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Çin - Japon hadiselerıinin içgüzü Türkiye, lran, Irak, ve Afganistan arasında 

JAPON CASUSU Asya Misakı Tahranda 
General D' Ohihara gene dün imzalandı 

faaliyete ~i geçti ? 
Beş Çin vilayetinin muhtariyeti için 
hazırlanan gizli Planın tatbikine 

girişildiği anlaşılıyor . 

1 
Uzak Şarktan yine harp haber

leri gelmeye başladı. Japonlar! 
Çinlilerin Pekin civarında kendi 
kıtalarma taarruz ettiklerinden 

Fiyatların 
kontrolü 

İktısad Vekaleti çimento fiyatlarr 
nı ton ha;:ma iki buçuk lira indirmiş
tir. Şimdiye kadar .tonu yirmi liraya 
olan hu madde bundan sonra fabrika
larda on yedi huçuk liraya ı.atılacak
tır. Dükkanlardaki satış da on sekiz 
liradan fazla olnııyaraktır. Hatırlar 
da olduğu üzere gene Vekalet. geçen 
ısene çirnento fiyatlarmcla beş. altı li
ra kadar tcııziliit yapmı§tt. - Bundan çıknn mnna. ~udur ld hü-
kumet bir taraf tan yerli fabrilmları, 
)'erli !nnrırii ~iimrü!. tedbirleri ile 

lııııılıiı. lliN111ııı..., ·e edirQr; falwt diğer taraftan 
i • wlatın maliyet fiyatlarını 
I 1 'fı ' •' ~ tton.J rck miistcltliklerirı mcnf a-

9'l.r:!Nlf9Jl1''mf<an buldul•ça lwruyor. 
Ç ' fiyatlarının hu suretle 
M~~ _ dalıalesile indirilmiş ol-

1'9~~lllll:ı..:ı · 
1 lahalenin fa~ r ah olduğu 

bahsediyorlar. Arada çarpıtmalar 
olmuş. Yüzlerce kişi ölmüş. Ara-

Amerika curnurreisi B. Ruz\'elt 

ıı111111ıııııı11111tl' ' ' 1 ııı1111ıııııı11111ııg 

)Atatürk( 
J ile Amerikan i : = l Cumurreisi ) 

iRoosevelU 
~ ~ 

i Arasında samimi l 

Dört memleketin müşterek menfaat
lerini alakadar eden bütün beynel
milel ihtilaflar çıktığı zaman beraber 

karar verilecek 

Muahede Milletler Cemlyetind 
tescil edilecektir 

Tahran, 9 (A. 
A .) - Pars ajan· 
sı bildiriyor: , 

Türkiye Hari- ' 
ciye Vekili Dok • 
tor Tevfik Rüştü 
Aras, İran Hari• 
ciye Nazırı B. Sa· 
mi, Afganistan 
Hariciye nazırı B. 
Faiz Mohammed 
Han ve Irak Ha
criiye Nazırı B. 
Naciyülasil bugün 
ademi tecavüz 
muahedesini im
za etmişlerdir. 

Muahedenin bi 
rıncı maddesi , 
akid memleketle
rin iç işlerine mü
tlak surete a -

demi müdahale 
ve ikinci madde 

Jlarici c Vcldlimi:. ,Jof.-tor frm 7'u1ıran<ln İrnrı 11111-ici· 
·e J czfri JJ. nmı ılc 

k al' sanıri oldu""\Klu .de g(i·teren 
bir iba.di cdir. Eger çimento fabrika
ları kenöi liallerine hırak'ıhnı.ş olsay
dı hiç ~üphe ) ok ki hu türlü fiyat 
tenziJini onların lfıtfundan beklive-

..mezdik . .B~lki de fabrikaların hirlc;e
rek ~imento u ton ha~ma birkaç lira 
daha artırdıklarmr grirecektik. 

1 
bir mektuplaşma \ 

. . Amerikan Cumur ~ 
G<?ncrrrl Dolıı lwra ı lc arrılnrmdn ben· • • • § 

müşterek hududlann tecaviiz:den 
masuniyetine riayet hakkındadır 

Üçüncü madde, dört memleke -
tin mlişterek menfaatlerini C\13kadar 
eden bütiin beynelmilel ihtilafla:da 
istişareyi ve dördüncü madde de, 
harb ilam, ilan edilmeksizin İ:ş~al 
ve mütearrıza taarruz hareketlerin
den istinkafı derpiş etmektedir. 

Yedinci madde, diier iıkid mem 
leketlerden birindeki müessesaU 
devirmeği istihdaf eden teşekkülle• 
rin jhdasma mani olunacağı hakkın· 
dadır. 

ASIM US 
( Sonu: Sa. ,5 Sü. 5) 

zerlik bulurıan ml!~/ıur ln~li:: casusu t r eısı memlek~.ti1?!-ıze ( 
Lm·rens gelmek, Buyuk i 

" -
(Sonu: sa. 4 Sil. 4) : Onder' le görüşmek J 

Sekizinci madde, bütün ihtilaf
ların muslihane bir surette halledile
ceğini ve dokuzuncu madde de mu· 
ahedenin akid devletlerin Milletler 
Cemiyeti paktından mütevellid ve• 
cibelerini tenkis etmiyeceğini bildir· 
mektedir. Taksi ücreUerini .Yüz

de 15 noksan veriniz 
Şoförler antre ücretlerine 

itiraz ediyorlar 

(Ya...."'181 ~ ncı Bay/ada) 

Yaz ili vemiz 

J arzuzusunu besliyor\ 

Ankara, 9 (A.A.) - Ahiren 
Türkiyede bir Amerikalı tarafından 
alman filmi seyretmiş olan Amerika 
Birleşik Devletleri başkanı f ranklin 
D. Roosevelt, Cumhur Ba~kanımız 
Atati.ırke pek samimi bir mektub 
yazarak memleketi•niz hakkındaki 
iyi hisle~ini bildirmiştir. 

Müdafaai nefs hali ve Milletler 
Cemiyeti paktının 16 ıncı maddesi 
ve yahud 27 ağustos 1928 tarihli 
Paris muahedesinin 1 5 inci maddesi 
mucibince yapılacak icraat taarruz 
hareketlerinden sayılmaz. 

6 ıncı madde, mütearrıza karşı 
muahedenin ihbar mecburiyeti ol -
maksız.ın nakzedilebileceğini bildir· 
mektedir . 

Onuncu madde mucibince mu· 
ahede beş sene için muteberdir. Fa
kat inkizasından altı ay evvel ihbar 
edildiği takdirde bir o kadar müddet 
için daha kendiliğinden mu~eber ola· 
caktır. 

Muahede Milletler Cemiyetinde 
tescil edilecektir. Atatürk Roosevelte ayni samimi 

. ifade ile teşekkür etmiştir. 
Bu iki mektubu aynen aşağıya Arasta hafriyatına başka 

---·(S-onu:-Sa._
6 

s_ü. 
4
)- bir yoldan devam edili yor 

yazıyoruz: 

Ar 1 b. t ~~ Birçok tarihi 
ıvamus u ır ı1 o · h 
~ .k b eserlerın da a 
mı ro u aranıyor d 

8 Bugünkü sayunızın ikinci m e Y 8 n 
' 

sayıfaaınm ilk sütunlannda çı- çıkması 
kan ve günün meselesine taal· 
luk eden bu hisli fanteziyi oku· mu hte m e 1 
yunuz! . -. . _ 

Yazan: 

Hikmet Münir 

Sultanalımettc Araı<ta t-okağımla 
yapılmakta olan ]~afriyata ~u yıl da 
de' aın eclilmcktcdır. Haf rıyat muh
telif kollardan siiratle ilerlemektedir. 
Bu işle me~ıı;ul olan profr~ör Rakl'tn 
miirnkiin olduğu kadar neticeleri kı. a 

(Sonu: Sa. 2 Sii. 4) Prof('.~Ör Bn/;~trr 

-3 r9nkli bir kapak 
içinde bugün çıkll ! 

Birçok güzel ve 
eğlenceli yazılar 

KLIRUN il&vesile beraber bugQs:ı 24 sayı fa 
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Oiinün aöhbetl 
1tııuıııunı111111ııııı111nıııınıı111111ımıı11111dlllll1111.-

Namuslu bir tifo 
mikrobu aranıyor 

Yazan: 

1 11=11 n il< m e'lt M ıYı ıııı n ır j 

Tifo için alınan bütün tedbirler, 
yerinde olmakla beraber, hak ye
rini bulmuyor. Aııl suçlu ki1::.1dir 
bulunamıyor. Neden? Çünkü tifo 
mikrobunun kimden ve ne ıuretle 
geçtiği tam mana.siyle tayin edile
miyor. 

İşle onun için değil midir ki, her 
önümüze gelen !Üpheli yere olan
ca hızımızla saldırıyoruz. Oraya 
aşılanıp veya hap yutup giriyoruz. 
Aldığımız teyleri, adeta delilik 
derecesini bulan bir titizlikle yı
kayıp yıkayıp gözümüze tutuyor, 
sonra yine yıkayor, bir defa daha 
yıkadıktan sonra kaynatıp kabuk
lannı aoyarak içerisini ayıklayıp 
elimizde kalan birkaç hüceyrenin 
usaresini emmek suretiyle geçinip 
gidiyoruz. 

Böyle yapmıyanlarımıza da, 
hayatına kaatetmi~ gözüyle baka
rak, adeta acıyoruz. Öğüt verme
ye kalkıyoruz. 

Bütün bunlar• nerede olduğunu 
bilip görmediğimiz tifo mikrobu
nun namussuzca, sinsi, kaçak ha
reketinden gelmektedir. 

Y okmu bir namuslu tifo mikro
bu ki gelip kendi cürmünü kendi 
ağziyle söylesin. Hastalığı kimden 
ne suretle geçirdiğini nakletsin. 
Suçluyu tayin edelim. Lazmıge
Jen ceza kökünden verilsin, tedbir
ler alınsın. 

Hakikaten tifo liastah~ı başgös
teren bir evde, doktor, hastalığın 
dehşeti karşısında icap eden teda
vi ve tahaffuz Şeklinin tayiniyle 
uğra§ırken, tifo mikToplarının ele
başısı, birdenbire bir vicdan aza
bı duyarak, yatağa düşürdüğü 
hastanın başından kalkıp dokto
run yanında helirivermelidir. 

Baş tifo mikrobunun o dakika
da ne elbise giymiş olacağım pek 
:kestiremiyorum. Fakat daima ö
lümle, sefaletle• ıstırap ve matem
le münasebeti olduğu için siyahlar 
giymif olsa gerektir. Doktorun 
yanında belirdikten sonra gözleri 
Yatlı ve seııi titrek bir halde söze 
başlamalıdır. 

Ve ilk sözü şu olmalıdır: . 
- Bay doktor, size bir itirafta 

bulunacağım. 
Doktor evvela bu hitabı, aile ef. 

radmdan gelen bir özür dileme 
mahiyetinde, - belki de parası 
olmıyan bu fakir aile namına. -
doktor ücretini veremeyeceklerine 
dair bir yakarışta bulunulduğuna 
hükmederek önce yüzünü biraz 
ekşitecektir. 

Lakin, bu gelen siyahlar içinde
ki zat, ellerini göğsüne koyup 
boynunu bükerek: 

- Bendeniz, çok eski zaman
danberi tantdığınız tifo mikrobu 
köle:ııizim ! 

Diye kendini tanıttığı zaman, 
ltayret içinde kalacak ve bu itirafı! 
ister istemez dinlemeye koyula -
caktır. 

O zaman tifo mikroplarmın re-~ 

isi ıunları söylemelidir: 
- Aziz doktorum. Bu ailenin i

çerisine getirdiğim hüzün dolayı
siyle yüreğim parçalanıyor. Her· 
kesi aşılayacak ve bu zavallı hu· 
tayı cüzama• koleraya, vebaya tu• 
tulmuf gibi tecrit edeceksiniz. 
Halbuki size asıl mesulü göstere· 
yim. Hemşirezadem bay tifo tifo
man son zamanlarda kendimize 
has bir ıevkülceyşle manav Ahme
din dükkanına girmiı ve oradan 
manav Ahmedin bağırsaklarına 
doğru yol bulmuştur. Manav Ah
met, hemtirem oğlu tifomanın esa
retine düıtü. F ake.t daima pisliği 
itiyat edinmiş olduğu için, tifoya 
tutulduğunu bilmese dahi, her va· 
kit ellerini, yüzünü yıkamadan, 
sattığı şeylerin temizliğine dikkat 
etmeden iş gördüğü için, şu yElnrm 
da hasta yatan zavallıcığa da 
hastalığımızı a§ıladı. 

Evet, bay doktor! Bendeniz de, 
küçük tifo mikroplarımızrn faali
yetlerini kontrol etmek üzere çık
mışken bu kafileye katıldım, gel
dim. 

Fakat· görüyorum ki ıehir deh
şet içinde. Herkesin yediği, içtiği, 
kendilerine zehir oluyor. Vicdan 
azabından ölüm derecelerine gel
dim. 

Biliyorum, bizim bu itiraf usu
lünü tutmaklığımız, - belki nes
limizin münkariz olmasa bile -
kökünden hayli carsdacağına İfa
rettir. Fakat ne de olsa, ben "in
sani,, vazifemi yapmak istediğim
den size başvurmaya karar ver .. 
dim. Llıtfen beni ait makaır hra 
götürünüz.. Vak'ayı olduğu gibi o 
raya da hikaye edeceğim. Suçlu
nun adresini ve kendisini çok iyi 
biliyorum. Hakkında lazımgclen 
muamelenin tatbikına imkan kal
r-lamıf olsa dahi, o civarda]~; di
ğer tedbirsizlere bazı dersler 
vermek kabil olur sanırım. l 1t
fen bay doktor• beni alınız, en 
yakın karakola götürünüz. 

Doktor bunun üzerine bittabi 
·~rhal ceketini giyecek, bir c'ine 
çantasını, diğer eline tifo mikro
bunu aldığı gibi derhal sokağa fır
!ayacak ve karakolda soluğu ala
caktır. 

Artık karakolC:aki vaziyet ma .. 
1 
·.m ... Hadise, anlatıldıktan sonra 

mümkünse manav çağırılarak baş 
tifo mikrobiyle yüzleştirilerek suç 
tesbit edilecek ve icap eder.sema
navın tifoyu nakleden elleri kesi
lecek ve dükkanına bir sene müd
d e&1 ') giren meyvalar yakılacaktır. 

Tifo için alınan bütün tedbirler 
yerind~ olmakla beraber, llak ye
rini bulmayor. Asıl suçlu kimdir, 
bulunamayor. Neden? 

Çünkü tifo m~.rc · un kimden 
ve ne sure"'~,,,..,..&: "' ' !am mana!"iy
le tayin edilemeyor. 

Bir lahz:ıda, bütün vak'ayı hi
kaye edip suçlu şahsı ve cinayet 
mahallini gösterecek namuslu ti
fo mikrobu lazım. 

' 

Gii.n. ün AB,i.sleri 
Bayram için 
para ıazım ••• 
Bu ayın on dördünde Fransızların 

milll bayramları var. Paristeki sergi 

daki :fiyatlan cemedilirse, insan vü-ı 
co.dünün değeri: 60-70 kuru~ kadar 
hirşey ediyor! İnanılmıyacak hir§ey 
d "''l '? egı mı. ~ 

münasehetile, hu bayramı her zaman- -------------

I 
Vali Vekiline 

atfen yazılanlar 
kinden daha büyük §enlikle kutlamak 
istiyorlar. 

Bunun için, Pariste büyük eğlen· 
celer tertib olunacak. Fakat, sergi 
komitesi, yapacağı eğlenceler için, ka· 
fi derecede para koyamıyor. vilayetin 

A t h ,./. • t B. Şükrü Sekmensiler 
ras a a,rıya l r·f d b k b. 

Üst tarafı 1 inci de J o an aş a ır 

bir zamanda elde etmek için çalışma· mevzu etrafında 
bütçesinden de yardım istiyor. 

Eksik gelen para bizim paramızla 
30 bin lira kadar hir§ey ... 

sma hızla devam ediyor. beyanatta 
Profesör kendisile görüşen bir 

KRALLIK TARAFTARI GAZETECJ 
IIAP/STEN ÇIKTI 

muharririmize şunlan söylemiştir: bulunmamıştır 
.. _ İki yıldanheri yapmış oldu

ğum hafriyata bu yıl da tekrar devam 
ediyorum. Son iki ay içerisindeki ça~ 
lışınalar neticesinde 67 metre uzun
luğunda Bizansların meşhur Altın ea· 
rayına aid koridoru buldum. Bu ko
ridorun ilci tarafından ilerliyen kr 
ennlarmda murabba şeklinde dehliz
lere de tesadüf ettim. Her iki tarafta
ki delıliz duvarlarında çok kıymetli 

Fransrz gazeterilcrinden krallık 
taraftarı Charles 1\-Iaurraı; (Şarl Mo
ra), Habeş barili sır alarmda, askeri 
zecri tedbirler müna.sehetile, bazı §a· 
hıslar aleyhindeki neeriyatmdan do· 
layı, Leon Blnm hüldimeti tarafından 
lıapse malıkiim olmuştu. 

Clı. Maurras hapis müddetini bi
tirmi~ ve 250 günlük bir mahpusiyet
ten sonra, serbest hırakYlmıştır. 

.. Action Fran~aise,, (Aksiyon Fran 
sez) gazetesinin müdürü olan Ch. 
Maurras neşriyatında mücadelesine 
devam edeceğini söylemiştir. Taraf· 
tarları, lıakkmda bir sevgi nümayi§i 
yapmağa karar ''ermişlerdir. 

BiR iNSAN KAÇ PARA EDER? 
Birçok kişi merak etmiştir: 
İnsan, madde itibarile, acaba kaç 

para eder? 
Alimler bunu liesah etmişler. Ev

,·ela, vasati OOY Ye sıkletle olan bir 
adamın, ,·ücndunu teşkil eden madde 
leri şöylo tesbit etmişleı·: 

Yüzde 65 müvellidüllıumuze; 18 
~arhon; 10 muvellidülma; 3azot;1,5 
kalsyom; 1 fosfor; 0,35 potasyom; 
0,25 kükürt; o.ıs sodyom; 0,15 klo· 
rin; 0,05 mağnczyom; 0,004 demir; 
0,0004 iyodin. 

Bu maddelerin bugünıtü piyasa· 

mozayıklar vardır. Bu mozayıklar 
şimdiye kadar eşine tesadüf edilmiyen 
eserlerdendir. Hafriyat sahasındaki 
kemerleri de tetkik ediyoruz. Bu ke-
merler bulunduğu ve etraftaki enkaz 
topoğrafya ile meşgul olanların da i-
~ine yanyacaktır. Haf riyal §İmdi ke
merlerin ve dehlizlerin bulunduğu 

sahalarda ilerlemektedir. Bu yılki haf 
riyat tanıamile mevcud mozayıklarm 
ortaya çıkanlmasma hasredilecektir. 
Haf riyatmı birkaç yıl daha sürecektir. 
Hafriyatın ba§ka bir sahasında bul· 
duğuınuz dehlizler, bazı noktalardan 
araştırma yaptığımız sahayı değiştir
memize sebeb oldu; bu sebepten prog 
ramDlllZ yeni bir §ekle girdi. İstimlak 
meselesine gelince onu henüz karar 
laştırmadık. Yakında belediye ile bu 
ip de görü§eceğim.,, 

~-~-~--~-----~~~-~~~--~~~--~~--. 

Taksi ücretlerini yüz-
de 15 noksan veriniz 

Şoförler antre ücretlerine 
itiraz ediyorlar 

Otomobillerin senelik muayene• 
leri bu ayın on beşinde bitecektir. 
Hemen bütün otomobiller muayene
ye gelmektedir. 

Diğer taraf tan taksi ücretlerinin 
indirilmesi üzerine otomobillere, tak 
silerin yazdığı paranın yüzde on beş 
noksan verilmesini bildirecek kağıd
lar asılmasına karar verilmişti. Tak
si saa•.;.. ·inin tadil edilecekleri üç ay 
için muteber olacak bu tenzilatı gös· 
terecek kağıdlar sürisefer müdürlü
ğünce hazırlanmıştır. Birkaç güne 

kadar otomobillere asılacaktır. 
Diğer taraftan şoförler, taksi an

tre ücretlerinin 26 kuruştan 20 ku· 
ruşa indirilmesine de itiraz etmekte
dirler. 

Şoförler gece zammı ile şehir ha
rici için aldıkları paranın kaldırılma
sını, buna mukabil taksi antre üc
retlerinin ayni fiatta kalmasını iste
mektedir. Bundan ba§ka plaka Üc· 
retlerinin indirilmesi için de vali ve
kiline baş vurulacaktır. 

Günlerin peşinden: 

Hale şükretmeli 
Gazeteler yazdılar: Bir katil hadisesinden dolayı tevkif edilen 

üç kişiye, beş sene hapisten sonra beraet karan verilmig l Katil 
tutularak layık olan cezaya çarptmlacak yerde üç masum haksız 
olarak beş sene ağır hapis cezasına uğratılmış t 

Bu havadisi gazetelerde okuyan bir dostum yanıp yakılıyor; üç 
kişinin suçsuz olduğunu tesbit için beş sene kararın gecikmiş olma
sına ~aşıyordu. 

Böylece yanıp yakılan dostumu teselliye lüzum gördüm: 
- A birader, o kadar müteessir olma! Bu adamlar, hakların

da mahkumiyet kararı verilmediğine şükretsinler.,. 
Dedim. 
Ve zannederim, bu sözümde haksız değilim: insan bu alem· 

de halinden memnun olmak için daima daha iyiyi değil; daha fe
na ihtimalleri düşünmelidir. Bir zan üzerine tevkif edilmiş olan 
üç kişinin beş sene hapisten sonra heraet kararı aldığı gibi, yanlış
lıkla dahi olsa, mahkum edilmiş olması imkan dahilinde değil mi
dir?. 

Hasan Kumçayı 

vurmaktır. 

İstanbul Vali ve Belediye Reis 
vekili B. Şükrü Sökmensüer' den 
dün ıu mektubu aldık: 

iki gündenberi letanbulda intişar. 
eden gazetelerde bana izafe edilen 
bir takım beyanat görmekteyim. Ga· 
zetecilerle vaki olan temaBmıdıl 
münhasıran tifo hastalığı hakkındı( 
alman tedbirlerden bahsettim. Bun
dan başka hiç bir mevzua henüz 
temas etmiş değilim. Buna rağmen 
bazı gazetelerde bu beyanatnna ila
ve olarak, şehri pis gördüğüm yo
lunda ve buna mümasil bazı yazıla
ra tesadüf ettim. Beyanatım şun· 
dan ibaretti; hakikatin anlaşılması 
için aynen tekrar ediyorum: 

Tifo hastalığı şimdiye kadar ef .. 
k8.mımumiyeye aksettirilen şek.ilde 
tehlikeli bir manzara arzetmiyoroı 
Şehrin bütün sulan temizdir. Bu 
bizim için ferahlı bir neticedir. Eğeı: 
temiz olıııasaydı ilk mücadelemiz 
bunun üzerinde tekasüf edecekti. 
Bilhassa terkos suyu. membaı ayn. 
ca fenni tathirata tabi tutulduğun- ı 
dan, çok temizdir. Hastalık temae 
suretile bulaşıyor ve epidemik bir 
manzara göstermiyor. Binaenaleyh 
halkla doğrudan doğruya temasta ~ 
lan sahcılan mecburi B§lY8 ~t· 
mak sureti1e bu hast.8lığm nakil yo-ı 
lunu da önlemek tedbirlerini alıyo-
ruz. Bu icraata halen ha§lanuş bu
lunuyoruz. Hastalığın temas yolü 
ile geçtiğine nazaran halkın da bu 
husustaki mücadeleye yardmıcı ol .. 
malanru· ve alıtveritte temiz vasıta• 
lara dikkat etmelerini faydalı ve mu .. 
essir gönnekteyiz. Alakadar komi· 
syonun tavsiyelenni dikkatle yerine 
getinneğe çalışıyoruz. Bu meyanda 
umumi hala temizlik işleri gibi ihti .. 
yaçları da bertaraf etmek yolundaki 
tedbirlerimize devam ediyoruz. 

Bu beyanatmım haricinde bana 
atfen yaprlan ne§rİyatın hakikate 
uygun olmadığım bildiriyorum. 

Vali ve Belediye Reia 
vekili 

Sölanensüer 

Şikayetler 

Bu nasıl muamele 
Beyoğlunda oturan Makaryus Pi

rinççioğlu dün matbaamıza gele· 
rek §Öyle bir tikiyette bulundu: 

"Geçen pazar günü Y edikule 
Rum hastahanesine, alacağmııı is
temek üzere gittim. Müdürle gö-
rüıüyordum. Orada bulunan mü
tevellilerden Balkçı Andon, (i. 
zerime hücum etti. Hakaret etti. 

Soruyorum: Bir inaan• bir mti .. 
easeaeden alacağını istemeye gi. 
derse orayı idare edenlerden biri , 
insana böyle fena muamele mi et• 
melidir? Burası bilhaua bir tef. 
kat yuvası oluna ... ,, -

- Bunu kesip saklayın1Z -

HlJRUN'an silrprizi 
9 (10 Temmuz 1937)" 

Namuslu tifo mikroplan aranı
yor. Şimdi bizim yaptı~ımız, ka
:anhğa kurşun sıkmak demek ol
masa bile, yüzünü hayal meyal 
seçtiğimiz bir tel'iri bacağından 

Yahut ta zırh giyiniyoruz. 
Tanrı• topumuzu bu görünmez 

kazadan koruya! .___':""'."'--~~~~~~~~ 

Hilımel 'Münir 



Mühim ve faydalı bir tetkik · 

Halıcılığımızı bugünkü 
hale düşüren sebepler 
Amerika 
güçlükler 

ve lngilterede çıkarılan 
ve bizim ihmallerimiz 

.. Halıcılığımızm ne halde olduğunu 
dunku sayımızdaki yazıda uzun uza
~a anlatmıştık. Halıcılığımızı bu
~unkü düşkün vaziyete getiren se-

ebler hulasaten şunlardır: 
HAR ter SEBEBLER: 

1 -Kıymet üzerinden yüzde 55 ! 
gibi ağır resme tabi tutulmasına rağ
ll'len, halılannıı~ Birleşik Amerika 1 

turnhuriyetlerinde vasi ishhlak. saha
sı teınin etmişti. 19 26 sonuua doğ
ru mahalli sanayi erbabının Şark ha
lılannın rekabetini durdurmak icin 
teşebbüsü üzerine ortaya bir mali ~et 
les~lesi atıldı ve bazı şahsi hareket-
er lle hunu tesri eti. Nihayet Ame

rikadan Şarka ve bu ara mem!eke-
~rniı.e bir tetkik heyeti gönderildi. 
bu heyetin tesbit ettiği ayak murab-
aı satış kıymeti 1 , 1 O dolar gümrük 

resm;ne esas tutulmuş, bu suretle ilk 
ll'ıiışkül ortaya cıkarak daha geniş 
tnikyasta inkişaf~ namzed olan halı
lannızın satışı ağırlaşmıştır. Bunu 
l-'akın bir zar:ıan sonra 1929 umumi 
buhranı takib ederek bu memlekete 
0 lan ihracat, günden güne, durmak
Stzm kemiyeten, ve keyfiyeten müt
hiş bir te ıezzülc maruz kalmıştır. 
Bıl' buhra~ tabiatile her tarafa sira· 
Yetle halıcılı~xmızı vurmuş ve birçok 
Se?Pıayen: rı mahvına sebeb olmuş
tur. 
. :G - En büyük müşterilerimiz -
den biri olan İngiltere de buhrandan 
rnasun kalamamıs ve hu memlekete 
vukubulan ihrac;txmı7. evvela 1930 
Ottawa konferansm<la Dominyon 
?nallarına rüchan hakkı verilmesile 
sarsılmıştır. Bunu takiben halıları
trnza gümrük resmi tatbik edilmiş
tir. İngilterenin altın esasından ay
tdması ve bu ayrılışın kıymetlere te
sirsiz kalması, para muadeletinin 
memleketimize nazaran düşkünlü • -

ğü de halılarımlzın bu memlek~t~ 
ihracatını l 936 da .58,000 lira gıbı 
asgari hadde düşürmüştür. 

3 - Buhrandan evvel olduğu 
gibi, buhrandan sonra da Iran ve 
diğer Şark halılarının işçiliği ve. p~ra 
ucuzluğu gibi amilleri aleyhımıze 
son derece müessir olmuştur. 

4 - Umumi buhran her tarafta 
iştira kudretini azaltmış ve bunun 
tesirile halı - ihtiyaç fevkinde -
lüks bir mal olarak görülmeye baş
lanmıştır. Döviz işlerindeki müş • 
ki.ilat da bu müşküllerin başındadır. 

5 _ Dünyanın siyasi huzursuz· 
lukları bilhassa halı ticaretinde daha 
çok lazım olan, emniyeti, itimadi, 
krediyi ortadan kaldırmıştır. Her 
memleketin kendi kendine yetmeye, 
mümkün olduğu kadar az ve zaruri 
mal ithal etmeğe çalışması ve yeni 
sistemlerin ihdas ettiği takım takım 
formalite de halı ihracatını söndür· 
müştür. 

DAHlLI SEBEBLER: 

1 - Paramızın diğer djişen pa· 
ralara olan nisbeti sabit ve yüksek 
kalmıştır. 

2 - Halılarımızı yeni ihtiyaçla· 
ra göre islah etmek lazımken halı· 
larımızda gerek cins, gerek diğer fa. 
ikiyet ve tercih sebebleri azalmış ve 
müşteriye emniyet verici fiat yerine 
mütevali ve mütehavvil fiatlar ve· 
rilmiştir. 

3 - Buhranın kıymetler üzerine 
yüzde 60 kadar tesiri olmuştur .. 
Bundan başka bu işe hasredilmi§ 
sermaye azdır ve mevcud sermaye 
de başka sahalarda iş bulmaktadır. 

4 -Ticaret mukavelelerinde ha
lı ticaretine kafi yer verilmemiştir. 

( Halıcılığımızm kalkınması için 
ne yapmak lazımdır? Bu huaustaki 
düşünceler de yarınki sayımızda çı
kacaktır). 

smarladığımız Yeni 
Vapur,ar 

Denizgolları Müdüıü tersanelerde 
inşa edilen vapuı ları görmek 
üzeıe bugün Almanyaya gidiyor 

Devlet Denizyolları idaresi tarafın 
dan Almanya tersanelerine ısmarlan
llıış olan vapurların in~aatına devam 
e<l ilmektedir. 

Denizyol1arı müdürü Sadettin, va
purların vaziyetini tetkik etmek üzere 
hugün Aiınanvaya gidecektir. l\Jüdiir 
Sadettine iclarenin ha~ mühendisi 
Şe\•ket ref akat ,edecektir. 

:Malfım olduğu üzere Almanya ter· 
sanelerine ısmarlanmış olan ,·apur1ar 

14 tane olup 10 milyon liraya malol· 
maktadır. Bu vapurlardan 2 si Akay 
idaresi taraf mdan ısmadanmış oldu· 
ğu cihetle Boğazda, ikisi İzmir körfe· 
zinde. 1 O tanesi de Denizyoiları!]m 

te:.hit edeceği yerlerde çalışacaklar 
dır. 

Vapurlardan ilk tlört tanesi pek 
yakında ikmal edilerek limanımıza 

gelecek Mersin lıattma işliyecektir. 

Pazar vapurları- Sakaı ya vapuı u saiıldı 
v b f 4 l Denizyolları tarafından bir müd na rag e 1 az a det evvel kadro harici edilen va-

ltk haı eket edecek purlardan S~parya vap~ru. niha-
• yet 26.500 !ıraya lzmırh ıhracat 

Vapurlar konfı Ol edı- tüccarlarından Avni namında bi-
lecek rine satılmıştır. 

Bir müddettenberi Akay ve Şir- İzmirli ihracat tüccarı, Sakarya 
keti Hayriye tarafından pazar sa- vapurunu bir şilep haline koyma. 
hahları i~letilen ilk vapurlara yüz- ya karar vermiştir. Yeni 9ilep iz
de e11i tenzilat yapılması dolayı- mir ile İstanbul arasında çalışacak 
siyle halkın rağbeti artmış, bu yüz tır. 
den vapurların istiabmdan fazla Gülcemal ve Gülnihal vapurla
Yolcu almakta olduğu p,örül m üş· rı, henüz müşteri bulunmadığı ci
liir. Hatta pazar günü Kınalı va· hetle satılamamıştır. 
Puru batmak tehlikesi bile göster- --------------
lnİ§tİr. Deniz tfoaret müdürlüğü bu 
\raziyet üzerine derhal harekete 
geçerek, pazar sabahları işleyen 

ilk vapurları sıkı bir kontrole tabi 
tutmuş, ayrıca Akay ve Şirketi 

ine lktısat Veka· 

}etinin bu husustaki tamimini ha
tırlatmı§tır. 

Bundan sonra kontrole rağmen 
fazla yolcu alarak halkın canını 
tehlikeye koyan kaptanlar hakkın 
da kanuni takibat yapılacaktır. 
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ŞEHiR HABERLERi, 

Ziyadeleşiyor mu 
Son yirmi dört saat zarfında 15 

tifoya yaks.lanma vakJası kayde
dilmittir. Aıılananlar günden gü
ne artmaktadır. Hastahanelerden 
ve aşı istasyonlarından maada şeb 
rin birçoy semtlerindzl(i doktorlar 
da meccanen atı yapmaktadırlar. 

Reçel sürümünü 
temin • • zçzn 

Ulusal arttırma korun1u 
bir 'musabaka açll 

Memlekette eski Türk tatlı ve 
reçellerinin gerek piyasada sürü -
münü, gerekse evlerde çocukların 
bol bol reçel yemelerini temin· et
mek maksadiyle ulusal ekonomi 
ve arthrma kuru:nu yeni bir teşeb
büse geçmiş; el ve duvar afişleri 
hazırlanmaya başlanmıştır. Bu a
fişler şehrin münasip yerlerine a
sılarak alakadarların nazarı dik
kati çekilecektir. 

Ulusal ekonomi ve arttırma ku
rumu, bunun için bir müsabaka 
hazırlayarak, müsabakaya iştirak 
edeceklerden birinci· ikinci ve Ü· 

çüncülüğü kazananlara da müna
sip hediyeler verecektir. 

Müsabakaya iştirak etmek hiç 
bir şarta bağlı olmadığından her
kes iştirak edebilecektir. Yalnız 
müsabakaya iştirak ettirilecek re
çelin nasıl yapıldığını, içine atılan 
muhtelif maddelerin miktar ve 
derecesini gösteren bir listenin ha
zırlanarak jüri heyetine ibraz e
dilmesi mecburi tutulacaktır. 

Derece alan reçeller kurum ta
rafından gazetelerle ilan edilecek, 
bu suretle bütün halk güzel reçel 
yapmasını öğrenmiş olacaktır. 

Müsabakadan haberdar olan en 
meşhur tatlıcılar şimdiden müra
caata başlamışlardır. 

Dünden itibaren 
satılmaya 

Benzin mr>:wleı::ini lıalleclen 
Celal B(lyar 

Gümrük ve istihlak resimlerinin 
nidirHmesi hakkında çıkan kanun 
dan sonra memleketimizin her kö
şesinde benzin ihtikarı başgöster
miştir. Dün de haber verdiğimiz 
r:!li iktı!:at Vekilimiz Celt.l Baya
rın büy~k himmetleri ile ihtikar 

k l• b . . 1 ... 
t:.::ao.r..ı.-::n a .;;mış, enzın şır <:e •• c-

riyle bir prensip anlaşma:ı yapıl
mıştır. 

şişesi 82,5 dan 
başlandı 

Bizzat İktısat Vekili Celal Baya .. 
rın riyaseti altında toplanan bir 
heyet, günlerdenberi bu işle meş
gul olmuş, nihayet evvelki gün üç 
hafta için muteber olmak üz:re 
bir formül bulunmuştur. Bu for
cüle göre, resmi tebliğde de ya
zıldığı gibi• benzin şirketleri gös
terilen muayyen müddet zarfında 
kanunun neşrinden bir gün evvel
ki fiyatları esas tutarak vergi ve 
rusum ten~ilatım Türkiye dahilin
de tamamen tatbik etmeyi teahhül 
etmişlerdir. 

Dünden itibaren benzin, tesbit 
edilen şekil üzerinden, yani bir şİ· 
şe benzin 82,5 kuruştan satılmaya 
başlanmıştır. Maamafih, bu fiyat 
üç hafta için muteber olacaktır. 
Sanayi umum müdürü Reşat, Ti
caret Odası umumi katibi Cevat 
ve belediye iktısat müdürü Asını 
Süreyyadan teşekkül eden heyet 
bu husustaki çalışmalara devam 
edecektir. 

Bundan evvel bazı benzin satıı 
yerleri benzinin şişesini belediye
nin tesbit ettiği 82,5 kuruştan yüz 
para eksiğine, yani 80 kuruta sat
makta idiler. 

Fakat dünden itibaren bu gibi 
satış yerleri de 82,5 kuruştan satrı 
yapmaya başlamışlardır. 

Kültür Bakanı 
Universite ile meşgul 

Talebenin bu yılki çalışma 
vaziyeti tetkik ediliyor 

Kültür Bakanı Bay Saffet Arıkan/ 
Mektep hitapları <liin öğleden enel Ünh·crsiteyc git-

Kültür Bakanlığı ilk, orta ve li- miş \e ÜniHrsite işlerile ıne~gtıl ol· 
ae kitapları için yeni bir müsaba- muştur. Öğleden :;oma da L•tan.hul it
ka açmıştır. Bu müsabakaya işti- haylığma gelerek vali vckiJi Bay Rüs· 
rak edenlerin gönderdikleri kitap- nü ile viHiyet i~lerini görüşıniiştür. 
ları tetki!c etmek üzere, iki komis- Bay Bakan ~elırimizcle on gün ka· 
yon ayrılmıştır. Komisyonlardan dar daJıa kalacaktır. Bu müdtlct zar 
ilk kısım kitaplarını İnceleyecek fmda fırka ve ,jJa)el i~lerile me:;gul 
heyet dünden itibaren çalışmaya olduğu gibi orta tedri:-at 'aziyeti 'e 
ba~lamıştır. Lise ve orta okul ki- Üni' en.itenin hu yılki ranılıınan ne

ticelerini de tetkik edecekti!'. 
Üniversitede bir heyetin liu işle 

ıneşguJ olduğu lıakkında diin hir ı-e
fikimizde çıkan ha\ aclisin ash yoktur. 
Heyet imtihan euakmı incelemek ü· 
zere toplanan imtihan komi:1yonudıır. 
Bu komi~yonca profesörlerin '\çrdik· 
leri notlar talehenin hakiki dnruıııu· 
nu te:;bit etmek iizcrc diğer derslerle 
kar~ıla~tırılnıaktadır. 

taplarmı tetkik edecek komisyon ------------------------
da pazartesi gününden itibaren İs
tanbul erkek lisesinde çalışmaya 
baş la yacaktrr. 

Nazminin muhakemesi 
beş ağustosa kaldı 
Kadırgada polis memuru Hasan 

Basrivi evinde öldüren Nazmi ile 
arkadaşı Bahriyeli SCllimin muha
kemelerine dün ağır cezada de
vam edilmiş• bazı şahitler dinlen
miştir. 

Muhakeme, Komiser Alişamn 
tahit olarak dinlenmesi için beş 
ağustosa kalmıştır. 

Meleğe tecavüz eden - Melek 
isminde bir kıza tecavüz eden ve 
hastalık aşılayan Şükrü isminde 
birisi dün~ birinci sulh ceza mah· 
kemesinde tevkif edilmiştir. 

Gizli dişçilik yapan mahkum 
oldu - Sirekcide gizli surette diş
çilik yapan Fatma Hidayet ismin
de bir kadın dün birinci sulh ceza
da on beş gün hapse mahkum ol
muştur. 

Bir saç yakma davası - Melek 
isminde bir kadın Ağacamiinde 
berber Eleni hakkında mahkeme
ye başvurmuştur. Melek, saçları
nın e?ektrikle ondüle yapı!ırken 
yakıldığını iddia etmektedir. 

Dün dördüncü asliye cezada bu 
davaya bakılmıştır. Muhakeme, 
saçların yandığına dair rapor ve
ren doktorun ~ahit olarak çağırıl
ması için başka güne kalmıştır. 

Sergi hazırlıkları 1 Zehirli kil/leler 
·ı ı · Azapkapıda isküpçüler cadde-
l er ıyor I · sinde oturan Yusuf oğlu Mustafa 

Milli Sanayi Birliği tarafından dün öğle üstü köfteci Halilin dük
Galatasaray lisesinde açılacak ser- kanına girerek dört köfte yemiı., 
gi hazırlıklarına devam olunmak- biraz sonra zehirlenme alaimi gös
tadır. termiş olduğundan derhal Beyoğ· 

lu Zükur hastahanesine kaldırıl -
Dün saat 14:30 da Milli Sanayi mıştır. Köfteci Halil yakalanarak 

Birliğinde Birlik Reisi Halidin hakkında kanuni takibat yapıl· 
başkanlığı altında bir toplantı ya- mıstır. 
pılmış, sergi etrafında alınacak Makineye kaptırdı - Kocamus-
tedbirler görüşülmüştür. tafapaşada havlu fabrikasında ça-

y eri? mallar sergisi• bu yıl faz- lışan Maer namında bir işçi dün 
la rağbet gördüğü cihetle geçen maki_neleri çalıştırırken elini maki 
yılları geride bırakacak ka~ar par neye kaptırmış, sağ elinin baş par-
lak olacaktır. mağmı kaybetmiştir. İşçi hastaha-

. neye kaldırılmıştır. 
Sergiye iştirak etmek üzere şım- Bc§ına taş düştü - T opkapıdo. 

diye kadar 76 tanınmış firma mü- oturan 60 yaşında İbrahim namın
racaat ederek, sergide yer istemiş-
lerdir .Bundan başka dün de Anka da bir ihtiyarJ mektep yanındaki 

Tahsinin imalathanesinde çalışır
radan Sümerbank, Etibank, İş ken, başına bir taş düşerek ağrr 
bank ve Ziraat Bankasından bi- surette yaralanmış, Gureba hasta
rer ~ümessil gelmiş, sergi komi- hanesine kaldırılmıştır. 
tesiyle temasa geçerek sergiye ge- --------------
niş mikyasta müesseselerinin iş- 1 eneke hapsol/ar 
tirak edeceklerini bildirmişlerdir. 

Gazoz şişelerinin ağızlarmdan 
Sergi komitesi, yapılan müracaat- çıkarılan teneke kapsüllerin sokz.k 
lann hepsine müsbet cevap ver - larda çocuklar tarafından topla -
miş. ve payon sahasını genişletme- narak, imalathanelere ıahldığı 
yi lüzumlu görmüştür. yolunda belediyeye şikayet yapıl· 

Öğrendiğimize göre; komite i - mıştır. 
cap ederse mektebin sağ köşesin • Belediye, halkın sıhhatini ala • 
deki yeri de bu işe tahsis ederek kadar eden bu meseleye ehemmi .. 
daha 200 müessesenin kolaylıkla yetle el koymuştur. Kapsülleri ge. 
sergiye iştirakini temin edecektir. ri alanlar cezalandınlacaktır. 
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Dillinqer, hapishaneden kaçırılıqorl 
Masmavi bir alev parıltısı, kuru bir akis .•. Şerifi vurdular ... 

v·e resmi otomobiline binerek.:. 
11)2-j senesi Temnmz a)ında l 

bımaltıcı derecede sıcak bir ah
~m11 iistii. lndiyanad<ı. miistenı
lt,ke mcılları satan tacir Morga
m kurn an' ola etmelı·ten ceza 
;rin>n Con Dillinger,, bıı ilk su
('Wlll i.~lt•ılitttcn 8 sene sonra va
li f11raf ırıdan af fedilnek, hnpis
lumednı çıkıyor. Bir banka bas-
1.-mından dola.)-ı da, 22 Eyliil 
1'93.1 dt> ikinci defa tevkif erli-
1.i ·or. Linuıdaki ,Seri/ - mahallin 
eıı yiiksek znblla amiri - ]essi 
Sorberin idare~'>(ndeki hapisha
neye gönderiliyor. 14 gün sonra 
bir ak~anz ge~ rnhit, 3 ki§i gele· 
rek, kendilerinin resmi memur 
olduklnnndan bahisle, Con Dil· 
lingerin teslimini istiyorlar. Şe
rif, bunu. yutmuyor, bunların 
hüviyet tıesikalarmı göstermele
ri lüzumundan bahsediyor. 

Şerif, son cümleyi söylerken, kol
tuguııdan kalktı. Kalkı ta, yarım sa· 
niyecik gecikmişti. Bu aralık, knrşı
smdakilerden kencli.:;i]e konu,.anm e
linde uf ak Ye masmavi hir al;v parıl· 
tısı görüldü ve silalı sesi kuru bir akis 
hırakrrken, yazılıane i geriı;incle sen
'deliyen Şerif, eırtü;tii, daha henüz 
kalktrgı koltuğuna ele, rildi. 

Ateş eden adam, kısaca: 
- İşte, dedi. al toptan resmi vesi

liamız? 
Sonra, lıiç vakit kayhetmc-

'den, üçü de harekete geçet"ek,. biiroyu 
~arçabuk araştırdılar, haph~hane analı 
tadarım bulur bulmak, içeriye doğru 
yürüdüler. ü~t kata çıktılar. Şerifin 
karısına mutbaktn rastJnyıp. fü:erine 
kapıyı kilitlediler. Şeri fın muavini, 
oda~ındaydr. Onu da oraya kapattı
lar. 

~fiiteakiben, hapishane kısmına 
A) ak hastdar, ellerindeki anahtarlar
la, Con Dillingerin hücre~ine süratle 
yaklaştılar. , 

Bir ~eyrek --aat ı:;onra. Şerifin ga
raj kapı5ı açıldı ve re.::mi otomobili 
dışarıya dogm itildi. Aradan bir aıı 
geçince dt>, otomobil ''aı· luz]a gece
nin karanlığına karr~tı. 

Şerifin re-.mi otomobili i~erioin
de, mcçlıul gece ziyaretçileri otunt· 
yordu. Ye direksiyonu idare eden de .. 
Şerif J es~i Sarberdi ! 

Con DiUinger ! Şerifin hapiohane· 
sinde iki hafta misafir kalan hayclucl, 

Din yay 

- l§te, dedi, al; toptan re~mi vesiT,amzz! 

Limadan meçhul. bir semte doğru sonı ~~an Limadak~ e~ ~seli zabıta 
süratle uzaklaşıyordu. amırı olan ıte Şerıf um·anile tanman 

Böyle hirşey. nasıl kabil olnhil· Jessi Sarber de, bumm ne olduğunu 
mİ§tİ? merak etmi~, fakat Con Dillinger, ken 

O gece. 5 A.merikn :i\Hittelıid Jıi.i- disine gülmekle ınukabelt:cle hulu!1-
).{fimetinin polis merkezleri arasında muştu_. Ve .o sn:,a~ard~, devlet lıa~_ıs
lıemen }ıiç ara~ı kesilmeksizin devam lıaııesındekı 8 kı~ı, planın aslına gore 
eden telgraf , e telefon mulıabcreleri, kaçmağı tasarlamakla meşguldüler! 
düğümün çözülme:.ine yaradılar: er- Onlar, Con Dillingerin hazırladr
teısi ı-;ahah güneş doğduğu ve Coıı Dil- ğı hu pliinı, noktası noktasına yerine 
Jingerin ho§ hücresini aydmlattı~ı za- getirmi~lcrdi. Ve tam bir muvaffaki
man, muamma, kesenke:) halledil- yetle. hapishaneden tüymüşler, dışa
mi§tİ ! rıya çıkar çıkmaz da Con Dillingerin 

Con Dillinger, İncliyaJa ,·alisinin mevkuf olduğunu öğrenerek, kendisi· 
af kararile lıürrivetine kavuşunca, ni kurtarmağa girişmişlerdi. 
kurclu~'\ı hir.?.lin bozu:ınuştu. A_f _~a- Bu 8 haydud, §U isimleri taşıyor
rarının .. teblıgı: _hu pl:mm tat~ı~e lardı: Harri Piyerpont, Rassel Klark, 
'tekn_ddum etı~ıitı. Plan:. kend1sm~n, Edvard Şuı::, Çarls Makli. Con Hamil
hapıshanedekı l>aşk.a. 8 agır suçlu ıle ton, Cozef Fok:0. Volter Diriş, Cozef 
beraber kaçmaları ıçın hazırlanmı§tr. Börns. Bunlar Con Dillinrrer ~etesi· 

:H. kararı üzerine, D~llingeı-in hu· ni kuvvetlendi;ecek gangste~lercli. Çe
na ilıtıyacı kalmadı. Vah. kapıyı ken- tenin mii takbel tak' iye klln·ctleri ! 
di dile açıyor. demekti. Açılan kapı- o gece, Şerif .Jcssi Sarberi ö1diire
d~n. kaçılmaz:. sadece çrkıhrc1ı. Con rek Con Dillingeri kaçıranlar, içlerin· 
Dıllınger <le oyle ·yaptı. den Piyerpont, Klark ,.~ 1\faklidi. 

Fakat, kollarını sallıya sallı}a çık- Harri Kopland adlı ba~ka birisinin 
madan, plam içeride kalan 8 arka- de, kendilerine hu lımusta yardımı 
da§ına bıraktı. Yanında ela bunun bir dokunnmştu ..• 
kopye:ıini alıkoydu. İ§te kendi i Blaf- '( Arhası var) 
tondaki hanka haslimından dolayı i· 
kinci defa tevkif edilince, üzerinde 
ele geçen ve manası bir türlü belirti· 
lemiyen krokimsi çizgi Ye resimler, 
bu planm kopyesiydi. Deylondaki tev 
kif üzerine sorguya çekilirken, kc-n· 
di~ine bunu tekrar tekrar sommşlar, 
fakat bir üirlü cevab alamann~lardı. 
Diğer memurlar gibi, kaçırıldığı gece 

Oda Sanayirapor
tl'r'üğü 

Takas heyeti başkatibi Necati 
Cemal, görülen lüzum üzerine O
da sanayi raportörlüğüne terfian 
tayin edilmiıtir. 
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gördüm. Nahiye müdürlüğüne ait 
olan motörlü küçük bir kayığa bin 
dik Mahea "Motu,, ouna (Küçük 
ad:uına) doğru gidiyoruz. Bütün 
nahiye halkı daha l'abah erkenden 
kayıklarla. oraya gelmi§ler, bizi 
bekliyorlar. 

Yazan: Tltayna - 30 - Çeviren: vır GUl 

Fakat bir gün Tahao adası bir 
papasa "yakalanmıf,, : Tıpkı in
ıan kızıl ha!talığına yakalanır gi
bi. Bu papasın tesiri altında, ka
dınlar ve erkekler Avrupalılar gi
bi giyinmeye başlamıtlar. 

Herkes gibi bu c:.rcvana 1yan 
••Mahu,. da kıy:ıf ::lini değiştirmİ!: 
"Pareo,, sunun yerine incili enta
ri ~ivmiı. F""l..:at; P.~kel: ('11~ .. ~1 İcİI' 
erkekler gibi ı:rivinmesi lazımgel. 
tlifini lıiç dü~ünmemit ! Bu suret
te, pap3sın saye:ıinde· mcr.Jr.ketin 
~iyah kumları üzcr:nde, böyle ka
dın elbisesiyle gezen bir adam 

meydana çıkmıı ... 
Diğer taraf tan, kadın "Mahu,, 

lar da lı ... r. Bunlar da erkek lµya
fetinde giyiniyorlar. Rayateo'da 
bir genç çocuk vardı: Batını ustu
ra ile kazıtmıştı, kayıklarda çalı
şır, arabaları yıkardı. Hatta bir 
genç .kızla da evlenmişti! .. Bu de-

·1 J l • , E ki , 1 • • ı.can~ı : .ı: ~ c. ~n _ .r çocu-
ib hile olmuş ..• 

"Ri?zgaraltı adaları,, nda Okya
nusyada insanın görebilmesj müm 
kün olan tuhaf ne varsa görecek . . 
mıınm: 

Bugün çakıl ta~ı ile balık avı 

Motör karaya yanaşmıyor. Sı
ğıhkta kayıktan suya atlıyoruz ve 
paltalonlarımızın paçaalrım sıvı·· 
yarak sahile kadar gidiyor. Sahil
de bizi kadınlar be~Jiyor, ellerin
de çelenkler ve çiçekten taçlar, 
vab::mi portakallar, balık tutmak 
için harponlar . 

Buralarda suyun dc
0

nliği alt
...,ls ~~ ;"'' rrecmiyor. Fakat yer
liler, her ihtimale karl!I, biraz ile
ride mercan kavalariyle yüksekçe 
bir ver yapmışlar. 

Ahali ile beraber ve soyunma-

Çin - Japon lıô.diselerinin içyüzü 

JAPON CASUSU 
General D' Ohihara gene 

faaliyete mi geçti ? 
Beş Çin vilayetinin muhtariyeti için 
hazırlanan gizli Planın tatbikine 

girişildiği anlaşılıyor 

tJ st tarafı 1 inci de { ladı. Mukden işgal ohındu. BüyUJC 
-1 mera.sim yapıldı: On bin baynJC 

ya mütareke, müzakere lafları ua ilstüne: '' Siya.i. kontrol fütühatt. 
karışıyor. Fakat her vakit olduğu kuılu ol.tu11!,, ibaresi yazılmııtı. 
gibi ÇinJiler Japonları, Japonlar Bundan sonra Dohihara MuJi. 
Çinlileri mesul görüyor. denden Harbin'e gitti. Burası 

Acaba hakikat nerede? Bu ha- Mançurya timendiferlerinin ıimali 
kikati bulmak için efkarı umumi- deki düğüm noktasıı idi. Bir müd .. 
ye hadiselerin içyüzünü arayor: det ıonra Harbinin timalinde ve 
Acaba "Japon Lawrence'i (Lav- §arlanda Çinliler tarafından Ja,.ı 
renaA) methur general Dohihara ponlara müıkülit çıkanlmıya bq. 
yine faaliyete mi geçti,, ıuali ha- landı. Yerli.,. Çin tüccar lan mU. 
tira geliyor. lannın yağma edileceğinden korli• 

Japon Generali Dohihara kim- tuklarını söyleyerek Japonyanmı 
dir? işgalini istediler. Bu da oldu. 

Bu adam Umumi Harpten sonra Artık Mançuryanm doğnıdau 
ite başlamış, 1931 senesinde plan- doğruya, yahut dolayısiyle Japon
larını tatbika geçmittir. llk mace- yaya ilhakına mini kalmamı§ ob1ı
raları Çin - Japon hadiseleriyle yordu. 
meydana çıkmıştır. Bu suretle U- Eski Mançur.ya hanedanından 
zak Şarkta Tokyonun Entellicens Hsuantung İmparator olarak bu· 
Servisi olmuştur. lundu. Asıl adı Henry Pu-Yi olan 

Uzak Şarkta Mançckuo hükU- bu adam 0 zaman Tiyen-Tsin'de 
metinin teşekkülü ile nihayet bu- bulunuyordu. iptida karışıklıklar. 
lan Mançurya hadiseleri başladığı oldu. Top ve tüfek sesleri arasm• 
zaman Dohihara bir Japon mira- da bir Japon vapuruna hindirildL 
layı idi. O zaman Mukden de gö- Bundan sonra Japon miralayı g .. 
ründü. O zamanki ünvanı "Aske- neral Dohibara oldu. ' 
ri irtibat kalemi tefi" idi. Vazife- Mançurya Japonyanm eline geç 
si askeri ve siyasi hadiseleri takip tikten sonra General Dohihara Mo 
eqnekti. goliıtana döndü. Burada Mogol 

prenslerinin muhtariyet arzulanm 
Dohihara Çinde büyük seya tahrik edildi. Sonra Çahar'da Ja

hatler yapmıştır. Çinceyi mükem- pon askeri harekab baıladı. Bun· 
mel surette konutur. Doğrudan dan aonra Çin ile Mançukua 
doğruya Mançuryadaki Japon baş nun birle§tirilmesi, Çin ile Japon. 
kumandanı ile muhabere eder. ya arasında ittifak faaliyetleri gö-

Japonlar, Mançuryayı Çinden rüldü. 
ayırmak için iptida bir mahalli is- General Nankin; daha sonra 
tiklal ve muhtariyet hareketi tah- Kantona gitti. Burası Amerib 
rik ettiler. Ayni zamanda Man- ve İngiliz nüfuzu alhnda idi. Ço~ 
çuryada Sovyet]er Birliği aleyhin- geçmedi, Çahar~m iıgalini mucİP. 
de çalıştılar. Japon yüzbaşısı Na- olan hadi3eler vukubuldu. · 
kamuranın katli hadise!inde Mi- Bundan sonra sıra artık Pekin'ti 
ralay Dohihara mühim bir rol oy- geliyordu. Bu da olunca bütün Şi. 
nadı. Bu yüzbatı Şarki Çin timen- mali Çin, Japon nüfuzu ve emri 
diferlerinin Garp mıntakasında altına girmişti. Bunda takip edi· 
bulunuyordu. Çin askerleri kendi- len plan da Mançukuo'da tatbike. 
sini esir ettiler. Sonra kurıuna diJen planın ayni idi. Yani bet 
dizdiler. Daha sonra da, iz bırak- Çin vilayetinin muhtariyeti •. Bir-ı 
nu;mak için, cesedini yaktılar. Fa- kaç senedenberi Japon Lavrensİ,ı 
kat Japonlar hadisenin içinde ol- hu planın tatbikatı ile meşguldür,. 
dukJarmdan derhal katil haberini Son hadiselere bakılacak oluraa; 
aldılar. Çinde tahkikat yapılması- artık bu gizli planın fiili neticele-
nı istediler. rine de giri§ilmiştir ! 

Çin hükfuneti meseleyi samimi Japon Entellicens Servisi Uzali 
surette halletmek istedi. Bu mak- Şarkta durup dinlenmeksizin çak• 
satla tekliflerde bulundu. Fakat şıyor... / 

Miralay Dohihara ile arkadatları 
Çinlilerde samimiyet bulunmadı- ı--
~ı~ı göster~ek için uğraştılar. Bir 300 Liraya 
ıntıka.m planı hazırlandı. Satılık Ford Otoinobill 

"18 Eylul vak'ası,• tabiriyle ta- .500 lira Ford markalı spor bir 
rihe geçen Japon hadiseleri bv,- otomobil acele satılıktır. Talip o
nun neticesi oldu. lanlarm arabayı görmek üzere 

Mançuryada Japonyamn emni- 214 numaralı posta kutusuna 
yeti olmadığını göstermek için "FORD" işaretiyle bir kart yaz 
tertip edilen bu hadiselerden son- malan kafidir. 

ra Japonyanın büyük taarruzu baş ... ----------• 

dan, suya giriyoruz. Burada da, 
bütün Okyanusya memleket!erin
de olduğu gibi, herkes suya elbi
seıiyle giriyor: Sanki bir sokağa 
sapar gibi. 

Buna ben de çabucak ahttım. 
Kırlarda dolaşırken önüme çıkan 
dereyi yürüye yürüye geçmek İt· 
den bile değil. 

Ellerimizde sopalar• ağaclardan 
kesilmiş dallar var, tatlar var. Bu 
suretle silahlanmış bir halde, de
nize doğru açıhyonız. 

Bu müddet zarfında, yelkenli 
kavıldara hin°-. l~r daha uzaklara 
gittiler. Şimdi bir sıraya dizildi-
"'r. ,,.ittikce daralan bir daire &ek

linde. bize doğru geliyorlar. Elle
rindeki h~r.,, hır! c!a, çığlıklar 
atarak, sulara vuruyorlar. 

Bu suretle, gerek hağuıp korku-

tarak, gerek harputlarla yollan
nı keserek• balıklan bizim tarafa; 
doğru toplayorlar. 

Bahk]ar, hakikaten, top1-"11l top 
lana, sığ yerlere kadar geldiler~ 
lterrak sı1 ların altında koşuştuk 11 
ları görülüyor. Hem de o kadar 
çok ki! 

Şimdi hepimiz balıklann ü~ 
rine tat yağdırıyoruz. Yaralanan
lardan kaçmak isteyen ve gizlen
mek için taşların arasına girmeye 
çahsanla.ra sopaları indiriyonıL 

Diğer taraftan, balıklar o lra.• 
dar çok ki, toplana toplana deniz 
almıyor, suların üstüne çı)ayor
lar. Sulara harputlar, ta,lar, ıopa
lar yağıyor; sular gayser havai~ 
yükseliyor. 



r&~~s--r-c-:::::-~~ 'Süleyman Paş&nın 
IMW\\.~... ve Kemalin 

t1E~HEP 'KA.VGAL'At:ll türbeleri 
SO"'JNILf K Vl: SJILfK MLJCADE LE.Sİ Esaslı bir şekilde 

letı- ka numa .. ası: a tızı1n: ZIYA ŞAKIR tamlı etllı ildi 

Halife Mansur ilıtilQl 
ateşi arasında 

A' ~-ıcat ~imdi.. Muhamm l ibni him bir ordu g6ndermitti. Sonra 
r· ~l ıle lbrahim; halifebln bu em- da. lbrahimin Buradaki kuvvet
~ 1 e Hıcaz vali&inin haklarında Ierini, abloka ettirmiıti •• 
rö Sle .. diği tiddet Ye tazyiki ıörür Her iki hareket te, büyük bir 
it rın~2 ; bu halin feei bir akıbet· sür'at ve maharetle icra edilmit· 
hirnet.•<'elenecelini hiNetıl'litler.. ti. Onun için ihtilalciler, araların· 
'i l~n anıııın ortadan kaybolu- daki irtibat ve müvazeneyi, bir· 
~1§1erdi. denbire krvbedivermitlerdi. Ayni 

daa altte Manıur, bunu haber al- zamanda ihtilllin idaresinde de 
lt 1 re1nan, çıldıracak kadar lif· beceriksizlik göstermiılerdi. 

1 
ınıı .. arbk korku ve telifı, Halife Mansur, vaziyete olduk· 

don. dereceye ;elmi,ti Bu iki kar ça hakim olmakla beraber• birden· 
,·'''~· behemehal ele geçirilmele- bire (Muhammed bin Abdullah) a 
ı~Çın, ~er. ta.rafa en !iddetli emir- hücuma cesaret edememitti. 

11• Verılrnıftı. Mekke Ye Medine- (Gelsin, teslim olsun ... Kendisi· 
~~k lıiıtü.~ .~vleri taharri edilmiıti. ni ve bütün ailesi efradını affede
b: at butun bu arqtırmalar, hiç rim. htedilderi yerde ikamet bak 

ıen:ere vermemiıti. kını da ba.bteylerim.) Siii<.'yman Pa~ı ve Nan ıl• Kem11lin 
t liaU~e Mansur yemekten, içme1< Diye haber göndermitti. türbeleri 
hen kesılmiıti. Artık İfİDİ, tücünü Muhanamed bin Abdüllah iıe: 
t ~a~a~ak bütün ..Unlerini ve ge- (Kim kimi affediyor? .. Ben· ec· 
~ e hrını, bu iki biraderi buldurmı- dadımın hakkını istimal ettim. Eh· 
d' asretmi,ti ... En emtn saray a- libeytfn tieıine istinat ederek hi· 
~rnlarını, çöllere göndererek, e- li.f et makamına geçtim ... Affeyle· 
b·· ler dolusu paralar dağıttırmq; mek icap edene; onu, benim yap
h Ul~n kabile ve itiretleri ıeferber mam lizımgelir .•. Manıurdan, ıo· 
c1:ı 1.ne getirt.,rek kavlerde, çöller· ruyorum. Beni aff edeceiini vaat 
ta• ınsan saklanabilecek her yerde etmekle ne yapmak istiyor. Acaba 

Çanakkale, (Hususi) - Gelibolu 
ilç.esinin Bulayır köyünde bir tepe 
üzerinde denize hakim bir mevkide 
harap ve hakımsız bir dunımda bulu
nan Gazi Süleyman Pa~a ,.e Namık 
Kemal tlirheleri Kiiltür Bakanlığının 
,.e .Öğretmenler BirHğinin yardımla· 
lan)e eeash bir ~ekilde onarılmış, sa· 
h~nm etrafı dunral çevrilerek giizf"J 
hır park haline konnlmuıtur. Trakva 
genci ispekterli~ince bir de bekçi tah· 
sisalı verilerek bu lıarabe düzenli 'e 
hakanlı hir dunıma sokulmustur. 

tamalar yaptırr:ıııtı. zavallı Eba Müalimin, Abdullah 
Bu da bir netice vermeyince o bin Alinin, Yezid bin Habirenin 

~?nan birç~k maıum kimseler ;a. haklarında reva gördüiü zaliına· 
h :•knır. ı,; zındanlara atılmı,. Ve.. ne muameleyi bana da mı tatbik e
l' il ı dehtete dütürerek, kayıpla- debileceiini zannediyor. Ortada 
İn ele ~er.m .. ~;"i lemin etmek İ· böyle misallar varken, ben, onun -------------

ç n zlndanlardaki mevkuflar ıelıir tuzajrna dUıecek kadar ıafil de-
!'leYdanlarına çıkarılarak bunlara filim.) ı.--------------ı 

.t.. ltk~nceler yapılmı,tı. Diye, cevap vermİ!tf. B O A S A 
hf;'' ht2hunla d~ kalma~.ııtı ... Ha- Halife M:.nıur· bu cevabı alın· g . 7 • 937 
b· Mansur, Hıcaz valıııne yeni ca, ordu kumandanı (lıa) ya bü-
ır emirname yoll&mıfb. tün tiddetiyle ileri atılmaaını' em- Rbalarmda .yılda llaretn o1an1u. a. 
B • retmi9ti. ıtade -.nele s&NDJndı.. llakanılıu u emarname mucibince; ka- .aı lJ c1r. kapanıı 1111ttt nyauan.m. f.1Plann babaıı Abdullah ile Eh· Muhammed bin Abdullah iae• •-------------

ıbeyt erkanının yeti,kinleri bir -:: Ehlibe>:tten hemen bepıinin: ft A R A L A R 
l~c~ evlerinden tevkif edilmit; böyle tehlıkeli zamanlarda yapb· • Sterlba 618 - Peseta 

dıncırlere vurularak tahta semerli iı g~bi da- mertçe hareket ederek, : ~= ~·: : ::11 

evelere bindirilmİf.. mıın iÜ- e~ra ın toplananlara müe11ir Liret 115 - • Pengo 
h~' altında günlerce süren acıklı hır hütbe ıöylemiı, Ye ıonra da: • eeıçtıca Pr 8t- • 1.AJ 
ır. Y.olc!1luktan sonra, (Kile) ye - Hiç kimseyi, benim için mu- Orallml 23 - • Olnu 

sı -
!23 -
26 -
H
lll -

~etırı!mı~lerdi. Birkaç •ün KGfe- kateley,e cebretmiyorum. Bilikiı • ımcre Fr. 07a. Yen 
e kaldıktan sonra. Jradan da herkesi reyinde, fikrinde ve arıu: • ~:.:n :_: : = t.vec: 10: -

k~Jdırılarak (Habire) kaleainin ıunda serbest bırakıyorum. Kaıtı· KroD Çelt. 84 _ • 'Blınımot ~T 
ızındanlarına nakledilmitlerdi. ~ız~.a~. kaçmak imkinı obmyan • fDID AYU8 t3-

Her tarafı deh,et içinde bıra. bır olum ur. Eier; dütmanlan·ıı---------·----
lcl an bu .kork. unç si.yaıet, matltlp o. m!~ galebe edemez iaek, hiç biri- Ç E K L E R 
a mızın ,ai kalmasına ümit yok... •IADClra 611 • vı,,a.. 'U8j 

n nehceyı verDMı miydi?.. Ha. o·· .. .. E • Ne~ 0,1890 • lıladrtO 1387~ 
Yır... Bilakis Halife Mamurun .~ıu0!11!· ter. benimle ölmeyi •.,.,,. 20 ,~3 • BerltD 19680 
llıe~kii!'i tiddetle sanacak kadar gozlerınıze kestıremiyoraamz der· • 11naac 15 0160 • v.,.,._ • 't7 
akaıtesrr husule ıetirmiıti. hal nlerlnize dCSniln. , • lh1lu.. '6913 • auı1a,.. 8987& 

0 
Demlıti. • Atlna 87 ıeıo • au-. ıor on~ 
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Fiyatlartn kontrolü 
o • .,..,. 1 İllCİ • 

Çimento meselesi böyle olduğu gi· 
1>i de,•letten himaye gören diğer yerli 
malı fabrikaları da hep ayni temayül .. 
dedir. Demek oluyor ki yerli labrika· 
larm haric1 rekabete karcı himayesi· 
naaıl lazım İle hu himayeden istifade 
ederek miluehlikleriıı yüksek fiyatlar 
altmda ezilmemesine d:kkat etmek de 
~ylete bir zarurettir. 

Yalmz bizim bu fiyat kontrolü 
nte$eleıindt ö«reıımelı MlHi1im.U bir 
nol.·ta var: Çimento gibi ')'erli /abrika 
nummUitınrn fi-t'tttlan kontrol edilir
ken beyM.lmilel 1.'aSOtl bir maliyeı fi· 
yatile mrıka·;'~sA yapılıror mu'! Yoksa 
sadec~ f abrikflların gÖlterdikleri nur 
liyPı fil atı aııaşın merinde amüdi bir 
t ·ıkik \"afHlıyor da batka rnemleket-
l<'rdel.-i hu cinş fabrika!ann maliveı 
firatlan arasında N? kadar farlc bıı
lundıığu, b,, farkın ne Kibi ~ple,-. 
den ileri gl>ldiği tmıştınlmıyor mu? 

Zira hilkOmetçe yapılacak fiyat 
kontrolUnün bir mak~adı lı3kiki ma· 
J iv et fiyatı nzerine haddinden (azla 1 
kürlar ili\C ine me~·dan vermemek 
i .. e ,Jiğt>r bir maksadı da bu lnbrikn· 

Yunan filosu 
maneoı aga çıktı 
Atina, 9 (Hususi) - Yunan ha

:fif filosu ile deniultı gemileri filosu 
manaveralar yapmak Uzere dUn ter
saneden ltareket etml§lerdir. 

Hafif filo Edipso, denizaltı lilosu 
ela Akdenizde, deniz erkinıharbiyesi 

lana !'MyOllel bir idareye muhar ol
masını temin etmektlr. Ba da anc~ 
yerli f'ahriknlann rr.aliyet fiyatlarmı 
beynelmilel maliyet fiyatına yak1.
lınnakla milmkün olabilir. 

Sonra bliyük sanayi mmreeine dr 
hil olan fabrikaların masraflan bü
yük ve çok mil tene\"\ idir. Bu masraf• 
lann bir kısmını filln hesaptan filin 
lıetaba nakletmek maliyet fiyatı ilıe· 
rine tesir yapar. Buaa bir f ahrika 
hesab O} unları ile maliyet fiyatlDI 
gayritabii surette yükseltebilir. 

Hülaa llı:ıuad Vekakıinin /iytııe 
kın kontrol ~inddi hismetini takdir 
ediw>ru::. Fal.at teJbiı ~leı\ &alı§ fi• 
:ratlanna c&m olan maliyet fıyatı ile 
beynelmil"'l maliyet fiyatı «rtumdnlci 
fark maliim olursa rf~riunıumiyenin 
alakaJill' brr kf>ntrol iıinin daha :i• 
yatle ko~yln~acağını, ayni zmntıntla 
mem1C'kctin iktısaJi kall.ınmmı, 1ur 
yat pahalılığmın diiınıesi bakımından --daha /aydalı bir iaıikamet alacağım 
IOlll.)"Oruz. 

ASIM US 

Vakii MUdUrlUklarlnde 
Anka:a, 9 (Telefonla) - Af~on· 

kııralıi.sarı vakıflar müdilrU B. İsmail 
Hakkı Gaziantebe; Mardin '\akıfJar 
müdürü B. Hilmi Kütahyaya; Koceli 
vakıflar mOdilrlUğUnden açıkta kalan 
B. Hamdi Mardine ta.yin ne naldolun· 
muılardır. 

tarafından hazırlanan pllna göre, rna ------------
ne\ ralar yapacaklardır. 

YUNAN BA$1'EKIL1 AT/NADA 
Atina, 9 (Hususi) - 'Oç giln ev· 

ve) Yunanistanm dahili ve harici, .•• 
ziyetini krala bildirmek üzere Kor
foya gitmiı olan Batvekil Metakıaı 
hu~n akıama dolro buraya dlSnmilı· 
tür. 

YUGO LAYY ANIN ESKi ATINA 
ELÇiSi 

Atina, 9 (HuAust) - Roma elçili· 
ğine nakledilen Yugoı1avyanm bura· 
daki elçisi Kristiç dtln ak~ıım Bclgra· 
da gitml§tir. Oradan memuriyeti ha· 
§ma gidecektir. 

YUNAN/ TANDA ZELZELE 
Atina, 9 (Huauıi) - Atbaa rasat-

işaretler: -----------------

haneai dUn sabah saat 8,25,45 de ıi· 
maiden 270 kilometro uzakta oldukta 
tiddetli bir zelzele kaydetmiıtir. Ayni 
saatle SeJAnikte de hafif sanmtı hia· 
ıedilmi§tir. 

FIRTINA. J'E Y A.CMURLAR 
Atina, 9 (Hususi) Makt>donyantP,ıı 

muhtelif yerlerinde dün de yapo&I' 
\'C bora devam etmİflİr. Sırbiatmda 
yağan ıiddetli yağmuralrdan Ebiloa 
treni ~elememitlir. 

:Makedonyada Vatilako köyüııde 
tlç kiP, ve Seres eh armda da bir kiti 
bora arasında düşen yı1dmrnlarduı 
ölmüşlerdir. 

Bir hatıra 
• 

Bir haber: 
"Ac!apu•n, 7 - Dün Adi,._. 

n hapiahaneainden biri -... ....._ 
kUm oluı dört mahkam birden lmc
nutbr· Banlar ...... _,. bidtik 
olan vilayet evnk mabmiae seçe
rek oradan pencenclen çdm,.ı.rchr. 

idam ımhldbnu olan Şemsi -... 
hal yakalanmıpa ela dii8J'lerl ,... • 
lanamazmt)ardır.,, 

Bu haberi okurken Marmara cle
nizini, onun ortasmda bir zihniyet 
deiifl!lesİnin aembolU halinde ıivri· 
len bir kara parçannı, lmraliyi dü
ıündüm. 

lmrali adaunm aüneşiJe, toprajı 
ile, tefkatile, ve inaan kalbinin il· 
caklığile beslenen rr.ahkuıvlannı tüp 
hesiz siz de hatırladmız. 

Adapazarı hapieh~n b · 
çanların timdi nerede, hanai kovuk· 
ta olduiunu bilmem, fakat hapiaha· 
neden daha büyük azabm onlan 
kaplamlf oldujunda ıüphe yoktur. 

insan hapilhane duvar~ 8fftr, 
fakat etrafındaki korku çitinden as• 
la dıpn çıkamaz. Her firarda bu 
korkunun çiti her saniye inaanı a· 
dım, adını 1a11ki aırtlaimı sıkacak· 
mıı gibi takib eder. Bu takib, jan• 
darmanm ve polisinkinden daha kor. 
kunçtur. 

Kendi ruhu içinde aükOne kavu
şamayan inlM ya bir kovukta bir 
hayvanın elitleri arumda, yahud )m. 
larda otlayaralc can verir. 

Bu kaclannı müphem bir ıurette 
tasaV\•ur ederiz. Ukin bunların a· 
raamda çok iyi habrladıpn bir va• 

Yazan: Sadri Ertem 
. 

ka var ki, bu ne bir faraziye, ne bir 
hulya eseridir. 

• • • 
lmraliden bir mahkUın kafilesi 

zonaulclaia gönderilmektedir. 
lmnJiden Zonsuldaja g\:-lecck bu 

mahkOmlann ne bileklerinde kelep
çe, ne de yanlarında jandarma mev. 
cuddur. 

Kafilenin batında bulunan mr.h· 
kUınlardan birinin elinde 1'ta~Iı bir 
zarf vardır. Bu zarfın için-ieki ya• 
zıdan da hiç birinin haberi yoktur. 

• • • 
Mahkumlar Zonauldaia seldik· 

ten aonra herkesle beraber ben de 
fU haberi aldım; 

lmraliden çıkan mahkcnılıar ı. 
tan~ul hapiabaneeine, dıtJuda vakit 
geçınneden müracaat etmit ~r, , .. 
ne vakit kaybetmeden gemiye binip 
Zonguldağa çıkmıılardır. 

Şimdi onlar Zonguldakta ~n iyi 
bir insan vasfı tafımaktadıriar: 

lı yaratan mahlOklardtr. 

lbrali, ve Zon;uldak teı:riibeal 
yanmda Adapazan hikayesi hıma 
hazin geldi. 

insanların araamdan her haql 
bir surette tecrid edilenlere Ürp 
iptidai zihniyetin abülimeli, hıncı, 
hiddet ile mukabele edemeyiz. 

Hapishaneyi inaanlara aoeyal ti· 
fa verecek bir yurd haline k~ 
ve oralara düteıılerin inaanlık hisle
rini ıuW-a çıkannağa mecburuz. 

lmraliyi genitletebilaek. ... 
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SON· HABERLER,;i 
Çinle Japonya arasında 

Harp devam ediyor 
Rus - Japon münasebatı da geı gin 

Fransada mali 
vaziyet çok nazik 

• 

lskenderun yağma 
tehlikesi atlatll Vergller ve posta Ucretlerı 

arttı 

Paris9 (A.A.-. B.Chautemps, Karışık vaziyet karşısanda 
dünkü kabi~~ içti~~ın.ın hitamın· Sur·ıye mandası belki kalk mıyacak 
da rayoda soyledıgı bır nutukta 
bütün Fransızları hükumetin ma· 
li hareketine müzaherete davet et
mekte ve bu hareketin gayesi 
memleketin kudret ve refahını art· 
tırmak olduğunu kaydeylemekte
dir. B. Chautemps, nutkuna şöy
]e devam etmiştir: 

Antakya, (Hususi) - Vatani
lerin mütemadi teşvikleri üzerine el
lerinde Vatani bayrağı bulunan ka· 
labalık bir kütle nümayiş vesilesile 
lskenderunu yağma etmeğe teşebbüs 
etmiştir. Bir anda kasabadaki tek
mil dükkanlar kapanmış ve umumi 
bir panik baş göstermiştir. 

Çapulcular bir ara iki jandarma· 
yı linçetmeğe kalkışmışlarsa da jan
darmalar ağır yaralı olarak kurtarıl
mışlardır. Polis bu azgın güruhu 
durdurmak için silah kullanmak 
mecburiyetinde kalmıştır. 
FRANSIZ YÜKSEK KOMiSERi 

GELiYOR 

Komiserlik imtihanı 
· evrakı tetkik oıunuyor 

Ankara, 9 (Telefonla) - Emniyet 
umum mü<lür1üğii 5 temnıuzda yapı
lan komiserlik imtihanı evrakını tel· 
l..ik etmektedir. 

İmtihan e\ rakı henüz her yerden 
gelmiş değildir. Fakat, e\·velce oldu
ğu gibi, bu sene hütün e' rakın gelme· 
si beklenilınemi~, tetkike derhal ha~
Janrnı~tır. 

TeHgrafla gönderilen 
arzuhallerin harcı 

bir safhaya girdi 
Pekin, 9 ( ı\.A.) - İki tar~f kuv

'ct1erinin geri çeki1mesi hükümlerini 
muhtevi mukavele tatbik mevkiine 
girmezden enel muharebe şafakla 
beraber yeniden baş1amı~tır. 
YANLIŞLIKLA ÇARPI.)MTŞLAR 

Pekin, 9 ( A. •\.) - Bu sabahki 
muharebe, aşağıdaki iti13.f mucibince 
Çin milisleri, - Vang Pinıı; - şehrinde
ki Çin µ;arnizonunun yedni alınağa 
gcldik1eri zaman lrn~1rum~trr. 

Bir yan1r~lık e~eri olanık, nıili~
lcrle Japonlar arasrnda ı;aqw•ma ol
muş ve hu çarpı~nıada nıi1i:-lerılrn 
biri ölnıfr•, cli}rdii yaralanını~tJr. Bir 
az sonra siiktinf't a\'ClC't etnıi~tir. 

Jlll!VKJ\AT BİR ılliİTARF:KE 
Pekin, 9 ( A.A.) - Salillıiyellar 

rc .. mi ı;alı~ivf'l!erin süratlt' ıımlıarC'he 
:;ahnesine µ:clmeleri iizerinC'. lıu sa· 
halıki <;arpr~ına pek kısa olınu,.tur. 
Yapılan uyuşmaya tevfikan Japonlın 
Yunµ;ting nehrinin sol. (inli1er de 
sağ sahiline çekilmişlerdir. 

l\Tilis1er, Çin kıtalarrnın tahliye 

JAPONYA RİR FTRKA ASKER 
GÖNDERiYOR 

Şanglıay, 9 ( A.A.) - TokyoJaJ\ 
bi1diri1diğine ~öre, garbi Japonya or' 
dusuna mensub bir fırka. Çine hare' 
ket etmek üzere hazır bulunmaktadır· 
Japon ordusundaki bütüıı mezuniyet 
ler kaldmlmıştır. 

RUS - JAPON fı!ÜNASERATI D4 
GERGİN 

l\Jo<;ko,·a, 9 ( ı\.. \.) - IJa, a" aiaı1· 
sı muhabirinden : 

Bol~ay lıadiı;f'si iizerinc. Hu~ya ile 
Japonya ara!'m<laki miina..:ehf'tlı·r )·e• 
n idl'n ıı;crgin 1e~ıniştir. 

B. Lit' inof, Japon F-cfiri B. Çi~e· 
nıİtiin i!P. ıı:lirii:-mü~tiir. Bmaı1a ıoii} lefl 
<1i~İnP. ~iire. ~o\'yct - ;\laııc;uko :-mır 
hattı kat'i surette teshil etlilmedikc;C 
hu hadi ... <'lerin arka;:;ı kesilrniyeccktir· 

Hududu tahdicl etmek iizert>. ıınılı 
LeliL bir komisyon tayini lıu!'.mmml:ı 
So\'yet1er taraf rn<lan yapılan •teklife· 
J aponlarm hftla cevab vermemesi e' 
ı;efle kar~ılanınaktadrr. 

"Son hadiseler mali vaziyetin 
pek ciddi olduğunu göstermiştir. 
Hükfunet garek frank ve gerek ha 
zine için en ağır bir tehdit teşkil 
eden bütçe açığını kapamak üzere 
mühim tedbirler ittihazını lüzum
lu görmüştür. Maliye Nazırı 1937 
bütçe açığına muadil bir hacimde 
birçok mali tedbirler ittihaz et
miştir. Halkın, kendisinden iste
nilen yeni fedakarlıkların elzem 
olduğunu anlayacağına kaniiz.,, 

Fransız yüksek komiseri Kont de 
Martel cumartesi günü şenrimize ge· 
lece'ktir. 

Ankara, 9 (Telefonla) - Devlet ettikleri şehirleri i~gal etmi~lerdir. 
S6rasmaverilen arzuhallar i~n ~ın· ~~-~~-~~~--~-------~~-~~--~-~ 
~akta olan 20 kuruş kayıd harcı, ar Atatürkle Ruz- Madrı· d 

VERKlLER, POSTA 
ÜCRETLERİ 

Paris, 9 (A.A.) - Umumi ka
zanç vergisi üzerinde yapılan ta
dilat hakkında aşağıdaki malfunat 
verilmektedir: • 

Menkul kıymetlere ait kazanç 
vergisi, nama muharrer esham.da 
yüzde 12 den yüzde 15 e, hamiline 
muharrer eshamda yüzde 18 den 
yüzde 24 e, ecnebi esham için de 
yü-ıde 25 ten yüzde 30 a iblağ e
dilmiştir. 

Kambyolarda kullanılan mayi· 
mah•·ukat resimleri ,imen"difer ta
rifelerinde yapılan arttırmalarla 

mütenasip olarak yüzseltilmiıtir. 
Posta ücretlerinde yapılan ta

dilata göre adi mektuba 65 san
tim, bir telefon mükalemesine 65 
santim ücret konmuştur. Tütün fi

Bu vesile ile müfsidlerin her han· 
gi bir hadise çıkarmalarına imkan 
vermemek için şimdiden tedbirler 
alınmaktadır. Halk, yeni rejimin 
fiil sahasına çıkmasına ve \;ıayrama 
dört gözle intizar etmektedir. 

MANDANIN 1PKASI 
MUHTEMEL 

Beyrutta çıkan L'Orient gazete
sinin Paris muhabirine göre, F ran· 
sanın Suriye mandasını ipka etmesi 
çok muhtemeldir. Suriyenin bugün· 
kü karışık ve endişe verici vaziyeti 
hatta belki de Fransayı askeri bir 
müdahalede bulunmağa mecbur ede .. 
cektir. 

1Ş BANKASI ŞUBESi 
Hatayda iş Bankası şubesi I O gÜ· 

ne kadar açdacaktır. Keyfiyet Mil· 
Jetler Cemiyetine bildirilmiştir. 

Haftada iki gün lstanbuldan İs· 
kenderuna vapur kalkacaktır. 

yatı tahminen yüzde 20 arttrrıla. --------------
caktır. °'(~,,. 

Romanya ile 
Lehistan 

Yenlaniaşmalar yapacaklar 
Bükreş 9 (A.A.) - "Buna Vcs· 

tire,, Lehistan ticaret ve \endüstri 
nazırı B. Roman'ın bir mülakatını 
neşretmektedir. 

B. Roman, son Lehistan - Ro· 
manya ticaret an1aşmalarile Lehis· 
tan bankası direktörünün Bükreş zi· 
yaretinin iki memleket arasındaki 
ekonomik münasebetlerin inkişafı. 
nm aşikar bir delili olduğunu söyle
dikten sonra demiştir iki: 

"Romanya ile pek yakında yeni 
bir takım tercihli anlaşmalar akte • 
debileceğimizi zannediyorum. Zi . 
ta Lehistan ve Romanya, istihral 
bakrmmdan biribirini tamamlıyan i
ki memlekettir.,, 

Bükreş, 9 (A.A.)' - Ponınca 
Vreni gazetesi, p~~lamentonun, 
Kral Karolun Varşova ziyaretile el
de edilen diplomatik muvaffakiveti 
tesid için, eylülde fevkalade icti~aa 
davet edileceğini haber verm~kte • 
dir. 

Dünya boks şampi
yonluk maçı 

EylOlde yapılacak 
Londra, 9 (Hususi} - Boks 

şampiyonunu mağlub eden Joe 
Louis, dünya boks şampiyonluğu 
için F arr'le karşılaşacaktır. 

Maç, 4 eylülde Nevyorkta Yan
ee stad:\:'omunda yapılacaktır. Bu 
. usustaki mukavele dün burada iki 

boksörün menecerleri tarafından 
imzalanmı§br. F ransada bulunan 
Farr, 21 temmuzda Amerikaya ha· 
reket edecektir. 

Bükreş Elçimiz 
bugün geliyor 

Ankarp, 9 (Telefonla) - Bu 
yıl Romanyadan gelecek muhacir 
işleri hakkında hükumetle temasta 
bulunmak üzere, Bükreş elçimiz B. 
Hamdullah Subhi T anrıöver Bükreş. 
ten yarın (bugün) Jstanbula gele
cektir. 

B. Hamdullah Subhi Tanrıöver, 
fstanbuldan Ankaraya gelecek ve 
birkaç gün kaldıktan sonra Roman
yaya dönecektir. 

Bir aylık tahsilat 
30. 7&4.3oo Lira 

Ankara. 9 (Telefonla) -1\laliye 
Vekaleti 1937 mali senesinin ilk ayı 
zarfındaki devlet tahsilatını tesbit et
miştir. 

Haziran ayı içindeki tahsilat 
30.764.300 liradır. Bunun 27.252.133 
lirası hu seneden, 3.512.407 lirası es
ki senelerden kalanlardır. 

:Mali senenin ilk ayındaki bu tah· 
silat geçen senenin ayni ayındaki tah
silattan 1.882. 5 7 4 lira fazladır. 

TeJtzilatlı halk 
ticaret biletleri 

Ankara, 9 (Telefonla) - Devlet 
DemiryoHarr halk ticaret biletlerin· 
de çok lli.Ühim bir karar ,·ermiştir: 

:;\foayyen bir müddet için alman 
bu biletlerin müddeti, bundan sonra. 
alındığı tarihten itibaren değil, seya
hate başlanıldığı tarihten itibaren he
sab edilecektir. 

Yolcular. seyahate başladık1arı ta
rihi istasyonlara kaydettireceklerdir. 

SUmerbank MUdUrU 
Ankara. 9 (Telefonla) - Siimer

hank mf!diirü B. 1'urullah Sümer'in 
Avnıpaya bir seyahate çıkacağına dr 
ir bir haber ne~rcdihni~tir. 

B. Nurullah Siinlf'r höyle bir ı:e
yalıate çıkacak değildir \'e hu haber 
asllsızdır. 

zulıal telgrafla gönderildiği takdirde, 
telgrafın verilcliği yerele, postahaneler veli arasında . 
taraf rndan al maeakt1r. Bu lrnrca mu-
kabil, telgraf ka~ıllarmm üzerine, 
postahane tarafından pul yapı§tırıla
caktır. 

Şimdiye kadar, hu harç, telgraflar
la beraber ahnmadığr için. arzuhal 
geri gönderilmekte, iş de bu müddet 
zarfında geri kalmakta idi. 

Jzmirde belediye ile 
liman idaresi arasın

da bir ihtilaf 
lzmirde belediye ile liman işlet

me idaresi arasında vukua gelen bir 
hadise, bir ihtilaf mevzuu doğur • 
muştur. 

Liman işletme idaresi Konak ci
varında Birinci Kordonun başladığı 
yerde yeni bir iskele inşa ettirmeğe 
karar vermİi, beton kazıkların ha • 
zrrlanması, inşaatın icabı olan ter
tibatın alınması için belediyeden 
Kordonun bir kısmına tahta perde 
çevrilmesi müsaadesini almıştır. 

inşaat uzayınca belediye müte -
ahhide bir ihtarname göndererek bu 
tahta perdelerin kaldmlmasınr iste· 
miştir. Müteahhid inşaatın liman 
işletme idaresine aidiyeti itibarile 
keyfyeti alakadarlara bildirmiştir. 

Tahta perdeler kaldırılmayınca 
beledye, liman işletme idaresine ma
lumat vermeksizin bir geçe bu tah· 
ta perdeleri yıktırmış, sabahleyin bu 
vaziyetle karşılaşan liman idaresi, 
meselenin tetkikini hukuk müşavir 
lerine tevdi eylemiştir. Bu yüzden 
doğan ihtilafın adliyeye intikal et • 
mesi ve iskele inşaatınm da teehhü
re uğraması muhtemeldir. 

Nafıa Vekili bugün 
• Aorupaya gidiyor 

Şehrimizde bt~lunan Nafia Vekili 
B. Ali Çetinkaya bugünkii ekspresle 
şehrimizden İsveçe hareket edecektir. 
B. Çetinkaya nafia işlerine taaJUk e
den fabrikalar hakkında Avrupacla 
tetkikatta bulunacaklrr. 

i\afia Vekilimiz İstanhulda da bir l 
çok işleri tetkik etmiş ve lıazı karar 
]ar almıştır. 

Mudanya - Bur sa 
yolundaki kaza 

Mudanyadan Bursaya gelmekte 

o.~t tarafı 1 inci de 
B. ROOSEVEL T'lN MEKTUBU 

Ekselans Kemal Atatürk, 
Türkiye Cumhuriyeti Başkanı, 

Ankara 
Azizim Bay Cumhur Başkanı, 
Ahiren Türkiyede B. Julian 

Bryan tarafından alınmış olan filmi, 
birkaç akşam evvel, Beyaz Evde 
seyrettim. Nisbeten kısa bir zaman. 
da meydana getirdiğiniz pek çok şa· 
yanı hayret hususatı görünce hisset
tiğim şevk ve heyecanı size arzet -
mek istedim. 

Kıymetli şahsiyetinizin evinizde 
ve plajda küçük kızınız ile oynar -
ken çekilmiş olan resimlerini seyret
mel<le bilhassa bahtiyar oldum. Bu, 
sizin ve benim bir gün biribirimize 
mülaki olmak fırsatını bulacağımız 
ümidini bende bir kat daha takviye 
etti. . 

Nadir olan istirahat zamanlarım·& 
da, bana göndermek lütfunda bu
lunduğunuz Türk posta pulları kol
leksiyonunu seyretmekteyim. Bun
lar üzerinde resmedilmiş olan man· 
zatalan bir gün kendi gözlerimle 
görmeyi ümid ediyorum. 

Samimi saygılar ve halisane te-
mennilerimle. "" 

Vefakarmız 
Franklin D. Roosevelt 

BÜYÜK ÖNDERİN CEV ABLARI 

Ekselans Franklin D. RooseYelt 
Amerika Birleşik devletleri ba~kam 

Va~ington 

Azizim Bay ciimlıur lnı~kauı, 
Ahiren Tiirkiyede Bay Julian 

Bryan tarafından alınmış o1an filmi 
seyretmekten duyduğunuz memnuni
yeti bil<liren 6 nisan 1937 tarihli lfr 
tufkar mektubunuzu hakiki birse\ inç 
ile aldım. :Mektubunuzda, ahvalü ~e
rait müsaade eder etmez, birihirimi:r.e 
bir gün miilaki olaca~ımız ümidini de 
izhar huyuruyorsunuz. 

Samimi duygularınızdan ,.c mo
dern Türkiyede elde edil•'n terakki 
lıakkmdaki takdirkar telfikkinizden 
dolavı size fc\·kalade nıüLe,;ekkir ol· . . 
cluğuma inanmamzı rica e,Jerim, Bay 
Ciimlmrba~kaın. 

Bu fırsattan istifade eılerek Ame
rika Birle~ik Devletleri hakkında hay 
ranhğrmı tekrar bild!rm~k isterim. 
bilhassa ki bizim iki memleketimiz. 
umumi sulh , .e in;:;anhğrn saadetini is· 
tihclaf eden avni ideali J?;Ütmektedir. 

Size bir an evvel müliiki o1mak 
olan tren, yedinci kilometrede bir benim de samimi arzum olduğundan 
viraj yaparken yoldan çıkmış ve epi harikula(le işler yapmış olan sevimli 
sürüklendikten sonra bir hendeğe ,.e kuvvetli :::ahsivetinizi dı> selamlı
yuvarlanmıştır. yacağıın giinc sahırıo;ızhkla intizar e· 

Bursada kaza duyulur duyulmaz diyorum . 
hemen bir yardım treni gönderil- Samimi saygılar ve lıalisane temen 
miş ve müddeiumumi muavini de ııilerimle. 
kaza yerine gitmiştir. Yolcu ve va- / 
gonca zayiat yoktur. 

.Vefakarmız 
K. Atatiirlı: 

C .varında 

Muharebe devam 
ediyor 

Salamanka, 9 ( A.A.) - Mad· 
rid cephesindeki düşman taarruzu
nun üçüncü günü nasyonalist kita• 
larrn muzafferiyetile geçmiştir. Mi· 
!islerin kullandıkları vesaitin ehem
miyetine rağmen Usera ve Brunetta 
mıntakalarındaki bütün şiddetli hü· 
cumları akim kalmıştır. Düşmanın 
zayiatı yüksektir. Arazi, mili8 ce
sedlerile örtülmüştür. Usera :ının • 
takasındaki harekat lehimize devam 
etmektedir. 

Madrid, 9 (A.A.) - Hükumet 
tayyareleri dün b.üyük faaliyet gös
termişlerdir. Sabah saat 9,30 dan 
akşam saat 20 ye kadar Madrid, 
Guadalajara, T oledo, Segovi, Ta -
lavera ve Avila vil~yetleri üzerinde 
bombardıman ve keşif uçuşları yap
mışlardır. 

Villa F ranca de Castillo mm taka· 
cede iki asi ve bir hükumet tayya
smda hava muharebesi olmuş, neti· 
resi düşmüştür. Bundan başka hü
kumet tayyareleri Segovi tayynre 
meydanını bombardıman etmişler • 
dir. Burada 7 asi tayyaresinin tah· 
rib edildiği zannedilmektedir. 

Lonclra, 9 ( A.A.) - Aclemiınfüla
hale komitesi heyeti wnuroiyesi ı:.aat 
11,15 de Lord Plyınouth'un rei:-.liği 
altında, Hariciye nezareti.ıcle toplan· 
nııştır. Toplantıdan ev-ve! B. Eılf'Jl 

Amerika Ye Sovyet ~efirL•rini kabul 
etil'J~tir. Ru~iinkii toplantıda Fran· 
ınz - İngqiz "e Alman - İtalyan plan· 
ları hakkrndu hütün mnralılıaı;;Jıır ta· 
rafından yapılaı·ak hernnat ıliııl<•nuıi~ 
tir. 

Framız murahhası R. Corhin irad 
ettiği nutukta Fransanm İspan) ada 
iki tarafa rnulıarih hakkr tanııııaktan 
imtina etti~ini ve deniz kontroliiniin 
lağvı teklifini redcleylcd"~ini ı:öylc· 
miştir. 

Londra, 9 - Aclemj müdahale ko
mitesinde Çekoı;;Jo\ak delegesi. Kü· 
çük Antant namma. iki planın teklif 
edilehilecC'ği iimidini izhar eylemij· 
tir. 

Yunan delegesi, Balkan Antantı 
namına, Çekoslovak de1t>~esinin Kii· 
çük Antant namına yaptığı beyanata 
müşabih bevanatta bulunmu~tur. 

Türk d~legesi, Yunan dclcgesinin 
beyanatına i~tirak etmi~ti'r. 

Romen delegesi, Çekoslovak ' 'e 
Yunan miimessil1erinin hiribirinin 
ayni olan heyanatlarmm Küçük An· 
tant ve Balkan Antantı noktai nazaı
~armı if aclc eylemekte olduğunu kay
detmi~ ve .. Kendi hesabıma §tınu ila· 
,.e etrnf'k İı-t(•ri111 ki., hu beyanat Po· 
Jonya delegesinin mülhem olduğtı 
ayni fikirden mülhemdir,, cleıni§tİr. 
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Betonarme büyUk kUprU inşaatı 
Nafıa Vekaletinden: 

d l - Eksiltmeye konulan ·ır:: E ·ı . d h'l' d . l .. . e bctonannc H ı:s: rzuru m vı yetı a ı ın c ve transıt yo u uzcnn-
K . oraaan köprüsü inpaıdır 

e§ıf bedeli "t5ı.soo r . ~- - ... ~ 
2 Ek . ., ıra.dır. 

t!nde -Şos sıltmK: 2:.7.937 tarihine müsa c1if Salı günü saat ''16,. da Nafia Vekale-
e ve 0 Prille . rv· Ek . ·ı yapılacaktı r reıs ıgı sıltmc Komisyonu odasında kapalı zarf usulı e r. 

3 - Eksiltm • • 
linde ş e şartnamesi ve buna mü teferri diğer evrak "7 58,, kuruş mukabi-

ose ve Köprüle . ı·v• . 

Ademi iktidar 
Bel gevşekliği 

ne en tesirli bir ilaç SERVOIN 
dir. İhtiyarlara genelik yorgun· 

lara dindik verir. Taşraya posta 

ile 185 kuru~" gönderilir. 
Sirkeci Merkez Eczanesi Ali Rıza 

m-ıroatJN lO TEMMUZ 1937 

SATILIK, KiRALIK EV, ARSA, 
Müteferrik ve saire 

BULUNMAZ FIRSAT l SATILIK MOFREZ ARSALi\R 

4 _ Ek . r reıs ıgınden alına bılir. 

bu gibi . 1 s~ltmeye girebilmtk için taliplerin ''8825,, liralık muvakkat teminat ile --------------
fenniye ış e.rkı yapabile~eklcrine dair Vek aletimiz.den ahnmış m:iteahhitlik ehliyeti 

31- Şişli ile Bomonti arasında çok 
itinalı yapılmış sekiz odalı mo
dern ve kübik kArgir ev satılık.. 

\. tır ve bahçesi çok muntazam.dır. 

48 - BUyükderede ifraz edilmi1 40 klL 
sur parça ana satılır. Talip oJap• 

'ı lann servisimize miiracaatlan:. 

vesı aıı ib- 1 . t t k . . •..Z etme erı lznrıdır. 
s e lılerın tck]'f k 

kadar " . 1 me tuplanru ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
n.ornısyon · ı · ğ· 

rcıs ı ıne makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. 

(1924) (3987) 

------~----------~~~~~--~~~~~---
Nafıa Vekaletinden : 

'Reı~silmıe~e konulan iş: Küçükmenderes ıslahat ameliyatı sahasında yapılacak 
l( '. Cellad ve Sağlık kavu~utlan in ıaatı. 
2 

CJıf he.deli: "130.444., lira (H) kuruştur. 
Sıtl - Ekailtmc:28.7.937 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Nafia VekaJetinde 
tac~ Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu odasmda kapalı zarf usulile yapı

tır. 

!art:; l~teklilcr: Ek;iltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel 
lar lJ ınesı, fenni prtname ve projeyi altı lira elli üç kuruş bedel mukabilinde Su-

4 rnurn Mü~·:.i rlüğün<len alabilirler. 

tninat- ltksil.tmeye girebilmek için istek ı;ıcrin 7772 lira 23 kuruşluk muvakkat te
tircUği vcrrnesı v~ 50.000 liralık Nafia Su işlerini taahhüt edip muvaffakiyctle bl
kaler ve bu kabı! su işlerini başarmakta fenni kaıbiliyeti olduğuna dair Nafia Ve-

t lnden alrnnuş müteahhitlik vesikasını ibraz etmesi. 
İtada SteJtlilcrin teklif mektuptannı ikinci maddede yazıtı saatten bir saat evveline 
ll<f r Sular Umum Müdürlüğüne makb t:z mukabilinde vermeleri lazımdır. Pos· 
~n gecikmeler kabul edilmez. (4029) 

SAFO 
/\.. Dode - H. Rif at 

Sayfiyede okunacak güzel 
bir roman 

V AKIT Kitabevi . 100 kuruş 

İlkbahar selleri 
a Türgenyef • Sarnlzade S. 

u güzel romanı mutlaka okuyun:.:z ---"-AKIT Kitabevi • 7lS kuruş 

KIRAT.,fK K.lGIR EV VE 
DÜKKAN 

Tif'.~ikta~ta Akart>tlcrde 14. 18, 29, 
30. 31. :n, 45. 80, 97 numnrnh e,·ler

le 15, 19, 20, 21. 21., 28, 43 numaralı 
dükkanlar pazarlık uretile kiraya ,·e· 
riJeceğinden i~teklilerin 1 O Temmuz 
937 cuınartP.sİ günii şant on ü~e ka· 
dar Beşikta~tn AkaretdrJe 54 muna
radn nıiitcvelli kayııınkamhgma mü· 
racaat etmeleri. 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mcılılwmesinden: 

İLAN 
Mehmet tarafından karısı Cibali 

Sinikoz nıalıaJ1e,.inde Müezzin Meh
met sokağında 11 numarada oturmak
ta iken halen ikametgahı nıeçlıul bu
lunan Lfılfiye aleyhine ikame ey1edi
~i boşanma davasmclan dolayı yapı
lan muhakemenin sonunda: Karı ko
ca oldukları resmi kayıtla anlaşılan 
iki taraftan ıniiddeialevhin mulıik bir 
sebeh olmaksızın altı ;ydanberi lıanei 
zevciyeti terkedip gittiği din]enen 
kiırn•elerin ~alıadı>tlerile anlaşılmı§ 
olduğundan T. K. 1\I. nin ] 32 - 142 
150 ci maddeleri gereğince boşanma· 
lamın tarafların clo~mn kütiiklerine 
işbu keyfiyetin yazılmasrna müddei· 
aleyhin bir ~ene miiddetlc haşkasile 
e' lemncmesine ve a'ağıda yazılı 
(1020) kuruş muhakeme masrafları· 
mn mücldcialeyhe yiikletilmesin~ tem 
yizi kallil olmak iizere 7.10.935 tari
hinde müddeialeyhin gıyabında bir
likte karar Yerildi:;i Ye bu baptaki 
·ı " ı unun bir sureti de mahkeme dh·an-
lıanesine talik edildiği tebliğ yerinde 
olmak üzere ilan olunur. 

(V. No. 22528) ---------
«ıRuN doktora 
Necaetin Ata sagu, 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

U.lelide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de haatalanru kabul eder. 
Cumartesi günlerJ 14 den 20 ye kadar 

,,__ ( V. N o. 22527) muayene paraaızdır. •<.. 

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

Kumbarel 
1 

1 i 

l 

) Arzu edenlerin Servisimize mü-
\ racaatları. 

MUHASiP 

40 - Ticari muhasebe malOmatı olan 
bir genç her türlü yazt ve muha

\ sebe işlerinde çalışmak üzere iş a· 
~ nyor. 

J'1 İsteyenlerin servisimize mür~ 
4 caatları. 

iŞ ARAYOR 

42 - Şirket veya müesseselerde oda
cılık istiyorum, İlk tahsilimi bi • 

"' tirdim. Eski sigorta şirketinde ça
lıştığıma dair elimde bonservisim 
vardır. 

DEVREN SATILIK BAKKAL VE 
AŞÇI DOKKANI 

44 - Muhitinde işçisi fazla ve bir aileyi 
geçindirecek kaldar müşterisi olan 
bakkal ve aşçt dükkanı devren sa. 
tılıktır. fstiyenlerin servisimize mü
racaatları. 

KiRALIK VE SATILIKHER TORLU 
KONFORt HA Vt HANE 

45 - Ayaspaşa Gümüşsuyu civarında 

denize nezaretli klgir 6 odalı a~ 

nca sineklere karıx tel kafesli, hava 
' gazlı, elektrik, terkos, telefon, ga

raj ve aynca mutbak ve çamaşırlık 
alaturka ve alagfranga banyo, tu

' valet, sekiz yüz metre murabba ha-

SATILIK HANE 

49 - Büylikderedc altı odalı hane mll
tuan 1600 liraya satılıktır. Birinci 
katı tuğladandır. Servisimize mU.. 
racaat. 

KARTALDA SATILIK J\RSALAR: 

50 - 2, 4, 8 dönilmlük arsalar satılıktrr~ 
Talip olanlann servisimize müra· 
caatlan. 

BOSTANCIDA 

51 - 268 arşın satılık arsa, talip o1an1a
nn servisimize mUracaatları • 

52 - İngiltere ve Fransada tahslini ir 
mal ctmi} bir bayan tarafından 

Oksford usulile İngilizce ve Pariı 
ticaret mektebi usulile Fransızca 

lisan dersleri ve aynca piyano ve 
jimnastik dersleri verilir. ~rıu 
edenlerin VAKiT ProP.3-g'an'da ser. 
visine müracaatları, 

KARLI BiR JŞ 
53 - işin ehli ve mütehassm olan bir 

ıanatkir tarafından çok mühim ve 
çok karlı bir iş için 150000 liralık: 
bir kapitale ihtiyaç vardır. YapmaE 
uzu edenlerin VAKIT Propaa;aıı
da ıervisine müracaatlan , 

tş :ARIYOR 

.... 

54 - İlkmekteb mezuniyim. "Biraz P'ran
srzca bilirim. Herllangi bir maee
scsede yazı işlerile çıal"fll'"'k iati· 

f uzlu ve akar sulu denize nezareti ' yorum. 
çiçek bahçesini havi mUceddet hane 

• hem 45 liraya kiralık ve hem de 
satıhktı:r. Arzu edenlerin servisi. 

-.. mize mUracaatlan. 

\ . ... RUSÇA TERCü.\iE 
46 - Milkemmel Rusça bilen ve tercü

manlığını yapabilir bir müessesede 
tercümanlık ve tercih edilecek eser 
Jer için i§ anyor. 

INGlLlZCE, FRANSIZCA: 

4 7 - Dersler tecrübeli bir profesör ta• 
rafından ikmale kalanları ve kollej. 
tere girmek istiyenleri iyi hazırlı· 
yor. Ders vermek için sayfiyeye, 
eve ve her yere gider. Fiyatlar mü· 

~ sait. Arzu edenlerin servisimize 
mUracaatlan. 

SATILIK PRESO MAKINE~t 
S 5 - Demir ve madeni eşya i§leri ya

par. Kend.Wnln ağırlığı 2500 kilo 
vurduğu kunet 100 tOı:ıdur. Pi
yatı 450 liradır. 1stiyenlcrin Ser• 
Tisimize müracatlan. 

:ACELE SATILIK EV. 

56-Kadıköy Şifa, Yogurtçupark yo
kutunda 8 oda, bir banyo, elektrik 
havagazr, terkos suyu. bir kuyu, 
1800 ar'§m meyvalı bahçe, odalar 
Kalamı\!I, Çamlıca, Feocıbalıçeyi 
görür. Fevbl§.de manzarayı: havi. 
Almak istiye:nJerin Servisimiı:e 
müracaatlan. 

Bunlan almak veya satmak istiyenlcrin ve bu iılerle al~·d.ar olanların 
Ankara caddesinde VAKIT Yurdunda VAKIT Propaganda servısıne müracaa'9 

lan. 

Mühim kolayhklar 
Aşağıdaki hizmetlerden birine ihtiyaç • 

lan olanlar. 
Bir Telefon 

Bir mektup 

Bir Kart 
Bir adam göndererek 
\reya bizzat ıelerek serviıimüılc 

temaı etmelidirler. 

VAKiT PROPAGANDA 
SERVİSİ 

Okuyuculanmıza hizmet olmak il· 
zere aşağıdaki hususlarda kendilerine 
lazım olacak kolaylıktan kendileri gibi 
düşünüp halledecek, işlerini görecek -

tir: 
ı - Mobilya, egya vesaire satmak ve· 

ya almak istiyenler, 

2 - latip, muhasip, hizmetçi, aşçı, i§çi 
istiyenler ve bu hizmetlere talip olan

lar. 
3 - Kiralık, satılık ev, apartıman, dük· 
kin, mafaza arayanlar. Kiralamak, ki
raya vermek. Almak veya satmak is • 
tiyenler. 

4 - Ders vermek veya almak istiyen
lcr, 

S - Otomobil almak satmak veya it • 
letmek istiyenler. 
6 - Radyo almak satmak veya tamir 
ettirmek istiyenler. 
7 - Tercüme ettirmek veya tercüme· 
ler yapmak istiycnler bu hizmetlerini 
kolayhkla ve emniyetle çarçabuk göre• 
bilmeleri için (VAKiT P ROPAGAN • 
DA SERViSi) nde bu işlerle meşgul 
olmak üzere aynca bir büro vücuda ce
tirmiştir. 

Müracaatlarda hiçbir kayıt ücreti abft.. 
maz. 

Vakit Propağanda Servili 
Vakit Yurdu Ankara Cad. İıtanW 

Posta kutuıu 743 Telefon 24370 
Telgrraf: Propaganda Valat 
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inhisarlar Umum Müdürlüğünden: Devlet Demıryolları ve Limanları işlet.-ne 

Umum idaresi ilanları 31/5/937 ve S/6/937 tarlblerlnde yapılan 

kazananlar imtlhaolarında 
memuriyet 

Muhammen bedeli 190 lira olan (2000) adet adi ate§ tuğlası 12-7--' 
pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşa da gar binası dahilindeki komisyoll f 
rafından müteahhidi nam ve hesabına açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

İmtihana girme Adı İmtihana girme 
No. No. 

l Bedia Miran 61 
3 Lamia Miran 64 
6 Asiye Laçın.kaya 65 
7 Bekir Uzer 66 
8 İbrahim Tamtürk 68 
9 Hüseyin Coşgül 70 

10 Nedime Özsoy 72 
ıı İbrahim Kemal Avan 73 
13 Gülsüm Baydam 75 
14 Refika Toroe 76 
15 Refik Cömert 77 
19 Saadet Ergöney 79 
21 Mehmed Dengey 80 
23 Fehmi Ertan 81 
26 Kemal D~lger 82 
27 Muzaffer Vural 86 
28 Nezahet 'O retmen 87 
29 Rahmi Kıncal 88 
30 Ziya Ayagül 
32 Hadiye Angay 

89 
92 33 Fahri Küçükyalçm 

34 Kemal Scçmcer 
97 

35 Şevket Aıut 
99 

36 Feyzi Olguner 
100 

37 'A. Selim Akdoğan 
103 

42 Cemal Vardar 
104 

43 Tahsin Mert 
107 

44 Naciye Tonulay 
109 

46 Kadriye 'Onkal 
114 

47 İhsan Erural 115 

49 Melhmed Dalay 118 

so Tahsin Ankan 124 

51 Turgut Denizman 127 

53 İbrahim Çağlıyan 130 
54 Ahmet Etensel 135 
56 MevlQt Konyalıoğlu 136 
57 Mustafa Deliean 141 
59 Hamit Fevzi Şenol 142 
60 Fahire Demirtürk 144 

Adı 

Samiye Aydın 
Oıunan Hulusi Günaçan 
Kenan Beyazitoğlu 
Hacer 'Bapr 
İbrahim İnce 
Feriha Akrn 

Adil Şatıroğlu 
Hayrünnisa 'Ontak 
~vni Demiralan 
Mahmut Denker 
Emine Pektı$ 

M. Murat Çamlrbcl 
Kemalettin Ö,:ersoy 
Mahmut Takbudak 
Memduh Yalnız 
İsmail Hakla Ersoy 
'Orhan Denizgeçcn 
Faruk Yönter 

İsmail Tunalı 
Nimet inaç 
İbrahim Dardoğan 
Mehmet Gültekin 
İbrahim Belgeli 
Srtla Şqılar 
'Ali Hüsnü Ustün 
Mehmet Ali Akbay 
Ziya Tanauy 
Fazilet 
Salim Gönel 
Müınin Göktürker 
Seyit Özçiftçi 
Rrza Ural 

• Osman Ka~ 
_ Sabahattin Tosunoğlu 

Cavit Akbay 
Rebia 

Zehra 
Zihni 

Bu işe girmek isteyenlerin 14 lira 2.S kuru~luk muvakkat teminat .ı t' 
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona rl 
racaatlan lbımdır. 

Bu işe ait şartnameler komiıyonldan parasız olarak dağıtılmaktachr, (3,,,J 

Muhammen bedeli 4008 lira 74 kuruş olan muhtelif eb'atta perçin çiviıtl ~ 
somun gibi bir gurup malzeme 22-7-937 perşembe günii saat 10 da HaydıtP" 
şada gar binası dahilindeki komisyon ta rafından açık eksiltme ile ıatm ~ 
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 300 lira 66 kuruşluk muvakkat teminat ve ~ 
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona ;I 
racaatlan luıındır. Bu işe ait prtnameler komisyondan parasız olarak lda~ 
tadır. (3909) 

Muhammen bcdellerile miktar ve va&ıflan ap.ğıda yazılı 3 gurup malzeme~ 
efYa her gurup ayn ayn ihale .dilmek üzere 26.7.937 pazartesi güü saat 10 da aıf 
darpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile aatnı ~ 
eaktır. 

Bu i§e girmek istiyenlerin her gurup hizasmda yazılı muvakkat teminat~ 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eks iltme günü saatine kadar komisyona "' 
raeaatlan lazımdır. Bu iıe ait prtnameler komieyondan parasız olarak daimJ 
tadır. 

1 - 3 adet demir bu.kül SOO kiloluk ve 2 adet demir baekül 1000 kiloluk rJI 
hammen bedeli 1360 lira ve muvakkat teminatı 102 liradır. 

2 - 600 kilo fosforlu bakır muhammen bedeli 1080 lira ve muvakkat tdİ' 
natı 81 liradır. 

3 - 9000 adet Donanma ampulu ile !000 adet ampul Edieon normal mublfll 
men bedeli 4130 lira ve muvakkat temin atı 309 lira 75 kuruştur. (4067) 

Steno - Daktilo aranıyor 
Ankarada çalıımak üzere Almanca lisanına tamamen vakıf ve atenografl -

len bir daktilo alınacakttr. Diğer lisanlan dabilcnler tercih olunacaktır. T~ 
rin "Ziraat Vekaleti Neıriyat MildilrlUğU: Ankara,, adresine vesikalariyle bir1' 
te tahriren müracaatları. (1907)" (391 

Jandarma enGel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir tanesine yüz otuz kurut kıymet biçilen 6000 matra 21-7-9,. 
çarıamba günü ıaat onda kapalı zarf u suliyle satın alınacaktır. 

EN GÜZEL 
2 - Şartnamesi parasız komisyon dan alınabilecek ve 6meği g5rlllebil 

Bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 585 liralık ilk teminat ve ıartnamede 
vesikaları içinlde bulunduracaklan teklif mektuplarım en geç belli gi1n uat do 
za kadar komisyona vermit olmalan. '(4912) 

Türk Hava Kurumu 

Z\Yl 

932 - 933 senesinde Kuleli Askeri 
lisesinden almış olduğum ~ahadetna· 
meyi zayi ettim. Yenisini aiacagnn· 
dan hnkmil yoktur. 

145 No. da mukayyitl 
Na::mi Hı/::ı 

Gebe Bayanlann 
Yüzündeki siyah lekeleri 

Fazll çil ilacı 
.._ ___ giderir 

Sahibi: ABmı Us 
Neıriyat Direktörü: R. A. Sevengil 

• 

Büyük Piyangosu 
3.üncü keşide 111 emmuz 937 dedir. 
Büyük ikramiye: 45.000 Liradır. 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 
ikramiyelerle ( 20.000 ve 10.000) liralık 

iki adet mükif at vardır. 
DiKKAT: .-4 

Bilet alan herkes 7 Temmuz 1937 günü akp.mma IWlar biletini ilfı 
Ri§tirmiı bulunmahda. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki halda salat olur •• ,. 

Istanbul Belediyesi ilanları 
---

Bqı Büyük de~ıinden kum çıkarmak ilMre evvelce ruhaatnamc alan Haklıf' 
r.m müddeti bitmiştir. Bura<ian kum çık arma iti tekrar açık arttırmaya çıbnJI'. 
c.aktır. Talip olanlann i&tida ile bir hafta zarfında Belediyeye müracaat ~ 
ilin olunur. ,(B.). :(4061).. 

1075 
2020 

52500 

Kilo kase yoğurdu 
.. yoğurt 

Litre Paatorize süt 

Bir ldbunuıı muhamwm 
bedeli 

17 kurut 
18 .. 

15 " 
Belediye m:.ieneselerine lüzumu olan yukarda mildarlan yanlı .Ut ve Yo}urt 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 16.7.037 Cuma günü aut 15 'd' 
Daimi Encümende yapılacaktn. Şartnamesi levazım müdilrliiğüsıde göNlebilir. 1r 
tekliler 2490 N. 1ı kanunda yazılı vesika ve 631 lira 60 lı:umtluk ilk temin&t m-
buz veya mektubile beraber t~.klif mektu pJannı havi ap.lı zarflamu yukarda yl' 
zıh günde saat 14 de kadar Daimi EncJ mene vermelidlder. Bu saatten eon.ra ,,r 
rilecek zarflar kabul olunmaz. (İ.) (3862) 

P. T. T· Levazım Müdürlüğünden: 
1 - Yalnız kuma§ı idare tarafından verilmek, diier mahıemeei müteahhide ,ı) 

olmak üzere 1800 taktın maa ka&ket elbise diktirilmeai kapalı .zarfla tekrar ebiltıstl' 
KiRALIK KAGiR EV. ye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 6300 muvakkat teminatı 472,50 lira olup eksiltmesi ı' 
Beşiktaşta Akaretlerde 74, 76 nu- tenmıuz 937 Pazartesi gü11ü aaat 15 de Ankarada P. T. T. Satınalma ~1' 

maralı evlerin açık artırma suretile da yapılacaktır. 
' icarı beş gün uzaulacağından istekli- 3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya ban1r.a mektubunu TJcaret od'' 

lerin 12 Temmuz Pazartesi günü saat ıı vesikasından ba§ka müteahhitlik ehliyet veükumı ve teklif ~banu muJı' 
on beşe kadar Akaretlerde 54 numa- tevi kapalı zarflanru o g\in saat 14 de kadar mez1rilr kom1sJona tnm eYliyece1"' 
rah mütevelli kaymakamhgma müra· terdir. 
caatlan. 4 - Şartnameler, Ankara.da P. -T. T. Levazım miidUrHi~~da Be' 

: IV. No. 22526). ~oğlunda P. T. T. Ayniyat ıube mildürlü(ünden parasu :ve'rUlti~li.-BJP!fo2s), 


