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S Kuruş 

ekillerimiz Moskovadan döndü 
Aras ve Şükrü Kaya 
Odesa yolile geliyor 

ekillerimizin bugün İstanbula 
lllU\ıasalatları gözlenmektedir 

Ruzveltin teklifi 
Ruzvelt Amerikalıları ic
timai tehlileeden tevakki

ye teşvik etmekte 

Vaşiniton: 17 ( A. A.) - M. 

~ ,, Rozvelt Ayan Meclisi reis vekili 
B. Barkley'e göndermiş olduğu bir 
mektupta şöyle demektedir : 

~Moskovadan bir glrUnUf 

Moskova: 17 
Radyo) - Tür 
iye Hariciye Ve 
ıli Tevfık Rüştü 
r;\s ve Dahiliye 

ekili ve Paı ti Ge· 
1 Sekreteri Şük . 
Kaya bugün O 
~a yolile Türki· 
ye hareket et. 
ı lcrdir 

Vekiller, Litvi
f ve diger bü· 

"k rical tarafın 
Sovyet hariciye komiseri Lltvlnaf odaatnda 

rlanmışlardır. BUyUk Şefin resmine bakıyor 
lstanbul : 17 ( Hususi muhabi· Dahiliye Vekilimiz ve Parti Genel 

"rn· d ) K 1. b' b Sekreterimiz Bay Şükrü Kayanın ız en - uvvet ı ır mtn a · 1 d ı 
yarın öğlede stanbul a olma an 

an aldığım malümata göre , dün 

oskovadan ~ :t" • ~ n Hariciye 

ekilimiz Tevfik Rüştü Aras ve 

muhtemeldir. Sanıldığına göre Ve-
kiilerimiz hiç bir yere uğramıyarak 
doğrudan doğruya geleceklerdir.-

Filistin Arapları 
ilistinin taksimine itirazediyor 

----~------·----------~ 
Küdus: l 6 (Hususi) - Filistinin 

ksimine istinat eden yeni rejimin 
"nı Üzerine yüks~k Arap komitesi 
vkalade bir celse yaparak bunu 
tnıiyeceklerini Alı komiserliğe bil 
irrniş ve birer beyanname neşret· 
İşti. Cumartesi günü bir büyük 
ongre aktederek Filistin, Arap 
rnaatlarile beraber Suriye ve Ira. 

a mümessillerini de davet edecek· 
rdir. Bütün kom~u Arcıp mt:mle· 
etleri Filistinin taksimine ifoaz et· 
işler ve bunu Filistin Araplığının 
hası yolunda bir teşebbüs say-
ıılardır. 

Milli müdafaa komitesi Fılistin 
kukunYn n ulıafoza ve müdt'faası 

in mill ti müttehiden çalışıııağa 
ilvet etmiştir. tahkik heyeti rapo· 
rıa karşı bir reddiye yazuak neş

tdecek er ve gerek İngiltereye ve 
r~kse komşu Arap devletlerine 
rııden müracaat edeceklerdir. 

Milli müdafaa komitesi Filistin 
cnçleri başknnı Abdulhamid Sai-
n . . 

rıayesctındeki son toplantısında 
ıliıtin mesel . . .. h. b. . 

esının mu ım ır ıs· 

1 
~~~selesi oldutun:ı M s :idi aksa· 

u u~ Arapların müdafa etmesi 
P dtığini ileri .,·· k . ~urere : 
Tahkık heyeti tekl"fl . . k t'A· . ı erının a ı 

en reddıne Fılistinde bir Yahudi 

devleti ve bir manda mıntıkası Arap 
devletinin kalbinde bir diken olaca 
ğına binaen bütün Filistin ve Şa~k~ 
Erden Araplarının Filistinin hakıkı 
istiklalini temine çalışmasına, Yahu· 
di muhaceretinin tamamile durdu· 
ıulmasına, Filistin Yahudilerine aka!
Jiyet muamelesi yapılmasına, raror 
da zikredilen müstena muamelenin 
reddine ve lngiltereden Filistin A
rapları hakkında adil bir siyaıı;et tat· 
bikinin istenmesine karar verilmiş· 
tir. Bu kararlar Filistinde neşredil

miştir. 
Filistinin taksimı aleyhinde 

yazı yazan Ellvia gazetesi bir ay 
tatil edilmiştir. 

Filistin Araplarının fngiltere hü 
kumetine gönderdiği Filistinde bir 
Yahudi devit ti tesisini rededen no· 
tası üzerine Ali Komiserin 7 Tem. 
muzdaki beyarıatı.filistinde bir res 
mi tebliğ ile tekrar neşredilmiştir: 

Ali Komiser hulas ten ( lngıl· 
tere hükümetinin ve sabık komi· 
serlerin Filistinde uzun senelerden 
beri Yahudi-Arap nizamdan çıkan 
müşkilattan memleketi kurtarmak 
için aldığı bütün tedbirler bir fayda 
vermedi. Arazi, hicret ve Arap· Ya· 
hudi ihtilfile hulasa edilen müşki1ab 

- Gerisi ikinci sahifede-

" Federal mahkemelerin yeniden 
tens:ki maksadile bu içtima devre· 
sinde IJir takım kanunl..tr vücuda 
gdirınerıin k,>ngrenin vczaifi dim 
ı~~imfon olJuğıına kaniim. 

Mektup şu ~urd 'e <levanı edi· 
yor : 

., Zannıma kalırsa Reisicumhu 
run ve vatanlfaşlarıınızın büyük bir 
ekseriyetinin gayeleri , eskiden ne 
iı1iyse yine odur. 

Mektup, memleketi içtimai teh· 
likt>den tevakkiye teşvik etmekte 
ve adli ıslahat kanun layihasının 
terkedilmesinin bütün mesuliyetini 
kongreye tahmil edeceğini ilave ey· 
)emektedir . 

Bu mektubun neşri , M. Rozvel
tin kanun layihasını her halde ta~sip 
ettirmeğe azmetmiş olduğunu gös 
termektedir . 
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BJDNIM 
Adedlerin dili 

yahut 
Bir çept açlıitmız -·-

Nevzad 8Uven -------
Medeni bir hayat süren insan

ların [ikinci bir gündelik ek
mek] leri vardır: ~azete. 

Doğuşu, tarihin· alaca karanlık
larında kaybolan gazetenin bugün 
vasıl olduğu tekamül akıllara dur
gunluk verecek bir dereceyi bul
muştur. Büyük bir ihtiyacın cevabı 

olan bu muazzam tekamül de gaze
tenin hakikaten ikinci bir gündelik 
ekmek olduğuna delalet eder. 

Bir milletin irfan seviyesi, me
deniyet derecesi bu ikinci ekmeğe 
karşı gösterdiği oburlukla da ölçü
lebilir .. 

Dünyayı idare eden bugünkü 
büyük kuvvetlerden biri halini almış 
olan matbuat, 1937 Paris sergisin. 
de'son günlerde açılmış olan pavi
yonu ile bugün vasıl olduğu teka
mül ve modern bir topluluğun ha
yatında oynadığı mühim rolu teşhi-

1 re çalışmıştır. 
Fransız matbuatının bu husus

taki neşriyatından • biraz reklam 
payı da ayırsak • Matbuat sergisi
nin bu işde muvaffak olduğunu da 
anlıyoruz. Bu sergıden bizim de 
alacağımız büyük dersler var. Bunun 
için de bizzat sergiyi grmeğe, ve 
yahut uzun boylu tafsilatını okuma
ğa hacet yok.. Sayıların dili çok 
açık olurmuş. Ben de size serginin 
istatistiklerinden alınmış birkaç a
ded vereceğim. Mukayese ve tah
lilini size bırakıyorum :. 

Fransız matbuatında [20,120] 
işçi çalışıyormuş. Bunlardan [4831 ü 
muharrir ve gerisi muhtelif matbu
at işlerinde çalışan insanlarmış. 

Fransız gazetelerinin gündelik 
tirajlari on milyon yediyüz binmiş. 
Bunun dört milyonu taşrada ve ge· 
risi Parista basılıyormuş. Bu gaze
teleri basmak için günde [960] ton 
gazete kAğıdı harcanıyormuş. 1600 
bobin vapan bu kağıdlar birbiri 
üzerine konsa 300 metre irtifaında 
olan Eyfel knlesinin dokuz misli 
bir irtifaa çıkarmrş. 

Hergbn çıkan bu onbir milyona:: 
yakın gazete, Fransada 30 bin in
san topluluOunda, yani şe4ir, kasa
ba, köyde okunuyor ve yedi bin 

Tunustaki 
bedeler 
apılan mukabil 
nümayişler 

Tunus : 17 ( A. A. ) - 14 tem
muz hadiselerini takiben dün akşam 
da bir takım hadiseler vukua gel· 
miştir. 15 kişi kadar yaralanmıştır. 

Saat l B de Doriot'nun fırkası 
olan halkçı fırkası bir toplantı yap
mış ve bunun sonunda bir takım 
alaylar tertibedilmiştir . Bunun üze· 
rine derhal mukabil nümayişler ya· 

1 

pılmı$fır . 
s .. at 19 da şehrin bir çok nok. 

1

1 

talarında ve Lilhassa umumi mt>sai 
konfederasyonu Linası y.:ı~ınında Lir 
takırn ar bedeler zuhur dıniştir. 

Bir barda sifonlar, masa ve san· 
daliy ıer dansetm iş ve bir kaç kişi 
yaralanmıştır . 

Spat 22 de yulilerden mürekkep 
bir ~p, b,ş zuhat askerine hücum 
etmişi bunlardan jkisi yaralanmıştır. 

ayet saat 23 de polis,umumi 
me konfederasyonu binası yakı· 
runda toplanmış olan ve dağılmak 
iste yen nümayişçilere hücum et· 
miştir 

Gece yarısı sükün iade edilmiş· 
tir. 12 kadar tevkifat vardır. 

Uzak Şarktaki hidise 
henüz sükUn bulmadı 

Japon meclisleri müzakerede 
~--~------·------------

Japon matbuatı ve efkarı umumiye 
si hadisenin kapatılması taraftarıdır 

Londra : 17 (Radyo) - Tokyo 
dan alınan bir habere göre beş Ja 
pon fırkası şimali Çine hareket et 
miştir. 

Bundan başka Korodaki daimi 
Japon ordusu da Şrrn;'\İİ Çine hare· 
ket emri almıştır. 

Tokyoda salahiyet menbalarının 
kuvvet le zannettiğine göre, Şimali 
Çindeki Japon ordusu başkuınanJa· 
nına yeni talimat verilmiştir. 

Tokyo: 17 (A.A.) Domei a-
jansı Japon ~umanda heyetinin Nan. 

kin hükumc:tinin harp hazırlıklannı 
yapmış olduğunu gösteren bir ta· 
kım kat'i del3ile malik bulundugunu 
bildirmektedir. 

Mezkür ajans Kanton ve Talyon 
fou'daki Japonların Çinli halkın has· 
mane hattı hareketleri sebebile bu 

şehirleri terketmekte olduklarını ha· 
ber vermektedir. 

Gazeteler, şimali Çin meselesini 

kat'i surette halletmesini hükümet
t en ıstemckte müttefıktirler. 

Tokyo: 17 (A.A.) - Fengtai 
yakınında Çın - Japon kıtaatı ara· 

sında vukuagelcn yeni müsademe 
dolayısile hariciye nezaretinde va• 

ziyet çok vahim telakki edilmekte
dir • 

Mamafih şimali Çindeki Japon 
garnizonlarının mümessilleri ile Ho-

pei ve Ghar eyaletleri meclisi mü
messilleri arasındaki müzakerelere 

devam edHmektedir. 

BOyük devletler cevap
larını ha 1 a vermemiş 

bul uror 

Hindistanda müd 
hiş bir tren ka 

zaşı oldu 

Kalküta : 17 (Radyo) - Dün 
vulria:ğefaa bir tren m•egd• 100 
kiıi örm~ ve 200 kişi yaralanmış· 

--~--------·-----------

--
İspanyaya sevk için Av 
rupadaki bir kaç devlet 
gönüllü topluyorl3r 

Alman ve ltalyan delegelerl Rlbbentrop ve Orandl Ademi 
MUdahele komitesi toplantısından çıkarken 

Bürüksel: 17 (HA.) - Prene hu 
1 

dudlarında beynelmilel kontrolun 
kalkması üzerine konünistler hükü-

eçnebi şehrine dağılıyormuş. 
Fransada on milyondan fazla 

aile bulunmadığına göre her gün, 
her Franse evine bir gazete giriyor 
demektir. 

Başka adedler: 

metçi ispanya için yeniden gönüllü 
devşirmek faaliyetine koyulmuşlar· 
dır. 

Müddei umumilik Lieg,de muh· 
telif yerlerde taharriyat yapmış ve 
- Oerlsl UçUncu sahifede -

tır. 

Varşovada · 

50 komünist tevkif 
edildi 

Varşova : 17 (A.A.) Polis 50 
komünist tevkif etmiştir. 

Bunlardan bir kaç tanesi çoktan• 
beri siyasi diriimlt>rdtn aranmakta 
idi . 

ı Polonya yahudileri 

Zulma maruz kalıyormuş 

Londra : 17 (Radyo) - Burada 
bulunan Yahudiler Polonyadaki Cıç 

milyon Yahudinin maruz kaldığı zul • 
mu protesto mahiyetinde olmak ü
zeıe bir matem günü yapacaktır. 

Bu gün de bütün Yahudi mağa· 
zalarının kapatılacağı ve hiç bir Ya· 

hudinin çalışmıyacağı söylenmekte
dir . 

Almanyada, [2637] gündelik ga. 
zete varmış, Bu gazetelerin günde
lik tirajı 19 milyon nüsha imiş. 

AN KARADA 
Almanyada 17 mılyon ai le vardır. .. ... 
Mu~~yese v~ tahlilerinize yardım 

olmak u<1:ere sıze, bizim matbuata 
dair de .birkaç aded vereyim: 

T~rkıyede çıkan gündelik gaze
telerın sayısı (40) dır. modern ma
nasiyle bunlardan ancak ontanesıne 
gazete adı verebiliriz. 

Bu (40) gazetemizin gündeli k 
tiraj• geniş bir hesapla yüzbinden 
çok değildir. 

Balkanlı komşularımızda bi le bir 
tek gazete bu mikdarda tiraj yap. 
maktadır. 

Bu adedlerden sonra Türkiyenin 
[ikinci gündelik ekmek] hususunda 
nekadar aç olduğunu anlamakta 
güçlük çekmezaıniz her halde •. 

Ankara : Temmuz ( Hususi muhabirimizden ) Ankarada sıcaklar 
oldukça şiddetli. Pazar günü asfalt cadde, serınlemek ıhtiyacında olan 
Ankaralılarla dolmaktadır. GönderdıOim reeım akfam Ozerı .. faftta n.,e 

çinde dolaşan genç kızlarımızı göeterp 



KEMALiZM'in 
ruhu 

ıı------------·-------------a ............ ,,.. ......... ._ .... 
1 , ______________________________________________ ...,, 

Yazan : ROM LANDAU 
Borsada <.. lım, satım İdman yurdu-T o-

ros 
\ngilizce " The Spectator ,, Mecmuasından . Dün borsada buğdayın kiiosu 

4-37,5 kuruş ile 4-75, arpanın 

kilosu 3 -50 kuruştan, yulafın kilo· 
su da 3-50 ile 3-6,25 kuruş ara· 

sında alınıp satılmıştır. 

Muhacirlere veri 
len muafiyetler maçı 

Bugün öğleden sonra şe
hir stadında yapılacak K

emal Atatürkün memleketi 
için neler yapmış oldu~unu 

tam manasile :görebilmek ve 

anlıyabilmek için Türkiyeyi ziyaret 
etmek şarttır. Kemalizmin yaşayan 

nümuneleri ile karşılaşınca insan dü
tünüyor : Acaba istikbalin tarihi Ata
türk'ün başarılarını faşizmin veya bol
şevizmin muhitlerinde yarattıkları 

muvaffakiyetlerden üstün tutmıyacak 
mı ? Sovyet Rusya, ihtilalden beri 
yirmi sene geçtiği halde, bu gün bi
le bir muammadır ve yapılan ten
kitler bir milletin tarihinde yirmi se
nenin hiç bir şey ifade etmiyeceği 

cevabı ile karşılaşıyor. Türkiyede inki
llbı geçiren memleket çok daha ka
rışık ve disiplinsizdi; buna rağmen 

Kemalin kurduğu inkilibın semerele
ri, bu kadar kısa bir ıaman icinde 
olsa dahi, mazeret göstermek lüzu
munu hissetmiyt>cek kadar bariz ve 
kat'idir. Atatürk ün başarıları İtalyan 
ve Alman liderlerininkinden çok da
ha:,üksektir. Bilhassa şurasını unutma
malıdır ki Atatürk istiklal savaşına 
giriştiği vakıt memleket harap olmuş, 
milli vahdet namına bir şey kalma
mış; iktisadi hayat tamamile ecnebi
lerin dine geçmiş ve hükumet idaresi 
hem bozulmuş ve hem de zamanın 
icabatından en aşağı yüz sene geri 
kalmış bulunuyordu. 

Atatürk'ün müstakil ve müteca
nis bir Türkiye yaratması hiç şüphe
siz tarihi bir başarıdır; fakat bundan 
daha mühim olan bir hakikat vardır 
ki o da Atatürk'ün Türk milletine 
yeni bir ruh aşılamış olmasıd•r, 

Bu husus bilhassa bir zamanlar 
dinin işğal etmiş olduğu .11ahada te
celli ediyor. Çünkü Kemal dejenere 
olarak bir takım batıl itikadlar siste· 
mi biline gelen dinin yerine tama
mile yeni bir mefhum koymuş ve bu
nu yaparken ferdin o dine karşı bağ
hhtına zerre kadar tecavüz etmemiş
tir. Ve yine bunu yaparken bilfiil ye
ni bir din yarattıj'ı zehabına kapıl
mak gibi bir megalomani gösterme
miştir. işte onun bu tevazuu kendi
sinin bolşevik ve nazi ihtilal reisle
rinden yüksek olduıunu ispat etmiştir. 

Modern Türkiyenin temeli olan 
Kemalizm ne yalnız politik ve sosyal 
bir sistem, ve nede sadece bir 
hayat felsefesidir. O. bunlardan daha 
fazla bir şeydir. Kemalizm Türkiye· 
nin modern ilim ve terakkiye açıl
ması, yeni senayi, yeni tahsil ve ter
biye demektir. Kemalizm ayni za
mand11 iş hayatına, kadere (ki bu 
müslüman hayatında çok mühim bir 
faktördür) ve kainat içinde insanın 
mevkiine yeni bir mana vermiştir. 

Kemalizmin ifade ve temsil et
mediti birşey varsa o da diktatör
lüktür. Elbetteki modern Türkiye 
çofrafi vahdetini, içtimai mevcudi
yetini ve bir millet olmasını Kemal 
At atürk,e borçludur; elbetteki Tür
kiyede onun yüksek tasvibieden geç
meden mühim bir karar alınamaz. 
Fakat cahil ecnebiler kendisinden 
diktatör diye bahsettikleri zaman 
Atatürk haklı bir hiddet ve infial 
gösterir. Ankara'daki parlamentonun 
mesaisi, Reichstag ve yüksek iaşist 
konseyi gibi senede bir iki defa 
toplanarak diktatörün · politikasını 
müzakeresiz ve münakaşasız tasvip 
etmekte!'\ ibaret değildir. Büyük Mil
let Meclisi her Gün toplanır, müna
kata eder ve kanun çıkarır. Fakat 
Kemalizmin en büyük demokratik 
hususiyeti parlimentodan ziyade ida
re amirliti telikkisinde görülür. Ata
türk takibedeceti siyasetleri kendi 
kendine kapatıp kararlaştırmaz, bi
lakis dostlarını ve vekilleri davet 
ederek kendileriyle birçok a-ece sa
bahlara kadar ~projelerini müzakere 
ve münakaşa eder. Yine bu kabil
den olarak arasıra küçük kasabalara 
ve koylere kadar uzanır ve oralarda 
yerli köylülerin, mektep muallimleri
nin ve it odalarının hiçbir tesir al
tında kalmayan samimi mütalaalarını 
dinler. işte bunun içindir ki Atatür· 
kün düşünceleri evveli hususi bir 
mecliste ve daha sonrada parlamen
toda münakqa edilmeden kanun şek
line pemez. Dahiliye Vekili Şükrü 

Kaya bir röriitmemis eanumda bana 
töyle de~ · 

«Son on dört sene içinde sıra
siyle hariciye, adliye ve dahiliye ve
killiği vazifelerini ifa ettim. Bütün bu 
müddet zarfında Atatürk bana bir 
defa bile kat'i bir emir vermemiştir. 

O bazı tavsiyelerde ;bulunmuştur, bu 
tavsiyeleri oturup müzakere ve mü
nakaşa etmişizdir; fakat hiçbir zaman 
bana şunu veya bunn yapmak emrini 
vermemiş ve vekillik işime asla ka
rışamamıştır. Vekiller heyetinin bütün 
diğer azaları da kendi sahalarında 
ayni şeyin vaki olduğunu size temin 
edebilirler." 

Benim kanaatımca Kemalizmin en 
mühim başarısı, batıl itikatların ve 
cehaletin melcei olan köhne ve yıp
ranmış imanın yerine Atatürk'ün va
zetmiş olduğu pratik dindir: içtimai 
hizmet, ammenin saadet ve refahı ve 
gayri şahsi işbirliği mefhumu. Bütün 
bunlar Kemalden evvelki Türkiyede 
bilinmezdi, çünkü memleket soygun
cu ve mürtekip bir memur sınıfı ile 
bir takım şeyhlerin elinde kalmıştı. 

Atatürkün memlekete ııoktuğn ye
ni rasyonalizm Türk vatandaşına ve 
bilhassa nüfusun büyük bir ekseriye
riyetini teşkil eden Türk köylüsüne, 
Bu güne kadar yabancı kaldığı kai
nat içindeki mevkiini ve kudretini 
öğretmiştir . Evvelce her muvaffaki
yetsizlik , bir tarlanın mahsul ver· 
memesi, bir ağacın yemiş vermemesi, 
bir hastalık hiç bir mukavemet gös
terilmeksizin. Türkiyedeki İslamiyet 

prensiplerinin tevekkül ve fatalizm 
ruhu ile karşılanırdı . 

Her muvaffakiyetsizliği mazur ve 
haklı gösteren " inşallah ,, kelimesi 
terakkinin en büyük manii ve tenbel
ler ile amelsizlerin nekaratı idi . Ata
türk Anadolunun çorak topraklarının 
ortasında yeni bir hükumet merkezi 
kurdu ve onun yanı başında her gün 
binlerce vatandaşın zi}'aret ettiği bir 
nümune çif tligi tesis etti . 

Burada hayretler içinde kalan köy
lü azim ve sebatın , bilgi ve çalışma· 
nın çorak çölü nasıl münbit toprak 
haline getirdiğini ve insanın esir ol
duğn tabiate nasıl hakim vaziyetine 
geçtiğini görüyor . 

Bu pratik buluş fatalist zihniyet· 
ler üzerinde pek mühim inkılap tesiri 
yapıyor . Bu suretle yeni bir insan , 
hayat ve iş mcfhnmu yaratılmış olu
yor . Türkiyede bulunduğum müddet 
zarfında benim üzerimde hiç birşey 

- Alman üslubundaki modern hasta-
haneler , mektep ve hükümet binala-
rı , ne de mükemmel planlı Ankara 
caddeleri - hayati şartların bu de
rece uygun olarak gösterdiği tahav
vül kadar icra) ı tesir edememiştir . 

Mamaafih Atatürk şeyhlerle imam
ların nüfuzlarını kullanmalarına mü
saade etmiş olsaydı bu eser meyda
na çıkamazdı . Türkiyede din Rusya. 
da olduğu gibi yasak edilmiyor, Al
mıınyadaki gibi düşmanlıkla karşılan· 
mıyor . Türk devleti vatandaşıa dini 
hayat fcsaliyetine hiç bir müdahalı>de 
bulunmuyor. Fakat Atatürk din nüfu
zunu , hayatta yeri olmıyan sahalar· 
dan ve kötii ruhlu şeyhlerin terakki
ye maai kıldtkları faaliyetlerden kal
dırmıştır . Bugün imamların faaliyeti 
cami duvarları içine inhisar ettirilmiş 
ve vatandaşın terbiyevi , mesleki ve 
kanuni haya tına müdahale etmesine 
imkan bırakılmamıştır . 

Atatürk'ün şahsan din meselesini 
münakaşa etmek istemediği görülü
yor . Bu mevzu hakkında kendisine 
gönderdiğim süallere ce,·ap alama
.dım. Kendisi bir materyalist olmakla 
beraber halkın ruhi ihtiyacını takdir 
eden ve anlayan bir adamdı: . Türk 
lisanını tasfiye etmek ve Türk tari
hinin köklerini bulmak hususundaki 
gayretleri de gosteriyor ki o, Tür
kün hayatını sadece rasyonalize et
mek ve garphlaşhrmakla iktifa et
mek niyetinde değildir . 

Kemalizm felsefesinde nasyona· 
lizm mühim bir rol oynamaktadır . 
Buğüne kadar bu nasyonalizm başka 
elemanların g: lgesi altında kalmış 
ve tehlikeli bir hll almak için vakıt 
bulamamıştır • 

Türkiyede karşılaştığım herkes 
Türk nasyonalizminin sulhperver ma
hiyeti hakkında beni temine çalıştı • 
Buna rağmen bana öyle geliyorki 

Maarifte: 
Nakillerini isteyen öğret
menlerin listesi vekalete 

gitti 

Şehrimizden başka tarafa nakil

lerini isteyen ilk tedrisat öğretmen· 
!erinin bir listesi , dün , Seyhan 
kültür direktörlüğü tarafından ve
kalete bildirilmiştir . 

Doğumhane yolu 
nun tamiri 

Eski istasyon yolundan doğum· 
haneye ayrılan yolun tamirine dün· 
den itibaren başlanmıştır. Ba yolun 
tamiri çok esaslı bir surette yapıla

caktır. 

Bir bekçinin evi 
yandı 

Toprakkale köy bekçisi Mehmet 

oğlu Süleymanın evi dün yanmıştır. 
Bt!kçinin kiiçük evini kurtarmak 

mümkün olamamıştır Yangının kas · 
ten mi , yoksa kazaen mi çıkarıldığı 

henüz malum değildir . 

Hayvan hırsız
lıkları 

Çiflikat köyiinde (Ceyhan) Is. 
mail oğlu Zeki ve Çandık köyünden 
(Kozan) Mustafa oğ'u Dedenin hay· 
vanı meçhul kimseler tarafından 

çalınmıştır. Jandarma şiddetli ta 

kibat yapmaktadır. 

= 

Muhaciı ler beş veya üç 
senelik vergi muafiyetin 

den faydalanacaklar 

Muhacirlere veya mültecilere 

b:-hşolunan muafiyetin tatbik şekli 
hakkında yeni bir karar verilmiş

tir . 

Seı best muhacir olarak kabul 
edilip istedikleri yerlerde yerlesen· 
lede, gerek serbest, gerek i~kan ka 

nunu mucibince hüku:net tarafından 
yerleştirilmiş muhacir olarak memle· 

kete kabul edilenlerden memur ve 
müstahdem vaziyetinde olarak maaş 
ve ücretle çalışan muhacirlerin de 
istifade edip etmiyecekleri tereddü. 

dü mucip olmuştur. 

Bakanlığın verdiği karara göre 
iskan kanununun neşrinden sonra her 

hangi bir suretle Türki}eye gelerek 
serbest muhacir olarak kabul ve ken· 
dilerine muhacir kağıdı verilmiş O· 

!anlar isteklerile yerleştikleri mahal· 
lin bir ve iki numıaralı iskan mıntı· 
kası olduğuna göre beş veya üç se· 
nelik vergi muafiyetinden istifade 

edeceklerdir, 

Kanun, muhacir sıfatını haiz o· 
]anların vergi muafiyetini mutlak su 
rette kabul etmiş olduğundan bun
lar ister memur veya müstahdem 

olarak umumi, mülhak ve hususi büd 
çelerden veya hakiki veya hükmi şa 
hıslardan maaş veya ücret .. lsınlar, 
isterse bir meslek, ticaret veya sa 

natla iştigal etmek suretile kazanç 
temin etmekte bulunsunlar mutlak 
sure\ te vergi muafiyetinden istifade 

edeceklerd ir. 

1 Yalnız muafiyet, kazanç, toprak, 

1 
yapı ve yol vergilerine münhasır ka. 

, lacak muvazene ve hava kuvvetlerine' 

1 yardım vergileri alınacaktır. 
Hükumetçe yerleştirilmediği yurt 

laştırılmadığı miilahazasile vergi alın 
ması cihetine ğidilmiyecektir. 

Serbest surette yerleşen muha· 
cirlere aid muafiyet başlangıcı yu 

' kandaki hükümlere mütenazır ola· 

rak bir numaralı iskan mıntıkasında 
serbest surette yerleşen muhacirle Türk nasyonalizminin bu mahiyeti , 

Türk silahlarının , Türk maliyesinin 
ve Türk sanayiinin ona başka bir ma· 
hiyet vermiyecek müddetçe d evam 1 

edecektir. 

rin aldıkları muhacir ~ağıdı tarihi· 
nin tesadüf ettiği yıl sonundan iti-

baren beş sene, iki numaralı iskan 
mıntıkasında serbest suretle yerle· 

Atatürkün icraatı da gösteriyor 
ki kendisine kalırsa Kemalizm idea-
lini nasyonalizm hudutlarının ötele
rine kadar tevsi -edecektir . Türkiye· 
nin meşhur Hariciye Vekili bana şöyle 
demişti : 

" Gerek Atatürk , gerekse ben 
oğrendik ki hodbinlik bir milleti pek 
ileriye gotüremez , her milletin saa
d eti için bütün miJleller camiasına 

karşı iyi hisler beslemek şarttır . Ve 
bizim en büylik siyasetimiz milletlerin 
kati refahına \'e anlaşmasına çalış

mak ve lıuna inanmaktır. Rüştü Ara
sın sözlerinde samimi olmasını ve 
Türk milletinin Atatürkün rehberliğ i 
altında hala geçirmekle olduğ'u ma
nevi ihtilfil ve inkılabın , Türkün ru
hunda her türlü tecavüz hiss:nin kok· 
!eşmesine mani olacak kadar kuv
vetli bir ahlak esası yaratmasını r.an
dan temenni ederim. 

( Daily Ekspress gazetesinin 18 
Haziran 1937 tarihli nüshasından : ) 

şenler için d .= üç sene ohıcaRtır. 

21 Haziran 1935 tarihinden ev· 
vel Türkiyeye gelmiş muhacirler bu 
muafiyetlerden istifade etlirilmi}'.e

ceklerdir. 

Ni~anlanma 

Memleketimiz gençlerinden nı

şanlanacaklarını yazdığımız dok • 
tor Nevzadla Doktor Bay O.sınan 

Hayri kızı Kutas'ın nişan törenleri 
dün gece Ordu evinde yapılıntş ve 

bu vesile ile parlak bir gard~nparti 
verilmiştir. 

orta ı mal JUnıncıı knllıolur 

) anın ıı- brd lı dtrl d oduıır 

Torosspor ile idman yurdu ara · 
sındaki resmi fikstürün ikinci devre 
maçı bugün öğleden sonra saat 17 
de şehir stadında yapılacaktır. 

Mübaşire hakaret 
eden bir kadın 

Yüksek Dolab mahallesinde 
oturan Eyub kızı Kiraz isminde bir 
kadın mubaşir Hüseyin oğlu Mah
muda hakaret ettig inden derhal ya 
kalanrak hakkında kanuni İcab ya 
pılmıştır. 

Esrar satarken 
yakalandı 

Tekekurbü mahallesinden İsmail 
oğlu Mehmet isminde birisinin esrar 
kullandığı ve sattığını istihbar eden 
zabita derhal takibe koyulmuş ve 
alınan tertibatla , Mt hmet esrar 

satarken yakalanmıştır . Mehmet· 
<len 21 gram esrar musadere edil
miştir. 

Dün şehirde hava , birgün ev· 
velki durumdan farksızdı . Gök yü· 
zü sisli ve hafif bulutlu , en çok fl 

cak da 34 santigrat derece idi . Ha -
fif bir rüzgar sabahtan gece yansına 
kadar devam etmişti . 

------·------
Ceyhanda 

Büyük köprünün 
inşası meselesi 

Göçmenlerin ev i11şaatı 
hazırlığına başlandı 

Ceyhan 17 (Hususi muhabiri 

mizden) - Ceyhan kasabasının en 
mühim eksiklerinden biri olan ve 
kasabanın iktisadi, zirai ve tüccari 
bakımdan ehemmiyeti haiz ve } ıl· 
laı dır gerek kasaba halkının ve ge· 
rekse köylüler halkının yapılmasını 
sabırsızlıkla bekledikleri, Ceyhan 
ırmağı üzerinde ve kasaba kıyısın· 
daki köprünün sondaj işi faaliyeti 

devam etmektedir. Öğrendiğime gö· 
re: köprünün ayağının temeli atıl· 

ması için ç ukııı u epey derin kazıla · 
cak ve hatta aşağıda çıkacak sert 

kayalar üzerine altlacaktır. 
Köprü kurulduktan sonra doğru 

ve büyük cadde açılacak ve bu cad · 
deden kasabanın dışaw:ından ba· 

kıldığı gibi köprü gözükecektir. 
• 

* * * Bu gazetenin İst anbul muhabiri 
Sabiha Gokçenin tek başına bir tay- G u· ·vEN Sigorta Kırmıt nahiyesi ile Soysalı kö-
yare içinde Dersim haıekatına işt ırak Sosye - yüne iskan edilen Romanya ve Bul-
ederek gayet sarp b ir dağa inerek tesl • garistanlı Türk göçmen~ kardeşlerin 
kırk kadar silahlı Kürdü esir aldığını SÜMER BANK ve 
ve hükumet kuvvetlerine teslim etti- EMLAK ve EYTAM BANKASI evlerinin Lir an evvel yapılması için 
ğini bildiriyor ve bu münasebetle Kurumud ur alakadar makam tarafından hazır-
Sabihanın bir şehit kızı ve Atatürkiin Güven' e güveniniz. Ve i Si- lığa başlanmıştır. 
manevi evladı oldugunu, tayyarecilik gorta larını z. ı güve nerek veritıiz . Göçmenlt-rin evlerine harcana· 
tahsilini Türkiyede ve Rusyada yap· Milracaat : U/Zlı .'ı rı lılı Sa r11 v cak kerestelerin satın alınması için 
tığını, son Kürt isyanında gösterdiği No: 11 A. Bebekli Kilise s::>kak bundan önce ilanat yapılarak müna 
fedakarlıklar ve muvaffakıyetler do- /' sta 1.. ı - ı ~ \ 63 
Jayısile en yüksek tayyareci madal- 1 82:2- 18- .~v kasa açılmış ve ihalesi 15 7 937 

yasını aldığını bildiriyor • im•••-•••••••••• gününe iken o güne kadar henüz bi r 

Telsis 
kanunu Uc 
Radyolardan alınac 

paralar için tarife 
hazırlandı 

Ankara: 17 (Türk Sözü m 
birinden:)-1 Ağustostan itib 
yürürlüğe girecek olan telsiz k 
nu hükumlerirıin tatbik sure 
teknik ve işletme işleri hak 
bir nizamname hazırlanmıştır. 

Herhangi neviden olursa o 
telsiz tesisatı (Harici antenler 
telsiz telefon alıcı cihazları d 
ve yedek kısımları sahipleri, 
Jetin u rıumi 

0

ve askeri emniyet 
a~ayişinin gerektirdiği hallerde 
di, mıntakavi veya umumi ol 

üzere Bakanlar heyeti kararına 
yanarak:! yapılcak talep üze 
bunları faaliyetten kaldırmaya 
muvakkaten hükumet emrine 
meye mecbur tutulmaktadırlar. 

aya 
ler 
rnill 

Herhangi neviden olursa o 
alıcı tesisata aid ruhsatnamele 
nizamnameye göre Bayındırlık 
kanlığı adına posta telgraf ve 
lefon umum müdürlüğü tarafın 

ayii 
liyeti 
şüşün 

irleri 

verilecektir. 
Memleket içinde oturmalan 

ayı geçmiyen yabancı seyyah! 
otomobillerindeki telsiz telefon 
cihazı için ruhsat almaya lüzum 

mıyacaktır. 

Harç ve Ucretler 

Türk deniz ve hava gemileri 

tayyarelerine verilecek telsiz t 
satı ruhsatnameleri için on beş 1 
ve iemi ve telsiz muhabereciler 
verilecek şehadetname için beş 1 
harç alınacaktır. 

Radyolardan alınacak ücret 
Bayındırlık bakanlığınca tesbit e 
miştir. Bir tarife halinde ta.s 
edilmek üzere bakaııleır heyet 
sevkedilmek üzered:r. Ücretler 
mali sene-nın birinci ayı içinde 
halli posta, telgrnf ve telefon id 

!erine verilecektir. Mali senenin 
rinci altı ayı içinde kendilerine 
satnaıne verilenlerden tam ve ik" 

altı ayı içinde verilenler ien yarı 

ret alınacaktır. 
Telsiz istasyonları vasıtasi 

neşredilecek ilan, reklam ve 
transmisyonlardan alıncak ücret 
hakkında da hazırlanmakta olan 

rifeyi Bakanlar heyeti yakında t 

bit edecektir. 
Yabancı elçilerle konsoloslar 

ve bu elçilik ve konsolosluk re 
memurlarından karşılıklı olmak Ş 
tiyle ücret alınol!yacaktır. 

Bir 
da 

------·------""'1 
· Filistin Arapları 

- Birinci sahifeden artan -

ancak taksim projesi hal ede 
ve bunun neticesinden Araplar· Y 
hudiler memnun kalacaktır. Fil" 
tindt: mesut yeni bir devre a 

caktır.] demektedir. 

Fili~tin Araplarının muracaa 

larile bütün komşu Arap hükume 
leri alakadar o\du ve Filistin 
beraber olduklarım bildirdi Mısır 
larda bunu ilgi ile takip ediy 

Yalnız Erden Emri, Emiri Abdull 

şimdiye kadar olduğu gibi bund 
sonra da Filistinlerin hayrına çala 
cağını söyleyerek lastikli bir ct va 

vermiştir. 

talip zuhur etmediğinden ihale gün 

geri bırakılmıştır. 

Kerestelerin 
sonra evlerin yapılma işi yine 
müteahhide verilerek İnşaata bat 
!anacak ve bu suretle kış mevsimi g 
meden göçmen kardeşler de evlerin 

girmiş olacaklardır. 



HAYATI 
Ucuzlatma yolunda 

----······· . . 
Genel idhalat rejımı 

ayat pahalılığı üzerinde tetkik· 
lcr Yapan Ekonomi Bakanlığı, 
nıilJi ekonomi ve milli korunma 

ınıından alınan tedbiı )erin de 
Pahalılık üzerinde müessir oldu. 
ner ıcesine varmıştır. 
Yeni genel ithalat rejimini tatbi
koyan amillerden birisi de, Celal 

~a.r'ın Kamutay kürsü.)ünden söy
ığı hu hakikattır. 
Yeni kararname ile gümrüğü a 

lılan maddeler nelerdir? 
Ham maddesi dışardan gelen 
ayiimizin, bu ucuzlamadan sonra 
liyeti ne kadar düşecektir? Bu 
Üşün hayat ucuzluğunda ne gibi 

irlerin görececeğiz? 
Bir sürü sual ki bunların ceva
~a ucuzlayan hayat, geli$en ve 
_ ıden kurulan birçok sanayi şube· 

ve hareketlenmiş bir iç pazar 
liycti vardır. 

* *" 
"•ler nekadar ucuzladı? 
_levha, yaprak ve sair şekilde 
ılıniş boynuzların 1100 kilosun· 
alınan gümrük 125 liradan 75 

aya; 

Harn gergedan boynuzu ve ma 
latı 100 kilosu :76 füadc.n 150 

aya; 

işlenmemiş Fil, Deniz aygırı ve 
rgcdan dişleri 100 kilosu 200 li· 
an 100 liraya; 
Balina kerniği ve çubuğu 100 ki· 
u 100 liradan 50 liraya; 
Bağa ve mamulib 100 kilosu 

O liradan 100 liraya; 
işlenmemiş ham kuş tüyleri 100 

osu 1000 liradan 500 liraya; 
levha ve çubuk, ve toz halinde 
atinin 100 kilosu 32.5 liradan 10 
aya; 

17 kilo ve onJan yukarı yaş de. 
in 107 kilosu 16 liradan 6 liraya; 

15 kilo ve ondan yukarıya 24 
adan 12 liraya; 
Tırşe ve ince şeffaf deriler (mücel
lere davul vesaireye mahsus) 100 

lo.su 250 liradan 150 liraya, 
. ipek mensucat, Fildişi, Bağa ve 
ır kıymetli madenlerle süslü deri 
kösele mamulatı 100 kilosu 0600 

adan 7000 liraya; 

Domuz derisinden marokenden, 
çekli, yaldızlı, kaba;tmalı ve ben· 
ri ziynet yapılmış Jeri ve kösele 
amulatı 100 kilosu 1200 liradan 
O liraya; 

Deri elbisenin 100 kilosu 1000 
adan 800 liraya; 

Kürk yapmak için marmor, mır
r, sincap kürkleri 100 kilosu 1200 
adan 300 liraya; 
Sansar, kakum, lutr, zerdeva, be. 

ve kırmızı tilki, köstebek ve sa. 
Postlar 100 kilosu 6000 liradan 

liraya; 

I Mavi, günıüşi ve siyah tilki 100 
osu 8000 liradan 1600 liraya; 

Dokuz ay müddetle dokunması 
lunrnıyan ve kamgarn sistemi iplik 
Pan YÜn iplik fabrikaları için 
0 nomi bakanlığının tayin ve tesbit 
tce~i mikdar ve şartlar içerisinde 

kilodan bir lira ; 
Sanayiin teşviki kanununnan fay 

lanan yünlü mensucat fabrikalarc 
gene Ekonomi bakanlığının ta 

il ve tesbit edeceği mikdar ve 
rtlar içinde olmak ve mecmuu mik 

•rı 650.00Q kiloyu geçmemek üze
.. ~ numaradan zıyade incelikteki 
l' .. •pliklerin, dokuz ay müddetle 
00 kilosundan bir lira; 

ile hangi maddeler 
nenisbettememleke 
te ucuz girebilecek? 

Hah örmeğe mahsus tura halin
de ipek ipliğinin 1000 kilosu 70 li
radan 15 liraya; 

Yalnız halis ipek ipliğinin lGO 
kilosu 1050 Jliradan 800 liraya; 

Yalnız şop ipliğinin 100 kilosu 
l050 liradan 500 lirayaı ananasının 
100 kilosu 50 liradan 40 liraya; 

Ziraat Bakanlığına merbut mü· 
esseselerce getirilmek üzere pamuk 
tohumunun yüz k'losu üç liradan 10 
kuruşa; tütün tohumu yüz kilosu 8 
liradan 10 kuruşa; keten, haşhaş, 

ayçiçeği, kapok tohumlan ve bun
lardan başka zeyti tohumlarının 100 
kilosu 4 liradan 10 kuruşa; sebze, çi
çek her nevi ağaç ve bu tarifenin 
başka mahallerinde adı geçmiyen 
nebatat tohumlarının 100 kilosu 20 
liradan 1 liraya. 

Çiçek soğanlarının 100 kilosu 
200 liradan 20 liraya. 

Vanilyanın 100 kilosu 390 lira· 
dan 200 liraya; yaş ağaç, fidan ve 
aşı kalemlerinin 100 kilosu bir lira
dan 50 kuruşa. 

Dikilmiş veya koparılmış taze 
çiçek kökleri ve aşıları 25 liradan 
2,5 liraya; peJesenkin yüz kilosu 135 
liradan 100 liraya. 

Külçe, levha, çubuk, yaprak bo 1 

ru halinde selıüloit galait yüz kilosu 
40 liradan 10 liraya. 

Yuvarlak ağaç mamulatının 100 
kilosu 3 liradan lon köşe 3.75 den 
80 kuruşa , biçilmiş veya yarılmış 
olursa 4 liradan bir liraya rende. 
lenmiş olanlann da 6 liradan 3 li· 
ray1. 

Parke tahtası ve kontr plak tah· 
taları yapıştırılmış olanların 100 ki. 
!osu 12 liradan 6 liraya. 

Yapıştırılmış folanlann 14 lira· 
dan 11 liraya. 

Ağaç traversi ve kaldırım için 
hazırlanmış ağacın 100 kilosu 3 li. 
radan 2 liraya. 

Rende taşları 100 kiloda 80 ku
ruştan 50 kuruşa. 

Bıçkı ve dester~ talaşı yüz ki
loda 180 kuruştan 100 kuıuşa. 25 
litreye kadar olan ağaç fıçıların 100 
kilosu 20 liradan 10 liraya. 

Yirmi beş litreden fazla olanlar 
7 5 liradan 5 liraya ağaç kalıbları 
yaz kilosu 60 lira~an 4_? liraya, de· 
ri veya muşamba ıle mu~ettep mo
bilye 100 kilosu 200 !ıradan 200 
liradan 200 liraya. . 

Ağaç bilardonun tanesi 200 lı· 
radan 50 liraya. 

Yaldızlı veya kabartmalı duvar 
kağıdı ve lmukavvaları 100 ki~osu 
36 liradan 20 liray.1 , dığerlerı 15 
liradan 10 liraya. 

Pamuk ipliği dört numara 28,75 
den 2,55 şe, 6 numara 3,83 çe, sekiz 
numara 5.~2 ye, on numara 5,74 
de on iki numara 10,64 de, on dört 
nu~ara 11,27 ye, 17 numara 41 ı;. 
radan 12,12 ye, 18 numara 13,82 

20 numara 14,89 za, 22 numara 
;~ 66 ya 24 numara 20,42 ye, yal. 

' ğ . 'ı·gv •1 62 5 dan 30 zarjüt 7,5 
nız a ıp ı ' 
liradan 50 kuruşa. . 

Kasarasız keten ipliği 25 !ıradan 
2,5 liraya, kasar keten ipliği 37, 
50 liradan 7,5 liraya · • 

T'"I gaz ve patiskanın safı ke-
tende~, olanının 100 kilosundan 625 

liraya yeı ine 150 liraya. d 
Kadife ve peliişün safi keten en 

olanının 100 kilosundan 300 lira ye· 
rine 100 kilosunundan 300 lira ye
rine 3 sug şi 7 l 00 lira. 

Büyük devletler c.evabl~ Asri sinemanın 
rını hala vermemışlerdır _____ .... ._ ... 

_ Birinci sahifeden artan -

birçok vesaik ve silah müsade~e 
olunmuştur. Taharriyata devam edıl· 
mektedir. 

Paris: 17 (A.A.) - Popoulare 
gazetesi, general Frankonun bey~ 
natını katiyetle tekzip etmektedır. 
General bu beyanatında Leon Blum' 
un Valansiyanın teşvikiyle. ls~~ny~da 1 
bir mütareke akdedilmesı ıçın_ bır 1 
kaç hükumetin ve bilhassa Amerıka
nın tavassutunu istemiş olduğunu 
söylemiştir. 

Salamanca: 17 (A.A. ) - Res 
nıi tebliğ Biscayt", Santander , As
turie ve endülüs cebhclerinde tüfek 
ateşi t'!ati edilmiştir. 

Leon cebhesinde pena salgada 
mıntıkasında ve T ağe cebhesinde 
Guadaloupe mıntıkasında cumhuri· 
yetcilerin yaptıkları hücumlar mu· 
vaff akiyetsizlikle_neticelenmiştir. 

Bir hava muharebesi esnasında 

altı düşman tayyaresi düşürülmüş 

tür. 
Paris: 17 (A.A.) - Bu sabahki 

nazırlar meclisinde M. Delüus, Fran
sanın Londrada lngiliz planına karşı 
alacağı vaziyet 
vermiştir. 

hakkında izahat 

Başvekalet müsteşarı M. VVilli
am Bcrtrand, öğleden sonra umumi 
mesai konfederasyonu münıessillcı i 
ile otel sahibleri mümessillerini ka· 
bul edecektir. 

Londra: 17 ( A.A. ) 
ajansı muhabirinden; 

Havas 

Komitenin bu sabah akdcdmesi 
mukarrer olan içtimaının tehiri baz.ı 
murahhasların henüz hükumetlerin· 
den talimat almamış olmalarından 
!eri gelmiştir. 

Talimat almamış olanlar meya· 
nında bulunan Fransız sefiri, arka. 
daşları namına içtimaın saat on altıya 
tehirini istemiş ve talep derhal ka· 
bul edilmiştir. 

-~~-----·------~~~ 

Dünyanın en 
büyük köprüsü 

----
Gopenhag : 17 (Radyo) - Da· 

nimarkada dünyanın en büyük köp· 
rüsü inşa edilmektedir. 

Köprünün ınşasını bir f ngiliz 
kumpanyası deruhte etmiştir. Tak· 
riben bir milyon iki yüz elli bin ln

giliz lirasına mal olacak olan bu köp. 
rürıün uzunluğu iki kilometreden faz 
la dır. 

1 Yayla gibi serin ve vasi salonunda bu akşam 

-1 
Heyecan ve sergüzeşt filmlerinin büyük kahramanı 

HOTGIBSONUN en güzel filmi 

korkunç süvari 
-2 

Heyecandan heyecana, meraktan meraka dü
şüren sevimli artist Timmccyin en büyük 

sergüzeşt filmi 

Kanlı çete 
Pek yakında? ..... Müthiş bir film ... 

8283 

YAZLIK sinemada 
BU AKŞAM K O M 1 K L E R K R A L 1 

( EDDt KANTOR ) 
· · t ms"ıl'ı olan ve Amerikalı haydutlarla Bu mevsimde göreceğınız en son e 
müdhiş mücadeleleri gösteren 

( GANGESTERLER ARASINDA ) 
ki müdhiş fılmde sanatın en yüksek mertebesine vasıl olmuştur· Mükem· 
mel ve orijinal bir _mevzu, pa~la~ v~ şahane bir mizansen velhasıl bütün 

filmlerin şaheserı olan bu fılmı butün sinema meraklılarına mutlaka 
görmelerini tavsiye ederiz 

Nazırlar meclisi, M. Delbun ta. 
rafından F ransanın Londra sefiri 
M. Corbine verilmiş olan talimatı 

tasvip etmiştir. 

Gelecek program : 

---------.mlll!ı Parisli Kız 
1 YÜZ SENE SONRA NELER OL l\CAk DEYi DÜŞÜNÜP V AKTINIZI 

==:: e 

Safi veya mahlut sun'i ipek men· 
suca tın 100 kilosundan 1050 liı a ye· 
rine 500 lira. 

Kauçuktan don, gömlek, göğüs 
lük, eldiven, banyo başlıkları, kasık 
bağı, buz kesesi, prezervatif, emzik, 
halka, sünger. ham~m kesesi ve sai 
renin 1on kilosundan 100 lira ye· 
rine 70 lira. 

Çadır imaline ve eşya örtmeye 
mahsus muşambalardan yalnız lis· 
tikli ve katranlı olanların 100 kilosu 
9 lira yerine 9 lira yerine 6 liraya, 
mihenk ve bileği taşının 100 kilosu 

işlenmemiş olanından 100 kilosuna 
3.25 lira yerine 1 lira ; işlenmiş ola
'nından 7.50 lira yerine 4 lira . 

Yalnı~ Portlant tipinde beyaz 
çimento ve yaln z n·ağnezyumla ve 
alüminli çimentoların 100 kilosu 60 
kuruş yerine 30 kuruşa ; 

Levha ve yaprak halinde mika· 
nın yüz kilosundan 180 lira yerine 
100 lira ; 

Ayna ve mağaza camlanndan 
fasatsız olanların sathı 2,5 metre 
murabbaına kadar olanların 100 
kilosu 13 liradan 10 liraya ; 

Sathı 2,5 metre murab" aı ve on
dan çok olanların 100 kilosun\!an 
20 lira yerine 15 liraya : 

Sathı 2,5 metreye kadar olan 
ayna ve camlardan fasatalı olanla· 
rın 100 kilosu 22 liradan 17 liraya. 

2 5 metre murabbaından fazla , 
olanlann 25 liradan 20 liraya, ront · 
ken cihazına mahsus müteşehhip 
ampullerin beş kilosundan 20 lira 
yerine bir lira . 

Fiiiz , miner demir cevherinin 
yüz kilosu 10 kuru,tan bir kuruşa ; 

Riyanola'nın tanesi 600 liradan 
150 liraya , maı ivelalı orglar ve 
)atamaların beheri 100 liradan 50 
liraya. 

Pubıı kuyruklu piyanoların tane· 
si 275 liradan 75 liraya ; üç çeyrek 
kuyruklu piyanoların tanesi 337.5 
liradan 100 liraya ; tam kuyruklu 
piyanoların tanesi 400 liradan 125 
liraya , küçük boy kuyruksuz pi ya· 
noların tanesi 80 liradan 50 liraya ; 
püyük boy piyanoların tanesi 140 
liradan 75 liraya . 

Bunlardan başka harg , flüt tem. 
pal 1 ve diğer musiki aletlerin güm
rük resimlerinden mühim mikdarda 

1 
indirmeler yapılmıştır . 

Bayanlar ! Baylar ! 

Meşhur lsvıçre saatları gibı dunyanın en 
küçük • modern , guzel • şık , portatif ve 
sağlam. 

/ı-luwe t : 

Hern1es 

YAZI 

MAKİNESi 
ahmz 1 

Rı <Z ."in/ılı Saray 
ıPosta kutusu 95 ) ( Telefon No. 265 ) ı 

5-30 8305 ----·----
~ - ~~~~~......, ......... ~~ ....... ~ ....... ._.~ 

Petrol , b nzin ve petrnl müş 
taklariyle işleyen motörlerin 100 ki· 
losu , 30 liradan 20 liraya . 

Değirme:l makineleri ve hamur, 
makarna , şeker , sucuk ve sair yi 
yeceklerin hazırlamasına mahsus 
makineler , buz makıneleri , taktır, 
tasir ve tebrid makineleri , şişeleri 
yıkayan ve doldurnn makinelerle 
vinçler , kavurucu va ögütücü maki. 
ne'er , etüv nıakinelerİ , çamaşır 
yıkama makinelerinin 100 kilosu , 
tamamının sikleti 50 kiloya kadar 
olursa 50 lira ynrine 8 liraya ; ta· 
mamının sikldi 50 kilodan 150 ki
loya kadar olursa 25 lira yerine 8 
ve beşyüz kilo ile ondan yukarı olur 
sa 10 lira ycı ine 8 liraya . 

Pirinç yağıııın 100 kilosu 7,5 
liradan 4 liraya ; 

Sanayie mahsus vernikli mlistah 
zar yağlardan beş kilo ve ondan 
yukarı kablarda olanların yüz kilosu 
12.75 den 2 liraya ve arseniğin 100 
kilosundan alınmakta olan 15 lira 
gümrük resmi 5 liraya ındirilmiştir. 
Bu lndlrmeıtfrın geniş manası 

f lk Lakışta bir çoklarımız l·elki 
bu indirmelerin geniş manalarını 
kavramakta tereddüJ edeı iz : Güm· 
rük resimleri indirilen maddeler ana 
ma ldelerdir . Bu maddeler memle· 
kette kurulmuş olan bir .;ok sanayi 
şubelerinin 1 anı bir inkişafını sağla
yacak , yeni bir çok sana) i şübele· 
ıiniıı kuruluşuna imkan verecek , 
lm sanayi şubelerinin mali> etim ucuz 
latacak ve dolayısiyle hayat ucuzlı. 
yacaktır . Yeni sistem dolayısiyle 
gerçekleşmesini beklediğimiz seri 
hadiselerden , memleketi çok alaka
landıran sonuncularını gelecek ) azı· 
larımızda tahlil edeceğiz . 

GEÇiRMEYiNiZ pek yakında bü' ük fedakarlıklar mukabilinde 
getirtmeğe muvaffak olduğemuz 

100 sene sonra 
Dünyadaki bütün olacak şeyleri Yazlık Sinemada tafsilatile g~~;;ksinizl 

Belediye Reisliğinden gönderilmiştir : 
(Dünden artan) 

h Ormanların han.talanm, orman idaresi Madde 50 - Umuma ma sus 
yapar. Bu iş için dahi miiesscselerden masraf istenemez · 

İkinci Fasıl 
l mıımıı malısırs ormorılamı iJare i t e l.oru11ması 

Madde 51 - Umuma mahsus ormanların idare.)i ve korunması ' bu 
kanun hükümlerine göre bunlara sahih olan müe~seselere aiddir. 

Madde 52 - Umuma mahsus ormanların korunması bu müesseseler 
tarafından scçilıp orman idaresince kabuı olunan bekçiler marifetile temin 
olunur. Vüs'ati 1000 hektara kadar olan ormanlar için hir bekçi tayini 
mecburidir. Daha g niş ormanlarda her bin hektar ve küsuru için birer 
bekçi ilfıve ve beş bekçiye bir bekçibaşı ve 5000 hektara varan saha için 

· ı M""h dis veya fen aynca bir mühendis veya fen memuru tayın o unur . u en _ 
O U M""d"" ı··ğ·· "ddir Bunların ucret ve meınurunun tayini nnan mum u ur u une aı · 

maaşlarını orman sahipleri öder. 
35 3

6 41 
Madde 53 - Devlet ormanlarına aid 24, 25, 2c, 28, 33, • • • 

ve 42 nci maddeler hü~ mü umumi ormanlarda da tatbik olun~ •
23 

.. .. 
Madde 54 - Umumi ormanlarda Devlet ormanlar~n~ 81• uncu 

maddede yazılı şeki!de istifade edeceklere izin verme s~la~ıye~ bu ~rm~n· 
lara sahip olan müesseselerin salahiyetli memurlarına aıddır · nca mu: 

1 O U M .. -' ·· 1- ~ ·· - bu ormanlara zarar ge)mP.mesı esscsc er rmon mum uuur ugunun . . d .. . 
bakımından bu nevi istıfacielerin tahdidi veya tanzımı yolun a gosterec~ği 
tedbirltre riayete mecburdurlar. b d l t "f · · 

Madde 55 - Umumi orman sahipleri icabedeı se e e an esını 
kendileri yapaı lar . 

Üçüncü Fasıl 
/ slrtme te ımar ı slerı 

Madde 5o Umumi ormanları ya sahipleri işletir veya işletn1eyi 
başkasına verebilirler. Ancak bunlar orman id~resi. ta~~fından p:rasız 
olarak tanzim edilecek amenajman planlarına gore ışletılır · Bu planlara 
riayeti idare kontrol eder . . . . . 

Madde 57 - Umumi orman sahiplen orman ıdaresının nezareti al. 
tında ve gostereceği şekilde ormanları imar etmek, vasıflarını yükseltmek 
ve ormanlar içinde mevcud yaylak, kışlak ve mer'a haklarının istimaline 
halel vermemek şartile orman sınırları içindeki açık ve yangın görmü; ve 
seyrekleşmiş kısımları ağaçlandırmak vazif_esilc mükelleftirler. 

Madde 58 Bilumum masraftan varıdatından mahsub edilmek ve 
v.ıridat fazlaları kendılerine veri im ~k üzere! sahihlerinin teklif ve rızalan 
üzerine bu kabil ormanlann korunmaları , fenni idareleri ve işletilmeleri 
orm<n idaresince deruhte olunabilir. 

Madde 59 - Um ı mi ormanların toprağı ile birlikte şahıslara veya 
müesseselere devir ve temliki icra Vekilleri Heyetinden izin almağa bağ
lıdır . 

Dördüncü Kısım 
Vakii ormanlar 

Birinci Fasıl 
J ll~ıf ormanl.arın ıdarclt:rı ıe tıibi olac.agı lıukümfer • 

Madde 60 - Evkafı sahiha ormanlarile hukuku tasarrufıyelerı mevkuf 
8303 - Sonu var -



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fi} atı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
K. -- s. K. s. Kilo 

l<apımalı 
., ı~ -~ -pamuk -

Piyasa parlağı ,, - 35 - 36,50 
Piyasa temizi 

" iane ı 

iane 2 
Ekspres 

Klevlant -.~6 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 -Siyah 

1 

----- ÇIGIT 
Ekspres 

ı -ı iane 
Yerli "Yemlik,, 

--ı .. "Tohumluk,, -
:-ı U B U B A T 

Bu~day Kı brıs 
- - - --ı- -,, Yerli 4,37 ___ _4.75 --- --,, Men tane 

°"Arpa 3,62 ---- Fasulya -
- Yulaf - --- --- - - -- ----

Dclıce 
-- -

Kuş yemi - -----
Keten tohumu 1 

-
- -- ----- --Mercimek 

Susam -- , ______ 
~ .. 

UN -
1 

Dort yıldıı. Salih 1 725 
üç -625 ---

1 ,. ,, 1 ... - -650 :s ~ ' Dört yıldız Doğruluk 1 

~ ~I üç ,, " ' 
- 625 

ö -=ı Simit " 1 : ---
- c;ı ·- > D&rt yıldız Cumhuriyet .ı.ı: ::ı 

~ ~, üç .. ,, ı-625 

Simit .. 1 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
17 I 7 / 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

:;antım Poıe 

Hazır 1--6_1~ 
-1...ireı :-1-196 Rayişmark Temmuz vadeli 6 166 Frank ( fr.rnsız ) ,-20-160 - 6-1 66 B. Tcşrın vadeli Sterlin ( in~ iliz ) ı 627-ı-oo 

5-ı 77 Hint hazı r 

- 12( 02 
Dolar ( Amerika ) 1 79 -: 051 Nevyork Frank ( İsviçre ) 

-----------------------------------------------------. 

Akdeniz KarataşAltun
kum Plijı açıldı 

Her türlü konföıü haiz, usta a~çılar tarafır.dan ih2ar edilen nefis yemek 
ve mezeler, her türlij içkiler ve buzlu m<'~ıulat, h)r.ak rnlaıı, l urn~i ya 
taldı odala r,fia tla ıd al d kc l ul t 1n ı z dı ıcct c'e ucuıcur. 

lst i ı aht ) eı loi aile H l ekar laıın ) fılui ayrılmıştır. 
Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumarte~i günleri saat 

' 

16 ca Oı odıb k ci\a ı 1 c!a Kola}lık evi ;-· ıii rcın 1 U! U!İ hıqcr. la lcıe- ı 
ket etmektedir. 8194 H. 31 

=--------------------- --=----------==------------._, ....... 

TürksözO 18 Tt'mmuı 1 

~ı-----• -~ı· Devlet demiryolları 
• • • • • • na İşletmesinden : 1 

T U R K S O Z U Adana gar ve şehir ista 
rındaki idare mebanisinin h 
kurlarının idareye ai t emme 
nesile temizlenerek ş~hir h 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llaA nlar Rek.lam. bir.~icareth~- l 
n ~nın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla-1 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan l 
Türksöziine veriniz . 1 

Renkli işler r~n~~n~:v; 
türlü tab şlerinizi ancak Türksözii
niln Oto atik makinalat!~da yap tı-

rabilirsiıı . z. ı 

C l• ı d 1 er Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

T blar Resmi evrak, cedveller, defter· a ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Kl·,ıap'aır I:se --leri nizi Tür~< - 1 ~~zeteı~r Tii:ksözü mat
l 1 e sôzti nıatbaas ı a ı,~ ı ~ q\ı,C ~ baası"Türksö-

bast ı rınız . temiz bir tab nefis bir 1 z 'ind c:ı,,başka her b3yda g :.-tzete,n1 ~ c
c il d içi nde eseri ., iz d ıh a kıy m e He ne - , nı u a , t a beder · 
ceklir . 

TORKSÖZÜ 
K :ğ a t piyaEa5ıntn tereffii 'ine rağmen aldığı bii

: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 
............................ ,..liim ...... ı~e:::z~+~·:ırE~~zcıım ..... ~!&iitmll ...... .,,:V'Fl:Z.mlilP~·c:wı-=:r:111 .......... 

nakli bir sene müddetle müt 
verilmesi aç ık eksiltmeye ko 
tur. 
Eksiltme 29- 7-937 pazart 
saat 1 1 de Adana işletme bi 
yapılacaktır . 

Beher çukur un tahmini üc 
lira olup ayda asgari 25 çuk 
mizlen eceğine nazaran muvak 
minat parası 67 lira 60 kuruş 

Bu işe dair olan şartna 

mukavele projeleri Adana yol 
müfettişliğinde rarasız olarak 
rülebilir . 

isteklilerin 2490 sayılı kan 
yazılı vesaikle bt>raber muvakk 
mina t parasının veznemize yatır 
ğıııa d::ı ;r ma l l>ımı hanı il en t' k 

giin vı· .s:ı atın la hazı r hıılunın 

8291 6 - 10 16 18 

100 sene sonr 

filınini m!..ltLıka görün 

----------------------.. 
1 __ B_EL_E_D_iY_E_iL_A_N_LA_R_ı __ ı ı Siyah 

ı ' • '. 
.. -, ·... .. J t 

/~··'1.. ... ... .. _, . ~ .. 
• 'i 

1- Belediyeye ait hükumet civarında 59 numaralı yazıhane 160 lira be 
delle arzuhalcı Ali Haydara ihale edilmiş iken şartname ahkall'ına riayet 
etmediğinden ihalesi feshedilerek yeniden açık artırmaya çıkarılmıştır . 

2- Mezkiir yazıhane mayıs-938 sonuna kadar icara verilmek üzere 
22- temmuz- 937 perşemb~ günü saat on beşte belediye encümeninde 
halesi yapılacaktır . ı 

3- Teminatı muvakkate 12 liradır. 
4 - Talipler şartnameyi görmek üzere her gün muhasebe kalemine ve 

ihale ~ünü teminatı muvakkate makbuzile belediye encümenine müracaat ..... 

lan ilan olunur. 8294 6- 10- 14- 18 

-----------------------------------------------------
Algopan , Algopan ... 

Baş, diş ağrılarında nezle ve sovuk algınlığında muannid sinir iztirabında 

en iyi deva Algopan dır . 

AJgopan bu hastalıkları,rahatsızlıkları alır koparır ve atar . 

Yalnız ve musırren Algopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur. 
Her eczanede bulunur . 26 8966 ;_. ___________________ ~ 

~-._.----~ 

1 

1 Bira 
DA 

Geldi!.. 

Her depoda, her yerde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu l>esleyici sağlık koruyucu 

içiniz ! . Her yerde israrla arayınız. 
ADANA ACANTASI : 

Rıza Salih Saray : ( Telt!fon No. 265 ) 
(Bebekli Kilise sokak No: 11 A) ______ 72=1__..,_,,_ _________ .,._ ______________________________ ----~a-__,....., __ ____ . ____ _.. ..... ~- -~~------.,,,_,,_,.,_.,.__""""""' __ ~------~ 25-26 8206 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimeJinden istife: de ediniz 
Redyo aksiyotesi bütün ciünya kaplıcalarınınkinden 

yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Kaıaciğer ve mided~n 
muztarip olcnlarla Cil t hrsta 1 ·ğı olcnlcr rtutl<ka lu ılıca)a gelmelidirler. 
Seneleı ce çocuğu •)'n <>)Cn 1ar K t dıdi fa1ıı a rıın ln feyz:nd( n müstefit 

ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardır 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı y~rıya tenzilatlıdır 
Fiatlar şunla r· Kuruş 

dır : 200 Bir gecelik 

otel oda:.;ı 

125 Bir gecdik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 İkinci " 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alını 

30 Hususi banyo } Bir kişi Ücreti günde 
15 Umumi ~ · 

" ~ iki def aya kadar • 
Yazın Çiftehana gelmiy~nler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek" 

tiğiniz iztirabı unutmayuıız.8264 19 

' 1 VİKTORYA 
Bisiklet ve Motosik

letleri 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

ına 'ı lı r 

Müracaat : · Rıza Salih Saray 
(Telefon No: 265) 
(Bebekli kilise sokak No: 11 A) 

11-26 8286 
____________________ .__ ___ ________________________ __ 

D. Demiryolları Adana İşletmesinden : 
Aylığı beş lira tahmin edilen Adanaşehir istasyonundaki 16 No.l 

Antrepo bir sene müddetle kiraya verilmek üzere artırmaya konulmuş v 
artırmanın 8- 7- 937 tarihinde yapılacağıiian edilmiş ise de talip zuhur 
etmediğinden açık artırmanın on gün daha temdidine karar verilmiştir. 

Artırma 19 temmuz 937 pazarttsi günü saat 10 da işletme müdür 
lüğü binasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 450 kuruştur . 
isteklilerin 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesa" 

ve muvakkat teminatın Adana veznesine yatırıldığını s,rösterir makbuz ile 
vaktında artırmada bulunmaları . 8315 13- 14 - 16- 18 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

--~-.-·-----~------·------

Kayanelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimya~ er lrrin tlile olcuıular bir kristaldı 

F enrıi cihazlarla, raylaı ın lızerinde vagonlaraakıtı'ır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su dt"ğil, sıhlıat ve gürbüzlüğün ik-;iridir 

Gazozlarını alırkrn şişelerdeki kırmızı Kayadeleu 
ta palarına dikkat ediniz. 

Kaya delen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıaır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 83 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbau 


