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Türk--So.vyet dostluğu 
iki memleket politikasında daimi 

bir amil olarak -kalacakllr 
//aı icige ve Dahiliye vekilleı im izin şerefine veı ile11 ·ziyafetle B. 

Litvinof Başvekilimizin bu sözleı ini tehı ar etti ve dedi ki ; 

Bu Ziyareti bilhassa her hangi bir iş vesilesile ya
Pılrnamış olmasından dolayı kıymettar buluyoruz 

Hariciye vekilimiz Türk - Sovgel dostluğundaki 
''hususi münasebetleri,, izah etti 

ja~tob~lo~a! 15 (A.A.) - TaH a- serrctle hoı geldiniz diyoı_ .n. Bu muhtelif şekilde dostluklar vardır. 
T·· 1 dırıyor: ziyareti bilhassa herhangi bir iş Harpten evvel menfaatleri muhte· 

ıiy ~tk Vekilleri şerefine verilen vesilesiyle yapıl:naımıı olmasın· lif hatta yekdiğerine zıd bulunan 
!lutk:tt~ B. Litvinof &§ağıdaki dan dolayı kıyı::2ttar buluyonız. iki, üç memleket herhangi bir za-

''D ıoyleıniştir: Biz bu ziyareti, ınür~hnsıra'!l ~ıı111ıııııı1111111ıııııı 11111 ııııııı11111 ııııııı1111 11ıııııı1111ııııııı11ıııııl.!! 
ıııurn:ss\!ürkivenin iki kıymetli Türkiyenin Sovyet Ruıyaya karfI § s 1 ~ 
biri . sı1 ıne, Moskovaya ıey.-hati c!3n dostluğunun ve al:..kasının · ~ · ovy et er § 
'A.tanc.ı 0 rnıyan Hariciye Vekili B. bir tezahürü ve Bqvekil İsmet in- § ~ 
l'et ~ !le bizi ilk defa olarak ziya- önü' nün B. M. Meclisinde yapbğı ~ B • 1 • w • ı ~ 
hiJ' ıçın araınıza gelmit olan Da- beyanatı arasında &öylediği "Türk § ır ıgı e ~ 
tet~~ ~ekili ve Parti Genel Sek- -. s.ovyet dostl~ğu .. ik~ m:m~eket po· ~ ~ 
~tnrı · Şükrü Kaya'ya ve ayni lıtıkasında daımı hır amıl olarak ~ :. 
l'ıiıı ~~a T~rkiye B. M. Meclisi- kalacaktır" sözlerinin bir teyidi o- ~ Hudut hldise ve ~ 
Şukrü uınessılleri Rahmi Apak ve lara.k telakki ediyonız. § lhtlllfllırının tetkik ve ~ 

Şenozan'a samimi bir me- Beynelmilel münasebetlerde ~ hal ,ekline dair ~ 
----------~~~....:..._.:.:.:....~----=-~~~~~~~--

ithalat reiimi 
tatbikmevkiinde 

' ~ Bir anlaşma J 
1 imzaladık · ı 
~ Mo•kova 15 (A.A)-Tür·f 
i, kiye Cumhuriyeti ile Sovyet· ~ 
'E ler Birliği arasında hudut ha-ğ 
~ di•e ve ihtilaflCJTının tetkik~ 
a ve hal ıekline dai.r bugün ha-ğ 
~ riciye komiserliğinde bir mu-§ 
~ kavele imzalanmı§tır. § 
~ Bu mukaveleyi Türkiye na-~ 
~ mına, Türkiye Büyük Elçin§ 
§ Zekai. Apaydın ve SovyetleT~ 
g Birliği ruımına da hariciye§ 
~ komiser muavini Stomonya· ~ 
~ kof imzalcımı1lardır. § 

Diin gümrük başmüdürünün ıeisliğinde 
mühim bir toplantı yapıldı 

Yeni kararnameden bütün tüccar 
ve komisyoncular memnun 

Ekonomide 
• 
lstikrarı 

Yeni ithalat rejimi kararnamesi 
dün sabahtan itibaren mürettep 
mevkiine girmiş bulunmaktadır . 

bulduk 
ı 

l'ej~~~rnet yeni "Genel ithalat 
etti. lkı,, bir kararname ile ilan 
hir h hsat Vekili Celal Bayar, 
d, t ~Y~nat ile yeni rejim bakkın
tıarn a ~İlat ve izahat verdi. Karar
tı, ,e 1 e hu beyanattan çıkan mi.
hctn bdur: Altı, yedi yıl evvel ci
l'ite k uhranının tazyiki altında ha
ek0n lt!ı alınını§ olan fevkalade 

Evvelki gün geç vakit gümrük -
lere gelmi§ olan kararname müna • 
sebetile gümrük baş müdürü .Mus -
tafa Nurinin haşkanhğı altında dün 
gümrük şube müdürlerinin i~tira -
kile de iki saat devam eden bir top· 
Jantı yapılmış, kararname satır satır 
okunarak tetkik edilmi§, ayrıca ka· 
rarnameye bağlı bulunan cetveller
le tarifeler karşılaştırılmıştır. Top· 
Jantı neticesinde tatbikatta 18.znn ge -
len esaslı tedbir aranmış, buna ait 
bazı rniihim kararlar ittihaz edil -
miştir. Bu cümleden olarak şimdiye 
kadar bir taknn deYletler için a~ıl -
mış olan kontenjan defterlerine ar 

<>mı tedbirleri nihayet istik-

ASIM US 
~ (Soııu: Sa. 7 Sü. 1) - (Sonu: Sa. 2 Sii. 4) 
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. Yarınki sayu1uz J 
ııa'Vemizle beraber 24 sayıta l 
~~~UNo ~eırngDıro müınHdJeırD©aıtOo JI 

uDc!ıveHeırDıro<dleuıı lb>DırOıroD dlaıln1a 
i§. 

yaıroını veırnyoır f_-

Bu sayının içinde : - ÖIUmUnUn blrlncl yı'- = 
~tinllmU mUnasebet:le GOı"kl; Amerlkadan f 

ar:se getirllen oyuncu kızlar; Sevd,ğ1 ! 
kadını kaçıran yaldız; Cllceler her rnsan ( 
:•bı ıni evlenfrler; BerezUyanın en gUzel i 
kadını nasıl ya,ıyor?. Ayrıca: Korku hak- ~ 

•nda ps!ko!ojlk bir tahlll.. f 
~Ilı 'i 
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Hariciye V ckilimiz B. Liıvin.ofla 
beraber 

manda emperyalist ve mütecaviz 
maksatlarını elde etmek için bir
lik yaparak bu suretle ellerine ge
çen hisseyi paylaşmak istedikleri 
vakit dostluktaıi bahseder1erdi. 

Muhare.beden sonra başka mi
saller de görü:müştür. Yekdiğe
rine güçlükle gizlenebilen bir iti
matsızlıkla bakan iki hükfunet 
haddizatında harici siyasetlea·inde 
zıd maksatları takip etmekle bera 
ber, yalnız dostluklarını ilan için 
değil , bilhassa bu dostluğu avaz
ları çıktığı kadar bağıra bağıra i
lan ederek herkesi korkutlrok için 
birdenbire mutabık kalmışlardır. 
Bu korkuluk ittihaz edilen bir 
dostluktur ve ancak siyasetin he-

(Sonu: Sa. 6 Sü. 1) 

Telgra.t adresi: Kurun • tsfanl>ul · 
~ Telef. 21413 (Yam), 24370 (idare) 

s.8YıSı heryercie 

100 
PARA 

Büyük HCJTbin muharebe sahnelerinden birinde ..• 

Bütün harplerin bomba gibi patladığı 

Meşum bir ay 
TEMMUZ! 

• Bu senede geni bir dünya harbi 
hazırlanıyor ! 

mı 

'(Y a..""ıSı 3 ünc'ii. sayı/ ada) 

Japonyada kısmi 
seferberlik ilan edildi 

Çin de de yakında seferberlik 
ilan edilecek 

Bir Japon ordusu muhakkak 
ilerilemek emrini aldı 

Berlin 15 (Hususi) - Alman ga· 
zeteleri J apoıı - Çin lıadüclcrini ~ok 
yakından takip etmektedir. •'Deus -
tslıe Aleıncinc Zeiluııg gazetesinin 
yazdığına göre Japon imparatoru ile 
bütün Japon diplomatla1·1 Tokyoya 

, 

ev 

dönmüşlerdir. Japon gazeteleri hü
kumetin bir heyannauıe~ini ll('!'ır , c 
kısmi scf erherlik Yapılaca;-;inı "ilin • c 
etmektedir. Çindeki Japon konı-o -
losları bütün tehaaların J aponyaya 

(Sonu: Sa. 7 Sü. 5 ) 

yandı 
Evi yanan bir aile toıba içindeki 5000 

liralık seroetleı ini enkaz altından çıkaı dılar 

ll ğnymı evler 
(Yaz~$ ine} 8ayıf.am~ 
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Fikir ve Edebiyat: 

Bir Avrupahnın 
gözleri 

... 
Boşanmanın kolaylaş· 
tırılması düşünülüyor 

Yazan: lngilterede kanun kabul edilmek •• uzere 
Sadri Ertem lngilterede, mev· 

cut evlenme kanu· 
nunun değiştiril
mesi için Avam 
kamarasına bir ka
lun layıhası veril-

- - .. 
"Kütünl Mhada clildcatimi celbedeo en mühim 

nokta yabana lelirlerin çok bariz bir •-.ette hakimi
yetidir. Gerek ıüsel unatlar •bdemiaincle aerelae 
cliier aanat ve fikir muJütlerinde rugeldiiün hava ı.. 
m bu kanaati verdi. Avrupaya aöndenfiliniz anat
klrlar aitlikleri memleketlerdeki ekollerin temleri aJ 
tmda ~Jar. Akadeınininleki yabana muallimler 
de bu pJl'İ milli tesirlerin devam etmesinde fÜpbeaiz 
ki müeuir olmaktadır. Halbuki anatkir, kulJandıiı I 
telmiiiıı ünivenel olm..ama rajmen eaerinde milli 
karakterini muhafm etmelidir. 

ittir. 
Layihayı veren 

lebus Herbert' e 
Ht11:ı el.il ıhnı göre, boşanmanın 
!.anunun /;a • kolaylaştmlması Ja. 

1 bııliindc y<a • zımdır .. Hele lngil-
dım gö~ıeren teredekı kanun bu 1 

Baldvin hususta çok sıkıdır. 
lngiliz kanunlarına göre, boşan

mada yalnız erkek müessir olur. 
Teklif olunan kanuna göre, koca 
veya kandan birisinin, diğerini bı-

Bizdeki rwamlann Belçikalı karakterini kaybetme. 
~ ,.•len, ~ ahumclalô oriıina1itemizi ve 
lahretimizi muhafaza ve idame e~. TeJmiiini. 

• --L!&!-.~- L-l:llı.:-:-- ----- • !Vb. I!~· zı Dhı111U111Mt ve ._......._ ·~YI ~uaı· 
Diz." 

Bu tUz1eri BriWel Güzel Sanatlar 
~- profeeörlerinden Hami 
Liebrecht"in bir mülakabndan alı-
:yorum. 

Hami Liebrecht'in gözlerinde ne 
sihirli bir adese var. duru, keskin 
bir balatla kültürümüzü sanki bir 
Rontgen ıuaı altına sokuyor. Bu 
isabetli ıörüt imana mllatıyor ki, 
görmesini bilen göz için hakikati 
keıfetmek güç dejildir. Bir yaban. 
cınm derhal bir hükme varabilmesi 
için mutlaka senelerce bir memle
ketin halkı aramda bulunmasına ih
tiyaç olduğunu ileri eürenlere Li
ebrcdıfin sözleri ve gördükleri, ne 
güzel cevaptır. Yabancı gözü yerli
lerin itiyatla kabuklanan, nasır tu
tan, hassasiyet mmtakalarmı derhal 
kavrıyor. Şüphesiz ki, kültürlü bir 
gözün göriif aahaamdan bahsed~
:yoruz. Ufkumuzdan her gün katar
larla yabancı kutlar uçup, geçip 
gitmektedir. 

Hanri Liebrecht Avrupanm mü
nevveri en çok tasfiye edilıniı, kül
tür seviyesi çok nıfineletmi§ bir 
muhitin inaaıudır. Onun bize dair 
anlattığı ıeylercle, bize bir ıey
ler hatırlatan insanm nasihat ve
ren jestini görmüyorum. 

Bilikis halis Avrupalının, taklit 
karıısmda nasıl ürperdiğini hisse
diyorum. Biz Avrupayı pençesi çe
lik, kanatlan alevli bir kuı gibi gör
dük, hiaettik. Bu temaamuz diplo
masi yolunda oldu. Diplomasi in· 
sana insani kalbinden 1bk nefesler 
getirmez ve çarpan kalbten parça· 
lar t8§ryan diplomasi zaten diploma· 
ai değildir. 

Bir Avrupanm diplomatını tanı
Ciık, bezirganı ile ahbaplık ettik. 

Bezirgan, tenine çevrilmit dip
lomatın, gizlenmiı bir aüngüden bq
ka nedir ki) Bize halil yüzde yüz 
rafine Avrupa ruhunu, fikrini an· 
latsm ! Diplomat, tüccar, muhare
be bir medeniyet ruhunun özüne ait 
C:ludaklara bir tat vermekten daima 
mahrumdur. 

••• 
Halis Avrupalı hiç bir zaman 

kozmopolit değildir. T abiatm, ve 
insan: ruhunun bütün güzelliklerini, 
bütün örneklerini aksettiren zevki 
taklitten nefret eder. Orijinalitele
rin tabiat ve cemiyet içinde serpil
mesini birer kıymetli maden gibi 
ancak tahaiyetli insanlar ve cemi
yetler tarafından ortaya atılacağına 
iman etmiıtir. 

••• 
Taklit, phaiyetliz inaan1arm ce

miyeti olan tahaiyetaiz yan kolo
nilerin tek peikolojmdir. 

Onun ruhu iki uç aruıncla 
dalıalamr durur: 

Kenc:linin pri olcluiuna, her fe)in 
kötii yapdcltimaa kanidir. 

Ba lranaat ona daima liitü. ve 
kenclieini kOçük sörme itiJadmı 
vennittir. Kenchi bu kötülükten. 
ldilikten lmrtanmk için kendieince 
Tl'OllllOIDOlontal Wr ilem MDı: eder. 
Ba Alim metropol hayranlıPbr. 
~Un '-te1i taklide l&1lk 

••• pllkolo)Llr ki: 
y .. maime ecnebi çepiti ver

meyi moda lıaJine koyar. Yerliler 
kendilerine acayip wafetlere soka-

Ilanri Liebrccth ı·e :cı·ccsi 

rali tehirlerin aokaklannda başla
nnda bir kasket, yanlarmda asılı 
bir fotOğraf makinesi ile turist gıbi 
dolqırlar. Kendilerine j\ vrupalı ve
yahut Amerikalı süsü verirler. Ev· 

rakarak, üç sene ayn yaşaması; ka· 
rı veya kocanın diğerine fenalık 
yapması, ikisinden birine gelecek 
delilik hali boşanma için kat'i se· 
hep görülecektir. 

Bununla beraber, yine layihaya 
göre, evlendikten sonra geçecek ilk 
beş sene zarfında bofanmrya müsa
ade olunmıyacaktır. 

Kanun liyıhaaı Avam kamara
aında müzakere ve kabul olunmut· 
tur. 8 . Baldvin de ba§vekilken, B. 

' Herbert'e müzaharet ctmifti. Ka· 
nun layihası ıimdi Lortlar kamara· 
smdan geçmif, huauıi encümene 
gönderilmittir. 

Kanun Lortlar kamarasında mü-

}erinde, salonlarında, ana dillerini 
konuşmıyan, adlannı mesela: 

Nurettin iken 
Nüreten teklinde Avrupalılaş· 

tıran inaan tipi böyle doğar. Bu 
cins insanların fikir, kültür ve sanat 
telakkileri de sadece hayranlık ve 
taklitten ıbareuıı. 

Halbuki halis Avrupalı münev
ver taklidi gördüğü yerden kaçar. 

Günlerin peşinden: 

. Apartman ticareti 
Taksimde Talimhane meydanında yerden mantar biter gibi yükse

len apartımanlarm çoğu meğer satılık imiı. Birtakım it adamları apar· 
tıman yaP.ıp satmayı bir nevi sanat haline getirmiı. El~nde külliyetli pa· 
raaı olduğu halde İf yapamıyan, yahut bankalardan faız alamıyan bazı 
kimseler de bu türlü apartımanlan satın alıp bir tarafında oturarak ge· 
rieini kiraya vermekte hem malmı elinde bulundurmak, hem de az çok 
sermayesinden bir gelir almak menfaatini buluyoımU§. 

Elinde parası olan bir adam niçin istediği gibi kendisi apartnnan 
yaptırmıyor da yapdmıt bir binayı 1&tın alıyor) Bunun cevabı malum: 
Müteahhitler elli bin liraya çıkar dedikleri bir binaya batladıktan sonra 
keşifler çok defa alt üst olur; elli bin yerine yüz bin lira gider. Vakıa 
bükümet bir iki yıl evvel bir kanun çıkardı. Müteahhitleri muayyen bir 
para mukabilinde taahhüt edilen binalan zarar1anna da ola ikmal et· 
miye mecbur tuttu. Bununla beraber bu kanun müteahhit korkUIUDu 
zihinlerden hen~ aileınedi. 

Yeni aparbman yaptırıp tatmak ticaretini kendilerine it edinenlere 
gelince: Bunlann mahareti binayı yaparken malzemeyi ucuzundan 
kullanıp üstünü ıatafatlı bir sıva ile örtmekte, apartımanm meclhalini 
beyaz mermerler ile süsliyerek §8hane bir manzara vermekte, banyo 
yerinin ciWı fayasları ile müıterinin g&:ünU kamattmnakta imit. Bol 
bol kirlan da buradan geliyormu§. 

Hem alıcı, hem satıcı memnun olduktan IODra böyle kirb bir tica· 
rete "Hayırlı oleun" demekten baıka kimin ne aöz etmiye hakla olur) 

-Neden ltorkuyorl 
- TrenMn. Şimdiye kadar 14y • 

yareden ve otomobilden b~ka bir 
~eye binmedi ki! 

Hasan Kumçayı 

- !;abulc ol! Gıdıldanıyoruml 

zakere olunurken çok münakaph 
sahneler geçmjf, birçok kişi lehte 
veya aleyhte söz söylemiştir. 

Evlenme kanununun değiıtiril
meaine muarız olanlara karp söyle
diği sözlerde Lort Davson §Öyle de· 
miştir: 

··c~n asırda pazar günü çal11-
mak aleyhinde rahipler az mı itiraz
da bulunmutlardı, dince istirahat 

0
'Akfamcr

00 hü· 
viyetinin okuyu
culara k111Jı umu
mi tesettüründen 
sonra Alqam gaze· 
tesinde Akpmdan 
akpma sütununu 
kimin yazdığı pek 
tahmin edilemez· 
se de bir iki gün
dür bu sütunlarda 
ki aes, bir ahbap 

H ikm.3ı Münir sesine benziyor. 
Dünkü fıkrada mevzu şu: Bizde 

muharrir yetitmiyormUf, ..• 
Hani, ara -81ra Kürt kahvelerinin 

önünden geçerken, sözüm ona §ÖY• 

le bir prkı itidirsiniz: Bir ayağında 
papUf, bir ayağında pabuf .. 

Akşamcı ahbabunızda da ıcne
lerdenberi ayni terane: Menen di
ger nist. 

günü sayılan pazarlan çahıılırta 
lahrn gazabına ujranılırr' 
mi§ler mi idi? "Dünya yuv~~ 
demek dine muğayırdır. denıı-: 
miımiydi. 

''Bütün bunlara rağmen. o it 
man itiraz edilenler bugün herk 
çe kabul edilıniıtir. 

Evlenme kanunu niçin değif 
mesin?'" 

Sadece yeni muharrir kıtlığm 
bahsettikten sonra yetiıenlerddt 
.de bir iki isim eıralamayı unuUP" 
mıf.. Hem bu isimlerin arala~ 
hakikaten pek meıhur olanlar .. ,,. 
doğrusu... Mesela Şevket Hı&ı'1' 
kim tanımaz efendim. Sa.,
Akşamcı, ayni zamanda Yunut 
Nacli'nin iki oğlundan da yeni~ 
tifen muharrirler araamda tabiaDP 
bahsediyor. istikbali bukadar e 
yet altına almak olur ıey dejil ••.• 

Sadece, dostumuz Hikmet 
nir'in bu isimler arasına yanlıf i': 
diğini ümit -ediyoruz. Bütün so"" 
kanlılığma rağmen, diierlerinin ' 
raamdan ••yol verin de bir c;ı~ 
ynnl" diye dirseklerini oynabr 8' 

· bi geldi. Kimse duymasın ama, bat 
le meıhur birtakım muharrirler idi 
dında, yine Akpmcmın ''Herail" 
gibi bir fikri faaidi var galiba 1 

Yeni ithalat rejimi 
\ ~ :PW• -r• -...- .. .-U .... VJ 

tık lüzum kalmadığr anla~ıllll1§, bını
larm evrak mahzenine gönderiln1e· 
sine karar ' ·erilerek ortadan bl • 
dınlmı§tır. Bu defterlerde, 936 ae • 
nesi içinde ithalat rakamları eaas 
tutulursa ithalitımızm yüzde 74 il 
için yeni kararnamede tam bir &er 
bestiyeJ ,·erildiği görülmektedir. 
Bundan sonra yapılacak itlıalitm 
% 26 91 için bazı kayıtlar bulun -
maktadır. Bu kayıtlar; bizimle an -
la§nıa aktebnİ§ olan memleketler • 
den ithal olunacak eşyaya aittir. 

Bu memleketler arumda Blu· 
cistan Amavutluk gibi dev • 
letlerle müstemlekeler buhmmak • 
tadır. Diğer taraftan Alman ahdi ta· 
rifesine dahil bulunan el}'adan ise 
gümrük resmi, bu defa yttbelen er 
ya için yüksek tarife, 9 ay ymi 15 

"' ' .... n .. c ın:ı UHUgı UJI ıtUG•!iJtlfft-~d 

kında tenzilatlı gftmrük tatiMf•v; 
bul editmit iee J.unlar için fU mui 
mele tatbik edilecektir. 

1 - Anlaşmanın temin ettiği re' 
sim haddi, kararnamenin kabul ~ 
tiği resim haddinden a§ağt ise, Akid 
ıaeınleketler mallarma anla§man~ 
temiıı ettiği tenzilattan yüzdcsiol 
indirmek mevzuu bahis değildir. 

Dlln karamamenin muhteviyatı 
m tamamile öğrenen tüt'car ko .;r 
mayoncu ve sair ticaretle uğratan 
tün müesseselerin f azlasile memnuO 
oldukları öğrenilmi§tİr. 

Kararname tathikatile beraberi 
gümrüklerde beklemekte ,.e konteO" 
jana tabi olan 111allar, dünden itO-
ren sıra beklemeden çekilmeğe h•r 
lanmı!:tır. Bu c5yanın yeküııu 50 b~ 
parçayı müteca'\ izdir. 

nisan 938 den itibaren tatbik edile• 1------------
cektir. 

9 ay sonra yübek tarlle tatbik e
dilecek olan eıyalar fUDlardır: 

İ§lenmiı koyun, kuzu, keçi, fo~ 
oğlak, timsah, yılan ve ıair deriler, 
yalnız sun'i köeele ve köıeleden pa
ra ctizdanlarr, kadm çantaları tu • 
valet takımları ve muh:af aalan, 
evrak ve dosya çantalan, ıali yiln 
mensucat, pamuk yün mensucat, ti• 
şe. damacana, kavanoıı, eıya •• 

Yeni kararname iİe gümrük re • 
sim hatlan indirilen qya için daha 

- Yıldırımla ııurulmıqa döndüm-
- Sonra ne oldu? 
- Halbuki ıokaı aımıı. 

Siyah kordelalı beyaz lıawdan 
güzel bir ya],ı/c f'Jpka 

j 6ecmtş Karıınlar J 
16 Temmuz J92J 

MEZBAHAYA SUİKAST 

Kasaplar fiat1an yükseltmek ıtf 
retile halkı emanetin mezbaha itld' • rinde ciddt vaziyetten soğutup mel 
baha aleyhine Lir cereyan açmak il' 
tedilderi gibi. galiba bazı bedhah),t 
da metbaha bineama bir sni kaıtel 
bulanmayı niyet etmitledrir. 

Zabıta mesbahanm bomba ile' 
tımauı yolunda bir ıuavvuıdan b~ 
berdar olmuı iUihu ettiği. tedbirle • 
le , ·ukuu muhtemel tehlikenin Ö 
DÜDÜ almqtır., 
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EHiR HABERLERi 
Bütün lıarplerin bomba gibi patladığı 

Meşum bir ay 
TEM Mu z ! Bir saı::';n~1adesi· 

Gazeteciler devri 
Bu senede geni bir dünya harbi mi alem seyahati 

IHayatı ucuzlatmak için 
çareler aranıyor 

hazırlanıyor ! yapmış insanlar 
ı . d çın e bulunduğumuz Temmuz tane teaviyeıi için müzake•elere 

ıiritmeye karar vermişti. Alıı~a!'· 
ya iatediiini yerine ıetirmek ,~çın 
bütilfı dünyayı muharebe ~e~,ık~
ıine atmaktan çekinmediiını bır 

Blılncl sulh cezada 
tevkif le nihayetlenen 

bir muhalıeme 

Her maddenin nerede ve kaça 
satılabileceği hesap 1 cır.. a ccı k 

:ı;.•lnız •enenin en ııcak a11 ol
'l'lluın~ kalmamakta, belki de U· 
çirdif"~ zamamndanberi ıe-
bul lllliz ayların en buhranhıı 
~dır. 

lrimae lıpanya meaelesinin 
el ~letler aruıncla doiur· J:::.. °i:liftan Japon - Çin, Rua -
~ iieelerinden, Orta Avru· 
~ encliteli yaziyetten neler 
ilet• .1 .. ~~ileceiini .tahmin etmek 

ı-.-ııaaa delildir. 

ke~ha betbaht imaniyete feli
ayı llrlaıT.ak her sene Temmuz 
IJlij::ı:ukadderdir. Hiç deiilH 
LO 1 de ve tecrübeler bunun 
)İ y ~ 0!duğunu ıöıteriyor. insan 
d'l'llııncı asrın bidayetinden tim
ei-İ kadar dünya tarihinde tesbit 
bi ' en en ehemmiyetli buhranlara 
lıer ~ö~ atarsa, bunların hemen 
ett~is!D!ll 'tem.muz ayında zuhur 

1 tnı teyit edebilir. 

f l9IS te Ruayanın Mançuride 
~~ide meıgul bulunmasından 
"- e eden Almanya F u buh
~ DU c;ıkarmııtı. Akdenizdt! bir 
Lb &aüh yapmakta olan Almanya 
~aratoru T urıeri'ye çılmııı ve 
•ili ~Fransız ve lnıiliz mümes-
. en hUZUnmda Faslılara: "Bu 

~hretiıa, Faataki Alman menafi
al~'l'llubafazaıı için her feyi göze 
--.ıJ'a karar •erdiiimi anlatmak 
~aadiyle yapılmı,br,, demitti. 
~· '-

1
• "~'"".sur "'-·-'· Al 

Li d" .. .buıün de tı.,kı Kayser ıi
d111ı Ufunmektedir. lıpanyanın yar 
l'e ı...• yahut lıp~nyuız lnıiltere 
.._ l'&Dlanµı mumaneatına rai· 
~Futa büyük bir nüfuz a:ın
ı~· 1 "!e ehemmiyetli tavizat ele 
~ırmıye uğraşıyor. 

,. 1911 Teaunuzunda, dikkat edil
eİ"- ~ ~ Temmuzda) Almanya 
-~Ilı 'Pantir,, zırhlısının Alman 
U:lenılekecilerini himaye etmek 
~ A~di~ ıittitini teblii et
~ • (Şundı de lıpanya aahille-
le .~den aynlan Alman 
._~! eh bu ıulardaki A~an me
heJduıl himaye için Akdenizde 

eaaektedirler.) 
t•~lnı&nya o vakit bu teeavüzai
ihct e hareketten sonra emrivakiler 
lij ~ etmek teklindeki esiri uıu-
~ devamederek meseleni~ dot 

daha ıöıtermit oluyordu. 

191 l de Almanya ne istiyord~ l 
Ku-:rıerun kendiıini., idi. Fak.ıt ıl 
takıit olmak Uzere Fransız Kon
ıotunu iatiyo,.du. Bundan ıonr~ 
ııra Belçika Konıosuna ıelecektı. 

Almanya prptan f&l"ka kadar 
bütün Orta Afrikayı hükmünün 
albna ıeçirmek istiyordu. O va
kitki Baıvekil: "Eier muharebe 
yapmıya hazır olmazsak, bizi tat· 
min edecek biç bir anlatmanın .el
de edilmesi kabil değildir,, dı~e 
harbe hazır olduklarını ilin edıp 
duruyordu. 

21 Temmuzda lngiltere Maliye 
Nazırı olan (Loyd Corç) "Büyük 
bir devlet için her türlü fedaki.r· 
lıkla elde edilecek ıulhün minatı 
bulunmaz,, diye cevap vermiş ve 
lnıiltere donanması Ah:e.n do· 
nanmasının muhtemel tecavüzüne 
mukabele etmek üzere hareket et
mitti. 

1914 senesi 26 ve 27 temmuzun· 
da (yine temmuzda) lnıiltere hü· 
k11meti "Sırbittan itlerine yaban
cı olan,, devletlerin i,tirakiyle bir 
konferanı toplanması teklifinde 
bulun:uı9tu. Fakat Almanya ''hay 
ıiyetinin bir A vru~a mahkemesi 
huzunına ıurwclenmaını,, ısteme-

diiini bildirerek lnıilterenin tek-

Çemberlitqta Kürkçüler 10b· 
ğında üc katlı bir evin" altmclaki 
odada oturan ıeyyar ,eftalici Hak 
kı Nuri, üst katta oturan Miyue 
iıminc:leki bir kadınla kavıa et
miş, dün sabah on birde sarhoı bir 
halde kadmın odasına tecavüz e
derek kapıyı omuzlamıf, devir
miıtir. 

Kadının feryadına polisler ye
tiımiı, Hakkı Nuri yakalanarak 
Sultanahmet birinci ıulb ceza mah 
kemeıine verilmiıtir. 

Seyyar ıef talici kadına hakaret 
ettiğini itiraf etmıİt: 

- Cezam neyH verin. Beraat ta 
istemem, demiftir. 

Neticede Hakkı Nuri doku;;in 
hapH, on bir lira para cezaaına 
mahkUnı olmut, hemen tevkif e· 
dilmiıtir. 

Henüz tamamen ayılamamlt o
l:ııı Hakkı Nuri, mahkemeden çı· 
kınca ıazetecilere töyle demiıtir: 

-- Kendimi naııl müdafaa et· 
tim, gördünü7. ya! Siz devriilem 
seyahati yaI'TDlf imanlanlnıı.. 
Böyıe müdafaa az gömıü11ilnüz
dür her halde ... Bütün tahitler üıt 
kattakilerdendi. Acaha benim al
tnncla oturanlar tahtakurusu muy
~. 1" •;'rültü ve oabrdlY' duyma. 
mıtlar .. Buna fafıyordum itte •.. 

lifini reddetmitti. lftlr•k edecellm iz 
Birkaç rün ıonra da Almanya, kon•rler 

Sırbiatanın "tedip hareketi., nin 
batına ıeçmit bulunuyordu. Al- Önümüzdeki Ağustos aıında 
manlara ıöre ıözü orduya vermek Paritte beynelmilel bir felıefe kon 
le meıele pek çabuk halledilecek· ıresi topl&nacaktır · Bu konpeye 
ti. 102 milletten birer murahhas it-

tirak edecektir. Memleketimiz na· 
Nihayet ıeçen seneki T emmu- mına da ünivenite ordinaryila pro 

zun betbaht lıpanyaya miraı bı- fe1örlerinden Bay Muatafa Şekip 
raktıiı kanlı dahill harp hepimi- ıönderilecektir. Bay Mustafa ş.. 
zin hatırmcladır. lıpanya kadar kip felaefe konpesinden baıka 
da bütün Avrupayı alikalandıran 17 AiuıtoSta Pariste toplanacak 
ve emsali rörülmemit de~cede olan Folklör (Halk edebiyab) 
kanlı ve tiddetli olan bu dahili konıreainde de Türkiye namına 
ha!"P bili bütün tiddetiyle devam bulunacakbr. 
edıyor. B l 

A b L__ ıc· T d ası acalı gtJnlpaıalar 
ca a ııu sene ı emmuz a Ma . . 

bize yeni bir dünya muharebeıi lıye Bakanbiı 1enı ıiimüt 
mirasını mı bırakacak? . paralar butırm11a karar vermit 

ve hazırlıklara batlamııtır. 

Tamir edilecek mektepler içın 

Hayab ucuzlata· 
cak ana tedbirler 
üzerindeki çahpa
lar ilerlemektedir. 
Tetkikler bilhaua 
memleketin türlü 
yerlerinde yetifen 
muhtelif maddele
rin birçok mütevu
ırtlar elinden pçe· 
rek iatihWc pazar· 
lannda, iatihsal fi. 
adariyle layulan
nuyacak farklarla 
aablmumm önlen· 
meai üzerinde ol
maktachr. 

Bunun için bele· 
diyeler kendi mm~•~ ~ilin~ 
yetifen mahsullenn nevilerin1, mik-
darlarmı, maliyet fiatlamu, •bf te· 
killerini, hangi yollarla nerelere 
,&ıclerildiiini, bu ,c;nderilen yer
lerde banci Atıf tarzı üzerinde DIU• 
amele ~ü ve bütün bu İs· 
tillaleleri pçirirken fiatm nuıl bir 
artma seyri takip ettiiini teabit ede-
c:elderdr, 

Belediyelerin bu mevzu üzerin
deki çabfmalanrtda bütün devlet tq
.kilitı kendilerine yardım edecektir. 
Bunun için merkezden bu itin nasıl 
yapılacağı hakkında genit direktif-
ler verilecektir. 

Bu malUınat toplandıktan sonra . 
ınemleket içi mübadele CfYallnın 
fiat artıfı üzerinde müeaair olan a
miller taayyün etmif olacak ve bun· 
larm taafiyeai cihetine gidilecektir. 
Elde mevcut raklimlara göre mem· 
leketin bazı iatihaal merkezlerile, 
iıtihlik merkezleri arumdaki fiat 
farkı bet mislini aşmakta ve müte· 
vaaıt eaygı 7 -8 i atmaktadır. 

Devlet vergileri ve nakil için har· 
canan paradan çok ziyade olarak 
te,kilitsızbk yüzünden bukadlar 
yüksek fiat farklan arzeden yiyecek 
ve içecek maddelerile küçük endüst
riye ait mamulitm normal fiat fark· 
larile aatılabilmeıi için çok cezri tet· 
birler almacalctır. Bu arada büyük 
,ehirlerimizin iıtihlik ettikleri mad· 
delerin fiatlannın lüzumsuz temev
vüçleri önlenecek, her maddenin ne· 
reele kaça satılabileceği hesaplana
caktır. Ucuz Mtılmuı halkın ııhhati 
ile yakından alakalı olan maddeler 
üzerinde hutu1İ tedbirler almacak
tıt. Bu arada et ve ekmek batta gel· 
mektedir. 

Mahlıemeleıde tatil 
salı gilnii başlıyor 

Hangi mahkeme
ler nöbetçi 

Mahkemeler önümüzdeki ıalı 
ıününden itibaren senelik tatU ya· 
pacaklardır. Hanıi mahke-::nelerin 
tatil yapacaklan hakkındaki liste
nin bir, iki gün zarfında geleceği 
tahmin edilmektedir. 

Aıliye ceza mahkemelerinden 
birinci, ikinci, dördüncü ve ıüm
rükteki befinci ceza ile alır ceza 
mahkemesi tatil yapacaldaTdır. 

Hukuk mahkemelerinden hetin 
ci •e altıncı hukuk m.ııkemeleri 
nöbetçi kalacak. hukuk ve ticaret 
mahkemeleri tatil yapacaklardır. 

Aiır ceza mahkemesinin itleri
ne birinci ceza, üçüncü cezanın it
lerine de ikinci ceza mahkemeıi 
bakacaktır .• 

Emnlyetll çocuk! 

Hüsniye iıminde bir kadın dün 
sabah Müdanyaya ıiderken etYa· 
lannı Artin iaminde bir çocuia 
vermiıtir. Hüaniye Galata rıhtı· 
mıncla eıyalan arasındaki çants· 
11ndan para çıkaracak olmu1, 1 l 
liraıının çalındıiını anlaımıı, ço· 
cuiu polise vermiıtir. 

Öğleden ıonra dördüncü uliye 
mahkemesinde bakılan bu da a, 
biraz sonra neticelenmiı, Artin bir 
ay hapıe malıkiim olmuıtur. 

736,000 lira ayrıldı 
.ın_ -'llttıt Bakanlığı bu yıl tamir e· J M b 
;;cek liıe ' 'C orta okullar için büt· ı PC Uf I aşıga devam 

Bu yıl 8 milyon bir liralık, 4 
milyon yanm liralık, 4 milyon 25 
kurutluk, 7 milyon 1 O kunqluk, 
8 milyon da bet kunatluk para 
hutırılacaktır. 

H~ 25 kufut)uklarla l kunq
luklan ayırt etmekte aldanmakla 
beraber, yapılan tetkiklerde bu 
farkın biraz dikkatle meydana çı· 
kacağı anlatılmıt ve bu paraların 
deii•tirilmem•ine karar verilmit 
tir. Bundan Mtka 1 lnmıtlak ve 
l O parabktan hatka 20 parabklar 
da butınlacaktır. 

Şehrin temizliği için 
her şey yapılacak 

,, 736,000 lira tahsisat koymuş· edilmesine ıağmen 

~·ile Trahzonda l liı;e, Aha-ı 24 Tifo vakası 
ol ... _~· da l, Tokatta l, İıtanbulda 2 d h 
, .. ere yeniden dört okul açı - a a 
~ • Bakanlığm teebit <:ttiği pro- f Şehrimizde aon yirmi dört saat 
~ .göre Af yon, Di)•arbekir ,.e zarfında 24 tifo vak'uı claha kay
~ U..lerine ilave yapdacak, E • dedilmittir. Bundan bqka yir..e bu 
~rta okulunun intaıtı ikmal fr müddet zarfında 13,500 kiıiye qı 
orı. .: Edirne erkek liıesile kız ve yapdnıııbr. Mecburi &fi tatbika
leaiat öğretmen okullarına kalödifer tına önemle devam edilmektedir. 

ı:. t& konacaktır. 
Gl'a' Yo,;a • ınean orta okuluna bir pav • 

ol'll ü&ve ve İıtanbul ipntatı k11 
Celtr okulunun inıaau ikmal eJile -

ır. 

lJrı 
Jt.;~_oı:ıa okulu tamir oluna~ 
~ --~ li~eeine 'atakbane, Per 
Pda .. !~ lıactıne dt" bir panon ya • 
~-. 

l t~ .... tltrilt . ogret.meni okulUDWl e 
... I.._ le ı ah ile Elbistan orta o • 
"kek Yardon edilecek, 1atanbu 1 
'1'aıı .. ~ı kalBrif f'r te&iıatı tamir 

•-., Eminönü orta okulunda 

da tadilat yapdacaktır. 
Edime km öğretmf'ni okulile Jz • 

mir kollej binalan tamir edilecek. 
~s~ul er~ek ö~ret·r.eni okuluna 
Htınat Edirne erkek ~retınen oku • 
luna ihata dmarları yapılacaktır. 

Rütün hunlardan ıonra eııash u· 
rette tamir edilecek okullar :.:un -
ladrır: 

.ı\kşehir. Amasya, Dü7t·e, Çankı
rı, Kırıclıir, Gelenbe~ i. Gir~un, 
Ordu. Samsun. Sinop. Sn as. U · 
ıak, Hopa, Akhisar. Erzincan ve 
Trabıon erkek, kız orta okullarıdır. 

Haza yapan lilr 11J/or 
aıanıgor 

Samatyada clün ıon sür'atle ıi· 
den 1789 1&yılı otomobil Tqka· 
aapta Cetme Cinünden diinmekte İ· 
ken bu ıırada mukabil taraftan 
ayni tekilde Tirajı dhen Cemalin 
otomobiline ,idcNtle çarpmıı, Ce
malin otomobilinin ön tekerlek ve 
çamurluklan kırılmıı, o sırada 
çeıme batında hayvanlarına ıu 
vermekte olan arabacı Abmedin 
de arabasına çarparak iki teker
lell ile arabanın oku lanlmıtbr. i
ki nakliye vesaitinin lbnlmuına 
ıebebiyet veren Şoflr arabuiyle 
birlikte kaçmıf, yablanamamıt
hr. Meçhul otomobil ve tof8rü a
ranmaktdaır. 

-
Fırınlar ani surette 

teftiş edildi. 
Çöpleri eşeleyen kedi . ve köpek

lerde toplanıyor 
Belediye ıehrin temizliği ile ınkı 

bir mücadeleye giritnıittir. Me,cut 
temislik kamyonlarının kifi gelme • 
diği anlqılmıg eldeki bazı kamyon· 
ların üstleri kapanarak bunların 
çöp taıımakta kullanılması karar -
lagmqtır. 

Bundan başka en elki gece ıehir
deki bir çok f ırmlır ani bir surette 
tef'tit edilmİ§• çıkardıkları ilk ağız
ekmeklerden nümuneler almmıg -
tır. Bu nümuneler kimyahaneye 
gönderilmiıtir. Kısa bir müddet zar
fında tahlil M.ilH-f!k. nf!tfoe 'hf!lMi-

ye reisliğine bildirilecektir. 
Bundan baoka sabaha kar~ı han· 

lar 'e bekar odaları da gt;zdt"n ge
çirilmittir. Buralarda temizliğe ria • 
yet edilmediği bilhassa batzı odalar
da ,.e hanlarda pa ta, kurabiye. si• 
mit yapıldığı ır;örüJmüjtÜr. Bunla • 
rın yapılması menedilmi~. umumi 
yerlerde temizliğe riayet edilmesi 
hakkında sıkı t~ihlerde bulunul• 
mu~tur. 

A) rıca çöpleri egeliyerek el ağı tan 
köpek n kedilerin de toplanması 
kararlatım111tw. 



4 - KURUN 16 TEMMUZ 1937 

Tefrika Numarası: 12 Yazan: Fellks Savman 

Şimal kutbundan 
geçeceh deniz yolu 

telkih ediliyor 

Con Jiilinqer ve 
çel esi, uçu_ııor I 

Bu, yuvalarından 
hapishaneye 

uçuş değil, 
doğru! Profesör Şmit 

Şikagoclaki banka bCU1kı· 
nınclan •onra, 20,000 clolar 
ceplerincle, Paıilik ıahilleri
ne yollanan Con Dülinger ve 
çeteıi elraclınclan bazılarının 
inclikleri Ari:zonacla T akıon
da Congeı oteli, 25 Kanunu· 
aani 1934 geceıi yanıyor. Bun 
ların bütün en1aaını kurtaran 
ve Con Dülingerclen 50 clolcu 
bahfif alan itfaiye eri Friy
man, ayni gece bir mecmua· 
ela görclüğü reıimden, kendi
~ine bah§İJ verenin "1 Numa· 
Talı Halk Düımanı,, olcluğu
nu anlıyor. Derhal poliıe te
lefon ediyor ve nihayet zabı
ta kuvvetleri harekete gele
rek, yangın çıkl§ı, civardaki 
muhtelif otellere dağdan hay 
dutları toplamıya girifiyor. 
Simdi oteller, abloka altıncla 
ve zabıta, taramacla: 

Zabıta memurları, her birini 
muhtelif otellerdeki odalarında 
birer kadınla koyun koyuna yaka
byıverdiler. Bu ıefer, itte bu dere .. 
cede talihliydiler. Gangsterler, hiç 
karşı koymaksızın teslim oldular. 
Hiç bir ıey sezmiyen haydutlar, 
tam manasiyle gafil avlanmıılar
dı. Ağız bile açamadan, tek ıöz 
söyliycr.ıeden, hele silaha davran
mak hic; akılJarına gelmeden, ke
lepçelere ellerini u1atnnşlardı. O 
kadar beklenilmedik, bir ha.ıkındı 
bu .. o kadar deheştli bir sü•priz ! 

Emsalsiz bir avdı doğn.:su; za
bıtanın ağına, - ağı parçalıya
madan - bütün kılıçbalıkları, bi-j 
rer, ikişer düşmüşlerdi! 

Büyük şehirlerin mükemmel teı 
kilatlandırılmı! zabıta kuvvetleri
nin, en son sistem vasıtalarla uğ
ra!tıkları halde elde edemedikle
ri başarJ, küçücük Takson zabıta
sına nasip oluvermişti. Bu ildeta 
İnanılmıyacak bir ıey .. masal gi1bi 
bir şeydi! 

.tik şaşkınlığı müteakip, neye 
uğradığını kavrıyabilen Con Dil
linger, başına gelen bu hal karşı
aında utançla karıtık hiddet duy
du. Handeyse hıçkıra hıçkıra ağ
lıyaC'aktı. Ayak bileklerine ince 
çelikten zincirler vurulurken, ken
dindP.n s,:eçmiı bir vaziyette, ba
ğırıyordu: 

- Ben, köy polisleri tarafından 
yakalanayım, ha! Büyük şehirle
rin polisleri tarafından değil de, 
böyle küçücük bir şehrin polisleri 
beni kıskıvrak ele geçirsinler, ha! 

T akson polis teşkilatı amiri o • 
lan n:üfettiş, ba!ını sallıyor, 1 Nu
maralı halk düşmanının düşünce
sini tasdik ediyor ve "köy poliale
ri,, tabirivle ifadelenen istihfaf. 
izzeti nefsini hiç, amma hiç mi 
hiç rencide etmiyordu. Babacan 
bir tavırla giilümsiyerek. hayır, 
bu emsalsiz muvaffakıy .~.ten dola 
yı l\ğzı kulaklarına vararak, Con 
Di!lingere şöyle diyordu: 

- Zarar yok, Coni, zarar yok! 

le fon edip, muhafaza kuvvetlerini 
ziyadeleıtirmek lüzumuna il3ret • 
le, birkaç gardiyan gönderilme • 
si ricasında bulundu. Hapiahaoe 
direktörlüğü de, derhal bir müfre
ze yolladı; bunlar, gözıleri yatar· 
tan gaz bombalariyle, mitralyöz
lerle mücehhezdiler. Zırhlı bir o
tomobile binerek gelmişlerdi. Bat
tan aşağı ağır silahlı 15 gardiyan, 
ellerinde kocaman Mamut taban
call\rı, çete efradının etrafını çe
virdi. Onları böylece zırhlı oto
mobile bindirip, kendileri de yan
larına oturdular. Parmaklar taban 
caların tetiğinde ..... Hareket! 

Bu aralık, itfaiye eri F.riymanın 
Conges oteli yangınından büyük 
bir gayret sarfiyle kurtardığı gü
zel tığ gibi bavullar açılınca, bir 
de neler görülsün? O cesur ada

Bugün, Kutuptan geçerek, A
merikaya ikinci bir Sovyet tayya
resi gitmit bulunuyor. 

İlk sel erin batkanı olan Prof e
ıör Şmit Şimal Kutbundan dönüp 
geldikten sonra verdiği bir beya
natta demiıti ki: 
"- Şimal Kutbundaki · vazife

mizi bitirdik ve bütün tayyarele
rimizle, ıağ ve salim döndük, gel
dik. Bundan aonra, Şimal Kutbu 
insanların hizmetine açılacak. Şi
mal denizinin ortasında yapacağı 
mız ilmi tetkikler buzların sular· 
daki gidiş istikametini öğrenme· 
mize yanyacak. Şimalden geçecek 
olan büyük deniz yolu bundan son 
ra çizilebilecektir. Bundan başka, 
nazari sahada da henüz halledile
memit birçok meseleleri de bu tet
kiklerimiz1e ha!letmiye çalı!aca
ğız.,, 

mın ateş ve duman arasından ge· ---------------
çirip te çayıra sıraladığı bavulla- Festival eğlenceleri 
nn içerisinden, ıu enteresan ,ey-
ler çıktı: Nakit para olarak 26.000 paı lak olacak 
dolarla 12.000 dolar kıymetinde 
mücevher; en pahalı ve modern 
mod.,.Je göre yapılmıı 5 tane zırh
lı yelek; en hafif ve modern mo
dele göre yapılmıt 5 mitralyöz ve 
.-:abıncla kabzelerine tahtadan 
dipçik tı\kılarak, omuza dayamak 
s!1retiyle kullamlmıya müsait bir
ka; otomatik tabanca; sonra cep
hane v.s .. 

Tekrara değer: Hakikaten em· 
salsiz bir avdı, bu! 

hfaiye eri Friymanın, ikaz ve 
israrı sayesinde kapana giren Con 
Diilingerlc çetesi efradını bu ee-
1 n de elden kaçırmamak, ilerisi 
ıç;n yeniden zararlı olacak vazi
ye. e gelmesine hnkan bırakma
mak is.in, Jiişi.lnf"bilinen büti1n ted 
birler alınrlı ! 

Bu sene Ağustosun otuzuna ka
daT" toh•i.w.i?de devam ,.,.1-.:.lr "
lan üçüncü Balkan festi vali için, 
Balkan memleketlerinde §İmdi
den büyük bir alaka uyanmıştır. 
Ağustosun birinden yirini~ine 

kadar atletik müsabakalara ve 
yirmisinden otuzuna kadar Ker
mese, panayıra ve birçok diğer eğ
lencelere tahsis edilecek olan bu 
müddet zarfında, şehrimize gel -
mek istiyen birçok seyyahlar ve 
bizzat feıtival faaliyetine ittlı~ak 
edecek komşu memleket atlet ve 
san'atkirları bulunmaktadrr. 

Yunanistan, Bulgaristan, Ro· 
manya, Yugoslavya, Macar~stan· 
dan mümessil heyetleri gelerek 
festivale ittirak edeceklerdir. 
· Festival komitesi tarafından a· 

iman tertibata göre, festival için 
lstanbula gelecek seyyahlara yüz· 
de 25 ten yüzde 50 ye kadar tren 
yollarında tenzilat yapılacaktır. 

Festival komitesinin tasdik etti
ği kartlarla lstanbul otellerinde 
ehven fiyatlarla oturmak ta müm
kün olacaktır. 

Bu itde, yalnız Takson zabıta 
tetkilatı muvaffakıyet göstermek
le kalmadı; adliye makamları da, 
müsbet neticelere vardılar. Yap
tıkları tahkikatla, pek kısa bir 
müddet zarfında, Şikagodaki mil
li banka baskınında kapı önünde 
bekliyen otomobilin direkaiyon 
yerinde oturan ve içeriden akse - ---------------
den silah sesleri üzerine koıup ge- Pı ens Paveli öldilı-
ıen seyrüsefer itaret memuru meh istigen mahkum 
D'Malliyi 5 metre mesafeden tek 
kurşunla yere ıeren şahsın, bizzat oldu. 
reis Con Dillinger olduğu da, ke
senkes belirtildi; 15 Ki.nunusani
deki vak'ada öldürücü rol oynıya
nın ! 

Çeteciler, bir tayyareye bindi
rilerek, lndiyanada Kravn Poynt 
hapishanesine doğru uçuruldular. 
Taksondaki muvakkat yuvaların-
dan uçamıyan yırtıcı kuşlar, böyle 
teknik eseri büyük bir kutla, dai
mi olacağı sanılan yuvalarına gö
türülüyorlardı. Con Dillinger ve 
çetesi, hapishane istikametinde 
tayyarede ! Bu, tarihe geçecek bir 

Sofya (Hu usi) - Ustaşilerdcn 
Hırvat Marutçi~ iiç ay hapse malı • 
kum edilmiştir. Bu adam, mayıs a -
ymda Yugoslav kral naibi Pavcli öl
dürmek isteıni§tİ. 

Prens Pavel Pariste bulurnluğu 
zaman hu adamdan ~üphc edilmiş 
,.e ikametgahında yapılan ara:;lır -
malarda suikast planlarına ait hazr 
evrak ele geçirilmiştir. Ustaşi Tcrro
rİ,;;t teşkilatının reisi Ante Pa, eliçin 
yakın adamı olan maznu:ı o zaman 
.Framız poli i tarafından tevkif c -
dilmi~ti. 

u~us, demekti' --------~------.ı 
Tarih kongresi 

(Arkası rnr) 
Bunun için hi~ üzülme! Asıl me-
sele, bizim, :seni ele geçimıit ve bu ---F--~r-a_D_h_ta-le_b_e_le_r __ _ 
auretle artık idamını temin etmit 

Tarih kongresinin bu sene Ey
lulün yirmisine doğru toplanacağı 
haber almwuıtır. 

olmamızdır! Asıl n:esele işte bu - Şehrimizde bulunan Prag Üni-
clur, Conniciğim ! versitesi talebelerinden bir grup 

MüEettİ§, iti sağlama bağlamak dün askeri müzeler ile Topkapı a
~in, hapishane direktörlüğüne te- sarıitiıka müzelerini gezmitlerdir. 

Diğer taraftan cemiyet, kongre 
münasebetiyle posta pulları çıkar
mıya karar vermit ve hazırlıklara 
baılamııtır. 

Dtlayayı Dolaştım 
ııı111111ıııııı111111ırıııı11111ıırıııı111111ımıı111111ıııı11111111ırı111rı1111ımıı11ınıııııı111rııırrrııı1111111nnı11111ıınıı111ııı11ııııı11111r .. 

Yazan: Tltayna - 38 Çeviren: vır GOi 

Köydeki yangını bir deli kadın 
çıkarmış. Yerliler de adettir: 
Yangını söndürmek için yan
gına sebep olanı tutup yakarlar 

· Diin ·anm garip adetli öyle 

Niçin; çünkü yerlilerden sonr.ı\ 
kücük mi.istemlike memurları var, 
küÇük müstemlike memurlarından 
sonra büyük müstemlike memur· 
lan, büyük müstemlike memur
larından sorar, borsada tahvilatı 
sürülen büyük şirketler. 

Altın, hep altın. Bu altın Fran· 
sızların mı olacak, İngilizlerin mi} 
Bir kere olsun biz kazandık. Hin
diçini 'den getirilen çalışacak insan 
sayesinde, Yeni Hallride adaların· 
da, on İngilize mukabil yüz F ran· 
sız müstemlike memuru var. Fici 
adalarının servetini te§kil eden 
1 lllHll ısı!ııueıı uıcı.lu uıu vlıual\.ta \iç• 

raber, İngilizler yine çalışıyor. 
Bununla beraber, Yeni Hellride 

adalan F ransızlann mı olacak} 
Fransız müstemlike memurları te
razinin bir kefesine kendilerinin di
kip yetiştirdikleri binlerce Hindis
tan cevizi ağacını koyuyorlar. Bu
na mukabil öbür tarafta İngiliz ra
hiplerinin tesiri var. 

Reyiam yapılacak olsa bu kuv
vet ağır basacaktır. Anglosakson 
matbuatı da onlarla beraber. Bu 
matbuatın yalancı hassasiyeti hal
kı, anlamadıkları birçok vaziyet
lerde müteessir ediyor. lncil Ster
linin emrinde çalışmakta. . "' "' 
. Sabah sabah güler yüzlü küçük 
Annam'lı bir kız mektup getirdi 
bana: 

İri iri yazılmış bir kadın yazısı 
idi hu: 

"Sıcak basmadan sabahın serin
liğinden istifade edelim. Benimle 
beraber Mele' ye gelmez misiniz ; 
iki at bekliyor bizi". 

Çabuk pantalonumu, çizmele
rimi, hasır şapkamı 1 Gidiyoruz ... 

Yanımdaki arkadaşım güzel ata 
binen hir kadın. Buradaki meşak
kate katlanmakla kalmayıp bunları 
seven bir insan bu : 

- Kitaplar ve bir at: insan da
ha ne isteri Diyor. 

Atlarımızı ağaçlıklar arasına siir
dük. 

Mele adasında bizi bir çocuk ka
filesi karşıladı. Köyün ortasındaki 
ev ve Tabu şurada: Reisin etra
fında kendi ileri gelenlerinin top
landığı yer burası. 

Şişman şişman kadınlar ağaçla
rın altına yatmış uyuyorlar, koca
ları balık avında yahut tarlada. Ya
nımızdan dolgun vücutlü bir genç 
kız geçiyor. Çocuklardan sonra, ih
tiyarlar etrafımızı çeviriyor ve eğ
leneı·ek, alay ederek, bize bakıyor
lar. Bizim erkek kıyafetinde kadın 
olduğumuzu görünce haykırışıyor
lar .... 

Birdenbire acı acı birtakım ses
ler işitiliyor. Patikadan bir yerli ko· 
şuyor. Başını havaya kddırmış, 
gözleri yuvalarından fırlamış. Aizı 

insanlan ı-ar ki .• 

bir karış açık, avaz avaz oağmyor. 
Ev sahibi izah ediyor: 
- Mele adasında yangın var ... 
Evden çıktık, yangının görün· 

düğü bir yere gittik. Biraz evvel 
bulunduğumuz Mele adası şimdi 
denizin ortasında bir kor halinde. 
Göklere alevler yükseliyor. Sulara 
kızıl renkler aksediyor. 

Bir kayığa bindik, yangının bu" 
lunduğu kar§ıki adaya doğru açıl• 
dık. Yanımızda bir de yerli kadın 
var. 

Karaya çıktığımız yerde kadın• 
lar toplanmı§, bütün Okyanus de-

• 1 • ,.& r••l"4""4'-U1\,; .,\A..~""'"' ~#iV.~~ 

haykıra ağlıyorlardı. • t;'fR~,.~ 
Köyün ortasına geldiğimiz za• 

man, yangına daha fazla yakla§• 
mıştık. Havayı kaplıyan sıcaklıktan 
yüzümüz yanıyor. Etrafımızda yan' 
gmın kemirdiği kulübeler birer bi· 
rer devrilmekte. 

Bir taraftan da rüzgar esyor, ku• 
lübelerin üzerindeki samanları üfü· 
rüp götürüyor. 

Y crliler, felaket karşısında şaşır• 
mışlar, ne yapacaklarını bilmiyor• 
lar. Karmakarışık, oraya buraya ko· 
şuşup bağırıp çağırıyorlar. Bir ara· 
ya gelmelerine imkan yok. 

Birdenbire bakıyoruz, yerliler bir 
halka oluyor ve başlıyorlar oyna· 
mıya. Bu .. Ümitsizlik raksı" de· 
dikleri şey. O zaman anlıyorum ki, 
buradaki yerliler her hislerini raksla 
anlatıyorlar ... 

Köyün reisi ile konu§uyorum. 
Anlatıyor: 

Yangını çıkaran bir Cleli kadın· 
mış. Evlere, mahsus ateş venni~. 
Şimdi bu kadım reis evinde saklı· 
yormuş. Çünkü yerlilerin adetince 
yangım çıkaranı tutup yakmak la· 
znndır. Onlara göre, yangın ancak 
bu suretle söner ... 

(Devamı var) 

Bedbin bir sarho,un 
marlfetlerı 

Karagümrükte kunduracı Rıza. 
iılerinin fena gitmesinden müte .. 
teessiren evvelki akıam ilk def• 
olarak rakı içmiı, ' yerlere yatarak 
gelip geçenleri rahatsız etmİf• 
memurlar tarafından tutulara1' 
mahkemeye göndedlmittir •• 

Rıza dün Sultanahmet üçüncii 
sulh ceza mahkemesinde bir li,.. 
para cezasına mahkfun olmuttut• 

Taksl Ucretlerl 
Şoförler taksi ücretler!nde ya

pılan indirmeye itiraz etmiıler, eY 
ki ücretlerin ipkasını istem1tler
dir. Belediye fen heyeti toförlerill 
bu isteğini kabul etmemittir. 

Yeni seyyahlar 
Dün limanımıza gelen Yun•11 

bandralı Hellaa ;yatiyle !ehrirııi•' 
111 seyyah ıelmiıtir. 

• J 

.. 
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Kurtuluş bir yanğın felaketi atlattı 

ev tainamile 
yandı 
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SONNİLİK VE SllLIK MdCADE LE.Sİ 
Tefrika numarası: 121 Yazan: ZIYA ŞAKIR 

Evi yanan bir aile toı ba içindeki 5000 
liralık servetler ini enkaz altından çıkaı dılar 

1 arihi bir hadisede dikkate 
ibrete şaqan noktalar 

n·--
det)1~r .. taraftan; (Mescidi Saa-

ve \ 

tneı , 0 .nunde, (Ebu Bekir) ile ( ö. 
haci' . 1

) et:afmı~a toplanan (Mu
fınd:•n .. ~ 1 ) de, ayni mesele etra-

dur. Biz, hilafet ve emarete aenil kavmi, kabul ve itaat etmez. 
intihap ediyoruz. Allah, muvaffak Yine bir münaka~a haıla.mıştı ... 
eylesin. Medinelilerden (Hubbab ibni """;~""' 

Diye cevap vermi,lerdi. Münzir) gür bir sesle: 
M gorüınıektelerdi. 

teltn ~hacrrlardan biri, kota kota 
YapJ}•t; ~B;ni Saide sofası) nda 
~ Be~i ı~tınıaı haber vennitti. E
a..lrrıa. r ıle Ömer bu haberi alır 
tice} z, nıeıelenin bir nifak ile ne-

ene .... d 
tına (F.begın en korkarak yanla-
koıa k u Ubeyde) yi de alarak, 
i-a.ne b~§a oraya gitmitler .. ceıu
keıin 1k hareketle, içtimaın mer-

B e adar girm.iılerdi. 
liaa~ aıra.da; (Sadibni lbade), 
\>erın kte zayıf sesiyle bir nutuk 
•Özle e. .e; gür ıesli biri de, onun 

Sa~ını .. tekrar etmekteydi. 
_ [ foyle diyordu: 

~kt . Y cemaati enıar !.. (Din) 
~ezi;~~a.~a.rından, sizin fazilet ve 
)okt\ı ınız, batka kabilelerde 
~ ~... (Muhammed), nice yıl
'dı, 'O f ka ~abileler arasında yap
!'tıtı nl al, .ımana getirmek için uğ 
llJni · ~ erınden pek azlarına İı· 
ile /htı kabul ettirebildi. Küffar 
~İç b' at ederken, bunlardan da 
•i... . 1r

1 
fayda göremedi ... Halbuki 

c., ıa i.m · • k lıiı, Ve . ı~et! o.layca !kabul etti-
fed kA ıslanuyetın dütmanlan ile 
•il· a. arane cihada girittiniz. A-

"'rı \'e kAf' 1 • )eain . a ır en, kılıçlarmız ıa-
Ju 'Ek de ıtaate getirdiniz... (Reaü-
olarakemı, ıizden razı ve hoınut 
ltfet) ve at etti. Şimdi, ona (hi
•İıin h:kıc müılümanlara (oemaret), 
baıka ınızdır. Bu hakkınızı, 

sına vermeyiniz 
ı. (Sid) ın b .. 1 ·. • d' 1 ''led · I. u soz ermı ın eyen 
"'1> ~ne ıl!'r, hep bir ağızdan ce-

ernıııler: 
-Y· a, Sid !.. Sözlerin doğnı-

lıııı.ı.nıııııı "111IJllllRlll111tN1dınl-.-lllltı111111rlltn 

Sağlık 
11 Servisi mlz 

'&at :u.ı doktorwı:ııa Puarıe.t &1lnlert 
ıeleını& beı buçuktan ytrm.Jye ka~ p 
C1e laa idarehanesinde. CUmarteat g11nleı1 
~ teıı 19 a kadar L&Jell Tayyare 
cı.tııı. an Udnct daJre Oç numarada 
btıiııde okuyUcuJanmı.zı yed1 kupon mıa.. 
.\Ynı kabuı eder. 

>lıcuı~ekUde dlı doktorlarımız da oJruo 
~ mızın emirlerine ha.zır bUlunmak. 
ı:ı~ I>f~ doktorumuz Fahrettln Olfmeu 
~ &kkapı İaUklll caddesinde 127 DWDa. 

ttııcı. P&zarteaı günleri aaat u Ue 20 an-
111. cıe bulunduğu ctbl doktor Necati Pak
' kara.köy Mahmudiye caddesi 1-2 
let\\e 1'8.da 8&11 ve cuma gtlnler1 aynt 81Ult. 

~ "• okuY\lcuıarrmızm dlıtertııe bakacaı.. 
~ Ufak tedavilerlnt yapacaklardır. 

dttf 1n1 &anıanda Bqfkt.q tramY&y ~ 
»'!~ l!:rtp aparumanmda .nnııetı;t EmJ11 

' tnUhtaç okuyuculanm.ısm çoculr 
.\ ltlnnet edecekUr. 

llttı~ ~ca Aksaray Pertn .lCczaııem ,.. 
tlıenıu 2 Duınarada eünnet.çt Ye mbhat 
'°trec.~ Nuri E§81.z KURUN doktonmun 
Porı ltıuk etlJekatyonıan tıeberlnt yedi 1rtJo 
"erı leraı&btltnde "e abonelerlm13e eıı ebt 
l'ete11nı Ue c:ocukıarmm eünnet ıurıeU. 
ltıınıe~P&cakttr. 
lletçuere Y~tnnıs doktor, cllfÇl .. stm 
lııtırıet k tnUracaat ederken KURUN'un 
~dır UPonundan yedi taııe cOtOrmelı 

KURUN---
sıı ıtu lf lz:rne 1 kuponu 
l Ponu - k gazete idaresine ıeurerı.ıer 
2 - k tıc;uk ııanıanm paraaız butınrlaı 
~.,.. urunun bcktmlertne panum baktrr 

a - fi ltırıh Ukuk " lıaı:ıu11 ve man mUıavlrlerlne ber 
;yoııanru para.aız aorup 8ğrentr. 

Vaziyet, vahimdi ... Si.dın riya· - Ey ensar ! .. Arap kavmi, ltu 
set ettiği {Hazrec) kabile•inin dine, sizin kılıçlarınızla itaat et· 
rakip ve hatta eıki dütmanı olan ti. Hakkınızı baıkalarına kaptır
(U s) kabilesine mensup kimseler, mayın. 
derhal ,iddetle itiraz etmiıler: Diye bağrrmı~tı .. Artık (Ömer) 

- Hakimiyeti, Hazreçlere ve· dayanamamıştı. Ortaya atılmı,tı. 
riraek; sonuna kadar onların ta· Hiç §Üphesiz ki, neticesi v~him 
hakkümleri altında eziliriz. olan bir nıücadele ba,lıyaacktı. 

Diye, bir mücodeleye giriımit· Fakat araya, (Ebu Ubeyde) gir 
mişlerdi. ~i,ti. Mücadelenin önüne geçmit· 

Bu mücadele, ,iddet keabett11i!· h. Münakaıa, bir müddet devam 
ti. Belki de, kanlı bir arbede ile etmitti. 
neticelenecekti. (Ömer), ortaya Ebu Bekir, iki tarafı da güçlük
ablmıttı. Halife intihabı hakkı- le susturabildikten sonra, artık me 
nın, yalnız kendilerine ait olmadı· seleyi şahıslu üzerinde halletmek 
ğına dair ıözler söylemeye batla· istemişti ... Eliyle evvela '(ömer 
mıştı. Fakat Medineliler, bağıra- bin Hattab) ı ve sonra, (Ebu U-
rak onun bu sözlerini: beyde bin Cerrah) ı göstererek: 

- Bizler, (Ensari Reıül) üz.... - lıte size iki zat .. Bunlardan 
Bizler; isli.mın, her an cihada ha· birini intihap ediniz. 
zır bulunan askeriyiz ... Ey muha- Demİ!tİ. 
cirin! Sizler, bizim içimize gelip Fakat, bu teklife hu iki zat tier-
ıığınmıt bir cemaatsiniz. Hilafet hal itiraz etmişler: ' 
ve emaret, bizim hakkımızdır. - Hazreti Peygamberin, haya· 

Diye, karşılamıtlardı. tında mihraba geçirdiği ibir zatın 
Ebu Bekir, ikıli.ne bir siyaset önüne kim geçebilir? .. Resülü Ek

takip etmiıti. Bu meselenin hid- rem: senin arkanda namaz kılmak 
det ve tiddetle halledilemiyeceği- ıuretile, ıenin, herkese takaddüm 
ni gördüğü için; burada da (Ö- ettiğini bize gösterdi 
mer) i geri çekerek, meseleyi ıü· Demislerdi. 
kunetle halletmek iıtemitti. Bu ıö~ler, halkta yine derin bir 

Mülayim bir tavırla ıöze girit· ıükun ve düşünce uyandırmıftı. 
mitti ... Evveli.; {Hazreti Peygam- Ömer, bu sükuttan istifade ede • 
her), sağlığında hutbeye nasıl baş rek: 
laraa; tıpkı onun giıbi Cenabıhak- - Yaa, Ebu Bekir! .. Elini uzat. 
ka hamdü ıena etmitti ... Ebu Be- Biat edeyim. 
kirin bu ıuretle ıöze batlaması, Diye ba~ırmı!tı. Ve o anda, (Be 
herkese Peygamberi hatırlatarak, şir bin Sid) ileri atılmıştı. Ebu 
birdenbire ortalığa bir sükunet Bekirin eline sarılmıttı. Bunu gö
gelmitti. Ve ·bu zeki zat; bu suret- ren taraftarlar! da derhal Ebu Be
le ilk muvaff akıyeti kazandıktan kirin etrafını almıtlardı. 
ıonra, mü'eaair bir lisanla uzun bir Münakaşa bitmişti. Ebu Bekire 
hitabe ıöyleıııit .. ve bunun sonun- biat edilm.itti. Muhalefet edenler 
da da: de, sessizce bir tarafa çekilmi,ler-

- Ey enaar! .. Cenabıhak sizi; di. 
sevgili resulüne, ve islim dinine Cereyan eden fU tarihi hadise 
yardım için ıizi İntihap etti. .. Re- ço~ tabii olmakla beraber, dikkai 
ıulülli.ha, çok yardım ettiniz. O - ve ıbrete sayan noktaları da ihtiva 
nun içi~, iddia ettiğiniz ıerefin, etmekteydi. 
tamamıyle ehlisiniz. Buna; hiç (Arkası var) 
birimiz, itiraz etmeyiz... Ancak --------
!U var ki, (emaret) bahsinde yan- (J) Paygamberin Mekkeclen 
l d ·· .. · M eclineye hicretini müteakip hen: 
ı• Ufunt.iyoraunuz ... Bilirsiniz ki eli.ine iltihak edenler. 
(Kureyt) kabilesi, hasep ve nesep ------------
çe, bütün kabilelerin eırefidir. 1 rabzon limanında 
Bütün Arap kavmi, bu kabileyi 
kendilerinden bilir. Onun için de islahala başlandı 
(emaret) hakkı. bu kaıbilenindir.. Trabzon liman tirketi müdürü 
Biz, - yani, {Kureyı) liler - ü- dün tehrimize gelmit, liman mü
merayiz .. Siz, vüzeraıınız... Hiç dürü Raufiye giderek Trabzon li
bir meıveretten ıizi geri bırakma- manının, İstanbul limanına devri 
yız. Sizin reyinizi almadıkça. hiç dolayııiyle yapılacak yenilikler 
bir i, yapmayız ... Hilafet, ve ema- etrafında görü,müttür. 
ret itini bize terkediniz. Trabzon litranı, malum olduğu 

Demi~ti. üzere lktısat Vekaletinin vermit 
Ebu Bekir, ıuıunca, (Ömer) de olduğu salahiyetle İstanbul liman 

birkac ıöz ili.ve etmitti: idaresi tarafından esaslı bir şekil-
- Reaülü Ekrem, haıta ike-n ıi- de ıslah edilecektir. 

zi, bize vaıiyet etti. Eg~er ümera o- idare Trabzon lı'man 1-h , ının ıı a ı 

lacak olaydınız, bizi ıize vasiyet için limanın eski kadrosunu genit-
eylerdi. 1 t · d · 1 e meyı Ü§Ün:rıemı§, ya nız veıa-

Diyerek, Ebu Bekirin sözlerini itini arttırmayı ve bu arada bilhaı 
teyit etmek iatemisti. sa bu bölgenin büyük bir ihtiyacı-

Birkac dakika derin bir sükut nı kar,ılıyar.ak olan asri anreler 
ile gecmişti. Sonra, töyle bir ses ile havvan ihracatına mahsus yeni 
yükıelmisti: iskeleler vapılmasını lüzumlu gör

- Pek ili .. öyle ise, fÖyle bir mÜ§tÜr. Limanın eski kadrosu ta
§ey yapl\lım. Bir emir sizden, bir nıamen ipka edilecek, yalnız ,eh-
emir de bizden olıun. ri...., i .. den iki teknisyen gönderile-

Ömer derhal itiraz etmiıti: cektir. 
- iki emir, bir arada olamaz... İstanbul liman müdürlüğü, lesİ· 

Peygamher, hangi kibileden ise, sata bir ııtn evvel ba~lamış, ilk o
halifesi de o kabileden clmalıdır. larak birkaç gün evvel Trabzona 
Eier höyle olmazsa; vallahi, Arapl iki büyük vinç göndermiıtir. 

Vali ı·ekili ı·e Belediye reis muavini yangın , ·erinde 

Dün sabah Kurtulut ve civarı! 41 numaralı evin sahibi Katin&, 
büyük bir yangın tehlikesi geçir- koca11 ile birlikte aletler arasına 
mittir: Bu seferki yangında altı ev girmi,, itfaiyeden aldıkları kaz
yanmııtır. ma1arla yerleri kazdıktan' sonra 

Dün sabah onda Kurtuluşta es- toprak altından yanmamış iki tor• 
ki ismi Kır, yeni ismi Yiğitbaıı ha çıkartmı,lardır. Bu torbalarda: 
olan sokakta belediye zabıta me- İngiliz ve Türk altmlanndan mü• 
murlarından Haşimin evinden an- rekkep olmak üzere beş bin lira 
sızın yangın çıkmııtır. Bu sırada bulunduğu anlaıılmııtır. Karı ko· 
rüzgar ıiddetle estiğinden alevler canın bu hafriyah geç vakte ka• 
birdenbire evi sarmıı, bitişiğinde- dar eürmü§tür. ~ 
ki ahşap evleri tutuıtunnuıtur. Altın, mücevlierat arıyorlardı. 

Yangını görenler hemen Kurtu- lıde olan bir kadın da yangını ha· 
luş polis mevkii ne koımuılardır. her alıp gelince, beş yüz lira tutan 
Oradan telefonla Beyoğlu grupu paralariyle evinin yandığını anla• 
haberdar edilmittir. mı,, bayılmııtır. 

Ayni zamanda Beyazıt kulesi de Yangın hakkında tahkikat de .. 
yangını görmÜ!ı itfaiyeye bildir- _v..,.a_m __ ed_iy_o_r_. ----~----....-
mittir. Yangının çıktığı evin civa
nndaki sokaklar yokuıtu'r ve bu· 
ralarda çe,me ve terkos suyu yok
tur. Terkos Kurtuluşta tramvay 
caddesi üzerinde vardır. 

itfaiyeciler Kurtuluıa gelince 
vesaitin yangın ıaahsına kadar i
nemiyeceğini anlamışlar, hemen 
terkos musluklarına saldırmişlar· 
dır. Bir yandan da motörlerin ya
vaı yavaf indirilmesine çalıııl:nıt
tır .. 

Bir lngiliz 
gazetesinin ısrar 
ettiği mesele 

Tasa ajansı tarafından 

Tekzip ediliyor 
:;\fo kma 15 ( ı\. A.) -Tas ajan· 

tıı lıildiriyor: 

ltfaiye geldiği zaman iki evin 'l'au &ıjım~ı taraf mdan News 
tama:r.en yanmış olduğı•nu gör- Clıroni<·l e gazclt>ı:-İııin ıııdruz Stalin 
müf, civardaki evlerin de ahşap :\lt•ıııoranılunı · u lıakkımJaki neşri • 
olcluğu görülünce İstanbul grupu ) atı iki ılcf a tPkzip edilmiş olma • 
müstacelen yardıma çağırılmıttır. sına rağmen hu "ıtzetc, :,.eki?. gene • 
Kısa bir zaman sonra lıtanbul gru ralin ıııulıakcnı ,j lıakkımln bu ) ol· 
pu da Kurtulı~sa gitmiş, Beyoğlu ılıı lıir nıcmornııdmıı nıc\ c·ud oldu • 
itfaiyesine yardıma başlamıştır. ğu uoktıı~mc.la tac:ın \'ur cctilcmİ\'ccd 

Bir kısım vesait yangını söndür- hir iddetlc ı"'rnr etmektedir. Ga • 
miye, diğer bir kısmı da sıçrayan zete, giı) ıı kendi tnraf ımlan yapıl • 
kıvılcımlardan sokak aşırı tututan nııs olan bir tahkikata i~tiııııt cdcrelC 
evleri söndürmeye, evlerin kapla- mana ız \C U) dıırulımış k:.zr tur iliit 
malarma su sıkmıya tahsis edil- nc~rcd iy or. 'J'uıı ajafüı ··i'-1 ,.w,., Clıro
miıtir. nic·lc'' tarafından yapılan lıiitiin hu 

·itfaiyenin bütün gayretine rağ- nıüt,.akip nesri yatı ha~tan lıaı:a , e 
men ıiddetli rüzgar ve susuzluk iic,:iindi clt•f a olarak tekzihc eııHilıi -
yüzünden altı ev tamamen yan- , ettarclrr. Bu ne .. riyat valım; he' e-
mıfhr. ~anlı Jıa, aılis 'ermek gihi hir m~k· 

Bunlar Haşimin evi ile llyas atla cla tc' il olunamaz. Hu :-ehcplc, 
zahireci Kiirkçü oğlu Kani, ber- gıtzt'tcnirı şiilıreti ile ga) ri ıııiitmıa • 
ber Y orgi, sucu Vasil ve K:ıtina- ı-İp hazı gayclcrclen ~iiplıe etme) e 
nın evleridir. tlc mc<·huri ·et lıi~ edilmektedir. 

Bundan batka Tur,ucu Murat -------------
Beyne lmllel Ceza kon

gresine giden 
kukukçularımız 

sokağında 2 numaralı evin d~ ça
tısı yanmııtır. Bunlardan zabıtai 
belediye memuru Hatimin evi 
1500 liraya, llyasrn evi 1000 lira
ya ıigortalrdır. Yangın Haıimin e
vinde çamaırr yıkanırken baca
dan çıkan kıvılcımların kaplama
ları tututturmasından zuhur et
mi,tir. 

Yangm ilk anda her tarafa deh
tet vermiı, yedi sene evvelki Kur
tuluı yangınını hatırlıyanlar evle
rini bosaltmıva baalaımıalardır 

Vali Vekili Bay ŞükrÜ Sök~en
ıüer, belediye reis muavini Bay 
Ekrem, müddeiumumi Bay Hik
met, itfaiye müdürü Bay Ihsan 
yangın yerine giderek vaziyeti 
gözden geçirmi,lerdir. ı 
Yangın saat on üçe doğru ıön

dürülmüttür. 

Bu ayın yirmi altısında Pariıte 
toplanacak olan dördüncü beyne1-
milel ceza kongresine hükumeti
miz namına ittirak edecek olan bu 
kukçular heyeti bu sab:ıh Çelyo 
vapuriyle Marsilyaya gidecektir. 

Heyete ceza müderrisi Bay Ta
hir riyaset etmektedir. Temyiz bat 
müddeiumumi muavinlerinden B. 
Cevat, İstanbul müddeiumumi mu 
avinlerinden B. Feridun B:ıgana 
ve B. Orhan heyet azasındandır. 

ilkbahar selleri 
Türgenyef • Samizade S. 

Bu güzel romanı mutlaka okuyun:lZ 
VAKIT Kitabevi • 75 kuruş 
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Türk-Sovyet dostluğu 
Osı tarafı 1 inci de 

nüz saf piliçlerini korkutabilmiş
tir. 

Keza, bir devletin muahedeleri 
tadil prensipini, yahut tari~1i h.: 
kuki ve yahut sadece bir ırk akra
balığını ileri sürerek diğer hif dev 1 
]eti, onun toprak bütünlüğünii ve 
siyasi istiklalini tehdit ettiği ô~ 
vakidir. Bununla beraber bir müd
aet için bu tehdidinin ikamı, harp 
hazırlıkları kifi olmadığı ,·::yahut 
beynelmilel vaziyet kendi planla -
rına az müsait b\ılunduğu için. ge
ciktirmek ııtırannda kahn:ı, bu 
müddet için öbür devlete dost ge
çinmek teklifinde bulunuyor. En 
ziyade hayret edilecek teY de. ö
bür devletin bunun sahteliğini an
lamakla beraber, mütearrız dev
lete kuvvetlenmek ve "dostuna,, 
kartı beslediii taarruz için daha 
iyi hazırlanmak imkinını verme
sidir. Öyle haller olabilir ki, kuv
vetleri pek gayri müsavi iki devlet 
arasında dostluk aktedilir. O za
man bunlardan en zayıfı, "hami,, 
nin dostluğu mukabilinde istikli
Jini kısmen feda etmeye mecbur
aur. 

Türk - So"yet Do•tluğunun 
Mahiyeti 

Devletler arasında bu kabil mü
nasebetler dostluk kelimesiyle an
cak çok niıbi bir manada tavsif 
edilebilir. 

Sovyetler Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasında mc' cut mü • 
nasebctlerio saydığını ne\ iden ,Jo-t -
Juklarla lıiç l>ir alakası olmadığını 
kay.la lüzum var mıdır? llu miina
aebetJerin ve bunların gayelerinin 
esuı bamha~kadır. :Eski çarlık iın· 
paratorluğunu ve onun harici siya -
setini temelinden yıkan büyük Teş· 
rinien·el inkilabı, Sovyetler Birliği 
miP.etleriııin Çarlık siyasetine kallı 
olan aksülaınelini Türk milletine 
doğru te\'cilıten hali kalamazdı. 
Buna öyle geliyor ki huna benzer 
bir aksülamel de Türk milletinde 
sultanlar rejiminin dış siyasetine 
kar§ı lıasıl olmuş 'c iki de\'letin nef • 
ret edilen eski rejimlerinin aşağı 
yukarı ayni zamanda devrilmesi 'c 
eski harici siyaı;ete kar§ı ınÜ§terek 
ak ülfı .. eı , iki millet 'e de' Jet ara -
sımlaki müna ehatm cezri ı;.urettc 

dostluğa talıa\' ülü ... için icabeden 
§artları tevlit etmi~tir. 
AYNI MÜCADEI.BDEıV GEÇEı' 

/Ki Mlf.J,ET 

Bunu kalıramanlık devirleri la -
kibetti, Sovyet Ye Türk milletl\!rİ, 
kendi topraklarında silah eJ<le, ) a· 
şamak lıaklarını 'e hemen ayni em· 
peryali:ıtlere kar:;:ı kenc.lilerine ka -
bul ettikleri rejiuılcriııin mü takil 
inki~af ma olaıı haklarmı müc.laf aa· 
ya mecbur olc.lular. Bu, ııyrli zammı· 
da rnki nıücadele<len ve hunun ıııu 
zaffer neticesinden c.loğan kar~ılıkh 
sempatiler, So, yeti er birliği millet 
leri ile Türk milleti araeında aıııi· 
mi bir do tluğa dayanan yeni müna 
sebetleri kat'i olarak tarsin etti. llu 
dostluk milletlerimizin büyük lıalk 
kütlelerinin ~uurunda c.lerin kök 
saldı. Bµ <lostlu~run kıymeti müte • 
akip, senelerde So\'yet devleti 
'c avni Türki\'c Cmnlıuri,,·e -. " ./ 

ti kenc.lilcrine heynclmilcl a-
lemde clü en mevkii kazan • 
mak için müradele ederlerken. de -
ği:.mez l>ir suretete lıi sediliyonln. Bu 
c.lo tluk, 1922 de Lozan'ha gcı;en 
sene de ~fontrii'Je 'e iki de\ Jetin 
ımeıler Cemiyetine girdiği sıra 

lar<lıı aı;ık urette kendini gii~terıli. 

l'ltl MI B. tRIŞ SAllASlıVDA 

So' ~ t>l - Türk dostluğu sa) e incle 
çok mühim olan Karadeniz lıa\'za
sında 'e menıleketlerimizin bulun· 
duğn bölgelerde müstekar ,.e huzur 
lu hir 'aziyet hiidis oldu. Bu suret· 
le, Türle - Sovyet dostluğu umumi 
barı~ si teminde hirind derecede bir 
amil halini aldı. 

Barış dostlarının Sovyet - Türk 
dot luğnnun hu §Üınulilnü idrak , .e 
taktlir etmekte olduklarına kani bu
hınuyorum. 

Bu dostluk ancak liarici e!yasct 

prugraıııları he) nclıııilel ıııiinatıe -
lıctlcnlc huzur, i tikrar, itiııwt, lıliı

mct, ('tııııiyct \ c de\ ııııılı harı~ zilı -
llİ)t•tl•·ri)lC kabili telif olıtJJ) :tıı ha· 
zı tlP., Jetler t.ırafıııdaıı ,.uiku le lıc· 

def obhilir. Bıı ıJc, lcılt• r hu kahil 
~u ik.; 1.ır iri ikup C'lıııi~lc r H', Türk 
İ} lbl'liııin eıı sahllıİ) cttar ziııııını -
darları kefülilcrinc lfütüıı hu t1tıi -
ka,.tlcrin P~:.oin<lcn taııı Lir ifla~a 
mahktim olduğunu anlatmış olınn -
larma rağmen, irtikap etmekte de 
berlıd, anıdır) ar. 

Bize gelince, Sovyct lıükfuııcti 
namına, kendilerine ihtar edebili • 
riın ki, hu de\' Jetlerin A uupadn 
te~ekkül eden uHicu lıükfıınetlere ,.e 
barışın diğer direklerine karşı olan 
baltalama Jıareketleri sarsılmaz 
Türk - So,yet dostluğunu berhava 
ctmeğe kadir değildir. 

TÜRK· SOVYET DO Ti UCUNUN 
llU U /YETi 

Türkiyenin, dünya harı~ını kol -
lektif emniyet 'e taksim kabul et -
nıcz barı esa ı üzerine talıkiın için 
Sovyet hükumeti taraf ınJan yapı -
lan bi.itün icraata iştirak etmiş ol -
duğunu kaydetmekle halıtiyarıın. 
S°' yel - Ti.irk do tluğunuıı ~u hlnı· 
rsiycti vardır: Her iki tarafa, diğer 
devletlerle fcrcli menfaatlerine uy
gun olarak müna ebetler tc~isinde 
tam i~tikJal 'ermektedir. Uunnnla 
beraber lm do tluğu diin) a harışı · 
nın mulıaf aza ı lıakkmdaki kar§I -
lıktr aktif arzu tarsin etmekte oldu· 
gu i~in iki taraf m ınütearrız Ycya 
tahripkar km Yellere müzaheret ve· 
ya hunları takviye edecek ve yalmt 
ta 1Jarı,. potansiyelinin hir tek un -
surun!' dahi zarar 'erebilecek hiç 
bir harekette lmlunmıyacakları 
kcndiJiğinden sabittir. İki taraf, 
do tlarmın dü~manlannın, hanş 
dü~ınaıılarııım kendilerinin hakiki 
do hı olmıyncaklan pren ipine ,fai· 
ına uyacaktır. E asen, jki taraf tan 
birinin ~u Yeya hu Jıareketi bu prcn
sipiııe taaruz ettiği takdirde, diğer 
taraf hunu, dostlukları lmııdan mii· 
teessir olmak ızm, kenclisine do15ta· 
ne l>ir surette Jıaher verecektir. 

iKTiSAT VE KÜLTÜU 
MÜNASEBETTJERI 

'I'i.i.rk - So' yet siya i münaselıet· 
Jcrinin hu hiJiin!;o unu yaparken, 
bunların ekonomik mün:ı ebctlcrin 
inkişafına ve kültiirel münasebetle
rin dc\'amh artıııa~ma olan me mi 
tesirini kaydetmeden ) apamayız. 
TUrk do tlarmıızm ziyareti hiç üp· 
Ue iz hiitün münasebetlerin inki ,a -
fmm ~lc~ammu yeni bir lıanıle ve • 
rccektir. nu Zİ\ aret. hiitiiu kxinat 
4iniinde cleği~nı~z Tiirk - ... o, yet clo t
luğunu gi)~ıerccck 'e hıı tlo tluğn c· 
sıı :ı le kil c•len prcn iph·ri hatırla -
mnk uretiy le de barı e erine 
lıiznıct edecektir. 

Ka<lclıimi <lo t Türk milletinin 
refahı, kudretinin artımı ı , yeni 1'\ir
kiye Cumhuri) r.tinin lıiiy\ik ıııiies • 
si \C cfi tatiirk' iin ılılıati. onun 

'" güzide ınücaifele arkada§• 'e lıirliği· 
mizin diğer do,.tn B. 1 ıııct lniinU -
nün sıhhati ve aziz do tlarıım7. B. A
ras 'e Siikrii Ka,·a'rnı "'ılılı.ılleri i· . , 
çin kaldırıyonıın .. , 

Moskova 15 (A.A) - Türkiye 
J1ariciye Vekili doktor Rüştü Aras 
B. Litvinof'un nutkuna aşağıdnki 
sözlerle mukabele etmİ§tİr: 

"Her §eyden evvel bize karşı gös
termi§ olduğunuz nazik ve çok sa
mimi hüsnii kabulden dolayı gerek 
kendi namıma, gerek arkadaşım Da
hiliye Vekili ve C. Halk partisi ge
nel sekreteri Şükrü Kaya namına ve 
gerek bü,ti.in Türk delegasyonu na· 
mma te§ekkür etmek isterim. 

Dost ve komıu büyük memle
ketin her taraftaki memurları tara· 
fından bizlere karşı gösterilen bu 
samimi muamelelere zaten alışkan 
bulunuyorum. Pek doğru olarak 
işaret ettiğiniz gibi, bizler buraya 
sırf Kemalist Türkiyenin Sovyet 
Rusyaya karşı beslediği alakanın ve 
c.lerin <lostluğuıı le:-iri ahııula gel -
dik. Bu suretle büyük memleketini· 
zin bize karşı daima göstermiş ol
duğu samimi muhabbet hislerine 

mukabele ettiğimiz zannında bulu· 
nuyoruz. 

Filhakika, Türk • Sovyet dostlu· 
ğu iki memleketin siyasetinde daimi 
bir amil olarak kalacaktır. Milletle
rimizin kendi mevcudiyetlerini, ken
di serbest inkişaflannı müdafaa için 
yapmak mecburiyetinde kaldıkları 
kahramanca mücadeleler esnasında 
doğmuş olan bu kuvvetli ve sarsıl
maz dostluk, 16 senedenberi her se
ne biraz daha kuvvetlenerek iki 
memleketin halk vicdanlarında ve 
parti zihniyetlerinde derin kökler 
salmıştır. 

TÜRK - SOVYET DOSTLUCU
UN .. HUSUSİ 1\1 ' 1 'ASEBATI'' 

Bu dostluğu nutkunuzda bir mi· 
sal olarak zikretmekte haklısınız. 
Nitekim ben de ona "Hususi müna· 
sebetler" kaydile işaret etmiştim. 
Eski sultanlık ve Çarlık rejimlerimi· 
zi karşı karşıya koyan manasız mÜ· 
cadele unsurlarından sonra, iki mil· 
letin, mukadderatlarını ellerine alır 
almaz kardeşçe münasebata girişmiş 
olmaları ve gerek kendi menfaatle
ri ve gerek beynelmilel menfaatleri 
ve barış prensipleri nefine aralann
da halisane ve ebedi bir dostluk te
sis etmiş olması bütün dünya için 
bir örnektir. Çarlık ve sultanlık re· 
jimleri gerek dahili, gerek harici si
yasetlerindeki bozukluk yüzünden 
ayni zamanda devrilmiş ve batmıf· 
}ardır. 

Münasebetlerimiz şu cihetten hu
susi mahiyet arzebnektedir ki, mem
leketlerimiz beynelmilel alemde ken
dilerine layık olan mevkii kazan
mak için yapbklan gayretlerde da
ima beraber buJunmu§lardır. 

Bu hal, başka devletlerle münase· 
betler tesisinde gerek ferdi menfaat· 
leri ve gerek hususi vaziyetleri ica
bı olarak kendilerine mahsus olan 
bazı faaliyetlerindeki tam istiklalle
rine hi~ bir suretle zarar vermeksizin 
iki tarafın da nefine olmuştur. Mü§
kül günlerde ibzalini itiyat edindi
ğimiz ve hatırası milletlerimizin kal
binde mahkuk olduğuna kani bu
lunduğum karşılıklı sempatiye hak
lı olarak işaret ettiniz. 

Bu hususta, bu sene Kamutayın 
açılışında söylenen ve Büyük Şefim 
Atatiirk'ten sadir olduğu için büyük 
bir kıymet iktisap eyliyen sözleri 
hatırlatmak benim için zevkli bir iş· 
tir. Dostluk münasebetlerimiz hak· 
kında Başvekilim tarafından yapı
lan son beyanatın ehemmiyet ve vü
zuhunu tebarüz ettirmiye lüzum 
var mıdır? Keza Sovyetler birliği
nin, eseri Kayseri ve Nazillideki mu· 
azzam abidelerde yaşıyan sanayileJ· 
memize, ,efiniz Stalin'in bizzat ken
di teşebbi.isü üzerine vukubulan iıti
rakini kaydetmek keza benim için 
zevkli bir iştir. 

Esasen hepsi alenen nesredilmiş 
olan karşılıklı teahhiitlerimiz ne as
keri bir anlaşmayı ve ne de hususi 
kombinezonları ihtiva etmektedir. Bu 
nunla beraber, birimiz diğerinin mu· 
kadderatına yabancı kalmadık ve 
kalamayız. Bunun jçin dostluğumu· 
zu "Hususi münasebat" kelimeleri
le tavsif etmekte haklı değil miyim? 

DÜNYA SULHU SAHASINDAKi 
TEŞRİKİ MESAi 

Dünya barışını tahkim etmek hu. 
susundaki hararetli arzunun siyaset
lerimizin mümeyyiz vasfını teşkil et· 
tiği çok cioğrudur. Neticeleiini hala 
beklemekte olmakla beraber, evve
la ihzari komisyonda, sonra da silah
sızlanma konferansında bu suretle 
çalıştık. Bizzat bulunduğumuz Lo
zanda ve Montrö'de iki memleketin 
mesut teşriki mesaisi hatırasını bu
rada tazelemek benim için çok vevk. 
lidir. 

Briant . Kellog paktını, bu vesile 
ile de isminizi taşıyan protokolu ay
ni zamanda imza ettik. Mütearrızın 
tariki için birlikte çal,ık ve müte
arrızın mefhumu etra:':nda cereyan e. 
den bitmez, tükenmez münakaşa
lar arasında bulduğumuz mesut 
ve ince tarzı hallin hayranı olduğu
mu bir kere daha tekrar etmekle ta-

Kaymakamlar arasında 
Yeni nakil ve tayinler 

Ankara, ıs (Telgrafla) - Da- Al 
hiliye Vekaletince hazırlanan manya 
kaymakamlar arasında yapılan 
değitikliklere ait kararrname }-Ük- G F k . ( b~ 
ıek tasdike iktiran etmiıtir. Yer- ran 0 1 e · 

"d • leri değiştirilen veya yenı en ta-
y!n edilen kaymakamların isimle- anlaşma yaptı 
rı şunlardır: 1 -

Malkaraya T uzlucadan Kerim; iki taraf da lhUyaç ar 
Araca Fataadan Kemal; Fatsaya temin ediyorlar 
Kemaliyeden Mazhar; Kemaliye- Salamanka 15 (A.A .) -Alına' 
ye Akçadağdan C-;mal; Serike A- hükmetile nasyonalist ispanya &rf 
rapkirden Celal; Ürgübe Boğazlı- sında Burgos'ta bir müddettir Y' 
yandan Necmi; ~ndirin'e Yeşil~- pılmakta olan ekonomik müza~e~ 
vadan Sırrı; Y eşılovaya Tef ennı- ler iyi bir surette neticelenmı~~ 
den Bedri; Tefenni'ye nüfus u- Evvelki mukavele ahkamında IJlıl 
mum müdürlüğü memurlarınd8:.n him tadilat yapılmıştır. 
Mü,tak; Söğüde Kargıdan Sela- Her iki taraf ekonomik zaruret· 
hallin; Yusufeli'ne Haym=.nadan ]erine tekabül eden bir tarzı hellt 
Sadi; Mazgirde Aksekiden Hat vasıl almuşlardır. 
dar; Aksekiye gercüşten Fahrı; FRANKO BEYANAT VERDi 
Bingöle Anamur dan Necati; ~a- Salamanka 15 (A.A. )'-Gener' 
luya Yükıekovadan Osman; Yuk- F k b ·· ·ık d f 1 k bıt 

k S ı'hl.d K I T z ran o ugun ı e a o ara .. 
se ovaya a 1 1 en ema ; u - rada bulunan ecnebi matbuat rııil' 
Iucaya Kars mektupçusu Fahred- .11 · • a· k b 1 der~ . A k . k ~ .. messı ennı nez ıne a u e 
dm; Kırkağaca n ara 1~ an mu- Marksist taarruzunun tamamile ki' 
dürü Nazmi; Eımeye Şırvandan 1 ld .... b" t ·· · dl· 
Kemal; Şirvana Simavdan Fah- rı ı;1~t 0 • uguı:t ~z: kg_orrmye 
reddin; Cartamhaya Palu dan Ha- ve e mış. ve .emış r .. ~.= J • 
lil; Kaz~pafaya Gümüşhacıköy- Hd alrp bıter bıtmez b~tunh span~e 
d K 1. H ana Kaainhan- yı o aşınız ve ona muza erette en ema , ar . . · · B .ttt 

d • 5 "t K Horandan Sadi. vam ıçın onu ıyıce tanıyınız. as:-
an ' aı ap. ' d b 1 d .... h k · t k bit 

Acipayama Haf ikten Recep; Bar- had uf. un dugumK a~~ .etı1~..... e k-
tına Turgutludan Sait; TurffUtlu- e e ı var rr: omunıst ıgı ezıne 
ya Kazımpaıadan Kemal; Seyit- Atatürk' le Amerilıatl 
gaziye A:~ara maiyet memur~~- Cumurreisi arasınd8 
rından Sureyya; Bozkıra Derekoy 
nahiye müdürü Edip; Kargıya 
Yusufelinden Süleyman; lzmir 
seferberlik m.üdürlüğüne eski mü
fettitlerden Faik. 

B. Celal Bayar lzmirde 
İzmir 15 (Husu i) - İkti at Ve· 

kili ll. Celitl Bayar, refakatindeki 
zevatla lıirlikte, diin aklaınki eks· 
preJe şehrimize gelnıistir. Celal 
Bayar, bir kaç gün felırimzde kala· 
rak tetkiklerde bulunacaktır. 

Yeni tayinler 
Ankara, 1~1 (Telefonla) -Çorum 

Sılılıal mi.idüri.i B. Osman Nuri Kırk
larcline; .Ayaş hükumet tabibi R. Rc· ı 
fik Giray da terfian '.I'okat sılılıat mü· 
dürlüğüne tayin edilıni§lcrdir. 

mamen hususi bir mahzuziyet his
sediyorum. Üç senedenberi müşte· 
rek barıs ideali icin Milletler cemi· 
yetinde ~amimiy~tle teşriki mesai e· 
diyoruz. 

Türk . SOvyet dostluğu yalnız 
iki memleket münasebatında değil, 
ayni zamanda hususi bi,. tarzda ola
rak Karadeniz mıntakasında, umu
mi tarzda da memleketlerimizin bu
lunduğu bütün mıntakalarda müs
tekrar ve kıymetli bir unsurdır. Bu 
dostluk bu suretle taksim kabul et
mez barı~ sisteminde ve kollekti f 
emniyet ;isteminde mühim bir amil 
haline gelmiştir. 

Dostluğumuzun bu şumülünü 
barış dostlarının takdirden hali kal· 
mıyncaklarına knniim. Milletlerimi-
zin refahını arzu ediyoruz. Bu bi
zim hakkımız, hatta vazifemizdir. 
Fakat bu refahı ancak mesut mil
letler çerçevesi içinde tasavvur ve 
mütalaa edebiliriz. Bizim için barış 
herkes için barış hiç bir mütearrız 
bizden yardım veya teşvik bekleme
melidir. Siyasetteki tam zihniyetimiz 
işte budur. 

Ziyaretimizin siyasi ve ekonomik 
sahalardaki münasebetlerimize yeni 
bir hamle vereceğini ve kültürel 
sahade da devamlı temasa imkan 
bahtedeceğini zannediyoruz. Bu zi
yaret, daima banşa hadim olacak o
lan ve hiç bir şeyin değiştiremiyece-
ği dostluğumuzun sağlamlığını dün
yaya gösterecektir. 

Ankara, ıs - Amerika istiklfı 
linin yıldönümü münasebeti~ 
Reisicumhurumuz Atatürk ile > 
merika Reisicumhuru Ruzvelt a1' 
ıında telgraflar teati olunmuttut• 

Muhacırlara ve köylUy• 
verllecek topraklar 

Ankara, ıs (Telefonla) - ~t 
ni gelen ve gelecek olan muha~~ 
leri, mültecileri, naklolunan e§~ 
sı ve yahut topraksız yerli ~lPf 
topraklandınnıya ait hüküıDiei1' 
Kütahya, Muğla, Aydın, Burl 
Afyon, Bilecik, Kocaeli, Amasf' 
Çorum, Sivas, Tokat, Seyhan, 1'! 
Malatya ve Eliziz viliyetletinv 
de tatbiki vekillerce kabullen~ 

rum. 

VEK1LLER1M1ZIN BULUNDU1'· 
LARI ZlY ARET VE MERAslfd· 

LER 
Moskova 15 (Hususi) -Dahili• 

ye Vekili ve C. H . Partisi genel sek• 
reteri B. Şükrü Kaya dün saba~ 
Sovyetler birliği halk komiserler1 
konseyine bağlı bulunan beden ter• 
biyesi ve spor komitesi reisi B.Har• 
çenko'yu ziyaret etmiştir. 

Öğleden sonra, Doktor T ev fi~ 
Rüştü Aras ve B. Şükrü Kaya ile. 
yanlarındaki zevat ve büyük elÇ1 

B. Zekai Apaydın, Lenin'in mezŞ' 
rma giderek bir çelenk koymu§)ar
dır. 

Bundan sonra B. Şükrü KaY~ 
ve V ckillere refakat eden zevat IJi• 
namo stadyomunda muazzam spOt 
ve jimnastik şenliğinde hazır bll' 
luJ'lrtıuslardır. 

, Hariciye ve Dahiliye Vekillerinıiı 
dün B. Molotof tarafından kabı.ıl 
edilmişlerdir. B. Zekai Apaydın ve 
Litvinof bu kabulde hazır bu]urı• 
muşlardır. 

BUNDAN SONRA KREMLiN s~· 
RAYINDA BiR KABUL RES~ 

Y AF iLMiŞTiR. 
Bugün Sovyct merkezi lcra kO" 

mitesi reisi Kalenin Türkiye Heri• 
ciye Vekili Rü§tÜ Aras ile Dahiliye 
Vekili Şükrü Kayayı kabul etmİŞ' 
tir. Türkiyenin Moskova büyük el• 
çisi Zekai Apaydın Vekillere ref8' 
kat ediyordu. Bu kabulde Sovyel 
hariciye komiseri B Litvinof da hll' 
zır bulunmuştur. 

işte bu ruhla ve fikirlerdir ki, ka
dehimi dost Sovyetler birliği milJet
lerinin refahına, Sovyetler birliği 
kuvvet ve kudretinin artmasına, 1 
Sovyetler birliğinin güz!de başkanı 
Kalenin'in sihhatine, Halk komiser
leri konseyinin mümtaz başkanı 

GözHeklml 
Dr. Şülırü Ertan 

Cağaloğlu Nuı"Uctmaniye cad. No. 3C 
(Cağalo~lu Eczanesi yanında) 

Telefon. 22566 
R. Molotof un sihhatine, sizin sih
hatinize kaldırıyor ve bilhasa büyiik 
şefiniz B. Stalin'in sihhatine içi>:o· 
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Ekonomide i~tikrarı 
bulduk 
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llb&larmda 7d4n lfareW o1aıı1a.r eli& 
timde mwunele &Önıulercllr. tcaıı;mtaı 
... , U do kltı•nıı1t 111tU, UşaUarı ıır. 

Nasıl araz gösterir, nasıl 
devam eder? (Ba§ taraf, 1 iııcid.e) .1 

rar safh 
halat ~aı~a girmi,tir. Türk it-·! 
den b rc~ımınde istikrar ifade e·, 

h u sısteın n t' . 'b . l j adelede e ı~e ıtı arıy e mü-
§ey d ~·ı .serbestıden başka bir 
herabegı _dhır. Çünkü yeni rejim ile 

er ıt alat k · nıenı . ın ontenJan ve 
t nu lısteler ile t hd'd" }" arnanı k a ı ı usu u 
sonra hen. aldırılmıştır. Bundan 
derecedarı~~en her türlü eşya, son 
le Ret' . el bl~ks olsa bile, memleke-

B 
1! 1 e ılecektir. 

u ıfad 'h . . 1 endi e e .. 1 •• lımal kı bazı arım 
_ 1 Öe duıurecektir: 

:rn .. halde memleketin ticari 
uvaze . _ p nesı ne olacak?,, 

tunacak~amızm kıymeti nasıl ko-. ,, 
---

11
• Henüz yeni kui'ulm:·~ olan 

.. ,1 ı sa . . 'l 
lere k nayımız yabancı rekabct-

Ş·· arş~ nasıl ayakta duracak?,. 
end~Pf esız bu tiirlü itirazlar ve 
ha~feder yerindedir. Fakat ilk 
bu d'~ .. e herk~sin hatırına gelen 
al U§uncelerı hüku:r:et göz.önüne 

ınıştır R ·· · lef 
1 

• CJ1mın serbestisine ha· 
2.en:e ~~mek üzere ticari müva· 
Par rnızı rnuhaf aza etmek, milli 

bundan altı, yedi yıl evvel tatbik P A R A L A R 
edilmedi de bir takım fevkalade • Sterııo 
usullere müracaat olundu? Bu ka- •Dolu 

u:!ti,
l:!7,-

dar bir zaman memleket iktısadı· • Fraıık tıs -
k 1 • Llret ı ı -

yatı bir kararsızlık içinde bıra 1 - •Belçika Fr. b~: 
dı? • DrabmJ :!3 -

Hakikat halde bugün kabul ve • ı.v1çre Fr. :.oo. _ 
ilan edilen yeni sistem bir bakım- •Leva 

dan hiç te yeni deg· i]dir. Zira bu • Fıort.o 
h • Kron Çek. 

:.13 -
cs.-
84 -

t'ezeta -
•Mark 3l.-
• ZloU 23-
• Pengo n-

w.J -

• Ley 14-
•Dinar " ') -.. ~ 
Yu -

• Kron leveç S2 -
• Altıa lOiô _ 
• Ranknot 

sistem altı, yedi yıldanberi mu te-. • Şllln A vuı 23 _ 
lif devletlerle bin bir türlü muza·11------------
kcreler neticeıinde kararlaştırıl- ç E K L E R-----ı 

• lA>ııllra 

• Nevyorll 
• Parll 

G27 •Viyana 

O,i910 • MadJ10 
4 L962 

ıs ~7;,:, 

• BerU.U l !.1685 

mış olan usullerin vardığı b:r te
kamül neticesidir ki yeni bir ka
rarname ile tanzim edilm~ştir. 
Muhtelif devletler ile müzaker~- • Mııııno 
le:•r]e bu neticeelri alabilmek içın • Bnık1eı 

•AUna 

:?O ~2 
ı:ı ()j~j 

4iWO 
:ıi 11310 

• V&rJ09a <l.1914. 
• Budapeıte 3,9875 
• Bllkret 107 1770 

daha evvel kontenjan ve ınemnu • Cennn S i:M> • Uel~ Si 45 
• Sotya 63 il>~ • Tokohaın. :! U 
• Am~tercııun 1.4380 • Moıkova N 11:'ı 

eşya listesi gibi usullerin t:ıtbikı 
zaruri idi ve ancak bu neticeler 
alındıktan sonradır ki gümrükle
rimizde o tahdit usulleri mer'iyet- ı-------....:...-------1 

ten kaldırılabili:di. Nasıl ki bil- E S H A M 

• Pra~ ~2.7 tıJO • ~toklı..>lm 3 0937 

k ı · 1 ı k d · "İr lş Ba:ı}(ası ! 80 at >:uvvetı cocu.t u evrı gc ~ - Anadolu 24 • 

meksizin Dir ~insanı birdenbire yir- H.e.JI 1 GO 
mi yaşında olg'ın bir genç haline şır . Haynv -

getirmiyorsa, ekonomi münase- Uerkeı flltnk ::i -

l"r.UOYa) 

• C.,.'lmenıo 
U1.ıy0tı O!!L 

Ş11rk ~I 

B&Jya 

1315 

Şark m. ec7.a -bellerinde de olgun ve müva7ene- o. ~ıı:orta -Bom(lnu 
li sistemlerin bir hamlede tesisine 

1 
______ u_-__ reı_eı_on ____ -_,1 

imkan bulunmuyor. 
ASIM US 

ı stlkrazla r Tahviller 
• 1933 '1'.Hor. ı ıcıekt.rtk 

Bir taraftan hükumetin sağlık teş· 
kilatmın göstermekte olduğu şid· 
dctli faaliyet diğer taraftan halkın 
korunma işinde sarf ettiği mesai sa
yC8inde tifo vak'alarr günden güne 
azalmakta ve salgının önüne geçil
mektedir. 

Bütün esnafı aşılamak husu
sunda alınacak tedbirin daha çok } 
güzel neticeler vereceğine de şüp· , 
he yoktur. Biz bundan evvel tifo ' 
hakkında okuyucularımızı ikaz e· 
derken, pişmeden yenecek madde
ler satan esnafın sira; ete nasıl a
mil olacağım anlatmıstık. Bu arada 
~unu da unutmamalıdır ki, alış \'e· 
rişte el temaslarının büyük fenalık
lar yapabileceği şüphesizdir. Bütün 
esnaf alış veriş esnasında bu yüz
den hastalığı yayar. 

Binaenaleyh umumi ve mecbu
ri aşılanma tedbirile bu salgın çok 
tahdit edilmiş olacaktır. ilk hamle· 
de salgının tahdidine medar olabil. 

Lombrikoz tabir edilen ve çocuk· 
larda görülen solucan hastalığında, 
ve had zatürreede görülebilir. Bu
nun için acele etmemek, hastayı bir 
hafta kadar müşahed altına alarak 
beklemek lazımdır. 

san:°!~2h~ kıymetini tutmak, milli 
den r:ı .ımaye etmek için icap C· 

YılJ dbırler de alınmıştır. Esasen arca tecr""b] . kA ··ı·· ______ l_L_A_N ____ _ 
de u e erın te amu un· 
l<>tn .80nra varılan bugünkü ilha-

•••• u 
• .. ,. .. Dl 

utt k.. Dl\hJ ıı 
Ergent İf.•lk 

lt2k ,. .. 

Hi90 
Jj 10 
ı:ı 10 

1 mek için alınacak tedbirlerden uzun 
böylu bahsetmiştik. Bugün biraz 
tifonun nasıl ve ne 8Uretle basladı· 
ğından ve ne gibi hastalıklarla >karı· 
şabileceğinden bahsetmeyi uyğun 
buluyoruz. 

Tifoyu yapan (Ebert) basildir. 

Bununla beraber, şüphelenildiği 
takdirde icap eden tedbirleri almak· 
ta geç.ikmemek de faydalıdır. Dok· 
tor kan, idrar, maddei gaita muaye· 
nelerile teşhisini kat'ileştirdikten soı 
ra işe fazla ehemmiyet vermelidir. 
Öyle baş ağrılan hararet gibi gayri 
tabii haller görünce hastamız tifo. 
dur diye telaşa düşmemelidir. Şüp· 
he edildiği takdirde ihtiyati tedbirle
ri almakla beraber, icap eden mu
ayenelerle tetkikatı bitirmeden tifo
ya htikmetmemelidir. Tifo mikrobu 
viicuda girdikten ancak 9 • 1 5 gün 
ve en azami üc hafta sonra kendini 
göstermiye baŞlar. Bu mikrop daha 
şiddetle kendini göstermeden evvel 
hastalar kesiklikler. kol ve bacak 
ağrılarından, hazan da baş ağrıla
rından ş:kiıyet etmiye başlar ve 1 5 
• 22 günlük müddetini doldurduktan 
sonra birkaç gün tekerrür eden ha
fif titremeler ve ürpermeler baş ağ· 
rıları, hazan baş dönmeleri, hazan 
yan ağrıları, uykusuzluk, iştahsız· 
lık, deffi tabii hazan normal, hazan 
munkabiz, nadiren ishalli, dil paslı 
görülür. Birinci hafta içinde hararet 
sessiz ve gürültüsüzdiir. Yavaş ya
vaş yükselir. ilk haftanın sonlarına 
doğru hararet 39 . 40 ı geçer. Bu 
esnada veya ikinci haf tanın başlan
ğıcmda kamın muhtelif yerlerinde 
parmakla basılınca rengi zail olan 
pembe renkte, mercimek büyüklü
ğünde lekeler görülür. Basılan par· 
mak kaldırılınca renk tekrar gelir. 
Gaz toplanması neticesi karın şişer, 
yüzün rengi solar: hastalık gittikçe 
tekemmüle başlar. 

" sıs'e::r. · · dur, ~ ının en güzel tarafı bu-

lek~~tı\~un.dan sonra hiçbir mem 
llıeznf urkıyeyi bazı yabancı 
Çer' . eketler gibi kendi kabuğu İ · 
haJ~sıdne çekilmiş bir kaplumbağ~ 

ın e g" H }'a.b oremez. erhangi bir 
~eti~~cı ~emleket Tü:-kiyeye mal 
tef • ek ıstersc memnu eşya ]is-
ile ert.rahu~. ko.?tenj.a~ cetvelleri 
har kurk gumruklermın yüzüne 
t;}e:.' apanacağından endi§e ede-

'iür'Iciye } . h :ret" •t . _ye tnrıçten er m.ıdde 
""' ırı ehılır. Bunun için bir ıart 

... rdır· Bu d T" k' . e;
1
• · . ~· ur ıyeye gırecek 

alına. kukabılınde Türk realı satın 
leı i l\d ve Tiirkiye gümrük tarife
llıek' e Yazılr olan resim!eri ver· 

S:ı kad · 'tü , . ar var kı her memleketin 
bi/~;:.Ye. karşr iktısadi vaziyeti 
'türk' cıldır: Bazı memleketler 
ten ıyeden çok mal alırlar nisbe-

az ı ' lırJa ına verirler; bazıları az a-
rı d r,5hok verirler; nihayet bazıla
tnü 8 ıt alat ve ihracat itibariyle 

h vazeneded' H'"k"' b'" l Usu • ır. u umet oy e 
aı v · 1 ket} l a:nyet erde olan memle-

le}e;r e ayrı ayrı kliring mukave
t.att~ ta~znı§tır. ithalat ve ihra
lere l'"b?ıye şartları bu n:uk~vele· 

a· a l olacaktır. 
tun~ de devlet kanunları ile ko
hilec ~kta olan sanayii tehdit ede· 
hut e. dampinğ hareketleri, ya
~an;':ı~.i ikhsat için zararlı her· 
~'llu h tr yabancı rekabeti mev
hi, h··~~aolabilir. Bu takdirde da· 
si)~h u 

1 
tımct gümrük t~ ri: w _' n i bir 

lır. A nr3k da;ma elinde tutacak
!tti," nkarada mütesekkil bir ko-

,, on 'k . den b•, §l ayet vukuunda icap e-
ltt~\> ır Yerli ıralını himaye için 
}'Uk,:~t R~i.ınrük resmi nisbeHni 
~ tebılecektir. 

lit: ~:da hi?: sual hatıra gelebi~ 
her t'" 1dernkı mcT lekete haricten 
bırak: ii enanın ithalini serbest 
'bir ikt ak fartile müvazeneli milli 
ki.in . ı~at sistemi kurmak müm-

- ırnı• A b . • b . ~a nıçın u sıstem 

....._,_,, YENi ROMANLAR 

Çıplaklar l 
ıoo Kuruş ı 

Açlık 1 

50 Kuruş 

Yazan: 

Hcfik Ahmed 
SEVENGIL 

Da'" 
Emtna Yeri V AKIT kütüpanesi 

'"-. ~---.__ ___ .,..J 

Sultanahmct üçüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

8. Em.ırum 

U4 - • AnAdo!D \ 4'> 20 
95 - • Anadolu il 40 20 
w ~nadolu m ·-

07 _ MümessU A 3380 < 
Ömer ve Rıfkı ve Necati ve Musla

haddin Hakkı ve Makbulen:n, şayıan ve 
müştereken mutasarrıf oldukları. iıotan-1 .. --··-----------.:ı 
bul Eminönü Alemdar nahiyesi Alem- --------------
dar mahallesinde etki Toprak ve yeni in ~--------------·! 
cili Çavuş sokağında eski 25 ve 42 kay- T k • CUMA Cumartesi 
den yeni 16-18-14 ve mahallen 9.13-15 a VJm 16 Tcmmu t7 Tcmmu·. 
kapu ve kadastronun 41 pafta ve 37 ada l C.En·el 8 C.EvYel 
ve (10) parsel No. !u haneleılden iki kı. GUo dotuftı 4 42 5 4-~ 
srmda:ı ibaret 15 No. lu ve (3900) uç GUn ballfl ! 9.::19 l 9 39 

Sabah oamu :1 00 3 0\1 
bin dokuz yiiz lira kıymeti muhamme- ' · Oğle oıunazı 12 2 l) 1 i 20 
neli ve 15 oda ve 2 ltı sofa ve iki mutfak DUndl nauııw 16, l 9 ı 6 ı 9 
ve altı hela ve odun kömürlük ve bah- Ak§&m namazı 19,39 19.;i9 
çeyi ve 13 No. lu harap ve (900) dokuz Yatm oamaz:ı 21.!l6 21.35 

l.maalı 2 28 ~ 'H 
yüz lira kıymeti rr.uhammeneli üç oda .:, 
:ki sofa ve b:r mutfak ve iki hela ve bir !'ılm geçeo &1Jnlerı 1

1
6
9

8
7 

1
19
6

8
, 

Yılm kalan gUnJert 
kuyu ve bir miktar bahçe ve 9 No. lu ._ _____ _. ___ ....., ___ -= 
(1300) bin üç yüz lira kıymeti muham. ---------------
meneli üç oda ve iki sofa ve bir mutfak 
ve iki hela ve bir kuyuyu muhtevi ha. 
nelerin izalei şuyuu zımnında furuhtu 
takarrür ederek 2yrı ayrı müzayedeye 
vazoh•nmu ·tur: Birb:i açık arttıı ma. 
!arı 25 - 8 - 937 tarihine müsadif çar
şamba gi.inü saat 14 den 16 ya kadar ic. 
ra kılınacaktır. 

Kıymeti muhammenelerinin yüzde 
yetmiş beşini bulduğu takdirde o ~ün 

KADIKÖY HALE SlNEMASl 

BAHÇESiNDE 

P.1P1 Ç A 
Operet 3 perde 

ÜL·kestra Bale 

kafi ihaleleri yapılacaktır. Buln.:ıdığı 1 7 • 7 .3 7 Cumartesi akşamı Be· 
takdirde en son arttıranın teahhüdü ba- bek Belediye bahçesinde. 
ki kalmak üzere 15 gün müddetle tem
dit ed erek ikinci açık arttırmaları 9 -

9 • 937 tarihine müsad:f perşembe gü. 
nü S'!at 14 den 16 ya kadar icra ohına-

1 8 • 7 • 3 7 Pazar akşamı Bostan· 
cı iskele Aile bahçesinde. 

cak ve o gün en çok arttırana ihale cdi. T 1• F Q B j L •••• 
kcektir. ••• 

SA Mi ipotek sahibi alacaklılarla diğer ala- Dr. iHSAN 
l'ifo ve paratıro hıstılıklırın:ı tutul 
nıamı~ için ağızdan aıınao tifo hap
larıdır. 1 liç rıh.ıtsııltk vcrme;ı:. 1 ter 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

kadarların i~bu gayri menkul üzerinde
ki haklarını hususiyle faiz ve masrafa 1 

dair olan i:1dialarmı evrakı müsbiteleri 
le 20 gün içinde bildirmeleri lazımdır~ 1 

Aksi halde hakları tapu sicilleriyle sabit ••••••••••••••••• .. 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın-
dan hariç kalacaklardır. Müterakimı~-- KURUN 
verg:ler borçları nisbetinde hissedarla
ra ve della!iye ve vakıflar kanunu mu
cibince verilır.esi lazım gelen 20 ser.elik 

1 

taviz beJeli ve ihale pulu ve tapu mas. 

ABONE TARiFESi 

Mcnılekct 

içinde 
Memkket 

~ında 

rafları müşteriye aittir.. Arttırm:t ~art- .\~lık 
S 11~1ııc 

6 8Jlık 
\ ' ıllıl( 

260 
4'7~ 

900 

135 Kr,. 
t·?~ Kr,. 
820 Kre. namesi isbu ilan tarihinden itibaren mah 

keme divanhanesine talik kıhn.nıştır 
Talip olanların kıymeti muhammer.ele. 
rinin yüzde yedi buçuğu nisbetin;:le pey 
akçeleriyle o gün ve saatte İstıınbul di
vanyolunda dairei mahsusasında Sultan 1 
ahmct üçüncü sulh hukuk mahkemesi 
başkitabetine 937125 No. ile müracaat. 
Jarı ilan olunur. 

Kurun. 
'fürkiyenin en ucuz 
ve· en çok sahlan 

gazetesidir. 
KURUN'a abone 

olunuz. 

1600 Krı 

Tarifesinden naııcıın blrllğl için ayda otuz 
kuruı düşülür. Posla birliğine girmlyen 

yerlere ayda yetıniş beşer kuru~ 
zammcdlllr. 

l'ürl\lycnın her posta mt-rkezinde 
• ın RU~n abone yazılır. 

Adres değiştirme Ucretl 2~ kuruştur. 

Aile çenberi ı 
A. Moruva • 1. H. Alitan 

:.i65 sayıfalık bir roman. Sayfiyeye 1 
gidenlere tavsiye ederiz. 

V AKIT Kitabevi - 100 kuruş 

Bu basil icap eden fenni vasıtalar
la göriildükten veya hastanın kanın· 
da yapılan muayeneler neticesinde 
mevcudiyetine kanaat getirdikten 
sonra konulac; k teşhisi kat'idir. 
Şüpheli kararlar bir mana ifade et
mez. Tifo karakteristik olmazsa 
bazı noktalardan bazı hastalıklarla 
karışabilir. Tifodaki baş ağrısı ve 
hararet yüksekliği gibi bazı haller 
menenjit, Tatarcık humması, grip 
tansiyon yi.i.ksekliği, bazı be
yin hastalıkları, frengiden ileri ge· 
len bazı hararetli hastalıklarda, sıt
mada, idrarın kana karışmasmdn 
ileri gelen üremi denilen hastalıkta, Kurun Doktoru 

Japonyada seferberlik 
(flaş taı-ajı ı iııdd.e) 

<lönıııeleri emrini almı·.iurdır. Al· 
man gazeteleri, Avrupa~m 190t·1905 
.~eneleri nrife,,inde huhmılu~unu va-

o • 1 
zıyorlnr. 1 

Şiıııuli Çintleki a,;kcri han•kata 
dair H'ri len ıııulUnıata .. üre J a -,., ' 
ponlar l'ekiuiıı garlıindeki Papııo -
~an kıı alıa=mı da zaplt•tmi~latlir. 
Pekin civarındaki Japon ku" etleri 
10.000 kiıoidir. Bu kll\' ele vardmı 
olınak üzere 28 tayyare ile d;lıa bir 
kaç aaly. Çung-i'İrı-piıw zırhlı tren
lerle ıniilıiınıııat gi;nderılnıektcdir. 
Geçenlerde l ııpon a kcrleriuin nıa -
nena )8ptıkla<lı yer<lc 7 Japon za -
bitinin nası lmlumnu~tur. Bunlar 
çok c•:ıraı·engiz hir ~ckilrlc iildiiriil -
ınüı;lerdir. 

Çlı\ Dl~ Sf:FT~UBEUUK //.. ı \' 
EIJITJMEK ÜZEUE 

Pekinde siiylen<liğine göre. üç, 
ılürl giinc kaclnr merkezi Çincle ele :-e· 
ferherlik iliin cdilerekLir. Japon hii· 
kfımet mclıafili, bir anla~nın yapıla· 
bilme~ine imkan olmachğm1. çiinkü, 
Hopcy ile Çahak'ın muhtar bir iıla
reye kanışmalan meyzuu bahi" ol -
duğunu , .e Japonların hunu tenıiıı 

etıru•k i tediklc·rini alcuen :-Ü) le -
mektc<lirler. 

Hundan maada Japon hükümcıi 
lınrbin öııiiııc geçmek isıc,-e hilc· 
!?9 uncu Japon ordusu geri <lönınİ) c· • 
<'C~ini , .e a:-kcri harekata tle\ am ede· 
c·c>~ini hükfmıetc hilclirıni:;tir. Japon 
harbiye nezareti Pekin üzerine hü -
) iik hir lıikmn ~ apılacuğmr ~izle • 
ıncmckte<lir. 

l'EKIN ıllllll .1SARA EDİLDİ 
Hunıadaıı buruya ~elen haberlere 

göre . .Tnponl:tr Pekini ınulıa~ara) a 
hn:.:lııını:;lanlır. 

Pank· Ping-Ti) en istik:ııncti üze • 
rinden muhasara çenbcri darla~tı -
rrlınnğa ha~lnnını~tır. 

Ti-rcıı-,:,in ile Pekin ara~mclaki ~i· 
nıcııdif cı· hattı i ... Jiycmcmcktcdir '" . . 
Pekin eh arında hiiyiik bir har > ol· 

cluğn ıla muhakkaktır. Maamafih·, 
J apoıılar Çin ordusu tarnfmdnn 
pii kürliilmii.ı;lenlir. 

P:ıri len \erilen halıerlerc göre 
,\lançuryıulım Japonlara gelen yanin 
on bin ki~idir. l'Pkin (·iYarın<laki 

ıııuhıırclu·lere J apoıı tayyareleri (le 
i tirak etmektedir. Cerevan eden 
ııııılıan·lı ·lcri Pekinclc ·ya~ıyanlar 
giirelıil ıııekte<lirlcr. 

İ\GİtTEHEDB ENDl8E . 
Londrndnn bildirildiğine göre, 

İ n3ilizlcr ~on hadiselerden te18~a 
dii;:ıneğe ha:ılrıını:;lardır. Hariciye 
nazırı Eden. Jııpon 'c Çin :;efirle w 

rini knlnıl ctlerck lın cndi:elerini iz
har etıııi:tir. lngiltede ile Amerika 
lıiikiiııwıleri hıı knrı;;ıklıklar ıniinn· 
~eheıilc• daimi ıniina~ehctte h~ılun • 
ıııanıuk tmlırlar. 

Dr. Hafız Cemal 
LOK!\IAN REKD1 

Dahiliye Miitehaıaııı 

Pazardan başka g{lnlerde llğleden sonra 
aaat ı ::.:ı tan 6 ya) kadar lstanbulda Divan 
yolundıt 1104l numaralı husus! kablncatnde 
tınstnlannı kabul eder. Salı, cumartesi gün 
lerl s:ıbnh "9.5-12" saatler! baklkt fukaraya 
mahsustur. Muayenehane ve n telefon: 
2239~. J<:ışlık telefon: 210H. 

Gorio eat:a 
H. Balzak • H. Rifat 

Sayfiyeye gitmezden evvel 
ka bir tane tedarik edin. 

mbtla
Büyük 

roman 
V AKIT J{itabevi • 100 kuruş 

KLRll!V doktoru 
Necaetin Atasag u;ı 
Her gün 16,30 dan 20 ye kadar 

l,lileJide Tayyare apartımanlannda daire 
2 numara 3 de hastalarını kabul eder. 
Cumartesi günleri 14 den 20 ye kadar 
muayene parasızdır. 



Zümrüt Yalova Kaphcalarının 
Asırlardanberi tecrübe edilmiş Radyo aktiviteli 

ve müsekkin hassaslı meşhur suları müzmin roma
tizma, siyatik, ağrılı bağırsak iltihapları, Antrekolit, 
müzmin ishal ve dizanteri, ağrılı basur memeleri 
ve sancılı kadın hastalıkları, nikris ve her türlü 
Nevoulijler gibi hastalıkları süratle tedavi eder. 

Bu sene kaplıcaların gerek tıbbi ve gerekse otel, 
lokantalarında büyük tekemmül/er yapılmıştır. 

Bir Hazirandan itibaren fiyatlardaki ucuzluk 
bilhassa calibi dikkattir. 

Çınar oteli : Bir gllnlllk pansiyon komple bir kişi için ote l 
ve yemek 825 kuruştur. iki kişi için otel ve yemek 550 
kuruştur. .,,., 

BUyUk otel ı Bir gllnlftk pansiyon komple bir kişi için otel 
ve yemek 850 kuruştan başlıyarak kat ve odalarına göre 
7 liraya kadardır. iki kişi için 6 liradan 9 liraya kadardır. 
aileler için ayrıca tenzilAt yapılır. 

Lokantalarda büyük bir itina ile hazırlanan 
yemeklerin tabildotu: 

BUyUk lokantada 100 ve Park lokantasında 70 kuruştiır. 
Alakart yemek fiyatlarında da tenzlU\t yapılmıştır. 

Banyo fiyatları geçen seneye nazaran 
çok ucuzlatılmıştır. 

ADDIATICA 
SOC. A~. Dl NAVIGAZIONE-VENEZIA 

U ğrayacaklan Limanlar 

Pire, Brindisi, Venedik, 
Trieste 

Bütün Avrupa için Ekspres trenlerile , 
telaki ederler 

Pire, Napoli, Marsilya, Genova 

Kavala, Selanik, Golos, Pire, Patras, 
Aysaranda, Brindisi, Ankona, Venc
dik, Trieste 

Selanik, Midilli, İzmir, Pire, Kalama. 
ta. 

Burgaz, Varna, Köstence 

Sulina, Kalas, İbrail 

Batunı 

Yapurlann bimleri 

RODt 
CEL10 
RODt 
CEL10 

Campidoglio 
Fenicia 

Quirinale 
Diana 
Abbazia 

iseo 
Al ban o 

Diana 
Fenicia 
Al ban o 
Abbazia 
Merano 
Vesta 

Diana 
Fenicia 
Abbaıia 

Merano 

Albano 
Vesta 

9/7 
16/7 
2311 

3017 

1517 saat 17 d• 
29/7 

8/7 saat 17 dl 
2217 

518 

1717 saat 18 dl 
3117 

717 
1417 
1517 saat 17 df 
2117 
2817 
2917 ------7/7 
1417 
2117 
2817 

aaat 17 d• 

1517 saat 17 el• 
2917 

- Niğdenin Şekerpare ve daıendeleri 
5 Kiloluk §ekerpare ve Darende kayısı sepetlerini Ankaraya 7~. Be

yoğlu, Sirkeci ve lzmire 92 kuruş karşılığı Ekspresle yetiştiririm. 

•-------- Nlğdede sebzecl Durmu' AH---

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

4. üncü keşide 11 Ağustos 937 dedir. 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Büyük ikramiye: 50.000 Liradır. 

Satınalma Komisyonundan: ı Dr. ~~;~:::;"' Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000, liralık 
1 - Bir çiftin yirmi altı kuruı kıymet biçilen vaııfianna ve örneğine uy. Tifo ve paratifo hastalıklarına ikramiyelerle ( 20.000 ve 10. 000) liralık 

gun 112516 çift iplik çorap 27171937 salı günü saat onda kapalı zarf usulile ıa· d 
tın alınacaktır. tutulmamak için tesiri ka.t't, mu- iki adet mükafat var ır. 

2 - Buna ait şartname 146 kuruş karıılığında komisyoridan alınabilir afiyeti pek emin tue aşıdır. Her D 1 K K A T : 
3 - Eksiltmesine girmek istiyenle rin 2194 lira 6 kuruşluk teminat mektu. eczahanede bulunur. Kutusu: 45 I Bilet alan herk~ 7 Ağustos 1937 günü aktamma kadar biletini de-

ğİ§tİrmİ§ bulunmalıdır. 
bu veya sandık makbuzu ve şarnamede yazılı vesikalı teklif mektubunun en ._____ kunı§tur. ----•ı Bu tarihten sonra bilet uz·· enn· deki hakkı sakıt olur ••• 
geç belli gün saat dokuza kadar komisyona vermit olmaları. "1968,, "4032,, 

Yüksek öğretmen okulu satınalma komisyonu başkanlığından: Satılık 

Fabrika makineleri Erzakın cinsi 
Ekmek 
Et (Dağlıç ve kıvırcık) 
Et (kuzu) 
Et (Sığır) 
Pirinç (Antalya) 

Tuz: 
Kuru fasulya 
Nohut 
Kuru barbunye fasulye 
Kırmızı mercimek 
Siyah mercimek 
Yumurta 
Şeker 

Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

Un 
Makarna 
Şeıhriye 

lrmik 
Odun 
Mangal kömürü 
Kıriple kömürü 

Çekirdeksiz üzüm 
Ceviziçi 1 

Kuru#erik 
Kuru kayısı 
Çam fıstık 

Kuı üzümü 
Fındık içi 
Ba.demiçi 
Kuru incir 

Yüksek Öğ:'Ctmen okulunun Mayıs 
937 nihayetine kadar ihtiyacı olan ve 
yukarda nevi ve miktarı yazılı yiyecek 
ve yakacak miktarları eksiltme prtna
melerlne göre ayn ayn gösterilmiştir. 

Bu yiyecek ve yakacağın ne suretle ek-

Çok 
Kilo 

17000 
6000 
2000 
1000 
2500 

600 
800 
300 
400 
150 

75 
20000 adet 

1400 
tooo 
400 

1600 
700 

75 
200 
225 Çeki 

2SOO 

60 Ton 

600 
250 
250 
150 
50 

30 
200 

15 
100 

Az 
Kilo 

14000 
. 5000 

1500 
750 

2000 
500 
700 
200 
300 
100 
50 

17000 A: 
2900 

750 
250 

1400 
500 
50 

150 
200 çeki 

2000 
50 Ton 

500 
200 
200 
100 

40 

25 
150 

10 
50 

siltmeye konulduğu ve eksiltmenin 
hangi gün ve saatte yapılacağı ve bun. 
tara ait ilk t eminat miktarları da yanla
rında yazılmı§tır. 

Eksiltme İstanbulda eski düyunu 
umumiye binası içinde Yüksek mektep-

llk t eminat 
Lira K, 
138 00 
200 25 
66 75 
23 25 
31 88 
' 2 03 

'J 20 
2 48 
3 ıs 

1 07 
62 

18 75 
66 30 
24 00 
ıs oo 

16 80 
12 08 

1 30 
2 2S 

47 25 
6 57 

67 50 

8 10 
6 57 
7 50 
6 19 
2 2S 

41 
10 50 

1 35 
1 13 

Tahmin edilen fiat 
Kuruş S. 

10 75 
44 50 
44 50 
31 00 
17 00 
4 50 

12 00 
11 00 
10 50 

9 50 
11 00 

1 25 
26 00 
23 00 
50 00 

14 00 
23 00 
23 00 
15 00 

280 00 
3 50 

1500 00 

18 00 
35 
40 
55 

60 

18 
70 

120 
ıs 

Tarih Gün Saat Eksiltme şekli 
22/ 7 / 937 Perşembe 14 Açık eksiltme 

u " .. ,, 
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,, ,, •• ,, 
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,, ,, 
" ,. .. 
,, ,. .. ., 
,, " ,, 

,. 
" 

,, .. .. ,, ., 
,, ,, ,, ., .. ,, ., ,, 
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23/ 7 / 937 Cuma 14 Açık eksiltme 
,, ,, ,, ,, 
,, ,, u •• 
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.. ,, .. ,, 
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.. .. .. " 
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" .. .. " 
" " " 

ler muhasipliği binasında toplanan sa- lerin belli g:.in ve saatten bir saat evvel 
tmalma komisyonunda yapılacaktır. teminatlarını Yüksek mektepler muha. 

Giresonda Ak Su kereste f a.brİ" 
kasında bulunan makineler toptaıl 
satılıktır : 

ı - Buhar makinesi lokomobil (Laıı~ 
Fabrikani Almanya) . Beygir kuvveti: 

120 - 175. 
4 - Katrak Dik Hizar makinesi 70 .-

40 santimlik tomruk biçmek için. 
1 - Katrak Dik Hizar makinesi, pe .. 

rama 2. Hatil biçmek için . 
1 - Baş tezgahı (Tomrukların basl,.. 

rr için) • 
2 - Daire makinesi. 
1 - Torna (2,S metre i~ alır) . ' 

1 - Matkap (ayaklı). 
30. metre Tranzmisiyon ( 4 santirnli1' 

ve yataları, kasnakları). 

Bu makinelerin hepıi yeni gibİ" 
dir ve yeni makinelerden kuvvet" 
lidir. 

İstekliler İstanbulda Galatada Kal•" 
fatyerinde Yelkencilerde Dimo • Kritot' 
Krimtos; Giresunda Hasan Feridun aıY 
resine müracaat edilmesi.. 

TASHİH 

Gazetemizin 13 Temmuz 937 taribli 
1125 numaralı sayısının yedinci sayfafl" 
nın üçüncü sütunundaki Sultanahmet ~ 
çüncü sulh hukuk mahkemesinin 937 
1079 numaralı ilanının 28 inci satınııd' 
Cevad isminden sonra Pakize ismi ıntl" 
rettip hatası olarak konulmamıştır. ce: 
vad isminden sonra ilanda Pakize i&lfl' 
olduğu tashih olunur. Eksiltmeye gireceklerin 937 yılı ti· sipliği veznesine yatırmaları ve şartna

caret odasından ve vekaleten hareket meyi görmek üzere Beyazıtta Universi· - -------------
edenlerin noterlikten alacakları vesika· te arkasındaki Yüksek öğretmen okulu Sahibi: Asını Us 
lan ibraz etmeleri mecburidir. İstekli- direktörlüğüne başvurmaları ilan olunur, Neşriyat Direktörü: R. A. Sevengil 


