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[fil Cilt ' c·· ~ı so~!. ~~~~n~ ıı ~u~~~.u m~k:n~u 
cilt (300) kuruştur. 11 cüz 7 l/2 kuruştur. 

kARDES HATAY BAYRAM YAPIYOR 
Hatay Dünden ltib.aren 
Ebedi lstiklôline Resmen 
Kavuşmuş Bulunilyor 

ij~~! 
' ~ 
İ Erkanıharpleri 1 

~ Buraya Geliyorlar 

ithalat Reiimi 
Tatbik Bugün 

Mevkiine Girdi 
Suriyede Vatani Çeteler 
Ermenilere· Karsı Silahlı 

1 

: Ankara, l 4 (Tan muhahlrln- ~ 
~ den) !.. \'ruilP.n malumata gö- 1 
~ re, 16 ağustosta, Tra.!iyada baş- -
~ Jryacak olan manevralar, ikı haf- 1 
~ ta kadar devam edecek ve bi7.- ~ 
: mt, mareşal Fe,-zi Çakmak :-a- : 

~ rafından idare olunacaktır !Ua- ~ 

~ nevraJarda. Balkan erkunı har- -
~ biye rei!derile, dl~er Mr!:vk ya- t 
~ bancı de,·Jetlerin meıHlehetimiz- ~ 
~ deki mümessilleri de n .'1.1!" bulu- ~ 

Bir Kısım Maddelerin 

Arttı, Piyasada Değişiklik 

Gümrük Resimleri 

Derhal Başladı 

Evvelki gün Resmi Gazete ile nefredilmif yeni genel ithalat ka
rarnamesi bu sabahtan itibaren tatbik mevkiine girmİf bulunu· 
yor. Gümrük idaresi ve diğer alakadar daireler, yeni kararname
nin tatbikı etrafında bütün tedbirleri alarak faaliyete geçmİJ
lerdir. 

Taarruza Devam Ediyor 
(ANTAKYA, 14 - TAN MUHABiRiNDEN) 

Bütün Hatay hu sabahtan itibaren bayram yapıyor, istiklaline 
kavufmanın sevincini kutluyor. Fransanın Suriye Komiseri Kont 
de Martel dün buraya gelince, Hatayın yeni müstakil rejimine ait 
beyanname türkçe ve arapça olarak bütün Hatayda nefredildi. 
Kont de Martel daha önce tayyare ile 1skenderuna, Reyhaniyeye, 
Kırıkhan ve Beylana da uğramış, oralarda ileri gelenlerle görüfe
rek yeni Hatay rejiminin ilanını bildirmit ve bütün Hataylılara 
birlik tavsiyesinde bulunmu9tur. 

na.·akJardır. ~ 

~ Oğrendiğime göre, manevra.- ~ 
~ )an müteakip Türk - \'uous-;I 

Yeni ithalat rejimi piyasada daha fimdiden çok müsbet ve mü
sait tesir bırakmıttır. Bazı maddelerin fiyatlarında da initler 
baJlamıfhr. 

GUmriik depo \'e antrepolarmda. senelerdenheri kontenjan ,.e di~t>r 
sebeplerle birikmiş olan bir eok mallar, ~·f'ni karıımanw hükümlPrine 
pörf', hu sabahtarı itibaren serbestçe ithıtl c<lilmiye hu.c:lanmıo;tır. \'al· 
nız lstanbul ~iınw:mıerincle Ml bin parça kadar birUcm .. ., mal lmhmuyor 

, ~ 

~ lav - Yunan ve Romen m·kfı.. 1 
r nı harb\ye reisleri, lstanbul<la ' 

: bir toplantı yapacaklardır. ~ 
MüstakU Hatay yeni rejimine ka· ı 
vuşur kavuşmaz Sancağın sahte 1 , ·· 

mebusları derhal istifala.nnı ,·er
mişlerdir. Esasen btmların hiçbir 

~''"' ''' ..... ,...,.,,.....,.,.,,.....,,1 

Evvelce ar:ımrzda tıcarct mua-, 
hedesi bulunan memleketler için, ye- s 
ni kararname dokuz ay sonra mute- por CU irfan 

Kembrici 
Şerefle Bitirdi 

ber olacaktır. ,.,. 
ı- QlltQrtuı Suriye Yükıek 
C\o,,.· 

'-eri Kont de Martel 

~ erıi 
ithalat 
l<.eiirni 

~ I'\ ~et Emin YALMAN 

suretle meşru temsll hak ve sı
fatlan yoktu. 
Hataym yeni rejimi resmi olarak 

bu sabah saat dokuzda ilan edilmiş-
tir. Bunun üz$'ine Antakyada büyük "".,.. __ 
bir sevinç hareketi ba,ıamıştır. Bü-
tün Sancak şu dakika.da en mesut 
bayramını yaşıyor. Karoeş Türkiye-
ye ve onun Büyük Şefi Atatürke kar
şı samimi minnet hareketleri göste
riliyor. 

Yeni kiiprünün İnfaat vaziyetini ıu re•imcle görüyoruz " 

Yeni kararnamenin en mühim hu
susiyetlerinden birisi de fabrikalan
mıza lazım olan bam ve iptidai mad
delerin gümrüklerini ucuzlatmak ve 
dahilde istihsal edilen malların ha
niçte11 gelecek eşleri için de fazla gUm 
rük koymak olmuştur. 

Gümrük resimleri 
indirilenler 

Ankaradan yeni kararname etra
fında alakadar makamlara gelen ha
berler üzerine gilmrUk resimleri mü
hlın surette indirilen maddeler belli 
olmuştur. Bu maddeleri yazıyoruz: 

~ U ~""a buhranı kartıamda 
~~ı ı, 0rtın~ tedbirleri aldı
' ictç ~n Yalnız arızi bir af et. 
.ı ~ ... 1 •nnııf olmuyorduk. 
q" • ~d 
• 'iıh... . ••• -nberi muvazenesiz ve 
ilctı~•ı h' ') '-di . ır ıurette devam eden 
, lildı. ~•dit, bu vesile ile ele 
bı~d'; iL Uhranın tazyiki kartı

Antakyanm butün meydanlarında 
ve bilhassa KöprUba.şında kalabalık 
fakat vakur vo sakin halk toplantı
ları vardır. Kadın, eın.oı.., e"enc vP ıı. 
tiyar herkes, hülasa bütün Antakya 
sokaklara, çarşılara dökülmüş bulu
nuyor. Bilhassa Halkevinin etrafm
da binlerce kişi toplanmış, yeni yasa 
ile başJıyaıı yeni saadet devrinin me
sut görüşmelerini yapıyorlar. 

(Arkıuıı 10 uncuda)' 
.~ lllıaad~ uk 
bı....:))~ 1 nı adderatrmıza !!!!!!!!!!!!!!!!~~--!!!!!!!!!!~~~~~~~ 
L..~~ ,._e J>r:naiplere .göre istika- L 
~~. ~lrn:;:ik: . Yeni giditi müın- 15 ir aya 
!~~ .. k ıç1n de türlü türlü 

Gazi Köprüsü 
inşaatı Bir Senedir 
Niçin Duruyor? 

At yelesi ve kuyruğu 100 kurUftan 
40 kuruşa, boynuz 125 kuruştan 75 
kuruşa, gergedan boynuzu ham 375 
kuruştan 150 kuruşa, fil, deniz aygı
n ve gergedan derileri işlenmemiş 1 
200 kuruştan 100 kuruşa, Balina ke 
miği ve çubuğu 100 kuruştan 50 ku
ruşa, bağa hamhalinde 1000 kuruştan 
500 kuruşa kıymetli kuştilyleri 2400 
kuruştan 1200 kuruşa, diğer kuştüy
lcri 600 kuruştan 400 kuruşa, jelatin 
her şekilde 22,5 tan 10 kuruşa, yaş 
deriler 16 kuruştan 6 kuruşa, kuru 
deriler 24 kuruştan 12 kuruşa, tirşe 
ve şeffaf deriler 250 kuruştan 150 
kuruşa, deri ve kösele mamulatı 9600 
kuruştan 7000 kuruşa, deri elbise 
1000 kuruştan 800 kuruşa, kürk ima
line mahsus postlar terbiye görmilş 
1200 kuruştan 300 kuruşa, 

~ ~e ile
0

!~Uk. · Safı/an 
tı'~ell6i elbe Uracaaı,. edilen~~edbirle-
lflı~ lcal'itı ~ dogru degildi. Ko- ç k "' 
~~ ~dan ~rın bir kısmı belki de oc u cagız 
tol'llı tıcaı.et a.ııa sıkı idi. Bu yüz. 
~, dU. V hayatında sarsmtılar l 
,~~ltıda atandaşlann hergünkü ' 

da sıkıntılar eksik ol-

~il.kat b' 
le ~h gaye :kaç _sene içinde ana 
U~ d llkkuk rnamııe, hatta fazlasi
~eltıj ef a olar e~ti~ldi. Asırlardanberi 

~il-eJceurn~ tıcaret müvazenesi 
~~ll ticaret an ~ehine döndü. 
d~ <le O<Ie . çıgı elbette şu veya bu 

• ~t nır ır 
~~ı:ı b· tikçe f. k'ız de nesillerce müd 
lııe~ ıt- kısmı: ırJeşrnek, nilfusumu
)Clt'c! 

111ıreuıe f ı her sene kurban ver 
'.l'i~lt. arkında olmadan ödil-

\>iı-~ .. arct mu 1 
"' '' t va.ıene · · 
" 1(i,,. Cdbir1 smı lehimize çe- ' 
b ·~[e..ı er say . ı 
"<ıııı ·' buıu esınde malımıza 
\re h_fabtikatunca, bir taraftan da 
b •tallı anınız f ı· a:s· llladd aa ıyete geçince " .an elerim· · "' ıı1• ilca .... ı.ıı kullanmıya \> b• ' "'Cllllck t' elli ır hayat e ın damarlarına 
ba~ it \>aZiYetin (ayıldığını gördilk. 
lar, d 18ItnJarı d ~rahını, memleketin 
t'lı lltl aha a2 el a a çok, diğer kısım
lııırnh:ket için u~b·du. Fakat her halde 

o1en b Undan . . '"1 ttuv . ır varlık b evvel hıç bı- • _. 
~e ...... aıene llles 

1 
aşgösterdi. &..: • 

~ "'r11l'l1 e esind •f. r. ~ 
n.l' tı~r iş olnıakı eın ana gaye- .• ~ , / 

' ; 

aıltyotd ' serb st a. be~abe~ sıkı . .. 
l'i Si.lr u. Şura810 bır ınk~f~rnani . Bu. çocuk, henüz en korpe ya.'iın: 
\ Yltı ll'ıek l~ırnd 1 ın~~uniyetıe. ile- · ı.r ve bu körpe yaşında umumı 
a.ı~. t !'i hıçbir ır kı,I hUltO.met, bu bir. oturan bir kadına satılmış • 
'al'ttıı anı bır se~~ !benimseme- tır. "T " üharriri ~un.u satın a-

ştzr. stty\ btbii gaye lan kadınla konuştu. lldn~!-sa yf~nuz 
f.t\r da size konuştuklarını ve ogrendıkle-

kası 10 uncuda) rini anlatıyor 

Tenvır Edilmesi Lazımgelen Ciddi 
Bir Vaziyet Karşısında Bulunuyoruz 

Bir seneye yakın bir zaman evvel Gazi Köprüsünün temeli atıl
mıştı. Hazırlanan proje mucibince bir buçuk milyona M. A. N. 
tirketine ihale edilen köprünün derhal yapılmasına hat~anacak ve 
Dahiliye Vekili Bay Şükrü Kayanın temel açma törenindeki nut
kunda söylendiği gibi üç sene içinde köprü hazır olacaktı. 

Lafını senelerdenberl duyduğumuz bu köprü ne oldu? !Uerak edip 
ara.5tırdık. Gördük ki, bir seneye yakın bir za.mandanberi tecrübe 
kazıkları kakmakt.an fazla bir f1e:t' yapılamamış. 

300 HAKiM 
ARASINDA 

TERFi, NAKiL 
Ankara, 14 (TAN) - Yeni bir ka 

rarname ile, üç yüze yakın hakim ve 
müddeiumumi arasında terfiler ve 
nakiller yapılmaktadır. Hukuk fakül
teleri rnezunlanndan askerliklerini 
yapmış olanlardan da bir çoğu bu ka.. 
rarname ile münhal adliye memurluk 
!arma tayin edilmektedir. Adliye hu
susi kalem müdilril. kararnameyi Ad 
liye Vekiline imza ettirmek üzere O 
demişe gitmiştir. 

SICAKTAN 
300 ÖLÜ 

. Nevyork, 14 (TAN) - Hav~ a
Jansının bildirdiğine göre, bir sıcak 
d.algası Amerika Birleşik hükfurıetle
nnde Uç ·• k' · . YUZ ışının d!Umüne sebep 
olmuştur. 

Niçin böyle olduğu hakkında aldı-

' ğımız malumat ta şudur: KöprUniin 
projesi, Prof. Pigeaud isminde bir 
Fransız tarafından hazırlanmıştır. 

Bu zat Fransada şose ve köprü mü
fett~idir. Hiç şUphesiz nazari ma
llımatı vardır. Belki de kitaplar yaz 
mu;, dersler okutmuştur. Fakat pro 
jenin ameli tarafında büyük hatalar 
yapmıştır. 

Tecrübe kazıkları kakılınca görül
müştür ki, düşünülen uzunlukta ka
zık maksada kafi değildir. Derine 

gitmek lazımdır. Bu da masrafın 1,5 
milyon yerine, iki ve hatta iki buçuk 
milyona çıkmasını mucip olabilir. 

Eldeki tahsisat mahdut olduğu i
çin bu vaziyet telaş ve endişeyi mu
cip olmuştur. Proje sahibi, belediye 
ve müteahhit arasında bir çok konuş
malar olmuş, fakat bir anlaşmıya va
rılamamıştır. 

Bunun üzerine belediye bir proje 
hazırlamış ve bunun bütün mesuliye
tini üzerine almıştır. Miltcahhit bu 
projenin mesuliyetine iştirak edemi
yeceğini ısrarla ileri sürilnce beledi-

(Arkası 10 uncuda) 

(Arkası 10 uncuda) 
• • • 

(l'eni rejim hakkında tacir
lerle, komiS)'Oncularla konuş. 
tuk, mütalealarım topladık. 

Bugün oouncu sayfamızda top 
lu bir ha.lele veriyoruz.) 

- - ---
Vekillerimiz 
Moskovada 
Ziyaretler 
Yapıyorlar 

Moskova, 14 (A.A.} - Tas Ajansı 
bildiriyor : 

Türkiye Hariciye Vekili doktor 
Tevfik Rüştil Aras dün Moskovaya 
muvasalat etmiştir. Gar Türk ve Sov 
yet bayrakJariyle donanmıştı. Vekil, 
ibtasyonda B. Utvinof, Şükrü Kaya, 
Stomoniakof, Karski, Hariciye proto 
kol şefi B. Barkof, birinci doğu şube 
si direktörü B. Zaslavski, Türkiye el 
çiliği erkanı, İran büyük elçisi B. Se 
pah Budi, Litvanya orta. elçisi B. Bal 
trusditis, Romanya orta elçisi B. Ci
nuti, Bulgar orta elçisi B. Antonof, 
Afganistan maslahatgüzarı Yunus 
Han, Yunanistan maslahatgüzan B. 

(Arkası 10 uncuda) 

irfan lngilterede 

Spor muvaffakıyetlerile bizi Jngll
terede de pek iyi temsil etmiş olan 
maruf gülle şampiyonu Ali lrfan 
üç senedir okumakta olduğu Kembriç 
üniversitesini bitirmiştir. Kembriç ü
niversitesi murakibinin Türk talebe 
müfettişliğine irfan hakkında yazdığı 
mektupta bu gencin, Kembriçte kal
dığı üç yıl zarfında gerek karakter, 
gerek gayret ve kabiliyetile kazan
mış olduğu büyük takdir ve itibar
dan sitayişle bahsedilmekte ve çocu
ğun Kembri~te Tilrk milletini yük
sek fazileti ile emsalsiz surette tem 
sil ettiğini de bildirmektedir. 

B. Çetinkaya 

lsveçe Yardı 
S~okhol~ •. 14 (A.A.) _ Türkiye 

Nafıa .. Vekılı, B. Ali Çetinkaya, bir
kaç yuksek memurla birlikte buraya 
muvasalat etmiş ve istasyonda İsveç 
m~nakalat nazırı B. Forslund ve de
mıryoUarı umumi direktörü tarafın· 
dan karşılanmıştır. 

lzmirde 

Üzüm 
ilk Kuru 

Mahsulü 
.. fzmir, 14 (TAN) - İlk kuru ü

z.um mahs ı .. 
b . u u bugün Menemenden 
ekçı Ar -1 •• .• • 

1 og u Süleyman tarafm<lan 
sustu bır oto b' I 1 . . t . mo ı le zmıre gdmıştır. 
. şçıler bu mUnasebetıe davul zuma 
ıle şenI 'k ' ' 
ti 1 Yal'mışlardır. Bu sırada ıç-

ma ?~inde bulunmakta olan borsa 
heyetı ıdaresı· .., ·· .. ki . . -zumu tet k etmıştır. 
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Umumhaneci Bir Kadına 
15 Liraya Satllan 

Zavalh Yavrunun Macerası 

~ ......... ~lliiiiıııııiiii~- ~ - · ~~-1 

Belediqe , 
1 

ı ı 

Yardım 
isliyor 
Şehrin sağlığım ve temizliğini 

korumak için, belediye, halkın 

yardım ve müzaheretini istiyor. 
Bu da, herkesin her yerde, her 
işte temizli~e son derece dikkat 
ederek beledi't.·enin (•alısmalarım ı 

Küçük Kız 
Anasından 

Haber Bekliyor 
V edi ya,ında bir kız çocuğunu, anasın

dan satın alan umumhane sermayesi 

Fatmayı, kimden ıordumsa; aldığım cevap 

fU oldu: 

- Aman ... Laz Fatma değil mi? Sakın 

ha ... Delinin biri o.. Geçen ıene, dostunu, 

merdivenlerden yuvarlamıttı. Adamcağız, 

altı ay toplallıya topallıya gezdi! Zaten bu 

ara, sinirleri üstünde.. Senin de kafana bir 

iskemle sa vurursa, karı,mam ! 
Bayan Fatma hakkında verdikleri uu maıumat

tan az buçuk ürkmedim değil. Fakat gazetecilik 
gayreti, bu ürküntüye galebe çaldı. Kilit sokağın
da (16) numaralı evin kapısında karşılaştığım bak
kala çekinerek: 

- Laz Fatmanın evi burası mı? diye sordum. 
Adamcağız, neredeyse, korku- ...................... .. 

-"J.· 
f 

sundan istavroz çıkaracaktı. Şüp
heli şüpheli yüzüme baktı ve sesi
ni bir kat daha kısarak sordu: 

- Laz ]<~atmanın kendisini mi 

l1te satılan çocuk bu: Sarı saç
lı, benzi uçuk, çelimsiz bir 

yavru: Küçük Nahide 
arıyorsun? 

- Elbette kendisini arıyorum. 
- Tavsiye etmem .. 
- Neyi tavsiye etmiyorsun? 
- Yani, bu ara onunla görü§-

mek doğru değil. Akşam üstü; ba
şın belaya girer .. 

Bakkal, yumuşak bir adam am
ma, Laz Fatmaya benim geldiğimi 
haber vermiye bir türlü cesaret e
demiyordu. Nihayet dedi ki: 

....................................................... 
du ki, yine merhamet damarlarım 
kabardı. Şuracıkta, cürmümeşhut 

mahkemesinin bulunduğu aralık 
sokakta, kıvırcık saçlı bir adama 
senet yaptırdık. Bu senetle, ço
cuk artık benim evladım oluyor
du. 

- Hani, senet nerede? diye sor 
dum. 

~~··~------~--~ 

,, , • 1 , , 

kolaylaştırması ile mümkün ola-

11 caktır. · 
ı Belediyenin \.'atanda5lardan is-

tediği, belediye zabıta.sı talimat- : 1 

ı namesinde de yazılı olan başh-

1 

. ca )U esaslara riay~t .-dilmelidir: 1 

1-Cadde ,.e sokaklarda hiçbir 

11 
şe~· atmaymız, dökmeyiniz, tü
kürmeyiniz, sfünkürmeyiniz. Slip 11 

rüntüleri, temizlik arabasının 

, gelip alması i~·in iisti.i kapalı ma- ! 

, , • deni bir kap içimle dfi•kanınızm 
. 

1 
ve;ra evinizin önüne bırakmız. 

1 
1 

2 - Dükkan vı-ya ev sahibi, 

1 
yahut kiracı iseniz dükkan ve 

, evlerinizin önündeki yaya kaldı-
rımlarını daima temiz •tutunuz. ı 

3 - Boş yerlere ve arsalara 
I! ~üprüntü, gübre, paçavra vesa- ı 

1 

tre atmayımz. , 

1 - 1 

Liman Komisyonu 
Liman ücretlerini tespit edecek ta

rife komisyonu. yarından itibaren lk
tısat Vekaleti tıı.rifeler müdürü Muh 
sinin reisliğinde çalışmalarına başlı
yacaktır. Komisyon, İzmir liman üc
retlerinde tenzilat yapamamıştır. Yal 
nız ufak bazı değişiklikler olmuştur. 

ASILANMIY AN ESNAF , 
ı ASI iST ASYONLARINA 

1 

ZORLA GİDECEK 
Son 24 saat iç=nde ikisi Gebzede olmak üzere yeniden 27 tif.., 

vakası tesbit edilmi,tir. Hastanelerde yatak adedini çoğaltmak 
için yeni tedbirler alınmak üzeredir. Sıhhiye Müdürlüğünden alı
nan malumata göre, tifo vakalarında ölüm nisbeti % 6 yı tecavüz 
etmemektedir. r 

15 • 7 - 937 

Hamallığı 
Meneden karar 
Tatbik ediliyor 

Sırtta, sırıkta ve hafta hamallığın kaldırılması için hazırlanall 
projenin tatbikına karar verilmi,tir. Bu projeye göre Belediye, 
bu tekildeki nakliyatı kati olarak ve tamamile kalduac~ktır. A,.. 
cak proje kısım kısım tatbik olunacaktır. llk kısım 17 TemınuJ 
cumartesi sabahından itibaren tatbika batlanacaktır. 

Bu suretle Eminönü ve Karaköy -------------
meydanlarile Karaköy köprüsü üze
rinde hamallık umumiyetle yasak e
dilecektir. Yalnız bu mıntakada ge
zici esnaf yine eskisi gibi dolaşarak 
satış yapabileceklerdir. Bir de hamal 
lar ancak küfe içinde zati eşya taşı
yabileceklerdir. Bu gibi eşyalar da 
en çok küfeden 15 santim dışarıya 
çıkabilecek kadar küfeye yüklenebi
lecektir. Çiçek ve fidanlar bundan 
harıç tutulmuştur. 

Projenin diğer safhaları onar gün 
ara ile ve yavaş yavaş tatbik oluna
cak ve kısa bir zaman sonra şehri
mizde, her türlü gezici esnaf ta dahil 
olmak üzere, sırtta sırıkta ve başta 
hamallık kökünden kaldırılmış ola
caktır. Tarihe karışacak olan hamal
lığın b'ugünkü şeklini, o zaman an
cak yüksek kaldırım ile fındıklı yo
kuşunda, han ve fabrika içerlerinde 
görebileceğiz. 

Hem Otomobili, Hem 

Arabayı Parçaladı 
Dün Aksarayda bir otomobil kaza

sı olmuştur. Hadise şudur: 
Beyazıttan Aksaraya süratle inen 

bir otomobil, Aksarayda Taşkasapta 
çeşme önünde duran Cemalin otomo
biline çarpmış, ön kısmını parçala
mıştır. Otomobil, kaçmak için ma
nevra yaparken, atlarını çeşmede su
lıyan Ahmedin arabasına çarpmış, 

onu da parçalamış ve tekrar sıvışmı
ya muvaffak olmuştur. ~olis, numa
rası tesbit edilen bu otomobili ara
mıya başlamıştır. 

Seyyar Esnaf 
Hiçbir Yerde 
Durnlıyacak 
Vali ve belediye reis vekili Şükrfl1 

şehirdeki teftişlerine devam etnıeld8 

dir. 
Dün sabah saat 6 dan sekize ka.dat 

Nişantaşı ve Maçka ~emtlerinde tef• 
tişler yapmış, Beşiktaşa inen sırtlat" 
daki bostanların vaziyetlerini gözdetl 
geçirmiştir. Bundan başka seyyar eli" 

nafın Nişantaşırida dörtyol a.ğzı11• 
dan Stüdyoya kadarki gen~ yola di• 
zilmeleri, o civan kirletmeleri ba!O" 
romdan zararlı görülmüş ve yasa• 
edilmiştir. Bundan sonra seyyar el' 
naf gerek bu mmtakada gerek şebriJ 
diğer mmtakalarmda hiçbir yerd' 
duramıyacaklar yalnız şehri kirlet• 
meden gezeceklerdir. Bu emri dinle" 
miyenlerden üçer lira ceza almaca•· 
tır. 

Bir sandal 
Devrildi, dört 
Çocuk denize 
Düştü 
Dün Kmahada açıklarında bit 

deniz kazası olmuştur: 

- Demin buraya bir gazeteci 
daha gelmişti. Ağ.;rnrn payını aldı, 
gitti. İstersen seni de arzedelim .. 
Artık, irade nasıl çıkarsa, ona gö

Liı.z Fatma, çantasından dakti
lo ile yazılmış, buruşuk bir kağıt 
çıkardı: 

- Nah. işte .. Oku da gör! 

O kudum, okuduğum gibi de 

Eminönü ve Fatih kazalarında CfUn --------- ----

den itibaren mecburi ~ştya başl'ıtrt-1 ı 1 . u·ıe il ··c mıştır. Aşılanmıyanlar. mahalle mü- Yem l ayyareler l\.fıli 
messilleri vasıta sile kontrol edilecek ?;i'~I;ı!-JrW.!Z'1!!!•.;.:.;;.;.7J.t;;P.~~·.::7.·'.iijjJj)jW.,•· ;•j?.J"h2 

::SATIR LA 

Muhsin. Fer?~ t.smAt :vA ~suhk t;' 
minde dört çocuk Caddebostanı 
kelesinden Halimin ş,ş.ndalım ki~~ 
,..,.91 ......... c .rcU\t:n açarak denize ILÇ J 

mışlardır. Rüzgar, sandalı Kmaııat. 
açıklarına doğru sürüklemiRtir. A.1Cıtl" 
tıya tutulan sandal, hir aralık d~~ 
rilmiş. cocııklo.un hepsi denize dôl<ul 

re hareket edersin .. 

B ayan Fatmanın yanına; bir 
büyük zatın huzuruna gi

rer gibi bin ihtiyat ile girdik: A· 
ğır siklet bir kadın! .. 

Beni evvela, hiddetle: 
- Ne var, kimi istiyorsun? di

ye kğırarak karşılamıştı. Fakat, 
çok geçmeden, yumuşadı. Umum
haneye düşen çocuk hakkında gö 
rüşmiye geldiğimi anlayınca, göğ
sünü yumruklıyarak: 

- Ah, o çocuk .. Almaz olaydım 
keşki.. Muayene kaçağından do
layı Uç glin cezam vardı. Dün ak
şam polisler, götilrmiye geldiler 
amma, gidecek halim mi var be
nim. Ayağım, alçılar içinde.. Şu
radan şuraya kımıldanamam de
dim. 

- Şimdi, dedim muayene ka
çağını bırak ta. sen şu çocuğu na
sıl evlatlık aldın, onu anlat ... 

Bayan Fatma, şu dakikada, hiç 
tc kavgacı bir kadına benzemiyor
du. Tatlı tatlı anlatmıya başladı: 

- Bir gün, yanında dört çocuk 
la, ihtiyar bir kadın, gördüm. Bu
ralarda dolaşıyordu. "Çocuklar, 
senin mi ? Kadın .. ., dedim. "Be
nim .. dedi, bakacak vaktim yok 
ta .. lstiyene evlatlık vereceğim .. ,,. 
Kadın, bunları söylerken iki gö
zü iki çeşme ağlıyordu Haline a
cıdım. O da, bunun farkına vara
rak: 

- Gel hanım.. dedi şu küçüğil 
bna vereyim. Kendine evlat eder, 
benden iyi bakarsın. 

Razı oldum. Bana da zaten bir 
can yoldaşı lazımdı. Oracıkta pa
zarlığı yaptık. Anası, yirmi lira is
tiyordu. Bende ise, o gün on beş 
liradan fazla para yoktu: 

- Al §U on beş lirayı .. Beş li
rasını da sonra veririm .. Dedim. 

Kabul etti. Oradan doğruca, (No 
ter) e gittik. Fakat Noterden ce
vabı kestiler: Senetle, çocuk alı
nıp verilmezmiş! Bunu öğrenince 
içime bir korku düştü; kendi ken
dime: 

- Sen bir gilnahkar kadınsın! 
Gel vazgeç şu işten! dedim • 

Fakat anası Emine, öyle ağla
vın sızhvor. o kadar ısrar ediyor-

yazıyorum: lerdir. Sıhhiye müdürlüğü, tifo va
kası görülen yerlere civar evler hal
kına mecburi şekilde aşı yaptırmak
tadır. 

"Ben ana.sil Trabzon vilayetine bağ 
1ı Kisama fköyü ahalisinden olup ölü 
kocam llya..<ı ile benden doğma 7 yaş
larında. Nahide nam çocuğa, kimse-
sizliğim hasebile ve benden-başka, bu Belediye zabıtası memurları, dün 
çocuğumu ehliye-ti kanuniyeyi haiz şehirde tarama suretile k~ntrol yap-ı 
\'asisi de bulunmadığından, ;kendi is- mışlar ve gıda maddelen satan es
tek ve arzum ile benden bu çocuğu naftan a.şılanmı~anları .zorla. aşı is
istiyen Arif kızı Fa.tmaya, kendi rı- tasyonlarma ~on~ermışlerdır. Son 
za ve mu\.'afakatlerimizle ı, 5, 937 24 saatte 12 hın kışi daha aşılanmış 
ydm~an itibaren e\·lat edinmek üzere j tır. . 
verdım. Şayet bu taahhiitnamemden -,-----------
nükiıl edecek olursam, yevmiye bir moraran vücudünü gösteriyorlar: 
Ura masarifi zaruriye vermekliğinıi - Yediği dayaktan zavallı ço
zimmetimde borç olarak kabul ede· cuğun çüri.imedik yeri kalmamış ... 
rim.,, Sonra, Nahideye, biribiri arkası-

Taahhüt mektubunun altına, kü na sualler soruyorlar: 
çük Nahidenin anası şu imzayı at - Sana, nasıl su taşıtırdı? 
mıştı: Tahtakalede Laz kızı Emine. - Yorganın içine koyup, gırt-
Şahit olarak, Topçekenler soka- lağım nasıl sıkardı? 
ğında, 23 numarada lbrahimle - Seni nasıl ısırır, nasıl tırnak-
Karnavula sokağında 5 numarada lardı? 
Azizenin ve bir de çarşılı Azize Yavrucak, boynunu biikerek 
nın imzaları vardı. vorganın içinde havasızlıktan bo · 

Laz Fatma sözüne devamla: ğuıur gibi olduğuı~u, çocukça ha-
- Siz de gördünüz ya, ben bu reketlerle anlatmıya çabalıyor. 

km, zorla değil, anasının rı7.asile - Nahide, diye soruyorum, siz 
aldım. Niyetim kendime evlat edin- k:ıç kardeşsiniz bakayım? 
mekti. Fakat kızı, fitliyerek ben- Gözümün içine, gözlerini dikc-
den soğuttular! Fitliyen de ev sa- rek: 
hibim! Zaten o ev bana uğursuz - Dört kardeşiz, diyor, kardP~-
geldi. Karakollara, filan hep ora- }erimden bir tanesini de anam şu 
da düştüm. Dün, polisler gelip Na Küçük Yazıcı sokağında oturan u-
hideyi aldılar. Şu yanımızdaki mumhane sermayesi Hatiçeye bı-
Bayram sokağında bir eve götür- raktı. Onun adı da Kenan .. Ama, 
diller. Annesi gelip alacakmış! U- Hatice iyi bakıyor kardeşime .. Bc-
murum bile değil. Ben, şimdi ken- nim gibi dayak yemiyor o .. Büyük 
di canımla uğraşıyorum. kardeşim öldü. En küçük karde-B ayan Fatmanın yanından şim Nuri. de annemin yanında! 

ayrıldıktan sonra, Bayram _Ya. baban? diye soruyorum, 
sokağındaki eve uğruyorum. baban öldü mü? 

- İşte mahalleyi ayağa kaldı
ran çocuk! diye gösteriyorlar: Sa
n saçlı, benzi uçuk çelimsiz bir 
yavru ... Beni görünce, bir kedi so
kulganhğile yanıma geliyor; his
sedilir bir Karadeniz şivesile: 

- Annemden haber var mı? Bu 
gün beni alacaktı? Ne oldu ki? .. 
Diye telaşlı telaşlı soruyor. 

Küçük Nahidenin sesinde öyle 
ezgili bir titreyiş. var ki, onu din
lerken, umumhanedeki kadınların 
bile gözleri yaşarıyor. Çocuğun e
teklerini kaldırarak, parça parça 

- Hayır, babam sağ .. Trabzon 
da hamallık yapıyor. 

- Size bakmıyor mu? 
- Hammal bir adam .. Ne kaza-

nıyor ki, bize baksın?. 

B iz çocukla konuşurken, et
;rafta toplanan kadınlardan 

birisi söze karıştı: 
- Ah, o çarşılı Aliye!. Yok mu? 

Bütün fesat, onun başı altından 

çıktı. 

Umumi evden içimde tarif edil
mez bir acı. ile çıkıyorum. Yediği 
yumruklardan her tarafı çürük i-

Londraya giden makinistlerden 
B. Ali 

T ra.m\.'ay şinketi, müstahdrml
ninden ancak bir kısmrna ~·o.z 

Irk elbise \'ermiştir. Geri kalanlara. 
heniiz elbise verilmemiştir. 

• 
I
• nhisarlar Vekili Ali Rana Tar. 

han dün inhisarlar idaresln· 
de meı;gul olmuştur. 

• 
B eJecliye, memleketiınJzde satı-

lan el yangın tulumbalannı 

tetkike karar vermiştir. istenilen\'&· 

sıfla.rı taşmuyanlarm satışlanna. ni
hayet verilecc~<tir. 

• 
H isar vapuru muhıwir yükle-

mek üzere dün tekrar Kös
tcnceye gitmiştir. 

• 
T ürk - Fransız, Türk - Rus, 

ve Türk - Macar yeni ticaret 
anlaşmaları bugünden itibaren meri· 
yete girecektir. 

müşlerdir. O sırada adaya su tı# 
yan Mehmedin idaresindeki bir ııı; 
tör, hemen kaza yerine yetişmiş, ,O 
çocukları muhakkak bir ölünıd 
kurtarmıştır. ' 

Küçük yaramazlar, Kadıkö)~r 
getirilerek ailelerine teslim edilf1!'d' 
}erdir. Kendisi içinde olmadığı n&•-1' 
sandalı başkasına teslim eden sıırıd 
cı hakkında da takibat yapılacnıttd'' 

Tünel Hanı inşaatı 
Tünel ham inşası yüzünden ~~ 

VekUeti ile Tünel şirketi arasırıd'f. 
ihtil9.f henüz halledilmiş değildir·)"'.~ 
ket yaptırdığı tetkiklerde han. ~ 
için lüzumlu görülen istimlakll1 ~ 
bin liraya mal olacağını hesapla 11 
tır. Şirket, kendisini yalnız bina.)'% ,r" 
şaya mecbur addettiği için bu P ' 
nın belediyece ödenmesini isteıtl 
tedir 

İngiltereye sipariş edilen yeni yol
cu tayyarelerinin inşaatında hazır 

bulunacak pilot ve makinistler, dün 
Londraya gitmişlerdir. Tayyareler, 
altı ay içinde teslim edilmiş buluna
ca~tır. Hava yolları idaresi, bu tay
yareleri, şehirler arası yolcu nakliya
tına tahsis edecektir. Bazı yeni hat
lar, bu tayyareler geldikten sonl'a 
açılacaktır. • 1 ,JI 

Ş ehrimiıde bulunan Prag ünl- Heyet Çanaklq:I eP 
5 versitesi talebeleri diln Tak- tf 

alonun Esas sim cümburiyet abidesine ~elenk lkoy Çanakkalede İspanyol vapurtl ııt' 
muşlar, müzeleri gezmişlerdir. rafından batırılan Capapino v3P~ 

Proiesi Yapdıyor • nun vaziyerı tetkik için gem~~ 
Yolcu salonu inşası için esas pro· Belediye Karaköy köpriisUnü tarma şirketi müdürü Amiral ;I 

jenin hazırlanmasına başlanmıştır. tamire başlamıştır. Bu ta.- la müfettişlerden Hamdi ve şeıtlrt,r 
Mimar Dcp bu işi iki ayda bitirecek- mirde hem dubalar değiştirilmekte, din evvelki akşam Alemdar. ı<ıJ ijll 
tir. Memleketimizde yapılan sondaj- hem köprü boyanmaktadır. ma gemisile Çanakkaleye gıtıtl 
lar bitirilmiştir. Proje biter bitmez ......._..._.-- - - - - - -m-wr<rv.._, dir. ~ 

i;~!:i~~~;:;:~.~~~:~~:~~i 1rrAkVf J.\ifl~ HAVj 
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15 Temmuz 937\ 
PERŞEMBE 

buçuk yaşındaki oğlu Yaşar ve Be
şiktaşta Hasanpaşa deresinde 107 
numaralı evde oturan Abdülvahidin 
4 yaşındaki çocuğu Emin evlerinin 
pencerelerinden düşerek ağırca ya
ralanmışlardır. 

çinde kalan yedi yaşındaki Nahi
de, anasının on beş liraya değişti
ği bu talihsiz yavru, arkamdan ba
ğırıyor: 

- Efendi amca .. Annemi göri.ir
sen, söyle ki, çabuk gelsin! .. 

Bugünkü Hava: 
....................... ~ 

Yeşilköy meteoroloji müdürlüğün· 
den aldığımız malO.mata göre, bugün 
yurdumuzda Trakya ve Karadenizin 
garp kıyılan açık, orta Anadolunun 
garp mıntakaları mevzii yağışlı, di-
ğer mıntakalarm bulutlu olması, rUz 
garlann cenup ve cenup doğusu, şar-
ki istikametten orta kuvvette esme
si muhtemeldir. 

Dünkü Hava 
niin. ı:;ehrimizde hava acık ve gU-

1

7inci ; · "° 'atin: 'i'i mıırJ 
Arabi 1356 Rumi 1 f 
C~maziyUlevvel: 5 w Temll'lıı:~ • .ıf 
Guneş: 4,41 - Ögle: 9.0 
li<indi: 16,19 - A'.kşam: :ı ')·-
Yatsı: 21,39 - İmsak: ' 

.... Q ' ... ~ 6'I 
neşli geçmiştir. Hava tazyiki 

1 
',/ 

limetre, en az t1ıcaklm ıs. eıı 
24 santi2"rat kaydedilmiştir. 



Çin • Japon Erkanı 
Japon 

Ordusu 
Çine 

Tien. Tsin $ehri.nde 
Müzakereye BaşllYorlar 
~aarnafih Bir T ara~an da Pekin 
Şehri Surlarında Toplar Gürlüyor 
~~ra, 14 (TAN) - Çinin timalinde harp 
'-lclif etine aon vermek için Japonlar tarafından 
llıailtt ol~an tartlar Çinliler tarafmdan aiır ve 
~ . ~•Y•ıy~i ihlil eder mahiyette telakki dil
Q.. ~dolunmut iae de ciddi müzakereler 
"-da . anlan ile Japon kumandanlan ara.-

Saldırdı 

l'ı l'ıen -Tıin'de bqlamak üzeredir. 
~ bu mtlzakeNDID netteesine balfldır. Harp 
~ buııanıne ge~ buJanayor. Diba gece 
'-' .... &oDra Pekta !Jehrlnln eenup sarlalım& ya 
~ 1'rde top atetlnl ~. daha IODft mitral 
'..._ ba~. Blnleree ÇlnJl Pekin §t'hrine 
~ ltnal§ ve l8hrln nlif1mu kabannıpır. 
~annm Vamping havalisinden Hentag 
"f .. "'--' e çekilmeleri üzerine vaziyet gerginıi-
' ~~ bulunuyor. Çekilme sayesinde müaa-
~ keai kalkmıftır. 

......_";""' )-. Harieiye Nazın nlmma söz söylemiye 
~ettar bir zat bu sırada Ingiltere ile Amerika 
~~ VUku bulacak bir taV888utun iyi karşılan-
~ söylemiştir. Anlaşılan Inglltere alAiadar Düpntm taralıntlan görülmemek için ç"alı çırpı 
tt a....... ~ istişare ederek miifterek hareke- ile örtülmüı cukeri bir Japon kamyaneti 
,-~~e taraftar olduğu hal r=:-----------;-----------
._ -uertka bu noktai nazara işti C'_ J 1 A 
~~itte ve müatakilen ha r ransaua 1 merikalı 
s~etm~~~ ~= 14 1 -~ bulunmtıftur. emmuz Kadın Pilot 
~ Vqington sef'ıri Wang B / 
._~ - gergin olduğunu, fa- Dayramz U unamadı 
)l ~ ~ulhU korumak için her ge- Dj 
,-~. fakat kendini de teca- Nevyork; 14 (TAN) - Le-
'~ nıUdafaa edeceğini söyle- Paris, 14 (TAN) - Milli bayram xington tayyare gemlsiod~n ve 

olması dolayısile şenlikler daha dün adata~ garnbonJardaa keş-
JUao,.ANIN BEYANATI geceden b8.§lamıştır. Dün gece fener fe çıkan 90 a yakın tayyareci 
~ alaylan tertip edilmiş, bu arada sağ- akşam ti.slerlne döndükleri vakit 
~ bh Hariciye Nazın Hirota cılarla solcular arasında ufak çarpış- ne Bayan Earhard'a ne de 
"'~~uat Konseyde "Nankinle malar olmuştıır. tayyaresine ait hiçbir iz görewe-;t. 11~v&m ediyoruz. Vazlye Beynelmilel sergi şenliklerin daha diklerini söylemi~lerdlr. 

azla vehamet kesbetmesl parld ol.,. ~ ~ ftmiş- ~ faW ..,.. 
~ 01 bu iWuZafterti;i kesmiye tir. Gece (t!Ç vakite kadar sokaklar- söyleıımektedlr. 
tt"":' ~a~ münkesir ol~... ela aaııs ecııımı,tır. BUtlln lbideler Eğer mueiziiiud bir tesadüf 
k..b.::~ ~bıye Nazın Çine takvi- t vir edil-ı..+ı- B vuk bil kah---- Am 
~ ~~ gönderilmesi llzmıgeldi- en UMı?~· u sabahki geçit u amana ·- e-
ııu.._ ..._tın.,, konaey hldise . ka- resmi parlak olll:l"1f, ve ReisicUmhur rikalı tayyarecl kadm insanlığın 
~ \re barışı mtl8takar e!1aalara 1 Romanya kralı, Fas su1~11, YUgos- fen şehltlerl aruma katdınış o-,..._lt lehinde taVBlyelerde bulun- lav ve Röınen erkanı harbiye reisleri lacaktır. 

ı&t. nin huzurunda icra edilmiştir. 

'Ye • s· H Geçi~ resmine iştirak eden bir av- Hindistanda 
bl ır arp cı tayy&resi Sen nehrine inmiye mec-

).ı.. Da1ıa Patladı bur kalmll. kim~eye bir şey olmadığı Müsademe/er 
~ li <A.A.) _ Reuter: gibi pilot ta sag kalmıştır. 
~~·ye gitmekte olan 700 Ja- Aynca Nation meydanında bir top 
~ ~ 'l'iyençini geçtikten sonra Jantı yapılımf, bazı nazırlar heyecau
~Dunda Çin kıtaatile kar- lı nutuklar söylemişler halk cephesin 
slb1.~ \Pe bunu, Çin demiryolu Din ?1uvaffakıyetlerinde)\ bahsetmiş
~"""lllln bildirdiğine göre, hail lerdir. 
., tt-~kte. olan bir muharebe 

~-..ur Su Tetkikleri · 
1kt.sat Vekilmiz 

~ lzınirde 
~-~4 

(TAN) - lktıaat Veki
ı-. -~ Bayar, Y&nmdaki zevatla 

ŞarkJlla, 14 CTaıı mulıabirinden)
tktısat Veklleti ıu işleri idaresi, kı
zılırlll&ktan kudret istihsali için araş 
tırmalar yaptırıyor. Öğrendiğime gö
re bu civarda bUyUk bir baraj kurtJ
Jacaktn'· 

Simla, 14 (A.A.) - Dün gece Ve
ziristanda bir müfrezeye tüfek ve 
bombalarla hücum edilmiştir. Yerli 
askerlerden altı tanesi ölmüş, 10 ta· 
nesi yaralanmıştır. Bir Ingiliz aske
ri de yaralanmıştır. 

Fakir ipi hali. mahut Bittani hu
dudu civanndaki aşılmaz dağlık ının 
takada bulunmaktadır. 

AMASY ADA SICAKLAR 
Amasya, 14 (A.A.) - Sıcaklar :ie

vam ediyor. Hararet derecesi gölge· 
de 36 dır. 

ClEK 
lngiltere HükUmeti 

Son Tekliflerini 
Azalara Bildird 

Yalan Bahsi 
· Bir pzet.ede gözüme Dişti.Bir JfJIÜ 
- zanaederlm Amerlkada - bir 78/
Juıcdar ldübtl varmış. Oraya kuyıuk. 
lu yalanlar söyllyenlerl alıyorlanmf. 

Bilmem siz ne flldrdeslnJzf Dm ya. 
• lanı severim ve aııpmhk eseri olmalı 
1 ki; ~ te yadırgamam. Yalam aedea 

severim f Çünkü mtlbarek 1fJY tıp1ll 
elektrik tellerlıılıı Uzerbıe urdan teo.
rlt edici madde gibidir. ~ bak0r6* 
kınm aaclmeslnden korur. Onm _. 
yesiadedir ki, milyonlarca, beDd mil
yarlarca adam rahat rahat uyur. 
Bence yalan hakikatin setri avretlae 

Asiler, Bir lngiliz Vapurunu Tuttular, 

Cephelerde ise Hava Harbi Şiddetlendi 

Londra. 14 (TAN) - lngiltere hükUmetinin Ademi Müdahale 
Komiteai izuma ıönderdiği teklifler tunlardrr: 

1 - Kara hududunun yeniden kontrol edilmesi. 
2 - Deniz kontrolünün kaldırılması ve limanlarda beynelmi

lel müphit bulundurulması. 
3 - Birtakım tartlar dairesinde ispanyada dövüten iki tarafı 

karada ve denizde muharip tanımak. 

Bu prllann en mtthlmml lspan ~adakl gönölllilerl memleketlerine 
. iade etmektir. Ademi müdaiıale kollllitesl bu işi başarmak için Ispa.nya

ya bir komisyon gönderecek, komis'.fon tedbirler alacak ve bunlann tat
blldae geçecektir. Ancak bu tedbirJerln ta.tblklne g~lldfkten sonra ild 

, taraf muharip sayılacaklardır. 

, Ingilterenm bu teklifleri Ingilter~ j 
:-= =~~.u:ıy:~~~ Rus Tayyarecileri 
lından takdmı olunan tekliflerin uz-
lqtırılması neticesidir ve uzlaşma ru
•hile hareket edildiği takdirde bu tek
·liflerin umum tarafından ka.bulü bek 
lenmektedir. 

~"Meksika hu~u~un~a 
~ Topraua kou~olar 

yanyan urbadır. iyi kesllmlt bir koe
tüm nasıl giyeni güzel göaterlne, 
muvaffak bir yalana btlrtinmllt ~ 
dlseler de ayni tesiri yaparlar. Zata 
yalan cihanın ltlyatlan aruma p 
mlşwartık(mwllm118§el'et)cllye 
tercllmeye çalıttığuıuz(Savolr Vlvre) 
kaidelerinin en mübremlerindea biri 
oJmuttur. Yalan söylemedik~ .... 
yeslz, deDlllz, münasebetm o1urB. 
l()nmı lçtadlr ki, (doğru IÖJÜ1fJ8I 
dokuz köyden kovarlar). LUdD ki>'"' 
den kovarlar da ,elılrde. iP"•...,. 
kabul ederler sanmayın! Köy, .._. 
ba. ka•m da ,ehlr oldukça ~ 
çoğalır ve kesafetlerl artar. Zira .,W: 
Saa bir Jhtlyacı lgtlmaidlr. 

Ben gönUn birinde karar venllaa: 
- Bugün yalan söyle~ de. 

dlm. Kapıdan çıktım. Dk rutgeldl
ğim dostumla göriifmlye b8§lar bat
ııamaz. onun: 

- Nasdsm! Sualine: 
- Duacıyun. Cevabou verince ı... 

, ispanyada dövüşen iki tarafın mu
•harip tanınması da birtakım şeraite 
bağlıdır. Yani iki taraf ta ademi mü
dahale bayrağını taşıyan gemilere 
·hürmet ederek bunlan araştınmya
ıeak, ademi mUdahalece Ispanyaya it. 
.ııali menolunan eşya ispanyaya gir
cniyecektir. 
. Komite, heyeti umumiye içtlmamı 
euma günU saat 11 de yapacak ve o 
amana kadar bütün devletlerin mu
n.hhaslan bu teklifler hakkında tali 

-1 

-
'Nevyork, 14 (TAN) - .Mosko
lvadan havalanarak, kutup tlze
;ıo.inden San Fra.nslskoya uçan 
Rus tayyarecllerl, tayyareci Co
dos ve Rosslnln 9080 ldlomet
reılik N evyork - Suriye seferlle 
tesis etmlt· okluk.lan uzuıı JDM&

fe rekoronu bin mD fulaslle kı
rarak Kanada ve BCrleşik Ame
rika devletleri üzerinden uçmuş 

ve Los Anjeles'bı yUz mu ce-

pr yuttum. Fakat yine mrar ettim. 
~ Ufak tefek temaslar mtlstesna, o ha
~ le geldim ki, yalan söylememek ._ 
Ağmm açmamıya mecbur bidon. Sis 
de bir kere tecrübe edin. Balmns .., 
sd benim vaziyetime d~hl 

mat alıml bulunacaklardır. 
, Tekliflere bağlı beyannamede bü
tün milletlerin ademi müdahalenin 
devamım istedikleri için daha büyük 
tehlikelere yol açmamak gayesile bu 
~kliflerin hazırlandığı beyan olun
maktadır. 

nubuftda, Meksika hududunda ki. 
in Saınta Jaclnto'da yere lnmlş
lerdlr. 

Şimdi Fransa Mebusu Meellsl ... 
isi olan (Herrolt) ya atfedllea lılr 
fıkra vardır: 

Bir gün kendisine bir tlçöncll ..
bakkmda: 

- Ağmıdan yalan ltltilmlt -delll-
dlr, demişler. • ! 

, Ademi müdahaleyi tamamile tak- ~ 
ıvi~e J çin komiteye henüz iştirak e~
ml1en Ctevıetıer de davet oluııacak

62 saat 12 da.klka. süren u
çuş pek zor olmuş, müthiş silc
lonlar \ 'e fırtmalar atla1mak muş. ! -Bunlu ile mı konqurT dlye eor

icap etmiştir. Maamafih Rus tay işte öyledir o kfıf"ır. En doğru 861-
yareçılerJ teJals ı.tuyoaJarlle iti .,,._ 7lıml ~ wtt.e 

ia.rchr. 
INGILTERE FRANCO'YA PARA 

VERM1YECEK 
. Mister Eden bugün Avam kamara. 
emda General Franco'ya kredi açı
lacağı hakkındaki haberleri tekzip et 
mie ve bU11a imkan bulunmadığını 
eöylemiştir. 

Roma matbuatı, Fransanın kontro. 
ıu ilgası aleyhinde yazılar yazmıya 
ıve bunu cUmhuriyet ispanyası lehi
ne bir müdahale saymıya devam edi· 
fOrlar. Halbuki Ingiltere bu karan 
tasvip etmektedir. 
ASll·ER BiR INGILIZ GEMISINI 

YAKALADILAR 
Bugün Santander limanına giren 

bir Ingiliz vapuru Ispanya asileri ta
t'afmdan yakalanmif ve vapunm za· 
bitanı tevkif edilmiftir. lnglltere Bah 
riye Nazın Cooper, Avam kamarasın 
da beyanatta bulunarak bAdise ka
ra sulan dahftinde vuku bulduğu için 
Iııgiliz zırhhlarmm vapura yardım e 
demediklerini, fakat ~terenin bU 

datml mtüıwbet baJlnde kal- yalanlar bir mUfıemel terlJ8 
nutiar ve muntazam ve anzua ğünll dolduracak kadanmt diye lllr 
bir uçuşla yol almışlardır. de rivayet vardır. Bilmem gerçek, bil. 

B. Roosevelt, tayyarecllere mem yalan 1 
lrararetU bir tebrik telgrafı çek
miştir. Sovyet hava kahramanı 
Gromov, yere iner inmez. Va
!ffingtoodaıkl Sovyet maslahatgtl
zarlle telef onla konuşmuş ve de
miştir ki: 
"Eğer Amerika topraklannda 

inmek lstemeseydlk. Daha saat
lerce yol alabWr ve beOd Mek
sikayı da geçerdik. Saata .Jaclıı
t.e'da bava o kadar boaıktu .ki, 
o bavallde iki saat inecek bir 
yer aramak zonuıda kaldık. Bol 
benzinimiz vardır • ., 

tün hukukunu temin edeceğini söyle 
miştir. 

IKI TARAFIN DA TAYYARE 
ZAYlATI BUYUK 

Bugün bilhassa ispanyada tayyare 
muharebeleri olmuş ve anlaşılan iki 

B. FELEK. 

taraf bir çok tayyare kaybetmfltlr. 
~adrid hUkfunet kuvvetlerinin Oorog 
ne yolunda A.si hatlarım yardıimJ 
bildiriyor. 3 Asi tayyare Valensiya 
üzel'inde uçmak istemipe de tayyare 
toplarının a~i karşısında kaçrmJa 
mecbur olmuşlar, fakat eehrln ein.
rma yirmi kadar bomba atmıflardı:r. 

General !ıliaja, bundan böyle td ... 
resi altındaki yerlerde sivil valiliği 
yapmıyacaktır. Miaja, bugUıı mat;. 
buat mümessillerini kabul ederek aon 
hareki.tın neticesinden memnwı oldu 
ğunu söylemi§tir. 

HUKUlırlET TAARRUZU 
DURDURDU 

Paris, 14 (A.A.) - Havas ajan. 
smıırı muhabiri bildiriyor: 

• •~it Ye bUytik memur
~~ tar ar ve tt1ccarlarıa şah 
, ı....ı_--~~ kutılannuttır. 
y~ !8Jniştir. 
~ flfı: Beyahatioiıı sebebi, 
~ be 801lra İzmir Ticaret 
lltı_~ 

0 
Yeti umumiye içtimamı 

Sulh lçin Son Fırsat 
DUn Madrit cephesinde hükilmet;.. 

çiler. asilere yaptıklan şiddetli t.a.z
yiki durdurmuşlar, yalnız şurada bu· 
rada münferit taarruzlar yaparak 
mevzilerini kuvvetlendirmiye çalt' • 
mışlardır. 

-~ bu: :ıtıt kooperatifleri blr
~q, h911J.ep . tısına riyaset etmek 
ıı..: lfaeuıı :.. bitnıiş bir halde bulu
h~ batıa ma k~rnbinuınm ça
~:__~ da k Yl9ını rorm~k diğer ta
~ &lrru,oı;:: Uztıın ihracat işini 
ı -:'llele tetkt an Uzthn kurumu ii-
1M!e1ttı ~!aPmaktır. 
~Qla harek ıye lznıir vapurile 

et edecekdr. 

1-findi"ria~ 
1-ter T f M·n- ara ında 

t-~ 'Y•tçiler Hakim 
loıa ~ 14 CT,AN 
~~-uıN bnw._! ~ Rlndist.ıuıda 
t'i~ 1Qibt ko-"llletf de bugün çe
'b- le ~llgreye lllftlaup ebe
~ tlllt~ reirntye başladılar. 
~ ~ e•-~Yetçiler kabi
~. ~er 'Ye faaliyete 

'

• agiltere httkftmetl dün ve 
evvelki gün ademi mllda

bale ststemluJ lıUJtarmak içbı 80D 

tınat.ı tetkll eden tekllfler1n1 ali
kadar devletlel"ln hepsine bUdlr
mlt ve telgraflarm bUdlrdiglne gö
n, budUD ademi mttdahaleyl ko • 
ramak için &On bir tefebbiis oldu
pu söylemlt. ve bu ~ te 
muvaffakıYetBlzlikle llfıtlcelendiğl 
tüdlrde ıagUterenln, lspuyaya 
~bir ldmsenbı brıtmaınU. 
~ .......... gördlllti tedbirleri 
dolnJdU cıopuya aJaeatmı Uive 
.. tir. 

tagllls ~eri taralıadan ve-
rllea maltmata bakıllna, - llOD 
ta ... pl&nlDID heden IDU&kabe-
,.ı dnam ettlımek ve yabancı gö
atUHUerl Japenyadan çıkarmak için 
yapdMWı ve tatbUdne batlaaacu 
bir ltO&ft;an 90ma ispanyada dö
vlllen .. tarafı mabarlP 1&Jmak. 

A"'rMv dev)etler, metni he • 
... ~ ba tekUfler il
...... ~ ve cama gtl-

[~~~~~~~~~~::~~~~~~~~~~~~?.?.~~~~~~~~::] 
nü toplanacak olaa ademi mtldaha
le komitesi için lıazırlaamaktadır· 
lar. 

Ağlebl ihtimal, ademi müdahale
nin mukadderatı bu toplantıda ı. 
ayyttn edecek, ya ademi müdahale 
ydalaeak ve o zaman her devlet 
dlledlğl glbJ hareket hürrlyetlnl 
kaauıaeak, yahut ademi müdaha
le kurtanJacak ve .a gön mu. 
bet bJr vaziyet alıoaeaktlr. 

• Ademi mtldabale komitesi telet-
tttt lolnde yafadrjı w komltealD 
Dıukadderatı metk6Jı bir vuly,(te 
lndwadup bu ımalarda lspeayada 
kaaıı lıAdls.,Jer vuku bulmakta. bD
tıa.a lladrlt eepheslnde tlddetll 
DıabarebeJer she ~· 
Bu "Mhıelerla valm buldağu ...... 
da ~ dabl8 harbi lık ydnu 

tamamlamakta ve ikinci yıhna bas
maktadır. Filhakika önllmüzdeld 
C1llll&l1eBl güııtl ispanya harbi ilk 
ydmı bitirecek ve Udncl ydma b&
~. 

Bötün bu yd 191Dcle lspuya en 
feci lıidlselere sahne oklu ve yal
ım ispanya l9ID değil, blıttbı 
Avrupa için bir feliket kaynağı ol
duğunu g&rt.erdL Ayni vaziyet, btl
tlla tehllkeeile devam etmekte ve 
bu claldkaya kadar tehlikeyi ber
iaraf etmek ~ bir p.re buluna.
mamaldadır. 

1'atulan 1statlstlldere göre, bu 
bir yıl içinde ispanya, bir milyon 
&arp lmrbul vermlftlr. 

B lr milyon harp kurbanı bir 
mllletln hayati için bilyök 

tehlllıedlr. llUH bayatta açd8ll bu 
derlll nlmeyl bpunalr, ancak llf>. 

slllerce çalışmıya ve evlit yetlştlr
mlye bağbdır. Fakat nesillerce ça
hşmak ta bu rahneyl kapamıya ki 
fi gelmez. ispanya bu zıyaı uzun, 
pek· uzun bir zaman hissedecek ve 
onun ıstırablle kıvranacaktır. 

Fakat ispanya hailesi bu bir 
milyon kurbanla da 80ll bulmut 
değlldlr. Harbin daha ne kadar de
vam edeceğini bir kimse de kestl
l'ememekte ve bu ytlzden baUenln 
~aha ne kadar kan yutac-.ağl anla;. 
ttılamamaktadır. 

Mesele ispanya bakımmdan bu 
mahiyette olduğu gibi beyaelmllel 
.balruodaa da en tehlikeli vazi

yettedir. ispanya ylblinden alika
'dar devletler arasında bir Ç&l'pil

ma vukuu her dakika beıldeneblr 
leeek bir hldl&edlr. 

Sulhll kurtarmak için ele geçen 
IOn fırsatın nasıl kullaııılacaiı la
paya yangının etrafa sıçramak 

tstldadnıda olup olmfMlıimı göste
recektir. 

Kısa Ankara 

Haberleri: 
Ankara, 14 (TAN muhabi--

rinden) : 
e Nafıa Weıkiletl meı&1ll'larla
du B. Hakkı bu sabah yatağa
da ölü olarak buhuım111 ve )'apl
lan bhklJıat netlceelode ı....a 
Haldgnm kalp sektesinden öldl
ğtl anlqılmııtır. 

9 Hicret ıve il ınıretDe, memle
lletlmbe gelen 2868 vatandafal 
Tttrk tabllyetlnl kabalti h.ırkm
dakl kararname Vekiller lleJ• • 
tbıden çdmııpır. 

• Köylerlmls halrkıııda fJl8lll 
ve hakiki malftmat.m toplanmMl
na batlanımıtır. Her köy lçlD ya. 
Pllacak tahlolann hlaat nalılJ& 
IDlidtbterl tautm etmelltedlrler. 
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IRSIZ 
!Kutudaki j 
~ Morfinler ~ 

"Açtım, 

Fakat 
Çaldım 

Kısmet 
: 1 kinci şube memurları T akıimd e Sakıza- ~. 
~ ğacrnda 77 numaralı Alaettin apartımanının ~ 
\ kapıcı odasında bir ihbar üzerine çalınmıs ~ 
~ eşya araması yapmışlardır. Arama yapılı;. ~ 
~ ken kutu içinde bir şişe kokain, 100 gram ka- ~ 
~ dar da toz halinde paketlere takıim edilmif ~ 
~ morfin bulunmuştur. Mehmet, bunların 4 ~ 
~ numarada oturan lımaile ait olduğunu ve bi- ~ 
~ raz evvel bıraktığını ıöylemiftir. lamail, sor- ~ t guya çekilince evvela morfin ve kokaini ka- ~ 
~ pıcıya bıraktığını inkar etmek istemi,, la. ~ 
~ kat sıkıştırılınca her şeyi itiraf etmiştir. lı- ~ 

Değilmiş .. Diyor 
Sultanahmet Sulh Birinci Ceza hakimi, İb

rahim Erdek adlı bir genç hakkında 2 ay hapis, 

2 ay emniyet nezareti altında bulundurulma ve 

600 kuruf ta mahkeme masrafı ödeme kararı 

verdi ve kendisini derhal tevkif etti. Davacı 

T opkapı haricinde Maltepede 4 numaralı evde 

oturan inekçi Petro oğlu Niko idi. Şikayetini 

şöyle anlatıyordu: 

mail, evrakı ile beraber Beşinci Ceza mah-
\ kemeaine verilmiştir. Mahkeme, ıuçu sabit ~ 
~ g~rmüş, ~s".1aili bir buçuk sene hapse mah- ~ 
, kum etmıştır. ' 
~,~~~1~11111111~~1~1"') 

"- İbrahim güpegündüz bizim samanlığın 

penceresinden içeri girmi, ve kazanı çalarak 
kaçmıştır. Ben İbrahimi takip ettim, kazanı 
3 liraya birisine sattığını öğrendim ve yakalat
tım. Polis kazam da geri aldı.,, 

Pazarlık 

Yiiziinden 
Yaraladı 

DUn Küçükpazarda alışveriş yü
zünden bir yaralama vakası olmuş
tur: 

Küçükpazarda karpuz sergilerin • 
den birisinde çalışan Isrnail ile Ad
nan isminde bir müşteri arasında 
karpuz pazarlığı yüzünden kavga çık. 
mıştır. 

Adnan, bir aralık bıçağını çekerek 
Ismaili muhtelif yerlerinden yarala
mış ve kaçmıştır. Yaralı Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmış, hadiseye 
müddeiumumilik te el koymu§tur. 
Kaçan suçlu aranmaktadır. 

Kiracıyı Eşyaları 

le Bera er Çıkarmış 
Şışlide Osmanbeyde oturan Adnan, 

Nuruosmaniye caddesinde sahibi bu
lunduğu dükkana giderek içindeki ka 

Yasak İşte 
Çalışmış ar 
Polis dün, meşhut suçlar müddei

umumiliğine Yunan tabiiyetinde Ya
ni, Niko ve Teoyani adlı üç suçlu ver. 
di. Polis, bunları Bakırköyünde 2007 
numaralı kanuna aykırı olarak ecne
bilerin yapamıyacakları işleri yapar
ken yakalamıştır. Sultanahmet birin 
ci sulh ceza mahkemesi sorgularını 
yaptı. Suçlarını sabit gördüğü için 
her birine onar lira ağır para cezası 
verdi. 100 kuruşluk mahkeme masra
fını da üç suçlu müştereken ödeye
ceklerdir. 

Görecek 
Doktorları 

Terfi 

Adliye 
Adliye Vekaleti çoktanberi zam 

görmiyen adliye doktorlan terfileri 
için de tahsisat ayırmıştır. Terfi e
decek adli doktorlar arasında lstan
bul tabbiadili Salih Haşim, Bursa 
tabibiadili lzzet, l~imyahane tabibi
adili Muzaffer de vardır. 

!aycıdan kira parasını istemiştir. Ka- KAYIP: 6206 sicil amatör otomobil 
laycı Cemil, henüz para toplayama-
dığım, ancak birkaç gün sonra vere- ehliyetnamesi ile, sıhhi muayene cüz-
bileceğini söylemiştir. Buna kızan danı ve 1380 numaralı otomobile ait 
Adnan, Cemili dükkandan dışarı çı- karnemi ve askeri nakil vasıtaları 

karmış, eşyalarını da sokağa yığını- Beyoğlu komisyonunca verilmiş sa
ya başlamıştır. Cemilin şikayeti üze- yım kağıdını zayi ettim. Yenisini a
rine dükkan -sahibi hakkında takiba- lacağımdan eskilerinin htikmü yok-
ta başlanmıştır. 1 tur. Bohor oğlu Jozef Danon. 

Ve odasına kadar öylece götürdü. Güzel masanın 
başına geçmiş, resimli kitapları, gazeteleri karıştırı
yordu. İçeri girdikleri vakit kabahat yapmış gibi: 

- Ben hepsini karıştırmadım dayı, dedi. Birazını 
da rüzgar karıştırdı. 

- Zarar yok. Daha istersen, dolapta var, al onla· 
ra da bak. 

- Başka şey de var mı? 
- Hele bir bak! 

Bundan sonra, hakim sözü suçlu
J ya vereli. Ibrahim ağhyan bir sesle 
kendisini müdafaa etmiye çalıştı: 

- Ne yapayım Bay Hakim. Aç 
kaldım, kimselerden beş para alama
dım. Açlıktan baygınlıklar geçiriyor
dum. Göz\im karardı. Pencereden gir
dim, kazanı çaldım, parasile ekmEik 
alacaktım. Kısmet değilmiş, yakalan 
dım, dedi. 

Hakim, bu müdafaayı kabul etme· 
diği için cezasını verdi. 

General Kcizım Diriğin 

Bir Mektubu 
Trakya Umumi Müfettişi Kazım 

Dirikten şu mektubu aldık: 
"Gazetenizin 10, 7, 937 tarihli nüs

hasında bindiğim otomobilin şoförü 
Arif oğl,u HUseyinin bir çocuğa çar
parak ölümüne sebep olduğu isirt tev

kif edildiği ve 100 lira kefaletle tah
liye edildiği hakkında bir fıkra gör
düm. Hakikat şudur: 

Bundan bir ay önce içinde bulun
duğum halde otomobilim Salih ismin
de bir çocuğa hafifçe çarpmıştır ve 

şoförün hakim idaresi ve teyekkuzu 
ile Salih adındaki çocuk kurtulmuş
tur. Sıhhatte ve dükkanında işinin ba 
şındadır. 

Şoförüm Hilminin yalnız bir kere 
mallımatma müracaat olunmuştur. 

Tevkif ve tahliye edildiği doğru de
ğildir. Hadisenin başka bir vaka ile 
karıştığı anlaşıldığı için bu suretle 
düzeltilmesini rica ederim.,, 

Giizel Hansi Knoteck 
Pire Cambazlığında 

İki, üç sene önce, birdenbire peyda olan Hanıi Knoteck'i tanı
mıyan var mıdır? 

Henüz 20 yatında bulunan bu genç kızdan, nekadar ne9e, neka
dar hayatiyet ve ne cazip bir güzellik tattığını bugün teılim etmi
yen de kalmadı. . . . -ı Fakat Hansi Knoteck, sadece gü
,__. Parıs Sergısme - zeı bir sinema yıldızı değu. ayni za-

1 O E l'" I tle vapurla Venedik 1 manda, usta bir hayvan mürebbisi
V L yolile gidecek grup dir. 

Paris Prag, Viyana Kendisini tanıyanların söylediğine 

Pi t B•"k v d.k göre. güzel artistin o kadar iyi bir 
eş e, u reş, ene ı . . k. 

<:! h" 1 · d t 1 k kalbı '\armış ı, karıncaua basmak-...,e ır enn e o e ve yeme . . . . : . 
(Bu 16 E lfılde Vi i'de ya- t~n. blle çekı~ırmış. Berhn dışındakı 

grup Y ş vıJlasında kedıler k'" ki .. · 
pılacak Doktorlar kongresine ye. • • ope er, guvercın 

t . bil kt' ) ve daha bin bir çeşit kuşlar varmış. 
ışe ece ır . 

Acele 30 '.L'emmuzda Venedik 
ediniz yolilc gidecek grupta 

4 Boş Yer adı 
Paris, Lonara, Berlin 

Hatta Hansinin son günlerde pi-
re cambazlığına merak ettiğini, ge
niş bir camekana koyduğu pirelere, 
koşular, atlamalar tertip ettirdiğini 
bile söyliyenler var. 

Hem bu iş genç artiste hayli pa
halıya mal oluyormuş. Şimali Alman 
yada P,ire nesli tükendjii'i icin . Bal
kanlardan pire getirtiyor ve tanesi
ne bizim paramızla elli lira veriyor-
mnc;. 

Bugünkü Program 
Oğle nesriyab: 

lstaobul: 
12,30 Plakla Türk musikisi 12,50 

Havadis 13,05 Muhtelif plAk neşriya 
tı 14 Son. 
Akşam nt>şriyatı: 

18,30 Plakla dans musikisi 19,30 
Spor musahabeleri: Eşref Şefik tara 
fından 20 Sadi ve arkadaşları tara· 
fmdan Türk musikisi ve halk şaritl· 
lan 20,30 Ömer Rıza tarafından arap 
ça söylev 20,45 Safiye ve arkadaşla· 
rı tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Saat ayan} 21,15 Orkes
tra 22,15 Ajans ve borsa haberleri 
ve ertesi günün programı 22,30 Plak 
la sololar, opera ve operet parçalarıı 
23 Son. 

• 
Günün Program uzu 

SE1'"FO!'ı.1LER 
22.45: Prag kısa dalgası: Poeııı 

senfonik (Smetana). 
HAJi'lF KONSERLER 

21,40 Prag kısa dalgası: Seçme 
vals parçalar. 22,05 Prag kısa 
dalgası: Halk konseri . (Nedbal). 
22.10: Laypzig: Küçük akşam kon 
seri. 23 Peşte: Çigan orkestrası. 
23.05: Prag kısa dalgası: Halk nıu 
sikisi. 23.50 Uypzig: Hafif musi· 
ld ve halk havaları. 

OPERALAR, OPERETLER 
21.25 Viyana: "Das Echo von 

der Jodelvand,, isimli yeni operet 
22 Roma vesaire: Zandonai'in "lca 
valieri di Ekebu" operası. 

ODA MUSlKlSl 
18.30: Roma kısa dalgası: Kuar· 

tet konseri. 
RESiTALLER 

16.30: Paris kısa dalgası: Ma· 
dam Surmont'un şarkı resitali. 18 
Varşova: Solist konseri. 20.45: 
Btikreş: Şarkı resitali (Mozart, 
Gounod, Elinde). 22.25: Prag kı· 
sa dalgası: Cenubi Bohemya milli 
şarkıları. 23 Varşova: Viyolonsel 
resitali (Plak ile). 23 Milfıno, Fl~ 
rans: Şarkı resitali. 23,20: Viya.· 
na: Meşhur seslilerin plaklarmdaJl. 

İstanbul İkinci lflas Memurluğun• 
dan: Müflis Edvar ve Nobar Sinan· 
yana a.id olan kasa ve deri yemeni 
için vernik boya ve cila ve saire birill 
ci arttırmada kanuni bedeli b,ulıngg! 
ğından ikinci arttırmaya tehır e 1 

miştir. Bu eşyanın ikinei arttırmetSl 
17-7-937 C'Umartc=-: günü saat (10~ 
da kapalı çarşıda Feracecilerde 1 
No. da yapılacağı ilan olunur. 

(3397~ 

Venedik, Bükreş, Hamburg 
(Ayrıca bu grupta Şimal deni
zinde 30.000 tonluk bir transa~ 
!antik içinde Plymouth'dan Ham
burga kadar 2 günlük bir gezın
ti vardır) . 

Adres: N A T T A Beyoğlu fstanbul Belediyesinden: 
Temmuzun 17 inci Cumartesinden itibaren Karaköy köprUsii 

üzerinde her ne tekilde oluna olsun arkalıkla e9ya ta91nma11 ye.• 
sak edilıni9tir. 

KAYIP: 16. 11. 936 tarihinde Te
ofil Gotier vapuru ile Marsilyaya yük 
lediğimiz 34 balya ip parçalarının 

17520 No. lu menşe şehadetnamesi 

kaybolduğundan yenisini çıkaracağı
mızdan eskisinin hükmü kalmamış

tır. Istanbul Hurda kağıt Ltd. şir
keti. 

Köprü üzerinde küfe ile nakledilecek etyanın ağırlığı 50 kilo
dan fazla olmıyacaktır. Bavul, çanta ve bunlara benzer zati et>" 
ile çiçek ve fidanlar müstesna olmak üzere küfelerin içine kone.• 

cak efya küfe yüksekliğini ve genişliğini 15 santimden fazla g~
miyecektir. 

Buna göre hareket olunmak üzere keyfiyet ilan olunur. (B) 

"lki elim bir başım., 
"Halkın kendi işi var,ı 

Güzel şeker kutusunu bulunca yakaladı : 
- Dayı! emme de çok şeker yiyorsun ha! 
Erden gülmeye mecbur oldu: 

-Gt-

(Ben bugUn askerdekini düşünüyorum. Her vakit 
'(zavallıdan mektup geldiği halde, ben ona bugünlel"' 
(de yazamadım. Gelince şüphesiz sitem edecek. Ne 
(kadar vefasız, yüreksizmişim diye. Hakkı da var kat 
(deş. Ben gönül sahibi olsam, onu gurbet ellerinde 
(bu kadar üzmem, size buradan havadis vereyi":1• 
(tici düğünümüz var, biri haftaya, biri de ondan bJl' 

(az sonra, haftaya olanı hatırlarsın. Akşehirli ŞeY~ 
(Efendinin torunu ile vergi katibi Ali Efendi. ga.rı 
(bir hemşiresi var. Melek. Şen kız, şen kız diye t.3-
(kılırdınız, işte onların. Oteki de biz.im Hacı Da)'l' 
(mm Gtinerle Hafız Hanımın Erden Efendinin .• 

- Hele şu çapkına bak! Kutusunu yakahyan ben 
miyim, sen misin? 

- Sen yemiyesin diye yakaladım. Sonra karnın 
ağrır da .. 

GUner de gülmeye başlamıştı. Güzel fazla sözün 
işine gelmediğini anlatmak için yere oturdu, bacak
larını açtı, ortasına kutuyu koydu ve birer ikişer yan 
tarafına ayırmaya başladı: 

- Bu fena .. Bu ekşi.. Bu kırılmış .. 
- O fenaları, ekşileri ne yapacaksın? 
- Ben alıp götüreceğim. A, o ne? Ağladın mı ab-

la? .. 
-Yoo ... 
- Gözlerin kıpiurmm. 
- Sana öyle geliyor. 
- Ben ağlıyanı bilmez miyim hiç? 
- Nereden bilirsin? 
- Nereden olacak, ben kendim her gUn ağlamıyor 

muyum? Ninem vuruyor, babam vuruyor, buraya 
geliyorum, Bacı nine kepçe ile kovalıyor. Ben de ağ
lıvorum. Gözlerim nah böyle kırmızı kırmızı oluve
riyor. 

- Ben ağlamadım, beni kimse dövmedi ki.. 
- Hem karanlıkta ağlanır mı hiç? 
- Ya, aydınlıkta mı ağlanır? 
- Oyle ya, karanlıkta kimse görmez. Işıkta ağ• 

ıarsın herkes görür de istediğini verir. 
Erden Gtizelin tombul yanaklarını sıkıp acıtarak: 
- Sen işini bitirdin mi? 
- Bitirdim, hele dur, şunları çıkın edivereyim! 
- Ben yaparım, sen git kizlara söyle bana bir 

kahve yapsınlar ... 
- Sonra· yine geleyim mi? 
- Gel ya. 
Güzel bir koşu aşağıya indi. Erden genç kıza bak

tı, GUner de gülerek gözlerini indirdi. Eski cesaret ve 
cüreti tekrar kırılmıştı. Güzele ne mutlu idi. Aydın
lıkta ağlıyordu ve aydınlıkta cesaret buluyordu. Ken 
dini bir daha yokladı. Bir tek kelimeden başka bir 
şey söylemedi. 

- Hani ya? 
Erden masanın üzerinde duran bir zarfı aldı, GU-

nere verdi: 
- Al işte. Bunu yarm kendi elinle ona ver. 
- Ona mı? 
lkisi de ismini söylemek istemediler. 
- Evet, işte ona ver. Bana bir mektup okuttu. 

Guya !stanbuldan gelmiş, halbuki burada kendisi 
uydurmuş. O mektuba cevap yazdırdı. Anlıyor8'Un 

ya, benim fikrimi öğrenmek istedi. Ben de yazdım. 
Yarın sabahleyin buraya gelecek, sen daha erken gel. 
Ben o gelmeden çıkarım. Gelince, sen dersin ki ba
n& bıraktı. Al mektubunu ... 

- Oteki nerede? 

- Burada. Okuyayım mı? 
- Sen bilirsin! 
- Anlaşıldı. Hala şüphede.sin. Peki öyleyse. Otur 

da dinle. 
Karşı karşıya oturdular. Erden Ferhunde Hanım

dan gelen uydurma mektubu okudu. 
- Ya öteki? 
- Peki, onu da okuyayım. Sanki sen okuyamaz 

mısın? 

- Okurum amma sen daha iyi okursun. 
- Yani benim ağzımdan işitmek istiyorsun .. 
Güner kızardı. Erden gillerek okumaya başladı: 
(Sevgili hemşirem Ferhunde Hanım. 
(Mektubunuzu aldım, sevindim desem, doğrusu ya-

(lan söylemiş olurum. Çünkü sevinecek hiç birşey 
(yazmamışsın. Hemşireciğim, sen aklından birtakım 
(şeyler uydurmuş, benim üzerime atıyorsun, halbuki 
(benim böyle şeylerden haberim yok. Hem haberim 
(olsa da kim ehemmiyet verir. Elalemin işi gücü yok 
(ta beni mi dUştinecek. Herkesin kendine göre bir 
(gönlti, bir duygusu var. Gönüller taşkın ırma.idara 
(benzerler, kolay kolay yataklarını çevirmek kabil 
(değildir. Belki de hiç çevrilmez. Her bülbülün kon
( duğu gül açılmış olsaydı, dünyada kabristan görül
(mezdi. Her konca da aradığı bülbülü bulsaydı, ağ
(lamayı unuturduk. Eskiler ne demişler: 

"Gönüllerin güneşi var,. 
"Herkesin bir eşi var. 

(Hemşireniz, valdeniz hanıma .... : 
- Anladın ya... ti 
Günerin yüzünü çılgın bir sevincin pembelikle 

kapladı. Mektubu kapınca kalktı: ııt 
- Sabahtan tezi yok .. Sabah namazında burı.ıd 

yım .. 
- Inandın ya! {}• 
Genç kız ıözlerini yine indirdi, fakat bu sefer 1' 

rüssüz ve korkusuz bir sesle: 
- 'Inandnn. 
Dedi. Kapıdan çıkarken tekrar etti: ftJ' 
- Sabah namazında buradayım .. Hem .. Sey .. 

rın kahveni ben kendim pişireyim mi?. 
- Yalnız o kadar mı? 
- Daha ne istersin ? 
- Hem sen pişir. Hem sen getir. 
- Başka mektup yazmıyacaksm ya? 
- Hayır. 

- E .. h ! getiririm. ıtl1' 
Ve çiçekli dalından fırlamış bir yavru kuş gibi 1'tl 

terek ve çırpınarak merdivenleri indi. Sahanlı 
G'iizele çarptı. Çocuk haykırmaya başladı: 

- Başımı acıttın aba. 
(Arknsr varl 
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T'AN 
G·· llndelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
l A~~hrnet Emin YALMAN 
kirde 111 hedefi: Haberde, fi· 
tii ' her §eyde temiz dü-

ıt, •anı· .. , 
taıet . ıını olmak, kariin 
~11 olrnıya çalışmaktır. 

CONON MESELELERi 

'tine p 
ahahhk 

~•selesi 
lfiUcUın • 

~ji%ıiaı ettn kabul ettiği yeni ithalat 
~ıı birt d istihdaf ettiği ma.ksatlar-
. ~tıııJek e hayatı ucuzlatmaktır. 
tit~~ dete hari~ten serbestçe maJ 
'ti(, :a~ ahUde rekabet ku·n·etıene
~~· ~Çok e yanın llyatlan düşe
""'llet ect eş~·alar hariç mallarJa re
~ et Ve~bUmeJ< l~in kaliteye ehem
tt "'ııtı.ıcı. ecek, Bu suretle hayat pa-
cı' amu olan un urlardan bi-
~ Q kalkmış olacaktır. 

l'U,,. ~tıra.n b ~ "111lect e ir harekettir. Sana-
'hıt ll~ olgunıuğa doğru gitti~lml-

~ bit arnettir. Bu itibarla sevdıi-
' hidi edir. 

b-ı,1 btı \·e •1 ~·~ U sı e ile tekrar hayat pa-

11 k11 h~rinde durmak istiyoruz. 
·~ tık• • ~~il unıet, birer ha~·at paha-
tu... lerj · 
)..,llıakı nı ortadan kalclırmıya 

cı~ d~ ~ meşguldür. Gay~l. Türki-
dıı~ 8Yatr diğer memleketlerde 
ftt fit\ iyeye indirmektir. 

ı~. ~·-ı, u 
ırqıbu 1 cuı.ıatmak i~in münf Prit 

U:ett, t er kafi gelmiyor. Jliikfımet; 
it tttltrtrı~u, çimentoyu, §imendifer 

1 ~ttı 
1
' nihayet benzin \'e petrolü 

b~t u~ F~kat bütün bu fedakir-
detış1~~· hayat üzerinde büyük 
sı: 1ik \iİcude getirmedi. 

ta~ ~'- ki, bu me eleyi bir kili ola
b· ~,,Ilı 1 tııtııı ak \'e esaslı bir tetkike ti-
lo3 tıle ~k lftıım geli~·or. Çüııkti Tür

llıUt~df 'Yatı pahalıla.5hran imilJer 
'tbtl>l•..a t \•e muhteliftir. Bütün bu 
"t "•ı bi •e:tıtlc \' rer birer tetkik ve tesbit 
IM."-tıcı~~hnacak tedbirleri ona gö
·~ ıL -qı.ıı ııı .. 1' l d tel( ~ 'aı· uıl' e er. Bunun 
lıe)~~ bfı. llhiyett~ ~irnselerden mii-
lıt11 etııı \· he~·et teşkil edilebilir. Bu 
l'!ııd~l'tı ~~ğı neticeye göre bir 
d •• ~ )ii..,: ıiJır \'e bu program iize
."""'1~ ... tlll(i~ 
~"ıı ltıUe • e, hayat pahahhğr ile 

ııtllt sı.r surette rnUcadele müm-

• a,,, . 
~ dıye Halkı 
"~if 
~rıu. •ve Davet Ediyor 
~ 'aıııbelediye, temizlik işinde 
'Clrı._ eye d 

,,'illan.. a,·ct ediyor. Belediye. 
tı. 11ıla.. den ve şehri hımlz tutma-
."'ll .. ik• 
~ dt ~ ayet edebilmek için, bf. 

,, ~ltı~ :t kirletmememiz, '>ok·,~-
~ t~~ marnız lazımdır. 
"'~" lll'k ·~u clil·or :f ."§nnız bir başmaka-

t~ ttrtıntusun. 
~ıp l>lryan b' U toplamıyan veya 
hq.li ~~n kabuı~ belediye ile, yediği 
~il,· bıribir'l gunu sokağa atan şe-
~1~tir.,, ı e Pek iyi buluşmuşlar 

~; eıı· 
'41lt • 'l'e Şehri t 

bı, liJel'f t enıizJemiye \'e süp-
~ et·· QPlaını~· k 

1'11i~, li!Je.. • a arar verince '<li •• llk v ' 
~ıı "°kata aııre de, süprüntü-
blllt~'te tU.k:trnamak, yolda gider-

J'ı ile rınemek, karpuz ka-
~ Şe~lrıı . khrı kirletmemektir. 

ıı \ 'e beled 
"' ıı.ııte)i ka iye blriblrlf'rine dij. 
llııı t etlerse 1 l'Şılıkh yapmakta de
tı erıı'- • sta.n b 1 
~ 'l: Şehırı u şehrini dün~·a.-

eltı k erlnd b • l1e "' 1\!ln hl en iri haline ge-
lıa ledlyecı r sebeı> Yoktur. 
ı.. llar en, Şehri 't 
··•eııtq ll.8ızca Ya 

1 
n ~mizliği namı. 

ÇiJ : e.rde buıuı~ı abUecek bazı t.e
~~ f lerı blit" hlak isteriz. 
h eıe11 k un lhledeni · 111itlhı llldırırı r>ehırlerde 
t't ~ ltıt!iJeııı ar, bizde sabahlan. 
titiı f)ahdır \'e ~~irlerde çöp arabala.-

ltıeı_ Rundu 
l<allakı ll1ı-0e çö z sokaklarda gö. 
detı b arı ~•k ip •rabaıarı gtindüz 
"' lJe O afak oilıı geçer ana caddeler-
i htıı • 
eree il hlçbı 
k • 0kllk k r )'erinde .. 
'<.Qe Ôf>elerın töpler gün-

b der llıtJer \'ard de bekletilmez, 
aile l ırki .... 

'efı..ı a dıııhr • ~opu haftada 
1 •ı te · 
~ll·e llılzıe ... ı 
~I rıtn b ~ •• Ye k 

t e"~ Utu11 b arar \·eren he-
n "ttııııy:.t:nıı~Jarı da dU

lz \'ardır. 

SOKAKTAN GORDUGUM Ketifler aleminde : 

Lindberg Hayatın 

Sırrını Bulmıya 

Çalışıyor AMERiKA 
vazocoDaır 

KongıresDncdle 

Konlb!IŞlb!IDanDaır 
Yazan: """~~ .... _... 

Sabiha Zekerıya 
~"-'""""""''~""""' ~---, --.. -

NEVYORKTAN: 

Gece .. Nevyork renk renk 
. elektrik ıtıkları i.ltında 

pırıl pırıl yanıyor. Batını gök
lere vurmut apartımanların 
pencereleri, aktam günet ba-

tarken kıpkırmızı kızaran 

camlar gibi, alevler içinde. Be
f :nci avenüde insanlar, Niya
gara felalesinden bo,anan su
lar gibi akıyor, otobüsler, tram
vaylar, otomobiller nefe11iz 
ko,uyorlar. 

l{arnegi holde Amerikan mu
harrirlerinin kongresi var. Karne
gi hol, bir sokağı baştan başa kap
lamış, bir apartıman azmanı. Ge
niş mermer merdivenlerin üzerine, 
lspanyol kahramanlarına iane top
lıyan gönüllüler yine dizilmiş, kum 
baralarmm içindeki paralan şıkır
datıyorlar: 

- İspanyol çocuklarına .. İspan
yol kahramanlarına .... 

İspanya, alevler içinde yanan İs
panyanın ateşi, masumlara karı:ıı 

duyulan merhametin verdiği bir sı
zı ile kalpleri yakıyor ... Geniş an
trede insan dolu ... Gişelerin önün
de bilet almak için dövUşilyorlar .. 
Biletlerini evvelden ayırtanlar ko
laylıkla giriyorlar.. Saat dokuzda 
ö:9 ... ı .... lta.pa.nnca.ı. .. Dokuza on da
kika var ... Kapının önil bir mah
şer.. Saat dokuz, gişeler ıkapanr
yor .. Bilyük bir hasretıt .A.rnorilron 

yazıcılarını görmeye koşan halk 
mahzun mahzun dönüyor. 

K ongre diyince aklımıza yal· 
nız muharrirlerin toplana

cağı hususi bir içtima gelir ... Ame
rikada kongre, bUttin halkın işti
rak ettiği, yerini Para ile satın a
labileceği bir yer... Bu Amerikan 
demokrıuıisinin güze} bir ifadesi... 

İçeride halk yerleşmek için kan 
ter döküyor ... Bir opera binası ka
dar büyük holde ,localar, mevki
ler, paradi, tıklım tıklım dolu ... 
Geniş sahnenin üzerinde murahhas 
lann sandalyeleri dizilmiş... Kon
grenin reisi. şair Mac Leish henüz 
keneli parasıle aatın aldığı iki am
bülansı I~panya~a götürmüş ve 
dönmüş. Kongreyı, Amerikan yazı
cılar League'ü tertip ediyor. 

Murahhıuılar sahnede... Halk, 

kitaplarını m~:_~kla okuduğu, yüz
lerini görmedıgı muharrirlerin ne 
biçim malıHıklar olduklarım gör
mek için heyecanla, ınerakla bakı
yorlar. Reis içtimaı açıyor. 

topa tuttuklannr unutmayınız. A
merikalı meslektaşlar, harp sahne
lerindeki bu mücadelemize bUttin 
kuvvetinizle, eserlerinizle, sözleri
nizle yaraım ediniz ... " 

Alkış, alkış. Karnegi holün kub
beli tavanlan başınıza yıkılıyor. 1s 
panya, İspanya, sesleri, hasret çe
kilen bir sevgili gibi herkesi coştu
ruyor ... 
Amerikanın bütün tanınmış mu

h~rrirleri sahnede. Siyasetle hiç 
alakası olmıyan Ernest Heming
way, Komilnist Joseph Freeman'la. 
yanyana oturuyor. İçtima o ka
dar bir halk cephesi içtimaı ki, 
sosyalistler. komünistler, liberal
ler, her meslekte kadın, erkek mu-
harrirler. demokratik kUltUrU yı
kan Faşizm karşısında kuvvetli bir 
cephe yanmış, ayni davayı güdü
yorlar. Komünist fırka.~ı umumi 
katibi Carı Bowder, Walter Du
ranty ile ahbap ahbap konuşuyor
lar. 

K ongrenin reisi ilk hatibi tak 
dim ediyor. Romancı Ernest 

Hemingway ... Sakin, tatlı bir sesle 
konuşuyor: 

"İspanya ve Habeşistan harbi, 
biz muharrirler için, sulhü seven 
bütün halk .kütleleri için, bir ders
tir. Faşizm hakkında .senelerden be
ridir konuştuk ... Şimdi söz kalem
den silfı.ha geçti. Faşi.c:ıt medeniye
tinin manasını daha iyi anladık. 
İspanyol hilrriyetinin, dünya de
mokrasisinin Faşist köpekleri ta
rafından boğulmasına müsaade, ya 
zıcının, bütün yazıcılık hayatında 
işliyebileceği en büyük günahtır. 
Bugün şuurumuza sahibiz. Bu l)!U· 

urun en büyük isbatı, burada her 
partiye ve ideolojiye sahip muhar
rirlerin birleşmesidir." 

Muharrir Donald Ogden !..Jtcwart 
edebiyatla, kapitalizmin mücadele
sini, muharrirlerin bu muazzam 
kl;lvvet karşısında nasıl ezildiğini 
anlatırken, paradiden sesler yük· 
seliyordu... Hatip son sözünü şu 
cümle ile bitirdi: "KapitaliZOl için 
söyliyecek tek bir sözüm vardır: 

Afet. ... İnsanı ve muharriri çiğne
yen, her insanın ve muharririn vü
cudünü ortadan 'kaldırmaya mec· 
bur olduğu bir afet ... " Paradi al
kıştan yıkılıyor... Yerdeki sandal
yelerden yükselen alkışla, paradi
den gelen alkış arasında, hareket· 
siz duran localar kayboluyor. 

Komünist fırkasının mümessili 
Carı Browder sahnede. Kulakları
mı tıkıyorum. Kulaklarımın iki 
zarı birden patlıyabilir. Alkış, çığ-

FIKRA 

,.,. • 
Harp •onu Amerika.r, fU büyük iktrıadi buhrandan ıonra 

en dikkate değer bir devreye girmif bulunuyor. Hele bu-

gün Amerika, patlamak üzere bulunan bir volkan manza
raıındadır. ArkadGfımız Sabiha Zekeriya, bu ıaylcula 

•rlr ak çıkan mektuplarile Y enidünyanrn bugünkü çehre-

•ini bize bitaraf bir mÜfahit bakıfile göıtermiye çalıııyor. 

Miralal• llindbergin son günlerde 
meşgul oldu'ru işin sırlan ya\'aş ya
Va§ meydana ~ıknuya başladı. Lind
berg, son haftalar lçln<le Bıittany 

sahilinde yan metruk bir ada.ra de
vam ediyor \'e orada dUn~·anrn en 

Bugün de yeni bir mektubunu veriyoruz - me~hur alimlerinden Doktor Alex 
- Carrel ile birlikte !;&lı§ıyordu. Yapı-

""-~._,,._,,._,,._,,._,,._,,._,,._,,._,,_,,_,,._,,._,,._,,...._""'"'"'~ lan ara~hrmalar neticesinde Li nd-

Nef)yorkta bulutlara yükıelen binalara sokaktan bir bakıf 

lık, ayak patırdısı, ciğerden kopan 
sesler, Karnegi holün temellerini 
sarsıyor. 

Browder gür sesle konuşuyor : 
Arkadaşlar; 

A merikan yazıcııarının ou ı

kinci kongresi dünya sul-
hünün ve kültürünün, Faşist me
deniyet dilşmanları tarafından teh
likeye dü§ürüldüğü bir da«ikada 
açılmıştır. Zaferini, ancak kitapla
rı yakmakla tamamlıyan bir irti
caa karşı koymak bütün entellek
lile11erln vu:ifesjc:ür. Muharrirlerin 
bugün edebiyata yapacakları en 
büyük himıet, halkı irticaa, faşiz
me, harbe karŞı hazırlamaktır. 

Biz Komünist Partisi, muharrir
ler kongresinde kalemlerini halkın 
hizmetine tahsis için açtıkları ce
reyanı ve bu kongreyi bütün kal
bimizle selamlarız. Biz, muharrir
leri, Unyon te§kilatçıları, broşür mu 
vezzileri vaziyetinde görme« iste
yenler değiliz. "Muharririn vazife
si yazmak, çok ve daha iyi yaz
maktır.'' diyenlerin fikrine iştirak 
ederiz. Edebiyatın halka inmesini 
isteyen muharrirlerin, halkın için
de gördüklerini yazması kafidir. 
Muharrirleri askeri bir tabur ha
linde toplamak fikrinin en bUyUk 
muhalifi biziz. 

Hiç bir zaman unutmamalıyız 

ki, Faşizmin hazırladığı bir harbin 
arife.sindeyiz. Demokrasiye taraf
tar olan muharrirlerin, demokra
siyi mUdafaa için yüksek bir disip· 
tinle birleşmeleri lazımdır. Bu di
siplin. askeri bir kumanda manasın
da değildir. Bir fikir disiplini. Mu
harrir istediği eseri, istediği tarz· 
da yazabilir. Fakat halk için yaz
dıklarını iddia edenlerin, halkın 
heyecanlannı, korkularını ifade et 

mesi gerektir. Halk harp istemi
yor .. Faşizm ' istemiyor. Halk mu
harririnin, bu gayede birleşenlere 
karşı bir mesuliyeti vardır. Mu
l ı.rririn istediği hürriyet, bir me
t iyet mukabili olmaksızın elde 
t- lemez. Muharrir, eserinden hal
l~c1. karşı mesulcür. 

Bu kongreye işt.ı 1
( eden her 

nevi siyasi grııpa mem. ' muhar
rirlerin, günün ... mühim "Selesi 
o1an demokrasıyı fi üdafaada bir
leştiklerini görmekle bahtiyarız. 

B izJ, ;muharriri siyasi yap· 
maklll itltanı ediyorlar. M:.ı

harrir eğer kalemini Faşizme kar
şı kullanıj'orsa, sıyaset yaptığın
dan değil, hadisatın, önüne bu mev
zuu getirdiğındendiı. Hayatın dı
şmda hir edebiyat yoktur. Bütün 
killtürii tehlikede bırakan bir düş
mr.n karşısr;:d'l tahintin güzelliğin
den bahııed.!enıcz. Dt"'mokrasiyi mil 
dafaa tı<lcn bir muharrir, İspanya
da binlerle :ns::.n demokrasi için 
ölürken, bunrlan bahsederse siya
set de~>il, en yükstık edebiyatı yap
mış olur. B:z bu demokrasi müda
faasında <lihlplinle hareket etmez
sek, disiplin~: Faşizm mutlak su
rette muvnffak o!ı.ır. Bu sebeple
dir ki bütün anti faşist kuvvetlerin 
müşterek bir cephede birleşmesini 
istiyoruz. l"821"ılar buna muhalif 
mi<lirler? Bu mı.1hrnrirleri tabur 
haline gtıtırmek, mhsamahasızlık, 

hakikatin serbest ruhunu ö1dUr
mek midir? En büyük hürriyet, 
kültürün hiln iyct1d1r. En bUyük 
hakikat, hutriyetin te-hlikedc olma
&ıdır. tspıınyı.rto. dö,·Uşcn beyntıl
milel muhn. rirlerden gelen mek
tup, bu hakikatin en kuvvetli de
lilidir. 

Biz komUnistler, bu serbest m!!
harrirler kongresini bu ruhla se
la!111anz. Eğer bu ruh dünyada ha-

berg ile arkada§mm hayat sırlan ü-
2erinde derin \'e çok mühim tecrübe
ler yaptıklan anla.5ılmı tır. 

Brittany sahilindeki yarı metruk 
adada profesör Oarrel'in bir evi ve 
liboratuan vardır. Uboratuarda bir 
cihaz '\iicude getirilmektedir. Bu ci
hazı şimdiye kadar ancak iki kl§i gör
müş bulunuyor. Bunlar da doktor 
Carrel ile Miralay Llndbergdir. Bu 
iki arkadaş blrlblrlne yardım ederek 
çalışmakta '\'e cihazı teke.mmUI ettir
mekted.irler. ikisi de geçenlerde suni 
blr kalp yapmışlar l'e bunun saye
sinde vficudün herhangi uz\'unu de
\'amlı blr surette yaşatmak lrnkiinı· 
nı elde etriılşlerdi. Şimdi de ikisi ye
ni cihaz \berinde ~aıısınaktadırlar. 

iki alinı de mu\'aflakıyetsizllk ihti
malini nazan dikkafo alarak ~alış· 
malanm ketum tutuyorlarsa da son 
günlerde bu iki fen adamının bütün 
beşeri ya.59J,S• alfüst edec~k hir mev 
zu üzerinde ~hştııkları anlaşılnuştır. 

Doktor Oarrel, birkaç yıl önce il
mi mml daJreslnde lnsanın hayatını 
asırlarca uzatmanın mümkün olduğu 
na dair bir eser yazmıştı. Bugün dok· 
tor ile tayyareci bu nazariyenin doğ· 
ru olduğunu isbat için !;'Alı ıyorlar. 

Maksatlan canlı UZ\iyetlerl, mesela 
guddeleri almaJc, bunlan kurutarak 
öldürmek, sonra bunlan yeniden ha.
yat.a kavu tunnaktır. 

Bütün tecrübeler, kuru uzviyetle· 
rin ölü ol<luğunu göstennistir. Fakat 
doktor Carrel'in yeni cihazı ölü gud
deleri, istenildiği dakikada hayata ka 
vuştunnaktadır. 

Bu tecrübe muvaffakıyet kazandı· 
~ takdirde u neticeye \'aralıyor. Se· 
nelerdenberi ölü olan bir hayvanı, 

yeniden hayata kavuşturmak müın
kündür. 

Bu yüzden doktor Carrel, insanla
nn istedikleri zaman yaı~a~, tarını ta
til edebileceklerini, sonra haynta 3"&

niden kavuşablleceklerinl söylemişti. 
Halihazırda. yapılan tecrübeler bir 
ba.,ıangıçta.n ibarettir. Ve bu tecrü
belerde ufak tefe-.k uz\'iyetlerden is

tifade edilmektedir. lUu\'nffa.lu~·et 

kazanıldıkça uzviyet büyültülecektir. 

Tecrübelerin neticeleri ne rolundu. 
ğu zaman insanların bilgisi bir hayli 
genlşllyecektir. ÇUnkU birtakım mad
delerin bir araya gelmesi ile hayatı. 
yetin hasıl olması sebebini klm!le 
bilmemektedir. Çünkü ayni maddeler, 
bir yerde hayatlı olduğu halde diğer 
bir yerde hayatsızdır. 

Alex Carrel'in bu sebebi bulması 
bekleniyor. 

Birkaç ay önce J.lndberg Ue Oarrel 
yaptıklan suni kalbi te. hir etmişler. 
di. Bu suni kalp saye inde bir hayva,. 

nın uzvu, ahihinin ölümünden son
ra yaşahlmıştı. Suni kalp, in an kalbi 
gibi çah5ıyor \'e onun bütüu \'azifele
rini ifa ediyordu. 

Bu eser, fenni araştırmalann şahe
seri sayılmıştı. B ir saniye. evvel, kulakların 

içinde hır davul gibi uğul
dıyan sesler sustu. Derin bir sü
kut... Amerikalı §air, hazin bir ::es
le İspanya faciasını tasvir ediyor, 
muharrirlerin bu harple olan ala
kalarını anlatıyor. "Bugün İspan
yada dövüşenler, bi7.im ~ilstakbel 
harbimizi yapıyorlar. Eger, bugün 

TÜRKiYE VE ŞARK 
keden ürken bir korku üstünde tu
tunabilir. Banş mllli hürriyetleri 
müdafaa ettiği, milli lnklpflann 
bir dayancı olduğu kadar mukad
destir. KomrJulanmız arasHıdakl 
meselelerin halledilmeslnl ister ve 
ona çalışırken, bilakis böyle an· 
laşmazhklardan kendi lehine fay· 
dalanmak istiyen eski usuJ polltl· 
kanm ne kadar düı;manı olduğumu
zu göstermiş olmuyor muyuz! Biz 
konışulamnızın n münasebette bu
J1YJduğumuz devletlerin kuvvetin
den ve ihtulfsızlı~daıı değll, za. 
yıflığından ve kavgalılığmdua çe-

kim olursa, faşizm ne A vrupada 
yayılır, ne de Amerikanın kapısın
dan girebilir ... 

Bugün doktor Carrel'in 18.boratua
nnda bir hayvanın ölümUnden sonra 

beynini ya.satan bir cihaz \'ar<lır. Bu 

cihaz bilhassa beyin hastalıkları ba.
kımından tıp dünyasına büyük biz. 

metler ifa edecektir. Bu sayede be

)indeki tqev\'U,Şter başından sonuna 

kadar takip edilecek ve tedalilerln 
tesiri kolaylıkla görülecektir. 

lspanya mağlup. ol.ursa, Yarın si
lah elimizde. hepımız harp meydan 
larındayız.. Size Ispanyada, bey. 
nelmilel taburda harbeden muhar
rirlerin kongreye gönderdikleri 
kal-lrıC?'I'amı cıktı\•acağım : 

"lspanyada dünya demo~rasisi
ni müdafaa için harbeden bız mu
harrirler, Amerikan yazıcılar kon
gresini hararetle sellmlarız. Bu 
vesile ile orada toplanan meslek
daşlarımıza demokrasiye karşı 0 • 

lı:ın borç1annı hatırlatırıır,: Çün~ü 
Faşizm hUrriyetln ve artıstln düş-
manıdı;. İspanyol faşistlerinin Yar 
cia, Gocra, ve Madridde hürriyeti 

- Ah, diyorlardı; bugün isken
derun ise yann Musula sıra. gele
cektir. 

Tefsir de ediyorlardı: 
Türkiyenin Balkan anlaşmasın· 

dan maksadı Anupa hudutlannı 
emniyete alıp, Asya tarafında ""'ge
Di!}lemek, Osmanlı saltaoatının mi· 
ta!'l!:hğnu yapmaktır. 

Acaba 'l'U.rklyenin Şark misakı· 
na vUcut vermek için, kom~u dev· 
letlerl uzlqtırmak, hepsini banş f. 
çln andlqtınnak hususundaki gay· 
retlerini nasıl karşıladıJar ! 

Biz, her nılllet gibi, kendimlzlıı 
de en kUçUk hakkımıza riayet edil· 
ınestni · ti mi J8 yoruz. Hakkını dava et. 

yen ve davasını başaramıyan za
yıf bir nllUetln banwt11ğı n~ye -. 
rar•Barı il . J-

• ' krl ne her §eyden vaz. 
geçen bir ıa il k ), ı , ne de her tehll· 

kiniyoruz. , 
Bir aııarşl alemi olan za},f Os· 

manh saltanatmm bize alt toprak· 
lannda kuvvetli yeni Türkiye, bir 
nizam unsuru olarak lnldpf edi
yor. - Fatay . 

Hatip, sözünü bitirir bitirmez ku 
laklanmı tıkıyorum..... Narin ya
pılı şair reisin son sözlerini artık 
duymuyorum. 

[Kongrenin ikinci cel
•eıini anlatan mektubu 
pazar günü çıkacak]. 

Vefaldar Kardeıçe 

Toplanıyorlar 
1881 denberi memleket irfan ha

ya tına binlerce kıymetli varlıklar ye
tiştirmiş olan (Vefa) lisesinin için

den doğan ve (30) uncu yaşını idrak 
eden Vefa Idman Yurdu bütün (Ve
fa) lılan bir araya toplamak, hoşça 
bir vakit 2'eçirmek maksadile önU· 

Bu yeni kalp, giı.li hayat makinesi
nin blr parçasıdır. Bu makine lnkisaf 

ede ede rnlhanlki bir beyin \iic~<le 
getirecektir. 

mUzdeki cumartesi akşamı saat 17 
den 24 e kadar devam etmek Uzere 
GUlhane park ının kapalı kısmında 
parasız bir egwlence tertı· t . t' B p e mış ır .. 
k utna bütün Vefalılar, Vefada o-

u muş, okumuş olanlar çağınlmak
tadır. • 



( SPOR ) 

Bitok Teşekkülünün 
Dağılmaması Lazım 

1 
Bu Dört Klubun Birliği 

Olmustu. Çok Faydalı , 

Yazan: Burhan FELEK 
Galatasaray, Fener, Beşiktaf ve Güneş klüpleri spor mesailerini 

birleştirmek ve yekdiğerinin tetebbüsünden itif ade edebilmek için 
aralarında bir anlaşma yaparak adını Bitok koymuşlardı. Milli 
küme başlangıcında doğan ' bu teşekkülün, bu dört klübe hayli 
menfaat temin ettiğini iışitmiştim. Fakat bu teşekkülün bizatihi 
Türk sporuna yaptığı hizmet te az değildi. 
Çiınkü memleketteki mevkileri ve ,-

taraftarlarının kemiyet ve keyfiyeti 
itibarile hatırı sayılır birer varlık o- Amerika 
lan bu dört klüp rekabet yüzünden 
biribirine düşüp taraftarlarını ve on-
lann sevkile memleket efkarını keş
mekeşe sevketmektense dostluk ve 
centilmenlik havası içinde çalışmayı 
tercih ettiler ve doğrusu pek de iyi 
ettilerdi. Nihayet spor rekabetinin 
bizde maalesef sık sık tesadüf etli-
len sarsıntıları neticesi olarak son 

Vstte, cihan şampiyonluğunu ka-ı ve scından ev:'elki maçlarda hlldis o-
• . lan haletiruh1ye, bu teşekkülün artık 

zanan zencı Coe Luvız, altta,, devamına kat'iyyen imknn bırakma-
cihan şampiyonluğunu zenciye' dığını ve BlTOK'un fiilen dağılmış 

hale geldiği hissolunmaktadır. 
haptıran Bradok Gerçi biribirlerine karşı amatör-

Boks işinde 
Milqonlar 
Yine Dansa 
Başladı 

lük namusunu çok görecek kadar a
ğır ithamlar yapan zümrelerin bir 
menfaat çatısı altında çalışmaları ih
timali pek zayıf ise de ben Bitok 
denilen bu teşekkülün her ne paha
sına olursa olsun, daı';;rılmamasma ça
h~masmı hem bu dört klübün ida
recilerinden, hem de Tü,rk spor ku
rumundan rica edeceğim. 

Çünkü bir taraftan bu klüpler bir
leşik çalı9tıkları zaman elde ettik-

Boksta ağtr siklet dUnya şampi· leri faydaları!an mahrum olacaklar, 
y\Jnluğunu bir kere ele geçirmek mil- diğer taraftan da ayrıldıktan sonra 
yoner olmak için kiıfi geliyor. Dö- evvelce aralarında halli pek mümkün 
vüşten aldıklan yüz binlerce dolar- olan en küçük ihtilaflar yüzünden 

memleket spor aleminde kendi taraf
dan maada, sinema şirketlerinden, tarlannın teşkil ettiği kütleler va-
sabun, tıraş bıçağı ve saire reklam- sıtasile karşılıklı ve nefsani cere· 
lan. için !mza vererek büyük paralar yanlar ihdas edip spor uzviyetimizin 
temin ederler. zaten pek muayyen olmıyan rotasını 

Cihan şampıyonl•ığunu kaybeden büsbütün şaşırtacak ve memleket ef-
karına karşı da sporculuk namına yi- ı 

bJksör de kazanan kadar servet te- ne menfi tesirler yapmaya başlıya-

min eder. caklardır. 

Geçen ay cihan şampiyonluğunu Işte. pek güç olduğunu takdir et-
mekliğime rağmen her ne pahasmn 

kazanmış olan zenci Coe Luviz eylul
de Ingiliz boksörü Tomi Farr ile dö-

olursa olsun Bitok müessesesinin 
yıkılmamasını ve hatta spor kurumu

vüşecektir. Bu maçı için Siyah Kap- nun bu dört klüp anlaşmasını hima

Kupasını 

Kim 

Alacak? . 
Bundan seksen küsur sene evvel, 

bir lngiliz, yelken gemilerinin yarışı 
için altın kakmalı biı kupa koymuş 
ve yarışın nizamlarını yazmıştı. 

Ismine son seneler "Amerikan ku
pası,, denilen o kupanın şekli, müre
de gördüğümüz eski aşureliklere ben
ziyor. Kupayı koyan zat yarış şart
lan içinde: 

"Ertesi seneki yarışın kupayı ka
zanan milletin kara sularında olma
smı,. yazmıştı. Bidayette eski zaman 
velkenlilerinin lngiliz karasularında 

başladıkları bu yarışın ilk senelerin
de lngiliz limanına gelen bir Ameri
kan yelkenlisi tesadüfen, hattiı. lngi
lizlerin ısrarile yarışa girmiştir. Ta
lihe bakın ki en umulmıyan o Ame
rikan gemisi kupayı alıp Amerikaya 
götürmiye muvaffak olmuş ... 

Işte o 'tarihtenberi Ingilizler kupa
yı tekrar lngiltereye getirmek üzerP. 
çntıır~orlar. Su ufurda sarfedilen 

lan denilen zencinin üç :yüz binden 

fazla dolar alacağı tahmin olunmak

tadır. 

ye ve teşvik ederek son hlidiselerin 
onu sarsmaması için elinden geleni 

1 yapmasını bunun için diliyorum. 

Diğer taraftan, Siyah Kaplana şam 
piyonluğunu kaptırmış olan Bradok 

da Amerikada bir kunturat imzala
mış, üç maçına beş yüz bin dolar al

mak şartile mUsabaka mürettiplerin

den birine bağlanmıştır. Onun da pek 

yakında kiminle dövüşeceği ilan olu

nacaktır. 

: ... --...... 
ı Ustteki IH'yaz 
ı kotra; Amerika 
:ıı milyoner \'an. 
ı derbilt'in ııu "ie
:ne için yl\~lhr
ı'dığı \'e siirat t~c 
ı!l'ühelerinde ı:ok 

l •mühim rekorlar 
İtesbı ettiği ~ôy-
11enen gemidir. 

Mister Sop\•iths'ı 
tn bu seneki ya-$ 

f 
nşa mahsus su-t 

:ra indi~tiği i-ı 
kinci Endea,·ourt 

,.urat tecrübele-{ 

rinde... J 
a 1 

-·---..i 
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Bir Muhasebeci Muavininin 
11 :Mayıs 1863: 

B izim muhasebeci G1otkin 
altmış yaşına girdi. Öksii

rüşü kesilmedi. İliı.ç olarak, sütle 
konyağı karıştırıp içiyor. Bu ilacı 
içtikten sonra da boyuna sayıklı
yor: 

Şimdi de "Hezeyanı mürtaiş" e 
tutuldu. 

Doktorlar onun muhakkak yarın 
öleceğini temin ediyorlar. 

Nihayet muhasebeci olacağım de 
mclctir. 

Bu mevkii bana çoktan vadetti
lerdi zaten .. 

Katip, Kleçtçov mahkemeye düş 
tü. Geçen gün bir müşteriyi patak
lamıştr .. Bugün kaynatılmış ana
son suyu içeceğim .. Bağırsaklarım 
daki iltihaba iyi gelir belki.. 

3 Ağustos 1865: (İki sene sonra) 
- Muhasebaci Glotkinin bronşi 

milyonların yekununu Iııgilizler dahi 1 
bilemezler. 

Dört sene evveline kadar bu reka
beti Amerikalılara karşı Ingilizlerin 
çay kralı milyarder Tomas Lipton 
devam ettiriyordu. Çay kralı Lipton 
her sene o yarışa mahsus bir kotra 
yaptırarak Amerikayı boyladı. Ve 
her seferinde yenisini yaptırdığı beş 
kotrası mağllıp oldu. Çay kralı kot
ralarmın isimlerini Çamrok takıyor
du. Yalnız her sene Çamrok'larm 
numaraları değişiyordu. Bu suretlEf; 
birinci, ikinci, Uçüncü, dördüncü ve 
beşinci Çamrok'lar yapılma maksat- · 
larını temin edemeden, maloldukları 
fiyatların onda birerine satıldılar. 

Çay kralı arzusuna nail olamadan 
öldü. Şimdi ayni rekabete Mister 
Sopwith's başladı. Bu Ingiliz spor
cusu da Amerika kupası için yaptır
dığı kotralara Endeavour ism:ini ko
yuyor. Geçen seneki yanşa hirind 
Endeavour girmişti, kazanamadı. Bu 
sene ikinci Endea vour talibini dene
yecek. 

Amerika hesabma da Amerikan 
milyonerlerinden banker Vanderbilt 
kotralar yaptırarak Ingilizlerle kar
şılaşıyor. 

Bu yarış ağustosun son haftaları 
içinde Amerika sularında yapılır. Be
heri üç yüz bin liradan aşağıya mal 
olmıyan yarış kotraları yalnız sür
atleri düşünülerek yaptırıldığından 
yarıştan sonra gezme ve sair işlerde 
mühim tadilatsız kullanılamıyor. Bu
nun için satıldıkları vakit onda bir 

: fiyatına gidiyor. 

Adaspor Kocaeli 

Şampiyonu 
lzmit, (TAN) - lzmitin çok kuv

vetli bir teşekkülü olan Akyeşil Is
tan buldan davet ettiği en kuvvetli 
klüpleri mağlup ederken bir nizamna 
me oyunu yüzünden hükmen mağlUp 
sayılınca finale Idmanyurdu ile Ada
spor kaldılş.r. Final maçı bu hafta 
yapıldı. Akyeşilc defalarla mağ
IU.p olan Adaspor - lzmit Idmanyur
du ile yaptrğı maçı 0-3 kcı.zanarak 
Kocaeli mrntakası şampiyonu oldu. 
Idmanyurdu bu maçı kalecisinden 
mahrum olarak oynamıştır. 

Hatıra Defterinde~ 
-- .... , ...... "'"·""""~'~'""~ 

~ "Çekof .. tan ~ 
- Çeviren: ~ 
~ Faik BERCMEN ~ 
- ~ 
- , , .11/T .11/T "-"""'~~ 
ti hala sürüyor. Yine öksürmekte 
ve konyaklı süt içmekte ... 

Ölürse yeri benim .. 
Bu hususta şimdi, ümidim za

yıfladı. Çünkü muhasebecinin ya
kında öleceğini ummuyorum artık. 

- Kleçtçov yine bir Ermeni müş 
teriye kızarak elind~i parayı par 
ça parça etti. ~ mahkemeye kadar 
gideceğe benziyo ... 

- Bir ihtiyar kadın dün bana: 
"Sendeki bağırsak iltihabı değil, 
ua.Li.li bı:ıı:ıw ..ıur" dedi. Muhtemel
dir. 

30 Haziran 1867: ( 4 sene sonra), 

G azeteler, Arabistanda kole
ra salgını var diyorlar. 

Bu salgın belki Rusyaya da ge
lir. Bu yüzden belki ihtiyar Glot
kin ölür ve bu suretle yerine geçe
rim .. 

Zaten bugünlerde boyuna kole
raya karşı ilaç kullanmakta .. 

Bağırsaklarım için ne alsam? 
Pelin hapları nasıl gelir acaba? 

2 Kanunusani i870: (7 sene son
ra). 

Glotkinin avlusunda, bu gece 
bir köpek uzun uzun uludu. 

Hizmetçim Pelajeye bunun uğur
suz bir alamet olduğunu söyledi. 
Sabahın ikisine kadar hizmetçiyle 
bu Mevzu ii7erinde konustnk .. Mu
hasebeci ölür ölmez, kendime bir 

kürkle bir ropdöşambr alacağım. 
Belki de evlenirim. l<'akat bir genç 
kızla değil... Çünkü yaşım ilerile
mekte .. Muhakkak bir dul almalı
yım. 

KledMv'ıt dün kliinten kovrhılar 
Çünkü milli ikıtsat meclisi azala-

rından biri hakkında fena birşey 
anlattı ve onunla alay etti. 

Mahkemeye vereceklerini söylü:
yorlar .. 

Bağırsaklarım için doktor Blot 
kine gideceğlm. Onun için "çok ha 
zık bir hekimdir" dediler. 

4 Haziran 1878 : (15 sene sonra) 

V etliankada ve~a salgını v~.r
mış. Birçok ınsanlann ol

düğünü işitiyoruz. Muhasebeci 
Glotkin korunmak üzere boyuna 
votka hülasası içiyor. Eğer veba 
buraya da uğrarsa muhasebeci ol
dum demek. 

6 Haziran 1883: (20 sene sonra) 
Muhasebeci Glotkin nihayet' öl

dü. 
Ölürken yanındaydım. Her va

kit ölümünü sabırsızlıkla bekledi
ğim için kendisinden ağhyarak af 
diledim. O da ağlıyaraa< beni affet
tiğini söyledi .. Ve bağırsaklanm i-

çin palamut suyu içmemi ssfu' 
verdi... ı' 

Kleçtçok yine mahkemeye se" 
dildi. tıi' 

Başkasına ait bir piyanoylJ 
Yahudiye kiralamıştı. , 

Bu dünyada neler olup biti~ 
İnsan hayretten kendini aıanıır 
doğrusu .. 

Ayni sene: 8 Haziran: 

D Un Glotkin'i gömdük ... """' 
Heyhat ki ihtiyann olw-

bana hiç birşey kazandırınadl..d 
Şimdi, her geçe onu beyaz S";f 

leğiyle ve yuıuı u.~ uuu. .,, .. .,ş1 'ı1. 
d .. .. um Ah ben ne ' hal e goruyor .. , ~ 

dar betbaht ve merdut bir ad ~ 
ı:>c:uı \lt:gıl Tcalikov'u muhs.St •• t 

··ıı 11" 
yaptılar. Bu genç adam bür.1 ~ 
Generalin yeğeni imis .. DUtilil 
lerim mahvoldu. 

25 nazıran ayni sene 
Tçalikov'un karısı dün kaç~ 
Zavallı adam yapayalnız, ~~ 

kaldı. ihtimal ki kederinden ill;J 
da eder .. Eğer intihar ederse tif· 
ne muhas~beci geçti1?. ~eıne1' Jioı' 
ümitlerım tekrar dirıl~y~r .. s1i ı 

ve ropdö şambr almam ihtıl'.ll ti 
zakta değil .. Evlenmek için de 
savvurlarım var.. ; 

Hem iyi bir fırsat bulursa!Jl 
çin evlenmiyeyim? Ş 

Yalnız kendisinden nasihat,,~ 
Ç 

.. .,}<v 
cak bir adam bulmalı.. U•· 

miihim ve biivük bir karard~ıJ'. 
Kleçtçov bir müsteşarla le ıı6 

rı değistirdi.. Mlithiş bir s~~f'l1~ 
Kapıcı Poissii, bir türlü gC'l"tıl"A 
bağırsaklarının ilt~habı içio ~;/ 
içmemi tavsiye etti. Bakalım 
bunu da tecrübe ed~:-ği,/ 

1 AvrupadCI 
KavCJah Ma~I! 
A vusturyanın Admira tal<ııll 

talyanın Genova takımları • ,.ıı _, 
Viyanada yapılan maçta Ç~ 
galar ve müessif hadiseler . ttl 
talya hükumeti bu iki klübiirı rı' 
da yapacakları intikam rnaÇ'.;tif 
saade etmemeğe karar verfll~a& 

Merkezi Avrupa kupası ııı'' 
malan arasında bulunan bll .11ıı' 
şekilde bir karara bağlanaca;ı 
kında Genova'da toplamıcal< ı;tit'· 
pa komitesi münakaşa edece 

~ 

Edremitte Bisi~1'' 
Yarışları 

ft' 
Edremit, (TAN) -· Bu Jı~ fi' 

remit, Ayvalık, Burhaniye pıl 

ran bisikletçileri arasında )'3 
]Cf' 

li kilometrelik bisiklet ffltJ t11 
yarışı Akçay. Edremit arııt! rt 
defa gidip gelme olmak uıe 
dı. 1'" 

Neticede Burhaniyedeıt i1' 
birinci, Ayvalıktan Mehmet 
dular. 
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OLi 
RU 

C ap~den Napoliye dönüşü
Olıu müzde saat akşamın yedisi 
oğle~§tu. Vapurumuz ancak yarın 
~e en sonra kalkacağı için gemi-

çabuk d.. k . . 
<leğild" onme mecburıyetınde 
lini 1.k. Bunu fırsat bilerek Napo 
<İik~ ~ır ~e. g~ce halini görelim de
'birj k ışımız yan sokaklardan 
~etıı n~~ tenha bir loatantıı.da akşam 
1 

egınıiziyemek 
Od u. lier zaman 
~ebileıin in-
ık}eri b"" ""k te uyu o-

lt llett:ıe ve şık lo 
antalarda Fran 

1!1 .. 1 
.... arın "K1·· 1 ltaı or o 

~ '' dedikleri 
erli <>1> • • • 

buı 1"-şnısını 
nııYa imkan 

~oktu. Bu gibi 
Yerler a·· nere . unyanm 
ols sınae olursa 
.,. un birdir hep 
<>ına 1 

oını e stanaardize 
) uş bir hayat-
a ka 
Cezcı. ~şılaşırsımz. 
'· ıginiz şehrin ..;ena· 

_,. 

fen erleri birer birer yakarlarmış 
bu s~retle uzaktan bakanlar dağı~ 
tepcsınden eteklerine doğru bir ışık 
akıyor gibi görürlermiş. Bu garip 
manzarayı bu akşam kaçırdığımı
za acıdım ... Çünkü bunu yarın ak
şam da görmemize imkan yok, ya
rın gece olmadan buralardan uzak 
laşmL5 olacağız. 

bir 1 hayatın :lar. 
,.,. sayfa gör
·<ıe}t • 

Sanla Lucia rıhtımlarından V ez.iiııiin görünüşü 

Arabacımız 

arasıra bi
ze doğru dönti
yor, ve anhyalım, 
anlamıyahm ora
sını düşünmeden 

etrafta görülen 
şeyler hakkında 

izahat veriyor, biz 
de Molta Bellala
rımrzın ardını kes 
miyoruz ... Napo
linin biltün bey
girleri marifetli 
şeyler galiba .. 
Capride bizi gez
diren arabanın a
tı cibi bu da hüner 
li. Hele bir hali bi
zi çok güldürdü. 

l'ttıd ısterseniz, turistlerin yolla-an b. 
~er . ıraz uzaklaşmanız lazım 
ler~ eıı bilmiyorsanız bu gibi yer 
tıa §U ıraz zahmet çekersiniz, bu
lata P~e Yok, fakat göreceğiniz ve 
\\ ..,ecagınız yenilikler bı.ı zahmete 
l~ Bele İtnlyada iseniz, dudak 
r.··: dan samimi tebessümleri ek-

etme .. s . . . 
()lıq.1 .. enız sızınle çabuk nhbap 
'• ar bu t "" .. ml b" oıt ' c,,,essu ere ırka.ç ta 
tı·~ ~ Bclla" lar ilave cdebilirsc
k.:r$i~~nUııeri çabuk kendinize çe

ız. O zaman, memeketlcrinl 

~~&i17..el bulan ve gördl\klcrinden 
,, ··ınun g·· .. b" "arq1 oruncn ır yabancıya 
tan b tn etmeyi her İtalyan bir va
t~ran~r~u bilir. İşte bu kUçük Ris
\>e lok c de de öyle oldu. Garsonlar, 
~lltı antanın patronu bizimle u
~ Uzadıy 
ap0lı u 1~. meşgul oldular, tam 

<!:~. n su.unde iyi bir yemek ye
Cliltlerj ~k çorbası, fritto miste dc
~nra arışık balık kızartması 
• Cap t ' ~ı Ya re to dedikleri fırında ite 

bıı1au;ı:u.. Hepsini çok lezzetli 
laıarda tunda~ başka büyük lokan 
"eliln.· csadUf etmemize ihtimal 
el .. '1Yecek · . . e ltarı.ıı garıp bır manzara ıle 

"j aştık. 

iz Yem ~. · ta 1 k egımızle meşgul iken 
. ın dok: nntnya baba, anne ile 

~~e gira· z çocuktan mürrikkep bir 
~ ı. En b"· .. k 
l Yaşların ~yu leri tahminen 
lt G Y~ların:a hır kız, sonra 18 ile 

1 
~ daha a tahmin ettiğimiz iki 
~ı.naa e~kan!·adan 12, 10, 8 yaş-
~ itleri ~k çocuklar ve daha kü 
"Uca~ geliyor "h 
k gınd ' nı ayet babanın 

l•a<lar bı· a taşıdığı bir yaslarında 
e ~ r Yav 1 · l • apoua ru... talyada, hususi-
lll'l.d ~ e Çok . 
oıt Ugunu ki çocuklu aıleler bu 

lıtduk. 13 tapıarda, gazetelerd~ 
Unlardan biriyle kar§ı-

1ı\şnı ~~~~~2 ~il kış Olnıa~ız 
<len halabahk .a .memnun olduk. 
~o içbirint :ılenın hareketlerin
tı· ra~. :aab açırmaınıya çalışı-

Ye · anın . 
llle:ı1~n?? bir . h~nden hali vak 
oın. ebılı.rdi <.:iftçı olduğuna hük 
"•aıa · Bu k ~orı rıııa ra ~ adar kalabalık 

Yan atdı. Çocu~en giirUJtti etmi
ltslua getirdik) 1:U- garsonlann yan 
,, tetb· erı i.i .r<Ltan. ıyclı .. ç masa etrafına 
<1 1 ·"'atlı}t dızıldilcr k.. ·· kl 
lı er etrn. , uçu er 

kıy 0 nlara 'Yor, bUytik kar-
lı rır .ıı. aevg· 

ele h ' .'trnetı . ı. ve dikkat ile 
~ lı:a ~ıı ının <llıerını SörUyorlardı. 

l'le d l'lltııırn 1neıcrine, babalarııa· e elen Pek h"" t ı. urme • 

Y emekten sonra şehrin mer
kezinde Umberto Primo ga

lerisine girdik. Napol!ye gelen her 
ecnebinin en önce ziyaret e<leceği 
yer burasıdır. ltalyn .. m hemen her 
büyiiı.lt şehrinde böyle bir g:ıkri 
vartır. Bunlar !stanbulı.m pasnj
larına benziyen üstü kapalı çarn
la .. dır. Amma bunlar biz"mi.dlerden 
çok büyük ve çok süslüdür ... Mo
dern İtalya bu galerileri sanki cet
lerinin F'orumlardn buldukları zev 
ki ihya için kurmuşlar .... Bunlarda 
eski Forumlarda "oldu~u gibi ma
betler ve mahkemeler yok amma 
şehirli biribiı le buluşmak isted"ği 
vakit hemen bu galerilere koşar, 
orada dinlenir ve orada gevezelik 
eder. Ortadaki geniş bir meydan
dan dört tıı.rafa ayrılan dehlizlerde 
iki sıralı dükidi.nlcr, sinemalar ve 
kahveler vardır. Bunlar masalarını 
volun ortalarına kadar dizerler. lş
te bu kahvelerden birinde otura-
rak birer gelato ısmarladık. Gelen 
dondurmaların yansı kahveli idi, 
bu malum bir şey, obür yarısı fın
dıklı iki ... İşte bunu ilk defa tadı
yorduk. Fena birşey değil... Don
durmanın fıstıklısı oluyor ua fm
dıklısı niye olmns.n ... 

- -
apoli~in geceleri en keyifli 

yen Santa Luciadan Mer
cellinaya kadar körfez kıyısında u
zanan rrhtımlardır. Zaten bu:rası 
şehrin en kibar mahallesi, büyük 
oteller de hep burada. Gündüzden 
çek yorgun old.uğumuz için bu ge
zintiyi araba ıle yapalım dedik. 
Geniş asfalt cadde üzerinde beygi
rin muntazam adımlarile çrı • :-dı
ğı lak lak ayak sesleri, önünden 
geçtiğimiz çalgılı kahvele_rden ak
seden orkestra nağmelerıne garip 
bir tempo tutuyordu. Rıhtımın bir 

d .. emecinde Veziiv göründü. Bu on .. d 
karanlık gece ıçın e, bildiğimiz 

"bi '-·nnardağın tepesinden kırmı-
gı , J - •• 

zı alevler çıktıgınr gorcmedik am-

ba"-ka meraklı bir görü ile kar 
ma 'Y l. t . 

1 tık Volkanın ~ra enne kadar 
şı aş . . . 
seyyahları çıkarmak ıçın yapılmış 
olan yeni filnikiller boyunca elck
t "k tenviratı yapılmış... Bunlar
:~ranlıkta aaetn gökyüzüne yıldız 

d - u uzanan bir ışıklı yol gilara ogr 
bi göriinüyor. Akşamlan bu ışık-
lar akıldrğı vakit daha hoş bir 
man~ara oluyormuş. bütün lamba
ları birden yakacakları yerde te
peden başlıyarak aşağıya doğru 

Dell'ovo şatosunun bulunduğu kü
çük adacıea giden köprüden geç
miş, Santa Lucia koyunda sU"ala
na'n meşhur lokantaların suya ak
seden donanmnlnrmı seyrediyor
duk. Hnyvan birden kend . ..,inden 
harekete geçti ve burasını artık 
çok gördüğümüz yeter der g;bi ge
ri dönerek bizi hızlı hızlı tekrar 
cnddcy,c. çıknrdı. Bir aralık beygir 
yine birdenbire durdu. Arabacı o
nun ne istediğini anlamış.olacak ki 
kendi kı>ndine söylenerek yerinden 

indi, atın kulaklarından geçirilen 
ve onu gündüzleri gızgın güneşe 

kıı.rşı muhafaza eden hasır başlığı 
çıknrdı. Sonra bize anlattı: Gece o
lunca başlığı çıkarmak adeti iken 
bu akşam nasılsa bu işi unutmuş· 
tu, il'te hayvan yarı yolda dura
rak ona bu vazifesini hatırlatıyor
du. Bu sırada aklımıza geldi: kaç 
çocuğun var diye sorduk. Adamca
ğız: "Altı .. " cevabını verdi ve bizim 
şa.~tığımızı görerek: "Bu birşey de 
ğil, bizim yoldaşlar arasında bir 
çoğunun on, on iki çocuğu vardır .. " 
d!ye ilave etti.. Bu kadar çok ~o
cuğu besliyccek parayı nerede bu
luyorsunuz diye de sorduk." Bam
binolar bizde kendiliklerinden so· 
irnklarda büyürler ... " diye cevap 
\'erdi. Sonra anlattı: Hükfımet se
kiz çocuğu olanlardan hiç vergi al· 
mazmış, çocuklara bakar, tahsil 
ve terbiyelerini temin edermiş, be· 
le yeni kurulan Balilla teşkilatı e
beveynin yüklerini pek hafiflet
miş ... 

ı-

Şapka modası: 

- Madam .• bu fapka •ol göz 
iizerin · ·ı e gıyı ecek, saçlar kıvırcık 
ve ağız; açık olacak! •. 

.. 

K ~ r ~ ·v ~ ifil ~ c o 
da değiller sankt ! 
bir çehre var. 
Düşmanla gözgöze geldiler. Ej

derler gibi, şahlandı devler gibi 
dövil§tüler. Düşman, bu çetin 
ka.hramanlığm i<arşısmda yalnız 

kaçmak için kuvvet buldu. Muha· 
rebe bitti. Ahmet büyükçe bir hen
değin kenarında inliyordu. Yara
lanmıştı. Karavananın kalın kena· 
rından çarpan bir mermi parçası, 

B ölüğün en uysal, en sessiz ne 
!eriydi. Adına "Karavanacı 

Ahmet" derlerdi. "Karavanacı!" 

lakabını alışında gtizel bir sebep 
vardı: Mangadaki arkadaşları Ka
ra vanayı Ahmede taşıtırlardı. Ah
met, saatlerce ağırlığını çektiği ka
ravanayı yemek zamanlarında gi
der, doldurur, yemek yenildikten 
sonra onu yıkar, temizler, kılıfına 
sokarak arka çantasına kayı§lar
dı. Karavana ta§ımaktan bıkmıştı. 
Zaman zaman arkadaşlarına sitem 
ederdi: 

- Ne olur len! derdi. Bi yol da 
siz alın şunu beee! Sayha sırtımı 
temelli yara etti! 

Fakat, dinlemezlerdi Ahmedi, 
sen aslansın, kaplansın ve saircsin, 
diyerek atlatır, yine ona yüklerler
di. Fazla şikayet etmezdi. Bu aş 

kabını taşımanın mukadder oldu
ğuna inandığından, boynunu büker, 
sırtlanır ve yürürdü. 

Y olda yürürken arkadaşları 
karavanasını tıngırdatırlar· 

- Ehmet! derlerdi, bu ne? 
-Aş çanaj'ı! 
- Adı ne? 
- Garavana! 
- Garavana neye ya.rar 1 

- Yemek daşımayn. 
- Başka neye yarar? 
- Geceleri yere goyup ta gulah 

dayıyarak düşmanı dinlemeye! 
- Gara vana ne dimeh? 
- Attuğunu vurnmamah demeh. 
- O da ne dcmeh? 
- Elliğinizin körü dimch beeee ! 

yuk altında ne söyledüp duruyo11uz 
beniii? 

- Ha ha ha ha!. 
- Ha ha! 
Kahkahalar.. Olüm, karşılarına 

dikilerek yollarını kesseydi bile 
kahkahalar çınlardı ınant;ada! 

A hmedi çek severlerdi. Ah
met uysal ve sessiz olduğu 

kadar da neşeli ve nekre bir deli
kanlıydı. Arkadaşlarına evlat gibi 
bakardı. Yemekte sıkı atıştıranları 
trenler, gevşek yiyenleri hızlandı
rır, nöbette, vazifede olanların pa-

i~ 'l![J', 
yını mutlaka ayırır, onlara yedirir
di. Ahmedin Ağa Ehmet, Gudül 
Ehmet gibi birçok adı vardı am
ma, Garavanacı Ehmet adını ken
disi bile beğenmiş, benimsemişti. 

Bölükteki diğer Ahmetlerden o
nu ayırt etmek için ekseriya yal

nız: 

- Garavanacmı! diye seslenir-
lerdi. 

Ahmedin miitemadiyen karava
na t~ıması bölük komutanı Kud
dusi'nin nazarı dikkatini celbetti. 
Bir gün: 

- Nedir bu Ahmet? diye sordu. 

V~~D~ 

Alhm~t 
ııııı~~lllll""-"~-~~ 

~ t bakırı parampar· 
ça etnıi§ arka çan 
tasını da delerek ~ Yazan: Sezai Attila ~ 

.... .................... "'~"-''-l'-1~'"""~ Ahmedin sırtında. 
oldukça derin bir 

yarı açmıştı. Fakat Ahmet ne ol
duğunun farkında değildi. 

Karavanayı hep senin sırtında gö
rüyorum. 

Ahmet mangadacd arkadaşları

na birer birer göz gezdirdi. Bebek
leri şıldır şıldır parlryan gözlerin
de maskaraca bir münn vru·dı. Bu 
haliyle: 

- Nasıl? Söyliyeyim mi sizi şim 
di? Ha?. demek. istedi. Birdenbire 
zabitine dönerek: 

- Ben daha şimcik aldım be
yim! dedi. 

- Peki öyle ise, sana neden Gn
ra vanacı Ahmet diyorlar?. 

- Sevdihlerin.den olacak bes
belli beyim! 

- Fakat Karavanacı başka ma
naya da gelir. 

- ?! 
- Attığını vuramıyana da kara

vanacı derler AhmeL Kötü lakap 
bu!. Köyüne götürürsen bu lakıı.

bı, ne derler sana ? 
- Bunu biç ahı! etmemiş idim .. a 

beyim, lahüd beni köyde de bilirler. 
Ben iyi silah atarum. 

K uddusi Ahmede takılmak 

için başta yürüyen manga
ya seslendi: 

- Nasıl? dedi, çocuklar, Ahmet 
nasıl atar?. 

<~ 
Bütün manga hep bir ağızdan: 
- İyi atar beyim! diye seslendi. 

Zacit: 
- Aferin Ahmet! dedi. Arkadaş 

!arın şahitlik ediyor. lyi atarmış
sın. İyi silah attığını herkesten ev
vel ben de biliyordum amma ya ar 
kadaşlarm, şaka olsun diye, ata
maz! deselerdi ne yapardın? 

Ahmet hafifçe gülümsedi. Ağzı
nı yaydı: 

- Gayri sırtımdaki garavanayı 
atardım beyim! dedi. 

B ölük acıtmış, düşmana taar
ru?. etmek iciq ilerliyor. Düs 

mamn seyrek bir topçu ateşi var. 
Mermiler düştUkçe hıı.vaya fırla

yan taş, gesek, çakıl parçalan, Ah 
medin karavanasına vurarak tın
gırdatıyor. Ahmet bu hafif bngırtı 
ları dinlerken : 

- Dmgırda garavanam dıngır
da! .. diye yüksek sesle bağırıyor 

ve yürüyor. Ateş altındaki arka
daşları, Ahmedin sesinden iman, ce 
saret ve neşe alıyorlar. Boğuk bo
ğuk infilak eden mermilerin farkın 

hmedi sargı mahalline gö-
türdüler, soyundurdular, ya 

rasım sardılar. Arkadaşları, Ctınl· 

nı kurtarmış olan Ahmedi çevreli· 
yerek: 

- Gazan müharek olsun Ağa! 
dediler. 

~ 

Ahmedin gözü, çanta.sına ilişti. 
Inler gibi bir sesle: 

- Vayyy! Garavanam parça· 
lanmiş len! dedi. Gözleri doldu. 
Bu sırada yunma zabiti de gelmiş. 
doktordan izahat alıyordu. Doktor: 

- Bir şeysi yok, dedi, on beş 
gün sonra dipdiridir. Dua etsin ka
ravanaya! O kurtardı Ahmedi. 

Ahmet boynunu büktU. Pırlanta 
gibi bir samimiyetle: 

- Nidem beni gurtardı!;'lllı, de
di, mangayı aç bıraktıkt:ln sonra?. 

Bölük komutanının gözleri ya
şardı. Ahmet seyyar hastaneye 
sevkedilirken bölük komutanı alay 
daki yedek bir karavanayı getirtti. 

- işte! dedi. Yeni karavana Ahmet 
Yaralı aslan sevindi. Doğruldu. 

Manga arkadaşlanna dönerek: 
- Alın! dedi, ben gelinceye ga

dor siz babın buna. Dönersem in· 
şallab ... Teslim alurum sizden! .• 

Y irmi gün sonra bölüğe dön· 
dü. Gelir gelmez, karavana 

yı alarak sahra mutfağına koştu. 
Yemeği aldı, getirdi. Sıkı atıştıran 
ları frenledi, gevşek yiyenleri hız.. 
lan dırdı, nöbette vazifede olanla· 
rın payını ayırdı. Yıkadı karava
nasını, kılıfına koyarak arka çan· 
tasma kayışladı ! 

Ankara da 

Bir Vagon Yandı 
Ankara, 14 (TAN) - Evvelki gece 

~aat 11,45 geçe, Ali Çetinkaya 
ıstasyonuna hareket eden trende '!lir 
yangın başlangıc.ı oldu. Tren lncesu 
köprüsünden geçerken vagonlardan 
biri tutuştu, tren Yenişehir istasyo· 
nun_da_ durdurularak itfaiyeye haber 
verıldı_ ve derhal gelen itfıı.iyenin 
gayretile yangın büyümeden söndü· 
rüldü. 

Yangının sebebi, lokomotif kml
cmılarırun vagondaki trave?".sleri tu
.tuşturrnasıdır. Treni makinist Ali 
ıdare etmekteydi. 



ekirdeksiz kuru üzüm 
lhracat yalnız 
lzmir ve Urladan. 
Yapılabilecek 

lzmir, (TAN muhabiri yazıyor) - ihracat mallarımızın kon
trolü için alınan kararların peyderpey tatbikına geçiliyor. Kuru 
üzüm kontrolü hakkında hazırlanan bir nizamname de Devlet 

Şurasına verilmittir. Bugünlerde tetkiki bitirilecek, ve Vekiller 
Heyetinin tasdikinden geçtikten ıonra tatbik edilmiye batlana-

caktır. Nizamname, çok mühim eıaıları tatımaktadır. Konırlan 
hükümlere göre, çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, bundan böyle 
yalnız lzmir ve Urla limanlarından yapılabilecektir. Diğer esaı 
hatları tunlardır: 

. Naaıl kurutulacak? 1 
Çekirdeksiz üzüm tahta, bez ve

ya kağıt üzerine serilerek kurutula
caktır. Bunlar bulunmadığı takdirde 
on santimetre kalınlığınla bir sıva 
üzerinde kurutulabilecektir. Çekir
deksiz kuru üzümlerin ağırlığı bir 
çuvalda yüz on kilodan fazla olmı
yacaktır. Çuvallara çengel ve kanca 
vurulmıya~ak ve istif yapıldığı tak
dirde birifüri üzerine beş çuvaldan 
fazla konamıyacaktır. Her ne mak
satla olursa olsun kuru üzümlerin 
üzerine su atılması ve topraklı ve taş 
Jı olarak satılması yasaktır. 

Temizliğe itina edilecek 

Ege kızları üz.üm kurutuyorlaı 

f ·UARDA BU YIL 
YE~IDE~ YOZ 

PAVYON KURULDU 
İzmir, (TAN muhabirinden) - Kültür Parkın içindeki 937 

fuar yeri, hummali çalışmalara sahne oluyor. Fuann açılmasına 
tam krrk gün kalmıftır. Onun için burada pavyon inşa edenler 
çok sıkışmış vaziyettedirler. Bu hal fİmdiden amele gündeliğinin 
göze görünür bir surette artmasına sebep olmuştur. Daha da ar
ta~k ve gelecek haftadan itibaren gece faaliyeti de başhyacak

Belediyenin 

Halkından 

Sayın 

Ricası 
Şehrin sağlığını ve temizliğini korumak, ancak herkesin her yer

de ve her işte temizliğine son derece dikkat ederek Belediyenin bu 

yoldaki çalışmalarına var kuvvetile yardımcı olmasiyle kabildir. 

Belediye bu sahada sayın halkdan ilk yardım olarak hiçbir vatan· 
daşın şehri kirletecek, pisletecek bir hareket yapmamasını dilemek

tedir. Belediye zabıtası talimatnamesinin 8, 15 ve 24 üncü madde

leri aynen aşağıya yazılmıştır. 

Madde - 8 Cadde ve sokaklara hiç bir tey atılamaz ve 

dökülemez. Tükürmek ve sümkürmek yasaktır. Süprüntü· 

ler temizlik arabasının gelip alması için madeni bir kap 

içerisinde sabahlan dükkan veya hane önünde bulundu· 

rulur. 

Madde - 15 Dükkan veya ev sahipleri veya kiracıları 

dükkin veya evleri Önündeki yaya kaldırımlarını her za· 

man temiz tutacaklardır. 

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

Sekizinci maddeye göre herkes tarafından tedariki mecburi olan 
çöp kaplarının devrilip çöplerin kapı önlerine dökülmesine mani ol
mak ve binaenaleyh sokağa çöp atmak suçu karşısında kalmamak 

için bu kapların kapaklı olması lazımdır. • 

Belediye nizam ve yasakların a daima riayetkar bulunan !stanbu· 
lun sayın halkının bu maddelerde yazılı hususlara da çok diki<at ve 

riayet etmeleri rica olunur. ( 4194) 

Jandarma Cienel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

1 - Vasıf ve örneğine uygun kumaş, astan ve bUtUn harç ve masrJı 
müteahhidine aid olmak şartiyle "40533,, takım "Çaket, Pantalon, Kasket 
ve tozlukdan müte§ekkil,, yazlık elbise kapalı zarf usuliyle 16-7-937 cuııı' 
gUnU saat on da satın alınacaktır. 

2 - Komple olarak yapılıp teslimi meşrut olan bu elbise takımlarıtı• 
192531 lira 75 kuruş kıymet biçilmiş ilk teminatı 10876 lira 59 kuruşdl1' 
ibaret bulunmuştur. 

3 - Buna aid şartname 963 kuruş karşılığında yalnız komisyon~ 
alınabilir. 1 

4 - Eksiltmesine girmek isteyenlerin şartnamede yazılı olduğu gibi il1' 
teminata ilaveten bu gibi dikim işlerinden en az 60000 liralık teahhüdiiJlU 
hüsnü ifa etmiş terzi ve yazıhane sahibi olduğuna dair vesikaları muhte\~ 
teklif mektubunu Eksiltme vaktinden en az bir saat evveline kadar 1'0' 
misyona vermiş olmaları. (3708) 

lhraç edilecek çekirdeksiz kuru ü
zümlerin her tiirlil temizliğine dik
kat olunacak, içinde katiyen ecnebi 
mevad bulundurulmıyacaktır. Rütu
bet derecesini lkt1sat Vekaleti tayin 
edecektir. Bu nizamname, kuru üzüm 
lerin işleneceği yerleri de birçok te
mizlik ve sağlık tetbirlerini almaya 
mecbur etmekte ve Vekaletten izin 
alınmadıkça bu gibi ·yerlerin açılma
sına asla müsaade etmemektedir. İk· 
tısat Vekaleti de bu gibi yerlerl aç
mak için yapılacak mtiracaatlara iki 
hafta zarfında cevap vermeye mec
bur bulunmaktadır. 

trr. Fuar yerinde mevcuth~rr pavyonlara ilivetenyüzpavyon ~-----------------.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, Konya asliye hukuk hii.kimliğin-

lzmirde yeni kurulan 
binalardan biri 

iZMiRDE 
BELEDİYE 
SARAYI 

İzmir (Hususi muhabirimizden)
lzmirin şimdiki beledi faaliyetlerine 
bugtinkti Belediye dairesi katiyen 
kafi gelmemektedir. Bunu gözönUne 
alan Belediye, kendisine, btitün ih
tiyaçlara cevap verebilecek modern 
bir bina inşa ettirmeye karar ver
miş ve bunun için de iki bin lira mü
kiıfatlı bir müsabaka ilan etmiştir. 
Yeni lzmir belediye sarayı planında 
muvaffak olan birinci mimara iki 
bin lira mükafat verilecek ve o mi
marın planı tatbik olunacaktır. Alı· 
nan karara göre, yeni Belediye sa
rayı Cümhuriyet meydanında Ata
ttirit heykeli arkasındaki eski fuar 
yerinde Uçyüz bin lira sarfiyle inşa 
olunacaktır. Belediye sarayı birçok 
aalonları, kütüphaneleri, iş daire
lerini ve bir Belediye müzesi salonu
nu ihtiva edecektir. 

Körfez için 
Yeni Bir 

Vapur Ahndı 
lzmir, (TAN muhabirinden) 

Jzmir liman işletme idaresi körfez 
için iki modern yolcu vapurunu bun
dan birkaç ay evvel İngiltere tezgih 
lanna sipariş etmişti. Bunlaıin her 
biri dört yüz elli yolcu alacaktır. Ha 
ber alındığına göre, idare 934 sene
ı;inde inşa edilmiş diğer bir yolcu va- • 
purunu körfez ihtiyacı için satın 1 

P.lmrştır. Bu vapur dört yUz elli yoJ. 
cu istiap edecek olduğu halde 15 bin 
İngiliz lirasına satın alınmıştır. Ey
ltlde 1zmire getirilecektir. 

daha yaptınlmıttır. Bütün bunlardan ancak yedi ufak pavyon 
den: Konya hazineyı· maliyesine iza- lstanbul Harı'cı Askeri 

kalmıştır. Müracaatlerin arkası henüz alınmış değildir. Haber fetle vekili avukat Mümtaı; Ataman 
alındığına göre fuar komitesi bundan batka pavyon yapmamak Kıtaatı llAnları tarafından Konya.da Tümen topçu a- cı 

Uç ihraç tipi 
Nizamname, ihraç edilecek üztim

leri Uç kısma ayırmaktadır: 
Standart tipler, hususi tipler, ta

pan ve kalburaltı. İhraç edilecek 
standart tipler her sene ihracat yılı 
başında rekoltenin icaplarına göre 
bir heyet tarafından tesbit olunacak
tır. İhracat yılı içinde lUzum göriir
se ayni heyet tarafından numunele
rine göre yeniden tipler tesbiti de caiz 
olacaktır. 

Batvekalet Müstefarı 
Eski şehirde 

Eskişehir, (TAN) - Tefti.şatta 

bulunmak ve hassaten evkaf hama
mı inşaatını yakından görmek üzere 
Başvekalet müsteşarı Kemal, Evkaf 
Umum müdürile beraber buraya gel
miştir. 

niyetindedir. 

1 
Ağustosun yirmisinde Başvekil ls

~"" 1 ı ı 1 1 
" 

1 1 1 1 
'' ; met lnönü tarafından açılacak olan 

~ Londraya ; f~arda 10 Ağ~stost~ inşaat işine ka-
~ i tıyen son venlecektır. Geri kalan on 
~ V giln içinde tuvalet ve dekor zengin-
~ ~ Q r p LJ Z liğine çalışılacaktır. Fuar günlerinde 
~ donanmamızın da 1zmiri şereflendi-

~ Go··nderıl' J 1· , receği haber .~lınmıştır. 
~ Uı ~ En guzel pavyonlar 
~ lzmir, (TAN muhabirin- ; Fuarın şimdiden göze görünen en 
~ den) - lkttsat V kAl t• b ; güzel ve en cazip bilh"assa iki pavi
~ ~ a e ı, . . u ' yonu vardır. Bunlardan biri İzmir 
~ •ene yaş meyva ıhracı ıçın ; Vilayeti paviyonu, diğeri de Tilrki-
~ zamanında lazım gelen ha- ; ye Cümhuriyeti ticaret odaları pavi
~ zırlıkları bitirmiftir. Tar - Is "'j yonudur. Bu paviyon 47 bin liraya in 
~ Uzüm Kurumu taralında~ ' şa edilmektedir. Bu paranın 22 bin 
~ Londraya 4466 kiloluk ilk ; li~asınr .muhteli.f ticaret odal~n ver· 
~ t. k .. . • . ; mışlerdır. Gerı kalan 25 bın lirası 
~ par 1 arpuz gonderılmıştır. ; fuar komitesi tarafından verilecek-
~ Bunu diğer mühim partiler ~ tir. 

' takip edecektir. - İzmir Tkaret odasından başka o
~ Avrupaya fazla miktarda ; dalar bu paviyonda ıkendilerine, his
~ yaş üzüm •evkiyatı için de ~ seleri nisbetinde ayrılacak yerlerde 
r r teşhir yapacaklardır. İzmir Ticaret 
; şimdiden hazırlıklara baş- ; odası 15 bin lira harcıyarak müsta-
; lanmıştır. BilhaHa fazla ka- ~ kil bir İzmir ticaret odası pavzyonu 
; vun gönderilme•i programın ' inşa ettirmektedir. 
' bafında gelmektedir. - Odalar, paviyonlarmda geçen se
' ı ı ı ı, "-"'' 1 ,. """""' nelerde olduğu gibi istedikleri şekil-

======================== de mal teşhir edemiyecekler, fuar 

l ı zmir erkek lisesini bıtirenter 1 

Jzmir, (TAN) - Erkek, Ticaret ve Kiiltiir liseleri tnlebelerl Mke-rlik 
kamı>ına (,'ıkrnışlardır. Bu sene erkek Jisesinden 82 kiı;i mezun olmuş
tur. Dört kişi sınıfta kalmış, 46 ,,ta lehe de muhtelif dersler(len ikmale 
kalmı. !ardır. Yukarkl resimde Erkek lisesinin bu sooeki mezunlarını bir 
arada eörtivoruz. 

komitesinin emrinde bulunan müte
hassıs bir dekoratör heyetinin göste 
receği şekilde teşhir yapacaklardır. 
Bunun için fuar komitesi odalara 
gönderdiği bir tamimde neler teşhir 
edeceklerini sormuştur. 

Fuarın beş büyük kapı•ı 
Belediye Kültür Parkın mevcut 

beş kapısına ayrı ayrı birer isim ver-

i 
?.1i~tir. Bunlardan büyük antreye ve 
onundeki meydana Lozan meydanı 

1 ve Lozan kapısı, fuarın ikinci kapı
sına kadar uzayan Tevfik RüştU A
ras Bulvarının sonundaki meydan ve 
kapıya da Montrö meydan ve Mon-

l 
trö kapı.sı, Basmahane cihetindeki 
kapıya 9 EylUI kapısı ve Basmaha-

1 ne istasyonu önündeki parka da 9 
Eylül parkı, Alsancak cihetindeki ka 
pıya 26 Ağustos kapısı, en sonuncu 
kapıya da Cümhuriyet kapısı adını 
vermiştir. 

26 Ağustos kapısı ·ne 9 Eylül kapı
lan arasındaki uzun ve geniş cadde
ve boylu boyunca dört sıra çam di
kilmiş ve bu allenin ortMı asfalt o-

!ayında hesap memuru Bekir Sıtkı 
ve Tokatta nakliye kolordu hesap me He~sin~ biçilen ederi otuz ilci~ 
muru Kasım ve Erzincanda tümen beş yuz hra olan 374 kalem eJel<. f 
t çu alayınd marangoz Ahmet malzemesi kapalı zarfla eıcsutıı11J1 
op . a konulmuştur. Thalesi 17 temmus ·"ı 
Hamdı ve Bursada Çukuraralık ma- cu t · .. .. t 11 d d. J"" 

1 
mar esı gunu saa e ır .... 

8
A• 

hallesinde. 3 numarada mütek~it .. yüz teminatı 2437 lira 51 kuruştur. ~ 
başı Ismaıl Hakkı ve Kadıkoyunde namesi 165 kuruşa M. M. Vek ~· 
Caf erağa mahallesinde Genç sokak- satınalma komisyonundan alın~c 
ta 29 numarada mütekait yüzbaşı siltmiye girecekler kanwıi t ,t 
Cevat ve Elazizin Gebal kazasında ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 UncU ıııtt', 

delerinde yazılı belgelerle birlikte ti 
mütekait binbaşı Saffet ve Kuruçay lif mektuplarını ihale saatindetl ~ 
kazasında 32 numaralı hanede müte- saat evvel Ankarada l\L M. Vel' el', 
kait binbaşı Ali Rıza aleyhlerine: To- Satmalma komisyonuna verJll 
katta kolordu nakliye taburunun 927 ri. (714) (3013). 
senesi hesabatının teftiş komisyonla- • • • 
rı tarafından vukubulan tetkiki neti- · _,:.t4 

Kırk altı kalem eczayı bayış'_j 
cesinde müddeaaleyhlerin 710 lira B?. 
93 kuruş zimmetleri tahakkuk etmiş kapalı zarf usuliyle satın· alJll ~ 
ve şimdiye kadar bu borç kapanma- tır. Bedeli 15400 liradır. !halesi jr. 
mış olduğundan bilmuhakeme mücl- 937 çarşamba günü saat 11 d et 
deabih 710 lira 93 kuruşun faiz ve ilk teminatı 1155 liradır. Istek~J 
masarifi muhakeme ve vekalet ücre- evsaf ve şartname almak ve g6 . .4 

tile birlikte müddeaaleyhlerden mü- · · M M v k ıııi',
teselsilen tahsiline karar verilmesi ıstıyen · · · satmalma 

0 #'_ 
nuna müracaat ve mUnakasaY• J 

hakkında ikame olwıan dava üzerine I"" ... 
müddeaaleyhlerden mütekait yüzba- ceklerin 2490 sayılı kanunda. ,,il 
şr Cevat namına gönderilen dava ar- rHen vesaikle teminat ve tekiıf tif 
zuhali sureti, Kadıköyünde (Genç tuplarile birlikte belli gün ve sJ~I 
sokak) isminde sokak olmadığından den en az bir saat evvel An1<8 ./ 

bahisle tedbirsiz olarak geri çevril· M. M. v. Satmalma komisYoJJ 
miş ve davacı hazine vekilinin tale- gelmeleri. (36) (3432) 
bile bu baptaki dava arzuhalinin mu 
maileyh yüzbaşı Cevada ilanen teb
liğine mahkemece karar verilmiş ol
duğundan işbu ilan tarihinden itiba· 
ren on gtin içinde müddeaaleyhler
den mumaileyh yüzbaşı Cevadın e
sas davaya cevap vermesi ve cevap 
vermediği takdirde muhakeme günü 
tayin olunarak muhakemeye bakıla· 
cağı dava arzuhali suretinin tebliği 
makamına kaim olmak üzere ilan o
lunur. 

larak yapılmıştır. Bundan başıka Lo

zan kapısından başlayıp fuar gazino
sunda nihayet bulan 65 metre genİ§
liğinde gtizel bir alle de burada ha
zırlanmaktadır. Bunun ortası çiçek 
ve çimen tarhları ile sUslenecektir. 
Sıhhat müzesi, İzmir vilayeti, odalar, 
İzmir Ticaret odası paviyonlan ile 
.paraşüt kulesi in§aatı bitmek üzere 
dir. 

. . . ~ 

Bir tanesine biçilen ederi SO Jcll I 
olan (86000 ve 9000 tane çıpıa1' ~ 
minyum matra ayrı ayrı kapalı f) 
alınacaktır. ,., 

86000 tanesinin §artnamesiJ11,J ~ 
kuruşa ve diğerinin parasız a1tıl ~ 
örneklerini görmek istiyenler!tl t; 
gün komisyona gelmeleri. saOOo ~ 
nin ilk teminatı 4690 ve ooOO tf 
nin ilk teminatı 540 liradır. ~~ 
nenin ihalesi 13 ağustos ı931 ~ 
günü saat 11 de ve 86000 tıııı~Jif 
halesi ayni gtinün saat 15 ~ I 
Münakasalara gireceklerin 2~~ 
yılı kanunun 2 ve 3 cü madde ı1 
yazılı vesikaları ilk tcmınatl~I~ 
teklif mektuplarını ihale s9~ 
den en az bir saat evvel ~. ıet" 
satınalma komisyonuna ver~~ 

(67) ( 
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Eğer Burada Ölüp 
Hazine de Gürler 

Yazan : Ziya Şakir 

Gidersek 
Gider 

Erzurum ~ 
Sıvas 

7 ahvilieri 
Dün F ranaızlann 14 Tem.

muz milli bayramları olduğu 
için Parü boracuı kapalı kal- -
mı, ve hiçbir telgraf gelme- -
miıtir. Boraamızda 16 lira- ~ 
dan açılan Onitürk yine 16 -
lirada kapanmı, ve pek az -
muamele olmuıtur. Sıvaa • t 
Erzuru~ tahvilleri yükael- ~ 

mif ve 95 liradan 91 liraya ~ 
çıkmııtır. Ergani tahvilleri -
95 liradır. Anadolu tahville- ! 

Piyasaya Bu Y ıhn 
Bugday Mahsulü 
Gelmiye Başladı 

- Sonr ? a ... 
-So 

••mı . nrası .. O, şehit olunca, ba-
lle,Yi ıa gelecek hali ahladım. Hazi-

8akladım. 
- Nereye sakladın., -G · ... 

hend kI Ulı~tan kalesinde.. Kalenin 
~ e erınde bir köşeye. 

1lıururadın kalbini, birdenbire bir 
ler ~ ateşi dağlamıştı. Adeta in-

tibi nurıldanmıştı · ' -y . . 
a, birinin eline geçerse .. 

1( asım da, acı acı homurdan
mıştı : 

~ İşte ben de ondan korkuyo-
ıca:a... . 
~ ~· kurnaz davranmı§tı. Mu
~Phelendirmemek için sözü 
~Uşın bırakmıştı. Başka şeyler 
1 l'ak aya başlamı§tı. 
~ at; hırs ve tamah ateşleri, Mu 

' k~bini sardıkça sarm~. Bu 
~ eyı ele geçirmek hUlyasile, o 
t la.?alılara kadar uyumamıştı. 

l:tıiftil'tettı gün, erkenden zindana in 
_ ·13Kasımı bir tarafa çekerek: 

.ııı~ u gece, sabaha kadar uyu-

beırt: . 
tıı t lfti. Ve sonra, aralarında 

_ Olıll§ma geçmişti: 
_ şyUmadm mı .. Neden? .. 

le' a, hazine birinin eline geçer-... 
'-e - Enı.. Allah birine kısmet etti ... 

a· 
~ il.için kısmet olmasın? 

oı;, liey oğul.. Bize, nasıl kısmet ... 
tir~ Şu zindan köşesinde .. Şu zin· 
~erer :ıtı~~~ inleyip dururken; 
ıt.11 b G'onıuıu hazine, oradan kal-

' Uraya gelmez ya ..• 
....._Ne Yapalım?. .• 

'1ilt ~apacak yok .. Eğer burada, 
tıb-ıe gid~rset.ı r:>rada da: o hazine 
l1tJ. d;· ~d~r .. Yok eğer kısmet o· 
tıu~nUn birinde buradan kur 
'l> .. O zaman ... 

'-hırı. Ur! .. Sana bir teklifte bulu-

' l3uı 
....... b Un. 
qa~ ~b:ı. nenin yarısını bana vere-

'; Yemin et. Seni buradan çı· 
rn. 

::. ~~ah esirgesin. 
~ıçin ? 'l3e .. . 

~ y n, bu iki çocuğu bırakrp ta 
'eı-e gidemem. Hem de, hazi

...... Yarısını veremem. 
~eden'> ......... t ... 

•llı da h O hazinede, bu çocukla
~ akkı var. Onların hakkını 
~ b Ye Yedirem A k .. ' 

il'şey . ~~... n:a , şoy-
~ 0 Yapabıhnm. Eger hazi-
~18.rırt~ c;;ıkartıp Gülistan tüc
~ethıe ~acı Dinarf ye teslim e
titıı lan Yernın edersen dörtte bi· 

a \'erdin' · 'il rım. 

~. ge~?eyi na.sıl çıkaracağım?. 
btıltı.i.yo rnıyorsun. Ben de yerini 
0% runı. Yoksa bana gömülü 

......_ Y'l'erı tarif mi edeceksin? 
.... arif 
"Qo 'da ile bulamazsın. Yanma 

......_ ~,ırt \'eririm 
~nıi? .......... a ... 

4.bb Utada b. . be as \'ar ' lZim arkadaşlardan 
rlbtr .. Ya?. Hazineyi onunla 

l'trt begornınuştUk Gö. d" ·.. .. 
l... • ' ninıı . m ugumuz 
"'U!arııaı. e ondan başka kimse 

bo' liay h 
rt~ bi;e ay ... Abbasla gideriz ... 

......_ t de razıyım. 
tara · Abbas caksın, ı buradan nasıl çı-

....._ lCoıay .• 
l>a ....... laters ... Onu, bana bırak. 

tıı. en, başka birşey de ya-

- ~e' ......._ ... 
~ll" Çocuk} 
~ liaıınen~la beraber, beni ka-
- °?<> .. l3u Ya~sını vereyim. 

?>iıçin, • lnülnkUnsüz. 
....... .\b .•. 

'°nra bası h 
de11 • tanı d" Utadan çıkardıktan 
cta91 teçirece;tt nöbetçinin önün
l'alt, ~<!an biı;~· Onu, bizim arka
l;()cultı 0laYca n_ kıyafetine soka
hıı.ıtıı:ın ar?.. g~fırebilirim. Fakat, 
tll111 ~~o kad arın muhafazası 

-..... " ar sıkı -emirler ve-

~ladnn... Peiti.ll.. Abbam 

kaçır. Bu da kafi. 
Zindancı Murat, btiyük bir se

vinç ile avdet etmişti. Ve avdet e
derken planını şöylece tertip eyle
mişti: 

- Hele, hazinenin ucunu göre
yim. Abbasm iki küreğinin orta
sına bir hançer indiririm. Hepsini 
birden, ele geçiririm. 

I
• ki gün sonra .. 

Kasım, Abbasa şu emri veJ 
..nişti: 

- Murat, bu gece seni buradan 
çıkaracak. Nöbet odasında, yalnız 
bulunacağı için, zincirlerini kelpe
tenle kolayca kıracak ... Olabilir ki, 
nöbetçilerin önünden geçerken, 
senden şüphelenirler. Korkma, te-
ıaş etme. Metin ol. Şayet yakala
nırsan; sakın doğrusunu söyleyip 
te, çocuklan ele verme. Zindancı 
Muratla, iki konaklrk yere kadar 
git. Orada, tenha bir yerde üzerine 
atıl. Elini, ayağını bağla. Bir kö
şeye bırak. Ondan sonra da eline 
bir hayvan geçir. Gece gündüz, dur 
ma; kaç. Bir an evvel, (Erdebil) e 
var. Alemşah Bii.nil'ya herşeyi an
lat. 

Şahı velayet, ve Ehli beyt aşkı
na fedai çıkan Abbas, bütün bu 
sözleri büyük bir dikkatle dinledik 
ten sonra: 

_ Hiç merak etme ... Şayet ele 
geçersem ser veririm, sır vermem. 
öteki sözlerini de, tamamı tamamı 
na yaparım. 

Diye, cevap vermişti. 

(Erdebil) tekkeai 

Fedai .Ab?as, üzerine aldığı 
vazifeyı, tamamile ifa et

mişti... Kasım tarafından uyduru
lan hazine hikayesine inanarak 
kendisini zindandan kaçıran zindan 
cı Muradı, yolda bir uçurumdan yu 
varladıktan sonra: ne yapıp yapa
rak bir at ele geçirmiş.. Bu atı, 
çatlatırcasına. sürere« en kısa yol
lardan .Erdebıle gelmiş .. O meşhur 
ve tarihi tekkenin önünde, bitap 
bir halde atından inmişti. 
· Bir zamanlar, en nüfuzlu bir hü 
kümdarın sarayı gibi kalabalık 0 • 

lan bu tekke. şimdi derin bir sessiz 
lik içinde idi. Gece gündüz açık du
ran azametli kapılan, kapanmıştı. 
Yalnız, yandaki küçük kapı açıktı. 
O kapının yanındaki taşın üstüne 
oturup dertleşen iki ihtiyar adam, 
başlarını çevirerek, henüz atından 
inen Abbas& boş birer nazarla bak 
mışlardı. · 

Abbas, kanter içinde kalan atın 
yularını, duvardaki halkaya geçi
rirken, bu iki adama selam vermiş
ti. Sonra, yanlarına sokularak: 
_Bacı Sultan, burada mı?. 

Demişti. 
Bu adamların çehrelerindeki hat 

lar, birdenbire degişmişti. - Daha 
yaşlısı, derin bir hayretle cevap 

vermişti: 
_ Bacı Sultan mı? .. Onunla ne 

alış verişin var?. w• 

- Acele, kendisini göreceb"lm.. 

\ 

- Sen kimsin?. 
- Yabancı d V•ı· cgı ım .. 

tlaydar kuluyum. 
Ben de, 

- Nereden geliyorsun? 
- 1sfahan kalesinden. 

8 u .iki söz; ilçi ihtiyarı yerle
. . nnden sıçratmaya kafi gel 

mıştı. İkisi birden, Abbasm elleri
ne sarılarak büyük bir merakla su 
allerine devam etmişlerdi. 

- İsfahan kalesinden mi?. 
- Evet . 
-Aman 

halde? .. 
şehzadelerimiz. ne 

- İkisi de afiyette. 
- Ya, arkadaşlar?. 
- Onlar da, öyle. 
- Hayırdır, inşallah.. Sen niye 

geldin?. 

- Bacı Sultana, mühim bir ha
ber getirdim. Onun için kendisini 
acele görmek isterim. 

İki ihtiyar, kapının önünden çe
kilmişler .• !çeri girmek için Abba
sa yol vermişlerdi. Sonra, konuşa 
rak onu takip etmişlerdi. 

(Arkası var) 

1 
ri üzerinde 40,20 liradan bi- ~ 
raz i, olmu,tur. Mümeasiller -

/ ~ 38,5, hi .. eler 24,20 liradır. ~ 

1 
~ Aalan Çimentoau 13,15 lira- -

i 
dan muamele görmüftür. Bir ~ 

1 ıterlin fiyatı 627 kuruı ola- ~ 
rak teıbit olunmu,tur. ~ 

~~ 

Bulgaristan 
Üzüm İhracına 

Hazırlandı 
Sofya, 13 (TAN) - Bulgaristan

da bu sene üzüm mahsulü iyidir. Ye 
niden dikilen 25-30 bin dekarlık bağ 
lar, bu sene i1k defa olarak Uzüm ve 
receği için bu yıl üztim ihracatı 
10,000 vagonu bulacaktır . 

İhraç edilecek Bulgar üzümleri i
çin Avrupada pazarlar daha şimdi
den temin edilmiştir. Bu yıl yalnız 

Almanyaya 6,500 vagon üzüm ihraç 
edilecektir. İngiltere, Polonya, Avus 
turya, Çekoslovakya ve SkandJnav
ya memleketlerine de üçer bin vagon 
üzüm gönderilecektir. 

Londraya Gönderilen 
Karpuzlar 

Londradan alınan bir sipariş üze
rine bir ihracat şirketi tarafından İz. 
mirde hazırlanan karpuzlardan bir 
vagon vapurla Selaniğe gönderilmiş
ti. Oradan trenle doğru Londraya 
sevkolunmuştur. 

Dün tehrimize yalnız onbef vagon buğday gelmittir. Gelen mal
lar arasında on vagonu Polatlı cinsi buğdaydır. Polatlı mallarınm 
içinde o/o 20 nisbetinde bu senenin yeni mahsulü karıfmıf bulun
maktadır. Böyle olmakla beraber ekstra ekstra yani 1 . 2 çavdar
lılar yedi buçuk kuruştan ve ekstralar 2 · 3 çavdarlılar 7,10 kurut
tan satılmıştır. 
Sıra mallan içinde C-0 20 çavdarlt· ı--

lar 6,10, 30 çavdarlılnr 6,06 kuruştan, F 
Konya ve diğer mıntakalarm sıra 1 u ar 
beyaz malları 5,3{1 • 5,37 kuruştan için 

Numuneler 
satılmıştır. Havaların sıcak devam 
etmesi kuvvetli çavdarsız mallara ıs
tekli talipleri artırmaktadır. Sert 
buğdaylar 5,15 kuruş f~ at bulmuş
tur. Adapazar mısın çuvallı olarak 
dört buçuk kuruştan, Trakya mısır
ları 4,22% kuruştan satılmıştır. An
karanın çavdan 4,15, Tekirdağınm 
kuşyemi 9,18 kuruştan müşteri bul
muştur. 

Bigada 

Mahsul 

Bereketli 
Biga, (TAN) - Bu sene mahsul 

fevkalade bereketlidir. Döğiilen har
manlardan alman verim, fazlıu:lrr. 

Mahsul bereketli olduğu için geçen 
sene beş günde biçilen bir tarla, bu 

yıl bir haftada bitirilmekte. orakçı 
da l:nılunamnmaktadır. Orakçı yev
miyeleri, üç nöbet yemek te tarla sa
hibine ait olmak üzere, 70 kuruştur. 

Kışlık mahsuller ve bostanlar su
suzluktan çoo sıkılmıştır. Şu günler
de yağmur yağmazsa bazı yaz mab
suUerinin kuruyacağı tahmin edil
mektedir. 

BORSA 
14 Temmuz Çarşamba 
I:' A H A L A R 

Sterlin 624,-
Dolar 124,-
Fransız Fr. 95,-
Lıret . 110,
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,-
Csvıçre l<r. 570,-

628,-
127,-
95,-

115.-
84,-
18,-

Ayrılıyor 
İzmir, fuarına iştirak şeklini karnr 

laştırmak için dün Ticaret odasında 
bir toplantı yapılmıştır. İstanbul ti
caret odası için ayrılan büyük istand 
da oda tarafından teşhir edilecek 
grafik ve nümunelerden başka bütün 
küçUk tüccarlann da birer nümune 
teşhir etmeleri için kendilerine yer 
tahsis edilmesi kararlaştırılmıştır. 
Büyük müesseseler ayrı ayn yerler 
alacaklardır. 

Selanik panayırı 
Her sene Selankte açılması mutat 

olan milletler arası panayırı bu sene 
Eylülün beşinci günii sabahı açılacak 
ve eylülün 26 ıncı günü kapanacak
tır. Yunan hükumeti sergiye iştirak 
edeceidere bütün nakliye vasıtalann 
da yüzde 40-60 tenzilat yapacağı gi
bi ecnebi vapurlarında da ayni tenzi
latı yaptıracaktır. 

Bulgaristanın Burgaz ticaret oda
sı, İstanbul limanının idare tarzı ve 
işletme şekli ile alınmakta olan resim 
!erin ve gemilerin mU!kiyctinin ne 
şekilde intikal etti "ini öğrenme1 i
çin ticaret odamıza müracaat etmış
tir. 

PAMUK iÇiN 
YAPILAN 

TAHMiNLER 

Deniz Kenarında Sinirler 
Levn 20,-
Florin 73,-
Kron Çek 72,-

575,-
23,-
68,-
72,-
21,-
31,
:ıl3.-
25,-
14.-
51,-
32,-

Ankara, 14 (Tan muhabirinden)
Ziraat Veka1eti, memleketin müsait 
mıntakalarında KJevland cinsiınden 
pamuk yetiştirmek hakkındaki kara
rının tatbikatına geçmiştir. Başta Çu 
kurova istihsalleri olduğu halde, pa
muk ziraatile uğraşan çiftçilere, bu 
maksadı temin için geniş kredi aç
mak hususunda, Ziraat Bankasile 
mutabık kalınmıştır. 

Yapılan en son hesaplara göre bu 
yıl yalnız Çukurova mıntakasından 
208,665 balye, yani 41 bin ton pamuk 
alınacaktır. 

Deniz kenarı havası sinirler 1· 
~in iyi midir, fena mıdır! 

Bu mesele üzerinde sinlrlllerin 
arasında ötedenberl ihtilat vardır. 
Kimisi deniz kenarmda rahat e
der, iştihası artar, zayıf ise kUosu 
ziyadeleşir, uykusuzsa uykusu dü
zelir, .neşesiz ise keyfi yerine gelir. 
Dünyayı daha parlak, pembe renk
te görür. 

Kimisi de, bilakis, deniz kenan
oa gelince sinirlerinden rahatsızlık 
duyar, herşeye sinirlenir, herşey

den §ikayet eder. Uykusuzluğa tu
tulur, ba§ağrısı gelir. Sinirler bozu 
tunca, uyuyamayınca, tabii, iştah ta 
kaçar, zayıflar. Bu hal sinirleri 
büsbütün rahatsız eder. 

Bu ihtilaf neden?. Vakıa shılrli
liğin en mühim hassa.'lı sinirlllerin 
lıiribirine benzememeleri ise de, biri 
birlerine benziyen sinirliler de de
niz kenannda ihtilafa düşerler. Si
nirli olnuyanlann pek ~oğunun ho
şuna giden, onlara keyif veren de 
niz kenan ha\'ası hakkında sinirli
ler arasındaki ihtnafa sebep nedir? 

Dıtilaf şundan Deri gelir: Deniz 

kenan havasmın sinirler üzerine Hd 
türlü tesiri vardır: Biri sinirleri tes 
kin eder. Oteki tehyiç. Deniz kena
rına giden sinirli bu tesirlerden 
hangisine tibi olursa sinirleri ona 
göre ya yatışır, yahut ayaklanır. 

Deniz kenannda havanın tazyiki 
:::n daima ayni derecededir. 

1 hkla rutubetin derecesi de 
pek çok değişmezler. Bunlardan baş 
ka deniz kenar1aruun bazdan de-

Dizden değU, karadan rüzgar alır
lar. Bunlar sinirler üzerine hep tes 
kin edici tesirlerdir. 

Fakat deniz kenan han1tında 
tuz vardır. Rüzgi.r denizden geli
yorsa hava daha tuzlu hem de da
ha dalgalı olur. Güneş deniz kena
rında daha ziyade ışık verir. Bir de 
insan deniz kenarında deni7.e ba.k
ınaktan kendini alamaz. Deniz de 
dalma dalgah ise dalgalara uzun 
müddet bakmak sinirleri yorar. 
Bunlann da hepsi sinirleri teh)iÇ 
eden, yani ayaklandıran, şeylerdir. 
Şu halde ihtilafa sebep, smirli

Jerden bir kısmının tehyiç eden se
beplerden kendilerini korumala
n, yani denizden gelen rüzgardan, 
güneşin fazla ışığından, fazla sıcak 
J.ıktan sakmmalan, bir de deniz ke
narında kalmayı mutedil derecede 
bırakarak ifrata götürmemelidf! . 

Bunlara dikkat edince, deniz ke
nan havası sinirleri hem teskin e
den, hem kuvvetlendiren bir ildlm
dir. Hele deniz kenan plij olursa. 
Çünkü kumluk bir deniz kenan Ue 
kumluk olmıyan bir deniz kenan a
rasında fark vardır.Bili tereddüt de 
nizin dalgalan kumlara temas et
tikçe bu temastan elektrik basıl o
lur. Plaj üzerinde oturan sinirli 
bu elektrikten de istifade eder. 
Kumluk olmıyan deniz kenamıda 
deniz karaya vurdukça elektrik 
bisıl olsa bile, yukanda oturanlara 
bu elektrik gUç vasıl olur. Vasıl ol
a da kumluktaki elektrik başka, 
kayadaki yine ba§ka. .. 

Şilin Avuslluya21,-
Mark 28,-
Zlotı 20.-
Pengo 22,-
Lev 12.-
Dinar 50,-
Kron İsveç 30,-
Altın 1043,-
Banknot 256,-

ç EK l ı.; R 

1044,-
257,-

Londra, .627,- 627,-
New-York 0,7924 0,79125 
Paris 20,4125 20.4125 
Milano 15,0558 15,0558 
Brüksel 4,7010 4,7040 
Atina 87,1610 87,1610 
Cenevre 3,4557 3,4545 
Sofya 63,7958 63,7958 
Amsterdam 1,4382 1,4375 
Prag 22,7275 22,7275 
Viyana 4,1962 4,1962 
Madrid 13,8755 13,8755 
Berlin 1,97 1,9688 
Varşova 4,J 914 4,1914 
Budapeşte 3,9875 3,9875 
Bükreş 107,1770 107,1770 
Belgrad 34 45 34,45 
Yokohama 2,74 2,74 
Mo~ova 24,115 24,115 
Stokholm 3,0937 3,0937 

'------=--

TAN 
ABONE HEDEIJ 

Türkiye Ecnebi 

1400 Krt- 1 Sene 2800 Kr" 
750 ,. 6 Ay 1500 ,. 
400 .. 3 ,, 800 .. 
150 " l Ay 300 " 
Milletlerarası Posta lttihadma 

dahil olmryan memleketler icin 
30 16 O . 3.5 ''radrr. .-.-... ...................... 

....... ~......._~ 
ZAHiRE 

BORSASI -----14-7-937 
HATLAR 

Cinsi Aşağı YUican 
K. P. K. P. 

Buğday yumuşak 6,12 6,17 ~ 
,. sert 5,15 -,-

Çavdar 4,15 -,-
Mısır beyaz 4,20 -,-
Mısır san 4,22% -,-
Kuşyemi 9,18 -,-
Yapak Anadol 54,-
Yap.a~zrakya 62,- 65:= 
Keçı ı 52,-
Zeytin yağı 54 _ -.-
Susam yağı 44'.-

G ELEN 

58,-
47,-

Buğday 
Yapak 
B. Peynir 
Kasar 
Kepek 
Un 
Arpa 
Pamuk 
Tiftik 

GiDEN 

240 Ton 
36 Ton 
3'h Ton 
11 2 Ton 

15 Ton 
15 Ton 
64 Ton 
21 Ton 
13% Ton 

Tiftik 
Yapak 1314 Ton 

~Ton 
_ DIŞ FİYATLAR 

Bugday Llverpul 
" Şilmgo 
" Vinipek 

Arpa Anver s 
Mısır Londra 
K~ten T. Londra 

682 K. 
5.84 K. 
6.92 K. 
507 K . 
3.79 K. 
8,13 K. 
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ithalat. Reiimi ~ 
Tatbik Bugün 

Mevkiine Girdil 
(Başı 1 incide) 

Gümrük resimleri 
artanlar 

Bunlardan başka bazı maddelerin 
gümrük resimleri de bir miktar ytik
seltilmiştir. Bu maddelerin çoğu ev
velce kontenjan listelerinde bulunan 
ve memlekete girmesi memnu olan 
eşyalardır. 

Bunları da yazalım: 
lşlenmemiş, debağlanmış ve boyan 

mış her renkte vidala, vaketa ve te
latin denilen derilerin 100 kilo gramı 
nın resmi 248 liradan 500 liraya, de
bağlanmış ve boyanmış her renkte 
sair deriler 150 liradan 500 liraya çı
kartılmıştır. 

Koyun, keçi, oğlak, fok, timsah, 
yılan derilerinin (eldiven için kesil
miş olanlar dahil) gümrük resmi bin 
liradan 1500 liraya çıkartılmıştır. An 
cak beher desimetre murabbaı dört 
buçuk gramdan yukarı olan keçi gla 
selerinden "maroken hariç,, yüz ki
losundan bin lira resim alınacaktır. 
Kösele ve sun'i kösele resmi yüz lira 
dan 130 liraya, deriden biçilmiş çi~
me ve ayak.kabı konçlan vesair ak
samının resmi 400 liradan iki bin li
raya, kösele veya sun'i köseleden ke
silmiş taban ökçe veya sair ayakka
bı aksamı resmi 122,5 liradan 150 li
raya, yüzleri boyalı veya boyasız 
derilerden mamul ayakkapları taban 
lan kösele vesair mevaddın resimleri 
320, 260, 520, 360 liradan sıra ile 
600, 400, 700 ve 50b liraya çıkarılmış 
tır. 

Deri ve köseleden yapılmış para 
cüzdanları, kadın çantası, evrak çan
taları dürbün, fotoğraf kılıfları sade 
veya mevaddı adiye ile mürettep olan 
ların resimleri 880 liradan 1200 lira
ya deriden ve köseleden mamul bel
kemeri ve kayışı resmi 455 liradan 
2000 liraya. • 

Tarif ede zikredilmiyen derilerden 
mamul eşyanın resmi 600 liradan 
2000 liraya": kürk imaline mahsus 
postlardan parça, tulum ve eklenmiş 
terbiye görmüş tavşan, kurt may
mun, köpek, kedi, çakal ve ayı post
larının resmi, boyanmış olanlar da 
dahil olmak üzere ( 450) liradan 800 
liraya çıkanlmıştır. 

Safi yünden mamul başka madde
de zikredilmiyen mensucat (örme ku 
maşlar dahil) resimleri sikletlerine 
göre 540 ve dörder yüz liradan 850, 
800, 700 ve 600 liraya çıkarılmıştır. 

Arişi kamilen pamuk yün mensu
catın metre murabbaı sikleti 200 gra
ma kadar olanlann resmi 315 lira
dan 800 liraya, 201 den 300 grama 
kadar olanların 750 liraya, 301 den 
400 grama kadar olanlann 650 li
raya, 421 den 600 grama kadar olan
ların da resimleri 550 liraya çıkar

tılmıştır. 
Ipekten gayri mevaddı lifiye ve 

madeniye ile işlemeli veya yapıştır
malı olanların resimleri ise 540 lira
dan 850 liraya yükseltilmiştir. 

Şark halılarının gUmrUk resimle
ri esaslı surette artınlmUJtır. Metre 
murabbaı sikleti iki buçuk kilogra
ma kadar olan şark halısının yüz ki-
losu 550 lira bu sikletten ağır olan
lann yüz kil~su 350 lira resme tabi 
tutulmuştur. Metre murabbaı sikleti 
130 kilogramdan ağır olup top ha
linde gelen keçe ve keçeci mamuli.tı
nın boyasızlarına 500 lira, boyahla-

nna 550 lira resim konmuştur. 
Orme dokuma her nevi yün ve kıl 

kumaşt~n dikilmiş elbise, tozluk gibi 
giyilecek eşyanın resimleri 440, 800, 

520, 500 liradan sıra ile 800, 900, 
800 ve 600 liraya, yünden ve kıldan 
örme çorapçı eşyasının resmi 560 li
radan 600 liraya, mahlut ipek veya 
sun'i ipekten mamul mensucat ve 
kordelanın resmi 1500 ve 2400 lira
dan 3500 ve 4700 liraya çıkartılmış
tır. 

Dokuma kumaştan boyunbağları -
nın safi ve sun'i ipekten olanlarının 
resmi 4200 liradan 7000 liraya, di
ğer elyaf ile mahlUt olanlarının res
mi 3000 liradan 5000 liraya çıkartıl
mıştır. 

Pamuklu mensucatın muhtelif ne
vilerinin ve pamuktan yapılmış ki
limlerin resimleri de muayyen nis
betlerde artınlmıştır. Altı kauçuk, 
yüzleri diğer mensucattan ayakkabı
lannm resmi 230 dan 275 liraya çı-

1 Gazi Köprüsü 
(Başı 1 incide) 

ye, müteahhidin üzerindeki mesuliye 
ti refetıniş ve kendi projesinin kapalı 
gözle yapılmasında ısrar göstermiş
tir. Hatta bu mesele hakkında artık 
münakaşa bile kabul etmediğini bil
dirmiştir. 

Yine aldığımız haberlere göre, bu 
işte ikinci müteahhit olan mUessese, 
bir mektupla köprü inşaat komisyo
nuna müracaat etmiş ve şunu demiş
tir: "Bi7.e verdiğiniz projede fenne ve 
tecrübeye aykırı hususlar var. Bun
lar işin ehemmiyetilt: ve müteahhit 
sıfatile bize yüklediğiniz ytiksek va
zife ve mesuliyetlerle telif kabul et
mez. lnşaat bu projeye göre yapılır
sa ayaklarda gayri muntazam çökün
tüler olabilir. Bunun neticesi olarak 
bükUlmeler, ani kopmalar, hatta dev
rilmeler bile husule gelebilir. Buınla
rın inşaatın aşağı ve yukan kısımla
rında hasıl edebileceği maddi ve ha
yati akıbetlerden inşaat esnasında 
da, inşaattan sonra. da mesuliyet ka
bul etmeyiz.,, 

Asıl müteahhit olan şirket te inşa
at komisyonuna verdiği bir mektup
ta bütün mesuliyeti belediyeye bırak
makta ve mcsuliyetini ancak "kazık
ları usul dairesinde hazırlamak ve be
ton inşaatı usulüne göre yapmak,, 
şeklinde tarif etmektedir. 

BugUn ortada m~h~k~a~ bir me
sele varsa ., da proJenın ıyı hazırlan
maması yüzünden inşaatta bir sene-
lik teahhur olduğudur. _ .. 

Proje ihtilafma gelince, eger bızım 
kulağımıza gelen haberler hakikate 
uygun değilse ve işte alakadarların 
hususi menfaatleri yüzünden orta-. 
lığa işae edilmiş bulunuyorsa beled~
yenin fikirleri aydınlatmasını ve rı

vayetleri tekzip etm~sini. dile~. 
Yol< eğer müteahhıtlenn yenı pro

jeyi fenne muvafık bulm~dık~an, me
suliyetine iştirak etmed~kleı:ı, .. bele
diyenin tek başına mesulıyetı yukle.n
diği ve hatta fenni mUnakaş.ayı ?ıl~ 

tt. -· dogr· u ise meselenm cıddi mene ıgı . •. .. 
surette tetkiki icap ettıgıne kanıız. 

Bizce hüsnü niyetle hare~~t ~~n 
. 1 türlü türlü hataya duşebılır
ınsan ar .. .. 

1 
• 

ler. Bundan dolayı mazur gorulme erı 
.. k .. dür Fakat bir hatada ısrar mum un · ~ 

etmek veya fenni bir meselede mu~a-
kaşa ve tetkiki genişletmiyerek .~-~~r 
mesuliyetlere fuzuli surette gog.us 
vermek mazur görülemiyecek bır-

~yili~ . h 
Bir proje sahibinin veya mü~ea -

h.din alamadıkları bir mesuliyetı be-
1 •• lrln lediye mühendisleri nasıl uzer e e 

alabilirler? Yann bir çöküntü olursa 
veya insan hayatı tehlikeye düşerse 
muhatap kim olacaktır? . . 

Bize kalırsa bu meselede. şe~rım~z: 
de kulaktan kulağa duyul~ugu ~bı 
tereddütlü ve münakaşalı bır ~azıyet 
varsa bitaraf ve salahiyettar bır f~n~ 
ni heyet işi tetkik etmeden ve reyını 
bildirmeden belediyenin bu kadar ~
ğır bir mesuliyeti üzeriıne alması caız 
görillemez. 

"t amu karılmış, mermer ve granı. ~ -
!atının resimlerine birer mıslı zam 

. smı· O 60 dan yapılmış, çımentonun re ' 
o 90 a yükseltilmiştir. 

' Ancak bugüne kadar lktıs_at V ~ 
kaletince ithaline müsaade edile~ ~
mentolar bunlar için kabul edılmış 
tenzilatlı tarifelerle girecektir. 

Cam mamulatı tarifesile demir ve 
lik tel dikenli demir tel, dökme 

:rular, demir çivi, akümülatör tari
feleri de yükseltilmiştir. 

Kok kömürünün beher tonundan a
lınmakta olan resim 4,5 lirad~ 7•5 

liraya, kurşun kelemi.'lin resmı 60 
liradan 175 liraya, eczalı pamuklar 
24 liradan 75 liraya çıkarılmış, ~U
kürtün 100 kilosu için 4 lira resım 
konmuştur. . 

Tuvalet eşyumm gUmrUk resım-
leri mUhim sureth" yUkseltilmiştir. 
Levantalarm resmi yüz kilo..•n 
1000 liradan 3000 liraya, kolonya, 
losyon, saç sulan ve boyalarının z:s
mi 720 liradan 2500 liraya, dfüı;gun, 
pudra, sürme, tırnak cili.sı resmi 
650 liradan 2000 liraya, dudak ve 
yanak rujları resmi 300 liradan 3000 
!araya çıkartılmıştır. 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Yeni 
ithalat 
Rejimi 

Başı 1 incide) 
Ancak bir zaruret diye konulan ka. 

yitler, vaziyet iyiye doğru inkişaf et
tikçe, iusım kısım kaldırılmıştır. lk
tısadi hayatımızda gördüğümüz man. 
zara, hakiki ihtiyaçlara uymak sure
tile devam eden bir inkişaftır. 

B öyle bir inkişaf içinde bir çok 
ferdi hesapların boşa çıkma

sı, bazı fertlerin zararlara uğrama
sı, önüne geçilmez bir zaruretti.:· ~~: 
kat vaziyete umumi menfaat olçUsu 
ile bakarsak devamlı surette iyiliğe, 
serbestliğe, tekamüle doğru gidildi
ğini görUrüz. 

Hükumetin son aldığı tedbirler bu 
istikamette çok mühim bir adımd.ır: 
Tam manasile serbest rejim sahıbı 
olan memleketler sırasına henüz ?!: 
remiyoruz. lktısat Vekilimizin. de~ı~ 
gibi, bu gibi memleketlere şımdıhk 
gıpta ile uzaktan bakmakla kala~
ğız, çünkü asırlarca deva~ e~en hır 
iktısadi bütçe açığının tesırlerı ve a
rızaları bir hamlede ortadan siline
mez. Fakat diğer taraftan dünyada 
bir çok memleketler vardır ki. bizim 
geçirdiğimiz inkişafa ve vard~ğı~ız 
rejime, olgunluğun çok güzel bır ıfa
desi diye gıpta ve hasretle bakacak 
bir mevkide bulunuyorlar. 

Y eni ilan edil~n it~a~at rejimi, 
kontenjan sıstemını ve mem

nu listeleri taınamile ortadan kaldırı
yor. Gümrüğünü vermek şartile 
memlekete herşey girebilir. 

Memnu listelerin kalkmasına mu
kabil yalnız 92 nevi eşyanın gümrUk 
resmi arttırılmıştır. Bunlar zaten dı
şardan memlekete girmediği için res
min artması, hiçbir nevi pahalılık do
ğurmıyacaktır. Buna karşı Gümrü~ 
Tarife Kanununun 131 maddesı
ne tabi eşyada gümrük resimleri in
dirilmiş, böylece ucuzluğa doğru ye
ni bir yol açılmıştır. Geri kalan 1604 
nevi eşyada değişiklik olm~ma~la b.~
raber hükumetin siyas~ti, ıpl)\iln JllU
saade ettiği nisbette gU~rii~ res.lıln:
lerin i indirmiye doğru ii~~Jrtir. ı 

Hükumetin prensipleri açıktır. Ma
lımızı alanın malını almak esasında 
devam ve ısrar etmiye mecbur olu
yoruz. Tediye kudreti~iz, dışard~ 
alabileceğimiz malın mıktarmı tahdıt 
ettiğine göre müşterilerimizin müşte 
risi olmak, bir defa hakkaniyete mu
vafık bir yoldur. Bundan başka ala
cağımız malın bedelini ödeyebilece
ğimize ancak b~ .Y?lda gitmekle ka
naat sahibi olabilırız. 

D iğer bir prensip, ihracat eşya
sını maliyetten ucuz fiyatlara 

satan, yani damping usullerile iş g~ 
ren memleketlere karşı milli sanayı
imizi korumaktır. Fa~at bu koruma 
hududuna dahil olan sanayi, ham 
maddesi bugün memlekette yetişen 
veya yarın yetişmesi muhakkak olan 
sanayidir. Bu nevi sanayide bile mev
cut imkanlarla ihtiyacın yüzde otuz 
dan az bir miktarı temin ediliyorsa 
hükumet, müstahsil yerine müsteh
liki himaye etmeyi daha doğru bulu
yor ve bu gibi sanayii gümrUk hima
yesinden istifade ettirmiyor. 

U mumiyetle esas gi?iş, ~e~le
kete ham madde gırmesını ta

mamUe serbest bırakmıya, sanayie 
yol olan ve diğer memleketlerde bu
lunmıyan vergilerin kaldınlmasu~.a 

her sahada hayatı ucuzlatmıya dog-
rudur. 

Bu münasebetle sanayiimizi t:0 k 
müteessir eden bir çocuk hastalı~ın 
da tedavisi yoluna gidilmiştir kı, 0 

da her çeşidi memlekette yapmaktan 
vazgeçmektir. Milli fabrikalımmız, 

yeni bir imalat programiıe çalışacak

lardır. Bu program mucibince y~lnız 
bir, iki nevi istihlak eşyası UzP.nnde 
verimli bir surette imalat yapacaklar 
ve tUrlU tUrlU çeşitlerin az miktarlar
da imala.tının sebep olduğu yüksek 
maliyet masrafından bu sayede kur
tulacaklardır. 

G örülUyor ki, bUtUn gidiş ma
kule, serbeste, mükemmele 

doğrudur. Hüklimet yeni esaslan ku
rarken de bunların devamlı olmadı
ğını iptidadan söylUyor. Devamlı ?
lan şey, serbestliğe ve gUmrUk yü
künU azaltmıya doğru olan esas he
deftir. Bu hedef dahilinde, iktısa.df 

Yeni Karar l çın 
Tacirler, Komisyoncular 
Fikirlerini Söylüyorlar 

Yeni genel ithalat kararnamesi, piyasada çok müsait bir vazi
yet ve hayli faal bir hareket uyandırdı. Alakadar tacirlerin umu
mi mütaleasma göre, yeni kararname, memlekette piyasayı can
landıracak, hayatı nisbeten ucuzlatacaktır. Yeni kararname etra
fında görüttüğümüz alakadar tacirler ve komisyoncular bize mü~ 
talealarını f<>yle anlattılar: 
ithalat taciri 

B. Relik Aziz 

ıöylüyor 

"- YünlU ve pamuklu mensu
cattan safi ytinlülerin resmi bir 
misli arişi pamuklulann ise iki mis 
li artırılmıştır. Bu tezyit ithalata 
engel teşkil edebilir. Fakat memle
kette yavaş yavaş bu fasla ait eş
ya yapılmaktadır ve tabiatile bu 
imalat genişliyecektir. Ancak bu
günkU sanayi bu ihtiyacı temin e
demez. Arişi pamuklular hiçbir su 
retle ithal edilemiyecektir. Safi 
yünlil fantazi eşya gümrük resmi
nin artmasına rağmen yine bir 
miktar gelecektir. Fakat bu mik
tar bugüne kadar gelenlerin ytiz
de otuzunu geçemiyecektir. Daha 
doğrusu kesesine elverenler, bu 
mallan alabileceklerdir ki, esnaf 
ancak yerli malları kullanacak de
mektir. Pamuklu fantazi, Ameri
kan ve hasse gibi malların güm
rUğ"Ü yükselmiştir. Bunun haricin
de harcifılcm sarfiyat olan oopu 
boyalı, ipliği boyalı ve emprime it
jıali için ı;ümrük resmi artmış de
ı{ildir. Bu kısım eskisi gibi gelecek 
~ir. Bu suretle piyasada bir bolluk 
placak, fiyat nisbeten ucuzlıy~
~aktır. Kanaatimce yerli sanayıı
(lliz A vrupadan getirilecek mal~a~ 
(Üzerinde ihtikar yapılmasına ~anı 
placak vaziyete girmiştir. Yenı ka 
ı-arname gayet samimidir. Hayatı 
ucuzlatmak bakımından her halde 
.faydalı olacaktır.,, 

Gümrük komiıyoncuıu 

B. llhami şu 
- -
liJIWJ e</jr · ,.. 

ı -"--lhis\iNieaberi pyialar var
üt Bilhassa pımuk mensuc~tının 
.ithalatında değişiklik olacağı söy
Jeniyordu. Bunaan ötürü dün ak
§ama ka.dar ithalatını yapabilmek 
<imkanını bulabilen tacirler malla
ırını çekmek için çalışmışlardır. 

.Maddi imkanı olmıyanlar bir kola
~ını bularak bu gibi mallarını 
gümrUklerdcın çektiler. Çünkü bu 
.malların gümrük resimleri yeni ka 
rarname ile artırılmıştır. Fakat 
Jptidai maddeler getirtmiş olanlar 
tereddüt içinde kaldılar. Çelik, saç, 
demir ve mamu.a.tı getirten bir 
Jcısım tticcar mallarını çıkarttılar. 
Lakin çinko gibi maddelerin güm
.rük resmi ineceği iç:n kırk gün
.denberi yüzlerce lira kayık parası 
.vermiye bile razı ola.:ı tüccar bu 
malları bugündc.1 sonra çı 

kartacaklardır. Yeni kararname 
gümrük resinıl~ri bakımından ço~t 
güzeldir. Ancak bazı devletlerle tı
earet muahedelerimiz olduğundan 
bu muahedelerdeki mtiddet bitin
ceye kadar belki biraz ithalat zor
lukları olacaktır. Milli koruma ko 
.misyonu teşkili tüccarların spe
külasyon yapmas::na mani olaca -
ğından ihtikar mevzuubahis ola
maz. Yalnız her madde etrafında 
piyasa mevcudunu inceden inceye 
tetkik etmek şarttır.,, 

ithalat komiıyoncuıu 
~ --- -

B. Muhip Saykan 

diyor !ıi : 
"-Yeni kararname çok güzel.. 

Fakat evvelden yapılmış oan ti
caret anlaşmaları meselesinde bazı 
güclilklı:>r karsıs;mda kalınacağı-

mekanizmamız, bütün ameli ihtiyaç
lara derhal uyabilecek, canlı ve ha
reketli bir hali muhafaza edecektir. 

Hüklimeti, iktısadi olgunlukta az 
zamanda varabildiği yeni ve güzel 
merhaleden dolayı tebrik ederiz. Oyle 
ümit ediyoruz ki, bugün Berlinde de: 
vam eden yeni müzakerelerde de eskı 
tecrübelerin verdiği derslerden tama
mile istifade edilmek suretile hare
ket edilmektedir. Bu da tahakkuk 
ederse iktısadi hayatımızın yarınına 

tam bir emniyet ve nikbinlikle bak
mak mümkün olacaktır. 

Ahmet Emin YALMAN 

nı zannediyorum. Mesela bizim Po
lonyadan getirtilmiş bir malımız 
var. Bu malın gümrükten çekil
mesi için yeni kararnameden isti
fade edemiyoruz. Çünkü P.olonya
nm kendi listesinde bu mal yok, 
fakat bizim serbest listemizde ise 
mevcuttur. Krarnameden en çok is 
tif ade edecek olanlar gümrUk re
simleri indirilmiş olan eşyayı sa
tan ticarethanelerdir. Mesela, kuş 
tüyleri, tutkal yaş ve kuru tuz
lanmış veya kireçlenmiş ham de
rilerle, tirşe ince ve §effaf deriler, 
domuz derisi ve maruken üzerine 
zinet maddelerile i§lenmiş süslil 
eşya, bağadan, kemik, tırnak ve 
boynuzdan mamul eşyalar, deri 
elbiseler memleketimizde avlanan 
hayvanların derileri müstesna. ol
mak üzere bütün kürklük deriler 
kürkler v-e pa~aları gibi maddele
ri satanlar iftdirilmiş olan gümrük 
resimlerinden istifade edecekler
dir. GtimrUk resmi indirilmiş olan 
mamulat yerli sanayiimizi himaye 
edeceğinden bunlar için ecnebi ma 
lın rekabeti mümkün olamıyacak
tır. 

Yeni kararname ithalata müsait 
olduğundan bazı Avrupa fabrikala 
rı memleketimizden acente aramı 
ya başlamrşlardır. Bentm kanaa 
tim gümrüklerde iş artınca piyasa 
ad da canlılık başhyacaktır.,, 

/ hracat mütehauısı 

ve eski bankacılardan 

8. Bitraniye göre: 

"- Türkiyenin milli ekonomisi 
bakımından, yeni rejimi takdirle 
karşılamak lazımdır. Bu kararna
menin, memleketin umumi hayatı i 
cin çok faydaları olacaktır. Evve
la mali gelir artacak, gümrükler
de, piyasalarda işler inkişaf ede
cektir. İthalatın fazlalığı karşısın
da ihracatımızın da artması tabii 
görülmektedir. Her iki iktisadi ha 
reket daima müvazeneli olarıtk de
vam edecektir. İhracat fa.7.lalığı 
yüzünden umumi istihsalatın da 
artması tabiidir. Avrupadan yeni 
geldim. Istanbulu Türkiyenin ha
yati noktasından bir misal olarak 
ele alırsak, burada yaş:ı.yışın çok 
pahalı olduğunu anhyabiliriz. Bu
rada beslenmek diğer dünya şe
hirlerine nazaran nisbcten ucuz
dur. Fakat Çekoslovakya ile Ma
caristnnda beslenmek lstanbulun 
yarı fiyatına kabildir. Nakliyat, 
kiralar, giyinme bizde çok pahalı
dır. Fantazi eşya pahalılığı yok
luktan ileri gelmektedir. Serbest 
rejim ile memleketimize en fazla 
gelecek olan maddeler dahi fanta.· 
zi eşyadır. Gümrük resimlerinin 
artırılmasile bu eşya yine pahalı ge 
lccektir. Fakat sanayi müessese
lerimiz bu eşyaya karşı rekabetli 
mallar istihsal etmiye başhyacak
lardır .,, 

Es ton yadan Y ilan 

Ballğı istiyorlar 
Estonya ticaret odası vasıtasile 

ithalatçı bir firma ticaret odamıza 

müracaatla memleketimizden her se
ne fazla miktarda yılan balığı satın 
almak istediğini bildirmiştir. Bu mil
racaat alakadarlara bildirilmiştir. 

Istanbul asliye 6 ncı hukuk mah· 
kemesinden: Faik Toklaf tarafından 
Taksimde Tarlabaşı caddesinde ana 
çeşme sokağında 18 numaralı evde 
iken halen ikametgahı meçhul bulu
nan kansı Ayşe Melek aleyhine ika
me olunan boşanma davasından dola
yı müddeaaleyhin ikametgahının bel· 
li olmaması hasebile arzuhalinin on 
beş gün müddetle ilanına ka.rar v: 
rilmiş ve bir sureti de mahkeme di· 
vanhanesine asılmış olmakla tarihi 
ilandan itibaren on gün zarfında ce
vap verilmesi lüzumu tebliğ yerinde 
olmak üzere ilan olunur. 

Vekillerimiz 
Moskovada 
Ziyaretler 
Yapıyorlar 

(Başı 1 incide) 

Kindinis, Moskova Sovyet meclisi 
zasından B. Sternbçrg, Moskova k. 
mandan vekili B. Suvorof ve Harıc 
ye erkanı tarafından karşılanmışUX: 

Vekili karşılamak üzere Bakuya 
miş olan TUritiye büyük "Elçisi B. 
kai Apaydın da ayni zamanda M 
kovaya dönmüştür. 

Moskova, 14 (A.A.) 
bildiriyor: 

B. Şükrü Kaya, yanındaki ze'I 
ve Hariciye komiserliği protokol ııı 
dürü evvelki akşam "Gorki,, küıtUr 
istirahat parkını ziyaret ederek pat 
taki "Yeşil tiyatro,,nun muhtelif kO 
ser numaralannı dinlemişler, eğl 
ce yerlerini gezmişler ve park ida 
.siyle muhtelif işler hakkında gö 
tükten sonra sirki ve öz.bek ressa 
larınm sergisini görmU~erdir. 

Dün B. Şükrü Kaya B. Ejof ta 
fmdan kabul edilmiş ve kabul ıne 
siminden sonra şerefine bir öğle 
yafeti verilmiştir. Ziyafette B. ŞUJc 
Kayanın yanındaki zevattan blL!k 
B. Litvinof, Stomoniakof, Karski 
Dahiliye komiserliği muavinleri 
Frinovski ve Berman hazır bul 
muşlardır. 

Keçi Kılları Aranıyor 

Ihracat maddelerimizden biri ol 
keçi kılının alıcısı artmaktadır. 
hafta evvel 50 kuruşa satılan 
kıllarına dUn 52 kuruş fiyat ve 
miş ve istekli olarak aranmıştır. 

Kardeş Hatay 
bayram yapıyo 

Başı ı incide) 
Daha dUn geceden halk mUm 

!eri bizzat Türk evlerini kapı ıı
dolaşmış 'Ve ylı.$aiııfl Utku anında 
sedilen sevincin dille, gürUltU ile d 
ğil, deruni tezahUrle y~atılm~ını 
ca etmiştir. YenigUn gazetesinuı 
kardığı ilaveler köylere kadar d 
tılmış ve okumak bilmiyenlere ııı 
nevver gençler tarafından okun 
rejimin ilanı gününün ehemmi 
hakkında fikirler verilmiştir. Reyll 
niye, Kırıkhan ve köylerinden Ş 
binlerce kişi gelmektedir. An 
şoförleri İskenderuna giderek 
parasız Antakya.ya taşıdılar. He&" 
evini bol ışıkla tenvir etmekt 
Kont de Martelin nutku sempati 
yandırmıştır. 

Bugün öğleden sonra Halke 
halk mümessilleri ~?plana.ra~ .BU f 
Şef Atatilrke, lnönune, Ha.rıcıye 
kilimize ve Parti Genel Sekre 
tazim, te,ekkür telleri tert.iıbiyle 
gul olmuşlardır. lskenderundaıı 
takyaya gelenlerin söylediğine 
Iskenderunda da canlı, fak at 
ve deruni tezahürler yapıl 
Her ihtimale karşı Türk polis k 
su evvelce tensiblenen rwunzetl 
derhal tayini ile büyUltUlmüş " 8 

kuu melhuz uygunsuzluklara 
tedbir ahnmı§tır. Şimdi saat 1.1• 
zamana kadar filen en küçUk bit 
dise olmadı. Antakya kadınlığı o 
na da bir mümessil heyet seçil 

SURiYE DE 

KARGAŞALIKLAll 
ab. · deo> Adana., 14 (Tan muh irUl 

Buraya mevsuk kaynakla.rdall 
haberlere göre, Sultanületraf S 
vatanilerine karşı muhalif ol~ 
bildirmiş ve doktor Şehbend 
kirlerine iltihak etmiştir. 

Suriyenin Kamışlı kazasınd! 
menilerle vataniler arasındak1 • 

yet çok genişlemiş ve silahlı ~ 
ziyet almıştır. Vatani çete~e~ııt 
bayı sarmıştır. Çarşılar yedı 11- ıı 
beri kapalıdır. Ermeniler, vat:Bl' 
çetelerinden korkarak Frans~ U 
sına iltica etmişlerdir. BunuJJ 
ne vatani çeteleri Fransız asl< _,. 
ne karşı da sillha davranmış} 

1 
iki Fransız otomobilini ımynıuşrı 
Bu esnada vatani çetele~ ırr:-1" 
nn iki makineli tüfeğinı ~ e 
bir Fransız zabitini de tevktf 
!erdir. 



~ l~. 7. 937 TAN 

ILACLARINIZI SALİH NECATİ den ahnrz. Reçeteleriniz büyük bir dik 

kat, ciddi bir istikametle hazırlanır. ıını u~ BIYUI Leke bırakmaz, tabli sabit bir renk 

temin eder 

Bahçe· 

--------~~ka:p~ıd=a=--~------------------------------~----~~~-:--~-:---~-:-~-------=:--:-~ 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası Askeri Lise ve Orta Mek-

~ _AKTiF 

10 - Temmuz -1937 Vaziyeti teplere ücretle öğretmen 
,--Lir-a P A S 1 F l 

~ 
Lira 

-'l.'l'IN · S fi ,_. 
aA.Nıu.jo; ı l\ılogram 21,044,255 1 
lrF'~ • • • • • • • . 

lJ • • • • • • • • 

29,600,428,5~ 
ı5,1a2,466.-I 

901,792,26 

Sermaye • • • 
I htiyat Akçe•i • 

45,634,686,81 

• • • • • 15,000,000,-
• • • • • 

Q/ıild ek· M -
'liı 1 cıhabirler: 

?'it lirası 
lttbi~teki M h. b.. • • • • • • 
.\t u a ırler: 

~:::= sllf! .kilogram 5,054,4741 
dö"iıı la.hVlli kabil Serbest 
h;,. er . 
-,.er d .. . • • . • • • • . 
bak· OVIzler ve Borçlu kfüing 

1Yelerı ,,, . . . . . . . . 
~e Tahvilleri: ı:-
~D2Uhde eli. 
"""lıtı· e evrakı nakdiye 1 
~!n ~ ~~ 8° ln~I ~..:ıd;ı.;ın;ı 
~Ya~ hazine tarafmdan vaki 

~ ........ ·--
ıu:' Ciizdanı • 
'rtc~ BONOL~RI • , , 

' SENEDAT •••• 

ve Tahvilat Cüzdanı: 
.\, ~~eru~de edilen evrakı nak-1 

Yenın karşılığı Esham ve 
l:ı, ~l'~Vilat <itibari kıymetle> 

ı4 er st esham ve tahvilat . 
1 11CbtılQr. "-

"-ltııı \'e ."" . 
~ uovız U • 4alı\1i.ı· zenne • 

at Uıerin lf· e • • 11•ed ı 
&ı ~1ı,eı~I <lr • • • • • • • 

• • • • • • • • 
YehUn 

641,954,83 

7,109,521,60 

28,509,31 

38,774,634,51, 

158,7 48,563,-

13,496.827,-

3,200,000,-
38,827,140,83 

37.412,659,98 
3,796,331,60 

63,780.22, 
7,319,464,49 

641,9M,83 

45,912,665,42 

145,251,736,-

42,027,140,83 

41,208,991,58 

7,383,244,71 

4,500,000,-
12,200,422,11 

344, 760,842.29 

~-------

ı ı ~ınir iskan Müdürlügw ünden : 
~ll'l)~ 

Adi ve f evkalide 
Hususi 

T eJavülJelıi Banknotlar: 

2,105,172,40 
4,516,007,70 , 

. 

Deruhde edilen evrakı nakdiye . ı 
Kanunun 6 ve 8 lrıcJ maddelerine1 

! 

tevfikan hazine tarafından vlki 

158,748,563,-

tediyat • • • • • • • • . 13,496,827,-' 
f! ___ :_ __ ~.:-:ı 

Deruhde 
bakiyesi 

edl. evrakı ~akdiye 
. . . . . . . . . 

Karşılığı tamamen altm olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen . . . 
Reeskont mukabili ilaveten ted. 
vazd. 

145,251,736,-

19,000.000,-

9,000,000,-:: 

Türk Lirası Mevduatı: ı 
Döviz T aahhüdatı: 

i 
Altma tahvili kabil dövizler • ·I 128,915,72 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring~ 
bakiyeleri • • • • • • • ./,1

1 
__ _:2_6~,7_50_,4_8_4,_52_11 

Muhtelif • • • • • • • • 

6,621,180,10 

173,251.736,-

16,690,291,57 

26,879.400,24 

106,318,234,38 

Yekun lı1ıııı---34_4_.1_60_._84_2_.2_9 

2 Mart 1933 tarih;nden itibaren 
Iskonto haddi o/o 5Yz Albn üzerine avans % 4Yı 

I ---

1 
2 al>tn-ilac ~k iş: Muntelif kazalarda yerle,tirilmiş olan göçmenler 

ttıuh;- ldenezn a e\.Jere aid ilandır. 1 

~ lllzne11 k en kazasının Maltepe köyünde 91, kargir köy tipi tek evin 
1 

1 

ttıuıı-...... Ser ıYnıetı 17328 lira 22 kuruştur. 

111 liH l~IETLE llM~I BlJZUINDJ 
~alışmak uzere lir Tlrk ~eoci lrınıyor. 

,,, 

C '?tıetıe11g~ına kazasının Kınık merkezinde 20 kirgir köy tipi tek evin 
Ju ' lh· . ıyıneti 3808 lira 40 kuruştur. 

Yeııı 11\llı k istenen evsaf: 
kıYıııe .Ilıerlte . a2ası merkezinde 31 kargir şehir tipi tek ve Çandarlı na-
l) tı ~6939~de 158 tek ve 31 çift köy tipi kargir evin muhammen j ı : 

k0b; 1"0ça ,_ Ura 14 kuruştur. ı 
1 - Türk olmak, ı 
~ _ Yaşı 22-35 arasında bulunmak ve askerlik vazif eaini yapmış 
olmak, 

" tiN l\aıas · t k • · ~ "
1 kal'gi . ının bağ arası mev kiinde 17 ki.rgır e ve 10 kargır 

lcargi' l<ezn·/· Çift evin muhammen kıymeti 6557 lira 44 kuruştur. • 
~ r ko,y ti~·Paşa kazasının yukarı Kızlıca ve Panıa köylerinde 21 tek 

!)" "- ~ ~1 evin uh 82 kuruı:ıt "' Çif .ı:orbaı m ammen kıymeti 3998 lira :ıı ur. 
l6 Çift ltatgir ~kazasının Kayas köyünde 32 tek klrgir Ahmetli 156 tek 

0 t lta'li avuz başı mevkiinde M tek kA.rgir taş kesiğinde 145 tek 
...._ r köy t ' · · 89631 ı· e..,ı l{Ufad ıpı evlerin muha mmen kıymetı ıra 42 kuruştur. 

: ~Uharrı ası kazasının Kalaınbaki çiftliğinde 29 tek kargir köy tipi 
tt -...... lıışa ınde? kıYıneti 5522 lira 18 kuruştur. 

l)\;ı.L e ılecn.ı. .. t 'skıı.n d . . . •itı •ıaııe.ti d Q\ goçmen evlerine aid keres e ı 11. aıreeınce ınşa-
eti n e a"" " • Wo " Itarı lnucibin ., •• en muteahhıdine teslim dilecegıne gore evlerin ke-

'lll-e~ .Yaııh ce rnuhammen kıymetten kereste tutan tenzil edilmiş yu-
3 e heeaprnu~arnmen kıymetle kereste kıymetleri hariç tutulmak 

l~ ......, ltbu . edılrniştir. 

~ıı ınudd ınşaat anahtar teslimi suretile 13-7-937 t:-.-ihinden itibaren 
~ le 2S.7 etıe kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ıı 'lı.u ·9a1 ta .h. .. ü 
t 'il dUrıu . rı ıne tesadüf ed en Çarşamba gun saat 14 de la-

'ıı ' lb ğünde rnUteşekltll komisyonunda ihale edilecektir. tetı aıe her k . . 
~ e taıı . aza ıçın ayrı ayrı yapılacağından teklif zarflannın bu 

...._ ıtırı \'e te d" 
•a t1c8·1 v ıı mecburidir. 

Yılı ı. 1 trney · · ti 
l'ıtıı ll&.tıunda e ~ştıra~ etrnek isteyenler ihale saa nden evvel 2490 

~Cb~'.Ye ettik ~rıh eqılen şekilde % de 7 buçuk mt:t lkkat teminatla-
6 ...._~Utlar. lerıne dair makbuz veya banka mektubu ibraz etmeğe 

"e lb ksu tnı 
~a~,Uita..,ele eye ietirak etmek iste yenler fenni şartname ve pllnlarının 

ltla İtık·suretıerini öğrenmek ilzere Vilayette iskan mildUrlilğUnden 
an rnern l (2333) ur arına müracaat etmelidirler. ( 4193) 

...., &t'to~L ·----------= U VAKIFLAR DIREKTöRLOGO ILANLARJ 1 
~ . 
<ie&'Ilııne:ıı bat111k Manluıler t. t!iC!l'f 

• 9a l<. 
'l'opanede Cu 

5s1 6() cacı l<>k tı kurcurnada Mu hiddlnUI Fenari mahallesinde Taban-
lfUaeYin :-nda 3 No. lı 114 metre murabbamda arsanın tam&mJ. 225 6i 4 OdaJı y ga mahallesinin Vişne sokağında eski 34 yeni 13 No. lu 
~dıkJıd:•: kA.gtr haneni n tamamı. 

tık Yenı 31 }1.1 acı Recep mahallesinde Yağhane aokağında eski 29 
e arda o. lı 70 tamamı tı ıtıb Yatılı ın h rnetre 48 santim murabbaın.daki arsanın 37 ~ aren ııs gU a lulJenn mülkiyetleri petin para ile l, 7, 937 günün-
e 7,ts r::ınbe gUnu n lDtiddetıe açık artırmaya çıkarılmı§tır. İhalesi 15, 7, 

\' baraıaru:~t l:5 te komisyonda yapılacağından taliplerinin yQz
ahhilat kalemine gelmeleri. (3830) 

3 - En aşağı Lise mezunu olmak, . . . 
4 - iyi Fransızca bilmek (fazla bir yabancı dıl bilmek tercıh sebe-
bidir) A 

5 - Bir ticaret müessesesinde çalışmış, alı~ ve ~tı~ i~lerine va- i 

kıl olanlarla, elektrik ve makineye ait teknık tabırlen bilenler ter
cih olunacaktır. 
Yukarıda yazılı vasıflan haiz olanlar, foto~~ı kısa:. bir terc1~-. h ı ·ı i t d'kl · .. t' mufassal adreslermı ve gosterecek -meı a ı e, s e ı erı ucre ı, b 

1 
p t 735 

ri referansları bildiren bir mektupla: lstan u asta ku usu : 
11 ı No. ya mür~caat edeb~lirler. ___,,, __ 

1

1 

-----

1 İstanbul Belediyesi İlanlara 1 
· · rıkmaları · hamal ve zati eşyası İskelelerde yolcuların vapurlara gınp ':< 

1 
d' ' brt t 

1
. tname 

· kkı da be e ıye za ası a ıma -bulunanların halka yol vermelen ha n h Ik b . t etme 
· · .. .. raguı-en a ın una rıaye -sınde sarıh hukumler mevcut olmasına . .. . . 

dikleri görülmektedir. Polisin bu talimatname hükümterıni tatbık sırasın: 
da vazifesini kolaylaştırmak herkes için bir borçtur .. Bu. ~aksa~~ za:~~~ 
belediye talimatnamesi hükümleri aşağıda tekrar ~ılmıştir. H ın 1 e 
gişeleri önünde toplanması ve hamallarm vapura ~~np çıkan yolc~la~ ~:: 
hatsız etmeleri ve yolcular vapurlara tamamen gırıp çıkmadan yukJU 
malların girip çıkmaları memnudur. Bilet gişe memurlan tarafından sıra 
ile sağdan gelenlere verilecektir. Ttlnel arabalarının harekete başlamışken 
binmek ve tamamile durmadan evvel inmek veya atlamak !llemnudur. Va
purlar ve diğer nakil vasıtaları hakkında bu ahkam caridir. (B) (42l6) 

• • • 
İstanbul belediye sınırı içinde buz yapm~k ve ~atmak imti~azı bel.ediy:; 

nin uhdesinde olup buz nakliye müteahhidi teşkılatı vasıtasıle şehnn h 
· · ·kt d buz bulundurmakta ve satıl· tarafında ıhtıyaca cevap verecek mı ar a . . 

maktadır. Son zamanlarda bazı bakkalların ve buııa mümasil esnafın dUk
kinlannda içilecek ve yenilecek ıeyleri soğutmak ilı:ere bulundurduktan 
Frijiderlerde buz yaparak halka sattı klan görülmektedir. Bu hareket im
tiyaz mukavelenamesine tamamile muhalif olduğundan bu kabil satışla
rın menolunacağı ve buna teoebbüs edecler hakkında kanunf takibatta bu
lunulacağı illn olunur. (B) ( 4217) 

Gemi Satışı 
Denizyollan işletmesi Müdürlüğünden: 

GUlnihal vapuru bugUnkU halile bulunduğu yerde teslim şartile pazar
lıkla satılacaktır. Pazarlık 20 7 937 salı günü saat on be§te İdaremiz le
vazım eefliğinde yapılacaktır: Taliplerin şeraiti öğrenmek Uzere her gün 
levazım eefliğimize müracaatıeri. (4180) 

aranıyor 
ı - Istanbulda Askeri Liselere: Fizik, Riyaziye 

Bursa Askeri Lisesine: Edebiyat, Riyaziye, Almanca 
Kırıkkale askeri san'at lisesine: Edebiyat, Coğrafya, Riyaziye 
Erzincan Askeri orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, Fransızca, 

musiki. 
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: Tarih gurub~ 

Ankara Gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, Riyazıye, Almanca 
öğretmeni alınacaktır. . . . . 

2 - isteklilerin Lise ve orta mektep öğretmen ehlıyetın~ haız ~lm~arı 
şarttır. Ehliyet; üniversite mezunu olm~k, Unive.rsıt~?: ımtıh~ 
vererek ehliyet almak, Kültür Bakanlıgı kararıle ogretmenlıgı 
tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 

:; - lstanbul, Bursa, San'at Liselerine birinci maddede yazılı .. d?rsler 
için 108, 126, orta ve gedikli orta mekteplere aid derslen ıçm 98, 
108 liraya kadar Ucret verilecektir. • 

4 - Istekli olanlar· dilekçelerine aşağıda sıra ile yazılmış evrakı bag
layarak, Anka~ada Milli Müdafaa Veıklleti Askeri Liseler Müfet
tişliğine göndermelidirler. 

1 - Tasdikli ve fotoğraflı fiş 
2 - Yüksek tahsil şahadetname, tasdikname benzeri veya 

ehliyetname tasdikli benzeri. 
3 ._ Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkında vesika 
5 - Hüsnü hal varakası. 

5 _ 4 Maddede yazılı evrakla müfettişliğe _müracaat. edip durumu uy
gun olanlardan bilahara şu vesikalar ıstenecei<tir. 

ı _ Tam teşkilli Askeri hastahanelerden alınacak sağlık 

raporu. .. di O - . MU-
2 - Noterlikçe tanzim edilecek taahhut sene . rnegı 

fettişlikten verilecektir. w .. .. 

6 _ Isteklilerden yazılı şartlan haiz olanlar 15 Agustos 1937 gunune 
kadar müracaat etmelidirler. 

7 _ Dileği yerine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (3949) 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilam 

Eraziz Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - Elazizde yeniden yapılacak olan ''80,, yataklık hastane binası 

"137,, bin lira muhammen bedel veya vahidi fiat üzerinden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
B - fl~enni şartname 

C - Hususi şartname 
D - Eksiltme şartnamesi 
E - Muhammen bedel cetveli 
F - Vahidi fiat cetveli 
G - Plan ve projeler 
H - Mukavele projesi 
lstı1?kliler bu §artname ve evrakı Vilayet Nafıa Müdürlüğünden göre

bilir. 
3 - Eksiltme 26 Temmuz 1937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 

15 de Elazizde Nafıa Müdürlüğü odasında müteşekkil artırma ve ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 8100 lira muvakkat temi
nat vermesi ve bundan ba§ka aşağıdaki vesikaları getirmesi lazımdır. 

A - Nafıa V~iletinden alınmış 937 senesi için muteber asg8.:ri altmış 
bin liralık ehliyetname 

B - 937 yılına aid ticaret odası vesikası 
C - Jnşaat müddetince iş başında diplomalı bir mühendis veya bir 

mimar bulunduracağına dair taahhütname 
6 - Teklif mektuplan yukarda 3 ilncü maddede yazılı saatten bir sa

at evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü hür mumu ile iyice kapatılmış bu-
lunrr .ası şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4139) 

lstanbul Gümrüğü BaşmUdUrlUgUnden : 
Kuruçeşmedeki liman idaresinin antreposunda !>ulunan satış ambarın. 

da bulunan ipekli, pamuklu, mensucat, manifatura, cam eşya, hırdavat, 
aktariye, demir e§ya, makineler, tuhafiye, kokular, kantariye eczayi tıb
biye ve emsali ve yenilecek eşya 20-7- 937 gününden itibaren her gün 
saat 14 den saat 18 ze kadar pazarlık ve artırma suretile ve peşin para 
ile satılacaktır. 

isteklilerin bu elverişli satışlardan istifade etmek Uzere muayyen gün 
ve saatte Kuruçeşmedeki anılan satış komisyonuna gelmeleri ve isteyenle
rin satılacak eşyayı her gün görebile cekleri ve satış Müdürlüğü diğer am
barlarında mevcut olup satışı ilan edilecek olan eşyanın da bµ ambarda 
satılacağı ilin olunur. (410i) ' 
' 

lktısat Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
Tilrkiyede Yangın ve Nakliyat Sigorta lşlerile çalışmak üzere kanuni 

hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunaın Korn
hil Sigorta Şirketinin Türkiye vekili umumisi haiz olduğu salahiyete bi
naen bu kere müracaatle lstanbul ac enteliğine şirket namına nakliyat 
(yalnız emvale ait olup sefine teknesine şamil değildir.) sigorta işlerile 
meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde müd 
dei, müddeaaleyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere Ana
dolu Anonim Türk Sigorta Şirketini tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet 
sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hakkındaki 25 haziran 1927 ta
rihli kanun hükümleri mu'vafık görülmüş olmakla ilan olunur. 

Devlet Demiryollar1 ve Limanlar1 işletme Genel 
Direktörlüğünden: 
Devlet Demiryollan Ticaret ve HlsılAt Dairesine en az Lise tahsilini 

bitirmiş birkaç memur almacaktır. Ticaret Mektebi mezunları ile Al
manca veya Fransızca bilenler tercih olunacaktır. Ankara mesken zam
mı hariç olmak üzere Lise ve muadili mektep mezunlarına 74 lisan bi
lenlere 83, yüksek mektep mezunlanna 113 bunlardan lisan bil~nlere 130 
lirava kadar ücret verilecektir. 

Müracaatlann 20 Temmuz 937 tarl hine kadar Ankarada Devi t 0 ir
yoll:ı.rı Umu~i MüdUdüğüne ve lstanbul'da D. Demiryollan 9 :cu ~;et-
me MücftirlUğUne yapılması lhımdrr. (1961) ( 4033) 
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Baş ve Diş Ağrısı lstırabların 

En Müthişidir 

· n siddetli dış ağrılarmı dindirır 

GRiPiN 
bütün ağrı, sızı ve 
sancıları k f ser. 
Baş ağrısına, nezle grip \'e 

romatizmaya karşı 

B lhassa müessirdir. 
ıcabında günde 3 kaşe 

ahnabilir, 

.................................. ııım:ı .... ...1 

KANZUK 
NASl~llACl 

DOl{TOR YE .l\ISIN 
Al\IEIUl\ADA UZUN Tl<:T 

IUKAT Nt;TJCESİ OI~ARAI\ 

lnJLDUGU BlR ft'OR~IÜL. 
DÜR. fiANZUI{ NASIH lLA 
cı en eski nasırları bile l•ökiin 
len çıkarır. Ciddi ,.e şayanı iti· 
'lat bir na~ır ilacıdır . 
'\'GILIZ KANZUK ECZANESl 

RP.Y04":1,U - lSTANBlJJ, 

Optamini .~er~ih edinız 48 SAA 1 
-----Çunku 1 havaıandnılmışve 
Kısa zamanda saçlarınızın dökülme-
sini önler ve gençliğini iade eder 

p MIN 
Saç Eks:ri 

............ 
Saç guddelerinde başlıyan akameti ... 
'te<lavi ve dölciiJmeyf te\'kif edere.k 

te kibinde aitln 
kr i bu unan 

~ ~ B 'Saçların kısa zamanda kun·etıenip u- •ı 

~-\ ~l ~E;~::t:~:~;:~~:t~:: 
VENUS PUDRASI Alman ve 
Ingiliz kimyagerleri tarafından 

en son keşfedilen yeni bir şahe· 

serdir. Bu yeni Venüs pudrasile 
pudralanan bir cild dünyanın en 
taravetli gU7.elliğini ifade eder. 
Hiçbir pudra VEl'\iJS pudrası 
kadar cildi mat tutup cazibeli 
~österemez. Sarışın, kumral, esmer 
her tene uygun renkleri vardır. 

lsnıine dikkat \re taklitlerinden 

\ 1 ~-""" hafazaya namzettir. 

~ptanıio ~a~larrn Harat Etsiri~ir 1 
.. .. ... ,.7.· -...ı-\. . • •• 

sakmıq.ız. 

.. i'5' ~"'- ;;~.. • 'A.. .... "?~.::-·.:•:-:.~-!-\'::.>J;~"'!· ~ 
... ~-.,,--.: ~T';~ .. • .... ·:· •••• :.·-.-..... · tt 

llZllN~~1!\J'S1'öiT:"!.·>:;.o.~.r..•.ı;'f:~.~f.:i-r.t:.~ ~~ . -~ '11.t!~ .. 'i\'r..)\~'.;'.·.·,;·::~..:11···.:;'.~i ii 
- "-!r',f?ı. ~ ~'l'. .. ·ı• .... ~~·: ... ,.,:,.·.,,: fli3 

. .,.... .......... ;,ş?-\·.''-:t." .. ,.t~ ;.•r;.f~~?·::"·:~ ~·:·:.::~:~~~~ .. ~, 
~-,:1.•IJ'" 'r.!f'.~~ ..... " ..... ı ...... ·-· ___ .._ - --

.~:>.~ • • •'!j.~~~=·": .•• •• • ... ::·:1:~ illıw•----------c ..: ..... ' ........... . . ]'!'!.·- •" ... ,... 

'\~\ ~~'I ·~<:{{~}~:.:.:-:·. ~:.: ~=\~ __ T_a_t_k_ş_· -k-.-.-d---
""" . l- ~·"".. .. . ... · :::·· 1r e ın en: 

(" t\~ '- J ti~?:·~·;·::::.':>~ lstnnbul Emniyet altıncı şubesin-

-~~~~~~~~ ~"-"-~~~\,~~ . \_~,~{~'f.~.~-~.-.:.:.~ ~:~~~~~~~~:E~!:~·~;~·~:~~ 
•"' \'1- ,·~r(").~-~ maralmın hükmU olmadığı ilan olu-

. ·~\,~ <~ nur. 

,. . .:{:i~i~. ·· '> ( Sc-~~ · !~ ,? ); Sarıyer tapu sicil muhafızlığından: -:~:- ~..,~ .. '!!:•-"': .. ~=,.t'.')".'. ~ x..~ ,. -o;~':~ 
·" .. -: 1 -·: ·' •• .... ,_. ··" •• tt , I.:.<-;·.· ~" Boğaziçinde istin yede Mahrout ça-

i!'·~· ..... : ... ·. ·:·· ......... ~ .. ··.·.: : .. A-:· • ~~=- .. . J.~~:;: ...... ' .. 
....... "' .. • ~ · · · · • .• • • •, ı .... ~ '!. ·ı•"'""· -:::-.::.~·. ··• · • ·~· vuc sokag· ında eski ve yeni 27, 29 ve ı;:,...t\J. • "• • ' • • • • ' • • • •"··.il,.\ ~~"'1.•~»'tlı''., ..,,:~.'ı~·<~.t.~~· I ' , •• • .. • •._· •J 
fw,!e., • • • • • • • "''. .., ..... , .,...,w~ 4.. . , 
_;,.~:; ~ ~ · · · • · • : · : · · · • ~;:-~........ . • ~· ' • " <.'·~ı:-=.~:~·~ .. ~:.':.':~~·rM? · .: · ·•· .; 31 N. larla müraklcam evvelce sa-• ' . "\.• ·. : :: ··i~t:·•:=J::."•"'•"-l":~-!,•.a·.::······ı,.ı'-~) .ı,jj}/).,{I. • • • • 

.... . . .. -~. -.;.\~:·:::.=:'~:;·:::·~i'"f~·._=F.=.:·~::·:·~~h~ _"(y..::.· ;. ::;~~~k::ı:r~~ ::ba:e;;5az;. ~:~~; 
T~DAVLJLDrN Ç[l(ilr-N P'A "'ANIZ. ' 1 ·ıÇB"ıR t t:. ~~ H kıt'a höcccte istinaden Manol oğlu 

cı ~ [TL~ Sili iL~RL[T MEZ Yankonun malı iken vefatı ile bir ne-

vy..Ç, BAtv.r.C ONU BAN 1( AYA y AT f Q. 1N1 Z fer kızı Manyoya ve Manyonu~ da 
"'ı: vefatl ile ana bir kardeşi Vasile kal-
,.. dığından bahsile tesçili istenılme e ~ 
~ ~E:l2 TOl2LtJ iZAl-fATI GıŞELEQ.IMIZOE:N ALiNiZ kt 

:-- "'I : ~ • ise de bu dükkan 90 tahririnde Yan-

~ ; ' 'OL ANT< r f)AN 1 / l"'Nt' NV ko kızlan Kiryakiçe ve Manyo üzer-
:</("j P".?: H f-..Jı J l:. l:S K U · · lerine kaydedilmiş olduğu gibi yine 

SiE\2.0 vA"A1.10Y. PALAS ALALrMcı 1 'AN 
"' K ııı.. • c. N 90 tahririne nazaran 31 N. ile mürak 

kam bu mülke münkalip veya mutta

G'ECELI - GUNDUZLU 

usküdar Amerikan Kız 

sıl ve mülkü Kiryakiçe ve gediği Ni

' 1 kola veledi Vasil ve Todora ait bir de 
L ıs es ı bakkal gediğinin mevcudiyeti anlaşıl

Mektep Eyliıl 28 inci Salı gUnü açılacaktır. 
Kayıt için Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9-12 ye kadar mü

racaatlar kabul edilir. Adres: Bağlarbaşı. 
Telefon: 60474 

Tabip alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden: 

makta olduğundan işbu dükkan hak
kında bu ayın 28 ci çarşamba günü 
tahkikat yapılmak üzere mahalline 
gidileceğinden bir hakkı temellUk id-
diasında bulunanların ellerindeki ve
sikaları ile birlikte keşif günü ma
hallinde bulunacak memura veyahut 
15 gün içinde Sultanahmette Sarıyer 
tapu sicil muhafızlığına müracaat ey
lemeleri lUzumu ilan olunur. 

Sahıbı: Ahmet t:min YALMAN 
Umuml Neşriyatı idare Eden: 

S. SALIM 
Ankara civarındaki müesseseler için iki tabip alınacaktır. İsteklilerin Gazetecilik ve Neşrıyat Türk Limitet 

şartlan anlamak üzere umum müdürlük sıhhat şubesine müracaatleri. 4124 Sırketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

• 

,. ., ., 
q:>4 

GÖZÜNÜ SEVDIGIM ZEYTINYAGI 
Dununla pEl&v mı ? Tath mı? Mayonez mi~ Pathcan do!ması -

pişirsem, salata mı yapsam ? 
Piyasada hayret ve dehfet uyandıran tenzilatlı yeni fiatlar : 

Tam 1-4 Litre Şişe 40 1 Kilo Tenekesile Kutu 90 
,, 1-2 " " 60 3 " ,, " 225 

" 1 " " 100 5 
" " " 375 

,, 2 ,, ,, 200 7 
" " " 525 

HASAN DEPOSU 
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Tatillerde çocr klarınızın f aideli arkadaşları 

Lira 4.25 

"BRAUNİ,, 127 

Lira 6.2s 

"BRAUNİ,, MİNOR 620 

Lira 8.2s 

"BRAUNİ,. JUNİOR sı.0 
"KODAK,, cihanşumul makinenin teminatı dır 

" K O D A K ,, markasını görünüz ve emin oluna.ıt· 

"VELOKS" kağıdına basılan kopyalar daha güzel ve d~taylı olur, sararmaı 
ve uzun zaman saklanır. 

·• \IELOKS.. kAğıdını israr ediniz ve kopyaların arkasında "VELOKS .. kelimesini arayınız. 

J<ODAI< ŞiRKETi - lstanbul - Beyo{flu,TDnel, Ensiz · Sokak No. 3 

-----•., 16 Temmuz Cuma QUnü 411 .. ____ aıı. 

P A N O A A H A BAHÇESiNDE 

Büyük SUN NE T düğünü 
M"NiR NURETTiN 
H cı .--.~ l y ~ -t 

' Bir çok numara ve sürprizler. Tel. 41065 ____ _, 

Devlet Demiryolları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Devlet Demiryollan istasyon ve katar işlerinde çalışmak üzere mü-
sabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A) Müsabakaya iştirak ede~ilmek için orta tahsili bitirmiş olmak; 
B) Türk olmak; 
C) Yaşı 18 den dun ve 30 (dahil) den yukarı olmamak; 
D) Bu sene için askere çağrılmamış olmak; 
E) İdaremiz merkez hekimleri tara~ndan yapılacak sıhhi muayene ne

ticesinde faal serviste çalışmıya ma ni bir gima arıza ve hastalığı olma
mak; şarttır. 

Lise mezunları imtihansız olarak 61 lira ücretle memur namzedi olarak 
alınırlar. 

2 - Müsabakada kazananlara muvaffakıyet derecesine göre, 61, 57, 
46, 43 lira aylık ve buna göre muhtelif vazifeler verilecektir. 

3 - Müsabaka imtiha.ını 31 temmuz 937 tarihinde saat 14 te Haydarpa
şa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, İzmir, Er
zurum, Mudanya işletme merkezlerinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat tarihi 30 temmuz 937 cuma günüdür. 
5 - Daha ziyade tafsilat alma& istiyenlerin işletme müdürlüklerine ve 

amirliğine ve büyük istasyonlarımıza müracaat etmeleri lazımdır. ( 4195) 

Istanbul dördüncü ict3 
ğundan: lstanbulda J{e.Jl Jf 
Sabunhane sokağında 20 :; 
mukim Meliha, Ayşe ve ,,J 
sudeye; ~ı 

Adapazan Emniyet 13ao~ 
lan borcunuza karşılık i~ 
Istanbul Kantarcılarda ~~ 
hallesinde §Crbetçl soka~-.... 
lu gayrimenkulUnüze eııı1~ 
rafından (2076) lira 1tıyP"~., 
edilmiştir. Bu husus içi.ıı ci1 
poru okumak için 10~ 1 
göre gönderilen davetıyeafl 
hmızm meçhul bulunJl'I ~et' 
geriye çevrilmiş ve bU . 
tebliğine karar verilmiştl~~ 

EhlivJkuf tarafından t,ıJ 

bıt varakasını okuma~ ~ 
bir itirazınız varsa tarı~cr' 
haren yedi gün ic;inde 1 biti 
ğine yapmanız lUzumu ~I 
geçmek üzere ilanen te 


