşı tel kafesli . havcı 
gazlı, elektrik, terkos, telefon, ga· 
raj ve ayrıca mutbak ve çamaşırlık 
alaturka ve alagfranga banyo, tu
valet, sekiz yüz metre murabba ha
fuzlu ve akar sulu denize nezareti 
çiçek bahcesini havi müceddet hane 
hem 45 li~raya kiralık ve hem de 
satılıktır. Arzu edenlerin servisi-
ınize müracaatları. 

~ RUSÇA TERCUME 
6 

- Mükemmel Rusça bilen ve tercü
tnanlrğmı yapabilir bir müessesede 
tercümanlık ve tercih edilecek eser 
ler için iş arıyor. 

lNGtUZCE, FRANSIZCA 
~7 n - ı "h ı· b. f .: t '- crs er tecru c t ır" pro ~9or a· 

rafınCian ikmale kalanlar: ve kollej. 
lerc girmek istiyenleri iyi hazırlı
yor. Ders vermek için sayfiyeye, 
eve ve her yere gider. Fiyatlar mü
sait. Arzu edenlerin servisimize 
müracaatları. 

SATILIK MüFREZ ARSALAR 

"8 - Btiyükderede ifraz edilmiş 40 kil. 
sur parça arsa satılır. Talip olan· 
ların servisimize müracaatları. 

SATILIK HANE 
ig - Büyükderede altı odalı hane mak

tuan 1600 liraya satılıktır. Birinci 
katı tuğladanc!ır. Servisimize mü. 
racaat. 

l<ARTALDA SATILIK ARSALAR: 

SO - 2, 4, 8 dönümlük arsalar satılıktır. 
Talip olanların servisimize müra
caatları. 

ACELE SATILIK EV 
56 - Kadıköy Şifa, Yoğurtçupark yo

kuşun.da 8 oda, bir banyo, elektrik 
havagazr, terkos suyu, bir kuyu 
1800 arşın meyvalr bahçe, odalat 
Kalamnş, Çamlıca, Fenerbahçeyi 
görür. Fevkalade manzarayr havi 
Almak istiyenlerin Servisimiz: 

lStlkrazlar 
• 1933 T.Bor. J 16125 

• • • • a l:i U) 

• .. .. .. m ı;; so 
latlk.Dah1•1 1!4-

• Ergerıı lııUk D5-
1112!< A ., 00 

• s. En:urum 07-

Tahvlller 
lll'lektrD 
mm ... , 
Rıbtım 

Anadohı J 4020 
Anadolu D 4020 
~nrıdOflf W 
MUmeıısU A sa50 

müracaatları. ---~~~~~~~~~~~~~~ 
SATILIK EV 
5 7 - Tarabyada. denize nazır, iskele· 

den beş dakika, kamilen kargir. 
ı 2 odalı ve bahçeli bir ev pek csok 

ucuz fiyatla satrlıktrr. Arzu edenlerin 
Servisimize müracatlarr. 

DEVREN KiRALIK VEYA SATILIK 
KAHVE 

58 - Beyoğlu İstiklal caddesinin en it· 
!ek yerinde 24 masa Ustlcri camb 

Takvim 
GUD dogtıgu 

CUD ba~ 
sabah namu:ı 
Oğle namazı 

lk!ndf D&ı.aUI 

Üf&JD ııamazt 
Y atm rıa.muı 
l.maaJı 

Yılın geçen g1lnler1 
Yılm kalan günlen 

Çar~amba Perşembe 
1-!-Temmu 15 Temmm 

5 C.Evvel 6 C.Evvel 
439 440 

!9,41 !941 
3,00 S,00 

1220 12 20 
16,19 16.19 
19,41 I9.4I 
21,l\9 2I,38 

() C)-
-~J 2.26 
195 l!~a 
170 169 

ve 72 sandalyesi bulunan bir kah· 
ve kiralık veya satılıktır. Almak 
istiyenlerin Servisimize müracat·l•-----------------

ları. 

ARNAVUTKÖYÜNDE SATILIK EV -- • 
59 _ Kanlıcadan Beylerbeyine kadar 11 

Boğaza nazır 1 iki büyük balkon, D en i z y o a rı 
terkos, eleKtrik, hamam, sarniç 
ve tulumba tertibatı, tahtaları İ Ş L E T M E 5 İ 
gesme, kapılan mavun, camları Acenteleri: Karaköy - K6prUba.11 
buzlu içi dışı yağhboya, bahçesin- Tel. 42362. Sirkeci MühUrdar Zade 

de her türlü ağas ve çiçeklerll••• Han telefon : 22740 •••ıl 
muşamba döşeli yedi odalı acele 
satılıktır. Şişli - Ayazpa~a - Tak· 
sim - Cihangir taraflarında apar
tımam olanlarla değişmek ve va
ziyete göre fiyat farkı vermek 
mümkUndo:ir. Arzu edenlerin Ser-
visimize müracaatları. 

ilave lzmir Sür'at 
Postası 

KONYA Vapuru bugün saat 20 

~unlar: almak veya satmak istiyenlcrin ve bu işlerle alakadar olanların 
~?\kara caddesinde YAKIT Yurdunda VAKIT Propaganda servisine müracaat
ları. 

de Galata nhtmundan İzmir Sı:irat 
postasına kalkarak Cuma saba1u 

doğruca İzmire varacak ve Cumar· 1 
tesi 16 da İzmirden kalkarak Pazar 

Mühim kolayhklar 
18 de 'İstanbula dönecektir. Bu pos
talar on beş günde bir yapılacaktır. 

(4168) 

1 - Bir tanesine yedi yüz elli kuruş fiat tahmin edilen (1500) çelik saçtan 
mamul tulga 15.7.1937 Pe~embe giln·!i saat onda kapalı zarf eksiltmesiyle sa

tın alınacaktır. 

2 - Buna aid p.rtname parasız olarak komisyondan almailir. Ve komisyon· 
da ve İstanbul Demirkapıda Jandarma yoklama kurulundaki örneği gör'iilebilir. 

3 - Eksiltmesine girmek isti yenle rln şartnamede yazılı vesika ve ( 843) 

lira (7 5) kuru§luk ilk teminat makbuz veya banka mektup~rıru muhtevi teklif 
mektuplarını belli gün saat dokuza kadar komisyona vermış oimalan. (3710) 

1 
Semti 

Kasımpaıa 

Sütlüce 
Kasım paşa 

Beyoğlu 

Ferilroy 
Kasımpa.şa 

Kasım paşa 

Kabataş 

Nişantaş 

Kasım paşa ' 

,, 
Kiralık emlak 

Mahallesi Sokağı No. Cinsi 
Camiikebir Havurkapısc 41 Arsadan müfreı yer 
Mahmut ağa Bademlik 33-Sl Hane 
Camiikebir Turabi baba 7 Ahrr 
Asmalıypesçit Vlencdik 12-22 Hane _ 
Pangaltr Franarz mezarlığı 115 ild od& bir mut ba!c 

Seyit Ali Çelebi Nisa mektebi 19-21 İbrahim paşa mek· 
tebi altın.da dükkan 

Seyit 'Ali ÇelebiCami :itti6allnde 41 Dükkan. 
Ömer Avni Dolınaıbahçe 195-203 Dükkan. 

Muradiye camii yanında 33-93 Diikkin 
Turabi baba Atik Tersane 22 Eski kahvehane. 

kapmr. ı / 2 yeni 

Yukarda yazüı vakıf mallar 31 Mayıs 938 ,sonuna kadar kiraya verilmeleri 
12.7 .937 gününden iti.haren pazarlığa bırak1lmı1tır. 

İsteklilerin her gün Beyoğlu Vakıflar direktörlüğü İ\karat kalemine gclmc

leri. 

ZAYİ 

Arabamllt 2028 No. h plakasını zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan hükmü 

y-oktur. 
Eyüp 

Dr. lhaau Sami 
Ti FO A~lSl 

Tüo ve pare.tifo hastahklarına 
tutulmamak için tesiri kat'i, mu
afiyeti pek emin tv,e aşıdır. Her 
ecza.hanede bulunur. Kutusu: 45 

kuruotur. 

(4166) 

Odc:üdar Birinci Sulh Hukuk Mah· 
kemesinden: 

Qengelköytünde Yeni mahallede Çeş· 
me sokağında 5 No. da mukimler Vasil, 
Panayot, Nilcoli, 

Galata Arşun 5Qkak Büyük Millet 
han karşısında 8 No. da a~çr Todori ya
run.da İspiro. 

Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç • 
la.rı olanlar. 
Bir Telefon 
Bir mektup 

Bir Kart 
· Bir a1am göndererek 

veya bizzat gelerek servisimiı:Je 

temas etmelidirler. 

T i F O B i L -~ ---- - - ---
or. iHSArt SAMI 

fifa ve paratifo hastalıklarına tutul 
mımai için ağızdan aiınan tifo bap· 
landır. Hiç rahatsızlık vtrme.T.. Her 

Ziya tarafından sizinle müştereken 
ve ~yian mutasarrıf olduğunuz Çengcl
köyünde kain arsanın izalei §uyu dava
smm gryabcn cari muhakemesinde: 
~zkiır arsanın mahallen mühendis ve 
ehli vukuf marifetiyle ke§if yapılınıı ve 
iki yüz elli lira kıymet takdir edilmiş ve 
15 gün müddetle gıyap kararının teb
liğine ve muhakemenin de 20.9.937 pa· 
zartesi gı:inü saat 10 talikine karar ve
rilmiş olduğundan müddeti içinde itiraz 
etmediğiniz ve muhakeme gününde Üs· 
küdar sulh birinci Hukuk mahkemesi
ne gelmediğiniz takdirde muhakemenin 
gryabmızda cereyan edeceği gryap ka
rarı makamına kaim olmak üzere ilanen 
ihbar ve tebliğ olunur 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyucularımıza hizmet olmak tl· 
:tere aşağrdaki hususlarda kendilerine 
ıa.ııın olacak kolaylrkları kendileri gibi 
d.iişılnüp halledecek, işler1ni görecek · 
tır: 

1 
- Mobilya, eşya vesaire satmak ve· 

}'.a alınak istiyenler, 

~ '":-- katip, muhasip, hizmetçi, aşçı, işçi 
letı''e 1 . · 1 
1 " n er ve bu hızmetlere talıp o an· 
ar. 

3 -K· d .. k ka ıralık, satıl_ık ev, apartıman, u -
t n, nıağaza arayanlar. Kiralamak, ki· 
t~Ya vermek. Almak veya satm:ık is • 
1Ycnıcr. 
~ 
ıc;- l>erı vermek veya almak iıtiyen-

S - Otomobil almak satmak veya iş · 
lctmek istiyenler. • 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek istiyenler. 
1 - Tercüme ettirmek veya tercüme· 
ler yapmak lstiyenler bu hizmetlerini 
kolaylıkla ve emniyetle çarçabuk göre· 
bilmeleri için (VAKiT PROPAGAN 
DA SERVISIJ nde bu i;lerle meşgul 
olmak üzere ayrıca bir büro vücuda gc· 
tirmiştir. 

MUracaatlarda hiçbir kayıt ücreti alır.· 
maz. 

Vakit Propağanda Serviıi 
Vakit Yurdu Ankara Cad. latanbul 

Posta kutusu 743 Telefon 24370 
Telgıraf: Propaganda Vakıt 1 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

.ı\ylık 

S n~ hl< 
8 aylık 
Yıllık 

KURUN 
ABONE TARiFESi 

Atcnıfeket 

içinde 

9:; 
260 
47S 
900 

IHemJeket 

d.ıamda 

us:; Kr, . 
'-ı'i Krş. 
820 Krt. 

1800 Krt. 

•rarlfcıılndcn Balkan birliği için ayda otuz 
kuruı:ı dUşUIUr. Poeta birliğine girmlyen 

yerlere ayda yebnttı beşer kuru§ 
zammedilir. 

l llrld)entn ber poıta merkezinde 
KURUN& abone yazılır. 

Adres değiştirme Ucretl 20 kurtl§tur. 

KıRUN dolıtoru 
Necaetln Atasagu :1 

Her gUn 16,30 dan 20 ye kadaı 

Lalelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi gUnleri 14 den 20 ye kıdar 
muayene parasızdır. 

Dr. Hafız Cemal 
WKMAN BEKiM 

Dahiliye Mütehmmı 
V. No. 22558) 

Pazardan bll§ka gllnlerde fJğlede.o aonn - --------------
eaat (2,tl tane ya) kadar lııtanbulda D1van 
yolunda (101) numarall huırust kabl.ııeatndt 
ba.staıanm kabul eder. Salı, cumartesi güıı 
ıert sabe.b "9,3-12" sıı.aUerl haklld tukaraya 
mahsustUT. Muayenehane ve e• telefon: 
22398. K!Jlık telefon: 210U. 

SA,FO 
A. Dode • H. Rif at 

Sayfiyede okunacak güzel 
bir roman 

V AKIT Kitabevi • 100 kuruş 

IU\n 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 

Mahkemesinden: 
. Metrükatına elkonulan Mefsuh İs

tanbul tahmil tahliye cemiyetine ait ve 
Galatada yolcu salonu karşısında cemi
yet binasında bulunan kasa ve banyo 
alat edevatı açık arturma suretile 15. 
7.937 tarihinde saat 15 de satılacaktır. 

İsteklilerin mezkur gün ve saatte ma
hallinde haz~r bulunmalan ilan olunur. 

' 
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Muhammen bedeli 4008 lira 74 kuruş olan muhtelif eb'atta perçin çivisi ve 
somun gibi bir gurup malzeme 22-7~937 perşembe günü saat 10 da Haydarpa
pda gar binası dahilindeki komisyon taıafmdan açık eksiltme ile satm alınacak
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 300 lira 66 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü
racaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak klağrtılmak-
tadır. (3909) 

Betonarme büyük köprii inşaatı 

Nafıa Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Erzurum vilyeti dahilinde ve transit yolu üzerin· 

de betonarme Horasan köprüsü inşasıdır. 
K~if bedeli "151.500., lira.dır. 
2 - Eksiltme 27.7.937 tarihine müsadif Sah günü saat "16,, da Nafia Vekale

tinde Şose ve Köprüler reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak ''7 58,, kuruş mukabi
linde Şose ve Köprüler reisliğinden alına bilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin "8825,, liralık muvakkat tem.inat ile 
bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vekaletimiz-Oen alınmış m:.iteahhitlik ehliyeti 
fenniye vesikası ibraz etmeleri l.zımclır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. 

(1924) (3987) 

Jandarma 
satına ima 

Genel Komutanlığı 
komisyonundan 

1 - Bir tanesine altı lira kıymet biçilen vasıf ve örneğine uygun bin tane 
altı kiltliklil balaska takımı 20/7/r37 sah günü saat onda kapalı zarf usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - Buna ait şartname parasız olarak komisyondan alınabilir. İlk teminat 
'( 450) liradır. 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vesika ve ilk te

minat makbuz ve mektuplu teklif mektubunu en geç belli gün saat dokuzdan 
evvel komisyona vermiş olmaları. (1849) (3843) 

Nafıa Vekaletinden ; 
Eksiltmeye konulan iş: Küçükmcndere5 ıslahat ameliyatı sahasında yapılacak 

Belevi. Cellad ve Sağlık kavuşutlan in p.atı. 
Keşif bedeli: "130.444., lira (44) kuruftur. 
2 - Eksiltme :28. 7.937 tarihinde Pazarteşi giJ.nii saat 15 de Nafia Vekaletinde 

~ular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapı
lacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi. Bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni şartname ve projeyi altı lira elli üç kuruş bedel mukabilinde Su· 
lar Umum Müdarlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7772 lira 23 kuruşluk muvakkat te
minat vermesi ve 50.000 liralık Nafia Su işlerini taahhüt edip muvaffakiyetle bi
tirdiği ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia Ve
kaletinden alınmış müteahhitlik vesikasını ibraz etmesi. 

İsteklilerin teklif mektuplanm ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Sular Umum Müdürlüğüne makb t:z mukabilin-de vermeleri lazımdır. Pos-
tada olan gecikmeler kabul edilmez. (4029) 

Devlet Demlryolları ve Ltmanları 
işletme Genel Direkt~rlUğllndeo: · 

Devlet Demiryolları Ticaret ve Hasıô.t dairesine en az lise tahsilini bitirmiş 
bir kaç memur alınacaktır. Ticaret Mektebi mezunları ile Almanca veya Fransız
ca bilenler tercih olunacaktır. Ankara mesken zammı hariç olmak üzere Lise ve 
muadili mektep mezunlarına 74, lisan bilenlere 83, yüksek mektep mezunlarına 
ı 13 'bunlardan lisan bilenlere 130 liraya kadar ücret verilecektir. 

Müracaatların 20 Temmuz 937 tarihine kadar Ankara<ia Devlet Demiryolları 
Umumi Müdürlüğüne ve İstanbulda D. Demiryollan 9 ncu İşletme Müdürlü-
ğüne yapılması lazımdır. ( 1961) ( 4033) 

l'a4U~üy Ar~zj Tahrir komisyonu Mesat cetven 
Numara Tarihi Mahallat 

ı 1.7.937 ila 31.7.937 Sahrayıcedit 

2 2.8.937 ., 9.8.937 Suadiye 
3 10 8.937 ,, 31.10.937 Bostancı 

4 1.11.937 ., 5.11.937 Kozyatağr 

5 6.11.937 ,. 6.12.937 İçerenköy 
6 7.12.937 ., 18.12.937 Mer.divenköy 

7 19.12.937 ,. 15.1.938 Göztepe 
8 16.1.938 ,. 31.1.938 Zühtü paşa 
9 1.2.938 ,. 18.2.938 Tuğlacı 

10 19.2.938 ., 6.3.938 Caferağa 

11 7.3.938 ,. 31.3.938 Osmanağa 

12 1.4.938 ,. 16.4.938 Rasim paşa 
13 17.4.938 ,, 30.4.938 Hasan Paşa 

14 1.5.938 .. 4.5 .938 İbrahimağa 

15 5.5.938 •• 10.5.938 Mecidiye 
16 11.5.938 ,, 19.5.938 Osmaniye 

Kadıköy kazası i~indeki mahallelerir. tahrirlerine yukanda yazılı günlerde 
ba,tanacağı, arazi ve arsa sahiplerinin tasarruf vesikalariy e birlikte giderek 

Komisyonu bilgilendinneleri, bu muktezaya uygun hareket etmiyenler hakkında 
2901 sayılı arazi tahrir kanununa göre takibat yapılmak zorunda kalınacağı ilan 
olunur. (4184) 

Sahibi: Asnn Us \Jeşriyat Direktörü: R. A. Scvengil 
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inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
31/5/937 ve S/6/937 tarihlerinde yapılan 

kazananlar 
memuriyet 

imtihanlarında 
İmtihana girme Adı 

No. 
1 Bedia Miran 
3 Umia. Miran 
6 Asiye Laçınkaya 
7 Bekir Uzer 
8 İbrahim Tamtilrk 
9 Hüseyin Coşgül 

10 Nedime Özsoy 
11 İbrahim Kemal Avan 
13 Gülsüm Baydam 
14 Refika Toros 
ıs Refik Cömert 
19 Saa-det Ergöney 
21 Mehmcd Dengey 
23 Fehmi Ertan 
26 Kemal D'llger 
27 Muzaffer Vural 
28 Nezahet U retmen 
29 Rahmi Kıncal 
30 Ziya Ayagül 
32 Hadiye Angay 
33 Fahri Kilçiikyalçın 
34 Kemal Seçmeer 
35 Şevket Aşut 
36 Feyzi Olguner 
37 A. Selim Akdoğan 
42 Cemal Vardar 
43 Tahsin Mert 
44 Naciye Tonulay 
46 Kadriye O'nkal 
47 İhsan Erural 
49 Meıhmed Dalay 
50 Tahsin Ankan 
51 Turgut Denizman 
53 İbrahim Çağhyan 
54 Ahmet Etensel 
56 MevlO.t Konyalıoğlu 
57 Mustafa Delican 
59 Hamit Fevzi Şenol 
60 Fahire Demirtürk 

lLAN 
latanbul Dördüncü İcra Memurlu

lundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa

raya çevrllmesane karar verilen muhtıc· 

İmtihana girme 
No. 

61 
64 
65 
66 
68 
70 

72 
73 
75 
76 
77 
79 
80 
81 
82 
86 
87 
88 

89 
92 
97 
99 

100 

103 
104 
107 
109 
114 

115 
118 

124 
127 

130 
135 
136 
141 
142 
144 
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., 
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' 
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lif renkli 15 adet kürk manto Sandal be
destanında 22.7.937 Perşembe saat 13 
den 16 ya kadar satılacaktır. 

Takdir olunan kıymetin yüzde yet
~la lbe§ini lbulma.drğl takdirde &aUJ 

Adr' 

Samiye Aydın 
Osman HuIO.si Ganaçan 
Kenan Beyaziroğlu 
Hacer Başar 
İbrahim İnce 
Feriha Akm 

Adil Şatıroğlu 
Hayrünnisa Üntak 
Avni Demiralan 
Mahmut Denker 
Emine PckU$ 

M. Murat Çamltbel 
Kemalettin Özersoy 
Mahmut Takbudak 
Memduh Yalnız 
İsmail Hakkı Ersoy 
Orhan Denizgeçen 
Faruk Yönter 

İsmail Tunalı 
Nimet İnaç 
İbrahim Dardoğan 

Mehmet Gültekin 
İbrahim Belgeli 
Srtla Şaşılar 
Ali Hüsnü Üstün 
Mehmet Ali Akbay 
Ziya Tansuy 
Fazilet 

Salim Gönel 
Mümin Gö-ktlirker 

Seyit Özçiftçi 
Rıza Ural 

Osman Kaptan 
Sabahattin Tosunoğlu 
Cavit Akbay 

tebia 
Zehra 

,
1
Zihni 

1 

- -:\ .. ar. 
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12.8.937 Perşembe günü saat 13 çe ~ 
rakılacaktır. Talip olanlan:n mezkur ~ 
rihte mahallinde hazır bulunacak ı11 
muruna müracaatı~ ilan olunur. 


