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19 3 7 5 KUR US BAŞ MU HAR R 1R1: AH M.E T EM t N YALMAN 
30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruttur. 
10 kupona mukabil bır 
cüz 7 ~ kuruştur. 

• 
enı 

Kararname 
' 

Tatbik 
Neşredildi 

Kontenian Sistemi Kalktı 
Memnu Esra listesi .Mülga 

Hatay Rejimi l 
B . ~ 

. ugün ~ 
. ilan Ediliyor ~ 

deaa~ 13 (Tan muhabirin-: 
11 llo.."°; Snriye Yüksek Komlse- ~ 
hh de Marteı bugün Antak· ~ 
&Qn~hnlştir. KomJser, Hataym ~ 
~ I' Cemiyeti tarafından 
ll&ıa fıd edJıen yeni rejimini yana ~ 
lire ı.~ir. Bu arada Reyha
ecllıeıı -.aeJeri esnasuıda tevkif 
~. l'iiı-kler de tahliye oluna-

Müzmin 
Harp · 
Yaıiyetf eri 

~ 

O .. 1-ıet Emin YALMAN 

":)'ada Yeni bir moda pey
deıı h a oldu: Harp ilin etme-
~•ıı~ et.ınek. •• Bugünkü i.tik· 
"1~ ta._ bundan açık bit ali· 

<lii ..... ~ur edilemez. 
-•un b' . 

)etde •rınde filan ve falan 
"ıi)e ı,._~akerler biribirini öldür 
~ lh-~lıYorlar s··tü· · lık ~ı · u n ınaan 
~e ke.ıd·~an endite ile bakıyor 
ılıltla ~ endine soruyor: Tat· 

)' ao Pan&cak bir hadise mi, 
ı._ l<ocalt\ nıuz bir harbin batı mı? 
·~rbj an bir ı 
~lllt hiç ilan . talyan - Habeş 
~I ltla.na .

1 
edılmeden, yani hu-

iltı an başı ıde harp mahiyetini al
tu ltıaını da 1 ve bitti. lspanya.da 
tıe'Pt harıbı e"Jetıer umumi bir Av
ıe,..,._~tşı bin~ tutuştular. Biribirleri· 
ı_·~ ta:;-" n erce gönülJU asker, yüz-

l>all ,, are ve t .. . 
do\>'il Ya top k op gonderdıler ve 
le1te tlUJer. ~a l~ında boğazboğaza 
~~ tlerın d Ynı zamanda ayni mem· 
tt le?'f de d :vı.et adamları ve ga
ciô ettiler FoVUş Vaziyetine milraca
ia ~n ~e b~k.at askerleri biri:,irile 
ler dU.rnanıık rı~rlerine açıktan açı
"lti lrasınd gosteren bu memleket-

h Yeu ~.resınen hiçbir nevi harp 
~ele l:.Jza~s ohnadı. 
~ .taınanıi) Şarktaki harp m.ikrop
bi t1r. aUr e ınUzınin bir hale gel
~ 1tt-kaa1 ~da. harp vaziyetlerinin 

aıı da h esılıniyor Fakat hiçbir 
arp ·ı-

1 an edilmiyor. 

'f aınız M 
gj da M ançu - Rus hududun-
lar \'e efendis~~lu hUkumetinin himi
l}ıa atasında 193~ Ja~onlarla Rus
~ lll 40() hud senesındenberi ta· 

llıe•- . Ut ha· d' · efe • <\ kı Ja ısesı olmuştur. 

b hır k Ponlarla Ruslar 'k' .. 
~a . ere birib· . ı ı gun-

l'a h? bıtibirle . !~e Jaldınyorlar, 
ld' rını oldü .. 

t<!lec 1se konu ruyoz:lar. Son-
l>lı ek had· §Uluyor, kapanıv~ 
~ı.ın . ıseye k .,. , 

J rnuddet adar, yani iki '!Uç 
aı:ıo 1 SUih de ' 

>l~eı arıa Ci . vaın 1· tinı k te seneıerdnlıler :nrasınd v 
kit ı içınde d enberı ayın . 
lu" lttuhare"- e:vazn ediyor. v. 

Yor bo ucler ·. 
) . Ykot h uyor, 

~a-t h k ketle ' 
u u ın. 

.. f Ar 

.. 

it. Celal Bayar, nutuklarından birini söylerken .• 

lktısat Vekilimiz 
enı eıım için 
izahat Verdi 

(ANKARA, 13 - TAN MUHABiRiNDEN) 
lktııat Vekili B. Celil Bayar bugün (dün) öğleden evvel ga-

; zete muhabirilerini kabul etti, kendilerine yeni ithalat rejinıi 
hakkında çok etraflı malumat verdi. Vekil ayrıca, Türkiyenin 
iktıaadi ıiatenıini de en genit manasiyle anlattı, mühim iktıaadl 
meseleler Üzerinde ehemmiyetle durdu ve gazetecilerin sorduk· 

ları muhtelif suallere açık ve derin bilgilere dayanan cevaplar 
verdi. 

YENi REJiM 

Türk-Rus 
·Dostluğu 
Karşısında 
Moskova Gazeteleri 

Buna Geniş Yer 

Ayırıyorlar 
M'o«kova, 13 (A.A.) - Sovyet mat 

buatı Türkiye Hariciye Vekili Rüştü 
Aras ile Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 
nm Moskovayı ziyaretine sayf alarm
da geniş bir yer ayırmaktadır. 

b:veatiya gazetesi, Rüştü Aras ve 
ıtkrll 1'aya'nm resimlerini ve tercü-

-mwt fi-= ... 1'9'~PM'-
Jiı11We dl • 

'Tllridyenin bu mümtu siyaset a
damlannm Sovyet Rusya hükfimet 
merkezine gelişleri iki mem~ket ara 
smda an'ane halini alan dostluğun 
yeni bir tezahürüdür. Hakikaten 
sulhçu olan birçok devletler bu dost
lukta iyi komşuluk milnasebetlerinin 
bir numunesini görmekte tamamiyle 
haklıdırlar. Sovyet • Türk dostluğu, 
siyasetleri sulh ve mütekabil hürmet 
azmine istinad eden memleketler a
rasında mUnasebatm nasıl inkişaf et
tiğini ve resanet bulduğunu göster
mek itibariyle mükemmel bir misal 
teşkil eder. 

(Arkası 8 incide) 

Binicilerimiz B. Delil Bayar, bu uzun izahatı ara smda de\•1etler1e olan iktısadi mttna
sebet1erimizin seyrini, ink;şaf yollarını anlattı ve: "Türk ekonomisi gtin· 
den güne genişlemektedir ,.e ekonomimiz en sağlam prensiplere istinat Av da 
etınektedlr. Bugün ilan etmf'kte olduğumuz yeni rejim, pek az mllletJe~ rupa n 
nasip olmuş bir olgunluğun ifadesidir. Bir ~.ok milletler bizi gıpta ile ta· 

;;~;~Rd:edi Döndüler 
B. Celil Bayar perşembe gününden itibaren tatbik mevkiine gire· 

cek olan yeni ithalat rejiminin esaslarını anlatırken, Kleringle bağlı ol
duğumuz. kendilerile yüzde yüz muvazene esasile anlaştığımız ve ken· 
dilerine . aldığımızdan fazla mal sattığımız devletlerle olan anlaşmala
rın bakı . ~almakta olduğunu, yalnız bunların ithalat şekillerinde lehte 
bazı tar.Iılat yapıldığını söyledi. Umumi kontenjan listesine gelince; B. 
Vekil bunun kaldırılmakta olduğunu, memnu eşya listesinin de ilga edil
diğini anlattı v~ il~ve etti: "Muhtelif anlaşmalarla bağlı olduğumuz ve 
yine de yüz?e Y~nnıden yukarı döviz payı bırakan yerlerden gelecek bil· 
tiln eşya, gilmrUk resmi verildikten sonra serbestçe ithal edilecektir.,, 

DÜSTURUMUZ: 

Roma, Paris ve Londrada yapılan 
beynelmilel atlı müsabakalara iştirak 
eden süvariJerimiz dün akşam saat 
21 de, deniz yoluyla şehrimize dön I 
diller. A vrupada bulunmakta olan 
süvari müfettişi General Şemsettin 
de ayni vapurla Istanbula geldi. 

Süvari sUbaylanmız Avrupada bü-. 
yük muvaffakıyetler kazanan arka-1 
da.şiarını bir motörJe kızkulesi açık
larında karşıladılar. Galata rıhtımı 
da mert binicilerimizi karşdamıya 

gelmiş olan çok kalabalık bir halk 

lktiS. at Veki~~un beyanatı arasında kütlesile dolu idi. Süvarilerimize bir 
esas iktisadi prensiıbimizi k b k ti 

de "öyle hüli.sa etti: ço u e er verildi. 
v al Ekip şefi ve binicilik mektebi ko-
"- Malımızı anın malını almak,, düsturunu muhafaza ediyoruz. Ve 

nihayet bu suretle malJannuzın satışını ithalat mukabilinde taahhüt al· mutanı yarbay Saim kendisile görü-
nna aldırmış oluyoruz.,, şen gazetecilere dedi ki: 

Manfuri cephainJeki Çin orJıuunJan bir mülreu .. 

Çin • Japon Harbi 
Büyüdü, . Dün Uç 
Çarpışına Oldu 
Cepheye Yeni Kuvvetler Geliyor, lngiltere 

ve Amerika Müdahale Etmiyecekmiş 

(EN SON RADYO VE 'AJANS HABERLERi) 

Londra, 13 (TAN) - Şimali Çinde vehamet artıyor. Çin ve Ja
pon kuvvetleri bugün de tiddetli bir muharebeye tututtular ve ~ 
ticede Japonlar Hengtey istikametinde çekildiler. 

Bugün iki taraf arasında üç tiddetli çarpıtma ohnuf, Çinliler Pe. 
kini korumak için kuvvetler ıevketmitlerdir. Japonlar da Mançu
riden durmadan taze kuvvetler getirmektedir. Artık ıulh ümitleri 
suya dütmüttür. 

1 

Seil'den 800 metre cenupta ~ir şi• 
mendifer istasyonunda çarpışmalar 
olmuştur. Formozadaki birkaç Ja
pon harp gemisi cenubi Çin limanla-
rına doğru hareket etmıştir. Bu li
manlarda Japonlara kar§ı §ıddetli 
kin beslendiği görülüyor. 

Japonyanm azami şiddetle har&
ket edeceği bildirilmektedir. Meclis
teki Japon fırkaları hilkümete mu
zaheret edeceklerini söylemişlerdir 
Bir taraftan muharebe devam eder~ 
ken diğer taraftan müzakereler ya
pılmaktadır. Nankindeki Japon mas
lahatgilzan ile Japon askeri ve de
niz atqeleri Çin hariciye nazırım zi-
yaı;et ederek Çin ordularının hareket 
len hakkmd~ maJUmat istemişler ve 
Lukuşin hadisesinin iyi bir §ekilde 
kapanmasına mani olacak her ha.re-
k~te mukabele edeceklerini söyle
mışler, buna mukabil I"':- h .. 

~uı ancı ye 
nazın, Japon askerlerinin Çin top-
raklarm~a serbest hareket ettikleri 
sıra~~ ~n askerlerinin Çin toprak· 
lan uzennde tıK hakkında yap lan harekeiler 

- ınalümat vermenin abes ol-

Yeni kararname hükümlerine nazaran esasen ithali serbest olan kısım "- Biliyorsunuz ki, Türk süvari 
halile devam etmekte, lisansa bağlı kısımların ithalleri tamamie serbest ekibi ~-u sene, Roma'. P~ris ve . Lon
olmakta, ithali me.~nu. olan kısımlar ile kontenjan listeleri bertaraf edil- dra musal5akalanna ıştırak ~ttı. 
mekte olduğuna gore, ıthali memnu olarak rt d h' b' kal At sporunu tanıyan ve takıp eden-

lt'>• [/ ktısat Vekil imiz in ° a a ıç ır şey mıy~r.. !erin takdir edecekleri veçhile A vru-

Diın de Topçu aJayımızla Piyade a 
}aylarımıza merasimle sancağımız tes 
Hm edildi. Tafsilat ve resimler ikinci 
sayfadadır. 

dugunu söylenııştir. 
lNGILTERE VE AMERiKA 

Bu .. M 
. gu~ ister Eden Japonya ve 

Çın sefirlerini kabul ederek Ingilte-

____ <Arkası 8 incide) J 
,,_ . h l A ~zun beyanatını burada mulıabın· pada 21 yerde yapılan beynelmilel 
mız kısm~n u aaa etmıf oluyor. Bu rok mühim beyanatın konkurlar içinde m!nilerinin azame-
latn metnı 0 't"ncu •aylamızclaclır.] tini ve parkurlarmın zorluğu itibari 

I ·' YENi KARARNAME le bu .u~ s~~a en ~aşta gelirler. Lon-
~ " . . dra bırıncldir. Pans ve Roma onu 
.,.. ~nkü Reımı Gazetede ıntıfar ed~n genel ithalAt k farksız olarak takip ederler. 
~~i yarından itibaren tatbik mevkiine 0 _.m kt d~ yara.~ Türk ekibi bu sabalan ilk defa o-

dd dd 
•-y e e ır. enı aa- 1 k .. il . . 

amenin ma e ma e tam metni bu .. 8 . . ara gorm !J ve çok kuvvetlı ekıp-

d d 
ıun ıncı aayf a- Ierle karşılaşmıştır. Buna rağmen 

JflZ a ır • I!- (Arkası 10 uncuda) 
,., 

Londra Elçimiz 

Dün Geldi 
Londra büyük elçimiz B. Fethi dün 

akşam Romanya vapurile Köstence
den şehrimize gelmiş ve akşam üze
ri Floryaya giderek Cilmhurreisiıniz 
Atatürke tazimlerini sunmuştur, 

Celô.l Bagar 
lzmirde 

Ank • ara, 13 (TAN Buhablrinden )-
~konorni Bakanımız B. Celil Bayar 
~ akşlm lzmire hareket etti. Birkaç f1? ~ lstanbula geçerek bütün 

ktisadi müesseseleri teftiş edecektir. 



2 ~=========================================~AN 
Kerkükte Bir Bayram Günü 

Bütün Kerkük halkı, vekillerimizi wörmek için i•tayona 
alıın ediyor .. 

Vilayet Sıhhat Mecliıi, dün Vali Muavininin Reiıliğinde top
lanmıf, tehrin ııhhi vaziyetini gözden ıeçirmittir. Komisyon bu 
arada tifonun aeyrİni de tetkik etmit Eminönü ve Fatih kazal 
.. dek. b , arı 
ıçın ı ütün haDun mecburi atıya tibi tutulmasına •----. . ~ver-

Hariciye ve lktısat 
Vekilleri Kerkükte 

m:9tır. 

20 yeni valıa 
Son 24 saat içinde yeniden 20 tifo 

vakası daha görülmüştür. Ayni. müd
det içinde aşılananlar 28446 kifidir. 
Fakat, birçok kimselerin birinci aşı
ya geldikleri halde ikinci aşıyı yap
tırmadıklan görülmü,tür. Bu takdir 
de aşı tesirsiz kalacağı için halka 
muhakkak ikinci aşıyı da olmaları 
tavsiye edilecektir . Masll Karşdandı? 

• 
B. uıün Moak.ovada bulunan Hariciye Vekil:miz B. Rüttü Araı, Kadıköy nuuz hil Tifonun en hafif hüküm sürdüğü 
ı~rs-~uz ki oraya ı~tmeden önce Bajdat ve Tahranda kaldı. yer Kadıköy ve civandır. Halbuki, 

~. Ruttü Aru ~e B. Celil Bayar Bağdat ıeyahatleri eınaıında Ker- bütün bu havali aU.9UZluktan fiki.yet
laikten de ıeçttler ve orada hararetle kartılanddar. Kerkükten al- çidir. Ve pislik yüzünden tifonun bu
dıfımız •u mektup, biraz ıeç te olsa, bize vekillerimizin orada na- rada da kendini göstermesi ihtimali 
ad bir doıtluk havası içinde karfılandığını anlatıyor: v~__ı:dır. Elmalı suyu, belediyeye geç-

KerkUk, (Hususi) _ Türkiye Dış. tıgı halde bu mmtaka bir ttlrlll bol 
bakanı, Rtlfttl Arasın ve llrtısat Ve- suya kavu.'8mam§r, hatti. eskisine 
kili Celil Bayarm, Kerküke geleceği n~za~an bır hayli de azalmıştır. Bele-
pn, bir bayram günü oldu. diyenın bu~u gözönünde tutarak vak 

Daha aabahtan bütün tehir ayak. tinde tedbır almam çok yerinde bir 
lqmıt, dükki.nlar bir Pa'Zar gününde hareket olacaktır. 
aauğu gibi kapatılmıştı. Halk uçsuz Solıala bıralrılan ~pin 
\ucaksız kafileler halinde davul zur- Şehrin temizliği ile ali.kadar diğer bir 
nalar çalarak yollara dökülmüştü. mesele de şudur: 
Her tarafta pnlı Ttlrk bayrağı dal. Bir çok imali.thanelerle, bina ve 
~yor, herkeaiıı ytlzünde hudut- dükkinlarm çöpleri aqam üzerleri 

bır neşe ve sevinç ali.metleri gö. bu gibi yerlerin kapısı önüne bırakıl 
se çarpıyordu. Kalabalık mtitemadi. maktadır. Bunlar, ancak l&baha kar-
Jen: şı çöpçUler tarafmdan buradan kaldı-

.. _ Y"'881D ftrldye, y....- nlmaktadır. Arada geçen zaman içe-

Kaldırım 
Yerine 
Asfalt 

HaDmı karlJdan brtıya muayym 
yerlerden geçmeleri için tetkikler de
vam ediyor. Emniyet 6 mcı şube mü
d~rlUğll, bu hususta belediyeye yeni 
bır teklifte bulunmuştur. Bu teklif 
kabul edilirse, geçit yerlerindeki kal
dırımlar eökülerek birer metre genif
liğlnde ufalt dötenecek ve asfaltın 
Usttl boyanacaktır. Çünkü kaldırım 
boya tutmamak'..adır. Belediye bu tek 
lifi tetkike ball&IDJ§tır. Altıncı 111be 
mUdtlrıntD, te)ırimbdeki ana cadde
ler4e halkın kal'lldan k&rflY& geç • 
meleri için de 380 yer tesbit etmlftlr. 
Bu yerlerin ufalta çevrilerek boyan
muı tekllfl kabul edllinıe, ay bqm
dan itibaren ipretlenme itine bafla
nacaktır. Bu mesele halledildikten 
10nra da halkm ana caddelerde mut
laka gittikleri istikamette sağ ciheti 
takip etmeleri uaulll kabul edilecek
tir . 

A~ Y&fUlll laöal, Y8fUlll l riainde kedi w köpekleı- bu $Öpleri 
KM~ Aru. .. " dafrtmakta ve içlerine glren:JL u3ua.· Arfcachlıını 
Diye. i>ağrıoıyor,"'i>u jçıen gelen hay maktadır. Böylelikle her çetit mik- . '"-

.. . ıpalarm ardı arkası kesilmiyor- rop alan bu hayvanlar batb oldukla· h~ -~= .;utanğıre:~e ıora~ ~ Hallı küme küme i.tikbal n evlere dönünce her tarafa bulafbr og u ı a ır yara 
Gbe1 bir gündü. Parlak güneş, her h l·::..-.1 maktadırlar. Belediye, bunu önleme• get~. lamail, KUçükpazarda 

taraf altmd k1 bo. rd cızır ... u ... a için çöplerin açıkta blmamaamı te- arkaWllt' Hamo tarafından yaralan-
- b ~ "1 ~ ';:;:bu. min edecek bir tedbir olmalıdır. llllflır. llllddelumum!Hk tahkikata el 

. n agr11a ç_agnşa, COI ır ı kayınut ve Tabibladil Enver Karanı 
) ete içınde çıkan halk denizi, nihayet Hamallar Vapurlara hastaneye go··nd k t • btıtUaı sokaklan doldurarak Dara. ' Çarp11an Vapurlar tırıniştir. erere muayene e 

ınan'la, Kerkük'ü biribirine bağlıyan Kadar Giremiyecekler Burgaz ve Kadıköy vapurlarmm 
peyi doldurdu. PRAG ONIVERSITELILERI 

Yaya gidenlerden başka, oradan Belediye, vapur ve trenlerden çı- çarpışmasına ait kaza tahkikatı he- Bu sabah Prag üniversitesine men
sup seksen talebe şehrimize gelmiş 
ve kartılanmI§tır. Çek talebesi, dün 
öğleden aonra Univenriteye gelmiş, 
Hayvanat ve Nebatat Eıı.atitUsilnü 
gezmi§tir. 

bir otomobil kafilesi de misafirleri kan veya giren halkın hamallar ta.· nüz neticelenmemi.ftir. Kaptanlar, ra
karplamak için yola çıkmı§tı. Bu ita- rafından rahatsız edildiğini görmüş, porlannı ancak bugün verebilecekler
filede tam 242 otomobil vardı. bunu önlemek için t!'.ln zabıtaya e- dir. Burgazm yaralan dün kapatıl

Kartılama töreni Daramanda yapL mir -verilmiştir. Bu sabahtan itibaren nuştır. Bugün tekrar sefere başlıya
laca)rtr ·. Bakanlan getiren otomobil. tren ve bifnassa vapurlardan evvela caktır. Kadıköy vapuru da cumarte-
ler Daramanda durdu. eşyası olmıyan halk, sonra elinde baş ıi gt1ntl hawzdan çıkacaktır. 

ıw.tU Araa otomobilinden inince, kalannı rahatsız edecek derecede ba· 
lterldlkUn ileri gelenlerinden olan vulu veya yijkü olanlar, daha sonra 
Neftçi B. Nizun ile kucaklaştı ve ö- da hamallar çıkacaktır. Vapurlara gL 
pUtttl. rerken de bu sıra takip olunacaktır. 

Bunu gören halk dayanamadı, her. Vapurlar yanqırken hamallar va
JrM bakanlarla görtlfDlek onların ses purlara girmiyeceklerdir • 
lerini duymak iBtedL 

Pis Bir Sokak 
Temizleniyor 

Bakanlar, yolculuğun verdiği yor
pnluğun tistüne bir de bitip tükenmi 
fen bir milsafaha yorgunluğuna seve. 
rek katlandılar. Ahaliden bazı yaşlı 

Maçkadaki Hacı Mansur sokagınm 
- Yoruldular, ayol artık rahat bı. pislik içinde olduğunu ve çöpçülerin 

rakm, diyorlardı. bu sokağa muntazam gitmediklerini 
Fakat halk öyle COIJkundu ki ini&· bir okuyucu §iki.yeti olarak yazmıt

fa davet ancak polia vasıtuile yapıla. tık. Vali ve Belediye reis vekili ŞUk
billyordu. rü, bu ne,riyatımızla derhal ali.ka-

N'ıhayet kafile otomobillerle Ker. dar olmut, bu aokağa giderek tetkik 
k&k'e doğru yola çıktı ve eehrin lerde bulunmUf, §iklyeti haklı göre
methallnde Vekiller otomobillerin- rek bu dakta pisliğin kaldnılma
den indiler. Rü,tü Araa oradaki aa- sı için emir vermittir. 
kert latayı teftiş etti. Bando latik
W Ma.rtmı çalarken herkes se1i.m 
durdu. 

Bundan sonra Bakanlar tekrar o

Keriman Halis 
Yakında 

Türk E.erleri Serıiıinde 
Atatürk Büıtü 

Dolmabahçe sarayında açılacak 
"Türk eserleri,, sergisine konmak U
zere dt.ilı Almanyadan AtatürkUn btl· 
yük bir büstü gümrUklere gelmiş ve 
derhal muamelesi yapılarak Tarih 
Kurumuna gönderilmiftir. BU.it 1.5 
metre boyundadır. Granitten yapd· 
DU1tır· .. 

T ARIH COCRAFY A 
KURSU 

• 
O alvenite talebesinden bir ka

file 21 .patoeta bmire glde
eektir. 

• 
E )1lpten geçeıı bir ana boru pat 

ladılı 1çm dün tstaabut ya
kau &Ullus kahmt, geç vakit su veri· 
lebllmlttlr. 

• 
Ş imdiye kadar Bayrapap. göm 

' 
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DavatpaftU/a e Selimiye-
elıi ilıi ola tlün bii· 

mer......,e yeni alay 
sanctılılan'ferilJi. Af'liula
ki ruimlertle bu iki mero
amJen birer intiba görü· 
yoruz. 

DauutP'lf"da toppılanmu önJe yeni alay ~ olJufıı 
halJe •~it raminde •• 

Dün de iki 
Alayımıza 

Sancak 
Verildi 

Dilll u.bah Davutpapdaki 
cl topçu alayına bü.yük me·-··
aancağı verilmittir. Topçu aske 
meraaimden önce atlan top ...... .--
rma koşulu bir halde kışlanın 
danında yer almJtlardır. Saat 11 
ordu kumandam Orgeneral F 
tin Altay, Korgeneral Cemil 
Tümgeneral Osman Tufan me 
yerine gelmişler ve topçulan 
etmitlerdir. Bundan sonra yeni 
cak kIJladan çıkanımı,, bando 
ili mal'§Dll çalmıırt.ır1 Buradan me 
~~ 1t•~.gıw.~~•" 

Selimi,edelri rner.untle alay lıo- general Fahreltatn, ~rtıay san 
• al m alay kumandanına vermlt ve 

mutanı yenı ay mncaiun ta- lan .. 1 ;.-.;. 
l
. soy em"l~ : 
ım alıyor.. ••- Btriııcl topçu alayı kuman 

Muzaffer, milletimizin timsali 
bu sancağı Büyük önderimiz 
na aize vermekle bahtiyanm. 
alaymum bu bayrağın günleri 
da çok 1tüyük muzafferiyetle!" 
nacağma eminim. Yeter ki, BU 
Atatürk ba9ımızdan eksik olm 
Milletin emanetini ıize teslim 
rum.,, 

Buna, kumandan heyecanlı bit 
t:ukla cevap vermiftir. Geçit 
den eonra merasim nihayet b 

Deniz Ticaret müdürlüğü Aksu va- tur. 
puruna alınan fuJ.a yolcu meeeleai öğ'leden sonra da Sellmiyedeıd 

Fazla Yolcu 
için Bilet 
Verilmiyor 

etrafında tahkikata başlamıştır. ilk alayımız& büyük merasimle 
olarak fazla biletlerin nuıl atıldığı lay aancağı verilmlttir. 

Denizyollanndan sorulmuştur. Anla
şıldığına göre, biletlerin acentellkler
den başka nhtım üzerindeki seyyar 
gişelerde de satılması adetlerini kon
trola imkan vermemektedir. 

Bunun önüne geçmek için, bundan 
sonra yalnız Istanbul ve Karaköy a
centeliklerinde bilet satılacak ve ge· 
milerin istiap hadlarine göre numara 
sıraaile verilecektir • 
Diğer taraftan, pazar günleri A

kay ve Şirketi Hayriye vapurlarına 
fazla tehacüm olduğu için buna kartı 
da tedbir almacaktır. Sıcaklar dola
yısile bütün yolcuların güvertede top 
lanması tehlikeli görUlmtlfttlr. Buna 
karşı çare olarak vapurların alt ka
maralarında da serinlik tertibatı yap. 
tırılacaktır. 

BiR KAMYON CUMBAf 
ÇARPTI 

obillerine bindiler. En öndeki o
tomobilde B. Rtlfttl Araala Kerldlk 
mutuarnfı bulunuyordu. ikincide, 
B. CeW Bayarla, polia müdUrll, U
cUnctide B. Tahir Latft, Tahran elçi
mb ve Irakm Ankara elçiai Naci 
eevtet vardı. 

Evleniyor 
1933 eenesi dünya güzellik kraliçe

si Keriman Halla, yakında evlenecek 
tir. Keriman Halisin müstakbel efi, 
dahiliye mUteh8.8818larmdan doktor 
Orhandır. Düğün on beş gün kadar 
sonra yapılacaktır. 

Mualllmler için tertip edilen kurs
lardan tarih ve coğrafya kUl'llU. dtln 
ü üncü ilkokulda Yükııek Mualllın 
Mektebi mUdUrll Hlmit tanfmdan a. 
çılmı§tır. Dk dersten llOlll'& muallilll· 
ler müfettiş Htırremin bqkanlığm· 
da Dikilitq, Ayuofya ve Aakerl mü. 

rtllbe ballı olp lğrlada ve 
Midye ptmrUk idareleri Edlnıe gttm
rtlk ...,..lldörltliölle ballanmıştır. 

.....-- mUlllMaa amam • ..2!! AMBA 
BusGnldl Hava: AÇIK 

G 
...__..'- -~-• im ı 14 Temmuz 937, ---1 General Seyfi dtbl . 

K cluz K.. 
Aüandu felırlmlze plmlttlr Yetılköy meteoroloji mUdtırUlğiln- 7 inci ay GUn: 31 Hlsd' 

zede tetkikler yaPlllJI~ 

Dtter heyet azalan da müteakip 
otomobillerde yer almıllardı. Otomo
biller on adım kadar ilerledikten 10n 
ra birisi öne atılarak Rüştü Araam 
otomobilini kucakladı. Ve otomobil 
clurunca, ~ kesildi. 

Ne çare ki aevgiyle bağrımıza bu
tıtnnız. Aym mieafırlerlmist phri
mlzde umn zaman kalunadılar, he

o Upm la&t 20 de tekrar l9tu-

yondan, trene binerek hareket etti
ler. 

Kendilerini istikbalde olduğu gibi 
kalabalık bir halk kütlesi uğurladı. 

KerkUkteki bayram o gece geç vak 
te kadar sUrdD E. K. 

, U • den ald.Jğmuz maltmata göre, bugUn •rabl .. •- Ru-• 
• • yurdumuzda Trakya ve Karadenizin "' ~ ııu 

Fatihte Hacı Hu.eyin mahaDellin· p ıofelllr N1Men, tatUl ~k garp kıyılan açık, orta Anadolunun Cemazlytttevvel: 5 Temuı 
de oturan Fevslnin 11 ,..uıclald oi· üzere Avmpaya gltmlttlr. garp mmtakalan mevzii yağqh, di- Güne,: 4,40 - Öj'le: 
lu Osman, 10kakta pzerken kuduz e ~er mmtakalarm buhıtlu olması, rt11 tkindi: 16,10 - Akpm: 
bir kedi tarafından muhtelif yerle • 8 redlya btlktmetl B. Lopee'I glrlarm cenup ve cenup doğuıu, f&r· Yatsı: 21,39 _ tmllk: 
rinden ısırılmıltJr. Kedi, pollaler ta- Ankara Bresllya aefaretl mu- ki istikametten orta kuvvette esme- •- -----------
rafmdan yaralı olarak yakal&DJDll, labatgt\-.rlılma tayla etmtttlr. ıd muhtemeldir. • ' 
çocukla beraber kudus mieme1eıli.M nr - - - - - - - - - - - - - Dilnldl Hava --~araus ~~uı sn~~· 
~önderllmifth'. Dlln, eebrimizde hava açık gU-
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Ci.fK 
lier Neye Mal Olursa Olsun !~Belçika Başv-:kiliv;;;;z~ 

Girmediğim Yerler 
Girmediğim ve girmek istemediğim 

yerler vardır. 

Meyha.neye, hapisaneye, hastane
ye, tımaraneye, fınna, kuyuya, ve de
nize girmedim ve girmek te istemem. lngiltere, Kimseyi ·ı --] ~ 

ispanyaya Karıştırtmıyacak 
.. 

Dün lngiliz Hariciye Nazırı, Hükumetinin Son 

Teklifini Dört Devlet Sefirlerine Tebliğ Etti 
Londra, 13 (TAN) - İngiltere Hariciye Nazm Mister Eden bu. 

.. F-... ••. ltalya, Almanya, Rusya sefirlerini kabul ederek Ade-
gun & .... __, ak· · 1 ·ı 
mi Müdahaleyi kurtarın ıçın ngı tere tarafmdan hazırlanan son 
t ki.fi ·bildirdi ve bunların Ademi Müdahaleyi kurtarmak için 
e ı en iki . . .1A • 

en son fırsatı tetkil ett ennı ı ave ettı. 
T kllfl <1tbndllik gizli tutulmaktadır. Fakat yarm ademi müdahale 

e er :ır blldiril kti M komitesinin bütün azasına ece . r. uhakkak olan nokta §UdW': 
lngllte tarafmdall ııazırlanan son teklifler reddedilecek olursa lngUte
re ıs..::yaya kal'ŞI her müdahaleyi bertaraf etmek l~in katiyyetle hare

ket edecek ve ınüdahaleye her neye nıal olursa olsun karşı koymıya rah· 

pcaktır. 1 

Belçika Kabinesi 
1 s t ifasını Verdi 

Belki bunu bir noksan sayacaksmıs 
amma doktorun tavsiyesi olmadaa 
denize girilmesinde fayda olduğuna 
inaamadığun için lthnadon olan bir 
doktora sordum. Aksini tavsiye ettL 
Ben de denize girmedim. 

Gerçi, görüyorum, hakikaten derin 
bir zevkin mahrumuyum. Bundan do
layı da pek mağınmn idim. Likin son 
günlerde lstanbul kıyılannda yapılan 
tetldkatta halkın banyo yaptığı bir 
çok deniz sulannm pisliğini öğrenin• 
ce biraz ferahladım. 

Zaten benim hayatım hep menfi 
sevinçlerle geçer. Bundan be§ altı 

sene evvel bir yere davetli idim, gide
medim. Orada bir yıkıntı oldu. Da
vetWerden bir kısmı yarala.ııdı. Ben: 

- Oh, iyi ki, gitmedim! diye sevin. 
dim.. 

FRANSAKO-tNTSPANYROLA =:UNDA Q ov yet Ta11aresı· O Kral Bu istifayı Kabul Etmemiş Ve 
bei\vdeeyma icmumüdaa!~eu·· kıoomp:!:.a~~r§:: IUIUp NotlaSIDI 

Od öç sene oluyor, bir gezintiye gi
decektik. Ben bir mini ytlzündm lt
tlrak edemedim. Gezinti yapdan tek· 
ne karaya oturdu .. 

e- Adliye Nazırının Değiştirilmesini 
vaziyeti müzakere edecektır. .. ("' l - Hele şükür ki, i~inde değildim, 

dedim. 

ro~t~~~::.=:.ii.:ffl:;i i 141~ Mil GePu Brü~I. 13 (TA:)a_h:an ~~a:::~ine•~:;i:~~~:~ 
hudut kapalı kalacaktır. Hudut mu- ııı. V La l ,. · t•f d B k·ı· d b k b · 

Ve buna hem.er blrtalam abbıe 
mazhariyetlerle sevbıir, dururum. De
nize girmemek te böyle.. Bir çok Jo. 
ydarm bulaşık olduğunu okuy.unca 
bu sefer de: §ahitleri bugu .. n vazifelerinin aşın- .,. d K al 

. Rusya hava kahramanı Gramov, yüzün en r a iıtifaıını vermiştir. Fakat Kral istifayı kabul et-
dan ayrıldılar. ııı. y al 
INGILTERE FRANCO'YA CEVAP ~ aneşef \'e DnmlUnin idare et- memİf ve Y nız Adliye Nazırının değittirilmesini iıtemİftİr• -=.. Oh, ili ki, denize girmiyorum. 

diye sevindim.. 

b Z. Moskova, ıs (TAN) - Sovyet i ve ey ın 11 1 a a ıarar, ve &fVe ı ın e unu a ul etmemeaı 

) tikleri tayyare, bu gece saat o- l Hükfı.rnetin aldığı yeni kararlar 
ln..!ı VERMİYOR ' nu 22 geçe Kutup noktasını 1400 ~ A/ 1 halk arasında uzun mma.ndanberl fn. B. FELEK 
--.;:tere Hariciye Nazın B. Fransanm Berliın sefiri B. Poncet, mil kadar geride bıraknu§tı. ~ manya 1 fial uyandırmı§tı. Ge~nlerde eski mu ~'!'!!!!!!!!!!!!!!'!11!'!'!!!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!""!!!!!!1 

c:.den'in yeni bir rumi bugün von Neurath ile görilşt~. Se- Tayyareciler son vt'Tdikleri ~ hariplerle polis arasında ~ıkan ve 
-.....___ fir, anlaşılan, resmi haberlerın ya- telsizle havanm bozuk olmasına, ~ A tu sokak muharebesi adın• hak eden Tayyareci kadın v rnn veya muharrif olarak neşredil- önlerlnl iyi görememelerine rağ- . v us r ya kargaşalıklar ise, halkın hüldimete len; melerinin teşkil ettiği tehlikeyi nazarı men saatte vasati ı500 mU bir katşı olan infialini bir kat daha şid- LJakkında 

dikkati celbetmiştir. hızla ve 2700 metre yükselJikte Anlaşamadılar detıendirmlştir. n 1 

A General Franco'nun muharip tanın uçarak Amerika istikametinde Bunun başlıca sebebi, adliye na· s •• b " 
O~a 'arımız madığı takdirde iktısadi mukabelede ~ yol aldıklannı ve kutbu geride Paris, 13 (A.A.} - Oeuvre gaze- zırı De Laveley'in himaye ettiği, ye- on soz ugun 

l • bulunacağına dair gönderdiği notaya b11'8ktıklannı söylemişlerdir. tesinde Madam Tabouis son günler ni kanzanmış, işi vatana hiyanet de 
.\ııı.. Ingiltere tarafından cevap verilmiye- T in i dl ad 1 ~ aff • k ·ı h Ik ef ti Nevyork, ıs (TAN) - Tay• l.o ~a. 13 ayyaren ş m ye ar ' a- zarfında 11, 6, 936 tarihli itilafların ıumumı anunı e; a m n re - la Earhart' . lld"" .. -, (Tan muhabirinden)- cektir. lmas 1• lir k . . ta h. t d yarecl Bayan Amel m 
~ ı~~ık basılmakta olan yüz ve 5 

8 
Tnn .... ~'ET TAYYARESİ ~, ha fazla yol a 1 amn ge • tatbiki için teşekkül eden A vustur- ni aaznmış. ışı va na ıyane e- aranmasına bugün de bir ~k as-

-.. --aı nun.um. se de şiddetli kar fırtmalannm , recesine vardırmış bir sürü kimsele-
~ .. ~~ralarımIZin tabı bitmiş- nOsMl'l~ ~---- ,_:. .. ~ ~1.1··8"• "-•"'IJP.lf· ı ya - Alman komitesindE!ki Avustur· rin tekrar serbest bırakılmak isten- keri tayyareler devam etmekte-
)'ııo. 'rlirk ........ 1'ın~-.hir h~yat tg: ~umetkuvveUeri~b~U-tün~ ..... dnt k-_. •-•-- nlan • ___ ..., __ L.n v. -··-hha8J~ ;;;;,,,.<'hd&Jd d dider. Bu arqtırmaJar 300 bin 

-..ct}'a Sllt ıy~ye geunıeceK ve pı . . . . ırı.n 00-yo __.,..._ __. .1- =·-~ --a~ ma - mesi, halkı. adliye nazınna karii hfl· 
·~·bir, h.._ <lrılacaktır. Merkez Banka cephelerınde taarruz halındedır. Ası- dirilmektedir. delerin kabulü için Almanlar tara- cuma bile sevketmiştir. mD murabbaı bir ada dahDbule 
iti.den .~e • on .• elli, bin liralıkların ye- Ier yakında mukabil taarruza geçe- Sovyet resmi makamlan, tay- fmdan verilen Wtimatomu reddettik Bunun üzerine adliye nazırı mil yapılmaktadır. 
t- v " - -..:ıı b vı lhtl at - 1 t ve Araştırmalar alikadar mab---.ııı de bı·r"enı şekillerde bastınlması rek kaybettikleri yerleri istirdat ede- y..-~e er ne Y .. e , !erini bildirmektedir. teaddit kereler istifa etmek istemiş 
..... a ı madd bir bu uk ı k yiye ~ filler, bunlarm son gayretler ol :~a.rıll b n aşma yapmıştır. Bu pa- ceklerini söylüyorlar. Asiler Boa.dille- e ve ç ay 1 

- 1 - Nazilerin Schusclı.nigg kabl- fakat bu istifa talebi Başvekil ta-
"~aı.... tlakısı eyl"'l k d b"t · cek bulunduğwıu söylemektedir- rafından kabul edilmeştir. doğunu ve yarın (bugün) tayya.-
ı· ... ı.ır y L4 e a ar 1 mış nin hükUınet tarafından zaptolundu- nesine lştlraklerl, relerin "bulundu,, veya ''bulun• 

tun
lttde lttı~:keni para. ı.arım.ız dolar şek- nu tekzip etmektedirler. ler. . 2 Nazll 1 hind ki k 1 Nihayet nazınn ısran biltiln kabi- madı,, -kllnde katı• bir cevap v--

ıru. eb t b -. -- _.., ı ~~ · - er a ey e aıwn a- rafından kabul edı'lmemişti·r. !il"" .,... 

b
. oı~- • a ıtı arile dar ve u-, . .. .. . - ,_ ~ · 
ıt ...:ı~aktır Mod 11 ta t Asilere gore 16 huktlmet tayyaresı =============- nn iptali ve Nazilerlo alfe mazhar ol receklerinl söylemektedlrler. Ba 

w ~u.Unı· . . e er mamen es- . . . . d t oo·ı . cevaba .. tah rrl tın 
.,?1iıe "· ı.lk örnekler basılarak a<>h ile 18 isi tayyaresı dün dövüşmüşler fmdan ıstır a ı miştır. ına.lan, A merı·kada gore ya a ya .... 
'11:. geırn ':T"' ... _ ki b. F 1 Al . , k d kası alınacak, yahut ta devam e-
· -uae blllun l§tir. Yeni paralar, teda- ve 8 bükwuet tayyaresi düşürülmüş- 1 ın as 1 gegıras a çı ar a- S - AvuHturya gazetelerinde Hit- dllecektlr. 
~il daha ~n .ka~ ~~raı:ınm.ıza oa- tür... . . rak Madrit cephesine sevkolunmuş- ler aleyhinde yazılar !:•kmasının s. 

CS.ktır Yt hır kagıt üzenne ba- Dün asıler Valensiyanın dış taraf- tur. men'i. /CO klan J 4 J 
lt:araıa~ U .. !arını bombardıman etmişlerdir. Bask Cümhurreisine ait bir kotra 15 4 _ Bütün Alman gazetelerinin 
htı ~a d st.~ndc AtatUrkün ve 1K.1 HARP GEMtst MUHAREBE haziranda Bapon limanından kay- V • • Q .. } _}U•• 
a.._~k ha. a cumhuriyet devrinin ETTt Avusturyaya kabulü. l\. lŞl l U 
"'QJ~tc k!Jarııarından birinin resmi bolmu3tur. Madam Tabouis, A vusturyanın a-

a. tır. Asilerin Canarias ismindeki kru- N Y k 13 (AA) s ki 38 TAYYARE DÜŞTÜ zimki.r vaziyeti karşısında Von Pa- ew- or • · · - ıca ar 
--.. vazörü hükümete ait bir muhribi ta- d tm kt d. Öl ı · "k 

Ç H penin Hitlere daha mutedil davranıl- evam c e e ır. en erın mı darı 
. asını tav . d k h. d'satı tacil , ı muş ur. un an maa a yuz ~ .koslovakyada kip ettiği görülmüş, hükümet muh- Madrit cephesi, 13 (A.A.) - a- 341 · bul t B d d ·· 

ribi Valensıya limanına girmiş ve vas ajansının muhabiri bildiriyor: m . d s~ye e ere ~ 1 
•• 

1 
d" Ierce kişi suda boğulmuş ve binlerce 

QL...h M iki taraf arasında ateş mübadele e- Madrit cephesindeki ordu erkinI· etmenın ogru olmıyacagını soy c ı- k' . . .. 
''1 U

00

dafaasına . bük/\ t • il -· . . . . ışıyı guneş çarpmıştır. ~ dilmış, L4me bataryalann:ıııı ateşi harbiyesinin bildirdiğine göre, as er gını ıddıa etmekte ve Hitlerın bunun .. _ 
UQİr Y • K yUztınden Canarias uzaklaşmıya mec 10 temmuzdanberi 38 hüktlmet tay- üzerine Ispa h b" b"ti ciye kadar Dun yag~n şiddetli bir yağmur ne 

enı anunlar bur oımuatur. nya ar l ı n ticesinde ortalık biraz serinlemış· ise 
~ yaresi düşürmüşlerdir. Orta A d · ı·· h k ti «a • 13 ( il ·n tebr -· vrupa a her tür u are e er- de hava rasat istasyonlarının verdik-

t;ı ~lrla TA~) - Çekoslovakya- As erı k ıgıne göre Saragosada Bundan maada yirmi kadar tayya- den içtinap etmiye karar verdiğini i- !eri maltlmata nazaran sıcaklar de-vre ı. nan bır k l• · hük\lmet UVVetleri tarafından isti- re mühim hasara uğrıyarak hilkfiınet 
il~ ' '•ı v anun ayıhasına "''" n k. JAve eylemektedi. vam edecektir. ~re_ ~t .. e kadınlar da dahil olmak mal o ..... a mev iler hükümet tara- hatlarına dönmüşlerdir. 

~""llfa.as u~ halk, memleketin milli ---------------------....:...------------------------

~~~~. ":~~ ::m:;:"!:.~ı:. lspanya Meselesz· Akdenz'z at-e.ıı rn ·,.Yenı kanun 1 eyl1'.llden ve 
~ l{aııı.ıııa. e~.1Yete girecektir. 
ı. ka~- ~ore, 6 yaşmdan 60 yaaı-
4'1.h.._ "<lr but.. ':l 

t -.... qa.fı ··~ un erkekler silah kul-
\~lttda kogrenecekler ve ayni yaş a· 
eıe . ıı ve k d nI "e l'illden . . a ı ar da gaz mas-

"- harı> ıstıfade etmeği bilecekler 
'"' b eenasınd h · . Ulı.ına a sı hı hızmetlerde 

6 :Yıı.. C8.klardır. 
~ -.,ından 14 
;_ lıltla.r ... Yaşına kadar olan 
"l!tbı ·••&nen v be • 
tıa :Ye alaca.kl e denen askerı 
~ .lcadar da ardır. 14 ten 17 yaşı
\r litıde buı Yardımcı askeri hizmet-
ıı.reçilik ö~nacaklar ve bilhassa tay 

öreneceklerdir. 

lr~k·ı· ~il· . aşve ı ı 
ıstınin p 

arc;alanmasını 
lo istemiyor 

ltıu sndra 13 <'!' 
!i'iı· eyft liik AN) - Irak Başve-

1~ti • nıet S .. 1 
ettiği rıı tnksinı u eyman. bugün 
hukeu:ı sôyiern~?cn proieyi takbih 
da.ııa eti, li'ilısu ır. Suudi Arabistan 

1htıy11u1 b· n Arap komitesine 
ır cevap vermiş bulu 

L ondra g&aetelerioden Dally 
Express, ispanya çıkmazı. 

nın aldığı son vaziyeti tetkik eder
ken meselenin i!;yüzUnü ı;u §lekllde 
,anlatınaktadır: 

"Jtaıyanlar, halihazırda, hatta 
bir müddet için ispanyadan çıkmak 
istenıiyeceklerdlr. ltalya, Fransa 
Jle Jngilterenin husumetini gÖ7.e al
dı ve 80 bin askerini ispanya ya
ınmadasln• kapadıysa maksadı bir 
şey kazanmadan geri dönmek ve 
ıböylece .MUletler Cemiyeti mekte
ıbine bir ders vermek değildir. o 
halde devletler, Jtalyaya ne vere
bilirler. Jtalyanm ispanyada bu • 
~unmaktaa hedefi, AkdenW bir 1-
talyan gölil yapınaktır.,, 

Zaten son zamanlarda lspanya
ıJakl yabancı gönUUWerin bu mem 
~eketten çıkanlmalan meselesinin 
~er meseleye takaddüm etmesinin 
,.ebep ve hikmeti de bundan ibaret
ti. Yani göoilllWerin ispanyada 
.fı bittikten sonra dahi orada kal 
~ ve ın,uıere ile Fransaoın 

··········································ı [ ........... .. 
YAZAN: ~~~~ ... ~~~ .. ~~:.~~~ ...... .J ..................... 

ımuvasalasmı tehdit edecek vazl· 
ıyet almalandır. 

ı Mesele böylece döne dolap bü· 
tün Akdenlzin mukadderatı ve em· 
ıniyetl meselesi oluyor, zaten Is • 
panyanıa işine müdahalenin bafla.
r.nasmdanberl mesele bu mahiyeti 
nlnuş ve bu yüzden vehamet pey· 
da etmlştL 
ı General Fraııco'nun bir aralık 
ıgönüUWerl ispanyadan çıkanmy• 
ıtaraftar imiş gibi göründüğünden 
BODra bu meselenln gayrlkabW bal 
6.'>ldoğunu söylemesi de onun bu me 
l!leleyt balledemlyecek vaziyette ol· 
doğunu gösterdikten başka bu iş 
tvtizttnden A vrupanm ba§ma ergeç 
f>lr gaile çı.kacajmı ihsas ediyor· 
do. 

H aldkatte göntlllWerl çıkar • 
mak meseleabıl pyrlkabD 

ıblr hale getiren imli, gönüllülerin, 
baldki mi.oaslle .. gönWlü,, olma
JD&landır. Bllikis bunlar, lspan-
lfaya kimin emrUe girdilerse an· 
ıcak ondan alacaklan emlrle !:ıka-
ıcak kuvvettedir. Yoksa General 
jFl'8ıl1co'oun emri, boolan lspanya
llaa çıkaramaz. Bllii.kis General 
IFranco, bu kuvvetlerin mutlaka 
tJkmalan üzerinde ısrar edecek o
lursa, bu kuvvetlerin ona kar§ı gel-
1ın1Ye hazır olduğunu görür. 
ı O halde bu kuvvetler bpanyadan 
hasıl çıkanlacak ve kim tarafın
/dan çıkanlacak ! 
f Şüphe yok ki, bu yabaocı kuv
tvetlerl ispanyadan çıkarmak va • 
Sitesi, herkesten evvel ispanyaya 
ive lspanyollara düşer. Fakat bu
IDUıD is:in evveli. dahili harbin son 

bulması icap ediyor. Bunun ise ne 
tıaman mümkün olacağını kestire
ibilecek bir kimse yoktur. 

Garbi Akdenlzde lngiltere ve 
i,ransanm muva.'lalasmı tehdit e

iden bu kuvvetleri, lnglltere Ue 

~ransa mı buradan çıkamuya uğ
hşacak? 

Meselenin en son ~I halli, şüp
he yok ki, harptir. lngiltere Ue 

lFransanm şahdamarlan tehlikeye 
klUştüğü zaman bu çareye başvur
rnalan beklenir. Fakat bu çareye 
ba.,vurmadıuı evvel bütün diploma
tik kanallan lstlsnıar edeceklerlnl 
~üphe götürmez. 

Halihazırda sarfolunan bütün 
hıesainln gal esi de budur. 

lUuhakkak olan nokta Garbi Ak
Henizin tehlikeli bir buhran geçir
mekte olduğudur. 

Bu tehlikenin nasıl bertaraf edi
leceği meselesi, merakla takip e
Wlmlye değer. 

B. Blum 

Rey Aldı 
Paris, 13 (TAN) - B. Blum bu

gün, Manıilyada sosyalistler kongre. 
sinde verdiği izahatta takip ettiği ıi
yaseti reye koymuş ve muvaffakıyet 
kazanmıştır. Sosyalist nazırların 
Chautemps kabinesine girmeleri tu
vip edilmigtir. 

!stanbulda 
Zelzele Oldu 

İstanbul, 13 (A.A.) _ Rasataıı&' 
den tebliğ edilmiştir: 

12 :emmuz ~37 pazartesi günü sa
a.t 1~ u 16 dakika 40 saniye geçe h~ 
fif bır zelr.ele kaydedilmiştir. Bu ul
zelenln mericez üstünün İstanbuld n 
mesafesi 270 kilometre tahmin ~ 
miştir. 

Kısa Ankara 
Haberleri: 
(Ankara, IS TAN Muhabrlnden) 

~Sıhhat ve lctlnıai Muavenet Ve
ki.leti, Çorum sıhhat mlidürü Otmuul 
Nuriyi KırklareUne, Ayaş böktimet 
tabibi Refik Glra), da terfian Tokat 
sıhhat mUdürlüğüne tayin etmiştir. 

• Bu yıl Maliye meslek mektebin· 
:en 49 kişi mezwı oldu. Yeni mezun• 
ar, kazalara malmüdtlrü olarak ta
ylıı edllmektedırler. 

•Maarif Vekiletl, kurs gören ilk 
mektep 1Doalllmlerlnln imtihan evra· :mm tetklkhıf bitirdi. Usteyt lstan· 
ula Yolladı. V*IJ, gördükten sonra 

t&ılnlel'e ba.,lanaeak1u. 
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Alan Kadın 
İş ence Suçu 
·ıe Adliyeye Veri i 

ın 

Dün müddeiumumilik, anası tarafından para ile satılan ve müş
terisi tarafından itkenceye uğradığı iddia edilen 7 yaşındaki bir 
zavallı çocuk hakkında tahkikata haşlamıştır. İddia tudur: 

Beyazıtta Bitpazarında koltukçuluk yapan Emine, bir sene ev
vel 6 yaşındaki Nahide adlı bir kızını Beyoğlunda Kilit sokağında 
16 numaralı evde oturan Fatmaya satmıştır. 

\ 

1<.,atma, çocuğu son zamanlarda her 

1• r ara gUn dövmiye ve işkence yapmıysı baş
lamıştır. Komşular çocuğun feryadın 

v 

ÇI ICJI 

vas ı 

dan bizar olduktan iç!n polise haber 
vermişler ve Fatma sudu olarak 
müddeiumumiliğe verilmiştir. Dün 
bir muharririmiz satılan Nahide ile 
görüşmüş ve sormuştur: 

- Anneni mi istet-sin, yoksa Fat
nıeyı mı? 

Dün sabah asliye üçüncü ceza mah- Nahide ağhyarak arılntmı~t1r· 
Kemesinde bir para kaçakçılığı dava- - Hiç annemi istemez. olur mu-
sına başlandı. Suçlu yerinde şimdi iş- yum? Tabii isterim. H:ı.tta annem bir 
ten el çektirilen Istanbul Posta baş- gün Fatmaya geldi. Beni istedi. Fa
mUdür muavini Fevzi ile Galata pos- kat Fatma "Ben o kadar para say
tanesi memurlarından Ferdi, Fahri, dım, aldım. Şimdiye kadar büyüttüm, 
Niyazi ve Abdullah vardı. iddiaya gô- bedava kızını geri veremem,, dedi. 
re hadise şöyle olmuştur: Müddeiumumilik, Nahidenin mua-

Geçen sene merkez postanesi mü- yenesine lüzum göstermiş ve Tıbbı
dürlüğU, Gala tadan Filistin~ gönde- 1 adli müessesesine göndermiştir.Alaca 
rilen taahhütlü bir mektubun içinde ğı rapora göre tahkikata devam ede-
para olduğundan şüphelenmiş ve cektir. 
mahkemeye müracaat ederek açma 
kararı almıştır. Istanbul merkez pos
ta müdürü Bay Ahmedin de razı ol
duğu bir heyet, Müddeiumumi Bay 
Hikmet Onatın odasında zarfı açmış 
ve içinden tam 100 Ingiliz kağıt lira
sı çıkarmış ve suçlu olarak ta Knra
köyde sarraflık yapan Menahim Be
har sorguya çekilmiştir. 

ve • 
egı menı 

Kasten Y aktdar 
Kızılcahamam, (TAN) - Güvem 

nahiyesine bağlı Eğerli.dere köyün -
den hatip '.Mehmedin değirmeni geçen 
gece yansı yanıp kül olmuştur. 

Yapılan tahkikat, bir kadın mese
lesinden hatip Mehmede muğber olan 
Softa oğullarından Abdullah ile Ket
hüda oğullarından Ahmedin değirme
ni intikam almak maksadile ateşle-

dikleri anlaşılmış ve ceza hakimi E
min Büke tarafmdan haklarında tev-

Işte dün mahkeme, bu kaçakçılık 
davasına baktı. Asıl parayı gönderen 
Menahim Behar mahkemeye gelme
mişti. Diğer suçlular, bunun hudut 
haricine kaçtığını söylüyorlardı. Şim 
di, muhakeme edilen memurların da 
bu kaçakçılıkla muhtelif şekillerde a
lakadar oldukları ileri sürülüyordu. 

Dün şahit olarak merkez postane- kif kararı verilmiştir. 
si müdürü Ahmetle 332 numaralı po- ============== 
lis Mustafa dinlendiler. Polis Musta-
fa dedi ki: 1 

- Ben komiserimle beraber aldı
ğımız emir üzerine tütün satan Me
ınahim Beharm dükkanında ve e\•in
de araştırma yaptık. Menahim Beha
rın üzerinde ceket, palto, yelek ve 
pantalonunda nekadar cep varsa hep 

sinde ayrı ayn ve mühim miktarda 
Türk parası vardı. Evinde araştırma 
yaparken yatağının altında yüz lira 
bulduk. Benim malumatım bundan 
ibarettir.,, 

Diğer şahitler gelmemişlerdi. Mu
hakeme, bu şahitlerin çağırılması i
çin talik edildi. 

p 
ANA 
Adlz;d;-1 
300 kişilik 

Terfi listesi 
"Ankaradan gelen haber- ~ 

~ lere göre, Adliye Vekaletin- ' 
~ de toplanan tefrik komisyo- ~ 
~ nu 300 kişilik bir terli, tayin -
~ ve nakil listesi hazırlamıştır. ~ 
' Bu listede terfii teklif edilen ~ 
' hakimlerin sayısı seksen ka- t 
' dardır. Liste yakında Yük- -
-- sek T asdika arz.edilecektir. -
~ Ağustosta alakadarlara teb- -
~ liği ihtimali vardır. ~ 

~""'' '" '"''"""""""" ..... -
Batan Vapu'r 
Davasına 

Kim Bakaca 
Dün sabah asliye ikinci ticaret 

mahkemesinde Çanakkalede batan I
talyan bandıralı Apopini vapurundan 
doğan muhakemeye devam edildi. 1-
talyan vapuru acenteliği kazayı ya
pan Ispa.nyol vapuruna üç ay müd
detle haciz koydurmuştu. Batan va
purda yumurta ve buğdayları bulu
nan iki ticarethane de dün davaya 
müdahil sıfatile mahkemeye girmiş
lerdi. 

Ispanyol vapurunun avukatı ko
nulan hacize muhtelif şekillerde iti
raz etti. Itirazları şunlardı: 

- Ispanyol vapuru hükmete ait 
bir harp sefinesidir. Beynelmilel ka
nunlara göre haczedilemez. Binaen
aleyh bu davaya bakmak ta mahke
menin salahiyeti haricindedir. 

2 - Bu gemi girdiği limana ihbar 
etmek mecburiyetinde de değil.dir. 

Batan vapurun avukatları, haczin 
kanuni olduğunu Heri sürerek itirazı 
reddettiler. :\iüdahil sıfatile davaya 
iştirak eden iki tüccarın avukatı da 
şunları söyledi: 

- Konan haciz kanunidir. Batan 
vapurda Türk mallan da vardı, şim
di zarar gören Türk tüccarları Ispan. 
yaya giderek haklarını ora.da mı a-

SiM DiLiK 

Gazetem·ze Ait 
Bir Dava 

Geçenlerde matbaamıza Şamlılar 
köyünün bir kısım halkı müracaat · 
etti. O civardaki Kotronya çiftliği 
sahibi Bay Osman Fehminin arazile
rine tecavüzde bulunduğunu, bunun 
üzerine mahkemeden hüküm aldıkla
rını, fakat tecavüzün !!;)una rağmen 
devam ettiğini anlattılar. Bu sözler
de mahkemeden hüküm almak gibi 
müsbet bir itham olduğu i~in bir 
çiftlik sahibinin köylünün arazisine 
teca vUz etmesi iddiasından teessür 
duyduk ve bu teessürü gazetede ifa
de ettik. 

Bunun üzerine merhum Resneli 
Niyazinin kardeşi olduğunu ve hüvi
yetini sonradan anladığımız Bay Os
man gazetemiz aleyhine dava açtı. 

Kendisini dinledik ve anladık ki mah
keme karan bilakis kendi lehinedir 
ve tecavüz Bay Osmanın arazisine 
vaki olmuştur. 

Dün asliye üçüncü cezada cereyan 
eden muhakemede gazetemizin mü
messilleri, da vaya sebep olan yazının 
köylünün hakkını korumak gayretile 
ve hüsnüniyetle yazıldığını, Bay Os
man hakkında hiç bir teçavüz ve hu 
sumet duygumuzun bulunmadı<rıru ve 
b

. b 

ıze yanlış maltimat verilmesinden 
teessür duyduğumuzu anlattılar. 

Bunun üzerine Bay Osman yazının 
hüsnüniyetle yazıldığına şüphesi ol
madığından davadan feragat ettiğini 
bildirdi. Mahkeme de davanın s;ku
tuna karar verdi. 

Ceza Kongresirtde 
Konuşulacak Tezler 
26 Ağustosta Pariste toplanacak o

lan dördüncü beynelmilel ceza · kon
gresinde Türkiyeyi temsil edecek o
lan heyet, dün Universitc hukuk fa. 
killtesi profesörü Bay Tahirin riya
setinde toplanarak kongreye verile
cek eserleri ve tezleri tetkik etmiştir. 

Karasularımızda Balık 
Avlıyanlar 

GUmrük muhafaza tcskilatı Akde
nizdc krtrasularımıza kadar sokula
rak kaçak balık avlıyan beş kişilik 
bir kafile yakalamıştır. Motörlerinde 
Cle 50 kilodan fazla balık bulunmuş
tu . 

rayacaklar?,, 
Itirazcı şirketin avukatı iddialarım 

teyit edecek vesikalnrm tercüme e
dilen suretlerini mahkemeye verece
ğini söylediği için muhakeme başka 
bir güne bırakıldı. 

Liman Reialiğinin Raporu 
Liman reisi Hayrettin, Çanakkale 

kazası hakkındaki ltalyan ve Ispan
yol kaptanları.nın raporlarını ikinci 
ticaret mahkemesine göndermiştir. 
Liman reisliği raporlara ilave ettiği 
tezkerede her iki kaptanın ifadele!'i
ni kafi görmemektedir. Suçlunun 
meydana çıkarılması için muhakkak 
surette hadise yerinde bir keşif ya
pılması lüzumu ileri sürülmektedir. 

Dökmeleri 

Altın Dife 

Sürerken 
Polis, dün bir define hikayesi uy

durarak dolandırıcılığa kalkan bir 
şebekeyi yakalamıştır. Hadise şudur: 
Rumelikavağında balıkçılık yapan 

Ali, bir müddet evvel Kerim isminde 
birisi ile tanışmıştır. Kerim: 
"- Veysel isminde tanıdığım bir 

amele var. Eski bir binada çalışır

ken birçok altın killçeleri bulmuş. 

Bunları satmak istiyor. Paran varsa, 
fırsatı kaçırma, demiştir. 

Ali, ertesi gün Veyselle tanışmış, 
ondan aldığı nümuneyi başkalarına 

göstererek, hakiki altın olduğunu öğ 
renmiştir. Bunun iizerine Karaköyde 
tanıdığı bir şekerciye giderek 570 li
ra ödünç para bulmuş ve altınlan 
Veyselden almak üzere dün Yenikö
ye gitmiştir. 

Birkaç gündenberi Halim isminde 
bir sabıkalıyı takip eden polis me
murları, bunun gizli birtakım işler 

peşinde koştuğunu sezdikleri için 

dün de Yeniköyde gene arkasını kol

lamışlardır. Halimin birkaç kişi ile 

buluştuğunu ve para sayıştıklannı 

gören memurlar, derhal ortaya çık

mışlar ve Halimi yakalamışlardır. 

Yapılan tahkikat, define hikayesinin 

Halim tarafından uydurulduğunu ve 

Kerimle Veyselin onun yanında ça

lıştıklarını göstermiştir. Ali, paralar 
elinden çıkmadan işin meydana çık
masına çok sevinmiştir. Altın diye 
sürdükleri parçaların adi pirinç dök
meler olduğu anlaşılmıştır. Bu dök
me parçalarının, Galatada Soksos is
minde birisi tarafından hazırlandığı 
anlaşılmış, o da yakalanmıştır. Bu
gün hepsi adliyeye verileceklerdir.-

TEMiZLiK AMELESi 
Temizlik işlerinde çalışan ve şim

diye kadar 15 lira alan süpürgeciler
le 17 lira alan arabacılar Temmuz
dan itibaren 20 şer lira üzerinden ma 
aş alacaklardır. 

C A~~rlik
0

iŞleri • 

937 Y ıh Tütün İkramiyeleri 
V eriliyor · 

EminönU Askerlik şubesi başkan
lığından: 

Eminönü askerlik şubesine kayitli 
malul subay ve efradın ve şehit yetim 

)erinin 937 yılı tütün ikramiyeleri 14 
temmuz 937 gününden itibaren haf
tanın pazartesi ve çarşamba günleri 

Eminönü kazası malmüdürlüği.inde 
verileceğinden maltillerle şehit yetim

lerinin resmi senet, malıiliyet rapo
ru ve maaş ve nüfus cüzdanları ve 
ikişer adet kopyasız resimle yukarda 
yazılı günlerde müracaat etmeleri. 

Bugünkü Program 
12,30 Plakla Türk musikisi 12.~ 

Havadis 13,05 Muhtelif plak neşriY• 
tı 14 Son. 

18,30 PIBltla dans musikisi 19,3C 
Konferans Beyoğlu Halkevi namın• 
20 Nezihe ve arkadaşları tarafındııJI 
Türk musikisi ve halk şarkıları 20,SO 
Ömer Rıza tarafından arapça söyle\' 
20,45 Bimen Şen ve arkadaşları tara· 
fmdan Türk musikisi ve halk şarkrl5 
n (Saat ayarı) 21,15 Orkestra 22.l .. 
Ajans ve borsa haberleri ve ertesi gı: 
nün proğramı 22,30 Plakla sololııl'• 
opera ve operet parçalan 23 Son. 

• 
Günün Program Ozü 

RESITALJ.Elt 
16.10: Roma kısa dalgası: Otı 

konseri (Vittadini, Respigh vs.>
5
· 

18 Varşova: Piyano resitali. ıs.2 
Fransız şarkılan (Sopran). 20.20: 
Bükreş: Viyola resitali (Longııe, 
Çaykovski, Tertis). 20.50: Peşte : 
Macar halk şarkıları. 22 Varşovıı : 
Chopin 'in eserlerinden piyano re
sitali. 22.05: Prag kısa dalgası: 
Milli şarkılar. 

DANS ~IUSIKfSt 
22,15: Laypzig. 23.50: Laypzig· 

~4.10: Peşte. 
MUHTELiF • 

19,30 Roma kısa dalgası: AraP' 
ça, rumca, musikili neşriyat. ;::::? 

Karasineklerle Sıkı 

Mücadeleye Gir.şildi 
Belediyece bir numaralı halk aıır 

manr sayılan karasineklerle müca.d~ 
leye başlanmıştır. Sıhhat müdürlUğ 
memurlarile temizlik işleri memurW 
n mücadelede beraber çahşmaktııdıt 
!ar. Bütün gıda maddeleri satan dil~: 
kanlarla lağım ağızlan, mezbelel1~ 
yerler dezenfekte edilmekte, bu sil' 

retle karasinek stirfelerinin imbaSl' 
na çalışılmaktadır . 

Model Tayyareci ik 

Kurumunun Çahşmaıor1 
:r 

Türk Hava Kurumu Başkanı :FtJılt 1 

Bulca dün şehrimize gelmiş ve tici' l 
ret mektebinde açılan tayyare J?lO' 1 
delcilik kurumuna gid~~k çalışıfl'. \ 
hın e-özdım., e-ecirm,if,Hr R'u,...+n -"Gı 
dana getirııen moa~ m~arelerle .. ~ 
gün Tai<sim stadyomunda uçuş tr 
rübeleri yapılacaktır. Bu tecrUbelet' 
de Fuat Bulca da bulunacaktır. 

Belçikah Gazeteci 

Memleketine Dönd~ d 
~ 4 

Bundan bir müddet evvel meıııte~ a 
tim ize gelerek tetkiklerde bulll11 er lı 
Belçikalı gazeteci ve edip B. pb~,, IJ 
Liebrech dün akşamki ekspre:ııl' ttı 
memleketine gitmek üzere t.staJlb tı 
dan ayrılmıştır. !)' l 

B. Alber Liebrech buradaki tetl' J.ı 
\ 

!erini makale halinde neşredeceit ~ 
Türkiye hakkında bir de kitap yıı 8ı 
caktır. -# b 

- Ummazdım .• 
- Yoo!. Bak ne diyorsun. Bundan ne çıkar biJff tı 

misin? Ummazdım amma şimdi ummak lazım. Hıı)'lf ltı 
Güner! Hayır! Daha ilk defasında elim eline, kolı.1~ ~1 
omuzlarına böyle bir vesile ile değmemeliydi. auner• 
Ben yıllarca büyük beldelerde oturdum? GözüıııUIJ 
önünden binlerce genç kızlar geçti, fakat binleriJld

0 

sen vardın. Yüreğime yüzlerce ok attılar; fakat içill' 

!kisi yavaşça 'j'i.lkanya çıktılar. Genç kız sola sa
parak bir açık ltapıdan darabeye, Güzel de dayısının 
odasına girdi. Darabenin önü açıktı. Ortalık yekpare 
bir karanlık içinde idi. Top kestanelikle salhane çı
narları daha koyu birer hayalet gibi seçilebiliyor 
Bilinmiyen mesafelerde tek tük ışıklar var. Ahmn 
Ustünden, Bekirin bitmez. tükenmez türkü sesleri ge
liyor. Hafif ve serin bir rüzgar genç kızın yanan çeh
resini okşuyor. Görünmez bir el saçlarını tel tel ayı
nyordu. Henüz gözleri karanlığa alışmamıştı. Bun
dan memnun oldu. Erdenle gö1.göze gelmiyecekler, 
biribirlerini göremiyeceklerdi .. Ve böyle karanlıklar 
içinde hissettiğini, bildiğini ve istediğini söyliyebi
lecekti. O kadar münasip bir yer ki, bir an için he
yecanı bile durmuştu. Arkasında bir ayak sesi duyar 
gibi oldu. Kalbi tekrar hop etti. Tırnaklan avuçlarf
na batacak kadar, yumruklarını sıktı, göğsU'nU içeri
ye doğru tazyik etti. Metanetini muhafazaya çalışı
yordu. Artık kararından vazgeçmek ihtimali de yoo
tu. Çaresiz mukavemet etmek lazımdı. Eğer savuşa
cak bir yer olsaydı, mutlaka bu sefer de kaçacaktı. 
Fakat .işte darabe kapısının önünde bir gölge peycla 
oldu ve yavaş bir sesle: 

,-63-
de sen vardın ve güzel ellerin onların saplanmaSifl:. 
meydan vermedi. Doğrul şöyle .. Hayır ağlamana 111 
ni olmuyorum, zarar yok, ağla. Fakat azıcık doğrııJ..-

- Güner ! 
Dedi. Genç kız titremesi pek belli bir seda ile ve 

yorgun gibi cevap verdi: 
- Buyur! 
Erden gözlerini kırpıştırarak, karanlıkta Güneri 

görmeye çalışıyordu. Kenarda gölgesini görünce: 
- Beni mi çağırdın? dedi. Bil'§ey mi söyliyeceit 

mişin? 

Güner nefesi kesilerek : 
- Evet, dedi. Birşey, belki çok şey .. 
Fakat karanlığa rağmen yine Erdene bakamıyor

du ve bakamıyncağını anladı. Parmaklığa dönüp dir
seklerini dayadı. Erden de ayni hareketle ve ta, yanı 
başında kalın parmaklığa dayanıp bekledi: 

- Peki, söyle seni dinliyorum. 

• • • ı; •• 

- Gün er! Söylesene ... 

- Bana söyliyeceğin şey, bu kadar zor mu ki 
söylemiyorsun? 

- Zor! 
Genç kız bunu öyle titrek, o kadar zayıf bir sesle 

söyledi ki, Erden biraz daha sokuldu: 
- Hele bir kelimesini söyle, alt tarafı gelir. 
- Sen onunla konuştun mu?, 
- Kiminle. 

- Kiminle Gün er? 
- Emişle. 
- Konuştum. 

- Kaç kere? 
- Birkaç kere ... 
Yine derin bir sükut .. Yalnız genç kızın nefesleri 

hissediliyordu. Helecan içinde idi. Erden, başını sağ 
omuzuna doğru eğdi, rüzgar Gilnerln zülüflerinden 
birkaç telj savurdu, bu ince ipek teller, Erdenin alnı
nı tatlı tatlı gıcıkladı. Şimdi onun da nefesi, gene kı
zın kulağından sol şakağına doğru dalgalandı: 

- Ne sustun G'ilner? sözünü bitir. 
- Ne konuştunuz? 
- Emişle ne konuşulur? Aklı havada biri. Bil-

mez misin onu ? 
- O bana niçin çatıyor? 

- l:)ana mı?' 
Güner biraz kımıldandı, dirseklerini çekti ve tane 

tane : 
- Yoksa, dedi. Senden mi yüz buldu? 
Ve- derhal yüzünü kollan üzerine kapayarak hıç

kırmaya başladı. Erden bir an, donmuş gibi dura 
kaldı. 

Güner, parmaklık üzerine iki büklUm olmuş, ağla
dığını belli etmemei< istedikçe hıçkırıkları sıklaşıyor
du. 

Erden hayret ve teessürle eğildi: 
- Benden mi yüz buldu? Bunun için mi ağlıyor-

sun? 
Iki hıçkırık arasında Güner : 
- Bulmasaydı, onları yapar mrydı? 
Delikanlı bu iki üç perişan kelimeden birçok şey

ler sezdi. Demek Emiş Günere de çılgınlık etmişti. 
O kadar ki, şimdi burada gözyaşları ve hıçkırıklarla 
anlatmaya çalışıyor .. 

Bunu reddetse, inandırmak kabil olmıyacaktı. Red
detmese, ağır bir yalan ve mesuliyeti üzerine almış 
olacak. Başka bir tarz bulmalıydı. Karanlıkta, hür
met ve perestişle sakladığı bir kol Günerin iki omu-
zu üzerine yavaşça uzandı. 

- GUner! Bunu benden umar mısın? O kadar yıl
danberi seni düşünen ve yalnız senin için yaşıyan 

Erdenden bunu umar mısın Güner? 
Güner ağhyan bir sesle cevap verdi: 

Genç kız, çenesi göğsünün üzerinde, gözleri yet' 
de, doğruldu. Erden, Günerin ıslak elini aldı. GöğSU' 
nUn üzerine koydu: 

- Bak, burada birşey duyuyor mu.sun? Söyle bS' 
na .. Birşey çarpıyor mu? 

Güner ses çıkarmadı. Bu sefer genç kızın bıı~ 
göğsünün üzerine bastırarak eğildi ve kulağına: 

- Günerim, dedi. Sevmiyen kalp çarpmaz! ~ 
Ve delikanlının dudaklan genç kızın siyah bir ıpe , 

dalgası halinde iki tarafına saçılan saçlarının ~ 
na gömüldü. 

Karanlıkların uzun ve ilahi bir dakikası, iki çıı~ 
kalbin arasında çözülmez bir düğUm oldu. ı&' 

G'iiner başını kaldırmadan dinlemek istiyordu·~
fif hafif içini çekerek bekliyorken, Erden, ya" ı&' 
çı:icardığı mendille genç kızın gözlerini sildi. ve 
çük çenesini, iki parmağı arasına alarak: e' 

- tster misin, dedi. Sana b8.1Jka tUrlU de fsbııt 
d 

. ., 
eyım.. ., 
Güner ihtiyarsız bir sevinçle Erdenin bileğini f>S 

radı ve : 

- Hani? 
Dedi. Erden kızın elinden tutarak· 

- Gel içeri ... 
(Arkası ~r) 
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1 1 ,. enkitlerimiz 
. lllbuıun 
llıel<terı Anadolu yakası siv:ri-

oturuı 
Soııta h rnaz halde idi. Grup-
dı; g~ erJces bahçesinden eve ka

l kiıısı~ Ierf cibinliksiz uyumak 
t~ ~"IU;k Ournlıurlyet sıhhıyesinin 
ettıı llekad savaşmdan sonra vazi
~Ottq_ tğ al" değişmi.s olduğunu bi· 
'k o'er 88\'aş yüzde yüz mu\•af. 
.l'iler1.ın1ı~ş;"• kabahat bizzat hem-
•~e ıtıern ır. Bunlar arasında, sıh. 
llle.ıtıeli ~farının ta\'slyelerini din

hiikfını r tarara bırakınız, para
lt.t il ) erıete et~ verdiği ilacı lazım ı;:-e-

~'lll'u dokınek istiyen hükumet 
e\'J in ~ede er e alnuyanlar var. 

~bu :beri \·ar. Fakat gazetele
~ttilot Ilı eın erUerl tenkit ettiğini 
~ek tılcıl~unuz? Eğer tektiik . İ\Ti
~ et &ıhlıı orsa kabahat yine climhu
o~~ Yeslnindl ttk -""C!letd r. 

J. .kortı3llltte hleınurıar evime gele
cl~~~·e ~un Uç defadır kendilerini 
1iJc eliııt lıı tna}( için e\·de yok görüfl
la te ge&.ıe)(lattııar. Gidip polisle bir
"; tını teabıt' korn rnlarm evde olduk

ıılllad1g. 1 .etınek, fakat yine kapı 
lla.ıneıeıer ~ın zabıt yapılmak gibi 

i llıUddet 81~hıye memurlarını u
lleğe fay<) tı~'l'a§tırdı. Zaptın shTi
tarı \'er· a 1 ne? :Mahkeme ceza 

Urları bu:~ciye kadar bu evin çu
) 

11 ~:tdi~ tııı ıtıahalleyl uykusuzluk
ttL lirebıu Cek kadar bol sivrisinek 
'l'arı r, 

lıııı ı llıutıar • · 
• 

1 a den· rırııe bir hekim btan-
•ar1ı ı~ Pi • . J" olan l>I <:> rıımck katıyyen za-. k~ ltauı; ll~ ~·erleri arıyorlardı. Bil-

i l;ıtn ağ1ııa tıt; fakat, lıütün Hali~. 
erıe d tırı.ı- • 

Ol:ı! }l '44 yıkanan hemşerı-
11.t(}lr""-•~'°' Unların babalan, anala.-

~egu ~~lar ~e, .... 1 .•• lu>r ı;;et''l~tl 
ıı.t ' uıs tak ll ilennl mene mek 
e a.kllJ( \·aı·ı ip etti~ vakit bunlara 
t:ıı.r.ı .l'esinı; ~I görürler. Bu hemşe-

or erltııi~ eıı abnıp kendilerinin ga 
\ı)a llııısurı11e :~hir eclildiğini görü

l'ttıı hile:· llayır! Hatta lağım 
... ~ 'e ,.,.ek bostanına akıtan vic
·•ıı ~ '"""~etis· 

İdlJrıı e~"at 1 Yabancı bahçıvan-
iı~ elerinı 1 Yeti~tirrnekten mene-..... ,"ttı Stl3·0 
laı t, beı . r anul'ıız? Mesut hii-
tş. 1''a1<at edıyedir, sıhhıyedir! Biz, 
. •lıklı b· Vatandaşlar arasında 
ı.ııll •r ko · 

et hakim ııtroı ve tenkit disip-
ı .. ~e lıtıedı' 01hladıJ::'I işlerde hiikfı· 

""'il l'enı a~ iletmek n nıu\•affak olacağı-
llr .... oı~ Yanlı tır. Her köy evi 
h~~! nıe.nııeketten eskı'-·alık 
("oııs " " 

'· tıtn ı1... 0'ataıc ı._urni terbiyenin yardımcı· 
!Ul)·e "'llb 
~1 \1ictıa UI edelim. Umumi ter-

leıı d e getirmekte kendimizin 
h aha t . 
-.ıu h esıru vasıtalar oldu-kte atırd 

ı .. 1 il ŞlJca'". an çıkarmıyalım. Si-
,. t. " et ede 1 . • 

~11 ' llu ~ fl erın bahçelenne 
(l ile Oldu~ fifkayetın samimi cle
'~leıer gunu o zaman anlarsınız. 

'llıııı h . Slitunıannın en büyük 
~'l, likrı 
ta, olduğ:et \'e belediyelerden 

~ı '•Juu ka kadar, halkı kanun
i etltıı rsa idelere, hem er ilik vazl
ti •- Ytnıya d 
itı ~ııkıt ı. a teş,ik ve biribiri· 

tt ıı. "'Ontr r· 
h~ı · ~it !Sth . 0 une tahsis etme-
~lt de~il, h rın Pisliği yalnız bt>le
~ teıl\lıı talkı hakkında da ivi bir 
'lıe tol>la~ tnez. SUıniirıtiileri. rnk-
at~,.tırı l<a~~~n helediye ile, yediği 

('L..~ herrı !fonu ı,encereden sokn
"11t h erı birlb" • · 

'ııı · •ıUl'U)( ,. ırmı bulmuş de-
r ~a:teteei, ~ ~Ukadde~, hakem, 

la.rar l uk f'k nasıhatıerini 
a ela \'ermelidir. 

l~alih Rıfkı ATAY 

'r~~I YOLCU 
l~'f'( 

tııgi1 ARELERIMIZ 
ter eni 

il.sın n lia Vil 
resı ~ Sipal"iş ed·1 and tayyare fab-
llla:ın inşaatı~ en Yedi yolcu tay 

1 ın ~~n do.rdu ~ başlanmıştır. 
d. 0lorıu . do.rt ınoto"rIU 'k' · ır irı d , ı ısı 
'i'a· e hlcktep tayyare-

ryaro . 
aeak e.rın in a 
,, h 01 n p·ı ş atında hazır bu..,e ti ı ot v 
ekı lllızden Lo e makinistler ya-
ka.dl' r. Bu h ndraya hareket e-

a 0 e:vet · 
.tada k 1 · ınşaatın sonu

a ncakllr 

Arkadaşımız Burhan Belge, Filistin mektupları-

na devam ediyor. Bugün, Yahudi muhaceretin

hatlarile detaylarını 

Bu yazıda Ari!P v~ 

den sonraki Fifistinin ana 

birarada size anlatıyor. 

Yahudi rekabetinin de • •• •• •• •• v • 

ıçyuzunu ogrenıyoruz. 

Filistin notları : 

Yafa - Telaviv • Hayfa, 
bunlar Filiıtinin hem 

b'. "k Kudüsten sonra üç en uyu. 
. l .. h-

.ehri, hem de bellıba' 1 uç 
manıdır. 

T elaviv Arap ve Müslüman 
Yafanın ~İonist ve yahudice 
devamıdır. Yafa 30 - 40 bin 
nüfusta kalmıthr. Telaviv, 
120 bin üzerinden genitlemek· 
tedir. Yafa eski Yafadır. Pek 
az ümran yüzü görmüştür. 

Telaviv, baştan başa yenidir. 
Yafa arapça konuşur. Telaviv, ib
ranice. Yafa liman ehemmiyetini 
gittikçe kaybetmektedir. Çünkü 
yahudiler bütün ithalat ve ihra
catlarını Hayfa üzerinden yapmak 
ta ve Tela viv limanını genişletmek

tedirler. 
Yafa ile Telaviv arasında iki ev

"'- ~ --- vcırciır. :l•'ttkat bu oır 
kaç adımm ne TelavivJi bir Yahudi, 
ne de Yafalı bir Arap tarafından 
atıldığını görürsünüz. Arada bir 
hudut olmamasına rağmen, aşıl
maz bir hudut vardır. Bu hududun 
nöbetçisi, karşılıklı nefret ve kan
lı bıçaklı düşmanlıktır. 

Filistinde lngiliz.ler 

A rapla Yahudinin biribirini 
ne dereceye kadar boykot 

edebileceğini anlamak isterseniz, 
yanyana duran ve biribirinin birer 
mahallesi olan bu iki §ehri bir ge
ziniz. 

Yafa, öteki i<adar Umranh olma
masına rağmen, çok şirindir. Bü
tün hayat, bizim eski saray mey
danında toplanmakta ve oradan 
dağılmaktadır. Eski kaymakamlık 
binası, cephesinin iki yapışık ve ko
caman direği ile, Yerindedir ve ay-

ni işi görmektedir. Civarı biraz dü 
ze!miştir. Bir park yapılmıştır. 

Fakat kulenin saati eskisi gibi 
güzel ve şen dakikalar kaydetme
med<tedir. Nerede o, imparatorlu
ğun en şerefli, en zengin ve en ki
bar kaza merkezi Yafa? Acemi (1) 

kocamış bir güzel kadına benziyor. 
Melekiin bahçesinin ne papağanla
rı kalmış, ne maymunları. Ne de 
ayağına Şamdan hastalar gelen 
meşhur Avusturyalı doktoru. Sey

yareler (portakal bahçeleri), daha 

(l) Yafanın en giizel semtlerin
den biri. 

Amerikan Karikatürü: 

Dünya buhranı karıııında bQJı dönen Amerika! 

güzelleşmiş, daha bakımlı; fakat 
gidip bunlarda eğlenilmiyor. Saz 
çalınmıyor, kız oynatılmıyor 

P ortakal ile Beyyare, iki ti
cari mefhuma inkılap et

miştir. Bunların, şimdi yalnız he· 
sabı var ve maliyet fiyatı var ve 
ihraç imkanı yahut imkansızlığı 
var. 

Yafalı, zaten lemfakiktir. Dur
gunluklarından dışarı uğradı mı, 

ya coşup eğlenmek, yahut ic~vga 
etmek içindir. Coşup cğlenmege se 
bep göremeyince, kavgacılıktan 

başka i!i kalmıyor. Zaten limanı 
ticareti ölmüş, toprağının çoğu e
linden çıkmış; yepyeni ve çetin ha
yat şartlan, bunları ihata etmek
ten aciz dimağını .. fevri kumanda
lara alıştırmıştır. 

Yafa, portakal ağaçları ile li
man arasında, ne yapacağını bilmi
yor. 

T elaviv, nihaye: o~ se~iz ya
şında bir şehırdir. Bır Av

rupa şehri. Yollarını, binalarını ve 
yasama tarzını, istediğiniz kadar 
m~ern tasavvur edebilirsiniz. İn
şa tarzı olarak, en çok beton tu
tunmuş. Beton her memlekette, u
cuz bir inşa malzemesi olmuştur. 
zamanımız, az para ile çok iş gör
meğe ehemmiyet vermektedir. GU
zel, ucuzdan sonra gelen bir gaye 
olmuştur. Elverir ki, yapılan iş sağ 
lam olsun. "Sağlam,, mefhumu da, 
değişmiştir. Eskiden, yıkılmamak, 
aşınmamak, krnlmamak üzere ya
pılırdı. Binalar da. eşya da. Bugün 
halbuki, istihlak imkanları ne ka
dar çok olursa istihsal imkanları 

<ıa o nisbette mevcut olacağı ka
naati hakimdir. Her bina, büyültü
lebilir, değiştirilebilir. Eşya, eski
me!idir ki. venisi vapılsın ve satıl-

sın. Eski gramofon, eski elbise, es
ki jilet bıçaklan, kendilerine mah 
sus olan Asya pazarlarına sevke
dilir. Ve bunları yapan memleket
ler, bunların yenilerini kullanır
lar. Zengin memleketlerde, otomo
billerin mezarları vardır. 1937 de 
1937 modeli kullanılır. 1936 model
lerini elden çıkarmak lazımdır 

• şte bu görüş, beton mimari-
1 sini ıkabul ve teşvik eden 

görüştür. Beton bir yapı, mimarlık 
bakımından birçok güzellikler gös 
terebilir. Fakat, asıl dava, sıva me 
selesidir. Beton binayı birkaç yıl 

içinde eskiten, sıvadır. İklim şart
larına göre, bir badana devresi ka
bul ebnek lazımdır. Yoksa bütün 
yapılar, deri hastalığına tutulm~ş 
çehrelere döner. Filistin gibi kumu 
ve rüzgarı çok bir memlekette, be-• 
ton çok fena bir inşa malzemesi-
dir. Bunu Telavivde görmek kabil
dir. Ancak bir yahut iki yıl önce 
bibniş olan binalarda bir tazeliic 
vardır. Ve bütün şehir, henüz on fıe-
kiz yaşında olmasına rağmen, koz
metikin ne olduğunu bilmiyen, pa
saklı ve şapşal genç kadınlara ben 
zer. 

Bakınız, Hayf ada, vaziyet böyle 
değildir. Hayfa, taş ile betonu çok 
güzel kombine edebildiği için, ken
dine mahsus bir mimari yaratmış
tır. Ve bütün Filistinin en güzel 
şehri olmuştur. 

Keza, Telaviv gibi baştan başa 
Yahudi defrildir. Sokaklarda, arap
ça ve başka dil işitmek kabildir. 
Telavivde, kulağa, ibraniceden baş 
ka ses gelmez. Bunun için, bu şeh
re, Yahudi değil, sionist şehir de
mek daha doğrudur. 

·~· 'ı -!Pt(~~-i 
() . . . ~ -

H ayf a, modern liman tesisatı: 
asfalt caddeleri, yepyenı 

mahalleleri ile, lskenderiye ve Bey 
rut ta dahil olduğu halde, cenu
bun en temiz, en yeni ve en şevim
li limanıdır. Filistindeki din ve mez 
hep ıkavgalarmın en az uğrayabil
diği şehirdir. Bunun için eğlence
lidir. Sokaklarda ve kahvelerde 
gülen insanlar, otellerde ve_Iokaıı
talarda iştahlı insnnlar, magaznlar
da ve depolarda işe bağlanmış ve 
işe inanan insanlar, sinemalarda 
ve barlarda gUniln çizdiği kırışık
lan tasasızlığa ve neşeye ötületen 
içleri ferah insanlar görürsünüz. 
Bu, oraya inen pipe-line'in mi ese
ridir, yoksa daha birçok giizel te
sadüflerin mi? 

Eskiden Yafa başta gelirdi. Bu
gün Yafa bir kocaman köy olmuş
tur. Hayfa halbuki, Beyrutun da 
tepesine binerek kendisine büyük 
bir istikbal yaratmaktadır. 

Suriye - Lübnan - Fi1istin ara
sında gümrük olmadığı için, bir
çok ipef{liler ve yünlüler, Hayfada 
biçilip dikilerek Suriye ve Lübna
na mamül bir halde sevkolunmak
tadır. Ve el emeği Filistinde daha 
ucuz olduğu için, ayni kumaştan 
yapılmış bir gömleği Beyrut ya
hut Şamda yaptırmaktan ise Filis
tinin yolladığı hazırlardan alıp giy 
mek daha ucuza gelmektedir. Bu 
türlü imalatın da merkezi, Hayfa
drr. Bu şartlar olunca, Hayfa, ne
den büyümesin ? 

Bartın 

Eski 
Civarında 

Paralar 
Bartın, - Boğaz - Inkumu yo

lunda çalışan köylüler, iki eski altın 
para ile dört bakır para bulmuşlar
dır. 

Maarif memurluğuna teslim edilen 
bu paralardan altın olanları küçük 
birer tabak gibi çukur ve kenarları 
gayri muntazamdır. Büyükllik ve ka
lınlık itibarile bizim eski Mahmudi • 
ye altınlarına benziyorlar. 

Bizans parası oldukları hemen ilk 
bakışta anlaşılan bu paralardan bi
rinin bir yilzünde !sanın iki tarafın
daki imparatorla imparatoriçeyi tak
dis ettiğini gösteren, diğer tarafında 
da mızraklı üç asker resimleri var
dır. 

O teki paranın bir taraf mda !sanın 
bir portresi, diğer tarafında ise ~lr 

Saffet Yetkin isminde bir okuyu
cumuz, gazetemizde çıkan kitap ten
kitleri münasebetile gönderdiği bir 
mektupta diyor ki: 

Bay Tahsinin son on beş günlük 
kitap neşriyatına dair yazılarını dik
katle okudum. Mevlananın rübaielri 
hakkında (Hasan Ali bu acemce rü
baileri bizim tclaffuzumuza göre 
Türk alfabesile yazmıştır. Bunları 
bir Iranlı okursa hiçbir şey anlamaz
dı. Bunun için ya Acem alfabesini 
muhafaza etmemiz yahut Acem te
laffuzuna göre Latin alfabesini kul
lanmamız lazımdır) diyor. Bu müta
lea pek doğrudur. Bunun için Bay 
Hüseyin Rifatin tercüme eylediği iki 
rübainin Acem alfabesile yazıldığı 

anlaşılıyor. Jı"'akat ikinci rübainin y~
zısında bir yanlışlık görüyorum : Bı
rinci mısram başında ve dördüncü 
mısram sonunda "tak" kelimesi Arap 
harflerinden (kfı.f) harfiJe yazılmış· 
tır. Türk alfabesinde (kii.f) harfi ye
rine göre iki türlü talaffuz edilmek
tedir. Mesela bu harften sonra (a) 
harfi gelecek olursa (a) harfi üzeri· 
ne konulacak işarete göre tel8.ffuzu 
değişiyor. Bu rübaide (kaf) olarak 
değil, (kaf) olarak okunması icap 
eder. Zaten kafiye itibarile her halde 
(kafi olarak okunması lazımdır. 

Bundan başka tilrkçemizde "tek" ke
limesi manasmda Fariside (kaf) ile 
"tak" kelimesi kullanılmaktadır. Fa
riside Arap (kaf) ile "tük" kelimesi 
"üzüm çubuğu" demektir. Bay Tah

sinin (tercümesi en güç olan edebi e
ser şiirdir) mütaleasına tamamile iş
tirak ediyorum. Fakat Bay 'fahsinin 
Mevlana rübailerinden bir çoğunu 

mana itibarile mısralara sıkıştırma
sı güç olmasa gerektir. Çünkü mana
yı nazma yerleştirmek içın aslında 

olmadığı halde ilave edilen (Dün 

gece) ve (Hasna melek) gibi cümle· 
lerin yardımla.rile nazmen tercümesi 

kolaylaşmış oluyor. 

• 
Adanada Hayat Ucuz 

Adanada hayat ucuuuğu hakkında 
geçenlerde bu sütunlarda bir yazı çık 
mıştı. Bir Adana gazetesinin neşret
tiği an ket, bu yazıya esas tc3kil celi· 
yordu. Ve varılan neticeye göre, Uç 
nüfuslu bir ailenin ayda 22 - 25 li
ra ile müreffeh bir hayat silrebilece· 
ği anlaşılıyordu. Adanadan bize 
mektup gönderen bazı okuyucuları· 
mız, bu neticenin doğru olmadığım 

söylüyorlar. Avukat Izzet Güııol mek 
tubunda diyor ki: 

"- Adanada üç nüfuslu bir aile
nin oturacağı köhne bir evin bile ay
lık kirası vasati 10 liradır. Istanbul
da 300 kuruşa alman bir kundura 
burada 500 kuruş, orada 1000 kuru
şa alınabilecek bir takım hazır elbise 
burada 1700 kuruştur. Yağ 90, et 
40, ekmek 9,5 kuruştur. Bu vazıyet 
karşısında ayda 22 lira ile geçinile • 
bildiğini iddia etmek safdillik olur . ., 

A.danada Sugediğı mahallesinde 75 
numarada oturan Sadi Akdağ da 
mektubunda şunları söylüyor: 
"- Adanalı, yıllığı vasati 150 -

200 lira arasında olan bir evin kira
sını peşin vermek mecburiyetindedır. 
iki kilometrelik bir yolu 20 kuruştan 
daha ucuza götürecek vesaite malik 
değildir. Gıda maddeleri üzerinde du
rulacak derecede pahalıdır. Mesela, 
sadeyağ 80, zeytinyağı 60, et 40, zey 
tin 50 kuruştur. Giyecek eşyasında 
da göze görünür bir yükseklik var
dır. Bütün bunlar, 3 nüfuslu bir aile
nin müreffeh hayat sürebilmesi için 
değil 25 lira, belki 55 liranın bile 
yetişmiyeceğini gösterir.,, 

• 
Bir Okuyucuya Cevap 

Mudurnu'da okuyucumuz B. Meh
met Turbana: 

- Ipekböceği tohumu mektebine 
girmek için 18.zım olan şartları yine 
mektep idaresinden öğrenebilirsiniz. 
Mektep. ~üdürlUğüne bir mektup ya
zıp ve ıçıne de altı kuruşluk bir pul 
koyarsanız size cevap verirler. 

elin~e. küre üzerinde haç, öbür elin· 
de asa tutan başpapazın resmi var
dır. Her ·iki parada da gayet ince 
rumca Yazılar varsa da okunama
mıştır. 

~akır paralar çok paslanmış ol
dugundan Üzerlerindeki sekiller bo-
zulmuştur. · 
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M "lA • h'' ~r. :'.> .m pe • ·anın al 'ıi!ı 
Amerikalının t~!ı kem:ri 

l·oğJnzn /,eme, ~ 

Mese!e 
Oldu 

Evvelki hafta Taksimdt~ ''apılan gu·· 
reşte M'T · .ı . u ayım pehlivan Amerikalr 
pehlıvanm kemeriıni alrnıştı. Amed
k:lının kemeri geri almak üzere yap· 
tıgı teşebbüslerden, hatta kendı kon
ıolosanesine müracaat ettiVinden b 1 
setm' t'k ı::ı· a 

1 

ış 1 • 

Kemer meselesi hakemlerden mü
rekkep bir heyetin toplanmasına ve 
Amerikalı tarafından da Am .k erı an 
konsolosunun bulunmasına karar -
rildiğini mevsuken haber aldık. ve 

Bugün toplanacak olan bu heyet 
kati bir karar verecektir. Yiııe mev~ 
suk aldrğımız habere göre, Mülavim 
bugün toplanacak heyete, kemeri vson 
def~ ?la~ak ortaya koyacağını, fakat 
yemşıncıye kadar müsabakanın de
vam etmesi şartını ileri sürecektir. 

TAN - Tahminimize göre, topla
nacak heyet kemerin ortaya konnıa
smı ve bir kere daha güreş yapılma
sını muvafık görecektir. Yalnız Mü
la}im bu güreşin yenişinciye •~adar 
d.eva~ etmesini istiyeceğinden, güre
§m gundiizden başlamasını, bu su -
retle gece yarısına kadar vakit kal
masını tla teklif edecekmiş .. 

t~4ülciyimden Gümrük 

istenecek 
Diğer taraftan verilen malumata 

f.{Öre, gümrük idaresi bu kemeri ka
bulü muvakkat usulü ile ve Ameri
kan boğasının zati eşyası arasında 
gümrüksüz ic:eriye girmesine müsa
ade etmiştir. Halbuki Türkiyede kal
dığı takdirde evvela getirilen mem
leketin kontenjan vaziyeti tetkik e
dilecek, sonra da gümrük resmi alı
nacaktır. Alakadar müessesenin y:ı.p
ttğı hesaba göre, gümrük resmi 760 

Milli Takım kampı~a 
Çağrılan Oyuncular 

K. S. T. İstanbul Futbol AjanJrğından: 

Be~~ratta Yugoslavya takımı ile yapılacak milli 
~emsilı maçlar için miUi takını kadrosuna seçilen oyu.:~ 
ulan hazırlamak iizere Futbol Federa.svonu lUodad h. ·a a ır 
· mp açmıştır. 

İsimleri aşagwıd . 1 a. 3 azı ı oyuncuların 14 7 937 k 
und Tb , ' a şa.

- an ı .'. aroo bu kampta bulunabilmek için Ajanlı· 
-;ımıza muraeaatleri rica olunur: 

Cihat, Hüsamettin, Yaşar, Faruk, Fikret, Esat. M. 

?e.5~t, Rıza, Eşfak, Salim, Niyazi, Rasih, Salahaddin \ 
1.ebu, Hüsnü, Hakkı. 

1 

Sofyada Yapılan 
Milli Maçta 
Takım ı 4 · O 

Bulgar 
Kazandı 

Sofya (Spor M h b. . . s·ıd· . ak · u a. rımız 1 ırıyor) - Türk Milli Takımı 
: . mda Belgratta Yugoslav Milli Takımı la w • nı~ gımden Pazarte · .... S f d Y çarpıfacagmı bıldı-

sı gunu o ya a yapılan Bul y .. sabakasını taf · ı-t· 1 w• • • gar- ugoslav mu-
.. sı a ıy e verecegım. Bıldırdiğ" m tafsilat arasınd 

mustakbel rakiplerinize dair faydalı malumat b l w a, yorum. u acagınızı umu-

Evela, Sofyada Bulgar milli takı-------------
mına 4-0 gibi mühim bir farkla m w 1 
liip olan Yugoslav milll takrmınm 5:~ 
mevsim içinde yaptığı beynelmilel te
masların neticelerini bildireyim: 

Yugoslavlar bu mevsimde dört mU 
him karşılaşma yapmışlardı. Bu te
masların hepsi rakip sahada oldueu 
halde iyi neticeler aldılar. ~ 

Lehistan milli takımını 9-3 mağ
lup ettiler. 

Macar milli takrmmı peştede 1_ 1 
berabere kalmıya muvaffak oldular 
ki •. bu maçın beynelmilel futbol ale
mınde uyandırdığı takdir mühimdi. 

Belçika takımile yaptıkları maçr 
da 1-1 beraberlikle bitirmiştiler. Pa. 
riste Fransız milli takımına karşı 
yaptıkları maçı, uzun şimendifer se
yahatine ve takım oyunculanndan 
bir ikisinin fena vaziyetine rağmen 
ancak 1- 0 kaybetmiştiler. 

Bu gibi neticeleri almış bulunan 
takmıa karşı epey zamandır faaliye
ti işitilen Bulgar milli takrmmm ga
libiyeti pek beklenmiyordu. Fakat 
şunu da peşinen söyliyeyim ki, Bul
gar milli takımının bu çok kıymetli 
galibiyeti, futbolcülerin büyük bir 
enerji ve süratle oynamalarile elde ew 
dilmiştir. 

!ki taraf takımları sahaya ç1ktık-
lan vakit aşağıdaki şekillerde tanzim 

Davis Kupası 

Seçmeleri 
Berlin, 12 (A.A.) - Almanya Çe

koslovakya Davis kupası karşılaşma. 
lan Alınanyanm bire karşı dört pu
~an ~lm~si~e ve Almanlarını galibiye
ttle bıtmiştır. Alman şampiyonu Fon 
~.ramm Çwe~oslovak Menzeli çok güç
lukle maglup edebilmiş, ilk seti 24 
dakikada Menzel 316 kazanmış ve a
srı.bileşen Alrna.nn> ko.rı;pı:ıma... i.J,lnoi 

seti de kolaylikla almıştır. 
alman şampiyonu vaziyetin tehli

keye girdiğiıni hissedince bütün kud
retnI sarfederek oynanuya başlamış 
ve üçüncü seti 6/ 4 olarak 15 daki
kada, dördüncü seti 3/ 6 olarak 17 
dakikada kazanmış ve beşinci seti de 
14 dakika alarak Menzeli tasfiyeye 
uğratmıştır. 

Alman teniscileri hafta sonunda 
Amerialtla1·~ karsılaşmak üzere cu
martesi akşamı Vimbledona hareket 
etmişlerdir. 

Merkezi 

Kupası 

Avrupa 

Maçları 

edilmişierdi: Merkezi Avrupa kupası ikinci tu-
LI Z Yugoslavya: Glozer - Matoşiç, runda Viyana - Frenevaruş takım-
ın er aman Beloşeviç - Yazbinşek, Yazbetz. Ko- , !arı Viyanada on iki bin kişi önünde 

kntov:,.. - Plec;e, Perliç, Moryonoviç, karşılaşmışlar ve Viyana takmıt sı-
G ÖrÜlm İyen Vuyadinoviç, Zeçeviç. fıra karşı bir sayı ile galip gelmiştir. 

lira tutmaktadır. 

Şu oyuncuların yerlisi Zagrepten, Bu iki takım yaptıkları iki maçta i-
Nakavtlar dördü de Bclgrattandırlar. kişer gol yapmış oldu!armdan bu hal 

Herke. mlır kı, [luge çıkan iki Bunlara karşı çıkan Bulgar milli ta üçüncü defa olmak üzere bitaraf 
boksörden biri, diğerine adamakıllı , takımı hdrosu' . . saha olan Pragda karştlaşacaJdardır. 
bir yumruk ekince öteki nakavt olur. Bul~ar~stan: Maznıkof, Nıko,of, 

Fakat, bu, her zaman böyle değil- Balıkoıye<. Cova••f, Bavkuşef. Gab- Yugoslavların ortadan hücumlan-
dir. rovskı, Augelof. Paçaciyef, Rafayi- na karşı Bulgar milli takımı süralini 

Bundan iıki sene önce,, Garbi Al- lof. Komcuski. Yordanof. iyi kullanabilmek üzere açıklarda oy-
manyada yapılan bir maçta, tesadü- Bu maçı 30 binden fazla seyirci sey nıyan Yordanof ve Angelof vasıtasi· 
fen yumruğu yiyen değil, atanı na- retmiştir. le Yugoslav takımını tazyik ediyor· 
kut olmuştu. Müsnhabyı Macar federasyonun: !ar. Bulgar milli takımı açıklarile hü-

Bu da şöyle olmuştu. Boksörler- dan Budapeşteli hakem Gerön idare cuınlar yaptığı sıralarda Yugoslav 
den birisi bir yumruk saV'lll'muş, fa- etti. kalecisi ile müdafileri alkışlanacak 
kat pire kadar çevik olan rakibi eği- Yan hakemler Bulgar federasyo- kurtarışlar yapıyorlar. Yugoslavlar 
lı~ce bu müthiş yumruk boşa gitmiş- nundan Istanbulun pek iyi tanıdığı bütün gayretlerine rağmen devre ortı. Kaçef ve Yugoslavya hakemlerinden talarında yedikleri iki golü çıkara-

Lakin bokııör, yumruğunun hIZIY· lvanoviç idi. madan birinci partinin nihayeti Bul-
fa. ile'.iye doğru sürüklenınlş, yere Oyun başlar başlamaz. Bulgarlar gar takımının 2-----0 galebesi!• geliyor. 
duşmuş ve kafası ringin tahtalarına seri hücumlara geçerek Yugoslav nı- !kinci devrenin başlarında Yugos-
çarpınca baygın serilip kalmıştı. sıf sahasına giriyorlar. · · lavlarm mağlubiyetten kurtulmak ü-

Yine böyle acayip bir nakavt ha- Yugo:ılavlar, Bulgarlara ~azara~ 1 zere sarfettikleri büyük gayret gö-
d:3esi de 1930 yılında Va.şingtonda daha agır, fakat hesaplı ve ısabetlı 1 ze çarpıyor. Lakin Bulgar muavin ve 
cereyan etmişti. mukabeleler yapıyorlar. Bulgar fut- müdafaa hatlarının canlı ve seri mü-

Boksörlerden bir tanesi bütün hı- bolcülerinin büyük gayretleri hiç gev dahalelerile Yugoslav hücumlarının 
zıyla savurduğu bir yumruğu kaçı- şemeden mütemadi artıyor. Süratle- kesildiği görülüyor. 
nan rakibine değil de kaza ile, hake- r~le Yugoslav takımına tehlike geçir- Bulgar mukabil akınları yine açık· 
min yüzüne indirmişti. Aksilik bu- tıyo:l~r.. . w !ardan inkişaf ediyor. Kale önünde 
ya. hv~em de müthiş boksörlerden Bırıncı devr~nın. ortaların~ ~ogru asabiyetten ve telaştan epey goller 
biriymiş. O da kendi gücüyle müte- Bulgar futbolculerı gayretlerınm se- kaçırıyorlar, fakat iki fırsatı daha ne 
nasir> bir cevap verince, zavallı bok- meresini iki gol çıkararak idrak edi- ticelendirip gol adedini dörde çıka-
sör t~ h alar::ı. seril~iş ve bir daha yorlar. rıyorlar. 
yer:,,den kıı.lkamRmıştı. Aradan biraz Yugoslavlar en müessi: ve k~r- Maçın son düdüğü çalındığı vakit 
ge,..ip te adamcağ'tZ ayılınca, maç ye- kunç akınlarını Maryanovıç, Zeçevıç, Bulgar milli takımı Macarların dahi 

nid"n bac:ıl:l.mtş, fakat zavallının ser- Pl ·· 11 · ·1 1 
eşe muse es1 ı e yapıyor ar. Fakat yapamadıkları btiyiik bir galibiyet 

ıemliğ'i hala geçmediği için, bu sefer bunlara k.a. rşı Bulgar kalecisi Mazni- temin etmiş ve sıfıra karşı dört O'Ol-

r~kibi tarafından adamakıllı bir ısla- k f d fiil d ~ .,,_,.,,, o v~ mu a er en Kova.çel ve Ni- le rakiplerini yenmiş bulunuyordu. 
kolof 1yı dayanarak gol yemiyorlar. J ori Ant.onoff Karacof 

ALiM 
K apıcı Filip, mutfağın orta-

smda durarak filimane bi 
jest aldı. Hiz?1~tçiler, arabacı, ah~ 
ş~ kadın ve ıkı yamağı, kapıcının 

oglu, onu dinlemeye hazırlandıl 
Filip, böyle, her sabah bir şey~:~ 

~Anton Çekof .. tan: 
Çeviren: 

Faik BERCMEN 

vardı. 

Biraz ahmakça olan 
dm bile şimdi, ilini m .. 
ra karışıyor ve mütaleal 
ediyordu ... 
1 Filip mahallede dolaşır 
retten kendini alamıyord yu~u~tıar ve arkadaşlarına vaiz 

verırdı. Bu sabah mev:zıu olarak t 
lim ve terbiye bahsinj aldı. a ---- --- --- --- --- -----<4Jl.4.fi~ ........... 

d il A u e mı mübahaseler yapı 
velerde, evlerde yığınla 

duruyordu ... İşte Mişkay - Siz hayatın gayesini bilmi
y~n domuz sürüleri gibi yaı;ııyorsu
nuz. 

Bu cümleyi söyledikten sonra 
kasketini çıkarıp salladı ve s·· .. ' ozu-
ne devam etti: 

- ~h~~ ahmak oturuyor ve 
c~haletı~. ıçmde yüzerek medeniye 
tin yenılıklerinden, ilerilemelerin
~en bi~aber kalıyorsunuz. Mişka 
ıskambıl oynar! Matriana ceviz kı
rar, Nikifor dişlerini göstererek 
boyuna gevezelenir, bu hareketle
rinizde zekadan eser var mı? Ne 
münasebet! Bu yaptıklarınız sırf 
na.yvanırKtan oaşKa uu~cy uegıı. 

Sizde hiç ihata ve tefeklfür yok .• 
Buna sebep ne? 

A hçr kadın mırıldandı: 
. . - Doğru söylüyorsun 

Filıp Nikondriç ... Amma ne yapar-
5~ • biz köylüyüz; aıklımız böyle 
yuksek şeyleri alır mı hiç? 

- Niçin? diye kapıcı onun sö
zünü kesti. Sizde ihatalı bir kafa 
mevcut değil mi? Mevcut.. Fakat 
böyle mankafa kalrrıanıza sebep 
okumayışmızdır. Ne kitap, ne ga
zete ve ne de bir satır yazı oku
muyorsunuz ... Bir kitap alıp oku
tnalısınız. Pekila okumak biliyorsu 
nuz ! Matbu yazıları da söküyorsu
nuz. Sen Mişka bir kitap alıp ar
kadaşlarına okuyabilirsin; bu hem 
faydalı, ve hem de eğlenceli olur. ' 
Orada, yani kitaplarda, tabiatin 
bütün sırlarını, başka memleket
lerin ahvalini, başka milletlerin 
neler yaptıklarım öğrenebilirsiniz .. 
lnsan, arzu ederse kitapla.rm için
de herşeyi bulabilir. Fakat böyle 
sırf yiyip içmekle ömür geçirirsek 
ahrrdakilerden ne farkımız kalır? 

K apıcmm sözü buraya gelin
ce ahçı atıldı: 

- Kapıya gitmek zamanın gel
di Nikondriç !. 

- Biliyorum. Bu sana ait de
ğil.. Sen üzerine düşen işi yap! ... 
Kaç yıldır yaptığım vazifeyi bana 
mı öğreteceksin? lşte, arkadaşlar, 
bir kitap veya bir gazeteden daha 
faydalı birşey olamaz. Kapıda nö
bet beklerken beni uyukluyor ve
yahut gevezelik yapıyor mu zan
nediyorsunuz? Hayır.. Hayır ne 
münasebet!. Yanıma küçük bir ki
tap alır, oturur ve kemali memnu
niyetle okumaya koyulurum. 

Kapıcı, böyle söyliyerek dolap
tan küçük, ciltli bir kitap çıkardı. 

- İşte benim meşgalem .. Çocuk
luğumdanberi bunu itiyat edinmi
şimdir. 

"Bilgi ışıktır; cehalet zulmettir.,, 
bu sözü iyice kulağınıza sokun!. 

F ilip, elinddd kasketini sallt-
yarak ve homurdanarak 

mutfaktan çıktı. Cümle kapısına 

yollanarak bir sıranın üstüne otur 
du. Ve düsünceli bir tavır takına
rak mutfak halkı hakkında kendi 
kendine şu mütaleayı serdetti: 

- "Bunların domuzdan farkı 
yok .. " 

Sonra cebı'nd k"· "k . en uçu kıtabrnı çı 

ıkarıp mütaleaya başladı. 
. - Bu kitap beni sarmadı .. 

diye:.e~ birinci sayfayı çevirdi. 
Kuçuk kitap, Moskovada basıl

mış temiz bir ciltti. Adı: (Hayvan
lara yedirilecek otlar hakkında .. ) 
. .- Kapıcı kitabın başından bir 
ıki sayfa daha okudu ve basını sal 
lıyarak öksürdü : · 

- Burası fena değil diye mırıl
dandı. 

Üçüncü sayfayı okuyunca düşün 
m""7P hoolanr 'T'$l lim VP t~rhi e 
hakkında dUşUncelere dalmak isll-
"Ordu. 

B öylece başı göğsüne ve kol
.. . ları dizlerine doğru düştü. 

Gozlen kapandı. Ve Filip biraz son 
ra kendinden geçiverdi. Rüyasında 
herşeyi değişmiş gördü. Dünya yi
ne ayni dünya, evler yine eski ev
ler, cümle kapısr yine öyleydi. Fa
~at insanlar değişmişti; herkes al
l~me kesilmişti. Yollarda artık es
k: budalalara rastlanmıyordu. Bah 
çıvanm bile elinde kocaman bir cilt 

Dünyanın 
Su Yolu 

!aşarak ... 
Filip tam bu sırada u 

rasında sert bir ses duy 
- Uyuyor musun? He 

ruyorum uyuyor musun 
nöbet zamanında uyuyo 
Sersem herif, hayvan .. 

F ilip silkindi ve elle 
!erini uğuşturdu. 

muavini karşısında duru 
- Uyuyorsun ha!. Vaz 

smda uyumayı ben sana 
rim. Bir haftalığını kese 
lın başına e-elsin ! .. 

.uu ::ıaaL S'uııra Kapıcıyı 

likten çağırdxlar. 
Filip oradan dönünce d 

fağa girdi. Deminki sözl 
arkadaşlarına dokunmuşt 

masanın etrafında oturm 
sek sesle kitap okuyan 
dinliyordular .. 

Kapıcı, yüzü buruşmuş 
detten morarmış olduğu 
kaya yaklaşıp önündeki k. 
la vurdu ve : 

- Kana sunu! cilve h 
dı .. 

En Büyü 
Amerikad 

Dünyanın en büyük mimarlık eserlerinden b iri Amerik 
lifomiya ülkesinde vücude getirilmektedir. Bu eser on i.İ 
su ihtiyacını temin edecek bir su yoludur. Yol 60 mil~on 1 
rasma mal olacak ve her gün 1,000,000,000 galon suyu 25 
mesafeye taşıyarak on üç şehrin suyunu verecektir. 

Bu muazzam su yolunun inşaatı---:--------..:.....--
1939 senesinde bitecektir. Fakat in- ~u~ntda~ır. Sulan her \ ıçın esısat yapılmıştır. >-

şaatm üçte ikisi şimdiden tamam
lanmış bulunuyor. Lli.zım olan suyu 
da Colorado nehri temin edecektir. 

Nehrin üzerinde yapılan su mahzeni 
234 milyon galon ihtiyat su ile dolu 

bulunacaktır. 

Bu su yolunu yapmak için 92 mil 
uzunluğunda, 16 kadem kutrunda 29 

tünel kazılmış, ayni kuturda 55 mil 
uzunluğunda betondan" kapalı yollar 
yapılmış, bundan başka 63 mil u
zunluğunda kanallar vücude getiril
mistir. Bütün su volu 242 mil uzun-

fazla amele mütemadiyen 
idi. Fakat çalışma sal1!l 
k1smı son derece t enJilt 
için şimdiye kadar 55 ı.i 
uğrıyarak ölmüş, ve tO 
yolları arasında türlü tüf' 
lerden hayatlarını kaybetti 

Su yolunun inşaatı bittr 
ra, Kaliforniyanın bütüfl t 
si susuzluktan kurtuıncll~ 
nüfusu çoğalacak ve eki11 

nişliyerek limonluklar \rilt 
rilecektir. Bilhassa nufıısll_'' 
yon artması beklerunekte0

1 
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ada 
Davacı Suçlu 

~·~-: ~ Segahat Notları: 13 ""' . va:;le~e;:~ llo~an çıktıktan ' bır de mısafirlen 
lııa· arkadaşı- D • ' var. Genç bir de-y . Suat er v ış ' likanlı. Ailenin e-~ -Sovyetınah azan. ~ linde bliyümüş. 
~nıeıen hakkın- ~ Sofrada oturuyor-
trli~larn bı'r f 'k· - - ı ı 1 1 1 '- '-...,,. ...,,. "' '- ...... lar ve lratlınm ko-~ l ır ~,,,.,,.,,,.,,._ 

~ d ek için, eğer memleketinizde mümkünse bir 
dJııı~ llla?keme salonlarına gitmek ve davaları 
J\rıc:k ısterlın dedim. 
_ li da§ını bUyUk bir memnuniyetle: 

te ı.ı ay,, hay dedi. Hemen dinliyelim .. Burası iş
liye d0~0va nıahkemelerinin merkezidir. Asıl Ad

aır · ~aPıı esı ... En kalabalık mahkemeler burada 
11'. 
~ . 

l'tnda ~.ırna bakındım. Çünkü binanın koridorla-
thıdek· tı~rn Istanbulumuzun herhangi bir sem
ltadar ı. hır sulh mahkemesini dolduran insanlar 
dın, g·~nsa~ yoktu. Arkadaşım çok zeki r.Jir ka-
1%. <>ılerırnden kalabalığı kifi bulmadığımı an-

••• 

lta~~vet, evet, dedi. Böyledir. Mülkiyeti şahsiyt 
l'ok g~~anberi hukuk davaları hemen, hemen 
tını dı ıdır. Ceza islerinin de ~den rune azaldı-

uyduk. a ir kapı açtık ... Küçücük bir salon. Tam 
lbir bU~ar~a bir kürsü. Kürsünün arkasında 
llaıtiın k, ıki küçük iskemle. Ortada bir kadın 
1'aftnda 

0~~ruyor. Bir tarafında bir kadın, diğer ta
'l'elll~ ır erkek aza. Temyiz mahkemesi burası. 
~orınu§ ed~rniş hukuk davaları burada dinleni-

.. o~~ Bız dirlleyicilerin sırasında oturduk ... 
gorınu a nıUbaşir filan kimseyi ~......,,.... ' "liV f 
l'or. ~0runı. Hakim ayağa kalkı- ~ Ruıyada bit kadın • 
l'or. tk·ltıe en üstteki dosyayı ah- ~ hk · ~ 
li erke ı llıUessese ismi okuyor. Bi- ' ma emesı.. ~ 
'~- lt, bir; •cad 'k' k' · ·· ~""'''""''~'~ '"&ltıd . m ı ı ışı samıın 

au ara.san kalkarak ilk sıra ile kür çok müşkül olduğu için diğerini dı 
~akta dlndaki ufak bir boşlukta a- şarıdan gelip Moskovaya yerlcş-
lillti Utuyorlar. mek isteyen bir erkek aicrabasına 

ba"ac11rn bütün dosyayı okuyor. terketmiş ... 
t~H. :a~~ iki nıüessesenin mümes- Şimdi bunun üstüne seneler geç 
li beıed· ar?~ biri Moskova şeh· miş, çocukları büyUmüş, davacının 
~~l>aıı ~!esını, öteki de elektrik işi şimdi çocukları için de bir odaya 
diyor. ıtır organizasyonu temsil e- ihtiya.<:ı var ... Bunu kiracısına söy 
~y OSkova belediyesi bu mü- lemiş... Üç senedir bu arzusunu 
~l§. Soe elektrik tesisatı yaptır- izhar ettiği halde kiracı odayı ter-
;!U~esllra t:diyede bulunmamış. ketmemekte .. Ve biçarenin başına 
~Oekov e tesisat parasını istiyor. bela kesilmektedir. üstelik son se-
'eletitı : belediyesi bütün müesse- nelerde ahlakı çok değişmiş olan 
;-aııınay u nevi tesisatı bila ücret bu adam çalışmak istemiyor, içi-
l.ll.~or. ı:unıecbur olduklarını söy- yor ev sahibinin eışyalanm filan 
'1a~r CSsese bunun evvelden çalıyorınuş.1Jk davada davacı kay-
~apııın:criJip siparişin ona göre betmiş, temyiz etmiş. Bu ikincide 
~e ~ s.r iddiasında. Muhake- hakimler meselenin daha etraflı 
~ık_llntıı ~: d~~i~a sürdü ve bir ve- tetkiki için şahitler celbini istedi-
laıik edild!bı ıçın ba§ka bir güne ler. 

ı. 

• k' 1 Inci Vaka yine onun eşi iki 
~llıta:va:ınuessese arasında. Bir lo
ten ve r' :ebze mUessesesi, sipariş 
l..okan~ uradan az sebze vermiş. 
~· bevle~r d~ devletin, sebzecilik 
tıı dava e: bır mUessesesi ötekisi
tçin, d ıyor, Mahkeme bunun 

e ka ~,:ı, ntarlaıın ko t ı·· ·· · ""· Gaı· n ro unu ıs-
"'- ıba "'ah • b' .. "<!e)t i . "Y sı ır dava gor-
ltat h:•n ço.k beklemek lazım. Fa

llu defa:Ylr, lŞte talihinıfa varmış ... 
r.ı şah • b' 
1 ltada, faka 81 ır mesele ... Davacı 
barda Yok t ~a~a edilen meydan-
avacıya ;;· Bakım evrakı okudu. 

i}tj Odalı b'Undan birkaç sene evvel 
CŞurasınır ev vermişler. 

~rn ki ,.. 1 lfıf arasında kaydede-
tı ... .ırıosk 
sı mesken ovanın yegane sıkın-

~Uit lllilyon 1 bub~~dır... Bir bu
l ır, dört nn Çin kaf1 gelen bu şe
d<uı ntırusaı Yon_u tecavüz etmiş o-
a Şimdi b' Yetişnıiyor. Moskova

"e bu ihtı ırçok inşaat yapılmakta 
tnak Yacı kıı ..... 1 _ 

tad r.) -!iı aınakla ugraşıl 

F9 akat sad d 
bir YordUk: a gelelim. Ne di-
l Çok sen · Davacıya bundan 
e,r 0 e evv 1 'k . 

il · kendi e _ ~ i oda vermış-
c: hlıini ~stegıyte bu iki oda-

!'lna h ına, karısına ve ço-
0.Sretnıiş. Oda btilmak 

O ördüncü dava başladı. Yine 
iki müessese arasında bir 

dava ... Bir müessese diğerine ima
latı için lazımgelen bir madde ıs
marlamış. Diğer müessese bunu 
vaktinde vermemiş ve davacı mü
essesenin işinin gecikmesine sebep 
olmuş ... 
Arkadaşıma = 
_ Bu davanın sonunu beklemi

yelim. ~iyorum, ceza mahkemesi
ne gideJım. 

C eza. mahkemesinin salonu 
bu salonun tam altında. 

y lnız bunda mll~deiumumi ve a
aknt ı'çin kUrsü ile samiin sırala-

vu .. 1 h" . 
sında ve samıın e akım kür 

r:ı ara .1 . b' . b' 
süsüne yan çevrı mış ırı ır tara-

d dig-cri öbür duvarda iki mafm a. 

sa var. . d b' ... 
Burada birincı ava ır curUm 

!şçi bir kadın sarhoşlukla 
davası. . k 

. keg-in gözünü çı armış. 
bır er H"k' 

Muhakeme başl~yor. • a ımler, 
Dliiddcıumumı, erkek, azalar ve 

kadın ortaya çıkryor ~e alnl~tı~·or. 
be altı senedır b r tşÇJyle On ş, on d 

. . B' de on iki yaşın a çö-
evlıdır. ır d · 

, r Kocası aıma 
cukl~r~ 'alçtigı-· zaman kendisini 
çok ıçıyor. . k 

. . Çok kUfUr edıyor ve av-
bılmıyor. 

ga çıRarıyor. 

cası bir müddet içtikten sonra mu 
tat üzere kadına küfürler ediyor 
ve kadın işittiği acı sözlere taham
mül ede.miyerek elinde çatal yerin
den fırlıyor. Misafir delikanlı bir 
dövüşe mani olmak için kadının iki 
elinden tutuyor. Bu suretle eli yu
karıya doğru kalkmış olan kadı
nın gayri ihtiyari bir hareketiyle 
çatal da delikanlının gözünün çık· 
masma ve bütün hayat için kör 
kalmasına sebep oluyor. 

nk davada kadın iki seneye mab 
kıim olmuş ve temyiz etmiş, fakat 
müddeiumumi eski kararda ısrar 
etmek liı.zımgeldiğini söylUyor. 
Avukat uzun müddet müddeiumu
minin' iddiasını çürütmek için ko
nuşuyor, nihayet kadına birşey iliı 
ve edip etmiyeceği soruluyor. Ka-
dın ağhyarak: . 

_ Kocam daima sarhoştur, dı-
yor, on iki yaşındaki çocuğum ba
kımsız kalacak. Bcraetime hükmet 
mezseniz hjç olmazsa müddeti ek 
siltiniz. Sizden bunu rica ederim." 

Mahkeme, müzakereden sonra 
eski hükümde karar kıldı. 

18 Y HAPiS 

Mahkum Hacı Ahmet 
Sıvas, (TAN)- Uvey kardeşi Vey 

sel mahpusken kansı Şerifeyi seven 
ve Veyselin hapisaneden çıkması üze
rine çiftlik sahibi Sıdıkayı öldüren 
Kilhidik köyünde 60 yaşında Hacı 
Ahmedin muhakemesi bitmiştir. Ah
met 18 yıl ağır hapse mahkiım ol
muştur. 

AD ANADAN 

AYRILIŞ 

ADANADAN: 

• stasyondan beni şehre gö
l türecek olan arabaya yerleş 

tikten sonra, yürümeye başladık. 
Ve arabacı anlatıyor : 
"- Şu asfaltı görüyor musu

nuz bay .. Her sene yapılır, yapıldık 
ça bozulur. Tekrar yaparlar, tek
rar bozulur. Yol o kadar harap ol
muş ki, bunun bu sene tamir edil
diğine pek inanamazsınız. 
Arabacı, meraklı meraklı sordu

ğum suallere cevap vı:>rmekte de
vam ediyor: 

-

Fadime ile koc(l$ı Haıan 

"Siz Istanbul
lular, diyor, Sey
han taşmış der, 
geçersiniz. Bakın, 
Seyhanın ta§ma
sı ne demektir?,. 

Dogu Yollarında 
"- Çok mu 

hastasın kadın?,, 

"- Hayır böyle 
ufak tefek nö
betlere aldırmam. 
Amma kör olası 

sıtma., tam tar
lada çalışırken ge 
liyor.,, 

Eliyle koca bir 
ev gösteriyor. 3-
4 kıı.tlı binanın 

ikinci katına ka
dar suyun yüksel 
diğini anlatan bir 

F dime ·ıe Hasan 

renk farkı var. O zaman, Seyhan 
taşmasının fecaatini görebiliyor, 
anlıyorsun uz. 

Ç arşıdan geçiyoruz. Geniş 

şehrin bu uzun yolunda iki 
taraflı modern dükkanlar, cidden 
güzel ... Sıcak, tabii şehirde kendi
ni daha fazla hissettirmektedir. Öy 
le ki, esnaf adeta derin bir uyku 
halinde .. Herkesin gözleri sıcak

tan hn.fif hafif kapanıp açılıyor. 
Şöyle ağız tndiyle yemek yeme

nin ancak Seyhnn kenarındaki lo
kantada mümkün olacağını haber 
verdiler. Tilrksözli gazetesini gez
dikten sonra Adananın barile kom 
şu olan lokantasına gittim. Güneş, 
Adanayı o kadar yakıyor ki, sokak 
tarda tek tilk bazı iş sahibinin do
laştığı görülüyor. Bu yüzden ba
yat, yahut bozulmak tehlikesinden 
zorla kurtarılmış yemek yiyorsu
nuz. Mesela, hiyar salatası, vitri~
de güneş altında iki giln bekletıl
miş gibi ölü ... 

B ana oracıkta: 
"- Ceyhan oteline gidi-

niz, orada duş almanız mümkün
dür,, dediler. Katil Abdullahla Tev 
fiğin yakayı ele verdikleri bu tari 
hi otelin kapısından içeri girerk~n 
birçok kadın sesleri, işittim. Bır 
pencereden uzanan güzel bir Rum 
kadını, karşısındaki arkadaşına ba 
ğınyor: . 
"- Ben yıkandım. Scnın su gel-

medi mi?" 
Nihayet iş anlaşıldı. Adana ba

, rında çalışanlar, buraya yerleştiril 
ıniş, burada oturuyorlarmış ... 

Renk renk kombinezonlarla ge
niş avluda dolaşıyorlnr. Bir o~a
dan çıkıp ötekine giriyorlar. Ehn
deki sabunla musluk baeına koşan, 
yemek ısmarhyan, gazete istiyen, 
tuvalet yapan 20 • 25 kadın ... Pat 
ronlan bunları her ay değiştirir
miş. Otelin içinde sıkı bir inzibat 
var. Yüksek konuşana dik dik ba
kıyorlar. Bundan başka çıplaklık, 
soğuk su dökünme de oteldeki mo
dalardan olacak. Otelin çırağı ko
va kova soğuk su taşıyor. llıtiyaç, 
o kadar fazla ki, bir kova ile içeri 
giren iki kova su daha getirtiyor. 

A danadan uzaklaşıyor~m. 
Kompartımanları gezıyo

rum. Ceyhandan o kadar fazla köy 
lü bindi ki, memurlar bunları ü
çüncü mevkie yerleştirmenin imka 
nmı bulamadılar. Birçok köylü, 
torbalarile, heybelerile UçUncünün 
kompartıman önündeki yolu üze
rinde oturdular. Bir kısmı da ikinci 

nlattı? "- Kaç kuruş
tan yevmiye veri
yorlardı sana?," 

YAZAN 
Latif Erenel 

Adanın Millet Bahçesinde 
Palmiyeler 

nin sahanlık tarafına yerleşti. Yor 
gunluk, güneşin kavurduğu yüzle
rinde çizgiler yapmıştı. Çoğu, sa -
rarmış, hasta idi bunların... Hele 
içlerinde bir kan koca vardı ki, 
çalışmak için gidip te kazanama
dıktan başka hasta olarak dönen
lerin acısını taşıyorlardı: Fadime 
ile Hasan ... Yanyana oturmuşlar. 

Hasan, Fadime ye soruyor: 
"- Nöbetin gcsti mi? Su içme 

bari. 
Kadın , kocasına daha diişkün ... 

O da ocasınm vaziyetini anlamak 
istiyor. 

Bir parça çö'kerekle (bir nevi 
peynir) kuru çavdar ekmeğini yi
yen Fadime ile arkadaş olmak is
tedim. Zavallı, sağlam gibi görü
nüyor. Fakat sıtma, belli ki, beli
ni bükmüş ... Zoraki gülüyor. Güç
lükle konuşuyor. Çökereği ekme
ğe bastıran parmakları titriyor. 
Arada sırada içini çekiyor. Bir ko 
casma, bir de bana bakıyor. Pa
muk tarlasındaki işçilik, birşey ka 
zandırmamış bu çiftçiliğe .. Hasta ol 
muşlar. sıcağın da kavuran yakıcı
lığına dayanamamışlar. Kazanmak 
kaygusiyle sağlam gidip birşey ala 
madan hasta dönmek ne müşkül, 
ne acı şey değil mi? 

K adın anlatıyor: "- Ne bileyim Efendi,• 
parasız kaldık. Çalışmak istedik. 
Kan koca pamuk tarlalarına gel
dik. Bir ay, iki ay, çapa yapabildik. 
Sonra .. Sıtmalandık. DönUyoruz.,, 

"- 30 kuruş ... " 
Kuduran güneşte sanki sönen 

gözlerini tekrar eşine çevirdi. Sor
dum: 

"-Yetiyor muydu bu para sa-
na ... " 
"- Ne diyorsun Efendi, 30 ku· 

ruş o kadar yetiyordu ki, arttın• 
yorduk bile.,, 

Ç ocuğu olup olmadığını so
runca; i)'8rasma dokunrou• 

şum gibi dudaldaıımı gere gere : 

"- Onu sorma, dedi. Yine böy
le bir yaz günü Malatyadan Ada
naya çalışmaya geldik. Çocuğumuz 
Ahmet te tabii yanımızda idi. Za
vallı yavrucak dayanamadı bu sı
cağa ... Öldü. Biz de onu Adanada 
gömdük. Döndük memleketimize .. .' 

Fevzipa.şaya yaklaşıyorduk. 

Gündüz sıtma nöbetlerile harap o

lan biçarelerin gece istirahatleri
ne imkan vermek lazzmdı. Bu fe
ragatkfır Türk köylülerini yalnız 
başlarına bıraktım. Fadime, çöke
rek dolu mendilini toplayıp heybe
sine koyarken: 
"- Yine buyur Efendi, diyordu 

yine konuşalım emi ?" 

Bulgaristanda 

Çeteler Çoğaldı 
Sofya, 12 (TAN) - Bulgaristaıı

da haydut çeteleri çoğalmıştır. Tu • 
tulan bir hesaba göre, yalnız mayıı 
ayında, memlekette 12 haydut çetesi 
8 defa tecavüzde bulunmuştur. Böy
lelikle 19,400 levalık zarar, ziyan 
yapmışlardır. Zabıta, çetelerden yal
nız dördünü yakalıyabilmiştir. Hay• 
dut çeteleri, Türk halka da tecavüz. 
terde bulunmuşlardır. 

SULTANI OZOMLERI 
Izmirin beyaz çekirdeksiz sultani 

üzümü evvelki gün meyve haline ge
tirilmiştir. Mevsimin en makbul bir 

nev'i olan bu üzümler toptan 22 -
24 kuruşa verilmiştir. Perakende o
tuz kuru§tur. 

-
ÇEK REJiSi BiZDEN 

TOTON ALIYOR 
Türk tütünlerinin daimi müşterile

rinden bulunan Çekoslovakya Reji i· 
daresinden şehrimize gelen bir mil· 

messili Türk tUtUnlerinden 1,250,000 
kilo satın almak için temaslar başla
mıştır. Haber verildiğine göre bu sa
tış için bir münakasa açılacaktır. Mil 
rıakasa şartları Ticaret Odasına bil· 
dirilmiştir. 



8 =======================================================TAN 
Genel ithalat 
Reiimi Kararını 
Neşrediyor·uz 

Yarın Meriyete _Giriyor 
Ankara, 13 (A.A) - 15 Temmuz 1937 tar'hinden itibaren me

riyete girecek olan genel ithalat rejimi kararını aynen atağıya ya
zıyoruz. Bu karar bugünkü (Dünkü) resmi gazete ile netredil

mittir: 
Macide: 1 

Türkiyenin müstemirren ve kay. 
de değer nisbetlerde aktif kaldığı 
ve Türkiye ihracatını rr.üteeHsir e
der hiçbir nevi hususi takyit koy
mamış memleketler den ilhnlat, 
Türk kanunları hükümleri dahi
linde serbesttir. 

Bu memleketlerin isimlrri ilişik 
1 sayılı listede yazılıdır. kabında 
Iktısat Vekaletir.in teklif'i tzerine 
bu listede değişiklik yaptlabilir. 

Madde: 2 
Türkiye ile ithalat ve ihracat a

rasında Türkiye lehine yü?.dt. ... 20 
den aşağı olmamak üzere bir fark 
yüzdesi kayitli klcring veya ben
zeri bir tediye anlaşması yapır.ış 
olan memleketlerden vaki olacak 
her nevi ithalat Türk kanunları 

hUJCilmleri dahilinde serbest.tir. I
cabında Maliye ve Iktısat Vekalet
lerınin teklifi üzeri.ne yukarda ya
zılı asgari nisbet değiştirilebilir. 

Madde: 3 
Anlaşmalarında ithalat ve ihra

cat arasında Türkiye lehiııe ikinci 
maddede yazılı asgari hadden aşa
ğı bir fark yüzdesi kaydi mevcut 
olan veya böyle bir fark yüzdesi 
kaydi hiç bulunmıyan memleket -
lerden vaki olacak ithalat bu mem. 
leketlerin klering veya be.nzeri an
laşmaları hükümleri dahilinde ya
pılır. 

Madde: 4 
Birinci, ikinci ve üçüncü madde

lerin hükümlerinden istifade etmi
yen memleketlerden birine va.ki o
lacak ihracat mukabilinde bu mem 
lcketlerden birinden F. O. B. kıy
meti ihracatın F. O. B. kıymetine 
müsavi ithalat veya bu memleket
lerden birinden vaki olacak itha
lat mukabilinde yine bu memle· 
ketlerden birine F. O. B. kıymeti 
ithalatın F. O. B. kıymetine müsa
vı ihracat yapılabilir . 

Ihracattan önce ithalat yapıl
mak istenildiği takdirde mevzuu 
bahis malların ithaline bedelleri 
Türk lirası olarak veya asgari 
üç milyon lira sermayeli milli bir 
bankadan alınmış ayni kıymette 

kefalet mektubu ecnebi memleket 
ihracatçısı namına T. C. Merkez 
Bankasına yatırıldıktan sonra mü. 
saade olunur. Bu tarzda ithal olu
nan malların bedelleri, işbu mad
de hükümleri çerçevesine giren her 
hangi bir memlekete ve alakadar 
ccııeLli ihracatçı nam ve hesabına 
ihraç edilecek malların bedelleri
nin Türkiyede tesviyesinde kulla
nılır. 

Bu madde hükümleri dairesinde 
ihraç edilecek mallar Türk Ticaret 
ve Sanayi odalan tarafından iki 
ınüsha menşe şehadetnamesi ve bu 
malların gönderildikleri memleket
lere fiilen girdikleri bu· menşe şe
hadetnamelerinden birinin o mem 
leket gümrük idaresince damga
lanması suretile tevsik olunur. 

leri 2294 numaralı kanunun bi
rinci maddesi hükümlerine tevfi
kan değiştirilmiş ve mezkür nu
maralara giren eşyadan alınacak 

tezyitli veya tensikli resim mik
dar ve şartları her numaranın hi
zasında gösterilmiştir. 

Hususi kanunlar hükümlerine 
tabi olarak ithal edilen maddeler 
bu hükümler dairesinde veya bu 
kanunlara dayanılarak tanzim o
lunan kararname veya mukavele
ler hükümleri dahilinde ithal olu-
nur. 

Macide: 6 
Milli istihsalatı korumak, tees

süsünü temin ve damping gibi a
normal tedbirlerden doğacak za
rarlardan vikaye etmek maksadi
le 2294 numaralı kanunun hüküm
leri dairesinde yapılacak gümrük 
tarife tadilatı niebetlerini tetkik 
etmek üzere lktısat Vekaletinde 
vekalet müsteşarının rc.\sliği al
tında, aşağıda yazılı azadan mü
rekkep bir (Milli Korunma Komis
yonu) teşkil olunmuştur: 

l\luliye Vekfileti Xaldt J~lt'ri U. 
Müdürü, 

l'1aliyc Veldilcti TPtkik heyetin
den bir aza, 

Ziraat Veldi.leti Ziraat U. Müdii
rü, 

Giimriik ve inhisarlar Vekaleti 
Ekonomik işler l\liidürü, 

lktısat \'ekiilcti Tiirkofis Rf'isi, 
ll•tısat Velcfıleti Sanayi U. Mü

lliirü. 
Komisyon resen veya vaki ola

cak müracatlar üzerine gümrük 
tarife hadleri hakkında icabında 
mütehassıslarla alakalı dairelerin 
mütaleasını almak suretiyle tetki
kat yapar. Bu tetkikat neticesine 
göre Iktısat Vekaletinin teklifi ü
zerine gümrük tarüe hadleri de
ğiştirilebilir. 

Madde: 1 
Türkiyede çalışan yerli ve ya

bancı şirketlerin hariçte bulunan 
hissedarların ve tahvilat hamille
rine ödeyecekleri dividant ve faiz 
karşılığı olarak ihraç edilecek mal 
lar Milli Korunma Komisyonunca 
tayin edilir. 

Madde: 8 
Türk parasının kıymetını Koru

ma hakkındaki 11 sayılı kararna
menin 14 mayıs 1936 tarih ve 
2/4579 sayılı kararname ile değiş
tirilen 32 nci maddesi ve 20 son
teşrin 1936 tarih ve 2 5605 sayılı 
genel ithalat rejimi kararnamesi 
mülgadır. 

Muuakkat Madde: 
Yukarıda yazılı 3 üncü madde 

hükümlerine tabi olan memleket
ler işbu kararnamenin mer'iyete 
giriş tarihinden itibaren üç ay 
müddetle 20. 11. 1936 tarih ve 
2/ 5605 sayılı genel ithalat rejimi 
kararı hükümlerinden istifadeye 
devam edeceklerdir 

Madde: 9 

Türk - Rus 
Dostluğu 

(Başı 1 incide) 
Bu gazete Türk - Savyet dostluğu

nun devamlılığını ve istikrarını e
hemmiyetle kaydettikten sonra şöy
le devam ediyor: 

"Sovyetler Birliği ve Türkiye bey
nelmilel siyasetin en mühim mese -
leleri hakkında sıkı bir temas idame 
ediyorlar. Milletler Cemiyeti konse
yinde çıkan birçok meselelerde de 
iki memleket mümessilleri kendi is
tiklal ve emniyetleri ve ayni zaman
da kollektif emniyet prensibi kaygusu 
ile hareket ederek beraberce çalışı
yorlar. Türk _ Sovyet teşriki mesaisi 
beynelmilel sahada müessir ve mü
him bir amildir ... 

1zvestiya. faşist memle6etlerin 
kendi memleketlerinde yarattıkları 

çıkmazdan kurtulmak için bir dünya 
harbi çıkarmak yolundaki gayretleri 
ni mevzuu bahsederek diyor ki: 

"Bu şerait altında hakiki sulh ta
raftarlarına düşen vazife buna karşı 
şiddetle karşıkoymaktır. Binaenaleyh 
Sovyetler Birliği ile Türkiyenin yal
nız kendi aralarında her türlü teca
vüz planlarından ari hakiki bir dost-
1 uk kurmakla kalmayıp müşterek 
gayretlerle bütün Milletler arasında 
sulhün muhafaza.c;ına çalışmakta bu
lunmalarının nekadar mühim bir rol 
oynadığı kolayca anlaşılır. Beynelmi 
lel siyasetin mühim amili olan Sov
yet - Türk dostluğu Türkiyenin siya 
si ve iktisadi istiklalinin gittikçe ar
tan resaneti ve Sovyetler Birliğinin 

de iktısadi ve milli müdafaa kudreti
nin artması nisbetinde kuvvet bul
maktadır. İki memleket zimamdarla 
rı nrasındaiki temaslar Türkiye ile 
Sovyet Birliğinin karşılıklı bağlarını 
ve biribirlerini daha iyi anlamalarını 
ve keza Türk - Sovyet dostuğunu in
kiı:af ettireceğine şüphe yoktur.,. 

Ankara iskan 

idaresinde Bir 

Yolsuzluk Yapdmış 
Ankara is.kan ve tapu idaresinde 

bir yolsuzluk meydana çıkarılmış, is 
kan müdürü ile sicil :muhafaza me -
muru ve daha birkaç memur hakkın 
da kanuni takibata başlanmıştır. İd
diaya göre, bir muhacire ait arazi 26 
bin liraya satıldığı halde 5 bin lira 
üzerinden gösterilmiş ve tapu mua
melesi ona göre yapılmıştır. Mülkiye 
ve maliye müfettişleri ile beraber 
müddeiumumilik tahkikata el koy -
muştur. 

Çin-Japon har
bi büyüdü, dün 
3 çarpışma oldu 

(Başı 1 incide) 
renin Uzak Şark hadiselerini nasıl 
karşıladığını anlatmıştır. 

Amerika Dışbakanı Mister Hull 
bugün Mister Eden'den Çin işleri 
hakkında bir nota almıştır. Notanın 
muhteviyatı henüz malüm olmamak
la beraber gerek Ingiltere, gerek A
merikanın Çin işlerine doğru.dan doğ 
ruya müdahale etmiyecekleri anla
şılmaktadır. 

Japonya sefiri Saito da, Amerika 
Dışbakanı Hull ile görüşmüş ve va
ziyeti izah etmiştir. Amreikanın bi
taraflık kanununu tatbik edip etmi
yeceği henüz belli değildir. Buna an· 
cak Mister Roosevelt karar verebi
lir. Bu madde hükmüne t.ibi mem

leketler menşeli olup Türkiye ile 
mevcut klering veya benzeri anlaş 
malar yolu ile ödenmek şart.ile Tür 
kiyeye satılacak malların ithaline 
müsaade olunur. Ancak bu malla
rın ithalinden önce, bedellerinin 
klering veya benzeri anlaşma yo
lu ile ödenmesine alakadar klering
li veya benzeri anlaşmalı memle
ketin takas, ofis veya salahiyetli 
makamlarınca müsaade olunduğu 
ithalatçı tarafından tevsik edil
mek şarttır. 

Bu kararname 15 Temmuz 19371 JAPONYANIN MAKSADI 
tarihinden muteberdir. Çinin Berlin sefiri vaziyeti izah e-

Bu madde hükümlerine tabi 
memleketlerden ithal olunabilecek 
mallar ilişik iki sayılı listede gös
terilmiştir. Icabında lktısat Veka
letinin teklifi üzerine bu listede de
ğişiklik yapılabilir. 

Madde: 5 
1499 numaralı gümrük tarife 

kanununa ~ağlı tarif ede yazılı nu
maralardan ilişik Uç sayılı listede 
yazılı olanlarının gtimrtik resim -

M adde: 10 derek demiştir ki: 

Bu kararnamenin hükilmıeri lc
ra Vekilleri Heyetince yürütülür. 

Yeni Karar 
Tebliğ Edildi 

Yeni ithalat rejimi dü"n akşam ü
zeri telefonla gümrüklere tebliğ e
dilmiştir. Yeni rejimi.n diln resmi ga
zete ile neşri ithalat tüccarları ara
sında büyük alakn uyandırmıştır. Bir 
çok tüccarlar şimdiden Avrupa fab
rikalarına siparişler vermiye başla

mışlardır. Bu arada uzun senelerden
beri memleketimize pek az miktarda 
girebildikleri için fiyatları pek yük
sek olan bazı maddelerin ucuzhyaca
ğı muhakkak görülmektedir. Hatta 
şimdiden piyasada ucuzluk hareket
leri başlamıştır. 

"- 190.1 anlaşması mucibince ba
zı devlet elçilikleri, elçilik muhafızı 
namı altında Çinde bir mikdar asker 
bulundurmak hakkını haizdir. Bu kı
talar küçük mikyasta talimler de ya
parlar. Japonlar bu anla§maya mu -
halif olarak iki senedenberi mevcut
ları bir fırkaya varan asker tahşit 
etmişler ve Çin hükumeti bunlan a
zaltmak için uğraşmışsa da bu uğ
raşmalar bir netice vermemiştir. 

Japonlar bu ayın birinde, geniş 
mikyasta manevralar yapmak iste
mişler, ve Uong Ping Sien şehrine 

girmek istemişlerdir. Çin hükumeti 
bu talebi reddetmiş ve Japonlar mez
kur şehri muhasara ederek top ve 
mitralyöz ateşi açmışlardır. Hadise
lerin mes'uliyeti tamamile Japonlara 
Aittir. 

(BAŞMAKALEDEN l\IABAAT) 

Miizmin 
Harp 
Vaziyetleri 

(Başı 1 incide) 

fasılaya uğramıyor. 

Harp bir nevi hastalık ise bunun 
son senelerde hafif, fakat müzmin 
bir şekli türemiş ve oilhassa Uzak 
Şarka musallat olmuştur. Ortada de
vamlı bir harp hali var ki resmen 
ilan edils.in edilmesin, tehditli ve teh
likeli bir manzara muhafaza ediyor. 

A syanın garbı, hakiki bir sul
ha kavuştuğu ve Saadabilt 

sarayından dört kardeş devlet Ha
riciye Vekilinin yüksek ve asil söz
leri bütün dünyaya aksettiği bir da
kikada Asyanın şarkındaki müzmin 
harp vaziyeti bir kat daha dikkati 
celbediyor. Yalnız Uzak Şark için 
değil, bütiln dünya için devamlı bir 
tehlike kaynağı olan bu vaziyetin 
mes'ullerini aramak ihtiyacı her ta
rafta duyuluyor. 

Mes'ul arayınca ister istemez Ja
ponyanın ilzerinde duruyoruz. !ster 
istemez diyoruz, çlinkü hepimiz
de eskidenberi Japonyaya karşı sev
gi ve dostluk hisleri vardır. Biz eski 
devirde tevakkuf halinde dururken, 
Japonların tam bir azim ve cesaretle 
terakki hareketlerine sarılmaları 
memleketimizde derin alakalar uyan
dırmıştır. Ertuğrul seyahati buna 
kalp bağlılıkları ilave etmiştir. Çar
lığın Japonyaya karşı olan harbini, 
memleketimiz kendi mücadelesi gi
bi benimsemişti. O gUnlerden0eri de 
dostluğumuzun hiç arkası kesilmedi. 

Fakat bu dostluğa rağmen Japon 
tecavüz siyasetini şiddetle tenkit et
mekten kendimizi alamayız. Harici
ye Vekilimizin Tahrandaki son nut
kunda izah ettiği gibi, bizim yerimiz 
sulh cephesindedir. Bu cephenin ilk 
safında yürümekle ve sulh davası
na faydalı olmağa çalışmakla derin 
bir iftihar duyuyoruz. 

. 
J aponyanın bütün harekeijeri 

(mütecaviz) in en basit ta
rifine uyuyor. Japonlar mütemadi
yen silahla, ateşle oynuyorlar. lstiva 
hattr ile şimal buzları arasında koca
man bir imparatorluk kurmalarına. 
35 milyon Çinliyi çok şeffaf bir (Man 
çu) nikabı altında es.ir etmelerine 
rağmen iştahları daima kabarık bir 
haldedir. Rusyadan, Çinden yeni 
topraklar koparmak için saldırıyor
lar, hadiseler çıkarıyorlar, fakat son
ra bütün korkunç iştahlarına rağ
men daha ileriye gidemiyorlar. Dört 
yüz milyon Çinli, iki yüz milyon Rus 
ve yüzlerce milyon diğer insanlarla 
açık husumet haline düşmeği göze al
mağı kolay bulmuyorlar. 

Bunu göze alan Japon müfritleri 
vakit vakit ortaya atılıyorlar, hadi
seler çıkarıyorlar. Buna karşı Japon 
mutedilleri, Japon sanyilnin inkişaf 
istidatlarını ileri sUrüyorlar ve dört 
yüz milyon Çinli ile dost olmayı ve 
bunlan müşteri mevkiinde bulundur
mayı daha karlı buluyorlar. 

Japon siyaseti bu met ve cezir için
de bocalıyor ve Uzak Şark ve bütün 
dünya için bir emniyetsizlik amili 
oluyor. 

S on günlerde Pekin civarında 
faaılalı surette kopan muha

rebelerin de devamlı ve umumi bir 
harp halini almıyacağına. iki tara
fın da son dakikada geri çekileceği
ne şüphe yoktur. 

Fakat insanlık namına temenni e
dilecek nokta, büyük ve çalışkan Ja
pon milletinin, mütacavizlerin safın
da kalmaktan ne kadar zarar gördü
ğünü nihayet kavraması ve samimi 
surette sulh cephesine iltihak etme
sidir. Beş senelik bir planla sınai 
kudretini üç misline çıkarmağa ha
zırlanan bir Japonya, ancak sulhtan 
ve iktısadl iş beraberliklerinden men
faat bekliyebilir. 

Ahmet Emin YALMAN 

DAGLARDA 
ÇIPLAK 

BiR ADAM 
Milas. (TAN) - Uzun zamandan 

beri dağ aralarında ve köy yollarında 
gözüküp çırılçıplak olduğu için heı.

kesi korkutan bir adam jandarmalar 
tarafından vakalanarak burava g-eti-

DermJn 
Nasır ilacını kullandık

tan sonra o kadar 
rahatım kit . 

ve şifa! 

Ayaklarınızı sıcah. suda banyo ettik
ten sonra nasırlara "DERMlN" sü
rünüz, kısa zamanda bu ıstırap mem-

balarından kurtulursunuz! 

Mürettipler Cemiye 
Bir Gezinti Hazırladı 
"Türk Mürettipler Cemiyeti", ha 

latı cemiyetin yardıma muhtaç az.~ 
sına ve emektarlarına sarfedilmek 
zere bir deniz gezintisi tertip etrni 
tir. 

Gezinti ağustosun 28 inci cuın 
si günü gecesi yapılacaktır. O gil' 
saat 16 da Şirketi Hayriyenin 63 nıt' 
maralı vapurile Köprüden hareket . 
dilecek ve Boğaziçi ile Adalara gi 
lerek gece yarısına kadar eğıenil 
cektir. 

Havalandırılmış 

Yeni Pudra 
Güzellik mütehassısı 

Parisli bir kimyageri• 
şayanı hayret keşfi· 
O kadar ince ve o kadar hafif bit 

pudradır ki adeta havada uçar. 1ştlı 

, 
Bunun içindir ki yeni (Fa,cı: 

nation) Tokalon pudrası, cildi 
hemen görünmez gayet ince bit 
güzellik tabakasile kaplıyar~ 
yeknasak ve muntazam bir•" 
rette yapıfır ve yüze adeta tabı 
bir güzellik manzarası verir. rr 
siri itibarile yüze "Makiyaj gol" 
müt,, bir tekil veren ağır ve J1lD" 

dası geçmif pudralardan taııı"' 
mile batkadır. Yeni ( F aacinatİ
on) T okalon pudrasında bilhat' 
sa cildde 8 saat yapıfmak hat..,. 
sını veren krem köpüğü vardıt'• 
Yeni ( F ascination) T o kala' 

TIFOBİL pudrasını kulla.;dığınız takdir': 
DT. tHSA:N SA:MI :.. ... 

rito ve paratifo hastahklarına de en sıcak bir salonda bile , ... 
tutnlmamak için ağızdan alınan zünüz hiç bir retufa ihtiyaç göl' 
tifo haplarıdır. Hiç rahatsızlık termiyecektir. Uzun bir danı•"' 
V•!nnP.7." f.Tn~tu•c ıılRhiltr Kııtıııııı varesinden sonra bile teniniz dl' 

iiıill•••~ 50 Kuruş ~ ima terü taze kalacaktır. 

•ıııı•ıııııııı•ıııı•ıııı••ıııı•Tiiı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııiTifıil 
• inhisar:ar Umum 1 = . ~ 

: Müdürlüğünden: 1 
i 1 - Malatyada tesK edilecek Tütün Atölyeıi binası ve I 
§ müttemilatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. 1 
~ 11-Ketif bedeli 360231,67 lira, muvakkat teminat 18160 i 
!! liradır. ,~ 
il 111 - Eksiltme 3 / VIll/ 937 tarihine rastlıyan Salı günii 

§ aaat 15 de Kabatatta inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şu· 
!! besindeki Alım Komisyonu~da yapılacaktır. i 
iİ iV- Şartname, ketifname, proje vesair münakasa evra· ~ 
~ kı 18,02 lira mukabilinde hergün inhisarlar lntaat Şubeain· ~ 
• den ve Ankara Malatya Ba,müdürJüklerinden alınabilir. 1 - ~ 
• V - Müteahhitlerin Nafıa Vekaletinin 937 senesi müte- i 

a~hitlik. vesikasını ve laakal 200000 liralık bir binayı taa~· ı 
• hut etmıt bulunduklarına ve bizzat Mimar veya mühendı• ~ 
• veya yukarıdaki feraiti haiz bir Mimar veya Mühendisle te· 1 

rik olduklarına dair noterce musaddak vesaiki eksiltme gii· 1 
• nünden en az 3 gün evveline kadar inhisarlar lntaat Şube· ~ 

. 1 m sıne ibraz etmeleri ve eksiltmeye ittirak edebileceklerine 1 
dair vesika almaları lazımdır. 1 

• Vl - Mültürlü teklif mektubu, kanuni vesaik, prtnarrıe, ~ 
• ke,ifname v~air lüzumlu evrak ile eksiltmeye ittirak veıİ· I 
• kası ve muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan k•· ı 

palı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukar•· ı 
• da adı geçen Alım Komisyonu Batkanlığına makbuz rrıu· ~ 

kabilinde verilmit olmalıdır. "4158,, i 
iı • 1111•1111•1111•1111•1111•mı•1111•11ııı111•mı••1111 • ııı~ 
rilmiştir. 

Bu adamın Karaağaç köyünden Ali 
oğlu Mustafa isminde bir deli oldu
ğu. on yıldanberi dağlarda, herkesten 
uzak ve çırılçıplak ya§adığı anlaşıl

mıştır. Mustafa yemek yeme ini bile 
unutmuş olduğundan şimdiye kadar 
nasıl yaşadığı anlaşılamamakta ve 
kendisine zorla yemek yedirilmekte
dir 

Savurda Üçüzler 

Doğdu ~ 
Mardin, (TAN) - Savurun .~; 

mahallesinde Bahri karısı Latife 
1ııP 

kız ve biri erkek olarak bir tr.ıtl f' 
üç çocuk doğurmuştur. Çocukıııt 
az vasadıktan sonra ölmüslerdit· 
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Çocuklar 
korkudan 
Biribirlerine 
Sarılmıslardı 

l<as , 
cukıar:' Yerde sürüne sürüne ço
tı. Sınıs~esi gel: n y~re. yaklaşmış 
tacı1c :Y tuttugu zıncırleri usul
' ere bırakarak ellerile aran
!'t eıİn Atanırken, !smailin ayakla 
)a~e dolaşmıştı. Kasım, bu a: 
~ey 0kşıyarak, yüzüne gözüne 
de, bu i~ b~la,?lıştı. Onun kalbin
le Ölçuı ~<>cuga karşı, hiç bir şey
ıtıuııab~rnıyecck kadar derin bir 

l.>A& t Vardı 
.(\-ını. . 
~~~ • gayesi uğurunda harp 
)at ~ nda kahramanca terki ha
~ '"~enş h e eıı . ey Haydann en sadık 
,. h trnanıı müritlerindendi. A
~ ;e a:vatnu, ona nezretmişti. Ce
fill tçiıı Çok kuvvetli bir adam oldu
c~ Şeyh Haydar da onu ço-

a rnuhafız vermişti. 

J( ~rn; bu iki çocuğun üzeri: 
~ları ~e, . 8.deta kanat germişti. 
ÇIJı h.i hlÜtelerden siyanet etmek 
lııe~ bir fedakarlıktan çekin-
0!'dUs~.. . Batta, Şeyh Haydann 
(aıesiıı u ırnha edenler, Gülüstan 
d~a: girerlerken; cesur Kasım 
reUltları<>rdusunu ya.rıp geçerek, 
at; diğ kurtarmak istemişti. Fa-
ırteerı' arkadaşları, onun bu 
~~işler· e hareketine muhalefet 

hJikel'' Çocukların daha büyük 
~~ e rnaruz kalacağını ileri 
~esır:u gü91Ukle bu fikirden 

11 '. ~rnişlerdi. 1 l'İlıtııı~ IJ1~~i 1smailin ayaklan
b ' şalı gozUne sürüyor: 
~~ ırn.:. Şah tsmailim.. Seni 
S • •uı~ böyle mi görecektim. 
~~tıı '>nırn .. Neredesin, Yar Ali 
k il .. li · Sen de ver ayaklarını .. 
~il •. lı~Y:a:ın azad kabul etmez 
ı baatı'" cız Kasım .. Ayaklarını
etıll'o~ toprak olayım, diye söy 

o 11·Unı ' derin bir aşk ve vecd ""1 1 e s"' !aıı hitden~Ylediği sözler, çocuk-
b ltıc ~ e ~~ği~tirmişti. Bu ka 
~l'ine dan koşesınde, korkudan 
le d: bu:vu8:"1~n ço~ukla~, kalple
aı~· .. İkisi ~ır sevınç hıssetmiş
'1q 'tılnı.ışlar~ırden, Kasımın üzeri
&. ısar,1 1· Onun boynuna sım 
lli\l ıwib. rtııslard H • .. ı.~ ~' ı 17 

1• er zaman oldu-
v"'fa • nası 
bı,_ l'a ok rnın uzun sakalını 
-..,ıal'dı şa.ya konuşmaya. başla-

' le. 
' ır _asıın lala ı 

lıa '~ .• 
· ırn lala kurban olsun, sa-

~' Ceııau .. 
ltti ?. ar bızı gene kesecek-

h~ ?-{e hadle · 
lliıı.ı oıuyorı ~e .. Onlar, ne kö-
'11 et.. s·ar ki, ellerini size sür-

e.,, d~ ı.zl e hiyanetıe dokunan 
' lei a kurur. 
' ..,, rn kurutur? 

tM_ •. q.ırn ·· 
~lliı .. lükuru~cak?. Mübarek 

"e ııa rnmetı, üzerimizde ha-
' zır olan b b :Babanı a anız kurutur. 

ıı, nerede? .. 

il atsıı:nın bU · ~':\ di. 'Ba ttin vUcudü titre-
ltaı ~ gibi se şına a~ bir darbe 
ta hinden taş l'Sernledı. Birdenbire 
ile l>tedebildi an ~bir hıçkırığı, güç 
L rı keu · &gazında dil~·· mı 
"il Ineler d gu e-erek • udaklannda il .. cevap p ruz -o verdi. 
tJr oı- 1 In'U .. liinıı:n · 

&e\ln •• Q eti, hlzır VA na-
- Cenn ' cennete gitti 
_ 'b et, ,,.,.ftk 

Qa:vır - rnı?. 

- ~ered~'> 
- lııtu . ·•• 
- rnınıerin 
l{ ldUnu01 kalbinde. 

~ar aıı1?1• de.n:rin ~albi nerede? .• 
dı. ICA...lınin elini derıtı içini çeitti ..• 
tibi ~lbftıın fhe avucunun içine al-

- ~ llle8ıe: rlııe dayadı. lnler 

l>i ~· 8 ttrada. 
Irıldaııdı. 

Yar Ali, babasına ait başka şey 
ler soracaktı. Kasım, buna mey
dan bırakmadı. Derhal sözü değiş
tirdi. 

- Çok değil.. Birkaç gün daha 
sabredin... Sakın, hiç birşeyden 
korkmayın . Buradan çıkacağız. 
Memleketimize gideceğiz. 

- Kim çıkaracak ? . 
- Hak erenler!. Mübarek ced-

dinizin .. himmeti hazır olsun pede
rinizin hak nefesleri... 

Bu konuşma, bir müddet ooyle
ce devanı etmişti. Zaten yorgun o
lan çocı.ıklarm uykuları gelmişti. 

Kasnn; onları, çürümüş saman
ların üzerine yatırmıştı. Zindanın, 
iliklere kadar işliyen rutubetinden 
korumak için samanların bir kıs
miyle Üzerlerini kapatmıştı! 
Kasımı gördükten sonra, artık 

korkulan kalmıyan çocuklar, der
hal derin bir uykuya dalmışlardı. 

Şahı Velayet Aıkına!., 
Bir Fedai ••• 

K asım, ertesi gün arkadaşla
nnı topladı. Çocukların 

Gülüstan kalesinden buraya nakle
dilmelerine rağmen, tehlikenin he
nüz geçmediğini anlattı ... Her tür
ıu fedaJtarlık ihtiyar edilerek bun
ların hayatını kurtarmak icap edi 
yordu. şayet bu çocuidarm başına 
bir felaket gelirse; iki yüz seneden 
beri lran. Horasan ve Türkistan
dıı büvilk bir manevi saltanat kur
muş olan (Şeyh Safyüddin) in sü
lalesi mahvolacak .. Onun tesis et
tiği (Erdebil tekkesi) nin mürit
leri büsbütün sahipsiz kalacak ... 
Ehli beytin bir ocağı daha yıkıla-

caktı. 

Kasım; imanından doğan bir he
yecanla bunları nakletti. Etrafın
dakilerin hislerini de tamamen rik
kate getirdi. Ve sonra: 

_ Şahı velayet aşkına!. Bir fe-

dai.. içimizden bir fedai çıkarmak 
li.zIJJl... Bu fedai, gitmeli. Çocwk
ların henüz hayatta, ve bu zindan
da olduğunu, anneleri (Aleınşah 

B8.nÜ) y~ ~aber vermeli ... O, belki 
bir çaresını bulur. Evlatlarınm ha-
yaUnL ve tarikimizin de istikbali
ni kUrtarmaya çalışır ... Şunu da bi 
lin ki, bu f edakarhğı, hiç kimseye 
danışmadan ben yaparım. Ne ya
par. yapa~; . bu~adan çıkarım. Fa.
kat bilirsmız ki, bu çocuklar ba
na alışıktırlar. Beni yanlarında göf 
mezlerse, büsbütün mahzun olur
lar .. ve, korkarlar ... Onun için size 
müracaat edivorum. Bir fedai .. Şa
hı velayet aşkına.. Ehli beyt aş
kına, bir fedai! dedi. 

Birkaç ses birden cevap verdi: 
_ Gideriz.. Hep gideriz... Ehli 

beyte canıı:nız ~urb~ olsun. Za
ten vaktiyle, böyle ikrar verdik ... 
T Ak" buradan nasıl çıkacağız? .. 
...- ın, .. ünü 
Kaaım, hepsinin soz kesti. 
_ auradan çıkmak mı?. Onu, 

ban& bırakın. :sen; onun bir çare
sini bulurum, dedi. 

A 
~dan. on gUn kad~r silkft

netle geçmişti. Zindanda, 
herşey tabii bir halde idi... Zindan 

bek .1 rl muayyen zamanlarda ge 
çıe • . kl . 

1
. 1 Mevkufların yıyece en-
ıyor ar ... 
1 ularmı bn'&ltıp gidiyorlardı. 

n ~; bu zindan bekçilerinden 

~ur~t isminde birini gözüne kes· 
tu:nı~ .... Bununla ahbaplığı ilerilet 
mışt.ı Nıhayet bir gün, bunu bir kö 
şeye çekmiş; 

.- Oğlum! .. Bu dünya. acaiptir. 
Bır kararda kalmaz. Memleketin ha 
li?i ~örüyorsun ya?. Her gün, ye
.nı hır şekle giriyor.. Senede, iki 
üç. defa, hükümdar değişiyor. 
~akıa ~iz bugün bu zindan köşe
sınde birer esiriz. Fakat yarm, bir 
de bakarsın ki; bizi arayıp soracak 
ş~hzadelerden biri tahta geçer .. Bi 
zı buradan çıkarıverir... Burada 
çektiğim sıkıntı ve meşakkatlere 
yanmam. Fakat; esir olmadan ev
vel. sakladığım hazineyi yerinde 
bulamazsam ... 

Kasım, birdenbire sözünü kes
mişti. Fazla ifşaatta bulunduğun
dan dolavı nedamet etmiş gibi bir 
tavırla sözüne devam etmişti: 

- Adam sen de .. Ben de, buda
la gibi neler düşünüyorum. Bu ıka
dar şey .. Bahusus, dünyalara be
del olan şeyhim gittikten 90Jll'8-: 

Varsın, o hazine de .. 
Şimdi de, birdenbire Murat, Ka

sımın sözünü kesmişti. 
- Bu, ne hazinesi? .. 
- Canım, ne hazinesi olacak? .. 

Su hazinesi değil ya .. Para, elmas, 
mücevher hazinesi... Şeyh Haydar; 
harbe girmeden evvel, bu hazine 
ile çocukları bana te::11im etmişti. 

(Arkası var) 

Yiyoruz? 
F uulye, domates ve patlıcan gibi halkımızın 

en çok yediği vitaminli sebzeleri bedava denile
cek kadar ucuza almak kabildir. Ege mıntaka
ıında bu sebzeler genit mikyasta yetittirilmek
tedir. 

•• 
Uç borsada 
Dün iyi 
Satış odu 

Dün zahire, kambiyo ve hayvan boraalanndı 
iyi ıatıtlar olmuftur. Para borauında muamele. 
ler niıbeten canıız geçmİftİr. 

Dün §ehrimize 16 vagon buğday ile iki vagon ke· 

Gerçi Adana, Mersin, Antalya gibi ilk turfanda pek ve bir miktar tütik gelmiştir. Gelen buğdayla-
yerlerin sebzeleri tam teşekküllü olamadıö-mdan lez. rın bir kısmı satılmıştır. Yumuşak cinslerden Pola~ 
zetsiz ve kuvvetsizse de Ege mmtakasmrn bmahsulle- lmm 1-2 çavdarlı ve 76 - 77 hektolitrelik mallan 
rinde bu noksanlar yoktur. Egede sebze ve meyva o 7,15 - 7,17 kuruş arasında satılmıştır. Sıra malla· 
kadar uc~zdu~ ~i, ora halkı artık bunlardan doymuş- rının çavdar nispetine göre kilosu 5,05 - 6, 15 kuruı 
tur: t~ırde ıyı patlıcanın tanesi yirmi para, doma- arasındadır. Sert buğdaylar da 5 - 5,25 kuruşa ve-
tesın kilosu 20 - 30 para arasındadır. rilmiştir. 

45 - 50 kiloluk bir kilfe domates 

1 

Arpalar 3135 _ 4 kuruştur. Ban· 
35 - 40 kuruşa alınmakta ve pelte f''~,.·ı~"''"''"'~'~ l d dan 3 'Jıo: · · uıı ıı ktad l ırma , o><.1 kuruştan 100 ton arpa 
ıçın k an ma ır. Fasulyenin ki- ' G •• •• t.1 ....... tı y l f 4 20 k t n--. . un sa UUU9 r. u a • Uru§ :ur. ua.u-
lo~u ık~ kuruşa kadar düşmüştür. lz- ' un dırma teslimi 54 ton sattlmıştır. Mı-
mırdeki u~uzluk devam ~~erken bu ' sır 3,32 kuruşa kadar alınmaktadır. 
mahsullerın Istanbula getırılmemesin 1 p,·,,as T .. k B D 
de sebepler vardır. - ası UT orcu Urgun . . . . Borsada Türk borcu 16,10 liradan 

Şehrımızdekı bazı kabzımallar bir - 1 1615 l' ka.d yük ı · :l y • ı._ l d l açı mış, , ıraya ar se mtf 
taraftan Istanbul ve civar mahsul ~ enı. mcr,,.~ ·~ eyağ arın ve öylece kapanmıştır. Diğer Türk 
mıntakasmın bahçe sahiplerile anlaş- ' muhtelıl çeşıtlerı gelmekte- milli tahvilleri üzerinde yeni bir te-
malar yapmışlar, onlara mahsulleri- ~ dir. Birinci Urla 94, ikinci beddül olmamıştır. Aslan çimentosu 
ne mukabil avans para vermişlerdir. 90, Antep 88, Mardin 85-81, 13,15 liradır. Merkez bankası bir ster. 
Yaz mahsullerinin satışını kendi üzer : Diyarbekir 80-82, erimiı Ka:• f line 6

24 kuruş fiyat tesbit etmiştir. 
lerine almışlardır. Diğer taraftan da I yağ 71-80, erimemi' Kar•yağ ~' Hayvan Borauında 
Izmire sık sık haber göndererek: "Sa- t 60, Trabzon Vakfıkebir 68, Dün şehrimiz hayvan borsasında 
kın Istanbula domates, patlıcan, fa- ~ Şarlı 65 kuruştan .atılmak· kilosu vasati 19,52 kuruştan 604 baş 
sulya göndermeyiniz, şehir malı seb- 1 tadır. ~ beyaz karaman, kilosu 20,56 dan 
zeler piyasaya gelmiye başlamıştır. ' ~ 1409 dağlıç, 18,21 kuruştan 413 kıvır 
Navlun parasını bile kurtaramazsı- t • cık, ve 16,55 kuruştan 6 karayaka ile 
nız,, diyerek Izmir mahsullerinin Is- ~ Bu •enenin pirinç mah•u- kilosu 22,76 kuruştan 1972 kuzu sa-
tanbula dökülmesine ~ni olmuşlar- ~ lü geçen •eneden yüzde 45 ' tılmıştır. Büyük baş hayvanlardan ki· 
dır. Izmirle münasebeti olan bir çok t nisbetinde lcı:r.la tahmin o- - lo~u 12,31 den 25 öküz, 15 kuruştan 
aileler, Istanbuldaki sebze pahalılığı t lunmaktaJır. Daha yeni mah-~ 3 ınek, 12,75 ten 3 dana, 13,48 den 6 
karşısında Izmirin ucuzluğunu duyar ~ l · l d l 1ııı manda ve 16,20 kuruştan 18 malak 

·~ !'ıyas~ya ge me en evve J sat·ı ....... tır. 
duymaz Qradan küfelerle sebze getirt pınnç lıyatlarındcı l - 1,5~ ~ u.u..us> 

mektedirler. Şehrimizde iyi domates 
on kuruştan aşağı almamamakta, kuruş kadar düşüklük kay. 
patlıcanlar :iae bet kuruşa satılmak- dedilmektedir. Merain pirin- ~ Elmaların 

Kontrolü tadır. ci 15, Antalya 1?, Toaya 18, ' 
Adapazarı 16 Burıa ve Or- ~ 

Turfanda Kavunlar hangazi 23, Edirne 19, yerli ' Ticaret odasının elma ihracatım 
Bu senenin turfanda topatan ka- Bombay 20 kuru,tur. ~ kontrol için hazırladığı talimatname-

vunlan piyasaya gelmiştir. Gelen ka- • ~ nin tatbikine başlanacaktır. Bu tali· 
vunlar fazla olmamakla beraber ta- J J hrcıccıt malı olarak ha:r.ır· ' matnameye uygun olmıyan elrnalarm 
nesi toptan hesap edilince 17 - 18 lcınm . . t 1. d x.. ; ihracına mUsaade edilmiyecektir El· . . ı1 ın ane ı ve san ı5 an- · 
kuruşa verilmıştir. Perakende 25 ku- ~ d 1440 . ·ı a·l • b j malarm boylan beş tipe ayrılmıştır. 
..,,Qtur. er tane ı•tı e ı mıf u ~ Birnci boy 180 gr l kt n-·~ . J , amoaca ır.uv-

•enenın yumurtcıların an be- ~ şinci boy 35 _ 50 gram arasındadır 
~ her •andığı 11- 11 ,5 liraya i 35 gramdan aşağı olanlar yemeklik 
~ scıtılmı,tır. olarak ihraç edilemiyecektir. lbraç 

~" ""''~'' ~"""' ,..... sandıklarının içleri rendelenmiş ola
cak ve elmalar silinmemiş yani üzer. 

Buzdan Hoşaf Kasesi 13 Temmuz SALI 
PARALAR 

leri buğulu (puslu) olmak şarttır. EL 
ma sa.ndıklannda ambalaj maddesi 
olarak ya ince kağıt veya iyi ince ta
laş kullanılacaktır. Bu şeraiti haiz o
lan elma sandıklan ihraç edilebile
cek ve oda tarafından her sandığa 
birer (ihraç edilebilir) damgası vuru. 
lacaktır. ikinci Sultan Mahmut devrinde 

şeyhisli.m, Dürrizadenin yaz ra
ma.zanlarmda iftar hikayesini el· 
bette bilirsiniz: Misafirlerine hoşa
fı bozdaıı yapılmış ki&eler içeri· 
sinde ikram edermiş .. 

O zan1&0larda, kış mevsiminde 
karlan toplıyarak yazın sıcak gün· 
lerine kadar saklamak pek güç ve 
pek külfetli bir iş olduğundan buz
lu hoşafı ancak pek kibar 7.&tler 
iç.ebUirlenniş. Sonralan kar koyu· 
lan çoğaldıkça, hele buz yapan ma
kineler de icat edilince, sıcaklarda 
buzlu SU içenler de haylice r,ok O• 

lurdu. Fakat bu yakınlarda elek· 
trlkle lşllyen soğuk ha\'& dola.plan, 
buz gibi soğuk içkileri artık her ke
seye elverL,u bir hale getirdL 

Bu kadar ucuzluk iyi mi oldu, 
fena mı oldu? Orası döşlioWecek 
bir şeydir. Ke)if bakımmdan, şüp
hesiz, ~k 1)1 •• E.tJkt zamanda ancak 
ŞeyhL'llam efendi Ue misafirlerine 
nasip olan bozlu hoşaf içmek key· 
fini ucuzlatmak demokrasi devrin· 
de ho!)& gidecek bir muvaffakıyet. 
tir. 

Fa.kat sağbk balommdan ! Daha 
iki bin 'o kadar yıl önce, lpokrat 
hekim, yazın buzlu iç.ki içmek bey· 
nl ve mideyi dondurur, diye buzlu 
'81'8p içen zenginleri ayıplamıŞtı. 
~~ bilytlk listadomzm o zaman 
llOyledlğl SÖZ bu Zlllll&JIJD ifade tar
~ 1IYJDasa da neticesi haknnm· 
~ yine cloirudar. 

Buzlu içkiden beyin ve midenin 
donması bir söyleyiş tarzıdır. Be· 
yin ve mide soğuk içkiden don· 
ınazJar, fakat insan, sıcakta Pf'.k 
soğuk bir şey içince türlü türlü ra· 
batsızhklar duyabilir. 
Soğuk su yalnız bir bardak olur, 

o da yudum yudum içilirse mide o
nu yavaş yavq ısıtır da belki ra
batsızhk gelmez. Fakat sıcaktan 
ziyede. soğuk su da pek ucuz olun· 
ca, insan yalnız bir bardağın key
fine kanmaz. Bir daha, belki, )ine 
bir daha, ister. O zaman iş deği
şir. 

Sıcak mideye böyle büyük mik
tarda soğuk bir mayi birden bire 
gelince, mide onu ııutarak kendi 
ııararet derecesine çıkarmak içjn 
vücodün her tarafmdan kan çağı. 
nr. Vücudün blitün uzuvlarından, 
ciltten, beyinden mideye kan hü
cum eder. Beyinde kan azalır, bü
yük hekimin sözü de bunu anlat -
mak ister. Cilt te birdenbire so
ğur, ter dunır. Bunun üzerine ne
fes bozulur. Zatülcenp yahut bir 
zatürree gelebillr. Akciğerlerin kan 
t,oplaaması da pek çok görülür •• 

Hele sabahleyin yahut akşam ü
zeri mide boşken soğuk su içilirse 
k&nn ağnsı hazırdır. Midede veya 
ba.rSaklarda iltihap olur. Böyle aç 
ka.rmD& soğuk sudan peritonit ol
duğunu bUe söyllyenler vardır. 

Btltön bu ralıatsrzbklan göze 
aldım'BaDJZ, soğuk 8U lçebfilrsiniz. 

Sterlin 624,-
Dolar 124,-
Fransız Fr. 93,-
Liret 110,-
Belçika frangı 80,-
Drahmi 19,-
lsviçre Fr. 570,-
Leva 20.-
Florin 65,-
Kron Çek 75.-
Şilin Avusturya21,-
Mark 28,-
ZlotJ 20.-
Pengo 22,-
Ley 12,-
Dinar 52,-
Kron Isveç 30,-
Altın 1044,-
Banknot 256,-

Ç EKLER 

628,-
127,-
98,-

115.-
84,-
23,-

575.-
23,-
68.-
84,-
23,-
31,-
2:~.-
25,-
14,-
52,-
32.-

1045,-
257,-

Londra 
New-Yorlc 
Paris 
Milano 
Brü! •,el 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

627,- 624,-
0, 7928 O, 7915 

20,415 20,5125 
15,0590 15,1282 
4.7075 4,7275 

87,1610 87,58 
3,4575 3,4735 

63,7958 64,1025 
1,4395 1,4460 

22,7075 22,8165 
4,1962 4,2163 

13,8755 13,9425 
1,9712 1,98 
4,18 4,20 
3,9875 4,0064 

107,0175 107,5320 
34,45 34,6150 
2,74 2,7530 

24,115 24,-
3,0937 3,1085 

J 

Paris Borsasında 
Paris, 13 {TAN) - Bugün borsada 

şa.nj yapılmamıştır. Maden fiyatlan 
aşağıdadır: 
Kurşun 24.161h ; bakır 62-64; ka

lay 2?6,15; altın 139,12; gümüş 20.1. 
16; çınko 22,16,6%. 

ZARfRE%
eoRsAsı 

FIATLAR 
Cinsi Aşağı l'. u«an 

K. P. K. P. 

ArpBuğday yumuşak 6,11 6,32~ 
a 4,- 4,15 

Mısır sarı 4 ,32u: -,-
Yulaf r.: 
Fındık iç 4•20 -.-
Pamuk 44.- -,-
P . be 43,-
eynır yaz 25 

Peynir kaşar 40:= 
Buğday 
Bulgur 
Tiftik 
Yapak 
Kaşar 
Mısır 
Z. yağ 
K. Cevaz 
Fasulye 
Mercimek 

GELEN 

-,-
27,20 
55,-

317 
36 

8 
2~ 
18 
20 
29 
13 
20 
10 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 



~==========::::::t:============= t! A M 

YENi iTHALAT REJiMi YARIN 
BASLIYORı KARARNAME 

~kara, 13 (Tan muhabirinden)- llnde o nisbette memleketten mal çı-
1
• k v k• ı • • 1 k• CI K"TI 

Bugün lktısat vekili Celil Bay_ar ~- kar. tıs at e 1 1 m iZ 1 
karada bulunan bütün gazetecilen ve Bu izah ettiğim şekiller bidaıyette 

husule getirilmesi ihtiklr telikki o
lunacaktır. O vakit hüko.ınetin kuv 
vetli eli bunu yapanların yakasında 
bulunacaktır. Ve r.aten fiyat mura
kabesi yapmak için lktisad Veklleti 
kanuni salahiyetle de mücehhez bu
lunuyor. 

zihniyet de hikiın olur. Mühilll 
bu iki gayeyi teliftir. Başve 
lsmet InönU ve hükfuneti bu b 

bu arada ajansın bir muhabirini yanı- yani ilk kontenjan kararnamesi çık- R •• • B • • t • • 
na çağırmıştı. Maksadı mühim bir ik- tJiı vakit aynen mevcut değildi. Fa- e ı • m 1 n U U n 
tısadi vaziyet hakkında herhangi bir kat milli ekonomimizin ihtiyacatı nis 

ta çok haBSastırlar. 
Memlekette istihsal ve imal ol 

maddelerin maliyet fiyatlarına 
yapan elemanlar arasında 

memleketlerde olmıyan vergilerht 
dirilmesi prensibi nekadar bil 

beyanat vermek değil, bugünkü res- betinde yavq yavq tadil edile edile E 1 A 1 
mf gazetede çıkan son iktısadi karar- bu hali almıştır.,, sa s arın 1 n attı 
name hakkında kendilerile bir hasbi- y • y • 
halde bulunmak, döviz tahdidat! çık- enı amyet Fabrikalanmaz 
tığı günden bugüne kadar ekonomik Celil Bayar, bugün tatbik edilmek 
hayatımızın geçirdiği safhalar iU.erin te olan eaasatı bu suretle tesbit etik
de birer birer durarak, sualler ao- ten sonra eline yeni kararnameyi a
nıldukça veya kendi muvafık gör • larak sözlerine devam etmiştir: 

Serbest bırakırsak buglin lehimize 
kapanml§ olan ticaret müvazenemi
zin yine aleyhimize dönmesi ihtimali 
vardır. 

Bu tetkikat ve hesaplan yanarken mümasili memlekette yetişmiyell 
Ma!Qm oldu~· üzere gümrük ta- r- "d • -..ııd l · ı k ... bir taraftan da devlet fabrikalarmm tı aı ma1..1 e erın mem e ete 

rif e kanunumuzda 1827 poziaiyon var gi 
latihsalltmı muavıven maddelere in- veya pek az resim vererek 

dır. Bunlardan yalmz 92 sine 15 tem ""' · d d k hisar ettirmeyi faidell bulduk ve ken rinin teminı e o ka ar büyü muzdan itblren zam yapıyoruz. Na- · 

dükçe, verdiği zengin izahat ile ken- - Yeni yaptığımız tadilat acaba Düsturumuz 
dilerini tenvir etmekti. Iktısat Veki- en münasip şekil midir? Acaba bun
limiz bu suretle, halka, tüccara, sa- larda da herhangi bir teki.mWün tesi 
nayicllere hitap etmek; bihakkın bU- ri ile atiyen tadillt icrası li.zım gelmi 
)'ilk bir terakki merhalesi saydığı yecek midir? Bunu şu dddkada ta
yeni karal'll&meyi her Tilrke ve Türk- yine maddeten imkan yoktur. Ekono 
lerle münasebeti bulunan her ecne- mik hldiseler ve vaziyetler o kadar 
biye, iyice nUfuz ettirmek istiyordu. çabuk ve o kadar kolaylıkla tebeddül 
Mükemmelen bildiği bütün bu nok- etmektedir ki, bundan bihaber görU
talar önünde metin kelimelerle, dur- nerek herhangi bir esas üzerinde mu
madan, tereddüt etmeden yeni reji- sirrane durmaya çali§mak yanlış bir 
mi izah ediyor ve bunun Türk eko- hareket olur. Fakat yaptığımız yeni 
llOIDisinin ihtiyaçlarına nazaran nasıl kararname di)'ebllirim ki, bugünün 
ve neden-en mütekimil eekil olduğu- ihtiyaçlarına göre en mtıtekamil şe
nu anlatıyordu. kildir. Sizi temin ederim ki, biz na-

dilerine çqitli maddelerden vaz ge- hemmiyeti haizdir. Fakat bu c 
zan dikkatinizi celbederim ki bu 92 t,est 1,.,_ yeni bir pro.,.,..m verdik. defaki tedbirlerle tamamen t~ 
madde esaıen fimdiye kadar tatbik oru --- d"l l d wildi 

Gazeteci arkadaşlar Vekilimize bir sıl tam serbest döviz politikası tat
eok sualler sordular, bir çok nokta- bik edebilen memleketleri kıskanı
lamı tenvirini istediler. Biz, kendi - yorsak çok ve pek çok memleketler 
mbden bir şey ilave etmeden, bütün de bizim bu attığımız adıma gıpta e
bu anlatmalar ve sormalardan çıkan deceklerdir. 

=ıeri qağıda hulasaya çalıfıyo- yeni T adilGt 
CeW Bayar, sözilne başlarken neş

redilen yeni karamame baklanda vak 
tile BUyUk Millet Meclisinde uzun u
ıauhya izahat vermiş olduğunu ve fa
kat Ajana bWtenlerine giren o vakit
ki izahatının yalnız "Ulus,, la intişar 
ettiğini ve diğer guetelere - o va
kitld mtbakerelerin farJalığJndan ve 
ehemmiyetinden olacak - girmemit 
bulunduğunu kaydetmiştir. Vekilin o 
vakitki izahatı elimizde bulunan Tür· 
kofisin haziran bWteninde de mevcut 
tur. 

I• TeAirler 

Yeni yaptığımız tadflit şunlardır: 
Bir kere birinci, ikinci ve tlçUncü 

gruplara prensip itibariyle dokunmu
yoruz. Yalnız bunların ithallt şekille
rinde lehte olarak bazı tadilat vardır. 
Bunların muhtelif kararnamelerle 
hangi nevi malları sokabilecekleri 
hangilerini ithal edemiyecekleri ev
velce musarrahtı. Bir de umumi bir 
kontenjan listesi vardı kı, bütün 
memleıketler bundan i.stif ade ediyor
lardı. Şimdi bu liste kaldırılmıştır. 
Memnu eşyalistesi de ilga olunmuş 
tur. Kleringli veya benzer anlaşmalar 
la bağlı bulund~'llZ ve ayni za

CeW Bayar, harld ttcaretlmlzin manda bize ytlzde yirmiden yukan 
muhtelif devletlerle olan münasebe!- döviz payı bırakan verlerden gelecek 
]erini tahlil ederken bu hususta cı- bütün eşya, giimrllk resmi verildik 
han buhranı neticesi olarak ilk ted- ten sonra serbestçe memlekete gire
birler alınmıya bqladığı günden iti- cektir. Yalnu yüzde ytız k&rfllıklı 
bareıı bu münasebetlerin nasıl muh- veya lehimizde yüzde yirmiden aşağı 
telif Beyirler takip ettiğini anlattık- döviz farklı anlaıımaya tabi memle
tan sonra demittir ki: ketler için elde kontraktüel listeler 
"- Ekonomik münasebetlerimizin vardır. Bu listeler bittabi mUddetle

bu seneler zarfında geçirdiği tekl • ri bitinciye kadar devam edecektir. 
mW, kar11mızda ~ulunan ve bizleri~ Ayni zamanda bu memleketlerin Uç 
ticaret yapan devletleri, gayet tabii ay mllddetfe eski rejimden istifade 
olarak, muhtelif bazı manzumelere etmeleri imkinı da temin edilmiştir. 
&YJl'DUltlr. Bunları birer birer tetkik. 
te tayda görüyorum: Ne Y apacağ1Z7 
lleringler 

Birinci kmm - Kleringle bağlı ol
duiumuz ve ayni zamanda bizim le
lılmk.e ithallt ve ihracat arasında 
muayyen bir yüzde farkı ayıran 
memleketlerdir. Bu kısmı diğerlerinin 
hepehıden mühimdir. Ticaretimizin 
yllzde doksanı bu manzume dahil~
deki devletlerle yapılır. Bunlar, bı-
8imle olan alılverişlerinde tediye mu
vueneai farkı olarak bl7.e yüzde 
yirmiden otuz bete kadar bir döviz 
farla bırakırlar ki, maliyemiz bundan 
tatifade eder. Ayni zamanda b~ dev
letler bize meseli seksen satarlar 
yttz satm alırlar. Yani onlardan yap
tıjmım lthalita nazaran daima daha 
farJa bir mikdar mal ihraç ederiz. 

Diğer Devletler 
İkinci kımm - Kendileriyle yUzde 

,UZ mUvuene esası üzerine milstenid 
veya lehimizde pek ctlz'l bir döviz pa 
yı ayıran bir anlqma yaptıfmus dev 
letlerdir. Bunlardan esas itibariyle 
yUs mal alırsak kendilerine yüz mal 
aatanz. 

Üçüncü kwm - Bizim aktif oldu
tumuz. yani kendilerine aldığımız
dan çok mal sattığımız memleketler
dir ki, isimleri kararnamede mevcut 
tur. Bunlarla serbest döviz esası Uze 
rinden muamele yapıyoruz. 

Dördüncü kısım - Tam a1ad ola
rak pas"f olduğumuz yani az mal sa
tarak kendilerinden çok mal aldığı
mız memleketlerdir. Bunlarla al11 ve-
1'1' Türk parasmm kıymetini koruma 
bakkmdaki 11 sayılı kararnamenin 
muaddel 32 inci maddesi tU.erinden 
'yapılmaktadır. Bu memleketlerden 
plen malların parası CUmhuriyet 
llerkes Bankasına yatar ve mukabl-

Bunlara karşı şu espri dahilinde 
hareket edeceğiz: Mllddetleri bittik
çe en geniş bir fikirle hareket ederek 
ithal edecekleri malların adedlerini 
çoğaltmak .•. lşte kendileriyle yapa • 
cağımız gelecek müzakerelerde bu 
zihniyet hakim olacaktır. Şurasını 
da aöyliyelim ki, bu gruba dahil olan 
lar içinde tediye muvazenesi 
mUsalt olanlar döviz payı ayırmak 
imklnı bulabilirlerse derhal birinci 
grupa ~bilirler. Ve o vakit ser
best ithalat rejimimizden bilakaydü
prt istifade ederler. 

Keza bizim aktif olduğumuz ü
çüncü grupta da tadilit yoktur. On· 
lar zaten her suretle umumi rejim
den serbestçe istifade ediyorlardı. 
Bundan sonra da istifadeye devam e
deceklerdir. 

Pasif olduğumuz dördüncü grupa 
gelince, 11 numaralı kararnamenin 
32 nci maddesini yeni kararname 
dördüncü maddesi ile tadil etmekte
dir. Aradaki farla ıu suretle hülisa 
edebiliriz: 

iptidai Maclcleler 
Bu memleketlerden girecek olan 

mallar, ki bizim muhtaç olduğumuz 
iptidai maddelerdir, bir listeye ko
nulmuttur. 

Tüccara kolaylık olsun diye banka 
kefaleti kabul edilmiştir. Bir de eski 
kararnamede bu memleketlerden ge
len maim bedeli, altı ay zarfında mu
kabil ihraç yapılmaua irat kaydolu
nur diye bir fıkra vardı. Bu fıkra da 
kaldmlıiu,tır. 

Bu prensibi ~u suretle tesbit ede
rek bili.kaydüşart serbest bırakma 

mızın en batlı lmill harici ticareti
miain aaırlardanberi defisiter olması
dır. Yani aleyhimize açık olmasıdır. 

Diğer bir sebep de malftm olan 
prensibimizin, yani "malımızı alanın 
malını almak., düsturunun muhafa • 
zasıdır. Ve nihayet bu suretle malla
rımızın satışım ithalat mukabilinde 
taahhüt altına aldırmş oluyoruz. 

işte dış ticaret siyasetimizin ana 
prensipleri bunlardır. Kontenjan tat
bikatına başlanıldığı zaman neşrolu
nan kararname ile serbest ithalat 
pozisyonları bırakılmamıştı. 1311 po 
zisyon üzerinde kontenjan tatbik e
diliyor, 516 pozisyona dahil madde • 
lerin de ithali menedilmiş ve ikinci 
kontenjan kararnamesi ile ôu adet 
824 e çıkanlmış bulunuyordu. 

Geniılik 
Ekonomik durumun icapları göz 

önünde bulundurularak listelerde ted 
riceın genişliğe ve serbestliğe doğru 
adımlar atılmış, kontenjan listelerin
deki pozisyonların bir kısmı serbest 
listelere intikal ettirilmiş ve bir kıs
mı da Vekaletler listelerine alınarak 
lisans usulUne tabi tutulmuştu. itha
lat rejimimizde son merhaleyi teşkil 
eden G. I. R. kararnamesinde bu ted
rici genişlemenin neticesi olarak ser 
best listeye dahil pozisyonlann ade
di 1066 sı tamamen 7 4 U kısmen ser
best olmak Uzere 1140 a çlkmış, kon 
tenjante pozisyonların adeti sıfıra 
indirilmiş ve lisansa tabi pozisyon
ların adedi 256 ve memnu listeye gi
ren pozieyonlarm adedi, 573 tı tama
men ve 166 sı kısmen memı\u olma'k 
üzere 739 olarak tesbit edilmiş bu
lunuyordu. 

Kontenfan Yok 
Yeni kararname hUkümlerine na

zaran esasen serbest olarak ithal e
dilmekte bulunan kısım haliyle de-
vam etmekte, lisansa tibi olan po
zisyonların ithali tamamile serbest 
bırakılmakta, ithali memnu olan po· 
zisyonl9:1" listesiyle zaten sıfıra indi
rilmiş olan kontenjante pozisyonlar 
listesi bertaraf edilmekt.e olduğuna 
göre, ithali memnu madde olarak or 
tada hiçbir §eY kalmamaktadır. 

Gümrük Tarifeleri 
Gümrük tarifesindeki tadillta ge

lince: 

edilen kararnamelerde memnu lia~ u suretle fabrikaların imalltlannı 1 m f eg r. 
lere dahil ıdner. Bu sebeple yapılan ruyonalize etmeleri temin edildiği T eıviki Sanayi 
za ı da fi t pah .. M.~ gibi himaye sahasının da çok genif 
mmııı P yasa ya -e• yap olmasmm öntlne geçilmiştir. Ve za- Teşviki sanayi kanununun hU 

mas~ sebep yoktur. ten münhasıran bu maddeler üzeri- lerine göre Maliye ve lktısat Y/ı 
Di_ier taraftan 131 ~yonda ı ne konmuş olan himayeklr resimler letlerince tanzim edilmekte olaJI 

tc:nzUlt yapıyoruz, bu J>?Z111yonl~ra ancak ihtiyatı bir tedbir olarak ka- telerdeki maddelerin muafiyettnl 
~r~n maddeler m~eketin sanayı ve bul edllmiftlr. Bundan anlqılıyor ki, min için yapılan formaliteler a 
ı~tiaa~ hayatı için fUlldiye kadar ~t ittihaz ettiğimiz tedbirler ekonomik masraflıdır. Bazı ahvalde suil 
bik edilen resiml~en daha az resım icaplara tamamiyle uygundur. Ve müsait olduğu idctia edilmektedir• 
le girmesi arzu edilen eeyadır. Geriye bunların herhangi bir veçhile suiisti- listeyi tamamen kaldırarak bütilll. 
k~~ 1~ po~~n~ ~ahi~ mad~ele- malini önlemek i~in f'limirde iktisadi tidat maddelerin gümrUksilz 
ı:ın ~~~ .~1 en üzerınde tımdi ve kanuni müeyyideler mevcuttur. fikrinde Maliye Vekili ar·ıra111...., 
tik hır degışıklı_k ra~ılma.mıttır. ~un- mutabık kaldım. Başvekilim nı 
lard~~ Y~ cüz i hır kısmı üzerinde DampillCJ un ehemmiyeti nisootinde çal 
tenzilat ımkanları araştmımaktadır. için emir vermişlerdir. Bunu da 

T Bazı memleketlerin dahili piyasa-
adilGt Y apllırken ıarmdaki satı, fiyatıarından farklı 1ec.ek sene tatb.ik edeceğimizi 

olarak ihracat mallarını ucuz sattık- edıyoruz. Gümrük resimleri tadili.tını yapar 
ken düşUııcemize gelince: 

Himaye edilen maddelerin memle
kette ihtiyaçtan fazla veya ihtiyaca 
yakın miktarda istihsal edilmesi, ham 
maddeaini memlekette tedarik etme 
veya kısa bir zamanda yetiştirme im
ki.nlarınm bulunmaaı gözönUnde tu
tulmuştur. 

Pamuklu, yünlü, deri ve trikotaj 
gibi sanayi şubeleri bu zümredendir. 
Bu nevi sanayiin mühim bir kısmın
da memleket dahilinde zaten reka
bet mevcuttur. 

lhtiyacm ancak yüme otuzu gibi 
cUz'i bir kısmı dahilde temin edilen 
istihsal bran,ıarının gümrük resim
leri aynen bırakılml§ ve hatta bun
lar il.serinden bazen tenzilit dahi ya
p~ 

Fiyat Artmıyacak 

lan vakidir. Biz bunu damping fiya- lpt~ d 2f M~dde 
tı olarak kabul ediyoruz. lstihsalatı
mızı bu kabil aun'i tedbirlerle hırpa
latmamak için gümrük tarüe kanu
n unun UçUncü maddesini daha büyUk 
bir hauaaiyetle gömnünde tutacağız. 
Size izah ettiğim tedbirlerin tesirleri
ni kati olarak şimdiden görmek ve 
bunların hepsinin müspet netice ve
receğini iddia etmek çok müşkUldür. 
Tatbike geçildiği zaman bu tedbirle
rin seyrini milli ekonomi cephesin
den mUsbet veya menfi olarak göz
den geçirmek: ve damping meselesini 
incelemek için kararnamenin altmCI 
maddeaile iktisad vekaletinde bir 

Netice: Mümasili memlekette 
tişmiyen iptidai maddelerin 
resmi vermeden veya az bir 
vererek ve mallann da gUmrUk 
mini ödeyerek memlekete ser 
girmesinin iktıaadi tesirler 
uzun boylu durmaya ihtiyaç yo 
Herkes bunun faydasını takdit 
mek imkinına maliktir. Son 
name ile tüccanmıza her suretle 
laylıklar gösterilmesi temin 
ve memlekete müfit olan sanayi 
belerimlzin de hukuku mahfuz 
muetur. 

milli korunma komisyonu,, teşkil e- !!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!"!~~!!!!!!!!!!"!!'!'!'!!'""!!!!!!'!!!"'!!~ 

dilmiştir. Btlttın cihanda ekonomik Binicilerimiz 
vaziyetler seri tahavvüllere tabidir. 

Herhaiıgi bir tedbir bugün milsbet Avrupadan 
ik~n yarın menfi eekle geçer ve mem 
lekete zarar verebilir. Bunun için 

maddeler üzerinde millt eko- D 0·· n d u·· ı e 
nominin arzedeceği icaplara göre r 
tadiller yapmak zarureti (Ba111 inci 
ekseriya başgöstermektedir. işte ko- kendisine verilen temsil vazif 
misyon bu mevzu üzerinde çalışarak refle ifa etmiş ve akyüzle dö 
kararlannı hükfunete arzedecek ve tür. Bu mtısabakalarm her 
hUkfimetin karan da derakap millete birinci, ikinci, üçüncü ve illh ... 
bildirilmek suretiyle iktısadt haya- çok iyi dereceler alınmıştır. 
tın tahavvuı seyri milli ekonomi icap Türk süvari ekibinin beyn 
tarına göre uydurulacaktır. sahalardaki muvaffakıyetindeD 

Bunun sebebi istihllkin cilz'I bir 
kısmına tekabül eden bir istihsali hi
maye edeceğiz diye müstebliki, hat 
ta bir fiyat yüksekliği karşısında bu
lundurmaktan çekinmiş olmaklığımız 
dır. Hatıra gelebilir ki, gUmrtıic res
mi artmca memleket dahilinde imal 
edilen kısımlarm da satış fiyattan 
yükselsin. Halbuki evvelce işaret et
tiğim gibi himaye edilen maddeler 
zaten tlmdiye kadar memnu listede 
bulunanlardır. Ayni zamanda yeni iki Gaye 
hesaplamnızı yaparken allkadarlar-
la da görüştük ve kendilerinden te- Bir de şunu söylemek isterim: 
minat aldık ki, yapılan himaye netice GUmrilk tarifeleri memlekette sade
slnde fiyatlarda bir tereffU husule ge ce milU ekonominin tanzimi için ko
tirilmiyecektir. Böyle bir tereffUUn nulmaz. Onların tanziminde malt 

&ederken, başta Büyük önd 
Atatürk ve sçvgili Bqvekiliınil 
neral İsmet İnönü olduğu halde. 

ıflm ............................................................. _ 

tün büyüklerimizden daima 
lika ve 10.tuf gördtığtlmUztı de 
mek isterim. Bu allka ve ltltfa 
liyik kalmak dtlşUııcesi ve bu 
membalarmdan aldığımız ku 
bizi muvaffak eden lmillerdeD lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan 

D. No. Semti ve mahalleal 

1351 Beyoğlu Emincamii 

1962 Silivrikapı Ali Fakih 

2446 Ayvansaray Atik 
Mustafapaşa 

2524 Galata Beyazıt 

2768 Üsküdar Yenimahalle 

4356 Çengelköy Çakaldağ 

'601 üakttd&r .Altw:ıizade 

4650 BU yük dere 

4746 üıkildar Altuııtzade 

4898 Beyoğlu Yenifehir 

lli.r 

Koçdibek 

Çınarlı çegme 

E. Marya 
Y. Revani 
E. FıçıCI 
Y. Fıstıklı bayır 
Bağlar mevkii 

KüçUk Camlıca 

E. lskanavi 
Y. Hacet 
Küçtlk Çamlıca ... 

E. Keklik 
Y. Kınalı keklik 

EmlikNo. 

15 

E. 19 
Y. 39/1 

E. 11 

E. 5-7 
Y.5-7 

M 

10 

E. 14 MU. 
Notaj: 18/1 

8 

E.3 
Y. 96 

Cinsi ve hlaaesl 

172,25 metre arsa 

Dolaplı kuyusu olan 
6430, 70 metre bosta
nın 192/ 1920 his. 
Ki.gir hane 

46,6t metre arsa 

69 metre arsa 

13780 metre arsa 

1530 metre tarla 

280,80 metre arsa 

1722 metre arsa 

Ahşap hanenin 
1h His. 

7423 Boğaziçi Yenimahalle Mektep E. 4 Y. 8 118,91 metre arsa 
8316 Çengelköy Kuleli Karaocaklan E. 7-8 T&foca~ 
8614 Yefilköy Umraniye Kalaycı E. 16 Y. 49 Ki.gir dükkln 

lllueye gire 
muba.111111ea K. 

T. L. 
1750 Kapalı 

zarf 

200 Açık ar
tırma 

870 " 
150 .. 
100 " 

1380 Kapalı 

r.arf 
770 Açık ar

tirma 
570 " 

1722 Kapalı 

sarf 
100 Açık ar

tırma 

760 
200 

" 
" 
" 

Yukanda evaaft yazılı gayrimenkuller on gt1n müddetle satı,a çıkanlmıetır. İhaleleri 23-7-937 tarihine 
düşen Cuma gllntt saat H dedir. Satış münhamran gayrimübadil bonoeiladır. 

dir. 
Bu kadar geç saatlerde siz 

tecilerin de bizi k&r§Ilamak ve 
etmek suretile gösterdiğiniz 
milletin stıvari eklbile nekadal" 
dar olduğunu isbat eden en 
delildir. 

ftte üçüncü kuvvet ve ilhalll 
baı da budur. Binaenaleyh 
Türk ve onun büyükleridir. 
lara aittir. Tilrk olduğumud 
nerek çalışmak ulularonızm 
ve itimatlarma medyun okl 
şUkranı sörJe değil fiille 
memleketin bu allka ve m 

1 ne daima mazhar kalmak 
bu muvaffakıyetleri vermiştir· 

Türk milletine, omm sevgili 
rına minnet ve •tıkranlarmıJll 
rim.,, 

Dersimde 
Teslim Olan 

Blbiz. 13 (TAN Muhab 
Otu Ud senedir haydutluk 
bqdardan Ali Şiri öld'"-11

._ 

nuttum. Dediler ki: 
"-Bizi fenalığa tefvik 

adamdı. Onun ölümile Tun 
bir fesatçıdan kiırtuımue o 

Mevkuf bulunan qiret re 
Cebrailin iki oflu ile kanal 
leri de dehalet ettiler. 



14 7 ============:=========TAN 

lznıird~ 
031

8ir 
'1 

ankesicinin 
ı.ı.ı.ltir af 1 arı 

Jh .. ~lı:C'l'an muhabirinden) - Sulh 
-.ıı eınes· . -

Cilik ınde dıkkate deger bir 
la..L . davası göru··1 .. t·· -...;t!aici a . muş ur. 

Bu ayrı Emin, dokuz ya.n-
~dan mahkemeye geti
~ Uyordu. Sorgusundan 

'~Bay Naci suçluya: 
bir- daha bundan sonra uslanır 

11.h'l buraıara gelmezsin, de-

~ gö~e?ni faltaşı gibi 
.. ~. hır ifade ile şu ce-

' lL_. 

~.·. beni lZin. ~inizden anlamam. 
et.ete 81Zin işinize yanılıp ta 
'bUtün hırsızlara beraet 

· '- bö · Sanatim yankesicilik
~ Yle kaldıkça ve dışarda 

'lllıdukça bu sanatimden 

Bir Adamın Baıını 

Orakla Biçtiler 
Bursa - Hamitler köyünde sebebi 

meçhul bir cinayet olmuştur. 60 ya
şında Hasan isminde biri, hizmetçi

si tarafından orakla tam manasile 
biçilmiş başı gövdesinden ayrılml§ 
ve tanı~ıyacak bir hale gelmiştir. 

Katil kaçmıştır. 

Bartın Civarında Yeni Bir 

Kömür Madeni 
Bartın, - Kazamızın Arut mmta

kasmda mevcut olduğu anlaşılan zen. 
gin kömür madenleri hakkında bun. 
dan birkaç sene evvel tetkikat icra e. 
dildiği gibi şimdi de Maden Tetkik v~ 
Arama Enstitüsünden Doktor Gransı 

..,, -.. --· ... 
lJ 
o 
3 
lJ m 
en -::s -~ 
c --m 
::s -::s -N 

1 

Son derece müessir FLiT-mayii kullanınız 
FLiT taklldl mayllerıe moz•ıç plreıerın / 

hakkından gelinemez• 
FLiT, bOtOn hqarat 6fdOrQcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır... Bu 
sabit olmuştur. Fllt'in formOIO hiçbir vakit taklit edil· 
memlftlr. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mOkem
melen Ha eder. insana zarar vermez. fakat haşaratı 
kat'iyyen 61dQrOr. ŞOpheli mayilerl reddediniz. Hakiki 
ve yeglne Fnt aldıömıza emin olmak için ; siyah ku
,akh ve asker resimli. sarı tenekeye dikkat ediniz . 

Yarıklara ve lt.ö,elere biraz FLiT TOZU 
serpiniz. Haşarat derhal telef o/Jv. 

ile mühendis Sadi Suıer oraya .~tmiş ıı-•••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
k b. ay surecek ler ve çadır kurara ır 

tetkiklerine başlamışlardır. Gelecek 
yıl da büyük sondajlar yapılacaktır. 

istanbul Vakıflar Dlrekt6rl ii§ii illnları Havalar 

llbi Sanatimin fena ciheti" .411111~~!!! EVHAM~!!!!!!!' ClNSt 
Ptll C))L.. Yl1ı güldürücü taraftan ı b --------

Miktan Muhammen bedeli nk teminat İhale günü 
ı sınmağa başladı 

tcı...!"~ltr O 1 ld Bazen musallat olan u lb....~ · . Ye zamanlar o u 
~ kınuıe1eriın koynundan milz'iç hali, uyku ve raha· 
~k er beni günlerce rahat tmızı kaçıran kuruntuyu 

S defalar sizden bile bir 1 15 _ 20 damla 

~ .,:ı1~tini besledim, amma K A AD o L ""1 rtin belki sizden iyilik 1 
S dile vazgeçtim. Bunu na- ı 

~'_iel 
4 
~freceğiniz cezayı azalt-

ııı.t.,..~ ederim.,, -=' 
~ 'Enıinin üç buçuk sene ~~!!!!!i!!iiı!!!!!!i!!!!!!'!!!!!!!!!ii!!~~!!!!!!!'!l!!!!!l 

alarak tedavi ediniz: 

~ .:_rmiştir. 

~heli Bir 
~ 'rtol. Otomobili 
"'S\'an der Filige isminde 
dGaı lell'...:~~ndi yıı.ptığı otomo-

ı ~~e gelmiştir. Holan Senelerdenberi denenmııı e:Jn 
ılu::~ otomobili tayyare sirli ilaçtır. Eczanelerde !>ulunur. 

• · \re içinde yatakhanesi lsmıne dikkat 
-.-ALGOPAn 

Siiınerbank Umumi 
_ı... Müdürlüğünden: 

Ton 
Kriple Maden kömUrU 120 1770-Lira 132-Li. 75-ku. 30-7-937-Cuma saat 15-de 

Kilo 
Mangal kömürü 7000 280-Lira 21-Lira 30-7-937-Cuma saat 15-de 

Kilo 
Gürgen odunu 25000 .260-Lira 19-Li. 50-ku. 30-7-937-Cuma saat 15-de 

Gureba hastahanesine lüzumu olan yukarda cins ve mikdarlan yazılı Uç kalem mahrukat ayn ayn açık 
eksiltmeye konulmuşdur. İhaleleri yukarda yazılı gün ve .saatte vakiflar başmüdürlüğü binasında toplanan 
komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri her gUn levazım kaleminde görülebilir. (4183) 

• • • 
ctNst Mikdarı Muhammen bedeli İlk teminat 

Lira kuru, 
İhale gUnil 

Rontken malzemeai 15-Kalem 1919-Lira 143 92,5 19-7-937-Pazartelli. saat 15 de 
Gureba Hastahanesine IUzumu olan yukarda cins ve- mikdan yazılı ron tken malzemesi eksiltmeye konul

muşdur. İhalesi yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar Ba.şmüdilrlUğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün Levazım kaleminde görülebilir. (3847) 

No. Alacaklının ismi 

1 1ş Bankası 
2 Leon For 

3 Enver Hotin 

4 Benador 

5 Hazine 

İstediği Para 

2420 Li. 00 K 
950 Li. 00 K 

800 Li. 00 K 

980 Li. 00 K 

Kabul olunan 
Para 

2420 Li. 00 K 
o ()() 

o ()() 

o 00 

K. olun- Red olunan MWi.hazat 
duğu sıra Para 

6 0.00 
o 950 .00 Mururi zaman nokta-

smdan 
o 800.00 Şirketin borcu olduğu 

anlaşılamadığından 

o 980. 00 Ücreti ve mesaisi anla· 
şılamadığından 

5 7028. 90 lıılüstahdiminin ücretle-
ri hatla taUkJnık ve 
ita edilmediğinden 

1 
1 

El, ayak, koltuk terlennı kesen 
nahoş kokuyu gideren yegine 

aıhhi pudradır. 

lNGtuz KANZUK ECZANESi 

BEYOOLU - lSTANBUL . 

Deniz Yollart 
do~llıızuı 'ızmitte. yaptıracağı muhammen k'eşff bedelf ıg4,'152-,57 et' darı bin yedi yüz elli iki lira 57 kuru, ol~ SellW~z f&brikası 

tıı hıtaatı vahidi fiatla ve kapalı zarf uauliyle ekailtmeye ko- 6 Solakyan 
~...... . 1200 Li. 00 K o 00 o l200 .00 Alacağı olduğu anlaşı· 

lamadığından 1 

iŞLETMESi 
4centeleri: ~öy KöprObqı 
Tel 42362 - Sirkeci MUhUrdar 
- zade Han. Tel 22740-

a '~kaaa evrakı 10 lira mukabilinde Sümer Bank inşaat servisin- 7 Obannes Zamguçyan 
' ' ~· 8 Adriyen Des ko!J 

1745 Li. 37 K 
900 Li. 00 K 

i ~ lJ ine 22 Temmuz Perşenbe günü saat 14,30 da Ankarada Sü-
3' l«ıı ıtıurnı Müdürlüğünde yapılacaktır. 9 
t' itte ~ka~ tem!Jıat 10988 "On bin dokuz yüz seksen Bekiz,, liıadtr. 10 
skliıerın ihale gününden en az bir hafta evvel Sümer Bank in- 11 
l'e L..ı..e gelerek bu kabil bir inşaatı yapabil~~k fenni ehliyetlerini 12 
bf;-uecien vesWcalarla milU bankalardan bınnden alınlnlf 75000 13 

' \'~ lrıa.U itibar mektubunu ibraz ile eksiltmeye girebilmek üzere 
ka"::' 'l'~ alnıalan şarttır. 

'1 ~ ~ ltıektuplannı havi zarflar kapalı olarak ihale günU saat 12 
? ~~uz nıukabilinde Ankarada Sümer Bank muhaberat servi-

'' "' 1 .. _~ teslim edilmit olmalıdır. 
& • -ta.ati banka dilediği müteahhide vermek hakkını muhafaza 

""1..' 3 bıcı 

A. Andrikopol 840 Li. 00 K 
Cevdet Hamdi Balım 5250 Li. 00 K 
Mahi 3030 Li. 00 K 
Ahmed Raif 10272 Li. 00 K 
Hali tasfiyede Memaliki 
Şarkiye Fransız 

Bankası 10000 LL OOK 

4~ 27 

o ()() o 
o 00 o 

o 00 o 
o 00 o 
o ()() o 
o 00 o 

10000 00 6 

12670 ()() 

l745. 37 Veaaiki olmadığından 
900. 00 Alacafı olduğu anla· 

fllamadığından 
840.00 

" " " 5250. 00 
ti .. " 3030. 00 
" " " 10272. 00 .. .. " 

0.00 Çalııtığı anl&fllmakta 
ise de derecei sayi ve 
flcreti mikdari muay-
yen olmadığından 

32996 . 27 Yekftn 

1 
lllve izmir sürat 

Postası 
Konya Vapuru bugün saat 20 

de Galata nhtımından İzmir sü
rat postasma kalğarak cuma sa
bahı doğruca lzmir'e varacak ve 

Cumartesi 16 da lzmirden kalka 
rak Pazar 18 de 1.stanbula döne
cektir. Bu po8talar on beş gün-

de bir yapılacaktır. ( 4168) 

_I ______ _ 
'-.. ~ ı.ı~dede zikredilen vesika meyanında Nafıa Veklletince '1 t1it vesikaaınm da konması prttır. (3993) 

İstanbul ikinci İflas Memurluğundan: 
Milflis tttihadi Maaden Anonim Şirketinin masasma gelen alacaklıların istedikleri paralar hakkında itt~az 

l k il · k da yazılı lll"& defteri tanzim edtlıni-+I• Alacaklan reddolunan alacaklılann tarihi 

Zührevi ve cilt hastalık.lan 

or. Hayri Ömer ~~~ Oku·u Komutanlığından: 
bıı;11• ları talinıatmın 86 ncı maddesinde yazılı §artlan haiz is-

~~"" ""'!kalan ile Temmuz başlangtcından Ağuatoa aonu
~~İıtları başvururlar. Okulun bulunduğu ye.~ ~şında bulunan
~~a . ile vesikalarını posta ile okula gonderırler ve alacak
~' sı .. göre hareket ederler ...._ ""O_ u_ . 
~ 'l'ıırk 4~Va Okulu gedikli kısmına girme oartları tunlardır: 

eı. ~~ :~tek sil' . b'ti . C ııı; 20 P "Lise sekizinci sınıf,, tah ını 1 rmıı en az 17 
' 811ıııl'&fıııda olmak. 
~ "~Yeti uçuculukta ve uçue işlerinde kullanılmağa elve
~~ o1ındaır nıütehassıaları tamam olan bir hastanede mhhat he
'-~da bulU:k. Boy 1,65 den aşağı olmıyacaktır. 
·ıe..~tıJtı.ı, anlar: .. 

'l',tn ıeşıJ:rin askerlik şubesine müracaatla ınua!eneye gonderi-
b ....._ nı~ sıhhi heyet bulunan yerlerde o yerın en bllyük ku-

.\hıa.ıa atıa muayeneye gönderilirler. 
dair 18.ğlanı olduğuna ve biç bir surette suçlu ve mahkUın ol-

t ~UDduğu yerin Emniyet Müdürlüğünden veya polis 
~' llektebe kii vesika göstermek. 
~ ~Un ltı alınacak okuyucular gedikli erbaşlar hakkındaki 21565 

t lidcSetıe ha Ucibince muamele gör ~eklerini mektebi bitirdiklerinde 12 
it' l«e~ll gedikli erbaşı olarak vazife gÖreceklerini taahhüt etmek. 

ı"'::.. lat.,ıru Yapılacak seçme im tihanda kazanmak. 
l bU:- oıllraa. adedi çOk veya imtihanım kaı.ananlar aı~cak mikdar

lller Yenıe:unıaruı içinden Riyaziye bilgileri daha ıyi ve yabaııcı 
ra.ıııtbı Yediri .ır. Hava mektepleri okuyucuları Askeri liseler okuyu
\1 _ "ert.Ur lir ve giydirilir. Kitap ve diğer ders için lazım olanlar 

bitire lfa\ra Ok 
f nıer ara Ullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaffakıyet-

atış \re :dan, kabiliyetlerine göre, uçucu, maklııiat, telllz, fo-

o un an arar zerıne yu arı ,.,_ · . . _ 
ilandan bilitibar beş gün zarfında iflis kar~ı veren İstanbul ikincı tic~~~t r;naht k1emeaıne d4a8-va

93
a
7
çmaga habk-

1 rd İ İflıı.- K ..... un Maddesı mucibince alacaklılar -.ıncı op anması - çarşan a 
arı va ır. cra ve ae anun..... . . 
·· .. t 13 d ıl ğından alacağı kabul edilen alacaklının dairede ha.zır bulunmalan ılln olunur. 

Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
karşısında No. 133 Telefon :43585 gunu saa e yap aca (33938) 

Betonarme Büyük Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan if: Erzurum Villyeti dahilinde ve tranlit 

yolu üzerinde betonarme Horasan köprüsü infaatıdır. 
Keşif bedeli "151000,, liradır. 
2 - Eksiltme 27-7-937 tarihine mtısadif Salı günü saat "16,, da Na-

fıa Veklletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eklliltme Komisyonu odallm-
cia kapalı zarf usulile yapılacaktır. . •• 

3 - Eksiltme tartnamesi ve buna mütefem dl~e~ evrak 758,, kuru9 
mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden. al~abılir. . 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için taliplerın. 8825,, liral~k muvakkat 
teminat ile bu gibi itleri yapabileceklerine dair Veklletimizden almllllf 
mUteahhtlik ehliyeti fenniye vesikası ibraz etmeleri l&zımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
m1*tazidir. (19~) (3987) 

IKTisAT VEKALETi iÇ TiCARET UMUM MUDURLUGUNDEN: 

30 ikincitefrin 1930 tarihli kanun hükümlerine tevfikan TUrkiyede ça
lıtmuma izin verilmif olan ecnebi firketlerden ~ertica tabilyetll (Foka 
Ega Ke,a 1nk) tirketi unvanının (TUventit Çenturi Foka Film Korporey
tebı-Twentietlı Çentury Fox Film Corporation) e tebdiline tuftyeebıe ve 
tasfiye memurluğuna da tstanbulda Galata.da Bahtiyar hanında Avukat 
Nesim Sacee'in tayinJne karar verildiji blldirilmlt ve bu hUlua alt ll
zım gelen evrak vekllete verilmiştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görillmüt olmakla bu şirketle ali.
kası olanıann avukat Nesim Sages'e ve icabında Iktıaat Veklletine mü
racaat etmelert ilin oluııur. 

, ...... :. Levazım !'ahnalma .:misyonu llCinlar ı 
.l - ~ nazıran 1937 gününde yapılan münakaaa.sında teklü olunan 

fiyatlar yüksek göl'illen (395830) kilo ekmek, 15 temmuz 1937 tarihine 
rutlıyan Perşembe günü saat 14 de kapalı zarf usuli ile alınmak üzere 
tekrar münakasaya konulmuıtur. 

2 - lş!>u (395830) kilo ekmeğin muhammen bedeli (42551) lira (72) 
ıkur\lf olup. muvakkat teminatı (3191) lira (38) kuruştur. 

. ~ - Şartnamesi (213) kuruş mukabilinde komisyondan her gün ahna
bılir. 

4 - Isteklilerin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edec k
leri kapalı teklif mektuplannı en geç belU gün ve saatten bir saat evv:u. 
ne kadar ~pqada bulunan komisyon Başkanlığına makbuz mukabi-
linde vermelen. (3667) 

Dnllf O.lryell1n " ı-.ıın "'•11111 U. idaresi lliılırs 
Muhammen bedeli (15,100) lira olan motörlU komple 

8 
d · al ti 

27-8-1937 Cuma günü saat 15,30-da kapalı zarf usuıu ile An~n aJd "de 
re blnumda satm almacaktır. ara a 1 a· 

Bu ite girmek isteyenlerin C1132,l50) liralık muvakkat t 1 . . em nat De ka-
nunun tayın ettifi veslkılan. resmi guetenin 7-5-1936 gu" 

32 -'- da ı-~.... .._~. , tali tn . n ve 97 No lI 
DUDUUID "'wra e......,. o,an ma ame daıresinde al . 
t klifl rini ynl gün 3 ınmış vesıka ve e e a saat 14, 0-a kadar komisyon · l'ğin 
lizımdır. reı.s 1 e vermeleri 

Şartnameler parasıs olarak Ankarada Malzeme . . l ~ncılığa aynlırlar, (40ll6) 

LARINIZI Bahçe· SALiH NECATI 
kaoıda 

pqada teaelltlm ve sevk feftliinden dağıtılm k daıresınden, Haydar-
a tadır. <3999) 

ını u~ BOHll Leke lllralrmu, tabii l&blt bir renk 
temin eder. 
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Yağh, ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağh gece ve gündüz 

KREMLER • 
1 

Çilleri ve. sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 
ihtiyarJarı gençleştir:r, genç~eri güzelleştirir. 

Ci,1de tatlı hır esmerlik ve sıhhat veren DENiZ KREMLER/ çıktı 
Hasan ismine ve markasına d:kkat 

- -

KUV~ET•SUR,UBU 
Çocukla~ın bilhassa kemiklerin n te
şekkülatım ko'ay'aştır1p kuvvetltn 

mes·ni temin eder. 

ONU: 
PERTEV ŞURUBU 

ile büyümüş yüz binlerce ~ocu
§un ebeveyninden sorunuz. 

Beled yenin istanbulun ~ayın 
Halkından Ricası 

Şehrin sağlığını ve temizliğini korumak, ancak herkesin her yerde 
Vf> her ışte temızliğine son derece dikkat ederek Belediyenin bu yoldaki 
çalışmalarına var kuvvetile yardımcı olmasile kabildir. 

Belediye bu sahada sayın halktan ilk yardım olarak hiç~ir vatanda
ıın şehri kirletecek, pisletecek bir hareket yapmamasını dılemektedir. 
Belediye zabıtası talimatnamesinin 8, 15 ve 24 üncü maddeleri aynen 
aşağıya yazılmışttr. 

Madde - 8 Cadde ve tokaklara hiçbiT fey atılamaz ve döküle
mez. Tükürmek ve ıümkürmek yasaktır. Süprüntüler temizlik ara
baımın gelip almaıı için madeni bir kap içer :ıinde sabahları dük
kin veya han~ önünde bulundurulur. 

Madde -15 Dükkan veya ev sahipleri veya kiracıları dükkan 
veya evleri önündeki yaya kaldırımlarını her zaman temiz tuta
caklardır. 

Madde - 24 Bot yerlere ve arsalara süprüntü, gübre ve paçavra 
Ye saire atılamaz ve yığılamaz. 

8ekızinci maddeye göre herkes tarafından tedariki mecburi olan çöp 
kaplarının devrilip çöplerin kapı önlerine dökülmesine mani olmak ve 
binaenaleyh sokağa çöp atmak sucıu karşısında kalmamak için bu kap
ların kapaklı olması lazımdır. 

Belediye nizm ve yasaklarına daima riayetkar bulunan lstanbulun sa· 
ym halkının bu maddelerde yazılı hususlara da çok dikkat ve riayet 
etmeleri rica olunur. (4171) 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
% 7,5 pey akçası Tahmini fiat Mikdan 

Lira 400 kahverengi Marok 
237 3160 400 Nefti Marok 

Yukarıda mikdar ve cinsi yazılı marokenlerin ıs. 7 .1937 Pazartesi gU
nü saat 15 de Devlet Basımevi ldare Komisyonunda açık eksiltmesi ya
pılacaktır. 

İsteklilerin ihale çağından evvel % 7,5 pey akçasını Basınevi veznesi· 
ne yatırmaları e:erektir. Şartname muhasebeden alınabilir. ( 4054) 

-=-Daima Radyolin-
Çünkü o sizin hem dişıer·nizi hastalıklardan, 

ıem paranızı yabancı!ara ~itmekten kur armıştır 

RADYOLiN 
Müstesna bir formülle ve azami iti

na ile yapıldığı ve rekabet kabul et
mez bir fiatla satıldığı için yurdda ec
nebi mamulatınm hakimiyetini orta
dan kaldırmıştır. Kazandığı bu rağ
bet sebe!>ile elde hiç stok bulundur
madığından da mütemadiyen taze ih
zar olunarak piyasaya çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade dişlerini
zi temizlemek, korumak ve giizelleş
tirmekle kalmazsınız, verdiğiniz para 
da kendi cebinizde kalmış olur. 

ADYOLiN 
~- KARYOLA MEŞHERi ~ 

19J7 senesi çelik llmeli lngiliz, Amerika ve Viyana sistemi somyelerile 
son sistem muhtelif şekil ve renklerde karyolalar teşhir edilmiştir. Bo
yalar sa.bit ve fırında kurutulmuştur. Mallar sağlam ve som yeler gU· 
riUtUsüz.dür. Meşherimi görmenizi dilerim. Satış mahalli fabrikada 

ttALIL &EZER ( 
, Karyola ve Madeni F,fya Fabrikuı latanbu~alkımaöğü~~~ 

•Ekzema ve en muannit cild yaralarından kurtulmak için • • 

EKZAMiN 
•kullanınız. Binlerce hastayı kurtarmıştır. Eczanelerden isteyiniz. 41 

A 

PROFiLAKSiN 
Belso§uk uğu ve Freng~den korur. 

--=-· 

istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
~allna ma Komisyonundan: 

1 · 

Merkezimiz ve Mülhakatı ile Çanakkale Merkezi ve Urla tahaffuzha
nesi ambarlarına teslim edilmek şartiyle 567 ton kriple maden kömürü 
ile Çanakkale ambarına teslim 12 on iki ton yerli sömi kok kömürü ka.· 
palı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli, kriple maden kömürünün beher tonu 17 lira 50 
kuruş ve sömi kok kömürünün 24 liradır. 

B - Kömürün şartnamesi Merkezimiz levazımından parasız alınır. 
C - 3/ Ağustos/937 Salı günü saat 15 de Galatada Kara Mustafa 

paşa sokağında Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacağından isteklilerin eksilt. 
me başlamadan bir saat evvel teklif mektuplarını Komisyona vermeleri 
ve teminatlarını yatırıp makbuzlarını almaları şarttır. Aksi takdirde 
eksiltmeye giremezler. 

Türk Hava Kuru 

BUYUK PIYANGOS 
4. cü keırda 11 Ağustos 937 dedir· 

Büyük ikramiye: 50.000 Liradır ... 
Bundan bafka: 15.000, 12.000, 10.000 ı=rahk ikra111İ 

le (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .•• 
DiKKAT: 

Bilet alan herkeı 7 / Ağuatoı/937 günü aktamına kadat 

letini deiittirmit bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ..• 

Diş Macunlarının incisi 

KOHiNOR 
Diş Macunudur 

Bunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. 
Kullanmamıt olanlar bir deneıinler. 

___ _. lzmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldanloğlu 
E - Kriple ve kok kömUrünUn muvakkat teminat parası 765 lira 83 

ku;uştu~ksiltmeye girecek olanların kömür tüccarı olduklarına dair Ti- '!!!!!i!!!i!!!!!!!!!!!!! • ADEMİ İKTİDAR 41 
caret Odasmm 1937 senesine ait vesikalarının ibrazı şarttır. ( 4170) 1 ve BELGEVŞEKLiO rtE 

T arlabaşı Tahsil Şefliğinden: 
Şubemize kazanç vergisinden borçlu Foks Film Şirketinin mahcuz bir 

para kasası 20-7-937 salı gUnü saat 10 da Beyoğlunda Ali Refik Pa
şa apartınıanında 2 No. lu dairede açık artırma ile satılacağı ilin olunur. 

~aıubı. A.llwet t;iJUD l Jt.LL'l.tA•"· uuı unu ı~evnyau ıttaı-e ~tm. :;. &AL.UJ 

Guetecilik ve Ne,,rivat TUrk Limitet Şirketi Baı:ırlrh,ı?ı vPJ TAN m~t~"'"' 

1Hormobi 
Tabletlerl. Her eczanede arayınız. (Posta kllt 

~~!!!!i!i!~ 12115 Ho,.mabln Galata lstanbul 
................................................................................................................................... .-~ 

Mevsimin içilecek en temiz ve sıhhi suyu 

KARAHiSAR MADEN SUYUDUR 


