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Yuı işleri telefonu ı 20203 ÇARŞAMBA 14 - TEMMUZ 1937 İdare ~leri telefonu : 20203 Fiatı 8 kuru§ 

Hatayda yeni rejim 
Yeni yasa Kont dö Marİ-el_t_a-ra_f_ın_d_a_n merasimle 

ilin edildi 

~lan edilmiş, derhal tatbikata 
~ ' 

geçilmiştir ( Yazısi 3 Uncu 
sayfamızdadır ) 

SERBEST iTHALAT 
REJiMININ TATBİKi 
I<arar ilan edildi 

~·o,, lı . 
hoıa 

1
ararname ile tüccarın11za her suretle 

fllbe~ ıklar gösterilmesi temin edilmiş, sanayi 
erımıztn de hukuku mahfuz tutulmuştur 

.\nıtlra 13 
8• Cetaı Bayar 

~ltni bugün Uiusust) - Yeni ithallt re-

' Gümrük resmi 
arttırılan 

malların llstesl 
Muhtelif tuvalet eşyasının 

resimleri çok arttırıldı 
Ankara 13 ('l'elefonla) - Genel 

ithalAt rejimi kararına üç liste bağ
lıdır. Bu listelerden birincisinde 
Türkiye ihracatını müteessir eden 
hi9 bir ııevi hu.sın! takyit koy -
matnıf memleketler zikredilmekte
clir. 

Kararnamenin birinci maddesin
de işaret edilen bu listede şu mem
leketler vardır: 

~ rn.,,;:: gazetede lntiı•r et· 
~ inci sayfada) \.,_ 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Dün de üç kahraman alagımıza 
merasimle sancak verildi 

Dünkü merasimden {k; intıba: Piyade ve topçu alaylanna verilen sanca1clar (Yazın 8 inci sayfada) 

Çanakkale 
cinayeti 

Çin - Japon Harbi 
Avrupa ve Amerikayı 
endişeye düşürdü Suçlu 

lzmirden 
kadın 

t • •ı• Londra l3 (Hususi) - Uzak şarktaki enJişc·ye düşürmekted;r, ge lfl ıyor gergin voziyet gittikçe vahamet kesbet- So::ı 24 ı::c.at içınde, Pekin clvannda 
mekte ve alakadar ecnebi devletlerini de (Devamı 3 üncü sayfada.) 
c=::=====================-============~=.;;;;:=-~=========~ 
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r Her g Ü n -, Resimli Makale : x Kazanılanı muhefaza etmek te bir muvaf/akiyettir x r Sözün Kısası 
Şark paktının 
Asıl canlı bağları 

Yazan: Muhittin Birgen -

T ahranda imzalanan ve devlet 

b:ı~an arasmda hararet1i bir 

dostluk ve kardeşlik dilile karşılıklı teb
rik telgraflan teatis;nc vesile vermiş o
lan şark dc,•lctıeri paktı, geçen gün bu
rAda izah cttiğim!.z veçhlle, buna iştirak 
eden dört 'llllletin kalblerinde yaşayan 

dı.>ri::ı bir hiss:n ıfadeE;nden başka bir şey 
deği!dir. Bı! pakt imzalanmış olsa da, ol
ması da dört memleket arasında, esasen 
ve filen meYcuttu. Bu bakımdan, paktın 
hüWn ellc>r1m•yeti, bir vaziyetin resmi 
ifod~smden başka bir şey değildir. 

Bu mıl1ct'eri birbfrlerine asıl bağlıya
calı:. olan knvvetli bağlar bunlar değildir; 
bunlan b;rhirlerinc sımsıkı bağlaması 

Jaz.ı'lı gt>len başka bağlar vardır ki bu
günlerde bunlara da teşebbüs edilmiş 

b:ıJunuyor. 

' Bahsett!ğimi:.ı: bağlar, yollardır. Türki
ye, İran, Irak, henüz maddeten tamam 
bğ1anm.ş bir halde değildir. Bağdad, es
~iden olduğu gıbi, bugün de İstanbul için 
h:.:\yli uzak bir şehirdir. Tahran ve Kabil 
Cf", cskı de:·ecede değil, fakat gene biz
drn çok. uzakta bulunuyorlar. Parise üç 
günde girler. bir Türk Bağdada ancak bu
nıı!l iki misli bir zamanda gidiyor. Tah
ran daha uzaktır. Ayni zamanda 
bu seyaoatler, henüz vasıta değiştirme~e 
muh~ç rı!arak yapılıyor. Bu memleket
le :ı birb>"·lc~ ıne S!m~ık:;. bağlamak lazım
ciı r Herha:ıgi bir dingi~ üzerine yerleşen 
b r ınsan, en kısa bir zaman zarfında o 
d.ng.iden h .ç mmiycrck doğruca Bağda
d:1, Tahr3!1:ı, hatta Ka bile kadar gidebil
mt>lidir. }faHa bu, sade insanlar için de
f;ıl , ticaret PŞyası için de böyle olmalıdır. 
İo;tarbul - 13ağdad, İstanbul - Tahran eks
prc.<-leri haf ~anın her gününde en kısa 

Vir zamntJ zarfında bu üç memleketin 
ua<-~<>hirlnri r:rasında yolcuları getirip 
götE.rmcliflirier. 

* P.ir zam't•ldanberi büyük bir memnu-
n.yctle gö:-iiyoruz ki, bu üç memleket a
r?.w1da hu iş de ba~J:ımıştır. Türkiye, 
k<-r.<.li d!'miryoilarını Irak yollarına doğ
ru götürüyor, Irak hüktimeti de ayni su
r0t!c bizin-ı.xilerine doğru yaklaşmaya 

k:ır.,ır VPrMi§ tulunuyor. Öte taraftan 
Trabzon - Tebriz transit yolu, yeni bir 
~e1,51de motörlü bir muvasala hattı teş

kil etmek üzere bulunuyor. Bir iki sene 
sımra Türl· dcmıryolfarı, Kars ve Erivan 
iiz"rinden ... lvasıta Ttbrize bağlanacak
tır. Bunıır. g;bi, İrarda da büyük bir 
hirrımetlc ileri sürüJen demiryolu inşası 
h::r.nketi, hiç şüphe etmiyoruz ki, Majes
t:? Şeh:nsah'ın hamleleri sayesinde bir 
far::ıftan doğrudan doğruya bize doğru 

flE lccek, :1<''1-:ut kardeş Irak yolları 'ası
t.-ınlt.> bi:?i>nxilerine bnğlanmış buluna
c:ıktır. Bu gayeleı in elde edılmesi için 
hi:: ,m tar:ıftan sarfedilen gayret malum
dur; öte taraflardan sarfedilen gayretle
r in de b•ınd~n aşağı kalmıyacağı muh~k
knk!ır. 

* Bu yol1nra, her şeyden ziyade ihtiyaç 
'':mhr. Üç memleket arasında mevcut o
lan eski tarihi kültür münasebetlerinin 
çözmmesi devrindeviz. Her tarafta veni 
kiUtiire doğru git~ck üzere sarfedilen 
g.ıvretler e"ki bağları gevşetiyor. Bun
farm yenHetinf kurmak için de münase
betl~rin sıklaştırılma51 lazımdır. Bu mü
nasebetle,.i sıklaşllrmRk bu yolların işi 
o!ncaktır. 

D:ğer bir bak1mcian, bu yolların ikti
sadPn de mühim kıymetleri olacaktır. 
Irak, İran, Anadolu, eski tarihte büyük 
mamuriyct devirleri tanımışlarsn, bunu 
§ark ile g:ırp arasındc;ki iktisadi müna
s~~tlere güzergah olmuş bulunmalarına 
borçludurlar. Bugün de ayni vaziyette 
bulunuyorlar; tadhin deve ve katır yol
larını, bugünün demiryollarına tahvil et
mek lAzı~dır. Bu sayede bu memleketler 
araSlnda gayet ~ıkı bir iktisadi münase
bet imkanları da tahakkuk etmiş olacak
tır. Belki bu memleketler arasında teati 
edHecek ticari mal bugün için azdır; fa
kat, zamar.ın bu malları çoğaltacağı mu
hakkak olduğu. gibi Türkiyenin, gerek 
Jraka ve gerek Irnna A vrupaya mal ihraç 
edetilme&.ir:e geniş kolaylıklar gösterme
sı ve kolPylıkların da hem onlara ve hem 
bize favdal~ olması pek mümkün, hatta 
rnu '1-ıakknktır. 

* 

Zahmet çekmeden kazanılmış bir muvaff akiyet bir piyan
go ikramiyesine benzer, &ahibinın kıymetini değil, talihinin 
o dakikadaki kaoriz;,ıi gös~erir. M ese!e tesadüfen gelen bir 
muvaffaki~·etin, b!r servetin, l>ir mevkiin muhafaza edilip 
edilemiyeceğindedır. 

İcat, i-:xia, ihtira kudreti milyonda bfr kijfde bulunmaz, fa
kat muayyen bir gayeye vaı·mak, hiç değilse ele geçmi§ bir 
muvaffakiyeti, seıvcıti veya ITıE";Vkil muh'1faza etmek herkes 
için mümkündür. İhtiyatkar olunuz, bugüniln hakikatini ya
rının hayali uğurunda feda etmekten çekininiz. 

csoz 
Apartıman aalıinlerl 
Ç'ocuklarını nasıl 
GüneşlendlrlgÔrlar? 

A11artıman dar ve havasızdır. İçine gü
neş -~iç girmez. Bebek ise havaya ve gü

neşe muhtaç. 
Arnerıkalı aile düşiinmüş: 
Dört tarafı kapalı demirden bir kafes 

yaptırtmış, bu demir kafesi kırılmaz de
m!.r çubukların üzerine dayayarak pen
cereden çıkarmış. Bebeği de içine koy
m.1ş. 

Yanu şimdi havaya, güneşe kavuş

mu~tur, fazla olarak sokakta gelip geçen
le•i seyretmek suretile eğlenmek imka
nın:t da maliktir. 

Bir harp istptistigi 
Yeni bir genel harp çıkması ihtimalin

den bahsedenlerin işlerine yaraya bilecek 
bi:: istatistik bulduk. İki tarih bilgini 
t:ırafından yapılmış olan bu istatistike 
göre son bin sene içinde: 

Fransa 185, İngiltere 176, Jtusya 151, 
Avusturya 131, İsp&nya 75, İtalya 32, Al
marıva 24, Holanda 23 defa harbetmiştir. 
Bütün t>u bırplerın içinde en kanlısı, en 
somıncusu olmuştur. Filhakika gene bu 
ist;ıfistiki yapanların hesabına göre 1914 
harbinde kurban gidenlerin sayısı bütün 
diğer harplerde kurban gidenlerin sayısı
r.m ) ekıinundan sekiz defa fazladır. 

Gelecek harplerin ne olacağını bu son 
cümlPyc bakarak tahmin edebilirsiniz. ..... ' . .. . ·~·· ... ·~ ....... _ ..... ·--. ... - . 
lnir. birbh·lerine bağlanması demek, asıl 
hu yolların bir an evvel birbirlerine bağ
far,;ı-:::ıı.ı demektir. Bu işleri kabil olduğu 
k3dar ileri götürmek ve Londradan ge
len eksp"esi sede Tahrana kadar değil, 

Ka':ıile kad:ır, en kısa bir zamanda götür
me~: temb etmek lılzımdır. 

Muhittin Birgen 

ARASDNDA ) 
ı · HERGüN BiR FIKRA • 

Bağ dada gitsin 
Adamm biri Bursadaki bb' ahbabı

tıa bir mektup yazmı§, 1.Lfa~ırıı çağır-

·mw 
- Bu mekturu postaya ver! 
Demişti. U§ak mektubu. vermi~, 

d·5nmüştü. 

Adam ~ord1L: 
- V('rö:n mi? 
-- Verc!m .. HPm de sin kar ettir-

dim. 
-· Nasıl kcr? 
-- Siz Bıırsaya gönderiyormuşsu-

nuz .. AdC"m bir kuru§ istedi. Pazarlı
Ça c!a yanaşmadı .. cHer yer için bir 
kuruf alınır, Bağdada da göndersen; 
Bur~!lt}a da göndersen gene bir ku • 
nış. <!11di. Ben de onun üzerine: 

Mademki Dağdada da bir ku~a 
gönderiliyor.. Ne diye zarar edelim. 
A' kuruşu, mektubu Bağdada götıı -

Kadın güzelliğini 
Ölçmeh için 
Yapılan alet 

der• ded;m! .6. Kalifomiyada 1937 ıenesnin güzellik 

·---·------------------------~ 
insanın ömrünü 
240 seneye çılıarmall 
Mümhünmüş! 

Japonyada hükümdar ailesinin hususi 

doktoru olan profesör Katıuko Nishl 

Tokyo~a insan ömrünün uzunluğu hak

lurıda bir konferans vermiş, bu konfe-

ra11sta da bir insanın vasati 120 yıl yaşa

masmın, bazılarının da 240 yaşını bul-

ma!:mnın imkansız olmadığını söylemiş

tir. Frofesöre göre bazı sebebler insan 

ör.ıriinü yüzde 70 eksiltmektedir. Bu se

beblerin başında kansızlık ile şişmanlık 

gelir. Fakat telaşa lü2um yok. İnsan öm

rünü eksilten sebebleri kolaylıkla izale 

et'!'lek mümkündür. Bunun için de başlı

ca altı kaidenin tatbik edilmesi kafidir, 

biz bu altı kaidenin ne olduğunu henüz 

öğrenemedik. Bu dakikada hatırımıza 

ge!en şey gençlerin ihtiyarları bırakalım, 

va!>..'\tta yaştakilerin tile mevkilerine göz 

diktikleri bu buhranlı senelerde tabii ö

m!ir 240 seneye kadar yükseldiği takdir

de dünyanın ne ba!e geleceğidir. Acaba 

profesör cenabları bunu dü~ndü mü? 

krallçesini seçtiler. Bu seçimde cgüzellik 
kanununun bütün kaidelerinh harfiyen 
tatblk ettiler. Bu maksadla Figurometre 
denHen taksimata ayrılmı~ bir siyah tah
ta yapıldı. Kenarına gizli projektörler 
y~r lP.§tfrildi. 

Müsabakaya iştirak eden genç kızın 

gclgı.>si bu taksimatlı tahtaya aksetmek
te. orada eni boyu, ayağı veya kalçası, 
yahut göğsü mütehassıslar tarafından 

cUk_~atle ölçülmekte, kaideye uyup uy
madığına bakılmakU.dır. 

Yüksek bina yapma yarışı 
Bugüne kadar dünyanın en yüksek bi

nası ~evyorkta bütün diğer .Gök tırına
lıy'l!'> lara tepeden bakmakta olan Em
pire state BuHding idi. Fakat anlaşılıyor 
ki bu rekor kırılmak üzeredir. Zira Sov
y~t er Moskovada State Buildingden dört 
mctrt> daha yüksek bir bina yapmaya ka
r~r vermişlerdir. 
Diğer taraftan Amerjkalıların bu gibi 

rekorları başkalarına bırakmak adetinde 
o1m;ıdıklarını bilirsiniz, derhal Sovyet 
s;ır~yından daha yükseğini yapmaya ko
yıılacaklan muhakkak olduğuna göre bu 
yarısın bizi nereye kadar götüreceği tah
min e<lilcmcz. Unutmadan ilave edelim: 

Rn.s sarayının tepesine (Lenin) in mu
azzam bir heykeli dikilecektir. 

r 
İSTER iNAN iSTER İNANMA! 

B:r arkadaşımız anlattı: sine karşı emniyetsiıfü: CÖ5tcrMiŞ olmc.kla beraber nihayet 
.Bu yıl evimde kCJllanınakta olduğum telefonun taksit 

müddeti geldiği zam:m faturnda 535 kuruşluk bir fazla mü
J:alcme ücreti gördüm. Sebebini sordum: 

hakkının hududları için".lf' ıcaıınış olurdu. Fakat benden hem 
henüz işlememiş olan ik;nci altı o.y için ikinci taksiti hem de 

107 fazla mükaleme için bu 537 lruruşu istemekle hata et
miştir. - AbonnrJz s1ze sen<>de 500 mükalemeye hak verir, fakat 

abone bedelini siz iki hkdtte cdeciğ: niz içın ilk 6 ay içinde 
bu mıkdarın ancak nısfı olan 250 müktılemeye hak kazanır
sınız. Ve siz bu 250 muhaverPyi yı:pt•ktar başka 107 defa da 
fazla konuşmuşsunuz. Bun:m mukab:Hn: ödeyeceksiniz, de
dıler.> Bu cevap sathi bir bakı~la ikna ediddir. Fakat biraz 
tahlil edince mahiyeti c!eğ!şlr. B<: kıntz nf'de-n? 

Benim mükalemcm 6 ayl:k değil seneliktir, bedelini her 
biri peşin olmak üzere ;ki tak~itte verişim mahiyetini değiş-

Bilirsiniz ki ten y;.z me·ısimini sayf ıyede geçiririm, bu 
ikinci taksitin müddc-ti ol::-n altı ay.ia telefonu hiç kullan-

marn, demek ki 500 mük~lcmr bıkkını iken bütün senede an
cak 250 + 107 = :!57 mük'.ı~eme yapmı~, buna rağmen daha 

500 - 357 = 143 miıka'.er:ır> hakkım varken bilakis fazla ko-
nuşmuş gibi fazla iıcret VHI!lİŞ olacağım .• 

Biz bu hikayeyi di:rılediktPn sonra telefon direktörlüğünün 

tlrnıez. Binaenal':?yh peşin verdiğim ilk taksitin bana temin eski şirket zamanından 1'al&n yanl•t bı!' muhakeme usulünü 
ettiği 250 muhavere bitt!kten so!'ra cığer telefon idaresi 2 inci düzeltmeye henüz .,, aki~ bulamamı~ olduğuna inanıyoruz, 
taksiti zamanından evvel is~emiş ols-.ydı 15 yıllık bir abone- fakat ey okuyucu sen: 

1 S T E R 1 N A N 1 S T E R 1 N A N M Af 
İş'e ı:ısıl pakt bu pakttır; bu memleket- L--------------------·--------------------------

Herkülün 
Marif etieri 

E. Talu 
tll' 

G ün olur ki, kendi kendiıne 0 

·ıte!l 
rur, ben tahsil çağında 1 

0rl9 
zavallı kn.hma ilim namı altında z cı 
tıblan ı::[l_çrna sapanı düşünerek acı 9 

Yill~m ·~ 
TecvMden ve mecellei ahkamı adlı~. 11 

den hi~ bahsetmiyeceğim. Onlar biitllıd 
bütiın yüreMer arısı .. Ve benliğim bU .ı .• 
ölüı1:in ağır!;~ı altında çok defa ezildiğt. 
ni ve onların iaaffününden bizar oıduğtl 
nJ füıyc.r. il' 

Fakat bnnların yanında bir de bize b r 
tar.mı masa!lar, hurafeler de öğrettil~ 
ki. o zaman heniiz tekemmül etrnerı;;~· 
çocuk duygularımızın üzerinde epey e
rin izler bıraktı. 

Mese·ls, esatir b:lgisi diye tercüıne et~ 
tiğimiı: Mitoloji.. Bunun tarihe yardı~ 
olur dcdlle .. , b:z de harıl harıl beJledı · 

Jlf• 
Bellemekle kalmış olsaydık ne ise ıd 
lakın bu..-ıdan bilmem kaç bin yıl evvel 
kavımlann zihniyetini de birlikte benitıl' 
siyerek, b~~ mito1ojinir. bazı kahramııJI' 
!arına karşı bayağı hayranlık duydu!\. 
Nazarımızda ve şuurumuzda böyle b. i 

yüttüğümüz o cyarım ilah. lardan btf 

de Hcrkülcfür. 

Jcpitrr ile Alkıner.n'nın veledi zi11_ıı.; 
cl4n bu zat boyu, bosu ve harikula , 
kuvvetilt> meşhur imiş. Tam manasilf· 
Dalynr gıbi delikanlı' Daha beşikte ilcellr 
kendisini yemek için üzerine sevkedil~ 
bir çift azılı engerek yılanını boğrll8 

suretile ilk dünya l'ekorunu tesis edfll 
Herkül, sonrndn.n, kardeşinin zorile, ta• 
0

rihlere ge~Pn ve demin dediğim gibi zor: 
Ja bizim lr"t!amıza yerleştirilen on i1'

1 

marifet başarmış ki, şunlardır: . 

1 - Bir aslan öldürmüş.. 2 - Bir er 
der!ı:ı boğmuş .. 3 -- Bir yaban domuzun~ 
diri dir! yakalamış.. 4 - Kaçan bir gcyı· 
ği en.selem:ş .. 5 - Okla bir kaç kuş 8."' 

lamış .. 6 - Azgın bir boğayı yola geti!' 
miş .. 7 - Trakya kralı Diyomedi öidiit' 
müş.. 8 - Amazon denilen yarısı at, yıı.· 

·as 
rısı ins~m hatun!c:ın venmiş .. 9 - Augı 
admd~ bir adamın p~sliğile meşhur abı~· 
lannı temizlemiş .. 10 - Bir çobanı öldi.I' 
rüp sürüc;ünü gasbetmiş .. 11 - Bir bn?ı· 
çeden <-lma çalmış .. 12 - Tezeyi ceneJl' 
nemden kaçırmış! 

Ruhlarını gücendirmiş olmayım anı~' 
esk! in~ar.1ar, bu işleri gördü diye bır 
adıımı cy:-r.m jlah. mertebesine çıkıı.r· 
mak i<;in Rmma da enayi şeylermiş!. 
Yapılmaz marifet diye sayıp döktükl~ 

fU Ol'! iki maddeden hangi birini, bugtıtl 
dilediğ!niz kimseye yaptıramazsınız? 13a1 
Herkü1 geh;;n,. Auglas'ın ahırlarını de' 
ğil, fakat ~u İstanbulu temizlesin de, peJJ 
o vakit ona aferin füyeyim! 

----------.... -"' ............................ ·-···-··--··· ..... ·· 
Bir milyarı sayabilmek içirı 

Hepimiz bir milyarın ne olduğu~~ 
biliriz. Fakat pek azımızın bu busll5 

• 

tam bir fikrimiz vardır. Arnerikada !J
9

, 

zetecinin birisi oturmuş bir hesap ~~;. 
mış. Diyor ki: «Eğer bu para birer ıır 1 lıkdan ibaret olsa, bunu birer birer 59r· 
mak için hergün on saat çalışmak şıı 
tile 120 sene lazım gelmektedir. bit 

Ayni gazetecinin hesabına göre, ··$' 
milyar ağacı bulunan bir o~anıı: "~11 
ati Felemenk, Belçika ve Isviçte.fltl' 
vüs'atine muadil idıiş. Gene kalbi pıılııı> 
tazam (yani dakikada 80 defa) çıır;1, 
bir adam çarpmhy1 24 sene sayr"f18 

bir milyarı bulabilirmiş. -"' .......................................................... 
Biliyor musunuz ? 

cıJ1' 
1 - Y zm makin Esi bugün kaç )'8 ' 

d-ıd1r? e • J1 
2 - İl<'lya topraklarının genişliğı 

kadardır? edit1 
3 - Fuçeu şehri ve limanı nered ) 

( evabları yarı1l 

(Dünkü suallerin cevabJarı) fıl1' 
1 -- Sun'i ipek de Chardonnet tıır9 

u1ıı lr.l35 ek icad edilmiştir. 
1

5sS 
2 - F:an~a k!alı birinci Fransuvıı •e e

·nt :le Al:n:m imparato~u Charles Quı 
sir ol:nuştur. ıı> ô,1 

3 - Gt>ncral Fcy Fransada J{B .~· 
1775 yılında doğmuş bir FransıZ ger'l~ 
hdir. 1814. de Waterioo'da yaral9f1 

0
1,-

1319 dnn 1824 e kadar liberalpebı:J5 

rak Franmz mecHsinde yer aı.ınıştıl'· 
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Çin· - Japon harbi 
Avrupa ve Amerikayı 
o~ endişeye düşürdü 

un yalın kılıç hücum eden Çinlilerle Japonlar 
arasında şiddetli bir muharebe oldu 

Çok ~i~J~Ç tarafı 1 inci sahifede) 1ngiliı hiikumetinin noktai nazarını an-
ke,.ı ı carpışmal 1 · Pri ""! - ar o muş Çin as - latmıe ve meselenin bir an evvel hallini a l ,, .... ın kılıç' 1 ' ,, 
a dıtrnı1:ıa d ;.ara Japon kıt'alarına temenni etmiştir. 
l)· :ı r ır. 

M 'ğc .. t:ıraftan 
3 

İr:gi:iz hükumetinin bu mesele hakkın· 
anç:.ık"ldan T' OOO Japon askerinin da Amerika ile daimi temasta bulunduğu 

Ve as • ıen - Tzin ~ ı b· rı. tcıc-hızat h . e vası oldukları söylE>nmek~..:dir. 
b~l' . Japotı ku~ ~ız. 10 bin kişilik başka Ameınrikanm vaziyeti 
ıl~LriJrn ı..... etının de yold ld y 

l'>l'ki !'~ ~edir. a 0 ugu Wa~;~gton 13 - Japonya sefiri Saito 
tünrıe ~ - 'lien Tzin dem· 

1 
.. hariC'iye nnırı Hull ile görüşerek Çinin 

dan i" ulunan köprü Ja ıry~ unun us • ~imalindeki vaziyeti anlatmıştır. 
likte t'=ıl Cdilnustır Jap pokın ar ta:~fın. - Bi.ta!'aflil· kanununun Japonya ve Çin 

b nr~t.· 1 • · on taatı ile hır- . · kA k Ugil:ı p .a a ıstirak d hakkında derhal tatbikıne un an yo -
\'e h~ elun Uzerınd e en tayyareler, tur. Bu kanuna göre ancak Roosevelt, 

1sti;~'lrıarneıer atmış~ 1uşlar yapmış haı-p hali mevcut olup olmadığına dair 
bugiin ~~te bulunan bar ırc'. bi!" kaı-ar verebilecektir. 
.. rnusta 1 azı ın nazırları ç· h . . "zl • 
ve lrcbitı • ce en Pt•kine d·a . . m ancıye nazırının so en 

Ha tayda 
yeni rejim 

Antakya, 13 (Huauıi muhabiri
mizden) - Franıanın Suriye fev
kalide komiseri Kont dö Martel 
bugün Beruttan tehrimize gelmif, 
fevkalade merasimle kartılanmıf
tır. Kont dö Martel doğruca hü -
kUmet konağına giderek memle
ketin il~ri gelenlerini nezdine da
vet ederek Hatay hakkında Ce -
nevrede imzaranan itili.fname et
rafında izahat vermittir. 

Kont Jö Martel Halayın yeni 
yaıaıım reımen meı-aıimle ilan 
ett!kten •onra yeni rejimin mer'i
.vele girdiğini söylemiıtir. 

Sokakl,.ra dökülen halk sonsuz bir 
sevinç içinde bu büyük günü kutlula -
makta 1,e bayram yapmaktadır. 

Yeni rejimin tatbikine derhal 
geçile~ek ve idari değİf iklikler ya
pılacaktır. Kont dö Martelin yapı
lllcak i1lerle me§gul olmak üzere 
b ir kaç gün daha ıehrimizde kal
m asr muhtemeldir. l3ı; tonı e ~"P!antısına ı 

1
. k vet .edıl~ış N:mktn 13 - Çin hariciye nazırı ver-

tıac:ı'-.tnnhda, Japon 
1
• şt·ırı·a etmışlerdır. ıiiği cevapta ezdimle şöyle demiştir: 

r. eıib· s ı asına karşı 1 ' f • J• t• d A ) rıı't!lekt a" lrlerin görü "ld" v.. a ı- - cJapon kıt'aları Çinde serbestçe ha- 1 ıs ın e rap ar 
Peke e ır. şu ugu haber ve- rc·kPt ettiği bir sırada kıt'alarımızın ken-

~n"bi ~ hükurneu P k' di toprakbrımızda yaptığı hareketler yeni bir ihtilal 
aits! takt?rısoloslara' şehe' ınde bulu~a~ haY.~ı!lda malı.!mat istemeği abes telakki 
tni• l"c'e hi b' rı terketmelerını, d' h J J :IC\!{'ğint Üıt Ç ır Ines'uliyet kabul et- P. ?yomm.> azır ıyor ar 

~ _ ar l'Ylemiştir. Japon filosu L :ı (H .) ~ oncra, ususı - Deyli Ekspres ga-
Londra 

1 
ndrada temaslar Hong Kong 13 (A.A.) - Formos'da bu- zetesinin aldığı malumata göre (Kurt) 

l:ı, ... , <:n 3 ıt:.,,8u .) hınan bir kaç Japon harJ gemisi Japon ır:.k h'l , 1 . A ., ,cı.. s Cl :ı. : e ~anı an esrarengiz hır rap şe-
tltı :e &efirlerin· k ı - Bugün, Çip ve mPnfaatlerirıin himayesini temin etmek fi Kudüse gelmıştir. 

dE'Jt, u~ .. kı abul .eden hariciye na- üzere cenubi Çin ..::-ınenlarma hareket et-- ~ark h Geı;en ser.eki ihtilalin elebaşısı olan 

ı.osıtlo.., Ü ~kl -~:'.-hR~~k~u~s~d=oi~s~tışl}arUdır. gv U r:~ =~~~:nın~~;~~~~:;::~~i 
lJI karargahı cDehşet zaviyesi> tesmiye e-

a dilen Nablis, Tulkarm ve Cenin'in çev-
g .. Razeteleri iki memleket arasındaki dostluğun relediğ: dağlık köyölerden birinde kur -

A1osk llndtn güne artmakta olduğunu yazıyorlar .duğu za:meclilmektedir. 
liar· . ova 

13 
Polis ve askeri makamat geçen sene-

Ye ~ıy~ Vekili n5li~usi) - Türkiye di memleketlerinde yarattıkları çık - kin<!en dah'i büyük ve geniş mikyasta bir 
:Ziya ekıli Şükr" Uştu Aras, ile Dahili- rnazdan kurtulmak için bir dünya har- ihtafil çık:ırmıya hazırlandığı anlaşılan 
Ci!e ~etleri ınQ u Rayanın Moskovavı bi çıkarmak yolundaki gayelerini mev KurJu~ yal-aJanması için sıkı tedbirler 

dırı~ hararetı7asebetne Sovyet gazet~- zuu bahis ederek diyor ki: • almıstır. 
ı · lnakaleler yazmakta - cSovyetler Birliği ile Türkiyenin yal Kurdun bir çok madalyalar almış olan 
zvest' nız kendi aralarında her türlü tecavüz eski bir T:-~l~ zabiti olduğu söylenmekte-

Şiikrij ıya gazet . d!r. Kendisi çete harbindeki ihtisasile ta-
llleı· l<ayanı es.ı, Rüştü Aras ve planlarından ari hakiki bir dostluk kur h ı n r r..ınmıştır. les· a letini esıınlerini ve tercü - makla kalmayıp müşterek gayretlerle 

ıncte de ~ .. neşrediyor ve baş maka- bütün milletler arasın~a sulhun rnuha- Yüzlerce müsellah Arabın ufak bir işa-
"'u''rk· "'0 Yle dı'yor·. f 1 kt b 1 1 ret i:>eklediklerı muhakkak savılmak~ .ı. azasına ça ışına a u unma arının ne 

<iunı ıyenin bu .. k d ··hi b. ı d v k ı Gır. 
ke .. · arının So.. ınumtaz siyaset a _ a ar mu rn ır ro oyna ıgı o ay- Irak taksıme muhalif 
, ... ~aınne gelişl"rv1.Yeı·kt.Rusya hükumet rner ca anlaşılır. Beynelmilel siyasetin mü-
.. , e h "' 

1 
m him amili olan Sovyet - Türk dostluğu J ... cn~:a 13 (Hususi) - Irak başvekili 

'oezah·· .. alini al emleket arasında Türkiyenin siyasi ve iktısadi istiklfili- Hikmı>t Süleyman bugün beyanatta bulu-
Urudür an dostluğun ,reni bir So · J nin gittikçe artan resaneti ve Sovyet - nar:k IrP-kın li'ilistinin taksimine kat'i-

llehnij'Yetıer BirW. ler Birliğinin de iktısadi ve milli mü - yetle muhalif olduğunu söylemiştir. 
ti h kel siyaset· gı ve Türkiye bey - dafaa kudretinin artması nisbetın· de Cenubi Arabistan hükümdarı İbni Suud 

a k ın en m"h' . l'<>'tla ında sıkı b' u ım rneseıele- kuvvet bulmaktadır. İki memleket zı- da Filisfrı Arap yüksek komitesine sem-
1'·~· ır temas idame edi- rnarndarları arasındaki temasların Tür- p3.tısL'l; bilcirmiştir. 

tıetn-ı~?· - Sovyet t . . kiye ile Sovyet Birliğinin karşılıklı Fi!istinde çıkan iki Arap gündelik ga -
~ild·eı sahada .~rıkı mesaisi bey - bağlarını ve birbirlerini daha iyi anla- zetı:?, tahriHımiz mahıyette bir beyanna-

ır ınuessir ,, ··h· b' tt'' ı · d ka t · e mu un ır malarını ve keza Türk - Sovyet dostlu- me neşre ı.i( erın en patılmıştır. 

ls
~Vestiya, Faşi t ğunu inkişaf ettirdiğine şüphe yok - R:ığc1ad 13 .:... Irak kralı ve hükUmetine 

s memleketlerin ken tur.> Filistinin taksimi projesini protesto eden 

Pi:Y~ hakk~~hfunile kadın ·:~~;:1:~~~~;.~~;r:~~~!~:k!~~~k l•-

Y ?Ilterenin kocası tarafından 
~i'·~:~ı teklifleri bıçaklandı 
• ~'1. h .. u (Hususi) - H .. So\'" llgun Fr arıcıye nazın Tarn•s 13 (Hususi) - Bugün burada 

10• b·· ansız Jt 1 · 
~~r"k Uyijk e:l ıl ' a Yan, Alman ve tilyl?r Ü1'pert:ci bir cinayet olmuş, Ali 
ltırıc; • lldeını nı?, d erıni ayrı ayrı kabul isın!r.de bir s.dam hamile olan karısını bı
du~ua lrıgiliı hük~ ah~J~ meselesi hak - ~akııyarek karnındaki çocukla beraber 
tır. l'cnı PlAnın a~etının hazırlamış ol- ölaürmüşt:ir. 

\> a hatlarını anlatmış- C!!la.vete sebep kıskançlıktır. Ali karı -
~ arırı aı· lt oı akadar h"kU sınd:ır: ş\!phelendiğini söylemekteclir .. 
bır ın~n bu Planın ~ h r:ıetıere gönderile

A.d 'llt'at sıırn a ıyeti hakkında hiç 
\t~~ oll\i rn" d arnıştır. 
~ a euı:n u ahale ko . . 
tf,J a &Ünü t mıtesı perşembe An.kara, 13 (Hususi) - Çoruh sıhhat 

I>. ' bu t Oplenacakt S' • "Ulda ~ 0Plantıdan ır. ıyası me- müchirii Osman Kırklareli sıhhat mü -
nhıterl'ddit alınacak netice hak- dürlüğüne naklen, Ayaş hükumet ta-

tn De . bulunmaktadır. b'h R e·· lldra 
13 

nıı kontrol.. ı i eşit TClkat sıhhat müdürlüğüne ter-
"'~te jcr· (A.A.) _ Pr u f;:?n tayin edilmıştir. 
ı"-Jt d~ ı4' kontrolü .. .ess - Associtiona ..................................................... _ ..... 
1>3tl\·oıv::t tarafınd nur. ik~ veya üç kü _ trol k!l!clırılmıştır. 
d~ hnv ın.c.nıarına a~utemın edilmesi, İs- Mukabil taarruz 

Sıhhat müdürleri arasında 

Amerikada 
Sıcaktan 341 
Kişi öldü 

Nevyork 13 (A.A.) - Sıcaklar de
vam etmektedir. Ölenlerin miktarı 
341 i bulmuştur. Bundan maada yüz -
!erce kişi suda boğulmuş ve binlerce 
kişiyi güneş çarpmıştır. 

Hamidiye Giresonda 
Giresun 13 - Limanımızda bulu -

nan Hamidiye mektep gemisindeki de
nizcilerimiz dün dışarı çıkmışlar, şehir 
içinde gezintiler yapmışlardır. Gemi -
nin bandosu mütenevvi parçalar çal -
mış, parkı dolduran binlerce halk tara· 
fmdan şiddetle alkış1anmıştır. 

Bir zelzele kaydedildi 
Rasathaneden tebliğ edilmiştir: 

iktısat Vekili 
Egede 

tetkikler yapacak 
Celal Bayar dün akşam 

lzmire hareket etti 
Ankara, 13 (Hususi) - İktisat Vekili 

Celil Dayar yanında siyasi müsteşarı Ali 
Rıza, tş ve Ziraat Bankalan umum mü
dürleri Muammu Eriş ve Kemal Zaim 
ve İzrıır meb'usu Hamdi Aksoy olduğu 
hRlnl? Hl,45 de kalkan ve trene bağlanan 
bir vac:onla İzmire hareket etmiştir. 

Ct:!al T;avar ıstasyonda Ziraat Vekili 
Kı>!'~bir, Vekaiet ve müesseseler erkanı 
tarafından uğurlanmıştır. İktısat Vekili 
Jör~ gi.in kadar kalarak kurulmakta olan 
s.:ıtış Yf' krı:11:li kooperatifleri birliği ve yaş 
mcvw işleı:-ile meşgul olacak, bazı tet -
ki~krde bulunacak, tacıJ:,lerle temaslar 
yanacaktır. 

Celil Bayar oradan Nazilliye geçerek 
bez fobr'k~sını ziyaret ettikten sonra ls
tanbnh dönecek, kısa bir müddet kalarak 
Z-:ıııwJlr~rğa tetkiklerde bulunmağa gide
c~klir. 

Dün şehirde 
Bir tenehe su 

Say fa l 

.E 
e Pirene hududundan 

kontrol kalktı 
e Çin - Japon geçimsizliği 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

le ransız - İspanyol hududunda 
U- dünden itibaren beynelmilel 

kontrol kalkmıştır. Fransa hükumeti. 
Por~ekiz hükumetinin, İspanya ile 
olan hududunda ayni kararı ver -
miş o!mRı;:mdan ötürüdür ki böyle 
bir zarureti kabul etmek rnecburıyetın
de kaldığını bildiriyor. Beynelmiıel 
kontrol kalkmış olmakla beraber, Frrm
sa, hududun kapalı kalmakta devom 
edeceğini ilan etmektedir. Bir hükume
tin şu veya bu hareketi ihtiyar etme
sinden dolayı Fransanın da buna mii -
masil bir harekete tevessül ey1emc3i 
lazım mıdır, değil midir? Bunu müna
kaşa etmek abestir. Fakat, Framanın 
bu kararında Almanya ile İtalyanın, 
hükumetçi İspanyollara bir yardım te
min etmek maksadının gizlı olduğunu 
iddia etmeleri gibi ağır bir vaziyet ha
sıl oluyor ki hadisatın umumi şekline 
bakarak, bunları tarnamile haksız ad -

20 kuruşa satıldı detmek rnü~k.~n .. olmuyor. G?,n~l· .. ?:r 
(Baştaraf ı 1 inci sayfada) barış teşebbusunun başında yurudugu· 

aklıM gelmediği iı;in herkes evinde .susuz nü iddia eden Fransanın, bu defa da 
kalmıı;, şehirdeki bütün terkos muslukları ayni alemdarlığı yaptığını gönnek is
k:ırumuştur. Sular idaresi hemen hare- terdi. Fakat iddia başka, fiil başka, te· 
kete geçmiş, sabahleyin saat beşten iti- menni başka, hakikat başka. 
b:ıren ihtiy:ıt boru ile şehre su vermeğe * 
başlamış, f:-kat bu boru küçük olduğu Uzak şarkta vukua gelen son hadiseler 
için şehrin ihtiyacım karşılıyamamıştır. ve Japonya ıle Çin arasında patlak veren, 

Bn arız:ı yüzünden şehirde birdenbire müsellah ihtilaf, 
b!r su buhranı başlamış. kırkçeşme ve Çift • Japon öyle görünüyor ki 
hafüıı.h su!arına tehacüm vaki olmuştur. lhtlUifının bazı askeri şefle-
Sulaı idarcsı faaliyete geçerek patlıyan sebepleri rin tahriki eseri-
boruyu tamire koyulmuştur. Ancak boru • dir. Japonyanın 
akşam geç vakte kadar tamir eclilememiş, kJhir kudretini gören makul Çinliler, bu 
tamiri gecP ikmal olunmuştur. .:ıüyük devletle ş;mdiiik herhangi bir ih-

n;i'l sakaler su taşımaktan nefes ala- tJafa düşmekten çekiniyorlar ve Çini 
rnanıışlar, bu ihtiyaç karşısında da suyun kurt11rmaf'~n tek çaresini, Çin vahdetini 
tenelcesini beş kuruştan 20 kuruşa kadar tesis etmekte buluyorlar. Bu yolda yapı
mu!ıtclif fiatlarla satmışlardır. Bugün lsıgelen tc·şebbüsler bir hayli netice ver
.şehre eskisi gibi terkos suyu geleceği u- miştir Ve koskoca Çin, birleşme yoluna 
mulmaktad.u. girmiştir. Fakat Çiniıı vahdete ermesi-
Diğer taraftan şehirde su azalmaktadır. nin Japonya ıçln büyük bir tehlike ola

De,•amlı bir yağmur gelmediği takdirde cağını gören Japonlar, mütemadi tahri-
şeh?rde su buhranı başlıyacaktır. kat ile buna mani olmaya çalışıyorlar. * Son müsademeler bunun delilidir. Hatıl 

Ka::hl~öy, ve Üsküdar cihetlerinde de .faponlar tarafından ahiren işgal edilen 
susuzluk baş göstermiştir. HükUmete Hopey cyıı.letinin tekrar Çine iade edil
dPvredilcn Kadıköy su idaresinin tesisa- mesi hakkında bazı Japon devlet adam
tı K .. dıköy ve havalisine ihtiyaç mikta- Jarında sami.:ni bazı kanaatler hasıl et
rı~da sn vermeğe kafi gelmemektedir. miştir. F:\kut ne çare ki ifrat, itidale ga-

K ural lık yüzünden Kadıköy ve Üskü- lcbe etmekteC:ir. Senelerdenbcri devam 
d:ır semtlerine su veren bendlerde de su Pdegelen Çin - Japon ihtilafını izah ede 
azalnn~hr. bilecek amil, sadece bundan ibarettir. 

Bir haftaclan~eri Kadıköyünün bir çok Selim Ragıp Emeç 
semtlerin<> lüzumu kadar su verilmemek
tedir. Kadıköy şirketi bugün on üç gün
dür şebır sulari idaresinin emrine veril
miş bulunmaktadır. Belediye on üç gün
dür herüz şirketten devren aldığı tesi
satın tetkiki ile meşguldür. Daha islMıata 
ve tadılata l:>aşlanmamıştır. 

* İsb.nbıılun susuz kalması tehlikesinin 

Ankara Ziraat Enstitüsünde 
mezunlar şerefine bir çay 

ziyafeti verildi 
Anknra (Hususi) -· Ziraat enstitüsü

nün ziraat fakültesi mezuniyet imtihan -
Iı:ırı bitmiş ve bu münasebetle mezunlar 
şerr-fin<' relrtör tarafından bir çay ziya
feti v<'rfüni~tir. Geç vakte kadar devam 
eclen bu törende mezunların müteaddit 

me\'cut olup olmadığını belediye şehir su
yu idaresinden sorduk. Bu hususta salA-
hiy(>ttar bir zat bıze şunları söyledi: . r~simlPri çekilmiş \'C salonda karşılıkı 
~- Eyüpte bir terkos borusu patladı. müsahah:!lerde bulunulmuştur. Bu arada 

Şehre su yollanması birdenbire güçleş- rek~C:r Pr. Gehaymuraf Falke Türk tale
ti. İhtiyat boru kullanmak istedik. Bu da bel0!"ire karşı duyduğt: hayranlığı anlat
ihtiyacı karşılamadı. Bu yüzden İstanbul mış takdir ve tebriklerini sunmuştur . 
ciheti bıl' müddet su sıkıntısına maruz ;Mnıınlar da bılınukabele kendisine tc
kaldı. Maamafih patlıyan boru tamir e _ şekkilr el~!'rek bir ~lbüm vermişler, genç
dilmek!eeiir. Susuzluk tehlikesi yoktur. lik ve ziraat marşlarını söylemişlerdir. 
Kur:;.k!>k devam ederse şehrin susuz ka- Dans ve milli oyunlardan sonra merasirru 
lac.:ığım tahmin etmiyoruz. Bizim suyu _ g..!Ç VAkit nih~et verilmiştir. 
mu~ İstanbulu ı:usuz bırakmıyacaktır. 
K:ıdıköy suyuna gelince, bize geçen bu 

yakar.ın suyu hakkında şimdilik bir şey 
y:ıpıhm:ız. Henüz tetkikat ile meıgulüz. 
M('mba suları kuraklık dolayısile azal -
makı:ıdır. Fakat bu azalış İstanbulda bir 
sn bıhranı tevlidinden uzaktır. Zaten 
!star.bul ~ehrin bütün memba sularını is
tih18k ederr.emekte, memba sularının bir 
kısmı boşunı:t akmaktadır. 

Moskovada spor şenliği 

Belçika kabinesi 
Brüksel 13 (A.A.) - Van Zeelan~ 

Krala kabinenin istifasını vermiştir. 
Kral bu istifayı şimdiki ahval ve şerait 
dahilinde kabul ederniyeceğini bildir • 
miştir. Yalnız adliye nezaretine Lave
leye'nin yerine başka bir nazır gelecek
tir. 

Rus tayyarecilerinin 
uçuş lan 

San Fransisko 13 (A.A.) - Saat 

ıtı(I~; b. rı".rnıiel rn.. devletler tarafın
dtr. akltınciaki t uş~hidlcr tayin edil -

eklıf tetkik ed'l k l" ı mc te-
}):ı .. ·., tansıı • j 

lsıı:ı~ı~ J3 <A..A ) spaönyo) hududu 
·•voı · - ğl 

hududundak c zamanı Fransız 
i beynehnilel kon-

A '!ila 13 - Havas ajansının muhabiri 
bile ;riyo~: 

Bekle1'ildiği gfüi asiler dün bütün 
Mnriri 1 Cf'phesinde taarruza başlamış -
lar::lır. Asiler General Miaja kumanda -
smıhki kıt'aları geri püskürttükten sonra 
kendi hatlarında tashihler yapllll§lardır. 

12 Temmuz 937 pazartesi günü sa
at 14 ü 16 dakika 40 saniye geçe hafif 
bir zelzele kaydedilmiştir. Bu zelzele
nin merkez üstünün İstanbuldan me -
;;af esi 2 70 k ilometre tahmin edilmiş -
tir. 

Moskova 13 (A.A.) - Dün Mosko -
vada Kızıl meydanda muazzam bir 
spor geçidi yapılmıştır. Geçide, do -
nanmış olan meydanda sıra sıra dizil
miş kırk binden fazla sporcu iştirak et
miştir. Stalin, Molotof, Kaganoviç, Vo
roşilof, Kalinin, Mikoyan, Andrcef, Çu
bar ve Ejof da geçitte hazır bulunmuş
lardır. 

22.20 de Moskova - San Fransisko u -
çuşuna teşebbüs eden Sovyet tayyare -
sinden alınan bir telsizld tayyarenin 
kutbu 1400 mil geçtiği ve her şeyin yo
lunda gittiği bildirilmektedir. Tayyare 
Moskovadan harektinden beri vasatl 
olarak saatte 150 mil süratle uçmuş -
tur. 



' .. , .. " BOM P08TA 

l Ş!hirde !On 24 saat içinde yeniden 20 
tifo v:ık'a:u teşhis edilmiştir. Tifo hadi
seleri etr:ıfında İstanbul sıhhiye müdü
rü Ali Rıza ~ları söylemiştir: 

<- Gazetelerde her gün çıkan tüo 
vak'alarının adedine bakıp ta aldanmı -
yalım. Bu vak'alar her gün muhtelif semt
lerde tesadEf edilenler değildir. Biz has
talan hastanelere kaldırdık. Bunlara tifo 
teşhisi k,,ydukça günlük vukuat diye 
göstermekteyiz. 

VilAyet hıfzıssıhha meclisi dün vali 
muavini Hüdai Karatabanın riyasetinde 
toplnnmış, şehirdeki tifo vaziyetini gö -
rüşmüştür. 'l'ifo vak'alarının en çok gö
rüldüğü Eminönü ve Fatih kaznlannda 
herkesin meecburi aşıya tabi tutulmaları, 
nşı i~tasyonlarınm faalıyeUerinin bir kat 
,daha çoğalt•lması kararlaştırılmıştır. Bu-
günden fübr.ren verilecek bir mühlet zar-

Yakalanan ı!eflnecl &TUPa .fı::ıJa Em!ncnü ve Fatih kazaları halkı 
Rumclikavağmda oturan Balıkçı J Bu işi haber alan polis ikinci şube karniler. a~ıJanmağ'a davet edilecektir. 

Temmuz~ 

.. -:- . r- .. • ..__ 
' -==-- ~ 

İzmir ftl1d fuar mühendislerile beraber r' 
İzmir CHu.sust> - 93'7 İzmir Entemasyo-ı doluda zirai kalkınma programı ancalt ,

nnı fuarına hazırlıklar denm ediyor. Fuar yılı ilk aylarında bütün hızıyla tatbik ed 
sahasında pazartesi gününden itibaren bin bilecektir. Ege mıntakasında 100 ztraa\

1 işçi, teknisyen n mühendis çalı§tırılmıya binası faaliyete geçirilecek, Egenin :oıu 
b!lşlarunıştır. Ayrıca park mütehuaıalan ve ovaları nehir sularlle sulnnacaktır. 
elektrik amelesi de ıuarm park ve elektrik Ziraat mahsulleri rekoltelerini bU 
işlerin! tanzim etıniye bQflamışlardır. seviyelerinin iki misline çıkararak aatlf rl1 

Parkın içindeki çiçeklerin geceleri çok zarları temin etmek lçitı faaliyet giSltt 
canlı blr şekilde görünebilmesi için, yeraltı mektcdir. Harici r:::kabete kar§ı T(irk ıı' 
tertibatlı, glzll elektrik J.G1tı verllınlftlr. sullerini dış piyasalarda tutmak lçln ucııs' 

Elma kontrolU başladı l\li, bir müddet evvel, Laz Kerim is - memurları da otomobillerle Yeniköye Ayni kararın bir iki gün sonra şehre teş-
minde birisile tanışmış, Llz Kerim de, gitmişler, Ali 500 lirayı verip altınları nıJ! edilmesi düşünülmektedir. Elma ihracatı kontrol tallmat.nameslntn 

S hh tntblkatına başlanmıştır. Elmalnr boyları i-

tış siyaseti takip edilecektir. Fazla 19tl· tıl 
lat yapmak surctllc mahsulün ma.srııf 
tarları da indirilecek, aradaki farktan 
müstahsili istifade edecektir. 

Aliye, Rizeli Veysel isminde bir ame - alacağı sırada memurlar Kerimle Vey- ı iye Vekiilcti "\'ekilliğini yapmakta tibarile beş tısına ayrılmıttır. 
leyi tanıtmış, gene bir gün, Veyselin seli yakalamışlardır. Yapılan tahki - .ola"l Gümrük ve _Inhisarlar Vekili Ali Ra- Birinci kısım elmaların beheri ıao gram lzmirde mahsul vaziyeti 
eski bir binada çalışırken eski zamana katta bu işi Yeniköyde oturan Halimin nr. Tar~an diin lstanbul sıhhiye müdü - olacaktır. 5 inci tısım 30-50 grnm arasındadır. İzmir 13 (TeleConla) - Bu yıl gge 
ait bir çok para ve altınlar bulduğunu h 1' d • 1 lm . t hk'k t der· _ rünclen şehrin tifo hastalığı hakkında son 35 gramdan aşağı elmalar ispirto gibi mnd- takasının mnhsul vaziyetinin geçen yılll 
·· 1 · v ı· ı· d k' h kikA b' azır a ıgı an aşı ış, a ı a ın .. ı , "st · 1 · delerin istlhsall için sanayi mnlı olarak ih- betle iyi olmad ığı yapılan tetklklerderı soy cmış, eyse ın e ın e ı a ı ır . . . . . ı;un 1>n;e go erm:ş o duğu \'azıyet hak- ı 

1 ]e<1:tırilınce Halimin de bu altınları Gala k ..J h • raç edilecektir. lnşılmıştır. Havaların ilkbaharda ve ya ••ıı: altını da Aliye göstermiş, Ali de, bu a - -.ı ' ın: ıa jza at almıştır. Her sandığa blr cins mal konacaktır. Yal siminin ilk aylarında gösterdiği değtşlltv 
tınlardan bir kısmını almağa karar ver- tada dökmeci Sükyaza bakırdan imal nız yüzde beş ni:;betınd• başka cins elma terden bir çok mahsuller zarnr görJJ\ 
miştir. Bunun üzerine, Ali ile Kerim ettirdiği tesbit edilm~tir. Du•• D bı•r kamyon konmasına müsaade vardır. Sandıklann iç- üzüm rekoltesinde yüzde otuz beş, ıncı.r 
ve Veysel pazarlığa giriş~işler, Ali, Laz Kerim, Veysel, Halim ve Sük- lerl rendelenmif olacaktır. Elmnlnrın üzer - sulü rekoltesinde yüzde yirmi noksanlılC 

t d - K lerl sillnmlyecek, tablt buğuları muhataza e. dır. bunları almak üzere, anı ıgı ara - k l k ikin" • be ··d·· ı·· b• • kt • - . . :-oo r b yaz ya a anara cı §U mu uru- ır evı yı l ' d!lecektir. AmbaJAJ kliğıt veya talaş ile ya - Akh"ısarda tütün rekoltesı koyde şekerci Nıkıtastan ;J ıra orç • .. 'rilm' 1 .. .. 1 . . h . pılacnktır. ncaret Odası ihraç clmalnrını 
lrn b d oldug· u halde gune getı ış er, curum ennı epsı ttıt 

a ış ve u para yanın a . . . . Dün saat 14 de şoför Mehmet oğlu kontrol ettikten ıonra sandıkları mühürll - Akhisar 13 (Telgraf) - Bu yıl 
dün Yeniköyde Tepeüstünde buluş - ıtıraf etrnışlerdır. Suçlular hakkında Al' · 'd · d k' 104 7 1 yecektlr. mahsulü ekimi ge"en seneden fazladıt· ~ mm ı aresın e ı numara ı et ,.. ,. 
muşlardır. tahkikata devam edilmektedir. E 1 k d 1 00 · i cak havaların muhalefetinden dolaYl 

• ----,.,.. ___ kamyonu Horhor caddesine doğru gi - Q8 mtn 3 3Sln 3 Zira koltenın geçen seneki yekünu bulaınıYll 
Poli•le .• ~nhlr /li/ I derken, kamyonun Ü~ t kısmı cadde üs· k b" 1 k anlaşılmaktadır. Bankalar tütün nıUSt:l 07 ~ _____ v_e_r_: tünde 38 numaralı e\'İ 1 ikincı kat cttm· Om tna ça IŞaCa Une kredi vermeğe başlamıştır. 

Gazoz ıi•eleri patladı bir Belediyede devaıuız memurlar basına çarpmış, cumbanın altında bu - Ankara 13 (Hususi) - İzmir Ziraat mek- Çek rej0 İSİ bizden tutun istiyOI 
Y lunan biri bü ük Ü Ü kü i.ık dört a _ teblnde bir ziraat kursu açılmasına karar ve ecl 

kişi yaralandı cezalandınlacak . _. ~ ~ ç .. .. P . rHmlştir. Bu kursta, kombinalarda çalıştırı-ı Çek rejisi, Ticaret Odasına mi.lracat 
Üsküdarda Toptaşı caddesinde Ya - Belediye memurlarının devamları - y~nda dıregını yerınden sokmu~, ~vı lacak ziraat memurlarına ameli dersler ve- rek 1,250,000 kllo tütün alncağmı bildi 

b. t k 
1 

k . . çokecek ve yıkılacak b1r hale getırmış- rllecektir. Ege mıntakasmda ve orta Ana - tır. gcfin 1 79 numaralı gazoz fabrikasında nı sıkı ır suret e ontro etme ıçın tir. 
dolu gazoz şişeleri patlamış ve nmele- devam jurnallannın badema her sabah Evin mütekait askeri kaymakamla-
den Dikran boynundan yaralanarak te- tam saat dokuzda reis muavini Raufun nndan Tahsine ait oldug-u ve ·ç' · · d 

d . .. .. .. . 1 . 'h d'l ı erısın e 
davi altına alınmışur. n~z !ne goturulmesı usu ıttı az e ı - kiracı bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bir yumurta hırsızı yakalandı mıştır. • _ .. . Şoför yakalanarak hakkında taki -
Kandillide Rıhtım caddesinde 29 nu- Devamsızlıgı gorulen memurlar şıd- bata başlanmıştır. Bir fen hcy'cti ha-

marada oturan Mustafanın kilitli bu - detle cezalandınlacaklardır. dise mahalline giderek evin tehlikede 
lunan arsasına kilidi açarak giren ve olup olmadığı hakkında keşif yapmış-
kürnesten ı ı yumurta çalan Anderiya Bir çocuğu kuduz kedi ısırdı tır. 
oğlu Taşa yakalanmış ve hakkında tah- Fatihte Hacı Hüseyin ağa mahalle- Bir çöpçü yaralandı 
kilcata başlanmıştır. sinde İçkalpakçı sokağında ~3 numa - Selimp~a ahırında çöpçii İsmail oğ-
B ir kız elini makineye kaptırdı ralı evde oturan meyva halınde odacı lu Necip bindiği beygirle Kadirgada 

Fenerde oturan Niyazi kızı 15 ya - F~vzinin 11 Y;_ş~d~ oğlu . ~~nı, Cincimeydanından geçerken orada top 
şında Hasibe nal fabrikasında çalışır- dun, kuduz alarmı gosteren hır Kedı 1• oynıyan çocukların attıkları futbÔl to
ken sol elinin orta parmağını makine- sırmışlır. Kedi yaralanarak yakal.an .~ pundan beygir ürkmüş, koşup çifte aı
ye kaptırarak kestirmiş, tedavi altına mış, çocukla beraber kuduz tedavı mu mak suretile Necibi yere düşürmüş ve 
alınmıştır. essesesine gönderilmiştir. çöpçü dizlerinden yaralanarak Cerrah-
•••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. h paşa astanesine nakledilmiştir. 

Selçuk Kız San'at Mektebi mezunlannın Bir otomobil kaiası 
Beyoğlunda açbklan mağaza Sirkecide Edirne otelinde oturan 

Mustafa oğlu Salibe Galatada tramvay 
caddesinde, Alinin idare ettiği 395 5 mı
maralı otomobil çarparak göğsiindcn 

Mağazadan hir rörünüş 

Selçuk kız san'at mektebinden me- za açtılar. Dündenberi kendi yarat -
zun olan S 7 talebe aralarında bir şir - tıklan eserleri kendi şirketlerinde ge
ket teşkil edip Beyoğlunda bir mağa - ne kendileri satıyorlar. Senelerce bir -

- - - likte okumuş, birlikte çalışmış, ve mu-
~lllllE!ill'll•D•!!lll!§§§l!!l§§liif:!i§ill•~ vaffak olmuş kızlanmız şimdi gene 

yaralamış, şoför yakalanmıştır. 

Müteferrik : 

Eski Türk eserleri sergisi 
hazırlı klan 

Eyl\ılde Dolmabah_çe sarayı'ida a
çılacak olan eski Türk eserleri scrgisı 
için büyük bir faaliyet sarfcdılmckte -
dir. Türk Tarih Kurumu tarafından A
tatürk'ün Almanyada granitten yap:l -
mış bir büst getirilmiştir. Bu güzel 
büst, sergiye konacaktır. 

Mes'ut bir doğum 
Arkadaşır.ız İbrahim Hoyi'nin bir er

j{ek çocuğu oldu. Yavruya hayatta saa
net ve mııvaffakiyet diler, ebeveynini de 
tebrik ederiz. --· ·----,. ............... . 

Heybeliada 
hep birlik olarak hayata atılmış olu -
yorlar. Onların bu sahada da muvaf _ Şehir tiyatrosu balet heyelt 
fak olacakları daha ilk adımdan belli ve kUçUk orkestrası tarafından 

Son Posta 
F otograf tahlil kuponu 

olmuştur. 15 temmuz Perşembe akşamı 

Dün kendilerini açtıklan mağazada saat: 22 de 
gören bir arkadaşımızın intıbalarını Heybellada Plljında 

yarınki sayımızda okuyacaksınız. '••-•••••••••il 
isim • • • • . . . 
Adres . . . . 

aı: '1:~ 

lnhisa!lar Umum Müdürlüğünden: 
• 

1 - Malatyada tesis edilecek Tütün Atölyesi 
binası ve m üştemilab kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur.· 

il - Keşif bedeli 360231,67 iira, muvakkat te
minat 18160 lir dır. . 
ili - Eksiltme 3-VIIl-937 tarihine rastlıyan Salı 
günü saat 15 de Kabataşta inhisarlar LevazıtJl 
ve Mubayaat · Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılac~ktı r. 

iV - Şartname, keşifname, proje vesair münaka
sa evrakı 18,02 lira mukabilinde hergün İnhisar" 
lar inşaat Şubesinden ve Ankara Malatya Baş
müdürlüklerinden alınabilir. 

V - Müteahhitlerin Nafıa Vekaletinin 937 se .. 
nesi müteahhiilik vegikasını ve laakal 2Qooo0 
liralık bir binayı taahhüt etmiş bulunduklarına "~ 
bizzat Mimar veya Mühendis veya yukanda1'• 
şeraiti haiz bir Mimar veya Mühendisle şerik ol' 
duklarına dair noterce musaddak vesaiki eksilt" 
. me gününden en az 3 gün evveline kadar Jnbİ' 
sarlar inşaat Şubesine ibraz etmeleri ve eksiltll't' 
ye işti rak edebileceklerine dair vesika almaıat• 
lazımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubu, kan ni vesai1'' 
·ıe keşif name vesair lüzum :u evrak. 1 t 

eksiltmeye iştirak vesjkası ve ·muvakkat ternııı' 
akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksilt' 
me günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı ge: 
çen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz .,ı&J 
kabilinde verilmiş olmalıdır. "4158,, 
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Urf ada cins arap atları 
yetiştiriliyor 

Güvemde bir 
değirmeni yakblar 

Kızılcahamam (Hususi) - Güvem 
nahiyesine bağlı Eğerli dere köyünden 
Hatip oğlu Mehmedin değirmeni bir 

gece yarısı ateşlenmiş ve kfunilen ya -
nıp kül olmuştur. Zabıtaca yapılan talı 

kikatta bir kadın meselesinden dolayı 
Hatip oğlu Mehmetle aralarında husu

met olan Ahmet oğlu Abdullah ve ar
kadaşı kethüda oğullarından Kadir oğlu 
Ahrnedin birleşerek bu işi yaptıkları 
ve intikam maksadile Hatip oğlunun 

değirmenine ateş verdikleri anlaşılmış, 
ikisi de yakalanmı§tır. Ceza hakimi E-
min Bilge haklarında tevkil kararı ver
miştir. 

Çanakkale cinayeti 
Suçlu kadın lzmirden getirilmek üzere, kaynı ile bir· 
leşerek Bayan Saadeti boğduklarını inkar ediyor 

. 

İzmir 13 (Hu - 1 ginmiş, Çanakka leye gelmiş, parasına 
susi) - Emekli tamaan öldürülmiif. Ben o zaman Ça-
general Yusuf Zi- nakkalede bulunuyormuşwn.. Kaynım 
yanın eşi bayan ::tjiyazi ile birleterek kendisini boğmtı-
Saadetin esraren - şuz, evim.izin bahçesine gömmüşüz, ke-
giz ölümü hadise- mikleri de bulunmuş, eşyaları da bu -
sine ismi karışan lunm.Uf .. Hey yarabbim, nedir bu ba-
ve elyevm İzmir şıma gelenler. 
h a p i s hanesin.. Size cemaziyülevvelimi anlatayım: 
de bulunan Cemi- Benim asıl adım Emine, nüfus tez-
le yakında Ça- }.teremde bir yanlışlık olmuş, Havva di-
nakka leye gön • ye yaz~ .. fakat bana herkes Emine 
derilecektir. Ce - ve Havva demez de Cemile der.. Bir 
mile şayanı hay • alışkanlık .. 

lzmir cezaevi ma.dil-ret bir safiyet gös .. . Şimdi yirmi yaşındayim. Dört yaşın· 
Bir adam kendi kendini yaraladı termekte ve h~ - TU Bay Hıdayet da bir çocuğwn var. Benim asıl kocam 

Biga (Hususi) _ Gerlengeç köyün _ pise He uzaktan veya yakından alfu- Çanakkalede arabacı Emin.. Bu ada . 
de bakkallık eden Hacı Mehmet bir ge- sı olmadığını söylemektedir. mın nikah yapmasına razı olmadım. Ol 
ce yağmur esnasında gök gürültüsün _ İzmir 13 (Hususi) - Cemile, uzun madun da iyi mi oldu. Ne bileyim ben.. 

boylu, sarı benizli, derin bakışlı, güzel Emin beni dövüyordu. Nikfilıa razı ol-
. pen uyanmış. Etrafı dinlemiş. Evi ci - bir kızdır. Bir gardiyanın refakatinde, madım. Kardeşim Hüseyin beni Ça -

lrrta 0-I Urjada yetiştirilen Ha.mdane cinsi bir at varında ayak seslerine benzer bir tı - demir çubuklar arasından alınarak ko- nakkalcden aldı. İzmire getirdi. Bura-
t?tu.n ~n ~S~i) - Urfa cins Arap aUa- ederdi Şimdi ise hükftmet bu ıecereler pırtı duymuş. ridora getirilirken etrafına bile bak - da yerleştik. Ha, unuttum anlatmıya: 
lrll?.dir. Bu Zldesini yetiştiren bir belde- yerlnr Pedigri denilen bir nevi kayıd ve- Oda kapısının anahtar deliğinden mıyor, hele yolu üzerinde rastladığı er- Çanakka~e~e bir de B~y. Cemal ~ardı. 
:\'ardır. b., r

1
ada a_t cinsinin her türlüsü sike.sı ihdas etmi• ve bunu bir kanunla kekler· .. .. bak k mah bı" e Orada nıkah memuru ıdı Blr müddet '1an .o .. ş ~ balanı.ş, pencereleri gözden geçirmiş. ın yuzu.ne .ar en çu Y - · d ta h" t: d - d"' 

.e, Sekıa ıca cınsler şunlardır: Ham- dahi tahdid etmiştir. Fakat bu vaziyeti . .. .. tinden kızarıyordu. Ilk bakışta bu kı - onun evın e or ızme ı e gor um. 
lievvak l\.~e, Manegiye, Cülfe, Semhan halk henüz kavrayamamıştır. Hükfunetin Sofada hır ışık gormuş, cmutlaka hır - zm çok masum bir insan olduğu zan - Bu hapishanede bu adam için yatıyo • 
~ b;rç~k nüheylan, Rişe, 'Übeyyan. Da- ço1r yerinde yapılmı§ bu J§ine l!yıkile ö- sız geldi de elektrik feneri ışıldatıyor- ~edilir. rum. 
ki nt '""et· _esiller vardır. Bura halkında- nem verilmemiştir. Bu Jüzden memleket lar> diye içinden kuruntular yapmış. C .1 ç akk 1 d ki h"d" h k Cocuğum asıl kocamdan değildir. O-
ll " ıştırrn . k d lık ._,. emı e an a e e a ıse a - . 

etnen h e merakı dikkate şayandır. sergilerıne, oıulara, amız olar~ Hemen yastığının altında bulunan ;kında şunları söyledi: nun babasının adı Haydardır. Izınirde 
~a binbire~ e~·de tay yetiştirmek ve bu- hükfimetc yapılan satıılarda bin türlü silAflma sarılmış ve pencereden hırsız- _ Vallahi tuhaf bir iş .. Bundan on Mustafa i~minde namus ehli bir adam
tn l'htıh· ıhtı."narn ve itina ile bakmak üzenişle yeEştlrdikleri hayvanlarının ha- ların üzerine boşaltıyorum diye çak - gün evvel bir üçüncü komiser Çanak- la evlendım: ~nunla .Y?§ıyorum. Bana 
en iy11e

1:'1 bir iştir Yarış h t kiki kıymetini bu1amamaktadırlar. Bu Lak' 'lfilı k"fl"" ld w • • t kalede g ld" İf d . 1 km k her hafta bır lıra getırıyor. Cocuğuma 
tal'ar.11dtı burada y.etiı:ir D"" ayvana ılının hallen ümitsizliğe dUpnüşler bu işin mış. ın sı 1 u u 0 ugu ıçın pa - d ' . ·nN e "fı.d ~ edmıd_a acMa v ış ... 1en· hemşirem Melahat bakıyor. Niyazi be-
d a d ~ . unyanın er . . . lamamış ne için patlamadığını anla - ısıne. e ı a esı, e ım. egcr çı em . k d O b . t' . 1 
ar haraı nrnızlık ve koşularda en nam- lehlcrıne h:.lli içın bırçok makamata baş • daha dolmam ş rıım aynım ır. nun u emaye ı ~ e-

t&t));ı.h h ıı.~a, nygır depolarında " vurmuşlardır. Bu aradaki mesaiye çok mak için silahını kurcalarken bu defa . 
1 

•• . • • diğini bilemem. İnsanlar şöyle böyle 
:ı:nuu ... k ıtU:ı.tj derecedeki Ar ' ~loze yardımı dokunan Urfa baytar işleri di- ansızın ateş almı.ş ve çıkan mermi sol In~nın Allah aşkına, ben ıyı bır kı- .görünürler de içleri belli olmaz. Maa· 
&t!aı-ıd lırtalı.ıaıltı . t' . d" ap. a arı rektörü :kıza Tüzün bu müşkül vaziyeti elini parçalamıştır. Meğer avluda duy- ~?1· ~ya.tta ~m-usumb için yaşıyorukm. mafih o da bu cinayeti işlemedi. 
hane. ır. ts)tj ~a :>~ Jştır ıkle.rı ~~P h:ılletmiş, iyi bir ça:.-e bulmuştur. Buse· duğu tıpırtı yağmurdan hasıl olan ha - t'~ca c ~rım, yuz~me akın, bende a- Yemin ederim ki o bayan Saadeti ta 
fuuı . ırk Ve ha ın_ıuı arda at cınslerının beble at vc~iştiriciler kendisine minnet- fif s ler v; gördüğü ışık ta şimşek zi- ı sura .1 var mı. . ~ . nımıyordu. Bayan Saadeti belki de 
ier ; dair bir ~ ngı aileye mensup oldu- tar kalmıŞlardır. Hem neslin ıslah ve tek- es Ne dıyordum .. Başıma ~ır felakettır görmüşlüğüm vardır ama hatırltya -
bi t"'d.etq ınsa }eceresı vardı. Bu şecere- sir:ne yarayan ve hem de milli serveti- yazı imiş. geldi .Bir hırsızlık iftirası. Iki buçuk a- marn. Fakat ben cin~yet işliyecek tiy-
k.i cl<ıkki edil~ a:ın hüviyet tezkeresi gi- rniz!n artm"sına yardımı dokunan bu Hacı Mehmet, evhamına kapılarak ya mahkfı~ ettiler. Düşmez kalkmaz pette değilim. Tavuk bile kesemem.• 

~ en tabak ırdı. Bu şecere o cinsin se- prdik usı•l sayesinde biitün cinsler hi- kazara kaybettiği elceğizini dispanser- bir Allah .. Insan başına gelir işlerdir Çok masum görünmesini beceren 
a ılerısı' 'd k d 'h • bu lar 'f>- ne aı ay ı ı tıva maye görnHş olacaktır. de tedavi ettirmektedir. n · bu güzel kadın (Bn. Cemile dört ya -

~11.rde • .,.....,..••••••••-•••u•••••••••••••••u•••••u•••_. Beni bu ayın yirmi beşinde Çanak- şındaki çocuğuna, üç defa evlenmesine 

Ôldii Şltıin karısını f E k• M ı b •• b• kaleye gönderiyorlar. Neden mi, ne rağmen kendisine kadın diye hitap & 

/Jta1ık"!':.. ihtiyar Ahmet s 1 a a tya ugun ır sen sor, ne ben söyliyeyim. Meğt?r ben dilmesinden memnun değildir.) Haki-
...... bir katiID_ıi.şim .. Hem de kızıl bir katil.. katın meydana çıkacağından ve asıl ka 

Sıv-.s (~ O/ d U k •• h 1 e d b l Orada Dır Bn. Saadet varmış .. Bana tillerin yakalanmasile kendisinin kur -
~:: ~ıth.:~~s~ .. -:: ~undan bir müddet oy a ın e U un uyor resmini de gösterdiler. Hayatımda hıç tulacağından emindir. Kendisi en ufa'!< 
!ta '·hı!;. RO oyunun Hacınhmet çütli- rastlamadığım bir insan tipi.. Muhte - bir ip ucu bile vermemektedir. 

tcı ~ Yaşında H Ah t .. rem bir çehresi var.. Anlattılar, zen - Adnan Bilget 
~.. ·ı: v~.J ~ı acı me uvey Mala~ya tHuSt•si) - Şimdiki Mal:ıtva-ı 
~ıuı~.:ı .,s\:Jın karıs ş 'f · ··ıd" ' · 
tı' • · " Zlrn . ı erı eyı 0 ur- n·n en kılometre sarkında ve Malatva -
~~ leb •bi b" an bııdırdiğim gibi hadise- Sıvts şosesi üzeri~de eski Malatya ~eh
lih•ıl!ı /\hrncd/r kıskançlık meselesi idi. rinin büyük bir harabe~i vardır. Çok.,. es-

t~~d n c:?uru~ma t 1 :trıu 18 Yıl 
3 
~ .,; sı amam anmış, ki devirlerde burada Hititler yaşamış ol-

r:ır gır hapse mahküm ol- . 

1 
.... lf uğuna daır arasıra eserlere tesadüf e-
KüçUk. - -..... ·- · · ·. -.. . ---==:= d~~mtktedir. Harabeye civar Orduzu kö
-- memleket h b 1 . 1 yundc evvelki sene yapılan hafriyat ne-
bıtarbe~k'- - a ar arı ticPSinde Etilere aid mermerden ve tunç-
bı q-de b - - ~-

ttn,}atbckir ,;: :ra at istasyonu kurulac:ık tan birçok kıymetli asar bulunmuştu. 
caktır ~ır blr h~~u i) -- Diya,rbeklrde bi- ~ Bl1!llar maurıf idaresince Ankara muze-
1çın ~ ttnsron b~n r~sat istasyonu kurula-

1 
sine r.aklolunmuştu. Malatya isminin Ro

~~tllcne !~roıoJI urnu1:u a~~~:u 1~!:1ni te~.bit ma generallerinden Meletyosun bir za-
<ıatıı.k ı.rnıurlnr b r Ut;unden gon- 1 b 1 kararlar eled!ye binasında topla. man ar ura ara gelerek istilfida bulun-

\' \'an su1aın alrnışlardır. duğu ve o sırada şehri yeniden imar et· 
"ft- an ve k a kaııaıı t . • . • d -ııa1ı 01ıertnın nnur edılıyor mPsır en kaldığı ~nlaşılmaktadır. Bila-
:tn1 li~ahhıtıç Parçaya a8!~nması için Şamran har~ Selçuk Türkleri bu kaleyi tevsi e-
oırı. Ucre lh "'· arak kısıın kısım d lr lir etre uzun1 ale edilmektedir o b kl ere • surlar, kuleler, mazgallar, su bend-

aya uğ-und k . n eş - l . illlıır lhaıe ecı11m n l birtncı kısım 30 bin en yapmışlardır. Bugün bunların hara-
4e t~nun nezareu lşttr. Kanat bir fen me- bel<'!'i mevcuttur. Bu harabeler arasında 

tnlr edu altında e sıı ~llıUJid ecektir. sa bir fekll- tctkil:c değer UJucami ismile halen anı-
e Posta teşkilatı . lan b:r mabed vardır. Bu mabedi 1700 

li:ı-.ı. ist . nın genışletilmesl t ih' · d B w •• •• o."ı_ -.ql! <lius ennıyor ar crm e agdad hukumdarlarından 
;:~eten u tısl) - K H · d · 
;;::- ctatt-: ne &Ur•atıe ar~:b:mızın nüfusu d"ı:ınrur::şıd ın yaptırdığı söylenmekte- Eski Malaıyada Harunurreşidin 
'la kt.adır ve iş Yerinin n ta olduğundan ır. çcnsın e çok sanatkarane yapılmış yao, ı:trdıgıw camiı"n kap• ... 
"t.ı . ~b nıuamelfltı da ğ l "kl ..... 
~~l~~tıYaca kil.~da Posta ve telgraf ~ş~l: ~olz:ıyı ·. erI, ı:ıermer sütunlar, nakışlarla oldukça muhafaza edilmektedir. Son za-
lına nın ehenı geımerneğe ba l t sus cr.mış ırızler vardır. Bugün gene "f rak nı!yetu cı ş nmış ır. k"" . . manlarda maarı idaresi buradaki kıy-
teşklllt Posta ve teı urumu göz önüne a- oy oıan bu kale harabesi eski Malatya t 1 . h 
hareketı ku?vetıendi~af ldaresının burada ismile bir köy halindedir. 1500 haneli me tar eser enn mu afazası için bu tari-

ol~caktır. rncsı çok Yerinde bir bayiik bir çiftçi köyüdür. Belediye teı:- hi mabedi tamir ettirerek bir müze ha-
Gunır.- k ~ line ifrağını düşünmüş, henüz bir netice 

tı:ı Günııı- b. "9 Uacıköyde t • i!atı da vardır. Bu sebcble eski eserler 1.-enıuru "9 ~Clköy <H ayrnıer auıtamaını~tır. 

:~1~~n~a=~~ ~~~~ i;~> i~a~~a~:~ Tavuklar köprüsü i;i;;itty~g;.;;-nda.- denı·z şenlı"kler·ı 
Urlliğüne ta uru KO.zım Ak§ehlr Ad 

.\tıtaıra 11 Yln edilmişlerdi apazarı (Hususi) - 21 O metre Samsun (Hususi) - Denizlere haklın 
C!er~llta1ya c:: Kurumu İdare u:;'etl uzunluğundaki Tavuklar köprüsünün olduğu:nuz giinün yıldönümü şehrimiz-
lıı a:~ar GaUp s:~uğ- Doktor Sabri Şadi, tamirine başlanmak üzeredir. Naf:a ele de eım::ılsiz bir surette tes'it edilmiş
l:>urcı0~: Öztekın, gü~ ~nndanna komuta _ Vekaletinden bu iş için 1500 lira harca- tir. Günd:.iz yapılan merasimde Atatürk 
~ledı"e.?e·nnı..:cıısı urnurnırukdendl~e .. ktörü Refik nacaktır. Beledı"ve yolların tamı·rı'ne de d ı t ~ "' " 

4
, ... " am ma çe c,..k konulmuş ve stanbuldan 

e.~:~ıı, nıaı~~t:kkan, Halk~~~ld~~~l~ başlamıştır. Yıktın lan Ali bey mekte - gel· n 24 ki~mk bir grupun iştirakiyle 
tılat Ocıdasınctan bor~ Mazlum Adıson, Ti _ binin yerine güzel bir park yaptırıl - muazzam bi::' alay tertip edilmiş -ve coş
llltı ~ıncıan İsnıau konııserı Nazını, zı _ mış ve eski parkla birleştirilerek ga _ kıın tezahürat yapılmıştır. Gündüz yapı· 

he1·e~lne seçıı:;~u. han kurıı- yet geniş ve büyük bir park vücuda ge- Jan nümayi~1er gece tertip olunan eğlen-
erdlr. tirilıniştir. ,,. "elcrle ta"'laınlanml.J ve Samsunlular çok 

ne.eji bir sn~ 1•1•wıflırdır, . -.il --

Eğlenceli bir müsabaka 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) kardeşi göstermek üzere (Monik) i o-

Son Posta garplı meslekdaşının açtığı rbya 3ctirdi. 
bu müsabakayı memleketimizde tekrar l\forı~k hiç bir şey söylemeden beşikte 
edec~l-:tlr: yata:t pembe ve tombul bebeğe baktı, ha· 

- Bize ç:ocuğunuzun bir düşüncesini, y11l sukutuna uğramış gibiydi. Odadan çı. 
bi,. mfüfllc:'usını, bir sözünü yazınız, resmi kır.ca b::.>basının kulağına yükseldi: 
ile bir!;kte yollayınız, bu sözü ve bu res- - A=ırıcmin yanında söylemedim, caru 
mi g:'.l~eteye basacağız, en beğenilen üç sıkılmasın diye, fakat babacığım bana ÖY· 
cevap sah;bine birer tane kol sa- i 0 geliyor kı bu bebek pek yeni değil, de-

-3-
.T!'nirı. 6 yaşındadır. Yıldönümü geldiğl 

zaman bana yaşımı sordu: 

ati, son"n sıra ile gelen 50 cevap cii. 
sahıbil"e dP hoş~arına gidecek birer 
hediye vereceğiz. Müsabakaya cevap yol
lama müudeti 14 temmuzdan itibaren bir 
aydır, ~u halde 14 nğustosta bitecek, o 
vnk!e !:adar gelen cevapların dercini mü
teak'p t:ısnifi yapılarak neticesi ilan e

- 30 y:ı~ımdayım, dedim 
- Y:ı babam? 
O v3fdt hayret ederek: 
- O da 30 yaşındr.dır. dilecektir. 

Garplı meslekdaiımızın açtığı müsaba
kadan bansetmiştik. Onunkilere gelen 
cevaplar arasında mükafat kazanan üç 
birinc>nin sözlerini nakledelim: 

-1-
Mil:et (G) yaşındadır ve son sözün hep 

kendic;inde kalmasına meraklıdır. Aile 
do!-:tlarından biri onu şaşırtacağını dü -
§ilnere!· sordu: 

- Miket rüzgar nedir? 
Şu cevabı aldı: 

- Rüzgar nu? .. Rüzgar havadır, ge -
cikmiştir, kaybettiği mesafeyi kazanmı
ya çalı~I"!'aktadır. 

-2-
Monik (4) yaşındadır, oğlan veya kız 

bir kardeş beklemektedir. Ona oyuncak
çıbrır. \'İtrinJerinde pembe pembe duran 
behckl~ri göstt>rdiler: 

- İşte .:ınnenin bebeği böyle olacak, 
dedilc>.r. 

Biiyük gün geldi, baba henüz doğan kız 

- Fakat stz bana ıkiz olduğunuzu hiç 
söylememiştiniz, dedi. 

* Gnrplı meslekdaşımızın müsabakasında 

beğm~lcn bu üç cevap bizim müsabaka -
mızdn rla ol:uyucularımız için birer nü
mıme olabilirler. Hatıranın bu kadar kı
sa yazılmac;ı lAzımdır. 

Söğütte koza satışları 
Söğüt (Husust> - Knzamızda bu sene ko

za satışı geçen seneye nazaran düşmüş bir 
vnziyettedlr. Geçen sene piyasaya 18 bin ki
lo koza mahsulü getiren köylü bu yıl ancak 
15 bin kilo kadar geUrebilmişUr. 

Koza fintlnrı 60 kuruştan 105 kuruşa ka
dar yükselmiştir. Bu kozalar ipek fabrikala
rında ipek haline getirilerek Bursa ve İstan
bula sevkedllmektedlr. 

Knzamızdan bu sene harice fazla miktar
da zerdali ve elma sevkedllmlştır. Yalnız fl
ntlar çok dfişük olduğu için köyliı lllyıklle is
tifade edememiftlr. Zerdall fiatıarı toptan 
harice 60 paraya, elma ikl kuruşa verllmif. 
tir. 



8 Sayfa SON POST~ 
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Bir yankesici yakalandı 
ve derhal mahkUm oldu 

Yalan söylemede usul 
İkide bir gazetesine: 
cAvrupada harp olacak> şeklinde 

manşetler koyan gazeteci, harbin As • 
yada başladığını haber alır almaz: 

- Eyvah, dedi, ne diye: cAsyada 

Türkiye - Yugoslavy~ 
Milli maçına doğru .•• 

Bebek - Eminönü tramvayında vu
tua gelen bir yankesicilik hldisesi, 
ırürmü m~hud kanunu mucibince der
hal adliyeye intikal ederek, Asliye 
4 üncü ceza mahkemesinde duruşması 
yapılmıştır. Hadise şudur: 

Sabıkalılardan Agop, Bebekten 
tramvaya binerek, çok kalabalık olan 
yolcular arasına karışmış ve fırsat göz
lemeğe başlamıştır. Nihayet bir aralık 
aradığı imkanı bulduğundan, bir yol
cunun dalgınlığından istüade ederek, 
cebini kesmek suretile, parasını aşır -
mıştır. Aşırmış amma, pek az sonra ya
kayı ele vermiştir. Suçluyu yakalıyan 
polis Abdullah merkeze götürdüğü sı -
rada, Agop yaptıkları yetişmiyormuş 

gibi, polise para uzatarak: 
- Al şunu da, beni serbest bırak, di

yerek rüşvet teklif etmek küstahlığın
da bulunmuştur. 

Dün, Asliye 4 üncü cezada yapılan 
duruşma esnasında bir kaç şahit dinle
nildL Şahitlerden tramvay şirketinde 

memur Ziya Bahtiyar şunları söyledi: 
- Ben durak mahallindeki kulübe

de oturuyordum. Baktım az ilerde bir 
tramvay arabası duruyor. İçerde bir 
gürültü, bir patırdıdır gidiyor. Tabii 
derhal koştum arabanın yanına .. o sı
rada bu adam römorkun sağ kapısın -
dan kendini dışarı attı, arkadan dolaşa
rak, sol kapıdan tekrar içeriye girdi. 
O sırada parayı yere fırlatmış.. Biraz 
sonra bulundu ve sahibine iade edildi. 
Parası çalınan adam şikayetçi olmadı. 
Sonra polis gelerek, suçluyu yakaladı. 

Duruşma neticesinde Agobun para
yı aşırdığı ve yolda polise rüşvet tek -
lif ettiği sabit olarak, eski mahkfuni -
yeti de bulunduğu anlaşıldığından 1 O 
ay 2 gün hapsine ve derhal tevkifine 
tarar verildi. 

Kızıltoprak posta memuru 7 
sene 1 O ay hapse mahkOm oldu 

Kızıltoprak postanesinde sahte pa
ra makbuzları kullanmak suretile, ih
tilB.stan suçlu K~zımın Ağırceza mah
kemesinde yapılan duruşması nihayet
lendi, cürüm sabit olduğundan, 1 sene 
1 o ay hapsine, müebbeden amme hiz -
metlerinden mahkfuniyetine karar ve
rilmiştir. 

Şükrünün katili mahkOm oldu 
Unkapanında Zeyrek yokuşunda ah

çı Şükrüyü öldürmekten suçlu Osman 
oğlu Halilin duruşması bitmiştir. 

Halilin suçu sabit olduğundan, l O 
sene müddetle ağır hapsine ve ilAniha-

ye amme hizmetlerinden mahrumiye -
tine ittifakla karar verilmiştir. 

Katil KAmil 6 sene 8 ay 
hapis yatacak 

Hasköyde Emini yaralamaktan suç
lu Mehmet oğlu Kamilin duruşması A
ğırceza mahkemesinde yapılarak, kara
ra bırakılmıştı. 

Dün verilen kararda Kamilin suçu 
sabit olduğundan, 6 sene 8 ay ağır hap
se mahkfun edilmiştir. 

Köylerdeki tarla davalarmm 
sebebi 

Çerkeş (Hususi) - Her yerde olduğu 
g'bi, burada da bitip tükenmek bilmiyen 
ve müzminleşen arazi ve hazan da mer'a 
davaları verdır. Bu dr.valar son günlerde 
o kadar çoğalmıştır ki. bir çok müracaat
çılar karşısında kaymakam arzuhal ha
valisinden, alakadar memurlar yıpranmış 
ci~fterlerdE> kayıd aramaktan, köy muh
tarları kağıt mühürlemekten baş kaldıra-
maınaktadırlar. 

Hangi kahveye giderseniz, bir arazi 
meselesinin münaksşa edildiğine, hangi 

arzuhalci cfükkiinına uğrarsanız bu türlü 
davaların arzuhalleri yazıldığına, hangi 
mahkemeyi dolaşırsanız, meni müdahale 
cavalarının bakıldığına şahit olursunuz. 

harp olacak> demedim de: 
cA vrupada harp olacak> dedim .• ... 
Sabıkan falcı lahika maşacı bir çin

gene karısı, gazetecinin yanına geldi: 
- Ne düşünüyorsun gazeteci, kede

ri at üstünden! 
Gazeteci kızdı: 

- Haydi oradan! 
- Darılma gazeteci bayım. Ben fena 

b:r şey demedim ki.. İstersen sana şu
racıkta, polise görünmeden, mayda -
nozlu bir ial bakayım. 

- İstemem senin yalanlarına inan -
marn. 

- Ben yalan söylerim amma $enin 
gıbi değil, usulile söylerim. 

- Ne dedin, ne dedin? 
- Usulilc söylerim .. dedim .. 
- Hele usullü bir yalan söyle baka-

yım! 

- Söyliyeyim: Sen günün birinde 
bir mektup alacaksın, bu mektupta 

Bizde bir futbol federasyonu vardır ama Milli takınılad 
hep klüpçülük gayretinin tesiri altında kalan bir ta~j 
hususi komiteler yapa gelmiılerdir. Bu defa da 8J"' 

vaziyetle karıılaımamayı temenni edelim 

hem sevinç haberi, hem de para var. 1 I 
- Yalan. 
_ Dur bay gazeteci, daha bitmedi. '.t'i!rk ve Yugoslav futbolculcın ge çm sene 1stanbulda yaptıklan maçta ., 

Bu yalanı hele bir usulüne koyayım.. Ağııstosun ilk pazan Türk miill takımı kadro!u için uzun boylu idman me,rıd' 
Ne dedimdi? .. Ha bir mekt.up ala - Belgr:ıdd:ı Yugoslav milli takımile kar- bah'lolmıyacaktır. ., ~ 

caksın; bu mektupta hem s:vınç.' he.~ ŞJla~acaktır. Burada üzerinde ısrarla duracagı l 
de para var. Bu mektup sen~.n el.~ne u.~ 1 Geçen c;;etıe Berlin olimpiyadına gide- blr tek nokta vardır. :rxıdl 
vakit içir:ı:de geçecek ... Ama u~. gun mu cek milli tahm tstanbulda Yugoslav mil- Türk milli takımı~ı fed~rasyo_n ~ 
desem? !Jç hafta mı desem? Uç ay mı li t~kımiJe maç yapmı~, iki taraf üçer gol-. yoksa hususi bir teknık komıte mı se 
des~m? Üç ~aat ~i dese~~... . l ıe berEıh';?re kalmışlardı. O zaman Türk cek Ve? yapacaktır. . . ş!• 

işte usulıle soylenmış bır yalan! milli takımının aldığı bu neticeyi hoş Bizde futbol federasyonunun ıdaresı i 
Böyle bir mektubu üç günde almaz - karşılr.mlyan futbol federasyonu yaptığı tında çahEa"l bir teknik komite m~vcıJd 
san, üç h~fta. içiD:?e .. be~~i alı.~sın. O da bütün hanrlıklara rağmen Türk takımı- .o~~ma~Ja bi'~a~er her zama~ işleriJ"Jl:O' 

Bir yurddaş, diğerine mül'künden bir olmadı dıyelım: Onumuzde uç ay var, nın Bcrline gönderilmesinden vaz geç - buyuk hır salabıyetle karışan hususi 
kısmını veya hepsini satmak istese, dai- gene olına~ı ü.! ~en~:· mişti. Fabt bilahare yapılan hususi mü- miteler me-:cuttu~. . . . . tı" 
rt'leri dolaşmak ve nihayet ferağ vermek Gazetecı duşu~d~: . . . .. rac<ta~ üzr-rine bu karar geri alınarak ta- Bu hust?Sl komıte;er kendılerı ıç~lat' 
üzere t&puya uğramak gibi bir takım u- _ Hakkın var, ıyı bır fıkır .. teşekkur kım Bcrline gönderilmişti. kımda yer alması lazım olan oyunc 
sul ve kaicelere katknmak güç geliyor. ederim. Bundan istifade edeceğim. Ge~en ser.e yapılan milli maçın revanşı seçmek snretile milli takımı yaparlart•~ 
Dört satırlık adi bir senedin altına ya- Ertesi gün gazetesine bir manşet on c;f-ki7 gün sonra dost Yugoslavya top- Futbol federasyonu vardır amma,ın!r 
pıştırılan beş kuruşluk pulla guya bu a- koydu: rakfarınd~ oynanacaktır. kımlan bu hususi komiteler yapage~ yuı 
1ı~ veriş t:ım sayılıyor, hakikatte hiç bir cBüyük bir harp olacak: Amma Av- Topraklarımızda mağlup edemediği - tfr. Klüpçü!ü~ gayret ve hırsını:'1 bu b.C 
k~nunt kıymeti haiz olmıyan bu kağıtlar, rupada mı desem, Asyada mı desem, miz Yugoslav takımmı, kendi toprakla- bir rol oyn?.oığı bu hususi komıteı.er d 
sağlam bir vesika imiş gibi saklanıyor, fa- Afrikada mı desem, Amerikada mı de- rınd:-. ma~!ı'.~p edebilecek miyiz? tl~fll da faaliyete ~eçece~ ol~rsa bır ~· 

.. .. b' d 1 ta k sem Avustra1yada mı desem.• Fu~bokular daha düne kadar mıntaka gun sor.ra ortaya oyle bır mılli takım i1
4 k:ıt gunun ·ır;n le vereh::k:r o: l~ağ? .dı- , . İMSET lik ;:ıclanndan conra milli küme oyun- kacakhr ki f<•ryat etmek gene bize d.1ıı1 

yor ve bu senet erır. u umsuz u u ı - "' J - • ' • Ü 
1 

kt 1 llnh b d~'" 
• ' • • A .. • ları için de muhtelif yerlerde., muhtelıf şen bır vaz e o aca ır. nşa u 

dıasına karşı, ıhtılaf baş gosterıyor. 1 1 d B 'fbarla on dör kJüpçrilı.ik mutat rolünü oynamaz dBı 
K di k.. k .. d l · b •I r mac- :ır yapmış ar ır. u ı ı - · . ~ 

Nihayet mahkemeye akseden bu kabil e ve ope muca e esı a,, ıyo dü tsta"lbuUu, üçü Ankaralı ve üçü de İz- dost Yugos!avyada yapılan maç ta bıZ L 
dnvalarda .kuyudu atika> araştırılacak, Vali ve B~ediye Reis Vekili Şükrü mirli:ı:?rdcrı mürekkep olacak milli takım yürekler rıc1sı hatıralar bırakmamış olur 
ecdadın adları bulunacak, veraset ilamı Sökmen Süer'in şehrin temizliği etra-
çıkrnak üzere asırlık ;htiyarların bilgisi- fında yapmakta olduğu tetkikler de -

vam etmektedir. Şükrü Sökmen Siler ne müracaat edilecek ve iki taraftan biri 
hak kazanacak ve fakat aradan da epey 
ıaman geçecek. Bu türlü davalardan bı-
kıp usanm~yan hemen yok gibidir. 

MiiddciumumiJiğe davet 
İstanbu?n geldiği anlaşılan İskilib C. 

l\Iürldciumumisi Tahsin Unurun acele 
memuriyetirnize müracaat etmesi. 

evvelki gece şehri baştanbaşa teftiş ct
ıniştir. 

Geceleri ev ve mağaza önlerine çöp
çülerin alması için konan çöpleri kedi-
ler ve köpekler dağıtmakta ve işlerini 

bitirdikten sonra Üzerlerindeki pislik
lcrile evlere dalmaktadırlar. Belediye, 
§ehrin temizliği bakımından bu şeklin 
de önüne geçilmesi için tedbir almağa 
çalışacaktır. Başı boş köpek ve kediler 

Galatas~-füncü yılı 
KutluJama hazırlığı gün geçtikçe hızlanıyor, yapılaca1' 
müsabakalar iki gün sürecek ve klübün bütün spor 

şubeleri harekete getirilecek 
G:ılat:ıs:lray klübü otuz üçüncü yıldö- kimse He :rr:aç yapmamasını tekli' etınif' 

nümü hazır1ık1arını gün geçtikçe daha t;r. t}1 
fazlllandırınaktadır. Bu meyanda bütün Boks komitesi bu husustaki kararı 

öldürülecektir . spor şt•.belermi ihtiva eden geniş faaliyet haftaya ;,apacağı tophmtıda ver~cektit· ' 
programı hazırlanmıştır. ~ .-.----.. -----··-------·------.--------.1~211~~ CONULISLERI 

Hayatta bir 
Ölüm hikayesi 
Ankaradan bır mektup aldım. Size 

ancak nı. satırlarını nakledeceğim: 
cTey1ecflim, 
cBen bir sarhoşluk esnasında veril

ıru~ sözü tutmak için evlendim. Ken
di keniime hatayı tamir ettikten son
ra ayrılmz, kendi seviyemizle müte
nasip birPr hayat yaparız, diyordum. 
Fakı;ıt karım o kadar biçare, bende de 
karak!er o kadar zayıf, irade o derece 
çürüktü ki bu kararı hiçbir zaman tat
bik edemedim. Üstüste dört tane çocu
ğumuz oldu. En küçüğü bir, en büyüğü 
8 yaşında. 

c9 sen"denberi evliyiz, buna rağmen 
yekdiğerimizden ilk aylarda olduğu 

kadar uzağız. Birimizde görgünün ve 
okumanın inkişaf ettirdiği his ne ka
dar fnceyse, ikincimizde ilmi mutfağa 
münh&sır sanma kanaati o derece de
rin.. Bu ihtilaf çocukların terbiyesi 
tarzında kendisini gösterince artık bo
lulmaya başladım. Teyzeciğim, size 
b!rkaç vak'a anlatayım ... > 

* Ben bu b!rkaç vak'ayı okuyuculan-

ma tekru etmeye lüzum görmüyo
rum. Yekdiğerine zıd iki terbiye şekli 
ile büyütülmüş olan bu genç erkek ile 
ge;ıç kadının birleşince aralarında a-
çılaC'ak uçurumun derinliğini siz de 
t.r:ısavvıır edebilirslniz ve ilave edeyim 

k~ erkc:-k cartık boğuluyorum> demek

te tamamen haklıdır. Fakat ne yapa
bilir? İlk hata kendisindedir ve bu ha-
fa. o k:-ıdar büyüktür ki tesiri hayatı
nın sonuna kadaı devam edecektir. 

Dört çocuğu olmasaydı: 

- Peki hata etmiştir, fakat bu ha
tan!n tesirinin ölüme kadar devam et-

mesi cürüm .ile ceza arasında nis~ 

bırakmaz, demek mümkün olurdu, bel-
ki. Hiç değilse üzerinde düşünülebilir
di, muh:tk.kak. Yalnız çocuk var, ço-
cuklar var, onların öksüz, ild ev ara
sında evsiz bırakılması mevzuu bahso
lamaz. 
Oğlum, 

Hata etmi§sfn, hatanın derecesine 
göre nisbeti büyük bir ceza vermişsin, 
fakat çaresiz, çekeceksin, çocuklarının 
hatırı için ••• 

TEYZE 

Belçika ve Amerikanın 
1937 güzelleri 

Belçika gilzeli Amerlb ıtizeli 
Belçikalılar, Belçikanın tiyatro va 

gazinoları ile alAkadar olan bazı adam.
lan geçen gün 1937 yılı için bir güzel
lik kraliçesi seçtiler, adı MadmazelJoze 
Decoer'dir. Yukarıda bu genç kuı gö -
rüyorsunuz. 

Ayl:ırd:ınberi hazırlanan programın Çanakkalede bir keşif yapılaca 
membhtte sporu neşr için otuz üç sene Çanakkalede batan İtalyan vapıı~ 
çalışıp çabalamış olan klübün şerefilfe nun çıkarılması için vapurun acentıı .. 
y:ık.ışır bir şekilde olmasına bilhassa '.Türk gemi kurtarma şirketine nıür~ ı1 
dild<at edilmiştir. caat ettiğinden şirketin müdilrü i\ıtU • 
Mcm~Pkctte tatbik edilen bütün spor ral Vasıf dün Alemdar vapurile çıı·r

hareketlerile bilfiil uğraşan Gala tasa - nakkaleye gitmiştir. Amiral Vasıf, şı r
raylıhr yıldönümlerinde atletizm, fut - ketin eksperlerile geminin battığı ye 
bol, giireş, basketbol, voleybol, yüzme, de tetkikat yapacak ve bundan sonra 
kürek, yelk"n, sutopu ve atlama gibi bü- Jmrtarma işine geçilecektir. 
tün spor su helerini faaliyete getirecek - . .. f İ 

1 
ita ıysıı 

1 di Dıger tara tan spanyo ve ·ıstı 
e~_.r. .. 1. - d- 1 .. devam ede vapurları süvarilerinin ifadelerini tı • 

J..Kl gı.m gr.ce ı, gun uz u - . . . .
1 

. k pt9tl 
k l b ld.. .. .. nlig"' ·nde yapı Lıman Rıyasctı bu gemı erın a bit ce o an u vı onumu şe ı - • . d'kl · d. k t'i 

1 k h k t·ı b'' ük b' kl''bün spor ları zıd ıfade ver ı erın en a . ,9-aca are e er uy ır u . . L' Jtı) 

lcil ·'dd' ıı~tıg"'ı takdirde ne- petice elde edememıştır. ıman :.ıd6 yapma aı e cı ı ça :;- . b .. . h"d' hallv-
lere kadir olduğunu bize isbat edecek- setı. unun uzerme a ıse m~ ·c bıS 
ti keşıf yapılmasına karar vermış ~ d'1' ı1 

r. kararını Ticaret mahkemesine bıl 1 
l 

Galııtas.arayın yıldönümü 24 temmuz 
miştir. rumartesi günü atletizm, basketbol, vo-

leybol, sutopu ve güreşle başlamış ola - dıJ 
cakbr. lbrahimağa çayırı yanıyor . r'' 

26 temmuz pazar sabahı yüzme, kürek, Dün saat 1 1 de, ~dıköyündc Jb ııii 
Yelkrn atletizm futbol ve atlama mü - him ağada Devlet Demiryolların'.l .g" ' , , .. s' ı-
sabalCalarllc bayram nihayet bulmuş ola- çayıra yolculardan birinin attıgı ·ııtl • 

Jf. - - - ':' c.ılktır. radan yangın çıkmış, kuru otla: ~eri' 
Amerikada da en güzel sarışın kızı • • • mağa başlamış ve derhal yetışıl 

seçmek üzere bir müsabaka yapılmış, Şımeling Londraya gıtll söndtırülmüştür. 
yukarıda re.mıtni g6rdüğilnüz Peggy '.Ağustosh Londrada İngiltere şampiyo- ----- rlı 
o'Conno:r birinciliği kauuı:mış ve ken- nu Farr ile karşılaşacak olan Alınan bok- Güc:ırük teşkilatında değişik 1 ısı' 
dlslne &nerikanın bir numaralı oan - sörü Şimellng avukattle beraber Londra- Haydarpaşa gümrüğüne b~ğh ;rıı• 
tını ünvanlle bir çok hediyeler veril .. ya gitmiştir. Eğri ada ve Midye gümrüklen E 
ıni.§tir. Şimeltna büyük maçtan evvel Farrm gümrüğüne bağlanmıştır. 
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14 Temmuz 
-==-

Suriyede kıyam 
Elcezirede Araplar birbirlerine girdiler, 

3 zabit, 20 nefer ölü var 

Emir Şekip Aslan Doktor Şehbender 
~tt•ğ· (BQfttırafı linci aayfada) teri görülmektedir. Üç gündenberi de ce-
taha~~al~:n:ıatı bildirirken tahminimin nubi Suriye karışık bulunmaktadır. Laz
laterını: dtni§ oldutuna da işaret etmek kiye • Trablus mmtakasında da bir haf-

'D" tadır çete harpleri olmaktadır. 
~ CJi 8:incür Elcezire aancağının Ka • Bugfuı Antakyada fevkalAde tedbirler 
lrıl§t;~ l'lhaseee kazalarında silah patla- alınmıştır. Jandarmalarla beraber, ola • 

n rak, süvari ve piyade devriyeleri dolaş-
ört "" k 1 lrans i\inluk müsademe bilançosuna maktadır. Burada da bir hare et yapı a-

~Çcr :\Ve Suriye askerl kuvvetlerinden cağı söylenmektedir. Halk arasında A • 
)'llze a ~Ue Yirmi nefE:r ölü ve bir zabitle raplarm kıyam hazırlıklarında bulunduk
'-rı /;1"ın neter yaralı ve halk tarafın- ları şayid!r. 
c:IUnıelt u ile kırktan fazla yaralı kayde- Elcczire kıyamına sebep şudur: Burada 
~ edir. iki oarti vardır. Biri Vatani, diğeri Şari-

tı Yar2:ş f:tndarmalanndan iki ölü ile al- kulh~yza partisidir. Vatani parti Kamışlı 
•ıu 3 

1 v, Elhaseve jandarmalarından 2 ve F.!ha..:<.>cedeki hıristiyan ve Kürt me
latdoın ~rah vardır. Ölen bu jandarma- murlRTm azl~ne karar vermiş ve bu ka
lii:-ı bu iri~ Antakyalıdır. Cenazesi bu- rarı t"bJiğ etmiştir. Bu vaziyet karşısm-
1'ın1':l, ~Ya getirildi ve merasimle defno- dıı ınevkilerıni muhafazaya karar veren 

ç..rrıı eh Rızkullah Verdoğlu Circidir. rnazuller ve mensup bulundukları parti 
~lU hı ~~t'lar devam etmektedir. Ma • rPis1eri Amude nahiyesine tabi Topus 
!llattan \ Utnet bu hususta verilen mallı- köy:.inrle umumi bir toplantı yaparak bu 
kaPat'!ıak:flŞka hır şey yazacak gazeteleri azil knra,.mı protestoya ve mevki ve 
teb/iğ <!fnı· içın verditi kararı matbuata memuriye~lcrjni muhafazaya karar ver
bunu ~~l~ olduğuncan arapça gazeteler nli~le.,.dir. Bu kararlarını Vatani partiye 
1ar. !llle,k mecburiyetinde kalıyor- tebliğ için kasabaya dönerlerken jandar· 

~lheısc mal:ırh aralarında ateş başlamış ve va-
ta kar~ı ~de _bir çok Türk vardır. Bunla- ziyet bugrmkü vahim hali almıştır. 
ltıe>kt ... d· i sılah istimal edildiği söylen- * 

İki -R~~d" . Halept0 a!,ey~i~e nü.:?ayiş yapılan Su~-
1lakı01. ur IIalebe yaralılar tayyare ile hi B<'reka~ oldurulecegınden korktuğu cı-
t:ı~'Yar lllıtnaktadır. Dün üç ve bugün beş het1° bur~ya firar etmiştir. 
taınış~ .le Yaralılar Halebe getirilmiştir. Doktor Şehbender ve Şekip Aslan gibi 
bıtıstur1 ~Y~akamı Zafirürrüfa( kııybol- muhalif parti liderJerile teşriki mesaiye 
tedir. V _ldurülmüş olduğu söylenmek- çal~şan Sııphi Bcrekatın Suriyenin her 

Suı-i , a?~vet Çok vahimdir. tarnfında ve bilhassa Halepte mevkii 
~ cnıu her tarafında kıyam aıamet- çok tneJzüle uğramış, yıldızı sönmüştür. 

B i n i c i ı e riülTidünll ö n d ü ı e r 
düıu \' (Ba.ştarafı 1 itıci sayfada) le karşılaşmıştır. Buna rağmen, kendi
Vat l<u~rbay Saimin şefliği altında Ce- sine tevdi edilen temsil vazifesini şe -
\r~ Saırna, PCevaı Gürkan, Eyüp Öncü refle ifa :trniş ve ak yüzle ~ö.nmüşt~r. 
Cılık ek'b· ~latkandan mürekkep bini- Bu musabakaların her bırınde bı -
ta Pr0: . dllltiz, dün gece saat 2 ı buçuk- ri.l'lci, ikinci, üçüncü, ilah gibi çok iyi 
1anbuıa 1d~ ~apurile Londradan İs - dereceler alınmıştır. 

l::kıp 0llrnuştür. Süvari binicilik okulu her spor cep 
lcaıabaJık Galata rıhtımında, büyük bir besinde olduğu gibi atlı spor cephesin
<:ıicri-1· tarafından karşılanmıs bini- de de, en başta Türk olduğunu düşline-.,, z alk ~· 
l'ıhtırna . . ışlar arasında vapurdan rek çalışmıştır ve çalışmaktadır. 
Ytıhate .~ışlerdir. Ekiple beraber se 1 Türk ki, Asya ortalarının vahşi or
~rngen~t~ak eden Süvari müfettişi rnanlarmın serazad mahluku olan rıtı 
don1:1üşt;: Şemsettin de ayni vapurla bulan, evine alan, ._he~cinslerine fay -

Süvari b" . . . dalı kılan, ona bugunku kıymet ve ınev 
tllotörle }{ ınıcıhk mektebi talebesi bir kiini veren Türktür .. 
karşıfo.~ışl~zkulesi açıklarında ge;niyi Bu, bizim çalışmamızda bir ilham 
her gelmişler ;e rıhtıma gemi ile bera- membaıdır. Türk süvari ekibinin bey
t ~inicilert .ır. .. nelmilcl sahalardaki muvaffaki.~1etin -
~b~ lllildürl~~ze suvari binicilik mek- den bahsederken başta Büyük Onderi

llıcı}ık nıütehgu, rnektep talebesi ve bi- miz Atatürk ve sevgili Başbakanımız 
iaPhrılan çel as~sı Toton tarafından olduğu halde, bütün büyüklerimizden 
er hediye ed~n .1~ ve bir çok buket- daima azami alaka ve lfıtuf gördüğü -

Sü . mıştır. müzü de zikretmeliyiz. 
~kipi vaşrı binicilik ınektebı' .. d.. .. Kazanan Türk ve onun büyükleri • 

n efi y mu uru ve . . 
fllniar .. arbay Salın ga t .1 dir Geref onlara aıttır. 

ı soyleıni t· . ze ecı ere 
c:Maı. Ş ır. 

Var· lllnunuz old w .. 

ı ek· · ugu uzere T'" k .. <l ıpı bu se R ur su-
ra lllüsabak l ne, oma, Paris ve Lon-

J\t SPorun a arma iştirak etti. 
ldetin takdir ud tanıyan ve takip eden -

a ,,. e ecekleri v h'l 
ı .,ırnıi bir ec ı e Avrupa-
cı konkurla Y;~de yapılan beynelmi -

!neti: ve r ıçınde manilerinin aza -
trne bu ü~a;:urlarının zorluğu iti -
faı-~dra biıincid~a ;n . başta gelirler. 

sız olarak . . ans ve Roma onu 
'l\irk ekip· btakıp ederler. 

tak .. ı u sahaı "Ik 
gonnüştür v arı ı defa ola-

e çok kuvvetli ekipler-

Bütün enerji ve gayrctlerile çalı -
~an ekip arkadaşlarımı burada da tak
dir etmeyi mektebin müdürü ve eki -
pin şefi sıfatile vazife telakki ederim. 

Türk milletine, onun sevgili ulula
rına minnet ve şükranlarımızı arzede
rek susuyorum. 

Londrada iki birincilik, 2, 1 O da da 
bir ikincilik aldık. Muhtelif memleket
lerde iştirak ettığimiz otuza yakın mü
sabakada ve Paristeki konkurlarda da 
çok iyi dereceler aldık. 

Romada da hatasız parkurlar yap -
tık. Buradaki derecelerde en ön saflar-

SON POSTA 

Bir köpek için 
karısından 

ayrılan adam 
Bir yarış tazısı bir ailenin felaketine 

sebc·p oır.mş ve bir kadın bu yüzden ko
caiından ayrılmıştır. Bu dünyada neler 
o)m..'\Z diye<'eksiniz amma, adt bir köpek 
için kRr:sından vaz geçecek d~reced: ~e 
·aklını kaçıran koca olmaz, dıyeceğımız, 

geliyor. 
Koca. Londrada bir otobüs şoförüdür, 

ismi Vilyıınıdır. Ayda yüz yirmi lira ka
zanır. Kadm, 24 yaşlarındadır, evine sa
dıktır ve bütün zevki yuvasını her gün 
biraz dana güzellcştirmeğe çalışmaktır. 
Ksm koca gayet iyi geçinmektedirler, am 
ma, gt:liniz görünüz ki son zamanlarda ko 
caya ar~z olan bir iptila, bu saadeti boz-
mak c!erecesine gelmiştir. Koca, yarı§ 

tazm beslemek merakına düşmüştür ve 
haftada bunun için tam 3 İngiliz lirası 
harcamaktadır. Kadın ise köpeği günahı 
kadar sevmez. zorla değila, tiksinir.. O
nun için y:waştan başlıyan ahenksizlik, 
nihayet evin tadını kaçırarak bir hal al
mıştır, ve köpek delJsi koca, karısını, bu 
köpek yüzünden dövmüş, köpek yarış_: 
larında bahsi müıtereklere girerek, evi
nin n2.!ı.ıkasından kestiği parayı harca -
mıttır. 

Koca parasız kalınca, zavallı kadın ıırf 
,ortad.ar. geçimsizlik kalksın, kocası ü -

Sayra ., 

lsöNEMAj 
Jan Harlov ile ölümünden 
14 gün evvel Holivuttaki 

evinde görüşmüştüm ! 
( Amerika hususi muhabirimiz yazıyor ) 

Nevyork (Hususl 
muhabirimizden) -
Sinema dünyasının 

parlak yıldızı Jean 
Harlow güzel gözle· 
rini bu !ani Aleme e-
bediyyen kapamadan 
14. gün evvel rnuha • 
birinize cSon Posta> 
r.amına bir mülakat 
vermişti. Bu mülA -
kat günü cSon Pos -

ta> için imzaladığı 
resim, güzel yıldızın 

son imzaladığı resim
lerden biri olduğu 

için bugün müstesna 
bir kıymet iktisap 
etmiş bulunmakta • 
dır. 

Jean. Harlow'u 
bundan iki sene ev • 
vel tanuınJtım. O 
zaman beni Holivut.
taki evinin b~ 
bahçesine bakan ta • 
raçasında kabul et • 
mjşti, o gün çok ıen 
ve çok ıuh idi. Bu ss-

Güzel yıldmn !2 mayısta •Son Posta mahabirlne nrdili fo • 
fer kitap odasında torraf. (Bu fotoırat aan•attirıh ıon lmıalacııtı reslnderden biri 
kabul edilmiftim ve oldufu için baPıı mütesna bir ~eı iktisap etmiş bulunmak • 
güzel yıldızın halin • tadır. tizerlnde cSon Postaya Te Törld1eclekl sevgili do:;tlarımaı 
de eski neıe yerine oümle1l nrdır.) 
bariz bir yorgunluk görülüyordu. Yalnız söyliyeyim, dedi. Sarışın kadınların dö 
her zamar.k~ fil'in tebessüümü ıene mev- ma hafif meşrep ve tehlikeli oldukları 

cuttu. hakkındaki fikri eminim ki esmer ve kızıl 
Muhaveremizin iptidasında cbuaünler- saçlı kadınlar çıkarmışlardır. Sjze sora• 

. de hafif bir kırgınlıjun var, zannederim rJm, &!nemada fena ve hain kadın rolünü 
ki fU son haftalarda çevirmekte olduğum yapaıı hiç bir sarışın gördünüz mü? Bu 
SARATOGA filmi beni çok yordu. Bu eibi rolleri tabii olarak daima esmer ka· 
filmde bir çok yarlf atları var. Bunların dınlar yapmaktadırlar. Mesela cŞahst 

bazıları pek haşarı ıeyler, ben böyle Mülk> ffüni bu meseleyi pek açık bir su· 
hayvanlar arasında çall§maktan korku - reott~ halletmektedir. O filmde Robert 
yorum> dedj. • Taylo:u elimden almak istiyen 11.farla 

1 Viiı,ıam "~ kansı 

zUlrncgin diye platin nişan yüzüğünü re
hine yatırmıı ve aldığı dört İngiliz lira
sını kocasına vermiştir. Bu para da, gene 
bah~i müşterekçilerin kasasına akmakta 
gecikmemiştir. 

* Nih:ıyet bu hale dayanamıyacak bir 
hab gelen kadın mahkemeye müracaat 
etmiş, bakim bir hiç yüzünden böyle 
mes•ut hir yuvanın bozulmamasını tembı 
için k:ırı kocaya düşünmek üzere 15 gün 

mühl~t vcrmiı, fakat onlar 15 gün sonra 
da talepl<.>rinde ısrar edince birbirlerin
den ay1l"II' ıya mecbur olmuştur. 

Kop':?ği uğruna karısını feda eden ~ca 
m:ıhkemcd~n çıkarken etrafındakilere: 

cNe yapcyım? .. Karımı deli gibi seviyo
rur.ı amrr.:ı, bu köpeğimden ayrılmama 

hir c;eh<'p teşkil etmez ki.. Tazıma engin 
bir itimadım var. Göreceksiniz, bugün
lrrd~ mü!hiş para kazanacak, o zaman 
t.:>krar karırra dönerim> demiştir • 

Kan koca mahkemeden çıkıp ayrılır • 
farken birbirlerinin ellerini sıkmışlardır. 

lzmir 
Fuarı 
İzmir 13 - 1937 İzmir enternasyo

nal fuarı geçen senelerden çok daha 
zengin bir şekilde hazırlanıyor. 

Bu yıl fuar eğlence bakımından fev
kalade bir cazibe arzedecektir. 30 gün 
devam edecek geceli gündüzlü eğlen -
celerle İzmir, çok neş'eli zaman geçi -
recektir. ····-········--··· ... ··· ... ···-·--·--···---
da yer tutamamamız çok küçük saniye 
farklarından mütevellit bahtsızlıklar -
dır. 

Bu konkurlarda, sür'atin de mühim 
rol oynadığı bir defa daha anlaşılmış 

oluyor. 

Fakat hakikati halde Jean Harlow vü- Shc!ton hakiki bir esmer idi, fakat mak
cudunun tenasübünO. muhafaza etmek e- sadı!la muvaffak oldu mu? Hayır, çünkü 
JnP?.ile ııkı bir perhize girm~ ve bu yüz- eosmerlerin düzenbazlık ve şeytanlığına 

den sili.batini bir ıenedenberi bozmllflu. karşı farışınların mukavemet edilmez ca
Pek küçük bir yorgunluk bile artık ken- zibt>si ve kendilerine has olan sakin em
disini yatağa düşürüyordu. Nitekim e - niyetleri vardır. Bir melek rolünü bir 
hemmiyetsfa: bir üşütme neticesi başlıyan esmeri:-ı temsil ettiğini eminim ki hiç kim 
son h.istalığı bu müstesna güzel kadını se görmemiştir.> 
bir h~fia içinde alıp götürmiye kafi geldi Je-an Harlow bu sözleri gayet ciddi bi~ 
Jecı.n H:ırlowun öJüm haberi bütün Ame eda ile söylüyor, arasıra zarif bir el ha

rikaya radyo ile haber verildiği zaman reketile platin saçlarını okşuyordu. 
halk arasınca derin bir teessür husule * 
geldi. Gazeteler günlerce kendisinden 
bahsettiler ve ona dair acıklı §eyler yaz
dılar. Beyaz perdenin bu kıymetli yıl -
dızı nıeğer ne çok &evilen bir phsiyetmiş. 
Şimdi biraz da ıon mülAkatımızdan 

bahsedey1m: 
Muhaveremiz btr aralık ıarlflll ve es

mer kadınlara dair halk arasında yerle· 
ıen kanaate tımas etti. Yıldıs: cBen bir 
sarışın olduğum için size fikrimi açıkça 

Jf:ar H11.rlowun ölüm haberini aldığı 
zaman ılındı Amerikada olan Türk artis
ti Adalet, funları söyledi: cGençlite ölüm 
ne felUket Yarabbi! Düşünün bu çiçeli 
gib~ güzel mahllıku fimdikara toprakla· 
ra gömecekler>. 

Jean Harlow gözlerini hayata 26 ya • 
flllda kapadı, ve bir milyondan fazla bll: 
servet bıraktı. lbrahim Sefa 

Güzel yUclızın ıon 1'e.ttmlerinden biri 



(Ba.ıfarafı 1 inci ıayfada) 
miştir. Bu münasebetle İktisat Vekili ga
zett.'Cileri kabul ederE:k serbest rejim hak
kında 17.ahat vermı~. döviz tahdidatı çık
tılı günde!l bugüne kadar eeçirdiği safa
hatı anla,tmıştır. Muhterem Vekil yeni 
reiiınin en mütekimil bir tekil oldutuna 
i~r~t ed~ .. ek cihan buhranının neticesi 
olarak ilk tedbirler alınmala bafladıjı 
günden itibaren bugüne kadar geçirilen 
safaha~ anlatmıştır. Bu tonupnada Ve
kil Pk?nornik münasebatta bulundulu -
muz memleketleri dört kısma ayınnqtır. 

c~·li' Bayar t:caretimizin yüzde doba
nını'l Hc"ingle bağlı olduğumuz ve bi
:zim le'Mmi1e ithalat ve ihracat arasında 
muayye-ı bir ~ üzde farkı ayıran memle
ketleri~ yapıldığını söyliyerek demi§tir 
ki· 

- Meseli bu devletler bize seksen sa
tarlar. Yüz satın alırlar. Yani onlardan 
yap~ğtraız ithalata nazaran daima daha 
fa?..!a bir :niktaf mal ihraç ederiz. 

Veki.J iki'lci kısma dahil olan devleUe-

.S.O N P O.S·,. A 

•• ithalat • 
reıımı 

nel lthalAt reJiml kararını aynen apğıya 

yazıyoruz. Bu karar bueünkil resmi guete 
ile netredllı:nlft1r. 

Madde 1: 

1936 tarih ve 2/4579 sayılı kararname Ue 
değiştirilen 32 inci maddesi ve 20 sonteşrln 
193a tarih ~e 2/5605 sayılı ıenel lUıalit re -
jlml kararnamesi mülgadır. 

Türtlyenin müstemirren n kayda değer Mankkat madde: 
nlsbetlerde aktif ltaldılı ve Ttirldye ihraca- Yukarıda yazılı J üncü madde hii1ı:ümle-
tını müteessir eder hlc; blr nevi hususi tak- rtne tabi olan memleketler işbu kararname
ytt Jı:o1111am.lf memleketlerden itbalA.t Tıirk nln mer'lyet.e g1r1fl tarihinden itibaren ile; 
Jı:anunları htıtthnlert dahlltnde aerbesttlr. ay mtiddetle Z0/11/1938 tarih Te 2/5805 • -

Bu memleketlerin 1.slmleri 111.şlk 1 sayılı yııı cenel ithallt reJlml taran btlkümlerin -
l18t.ede yazıbdJr. İcabında İktısat VekA.letl - den istifade,. devam edecelderd.lr. 
n1n teldıti üzerine bu llstede deil.şlldlk ya - ...... ı: 

palab!Jlr. Bu kararname 15 Temmuz 193'1 tarlhln-
..... 1: den muteberdir. 
Ttlrtiye ile lthallt ft thncat arasında Maclc!e ıt: 

Tlirld7e leblne yüzde 20 den qalı olmamak Bu taramamenln htikiimleri icra Vekil -
bere bir tart yüzdesi kayıtlı klerlng veya leri hey'ettnce yürütülür. 
l!ııemert blr tediye anlafDlaSı yapmış o1an 
memletet.ıerden vaki olacak her nen itha -
li.t Ttlrk kanonları bllkümlert dahilinde ser 
besttlr. İcabında Maliye ve İktısat Vekilet
lertnln te1ı:llfl üzerine yukarıda yazılı 'as -
garl nlsbet detiştirlleblllr. 

il.adde 1: 

Dün de üç kahraman 
Alagımıza merasimle 
Sancak verildi 

Anlqmalannda ıthallt ve ihracat ara - D:.b tJe şehrimizde üç askeri alaya me-
mnda Türkiye lehine ltıncl maddede yaz.ılı r9sjclc alay sancakları verilmiştir. İlk 
ascart hadden ~ağı bir fark yuzdesl kaydı evvel Davutpaşadaki topçu alayında me
mevcut olan veya böyle bir fark yüzdesi ras:ın )apılmıştır. Burada merasim saat 
ka)'dı hlç bulunmıyan memleketlerden vaki 
olacak lthalAt bu meınletetlerln klerlng veya 11 ie başl;ımıştır. 

re temas er.erek: bemert anlapıalan hUkümlerl dahlllnde ya- Orgeneral Fahreddin Altay, korgene-
- Bu:tlardan yüz mal alırsak yüz~ pılır. ral Cemil Cahit Taydernir ve general 

r.ahrız ve lehimizde pek cüz'i bir dovız ....._ t: Osman Tu~an sahadaki askert teftiş et-
payı istı!a~e edebiliriz demiştir. Blr1Dcl, lJı:lnc1 ve flçlnctı maddelerin hü. tikten sor.ra istiklal marşı çalınmış ve 

t!çü.."lci! kısım: Bizim aktif oldulumuz. kilmlertnden ıatltade ebnlyen memleketler - ~lay ~ı:ıncPğı Cumhurbaşkanı Atatürk a-
. .. ld .muzda k mal den blrine yaJı:l olacak ihracat mukablllnde f d 

yan. lcc:ncberıne a ıg n ço bu memleketlerden birinden F. o. B. kıyıne- Jına Orgeneral Fahreddin tara ın an 
satt:ğıınız memleketlerdir. Bu devleUer- u lhracatın F. o. B. tıymeUne müsavi lt - topçu ttlay kumandanı kurmay albay 
Je sc:rt-e~t döviz uası üzerine muamele hallt veya bu memle1ı:etlerden blrlnden vatı Mu::df Pre teslim edilmiştir. Alay komu
yap!lmaktadır. olacak ltballt mukablllnde cene bu mem - fanı rubay \'e erlere karşı çok güzel bir 

Dörd . - kısım· Tam aksi olarak pasif letetlerden blrlne F. O. B. kıymeti itlialatın so-vı .. v varmış· ' bayra.lh ... kudsiyetini an -un!:\• · . F. o. B. kıymetine mllaavl ihracat yapıla - J""" "" 5a.u 

olduttumıl7, yani az mal satarak kendile- blllr. l!ıtmışt:r. 
rin:1< n ~ok mal aldığımız memlekeUerdir. İhracattan 6nce ltballt yapılmalı: lstenil- Söybv!eri müteakip bir geçit resmi ya-

Bunlu!a alış nrış Türk aıuumm kıy- d1ll takdirde mevzuu bahis malların ltJwJI- pılmıştır. Davulpaşadaki merasim civar
meL!ıi kQruma haklnndaki 11 sayılı ka - ne bedelleri Türk lirası olarak veya asgari cfaki köyEikr ile üniversite, ücaret ve Al-

• • • üç milyon l1ra eermayell mını bir bankadan a 
rar!'lntnenin muadde1 32 ncı maddesı üze- lınmıt ayni kıymette kefalet mektubu ec _ man ohıllan kanıp talebeleri de iştirak 
rir.Cl.-n rpı!maktadır. Bu memlekeUer - nebi memleket Ihracatçw namına T. c. etr.ıiş!e:-dir. Generaller ve davetliler öğ
dcn g"'lf.!11 mallaPın parası Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırıldıktan sonra mü- le yemeği:ıi kışlada yemişlerdir. 
Mc:-kf'ı :S:mkac:ına yatar ve mukabilinde saade olunur. Bu tarzda lthal oluna~ malla- Kadıköydeki merasim 

on' bette memleketten mal çıkar. ~e~ın':~~l=~·h!~~~n~a~~e m~~!:~~n v~e~: Öğled(.n scnra saat 16,30 da biri topçu, 
En mütekamil ıekil kadar ecnebi ihracatçı nam ve hesabına ih- diğeri. piyade olmak üzue iki alay Kadı-

(' ljl Bnj'ar bugün tatbik edilmekte o- raç edilecek malların bedellerlnln Turıtlye- köy <taymakamlığı önündeki sahada yer 
lan E "<:'.ltı bu suretle tesbit ettikten son- de tesviyesinde kullanılır. almıştır. Merasimi görmek ve kahraman 

b Bu madde hükiımlerl dairesinde ihraç e-
ra ycnı kararnameye geçerek bunun u- rlllecek mallara Türk Ticaret ve Sanayi 0 _ a!xrr'•n·i selamlamak üzere binlerce halk 
rur: l·ü '"'tiyaçlara göre en mütekamil ıe- dalan tarafından lkl nüsha menşe şehadet- iskelP bovu;ıca toplanmıştır. Saat 17 ye 
kil nld ;unu, pek çok memleketlerin bi- namesi verilir ve bu mallann doli'nı Generaller motörle gelmişler ve 
7İ1"" ~t· ı~ı·nız bu adıma gıpta edecekleri- gonderildlkleri memlekeUere Hilen gir- ala:. erltanı tarafından karşılanmışlardır. 

· · , istir dikleri bu me~ şehadcl.nnme - , • 
nı c;o\ ıem • · . • . . . terinden blrlnln o memleket gümrük i- İrtiHal m!' .. sı ca1ındıktan sonra evvela 

Vekil yeni yapılan tadilatta bırıncı, l- dareslnce damgalanması suretile tevsik o - piyale a.l:ı~ın- sancağı Orgeneral Fah
kirı·-• • e üçüncü gruplara prensip Jtiba- lunur. reddb tardmdan alay komutanına ve-
rile <lo,:ıı!'uJmadığını, yalnız şekillerinde Bu madde hükmüne 'tabi memleketler rilrr..iştir. Orgeneral bayrağı verirken şu 
b ·~~;ıat yapılC!ınını bil,ı,......,;.,tir, menteU olup Türtıye ile mevcu_t tlerlng • e-
azı""' 6 

• '6&.&.~ ya benzeri anl&fDlalar yolu ile ödenmek şar- söz1eri söylPrnişir: 
Cı 131 Bayar kontenJan ve me~u eş- tile Türklyeye satılacak mallann it.hal\ne _ Mill~tiınizin timsali olan bu şanlı 

ya lfot~JPC:nin kaldırıldığını söyliyerek müsaade olunur. Ancat bu mallann ttha - sanc~ğı kumandanınız albiy Mustafa 
d~ıştir ki: llnden önce, bedellerinin :tlertng veya ben- Kalkar.a Cumhurbaşkanı Atatürk namı-

- Ri.c:e yüzde yirmiden yukarı döviz zeri anlqma yolu ile ödenmesine allltadar na !~slim cdiv. orum. Geçmiş muharebe -
b k , rlerden gelecek bütün eşya klertnıll veya benzeri anlaşmalı memleketin 

~.r:ı :n ~ c . . . takaa ofis veya salAhlyetll makamlarınca ıerne h!r çol: ş&n V<' şeref kazanmış olan 
gtl!Il!1.tk rcsmı verıldıkten sonra serbest- müsaade olundup lthalltçı tarafından tev- aluvı'lızın b':.ı sancağın gölgesi altında 
çe g· "'ekt!r. Bit edilmek şarttır. dsh~ hiiy"ik zafer!E:r kazanacağına ümi-

Mabmızı alanın, malını almak Bu madde hükümlerine tabt memlıa.ket - dimiz tam-\ır. MHlet bu sancağı namusu-
p 'f ldug·umuz döıdüncü grupa ge _ lerden ithal ~lunabilecek JIU!'llar ill§lk !ki sa-

a 
0 

. • yılı listede gosterllmlşttr. icabında lktısat mı.za tevdi ediyor. Bizi bu yüksek sevi -
lince 11 .... umaralı kararnamenın 32 ncı Veklletlnln tekllfl üzerine bu listede dc~ı- t 

6 v. ev~ getiren, kuvvetl! bir ordu yara an m:ııi<.?f's:ni yeni kararname, dördüncü şikllt yapılabfllr. _ k ,__ d b 
1 

d k daha bir 
madc!er.ı 1e tadil etmektedir. Aradaki fark il.adde 5: Atatür ı.;aşımız a u ~n u ça . . . 

14199 numaralı gümrük tarife kanununa çok zaferler kazanmc-ga namzedız. Sızı 
ballı tarifede yazılı numaralardan 111.şlle üç j böy!o büyü!. bir güne nail olduğunuz için 
sayılı listede yazılı olanlarının gumrük re - tebrik eder;m, 

ıu stırt>Ue hülasa edilebilir: 
P.u m• m1~ketleraen girecek olan mal

far, ki ~izim muhtaç olduğumuz iptidai 
mn+·~ 1,-.~dir, bir listeye konulmuştur. 

T cr '"a kolaylık olsun diye banka ke-
fal J, bul ed mı tır. Bir de eski ka -
rnr med lıu m mleketlerden gelen ma
lın b?d !i, Jtı v z rf nda mukabil ih -
xaç ·ap h""azsa ir t kaydolunur diye hır 

fık a \' rrl•. Bu fık a da kaldırılmıştır. 
B ı pre ıbi bu uretle tesbit ederek bi-

18 1, vciu şart serbest bırakmamızın en 
b'.lc:lı am;lı har:ci tıcöretimizin asırlar -
darıbn,.; defisıter olmasıdır. Yani aley -
him:zc arılc olmasıdır. Serbest bırakır -
sak bns:;i.:.n lehimıze kapanmış olan ücaret 
muva.,.rnem!zin gene aleyhimize dönme
si ihtimaU vardır. 

simleri 2294 numaralı kanunun blrtncl mad- .. • 
dest hükumlerlne tevfikan deği tirllmı, ve Alay komutanının soyfovı 
mezkftr numaralara giren eşyadan alınac:ık Orgcne .. ttrn söylevinden sonra alay 
tezyltll veya tentısll resim miktar ve şartla- :«.omutanı bir ~öylev vermiş ve bilhassa 
n her numaranın hlzasında gösterUmlştlr. şunları söylem. t•r: 

Hususi kanunlar hükilmlerine t b! ola - _ cArlcadaslar bu şanlı sancak namu-
rak ithal edllen maddeler bu hukumler da- . . ' . . B ·· 

1 
b · e 

!resinde veya bu kanunlara dayanılara!c tan sumu:.-a tcvu• ed?lmı~tir. u oy e ır -
zim olunan kararname veya mukaveleler hü manctt!r ki ne mala, ne paraya benzer. 
kümlerl dahllinde ithal olunur. Mal. p~ra roenir. Fakat sancak hakkı an-

Madde 8: cak kanla ödenir.» 
Milli lstıhaalitı korumak, teessüsünii te-

mln ve Damping gibi anormal tedbirlerden Topçu alayının sancağı 
dolacak zararlardan vikaye etmek matsa - Bundan sonra topçu alayının sancağı 
dile Z2M numaralı kanunun hükümleri da. alay 1 omutanı albay Sabri Uluağa teslim 
ireslnde yapılacak gilmrtlk tarife tadilatı ed!lmiş ve alay komutanı tarafından bir 
nlabetıertnl tettilı: etmelc bere İlı:tısat VekA-
letlnde vekllet mtiatefannm relallli altında ıöyle\I' verflmışUr. 
qalıda )'Uılı Azadan mtıreıı:tep bir - mıın Söylevforden sonra her iki alayın i§ti-

D'ğ<>r bir sebep te maltim olan prensi- Jı:oruma Jı:oınlayonu - tetJı:ll olunmtlftur: rak!Je bir geçit resmi yapılmış, davetliler 
bhnizin, yani cmalımızı alanın nuı&ını KallJe Veklletı natit lflerl U. Müdürü. haT.trb.-ıan büfede iza7. edilmişlerdir. Me-
alt:1:1h düsturunun muhafazasıdır ve nL Mall,e Velı:llett t.ettılı: bey'etlnden bir Aza. rasil'll saat 17.:iO da bitmi-:tir. 

-, Ziraat Velı:llett Zlraat U. Müdürü. -s 

hayet Lu suretle maJJanmızın satışını it- _, .. o~er ıı:Mveöd"~lar Velı:lletl Ekono _ 1 R An D v o 1 ha '..it mukabilinde taahhüt altına aldır - uua. 69&. ~ ... 
ml§ o!uyo~ız. btıaat Veklletl Türtotıa ~1sl 

btıaat VeWetl SanaJI U. Müdürü. 
Pahalılık yok KomlByon reamen ffP vaki olacat mü-

?t'lnhtHnm Vekil gümrük tarifelerinde racaatlar iizerine gilmrtlk tarife hadleri hak-
yapılan zıımlardan bahsederken: tında icabında mii~has111larla allkalı da - H Temmu 931 ç.......-

- Bu zınımın piyasada pahalılık yap- lrelertn mütaıeaaım almak ıuretlle tetlı:i - ı s T .& M B 11 L 

BugünkU program 

mnınna s<.'bep yoktur, demiştir. tat yapar. Öfte n9'f'f,atı: 
Bu tettlkat neticesine göre btısat Veka- 12.30: Plltıa Türk musltisi. 12.50: Hava-

Cd:' Bayar sözlerini §Öyle bitinniftir: Ietlnln teklifi tlzertne ıümriiJı: tarife hadleri dl&. 13.0S: Muhtelif pllk neşriyatı. 
cSo"l knramame ile tilccanmıza her det1ftlrileblllr. Akşam nefri7atı: 

surdle k.:>laylıklar gösterilmesi temin e- Madde 7: 18,30: Pllkla dans muslklsl. 19,30: Konfe-
dilmiş ve memlekete müfit olan sanayi TO.rkiyede çall§&n yerli " yabancı f1r - rans: Beyollu Halkevi namına. 20: Nezihe 

ketlerin hariçte bulunan hllledarlanna ve ve arkad~rı tarafından Türle mUBlklal 
§Ubf.-lerirr.j7.in de hukuku mahfuz tutul- tahvlllt hlmlllerine Meyecelı:lert d.lvJdant ve halk şartılan. 20,30: Ömer Rıza taratın-
mlljtur. ve fats karşılıl't olarak ihraç edllecek mal- dan arabca aoylev. 20,45: Btmen Şen ve ar

lar mllll toruma kom.IQonanca tayin edllir. 1 tadaflan tarafından Türle musltisl ve halk 
Madde 1: llUkılan (saat ayan>. 21,11: Orkestra. 22,15: 

Ankara 13 (A.A.> - 15 temmuz 193'1 ta- Türk paruuwı Jı:ıymetlnl Jı:orum:ı hale - Ajana ve borsa haberleri. 22,30: PllJı:la aolo-
rlhinden itibaren mer•ı,.ıe llrecK olaıı 19- tmdatl 11 aJJh Jı:aranwnenln H ma lar o 

Kararname 

Temaıua 1 

resmi arttırılall Gümrük 
malların listesi 

(Baıtaf'a.fı l inci •vfada) 
Amerika Birleşik devletleri, Mı

sır, Suriye ve Filistin. 
İki numaralı listede kararname

nin dördüncü maddesi hükümlerine 
tabi memleketlerden idhal oluna -
bilecek şu mallar gösterilmiştir: 

Jütten mamul çuval sergilik kaba 
bez. (Kanaviçe), kobra, koko, palın, 
zencefil, karanfil, tarçın vesair, baha -
rat, k.oko elyafı ve ipliği, jüt, sizal, ma
nila, ağır deriler, çay, kakao tanesi ( çe 
kirdek), ham kauçuk, kalay külçe çu
buk tahta halinde, rafya, (bahçıvan sa
zı), ~ulç ipliği, damızlık hayvanlar, 
tömbeki, kınakına ve kabuğu, olgaç, 
kibrit çöpü, kebrako, merinos yünü, 
tabyoka, inci sedefi, hurma, ananas, 
zamk, arabi günlük, gomalaka, Hin -
distan cevizi, küçük Hindistan cevizi, 
demirhindi, ve yaprağı, sebze, çiçek 
vesaire, tohumlar, sinin, abanoz, ma -
un, pelesenk., demirhindi vesaire. A
ğaçlar: Tik ağacı, hayvanat diş ve ke
mikleri, vanilya yaş ağaç fidan ve aşı 
kalemleri, tohumlar, kitap, mecmua, 
gazete ve katalog, konşimento, çek ku
pon vesaire insülin kriolit. 

3 numaralı listede gümrük resmi 
tezyit ve tenkis edilen ithalat madde
leri gümrük tarife numaralarile ve a
lınmakta olan resimlerile alınacak olan 
yeni resimler tebarüz ettirilmek sure
tile gösterilmiştir. 

Gümrük resmi tezyit edilen mad -
deleri geniş bir hüliısa halinde ve tari
fe numaralarının izahını yaparak bil
diriyorum: 

İşlenmiş, dibağlanınış ve boyan -
mış her renkte vidala, vaketa ve tela
tin denilen derilerin 100 kilo gramının 
resmi 248 liradan 500 liraya, dibağ -
lanmış ve boyanmış her renkte sair de 
riler 150 liradan 500 liraya çıkartı}-

mıştır. 

Koyun, keçi, oğlak, fok, timsah, yı
lan derilerinin (eldiven içi.n kesilmiş 

olanlar dahil) gümrük resmi bin lira -
dan 15 00 liraya çıkartılınıştır. Ancak 
beher desimetre murabbaı dört buçuk 
gramdan yukarı olan keçi glaselerin -
den cmaruken hariç• yüz kilosundan 
bin lira resim alınacaktır. Kösele ve 
sun'i kösele resmi yüz liradan 130 lira
ya, deriden biçilmiş çizme ve ayakka
bı konçları vesair aksamının resmi 400 
liradan iki bin liraya, kösele veya sun'i 
köseleden kesilmiş taban ökçe veya sa
ir ayakkabı aksamı resmi 122,5 lira -
dan 150 liraya, yüzleri boyalı veya bo 
yasız derilerden mamul ayakkapları 

tabanları kösele vesair mevadın re -
simleri 320, 260, 520, 360 liradan sı
ra ile 600, 400, 700 ve 500 liraya çı -
kartılmıştır. 

Deri ve köseleden yapılmış para 
cüzdanları, kadın çantası, evrak çanta
lan dürbün, fotograf kılıfları sade ve
ya mevadı adiye ile mürettep olanların 
resimleri 660 liradan 1200 liraya deri
den ve köseleden mamul belkemeri ve 
kayışı resmi 45 5 liradan 2000 liraya. 

Tarifede zikredilıniyen derilerden 
mamul eşyanın resmi 600 liradan 2000 
Eraya, kürk imaline mahsus postlar -
dan parça, tulum ve eklenmiş, terbiye 
görmüş tavşan, kurt maymun, kö -
pek, kedi, çakal ve ayı postlarının res
mi, boyanmış olanlar da dahil olmak 
üzere ( 450) liradan 800 liraya çıka -
rılmıştır. 

Saf: yJ.nc!en mamul başka maddede 
zil:!'edUmi:;en mensucat (örme kumaş -
l:!r dahil) resimleri sikleUerine göre 540 
ve dörde!' yüz liradan 850, 800, 700 ve 
ROO liraya çıkartılmıştır. 

A-:işi k8milen pamuk yün mensucatın 
metre murabbaı ıikleti 200 grama kadar 
ol!lnların r€smi 3l5 liradan 800 liraya, 
201 clen 300 grama kadar olanların 750 
Hrıaya, 301 den 400 grama kadar olanla· 
rm 650 liraya, 421 den 600 grama kadar 
ol:mlarm da resimleri 550 liraya çıkartıl
mıstır. 

fp0 ktcn gayri mevaddı lifiye ve made
ni)·e ilP i~lemell vey~ yapıştırmalı olan
ların res;rnlni ise 540 liradan 850 liraya 
yü~e !tilmiştir. 

Şu~ halılarının gümrük resimleri esas
lı surette arttırılmıştır. Metre murabbaı 
sil:leti iki buçuk kılograma kadar olan 
ş:ırlc halmmn yüz kilosu 550 lira, bu sik
lrttert ağı:- olanların yüz kilosu 350 lira 
reRne W>i ıutulmU§tUr. Metre murabbaı 

halinde gelen keçe ve keçeci ~ 
nm boyasızlanna 500 lira, boy~ 
550 lira ?'"?Sim konnul§tur. 11.f 

örme. dokuma her nevi yün ve ~ ~ 
örme, dokuma her nevi yün ve~~ 
tan dildlmif elbise, tozluk gibi ~ 
eşyamn resimleri 440, 800, 520, &CJ!' • .-.. 
dan sıra ile 800, 900, 800 ve 600 ~ 
yünden ve kıldan örme çorapçı ~ 
remıf 560 l!radan 600 liraya, mah14' *fi 
vl"ya F.Un'i ipekten mamul m~....., 
kordelinın resmi 1500 ve 2400 JjPI""" 

3500 ve 4700 lıraya çıkartılmıştır. , _. 
Dokuma kumaştan boyunbağlarJJllll"" 

ft ve sun'i ipekten olanlarının resllli ~ 
liradan 7000 liraya, diğer elyaf ile JU" 
olanlarının resmi 3000 liradan 5000 
ya çıkartılmıştır. ..,_ 

Limondan 15 nisandan 30 eylfile ti 
idhal edilenlerin 100 kilogramındaJI 
lira resjm alınacaktır. ~ 

Pamuklu mensucatın muhte~_.n .A 
rinin ve pamuktan yapılmış kilitıııP~. 

rE:simleri de muayyen nisbetlerde ~ 
rılmıştır. Altı kauçuk, yüzleri -._ 
m~nsurattan ayakkabılannın resıoi fi 
rum 275 liraya çıkartılmış, mennet tJJ/I.. 
granit mamulitının resimlerine birel' ~ 
li z:ır.ı y:ıp11mış, çimentonun resıııl 
dar. 0,90 a yükseltilmiştir. 

Anr~k bugüne kadar İktisat Ve~ 
ce it.lıalinc müsaade edilen çimeD 

1 

bu..,br i~in kabul edilmiş tenzilatlı ti 
rüe1erle girecektir. 

C:ım mıa.mulatı tarifesile demir~ 
çelilc tel, dikenli demir tel, dökme ~ 
lnr, dem!r çivi, akümülltör tarüelerl 
yülıeltil:niştir. 

Kok kömürünün beher tonundan aJ1ll' 
m:ıkta o!c>n· resim 4,5 liradan 7,5 lir•'; 
ku~şun kaleminin resmi 60 liradan 1'75 
r:ıyr., ecz?lı pamuklar 24 liradan '75 ~ 
ya çıkartıl:nış, kükürtün 100 kilosu i.,..... 
4 lira resi?T. konmuştur. 

Tuvalet eşyasının gümrük resıaıleı' 
mühim surette yükseltilmiştir. Le~an; 
1nrm resmi yüz ldlosunda 1000 lir• 
3000 liray:.l, kolonya, losyon, saç sul.ıt 
~e boya~~:-ı~ın resmi 7~0 liradan 

1~ 
lıraya, duzcun, pudra, surme, tırnak ~ 
sı r~l'lli 6f>O liradan 2000 liraya, du:JOOO 
ve yanak rujları resmi 3Gi liradan 
~ıraya çıkartılmıştır. 

Gümrlk resmi tenkis edilen maddetef 
ars51nda rnnhtelif ipliklerin, çiçek ve ~ 
danJann, pi .. inç yağı, göztaşı gibi en~ 
triıie kuUarıılan bir kısım iptida! ına~ 
ler vadır. sf 
Çi~ek ve fidanların resnıi 100 kiloda 

Iiı·adan iki buçuk liraya, beyaz çimento" 
nun res;rıi 0,30 liraya, yalnız petrol 111~ 
tPkati!e i~Hyen motörlerin resimleri 
!ir:ıdaıı. 10 lir&ya indirHmiştir. 

Kendine beyhude yere 

eziyet ediyor ! 

G Ri PiN 
Varken ıstırap çekilir ml T 

BAŞ, DiŞ 
Alnl•n 

v~ üşütmekten mütevellid bütOJI 
aln, sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya Jtaı1ı 

GRiPiN 
Kaşelerini tecrübe edini& 

İcabında günde üç kaşe aiınabilU'• 
Radyolin Diş Macunu fabrik,_.. 

nın mOteh8881 ı kimyagerleri tarr 
hndan yapılan GRIPIN her eo" 
nede vardır. 



14 Temnuaa 

" Son Poıta ,, nın tefrikuı : 12 

t·ranıızcadan tercüme edebi roman Tercüme eden : H. V. 

O, bu sefer ha h"t ' _ T . na ı ap ederek: 
enbıh tın -. 

fendim d . e egı unutuyordum e -
zin od~ edı. Bu gece evimizde ve si-

rnız var~~: yakı.? .?i~. odada bir hasta
edebilir . z.la gurultu etmemenizi rica 

mıyım~ 
Bu evde ·· ·· .. 

zırngeldı-in~~rultu etmemek.liğim la -
i'kıncı olg ı ıhlar edişleri, bununla 
da ayrı uyordu. Ve her iki defasında 
Ayn~ ayr~ sebebler gösterilmişti. 

dirn. D ~nıyede ufak bir hisle ürper
İ?.ah ed~ ~ açı.~ söylemiş olmak için 
değıldint~· U rperen, hakikatte ben 
ı llınuzda.rne ahtelşuurumdu; tahtelşuu
nık dur vcut olan, biz uyurken uya
Zirnkind an ve bizimkinden başka, bi -
nan rnahel~kayn hisleri, hafızası bulu-

ö u tu 
teki ka . 

Pının alt ~ının, yani kapalı kalan ka-
Ceçti. B~~ an ~ıcak bir hava cereyanı 
Soğuktu H ndugumuz methal oldukça "- ~~!!~.!'-------~-~--'-_.:..._;;~____. 
Öte tarafı erhalde bu kapalı kapının 
cut olrnaınd~ daha sıcak bir daire mev- de kapalı kapının arasından sızan ko-ı dığım bir koku, metresimin, yani Ma-

Ve bu ıy ı. kuyu hatırlatan ve şimdi bütün bu o- deleine'in kokusuydu ... 
kokuıu b~c~: hava ce:eyanının güzel dayı kaplıyan ılık ve canlı, güzel bir ko- Gö~s~ü ~azyik .ed~n bu .~üthiş ız
kokuyu t va oldugunu anladım. ku burnuma çarptı. Gerçi aynı koku tırap ıçınde ıken, zıhnıme hucum eden 
n~n burn:ınıyamadım, yalnız bu koku- değildi. Fakat aynı cinsten başka bir başka bir fikir, birdenbire bütün soğuk 
gıbi Oldu. U~: ~arpması beni şaş.ı~ır koku, her kadının odasında duyulan, k?~JıJığımı ia~e e.tti. cŞimdi .anlıyabil
bıı kokuy kın tahtelşuur benlıgım muhtelif esans kokularile kadın koku- d!gım bu hakıkatı çoktanberı keşfede-

V u tanımışt a··· · · "dd b d l k.. d r e ben k ı .. · · sunun birbirine karışmasından doğan me ıgım ıçın cı en u a a, or ve e ı 
<>lan şeyi 0 apının arkasında mevcut ince bir halita! imişim> diye düşündüm. Bunu çok da-
a?lıYanıa~ ne olduğunu anlamadan, H .. . ha evvel tahmin edebilirdim. Şüpheli 
dun. an, açılan kapıdan içeri gir- ~vayı tenefiu~ e~tım ve_ kokuyu hareketlerine bir türlü mana vereme-

tahlıle çalıştım. Şımdı .. duydu.~m ko- diğim ev sahiplerinin ilk saçma sapan 

d 
Açılan XV kutla h~lyatr~p ve g_ul çeşı:ısı vardı. sözlerini işittiğim anda anlamalıydım. 

or kapının ark d b' k · Halbukı demın duydugum muge koku- Bilhassa bu kokuvu o kadar '"'akıcı ha-
h .. _ vardı· k . asın a ır orı- y rd ., , J 

-<llika b• ' orıdorun nihayetinde de o u. .. tıralar, yaşanmış raşelerle benim ben-
illtı b:ıs ır kapı. Bu kapıyı da geçince O zaman, bütün benliğimi sarsan liğime nüfuz etmiş olan bu müge koku
ıterdiv ~rnakiı bıir merdivene ge1~ik. şiddetli bir sademe ile. şaşkın ve çılgın sunu, nasıl oldu da ilk intişarında his
kıı ede~~er methalin döşemesini leş- gi.bi yeri.m.den fır~adı~ ~üge k~limes~- se~emedim. Nasıl oldu da üzerime bu 
llız ken 1rrnız1 taşların ayni idi, yal- nın bu ıkı hecesı, zihnımde bırdenbı- kilıtler vurulmadan, bu odaya, bu mah-

l3u 
111 

arıarı tahta idi ve çok eskiydi. rr bir şimşek ziyası gibi parlamıştı. bese tıkılmadan, burada aciz bir mah
k~pı da~~dıveni çıkınca delilim son bir Methald~ duyduğum müge kokusu, be- bus gibi kapatılmadan bu kokuyu anlı-
hır odad açtı Rendimi zifiri karanlık nim pek iyi bildiğim, her zaman kokla- yamadım. (Arkası var) 

ÇarPınanı:k ~~ldum. İçeride bir şeye :::::o 

beliliın, f~çın .e~ikte durdum. 1 Belediyenin lstanbul Sayın 
Yerde du nerının camını çıkarmış 
larını Yaf:: bir demir şamdanın mum~ Halkından ricası 

Oda ayd akıa meşguldü. 
~ki bir od ınlanın_ca, buranın rüstik Ye 

:rak Yerd:k~ldugunu gördüm. Eşya o
aryola ile bt ~ollu şamdandan ve bir 

Yoktu. Bu r ıskemleden başka birşey 
Yasıydı. D nl~~ da gayet basit köylü eş

- b elııım b • 1 A ı d t lıayır} b· cnı se am a ı: 
tendinı, de~i ır gece temenni ederime-
ın Sabah si~~~at rahat uyuyun. Ya-

§erefine . 1 bızzat ben uyandırmak 
- ş naıl olaca -

... afakta b gun ... 
gıı lni? di eraber uyandırırsınız de-

- ş Ye sordum 
b· afak1a her . 1raz daha abcr ... hatta belki de ... 

b evvel .ou c.. .. rn· Unıle g ışti, ayet tabii olarak söylen-

d· - Size de Al un. lah rahatlık versin de-
İhtıy ' "e ar ÇekHa· · · nde, son ı, gıttı. Evvclii merdi-

sesıerini a·ral koridorda akseden ayak 
llı i · ın edim K .. Şıttinı. S · apının kapandığı-
tuldu··.. .. onra dem· .. ·· 1 . .. gunu d ' ır surgu erın su-
~~sleri, evin ~Y~um. Şaşaladım. Sürgü 

11;_. gıcırtı ıle ~trtı~ sessizliği içinde tatlı 
.n.ah. 1 U. k ·JO anın a k 
eınıl'ye otu d Ya ucundaki hasır is

r um. 

İsk * 11·· ernleye d ... 
i Up dolaşan' d.~Ş_':lntnek, kafamda dö-
lllıza uşunce s - kl ka rn Vermek . . agna arma bir 

Şehrin s:ıi?Jığını V<' temizliğini korumak. Jnrak herkesin her yerde ve her 
işt<.> tc1r.izliğine son derece dikkat ederek B<>l::.<liyen~n bu yoldaki çalışmalarına 
VJr hı\'VC'tile yardımcı olmasile kabildir. 

Bc1::rliye bu ı:ahada sayın halktan ilk y~ı~t!n olar&k hiç bir ntandaşın şehri 
kirlt·tect·k, pislet€cek bir hareket yapman,:ıı;m! rlill'mcktc>dir. Belediye zabıtası 

talimat'1amE>sınin 8, 15 \Te 24 üncü madd<:·kr: ay!lcn t.şağıya yn.ılmıştır. 
Madde - 8 Cadde ve ıokaklara hi~ b~r §~Y atılama:r. ve dökülemez. 

Tükiirmek ve ı;ümkürmek yaaaktır. Süprüntüler temizlik arabasının 
gelip alması için madeni bir kap içerisindP. r.abahları dükkan veya ha
ne önün:le bulundurulur. 

Madde - 15 Dükkan veya ev sahipleri ,·eya kiracıları dükkan ve
ya c\lleri önündeki yaya kaldırımlarını h~r 7aman temiz tutacaklardır. 

Madde - 24 Bo§ yerlere ve arsalara süprüntü, gübre ve paçavra 
ve S!lİre atılamaz ve yığılamaz. 

Sf•kizinci maddeye göre herkes tarafmd<ın tı:-dariki mecburi olan çöp kapları -
nın devri!~p çöplerin kapı önlerine dökülmesine mani olmak v<: binaenaleyh so
kığa snp qtmak suçu karşısında kalmamak :çin bl~ kapların kapaklı olması 

lfnırr dı-:-. 

B~:r>rliyn n:zam v~ yasaklarına daimn ri:ı~et!:vr bulunan İstanbulun sayın hal
kının Lu m:ıddel<>rde yazılı hususlara da çolc ~il{kat ve riayet etmeleri rica olu-
mır. (4171) 

İstanbul Limanı Sahil Sı 'ıhiye Merkezi 
s ·abnalma Komisyonundan: 

Merlo~zi.""1ız \"e mülhakatı ile Çanakkale rnerke?i ve Urla tahafluzhanesi am
b:ırbm:D tesJim edilmek şartile 567 ton kriple man~l" kömürü ile Çanakkale am
lıarınt\ teslim 12 on iki ton yerli sömi kok kö~iirü kapalı zarf uımlile satın alına
cakt~r. 

A - T'lhmin bcdc>lı, Kriple maden kömi.iı"i!r:ün bPher tonu 17 lira 50 kuruş ve 
s,1mi l:ok kl.miıriinün 24 liradır. 

B - KC\r,.,urün şartnamesi Merkezimiz le,·:wımı"'dan parası; alınır. 

Sa1fa 9 

-~~on. }?oŞ_ta_,,rnın Hikayeleri 
"llllııiıı...--C-

AKLIM BAŞIMDADIR 
Yazan: Kadircan Kaflı 

Yüz direkli salonda yüz genç adam ı Bir aralık salonun ucuna baktı ve ora• 
mı>şalf' tutuyordu. Titrek şklar i§lemeli da en çok güvendiği vezirlerden Prcli-

saspı gC:rdü. mermer sütun başlıklarına yükseldikçe 
soluldaşıyo•·: renk renk rnozayiklerle 
süslü t~l\·an'1a sanki milyonlarca minimi
ni l:e!rbekler uçuyordu. 

Kamhiz lıir yatak kadar geniş olan al
tın tahtınl!l üstünde gerindi ve mücev
herli :ıltın kadehini uzatarak bir canavar 
gili bağırdı: 

- Şar-:ı!'!. .. 
İran hiıl':t!mdarının uzun beyaz har

rnaniyel; unın beyaz külahlı vezirleri iki 
taraflı ayakta dunıyorlardı. 

Yı:rı çıplak delikanhlar ve yarı çıp
lak genç kızlar hizmet ediyorlardı. Or
tada birk:tç gün evvel Mısırdan gelen 
krrk kız ;ncecık ti.iller içinde dansedi
yo:la!"dı. F~kiycden havuza dökülen su 
damla!an sFmki bir elmas yağmuruydu. 

Kambiz b·ı kıvrak danslara bakarken 
d<>rin bir arzu ve heyecan duyuyor; da
h:> çok içiyo .. öu. 

- Artany". nerede? 
Di:re ba;:,rdı. 
Bu, cınun ::on zamanlarda çok bağlı kal

dığı i:-i kqr:ı gözlü, uzun kara saçlı, iri 
\'İ!cuoll' Y•p·an kızıydı. 
Yunanlı k:z koşarak geldi ve hüküm

d:ırın y~ Til"a uzandı. 
Kt-mb.z ~imdi onunla beraber, yanak

l:ınnı birbirine sürterek bir kadehten 
şar:ıp kıynrdu. Aynı zamanda bir kolu
n•ı ı;ıer:ç c{lriyenin beline doğru atarken 
mınld:ımy":r.:u: 

- Seni b:rna hiç kımse unutturamıyor! 
fenin eşın yoktur. 

Hizmet Pıien genç kızlarla oğlanlara 

çıkı~tı: 
- Hanı şarap? Kndehte şarap kalma

:l:ğmı görTT'i:yor musunuz? Şarap yerine 
kanmızı ıcmemi mi istiyorsunuz! Eğer 

dara tatlı olaydı b r an durur muydum? 
Bu genç kızlarla oğlanlar şu ,·czirl~

rin , . .,. mPmleket b::tyüklerinin çocukla
rıydı. Onl:u ın hükümdar sarayında hiz
met etrnelt>ri rilelc>:inc şeref veriyordu. 

Preksasp bir ay önce Perscpolis ve do 
varındaki halk arasına bir satıcı kıyafe .. 
tile karışmıştı. Çünkü Kambiz hergün iş .. 
lediğ. korkunç cinayetler ve korkunç il• 
l<>r yüzünden halkın soğuduğunu duY.• 
muş; bunun derecesini öğrenmek iste
rnişE. Bu işi de Preksasp'dan daha iyi 
yapacak adam bulunmazdı. 

Prcksasp oraya tam Kambizin son kor
kunç emri verdiği sırada girmişti. Sa
lonun boğuk hırıltıiar ve korkunç çığlık· 
larla karıştığı dakikalarda yerinde mıhlı 
k:ılmtş, kımıldamamıştı. 

K~biz'in gözlerinin kendisine baktı
ğını gi'rünce hemen ilerledi. 

Kambiz öksürdü. Ensesinde topladığı 
<.irgif ü saçları biraz dağılmıştı. Preksasp 
hl'm onu düzeltti, hem de hükümdarın 
a'"kc:.sma kuş tüyü yastıklar koydu. 

Ka~bizin hoşuna gitti ve mırıldandı: 

- Hiç şüphem yoktur ki sen benim en 
iyi \ ezirimsin! 

Y <>rlere kadar eğilerek teşekkür eden 
vc·z~rine sordu: 

- E! .. Söyle bakalım, benim hakkım
d:ı halk ~rasında neler konuşuluyor? 
T:ım sıra::.ıydı. Preksasp her zamandan 

dııh~ cesaretli bir kalp taşıyordu ve hü
kümdara sarhoşluğunda pek korkunç 
oldt•[.unu söyliyebilirdi. Zaten ona da 
bövle emir n~ri1miştı. 
K:ımbiz ilave etti: 
- Doğrusunu söyle! Dosdoğruyu öğ

rc:rn:ek istiyorurı1. Çekinme! Farzet ki 
ben gözlerimi ve kulaklarımı sana ver, 
dim. 

Prcksasp an1attı. 
Sözlerini şöyle bitirdi: 
- Böylece her yerde büyük hükümda

n'1'11zııı methini dinledim. Sizin bütün 
gl:'lmiş ve geçmiş hükümdarlardan daha 
ZPrıcin, cömert, kuvvetli, merhametli ol
duğı.muzu si)ylüyorlar. Fakat ... 

Vt"zir vutkundu. Knmbiz bulunduğu 
ofl -

Sar'hos!t•L?u son dereceyi bulmuştu. 
VPZi!'lc .. ı:lPn bir kaçı birbirlerine kor

kulu ba~ıı-1'lr altılar. 

y<.'rrlf.' dikkat kesildi ve sordu: 

- Sonra? 
- Şaraba biraz diişkün olduğunuzu 

Böyle v>nanlarcia Kambiz en küçük 
sebchlerie frna halde kızar; korkunç e
mirl·~r \"C~;rdi. 

İşte gere gözleri dön~. Danseden kırk 
kıııı son defa bakarak yüzünü buruştur
du. Kadehi ortalarına fırlattıktan sonra 
parımıkları"ı bir mı;anı boğazlamak is
tE>r g\bi kıvırarak homurdandı: 

da f:Oyiüyorfar! ... 
Krunbiz içini çekti ve acı acı küldü. 

Olduğu yerde doğruldu ve adeta ho
murdandı: 

- Biliyorum. Şarap bana aklımı kay
bettiriyor, demek istiyorlar. Fakat. .. 

ğt t oturur otu ıçın oturmuştum. Fa
t· tn bir Şey d.:~az hiç ümid etmedi-

!. uşuncelerimi yarıda kes-

.. :Sulundu -u 
Coz g g rn odanın a·· b· ezdirdım B ort duvarına 
Ja~ kağıtla gn~et ~:buva~lar çiğ renkli 
d k~ıştı. Pek fak· a bır tarzda kap-

e ı k 11 ırane olan 

C -- 3 Ağ:.ıstos 937 S(\)ı günü saat 15 dn G;.ılatııda Kara Mustafa Paşa sokağın
dıı ht~::ıbtıl Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sa!ın:ılm:ı Komisyonunda yapılacaktır. 

n - E~ts:ltme kapr.l: zarf usulile yapılac.:ığ:ndan isteklilerin eksiltme başlama
dan bir ssı:ı.l evv<>l teklif mektuplarını Komisycna vnıneleri ve teminatlarını ya
tırıp m:'tb~zJarını almaları şarttır. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler. 

- R:.! ne bıçim danstır? Dans değil uy
J;u !lfıcı... ! c;temiyoı um! Hepsini boğun 
bur.lın~n. Hem de şu havuza atın ... 
Artanyanın yüzünde korkunç bir 7.a-

fer ıı.ydınlığı vardı. Hükümdara sokuldu 
ve Kambiz de onu daha çok sardı. 

Yü7. direkli mt•rmer salonun her tara
fı~d"n iri yarı kırk adam çıktı ve çığ
Iıldn,. atprak kaçmak istiyen zavallı kırk 
ca!"iyeyl birkaç dakika içinde boğarnk 

B!rdenbire tahtından fırladı. Her za
man. başucunda asılı duran yayla oku al
dı. Yayı f,erdi ve oku yerleştirdi. Salo
mı:ı titrek meşalcleri altında bir direğe 
day:marak ayakta duran on altı yaşla
rınd'1 sevimli bir genci gösterdi: 

- işte oğlun orada duruyor, Preksasp! 
Eğ~r, bu okla onun tam kalbine vurursam 
se:ı de anla ki a?lali yalan söylüyor. Eğer 
vurnnazsam o zamnn ahalinin sözü doğ
ru imiş! kil o u Şamdan .. .. eşya ile yer-

"'· ediyordu V lhbuyuk bir tezad teş-
.. "n rn··d · e asıl od h lı" u dettenbe . anın ali u-
ın oturnıadı.. rı burada hiç ki~se-

esya,, gını ve bu 
~, J 1 rnuhaf ranın lüzumsuz 
cını .. rıza etmek . . 

:S go leriyordu ıçın kullanıldı-
u Odad . 

boş b a, uzun ··a k uıunduruı rnu det kapalı ve 

F -· Kriple ve kok kömürünün muvakkat tc-mina! parası 765 lira 83 kuruştur. 
F - F'csiltmeye girecek olanların kömi.ır tiiccarı olduklarına dair Ticaret oda

sı:ıın 19>7 ~enEsine ait vesikalarının ibrazı c.::ır•t•:-. •4170> 

, ----------------------.... MOTOR TEKNESi VEYA KOTRA 
ARANIYOR 

oku unu d an yerlere mahsus k .. f 
tc-c k . uy aY.d u e tırn. - ım, gayet tabii gö- 16 beygirlik konacak yeni yapılı bir deniz tenezzüh teknesi 

lialblık· b'· T k f kis~ Ötl ki. kok.., C' bir koku voktu b·ı: 1 veya kotrasına ihtiyaç vardır. aliplerin te ne otoğrafisile bir-
o ll)u b. " ' ı.a- k 8 h 31 n ti ıraz en el met ha l-j ~l!Zllım•> li te asi ret an numaraya m racaa an. 

• 

havuza attı. 
5::lonu titreten boğuk hırıltılar kesildi. 
Fısltıyenin suları esmer ve çıplak vü

cuıilu Mısır güzellerinin yaptıkları koca 
yıl'lın iistüne elmas serpintileri halinde 
akıp duruyordu. 
G~ne Yunan çalgısı ve Yunanlı cariye

lerin dansı başlamıştı. 
A"rtar.ya danscdc>nlerin ortasındaydı. 

Kambizin neşesi son dereceyi bulmuştu . 

Herkes büyük bir korku ile o tarafa 
baktı. 
Preksaspın gözleri yuvalarından f ırıa .. 

mı~•:: 

- F.:ıkat. .. Fakat, o benim ... 
n:ye kekeledi ve hükümdarın elini 

tutm:-k istedi. 
GPÇ kaldı. 

'!) lıkanlı kanlar içinde yere scr.ldiği 

(Deta.m 11 inci sayfada) 
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Teınınu-ı 

Yazan: Eski Tanin Başmuharriri Muhittin Birgen 

O zamanlar A zeriler sabahtan akşama, akşamdan 
sabaha kadar hep : " Yaşa, yaşa, Mustafa 

Kemal Paşa! ,, Milli şarkısını söyleyip geziyorlardı 

). il 

,, .. ~. r...:..'!Jl..tjj: ~~~_,. ...... ~ 
İki hizmetçinin yalnız ağızları tıkaçlanmış, elleri bağlanmışbo 

1 

Yaıao: 
M. Ruim Ô?:gH 

Çarlığın kültür teşkilatı, Almanyanın firleri ve Türkiyenin de Tiflis ve Baku- Rüstem de kıskıvrak muhafızların kollarında götürülüyo 
kültür teşkilatı üzerine kurulmuş ve de sefirleri bulunuyordu. Önce menkup 
bu da hazmedilmiş olduğu için olmuş, sonra da ölmüş bulunan Neri- Dona dona.. titreye titreye, 
modern bi:r kafa yapılışı Azerbaycan manof'un yerine Agam Alioğlu ismin- boğularak ölmek çok korkunç bir şey- . 
münevverleri arasında hemen hemen u- de kültürsüz ve sonradan komünist ol- di. Rüstem .. hizmetçilerin öyle acı acı 
mumi bir halde itH. Hatta, diyebilirim muş, zayıf bir unsur, hükıimet reisi ol- feryad etmelerinden çok müfeessirdi. 
ki bu yukardaki Avrupai kültür ruhu muştu. İnkılabın ruhundan ziyade şek- Artık, kendi ölümünü düşünmüyor .. 
aşağıya doğru sızarak halk arasına bile line bağlı olan ve tesadüfen ellerine Boynuna aldığı bu zavallıları, her ne 
intişar etmiş bulunuvordu. Bütün nok- geçmiş bulunan hükfunet sandalyesin- pahasına olsa kurtarmak istiyordu. Bu 
sanları, bütün bu kültürü işlenmiş bir de oturmaktan pek memnun görünen defa, ciddiyetle seslendi: 
Türk dili ile ifade edememekten ibaret- bir takım zayıf adamlar da komiserlik - Hey! Yukarıdaki herifler! Ben .. 
ti. İçlerinden bunu, o da ham halde, mevkilerinde bulunuyorlar ve bu mev- istediğiniz gibi öleceğim; fakat, bu iki 
tür kce ile ifade edebilen pek az insan kilerini muhafaza için her şeye razı o- zavallının, bende bulduğunuz cürümle 
vardı. Muallim Naci, Tevfik Fikret da- Iuyorlardı. ne alfıkaları var? Ne için onların güna-
hi Ziya Gökalp türkcesini muvaffaki- İnkılab Azerbaycanı yavaş yavaş, adım hına giriyorsunuz. Kapağı açınız! Ye-

tl k 11 b· ı · l b'r ka ta min ederim, ben, suyun içinden bir ye-
ye e u ana ı en msan ar, ı ç - adun tesellüm ediyordu. İlk hamlede, re kımıldamam. Bu iki hizmetçiyi çı-
ne şairden ibaretti ki bunlar da ilim sa- A T w · h Ik h d b. t 

zerı ıgın a ru un a y~ıyan ır a- karınız. Kapağı tekrar üzerime kapa-
hibi olmamış bulunuyorlardı. kını hususi duygularına karşı harekete yınız! 

Kültürce bu kadar kuvvetli olan bu · r B · · d ' k. h k gcçmemış 1• unun ıçın ır ı ayra ' Der demez, başlarının üstünden, ka-
zümrenin bir aralık, müsavat zamanın- pek ufak bir degw·şme ' le muhafaza e 

. . . ~ 1 
. • - pağın kenarından bir şey kalktı. Ora-

da, İstanbuldan götüri.ılmüş olan bir dilmış, bır takun ınsanlar, mıllı olmak- da bir delik açıldı Bir ses amirane 
takım muallimler, maalesef, çok zayıf la clekelb bulunsalar dahi ~ başından bi~ edayla: · ' 
çıkmışlardı. Bu hal, Bakude, Türkiye- u~aklaştırılmamıştı. Azerbaycanda Tü~- _ Haydi! Suyu kestik. Bu delikten, 
nin kültür kuvveti hakkında inkisarı kıyeye karşı mevcud olan derln sevgı- birer birer çıkınz! 
bile mucib olmuş, fakat, Azeri müncv- ye karşı da inkıiab göz kapıyordu. Her Deyince Rüstem iki h·zmetç· · çı-
verler bunun tesadüfen e zayıf un · milli d d" ı ' ' ı ıyı ' ' n - nevı uygunun uşmanı 0 masına kardı. Kendisi, bu defa, alt basamak-
surların seçilmiş olmasile izahı tara- ragmw en komun·· ızm· Azerbaycandakı· bu 

• ' lardan birinin üstünde, boynuna kadar f ma gitmişlerdi. Maalesef, bizimkiler de hususı·yetler' tanıy r ve ona ı..~;rmet e-
1 ° ~~ yükselen suyun içinde ayakta durmuş .. 

orada ilimden ve vazifeden başka her dı·yordu Benun· Baku .. ye yerleştı·ğırn· ta 
· - Deliğe yaklaşmamıştı. Ses, tekrar em-

şeyle meşgul olmuşlardı. rihte Azeriler hail: retti: 

Ev ka dm mm şeker kuponu : 22 

nın kapandığını gördü. Ayağa kalktığı ı la avlıyorlardı. Muhakkak, jl~:.I 
zaman.. üzerinden, şıkır şıkır sulann hizmetcileri de, kendl3ine lrurtlakllt' 
aktığını gördü. Palası, hançeri de alın- tuzak gibi bir tuzağa d~Urmilflerdlı 
mıştı. Şimdi, evvelkisinden kötü bir va- fakat, şimdi, nerede bulunuyorJardı. 
ziyete düşmüştü. Ne yapacaktı? Onların ölmedikleri meydanda idil 

-9-

HURAP, İŞKENCEYE TABI 
TUTULUYOR. 

çünkü, onu isticvab eden zabit, ~ 
min kim olduğunu ve ne yapmak i;i8 
Çermise geldiğini anlamıya can atmır 
tı. Acaba, onlar da kalede mi ha~· 
mişlerdi. Kendisi, buraya nakledftmek• 
le, onlar, eski yerine mi konulm ....... 

Hurap .. son defa nakledildiği odada, dı? 
epeyce rahat idi; fakat, Rüstemle hiz- Hurap .. etrafında hüküm süren * 
metcilerinin ne olduklarını anlıyamadl- kutta, merakını bertaraf edecek bir or 
ğına çok canı sıkılıyordu. Her halde, vab bulamıyordu. Gardiyana bir. ffl1 
onların da başlarına bir şey gelmiş ola- sormasına imkan yoktu; çünkü eeva1' 
caktı; çünkü düşmanları, yüzyüze gel- vermiyeceği muhakkaktı. 
meden hareket ediyorlar .. onlan tuzak- (Arkan .-) 

Genç 

CiLDiNiZi 
hayvanların 

istihsal 
clld hüceyrelerlnden 

edilen 

BiOCEL ile BESLEYiNiZ 
ve Her Sabah Daha 

•• •• •• •• genç gorununuz 

mek için matlub nisbet dairesinde _,. 
cuddur. 

Geceleri yatmazdan evvel ~ 
Sabahları yağsız beyaz rengindeki ~ 
}on kremini kullanınız. Bu kremde 
hassa - birlı;aç giin zarfında birblftııllllllll! 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilAnllrl 



~Tenım:az SON POSTA 8eyfa 11 

Aklım başımdadır\ BAV ANLAR; ÇOK ÜZÜCÜ 
,,,, ~ ( Baştarafı 9 uncu sayfada ) 

BiR DERTTEN ı~ *• 
Den izyolları 

iŞLETMESi 
Acentelet:: Karaköy Köprübaıı 
Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han TeL 22740 

• 
.... nı ... n Prcksasp - .. .. F E M 1 L nedir ? 
tnişti: sozunu henüz bitirebil- FEM1L kadının aylık ihtiyaçlarında kullanacağı yeni ve sıbht bir tuvalet Kurtuldunuz 1 

- O benim 
1 

~. . " servi yeti ,, dir. Husust bir b8ğla kullanılır. En ince ve en sıkı elbiseler 
lunriur• og um degıldır; senin oğ- altı·ıda görnnmez. Çıkınb ve biçimsizlik vermez. .... 
K_ambız bir kahkah~· attı·. F E M 1 L sıhhidir. 

Ne çıkar? T - FEMIL serviyeUeri sıhhi ve fenni bir şekilde husust bir pamukla ha-
Ya!. .. Akl · am kalbinden vurdum zırlannııştır. Emici kuvveti fazladır. Kanı derhal emer. Asla kurumadığı ··---·, <(---·· İLAVE İZMİR 

Sür'at Postası 
Ya. Ell ı~ı kaybetmediğimi gösterdim gibi, ıslaklık ta vermez. Gayet hafif ve yumuşaktır. Cilde yapışmaz ve d~ 

" crun r rinı ş ıtremedi j'a! ... Sarap ve- riyi tahriş etmez. KADIN HASTALIKLARINDAN VE MlKROPLARDAN 
arap ıstiy ı >:. 

Pinızi b orum .... Yoksa şimdi he- KORUH. 
h ırer bırcr k lb" · F E M 1 L tikti • "le:ıirn "kl a ınızden vururum. pra r. S E R V } E T T E K b ·· t 20 d " ırn Laşnndadır. ÇOnkü gQnün faaliyetine, seyahate, spora m!ni olmaz. Taşıması ve 0~~ P vapuru ugun saa e 

G. lat:ı rıhtımmdun İzmir sür'at pos-Y kullanması çok kolaydır. Bilhassa işe giden Bayanlara şayanı tavsiyedir. 
armki nushamızda ·. El çantal&rında ihtiyat bulundurulabilinir. Çamaşır zahmetlerini tamamile H y G ı· E N ı· Q u E tas:ın.t kôlkarak Cuma sabahı doğru-

u ortudnn kaldırır. c~ İzmir'e varacak ve Cumartesi 16 
Şag"' ım Ahmet PEM1L ve bağlarını bir defa aybaşı ihtiyacında deneme}S:, bntnıı dok- • 1 cıı İzmirden kalkarak Pazar 18 de 

N torların bunu neden tavsiye ettlkler1ni anlamağa kifayet eder. Siz de tec- F E M ı L İ>t~nb.?l: donecektir. Bu postalar on 

--.!kleden: lsnıet Hulusi lrnoeH:~i~~~anede ParfllmOri ve bnynk TnhRfiye mağRZalarında bulunur. \'-1'.s gfü:rJe bır yapıJacaktır. c
4168

> 

----=---------~~~~~~-~~ .............................................................................. ., 
L. -Kadıköy 
_ Nurn.u-;ı 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
'1 
8 

9 
ıo 

ll. 
12 
13 
14 

lstanbul Belediyesi Uanlırı 

Arazi Tahrir Komisyonu Mesai cetveli. 

Tarihi Mahallat 

1/7 /937 ila 31/7 /9'J7 Sahrayicedit 
2/8 /937 > 9 ICJ /'JJ7 Suadiye 

10/8 /937 11 31/10/~37 Bostancı 

1/11/937 > 5/11/937 Kozyatağı 
6/11/937 > 6/12/S37 1çerenköy 
7/12/937 > 1e,112/ro7 MerdivenköJ 

19/12/937 :t 15/1 /933 Göztepe 
16/1 /938 > 31 11 /9:~SJ Zühtüpaşa 

1/2 /938 ı. 18/2 /9:38 'Tuğlacı 

19/2 /938 > 6/3 /!133 Caferağa 

7/3 /938 > 31/3 /~38 (Jsmanağa 

1/4 /938 > 16/4. 1!)38 Rasimpaşa 

17/4 /938 > 20/4 /H3B Hasanpaşa 

1/5 /938 > 4/5 /933 İbrahimağa 
~5 5/5 /938 > 10/5 /938 Mecidiye 

1 

l{nrhı,.~ 11/5 /938 > 19/5 /93S Osmaniye 
lan;ın-.. 'Y l azası içındeki mahallelerin t shrid~ri"le yukarıda yazılı günlerde baş
)onu h~· ~tazı ve ar&- sahiplerinin tasarruf vesikal:ırile birlikte giderek Komis
Si~ılı ~ilendirmeleri bu muktezaya uy gım hare''.ct etmiyenler hakkında 2901 

<!•;o·. J 
0lı.ınu.. zı tahrir kanununa göre takibat yapılm:ık zorunda kalına.cağı il~ 

. •4184, 

~ao ,.. cı,lt 
iı?o ~Nane 
12Qo a ~ydanos 

23400 k~ı nıereotu 
l&ıeo 1 0 1Spanak 
,05o , Prc.sa 
9030 > Kereviz 

23~o > Barbunya fasulyesi 
?::taQ > Ayşek&öın fasulyesi 
207~ > Çalı farulvesi 
1050 ' Sakız kabağı 

50 > Kestane kabağı 
3()Q ' Asma kabağı 

13~00 ' Balkabağı 
3tıfıo :a Bakla 
7325 ' Bezelya 
6~20 , Bamya 

li5no , Havuç 
~oo • Rıröomatesi 

05.too ' Sırık dotnatesi 
15().~... adet :Patlıcan 

** Beherinin muhammen bedeli 

0,55 

0,57 
0,91 
4,28 
2,07 

9,39 
7.98 

10,9.'l 
5.56 
4,32 
8,39 
3 

4,70 
9,79 

11,28 
3,94 
5,02 
6,35 
2,45 

·..ıv kilo Laı 
3'13\ı d ıana 4,05 
8320 ~-ıet Karnabahar 14,03 

l'll o ~--~ · 
450 U\::lllızotu 3,57 

47~o d:ıdc-t Sarmısak 1,55 
13200 a~met Soğan 1.17 
~O et Eng·nar 4,94 

830o • Marut 3,11 
4950 lti; Salata yeşil 0,55 
2975 ° Pancar 2,55 
250 , Dotınahk biber 4,96 
~30 : ~Vri bfuer 5,92 

410() ~ .;ze yaprak S,3f; 
1210 ~~et liiy:ır 3,40 
l>..f'• .ı '·

0 Ebegümeci 4 50 
~~~h • 

llıul-a:nınen ~tanelerile diğer müesseseleri~c li:wmu olön ve yukarıda mikdarile 
~tnıe 1917193:clleri yazılı yaş sebze kapalı :ıa·dla eksiltmeye konulmuştur. Ek-

rtnaınesi 1 . Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
~ laıı)ı Vf:sı;'\:aı.ırn Müdürİüğünde görülebılir. İstekliler 2490 numaralı kanun
d raber tckl'f a ve 1115 lira 46 kuruşluk: ilk teminat makbuz veya mektubile 

he kadar n .. 1
1 ~nektuplarını havi kapalı 731 fm: mı yukarıC:a yazılı günde saat 14 

uı " rru E .. . 
olunınaz illcuır.ene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar ka-.... =-----:_ lB.) (3896) 

lstanbul Vakıflar Direktörlüg"ü ilanları 
~ıy~:~~·::-?;;-;:::~.:.:::...:.:::.::~~~~::.:::::..::::::::.:. ___________ , l , • , Pey parr.sı 

~ L.J<. 
156 '4.? -

377 5; 

ıı 74 "T h 
a t::ıkalede eski Rüstempaşa ~eri Sarıdemir mahallesinde 

~utucular caddesinde eSki 14, yen\ 12-14 No. lu dükkanın 1/8 
hıssesi. 5949 

28 32 Esk 
, •1 Çarşı, yeni Beyaı!-1 m1haHesinde eski Bitpazarı, yeni 
Çaaırcılar caddesinde eski W' yııni 147 Na. lu maa oda kArgir 

'iuı:a l dükkan ıı2 · tı1.1;ı Yallı • ın hıssesi. 5935 
Jtı:ı . ı eınlaltjn .. 1 I 3 &l:nı: :;aat 15 t . on gun arttırmRst u-:atılmıştır. halesi 23/7 9 7 Cu-

e l apılacaktır. İsteklilerin MahlUlat kalemine gelmeleri. 
c4179> 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
31-5-937 ve 3-6-937 tarihlerinde yapılan memuriyet imtihanlarında kazananlar 

İmtihana g~rme Adı İmtihana girme Adı 

No. No. 

1 Bedia Miran 61 Samıye Aycim 
3 Lamia Miran 64 Osman Hulusi Günaçan 
6 Asive Laçmkaya 65 Ke'lı:ın Bcyazıtoğlu 

7 Bekir Uzer 66 Hacu Başar 
8 İbrahim Tamtürk 68 İbrr..him İnce 
9 Hüseyin Coşgül 70 Ferıha Akın 

10 Nedime Öz5oy 72 Ad•l Şatıroğlu 
11 1brd1im Kemai Avan 73 Hayrunnisa Öntalr 
13 Gül~üm Saydam 75 Avni Demiralar. 
14 Re:f~ka Toros 76 Malımut Dmker 
15, Ref:lt Cömert 77 Eırı"ne Pekus 
19 Saa~et Ergöney 79 M. Murat Çamlıbel 
21 MPl-med Dengey 80 Kemalettin Özersoy 
23 F~h;ni Ertan ., 81 M"'"mut Takbudak 
26 Kemal Dülger 82 MeMduh Yalrlız 
27 Mm.affer Vural 86 1smml Hakkı Ersoy 
28 Nez9het Gretmen 87 Orh:ın Denizgeçen 
29 Rahmi Kıncal 88 Faıuk Ybnter 
30 Zi3a Ayagül H9 İSh"'ail Tunalı 
32 Had.ye Angay 92 Nimet inoç 
:i3 Fa hı i Kü~ükylllçın 117 İbr:ıhiın Darcioğan 
34 Kemal Stçmcer 99 Mehmet Giıltekin 
35 Şevı-et Aşut 100 İbrahim Bcigeli 
36 Feyzi Olguner 103 Sıt! •. Şa~ılar 
37 A. CS<>lim Akdoğan l04 AH Hüsnü Üstün 
42 Cerv:al Vardar 107 M~hmct Ali Akbay 
43 Talınn Mert 109 Ziya Tan~uy 
44 Nar. ye 'fonulay 111 Fa1.'let 
46 Kadriye Onkal 115 Salim Gönel 
47 İh!;Cln Erural 118 Münıin Göktürker 
49 M~! med Dalay 124 Sey!t Özçiftçi 
50 Tahı-in Arıkan 127 Rıza Ural 
51 Turgut :Denizman 130 Osrran Kaptan 
53 İbr;:him Çağlıyan 135 Sabahattin 'Iosunoğlu 
54 Ah':net Etensel 136 Cavıt Akbay 
56 Mcvliıt Konyalıoğlu Hl Rebia 
57 Mu~tata Delican 142 Zehra 
59 Hamıt Fev1J Şenol 144 . Zihni 
60 Fahıre Dem!rtürk 

HALK OPBAETI 

Yaz tem•lll•rl 

Yann akşam 

ee,ıkta, 

Aile Bahç••I 

PIPIÇA 
Operet 3 Perde 

HJ.7-37 Cuma akşamı 

Kadıkör Mal• Behç••I 

Fatih Tapu sicil mu
hafızhğından: 
F~tıhte Kirmastı mahallesinde 207 

metre murahba Kirmasti camii arsası ev

k nf ınüdürlCğünce bilmüzayede 500 lira 

brdclle Gaffar'a satılmış ve müşteri na
mına tescili istenilmiş ise de tapu kay-

dının bulunamamasına binaen senetsiz 
tasarrufa1 a kıyasen mahallinde kefil ve 

tahkıkat kra edileceğinden işbu mahal 

Ü7erinde ayn\ hır hak iddia edenlerin ke
şı!' ve tahkikat günü olan temmuzun 

31 inci cumartesi günü saat 13 de evrakı 
müsbitelerlle birlikte mahallinde hazır 
bulunmalaıı veyahut tahkikat gününden 

önce Sultanabmette tapu dairesine Fatih 
tapu sicil m•JhafızJıtma müracaatları ilin 
olunur. (900} 

Dr. A. K. KUTiEL 
Karaköy, Topçular Cad. 37 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: Küçükmendcr r-s islahat cmeliyatı sahasında yapıla -

C3k belevi, cellad ve sağlık kavuşuqarı inşaatı. 

Kc§Ü bedeli: c 130,444> lira c44> kuruş tur. 
2 _ Eksiltme: 28/7/937 tarihinde Paza::-tesi güni~ saat 15 de Nafia Vekaletinde 

Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komi<>yonu odasında kapalı zarf usulile 

y:ıpılac?.ktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
Ş:lrtnamesı, fenni ş:ırtname ve projeyi altı lira el:i üç kuruş hedel mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istcklil erin 7772 lira 23 kuruşluk muvakkat 
t~minat vrtmesi ve 50,000 liralık Nafia su işlerini taahhüt edip muvaffakiyetle 
bitirdiği ve bu kabil su işlerini başarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafia 

Vekaletin~en alınmış müteahhitlik vesika.:.mı ibr<:z etmesi. İsteklilerin teklif 
mektuplarmı ikinci maddede yazılı saatte'l bir saa~ evveline kadar Sular. Umum 
Müdürlülfürıe makbuz mukabilinde vermeleri lfızımdır. Postada olan gel!ıkmeleı 

'"" 
kabul edilmez. c~:t 

Satıhk Kaşe Makinaları 
Son sistem eczacı güllacı imaline mahsus havagazı ile işler 

müceddet 8 büyük parçadan mürekkep Alman fabrikası mamula
tından bütün tesisatile itler bir vaziyette makineler satılıktır. Gör

mek ve görüşmek arzusunda olanlar tahriren BASiRET HANI 31 

numaraya müracaat edebilirler. 

Posta T. T. fabrika Müdürlüğünden: 
Fabrika bahçes-inde teraküm eden tahminen 20 tc-n rnikdarında hurda demir 

16/'i /937 <'uma günü .saat 15 de pazarlık la satıi.ac:ıklır. 
Beher tonun ıvuhammen bedeli 8,5 lira V"' 20 tnrıun teminat: muvakkatcsi 12 

Hra 75 kuruştur. Taliplerin muayyen gün v~ saat'~ S:ılkım~öğütte Posta T. T. fab

rikasındaki aiım satım komisyonuna mü racaatlaTL •4134• 



il .. ,,. 

~ 
SAYIN 

SON POSTA 

• • 

dan tamamen taklit eduea~ 

mümkün değildir. Hazımsızhll. 

de yanmaklannı, ekşiliklertnl .,. 
annit inkıbazlan giderir. AAu 
sunu izale eder. Umum! bayatllL 
tizamsızlıklannı en emin mrettl 
lih ve insana bayat ve canhlık 
§eder. 

INGILtz KANZUK A!A...t~-

Türkiyede sanayün ne derece ilerledijini ıöstermek için ana toprağmuzda Türk vatandaşlammzuı elile halis İsveç çeliğinden yapılan 0.10 milimet
re inceliğindeki .HAKtıd RADİUM• h'af brçaldarile 0,13 milimetre inceliiinde halis Alman çeliğinden yapılan •EMİR• traş bıçaklarım muhterem hal· 
kımıza tavsiye etmekle müftehiriz. · 

Mezkitr •HAKİKi RADİUM• ve •EMİR• trq bıçaklanımz birer birer kontrolden geçtiği için hariçten gelen ecnebi trq bıçaklarmdan çok tistün ve 
hem de ucuzdur. Artık edlebi trq bıçaldanna kat'iyyen ihti7aç- kalmamıştır. 

SAYIN VATANDAŞ: Unutma; Yerli mah kuJlanmak memleket borcudur. Çünkü paramız dıprıya gitmediii gibi yerli Türk ifçilerimbi übl koru· 
mut oluruz. 

Kanaat hisıl etmek için bir tecrübe kilidir. Heryerde sorunuz ve alıp güle güle kullanınız. Senelerdenberi Jenenmit eo ı 

Fabrikası : R A D 1 U M T 1 C A R E T H A N E S 1 , lstanbul • Galata ll uaçtır. Eczunelerde 
ismine dikkat 

C>qumusa eadclesi 104/ 106. Telefe: 42871. Te)poaf: Badium • lstanhul, posta kutusu: 1313 ._ _____ _.r, ALGOPAN 

• 

TEMMUZ AVI 

ÇEŞiTLERiMiZ 

Pl.JAMALAR 
3. •o Liradan itibaren 

• • 
ELDiVE NLE R 
2 Liradan itfbarerı 

eAPKALAR 
2•80 LINdln .. ,... 

ÇORAPLAR 
28 kuruttan itibaren 

VERLI MALLAR 
PAZARLARI 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
L - İdaremizin Cibali fabrikan ile Kutu Ubrikan arasıMJe. pazarlıkla beton 

yol yaptırıl"caktır. Keşif bede1ı 917,81, muvakkat teminat (68,84) liradır. 
n. - Paıı·.arlık, 16/Vll/1937 tarihine rastlıyan cuma günü saat H de Kaba

ı.-.tta Levazım ve Mübayaat şubesindeki ~lım komisyonunda yapılacaktır. 
nı. - Şartname!er parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
iV. - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen glin ve .. tte ~ '1,1 gilvenme pa-

lhlariyle birlıkte adı geçen komısyona ıelmelert illn olunur. (3858) 

l Kızılcahamam da 
buyuk pehlivan güreşleri 
16 Temmuz günü Yeşil Kızılcaha

maına sevgili Atatürkümüzün ayak 
basıp şereflendirdiği günü tes'it et
mek iuere T. Hı.va Kurumu ve Kızı
lay şubeleri tarafından bir pehlivan 
güreşi tertip edilmiştir. 
Başa· (150), başaltına: (100), bü

yük ortaya (50), kiiçük ortaya: (30), 
ayağa: (25), desteye: (10) lira mü
kafat verilecektir. 

kazanan 

uatleridir. 

aer r•rtt• ara,..... 
~- llS birinci mllklfat. ---

YALNIZ 

BAKER m•l•z•l•r1nda 
Her cins ve her renkte banyo 

kostümlerinin ftl1 zengin çeşldle

riı.i her yerden mOsait terait ve 
ter keseye elverişli fiatlarla 

bulablllrsiniz. 

Çil ve lekelerin için 
yalnız 

Fazıl çil UAcı 
na lübar et. 

Sem Posta Mat.._ 

Netriyat Müdürü: SeliJn Ragıp EMEÇ 

s. BaılıP QOÇ 
IWdPLl1ldı A. Ekrem 'UŞAKLIG!L 

I · Ha~:!~n ?u~!!Uaa ~'!!!!~m~t~!.~ 
Dilek klğıdı ve vesikaları ile Temmuz b~langı~ından Ağustos sonuna 

okull baı vururlar. Okulun bulunduJu yerin dıştnrla bulunanlar dilek 
ıle vesiknlarını posta ile okula gönderir Jer ve alacaklan karşı~a göre 
ede:-lE'r. 

Madde 86 - Hava Okulu gedikli kısmı na girmek şartıan tunlardır: 
A -- Türk olacak. 
B - Orh mektep cLlae .Uizinct 8lDlf > tılttillni bıtirmi§ en az 17 ve • to' 

y~ında olruak. 
C - S!hhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerjnde kullarulmala elverifll 

ğurıa dair mütehassıslan tamam olan bir hastanede sıhhat heyeti raporu 
Doy 1,8ı den a~ağı olmıyacattır. 

Dışıl!ldn bulunanlar: 
Bubmduklan yerin askerlik tubeaine müracaatla muayeneye g&ı~ 
Tam t~~kilatlı &lhhi heyet bulunan yerlerde o yerin en büyük 

müracaatla muayeneye pderilirler. 

D - Ablikı sağlam olduJuna ve hiç bir surette sutlu ve mahkGm oın-• 
dair bubnduğu yerin Emniyet Müdilrlii ğünden veya polis tamırlijindan 
vesika göstermek. 

E - MeUebe alınacak okuyucular, gedikli ~rbaşlu hakkındaki 2505 aJlb 
J'.IUr ırucibince muamele aöreceklerlnl, mektebi bitırdiklerinde 12 yıl -nıı~ 
hava gedikli erba! olarak vazife göreceklefini taahhüd etmek. 

F - Melrtepçe yapılacak seçme imtih 3nda bzanmak. 
H - İstekli adedi çok veya imtihanını kaz.lnımlar abnacak mikdardan 

olıırEa huıı.!arm içinden Riyaziye bilgileri dalı.a iyi ve yabancı dil bilenler 
len!'.'. Hava mektepleri okuyuculan askert lis&ler (\kuyuculan gibi yedidJlr 
giydirilir. Kitap ve diğer ders için llzım ol3r~Jar parasız verilir. • 

V - Hava okullarına kabul edilenlerd en birinci ~·nıfı muvaffaldyetle 
Jer arasından, kabiliyetlerine göre, uçuı:u, m3k!r...st, telsiz, fotolrafçı, alll 
bombardıll'ancılığa ayrılırlar. c4056• 

agiP,.HEZLErBAŞvı DIS,. KIAIKLIK 
BUTU N Ac\Rı LAAI DİNDfltlA. • 

Kadık6y V•kıflar Dlrekt6rlUOU 

Göztepeae Hat boyunda 12 No. dükkAn. 
Göztepede Hat B'Jyunda 10 No. diikkin 

Kartald~ Mt'şruta altında dükkin. 
Beylerbeyinde Çamlıca C. 60 No. ev. 
Usküdarda R. Mehmetpqa Dotancılar C. 94/1 No. dükkan 
Anarlolukavağmda cami yanında 2 odalı ev. 
Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerler 938 ser.esi mayısı sonuna ~ 

taya verilmek üzere açık arttırmaya çıkanlmı§hr. İsteklilerin ihale ,as6 
U/'f/937 Perşembe gQnil aat 15 de Kadıköy Vakıflar MüdürliliüJle 
lan. (40l'2) 


