
Taarruza karşı 
~ koyınak lizım .. 

".k?t bu kaide ltalyaga. 
llıçın tatbik edilmedi 

(Yazısı f inci Sayı/ada) 

YIL: 

19-2 

• 
Sayısı Her erde ' K~·· 

ID!M
1

M --··-mHllftllRllllll •STANBUL 

SAL 1 

26 
MAYIS 

1936 

** 

.......................................... .-.., 
Parasız 

Muayene kuponu 
Bu kupondan yedisini birik· 

tiren okuyucumuz KURUN dok 

toruna kendini parasız muayc · ı 
• ne ettirebilir. 

(Tafsilat 7 inci sayı/ada) ................................................. 

Habeş meselesi tekrar 
alevlenecek mi? 

ı Avastaryada parola 
yurtseverliktir 

111ıParator tahtını eline geÇirmek için 
~drada yeni bir mücadele açmağa gidiyor 

tere; e vuku bulacak ziyareti dolayı. Akden 
1
• z site müşkiil bir vazbette bulunmak

taclıı. Habeş imparatoı u, kendisine 

emniyeti 
fi'~ . tıir· na) gazetesıne Londra rmıha. 
1 bn-aıından yazılıyor: 

8 on yirmi dört saat içinde lngi..• 
liz hariciye nazırı bazı devlet • J 

zi lerle Akdenizdeki stratejik v,. 
d;c~! konuşmuştur. Londra mahafilin -
Pı:0~lcndiğine göre bu iş hakkında y.:• 
ğ·u :ı ilk teşebbüs Eden tarafından de-

• l'Urk' · ta ıye, Yugoslavya ve Yunanıs-

Habeş imparatoru 

Londra, 2;; (A.A.) - İngiltere 
hükumeti, Necaşinin yakında lngil· 

tevcccühk<1r olanhınn kaffe::ini ken. 
di davasma müzaheret ettırme~e ça
lışmak ta..savvurundadır. 

Necaşı. siya.o;;i faaliyette bulunmı
ynra~ına dair teminat vermemi~tir. 

l'ahtını tekrar ele geçirmek için 
bir propaganda mü('adelesi yapacağı 
tah!llin edilmektedir. imparator. J. 
talyaya karşı tatbik edilmektt> olan 
zecri tedbirlerin muhafaza edilmesi 
ve hatta hunların ~iddetlcndirilmt'si 
d:nasmı ~üdecektir. 

Londradaki Milletler Cemivetinin 
hararetli lrıraftartarı Necaşi~·i par. 
Jak bir surette istikbal etmeğe hazır
Janmaktarlrrla r. 

Necaşinin Londrada bulunma..~ının 
ftalya aleyhinde büyük nümavişler 
yapılmasmn sebebiyet vermesi ihtimal 
dahilindedir. ıı 

Dolfus'un hatırası yadedilirken 

Başvekil memleketin her müşküle 
göğüs germesini rica ediyor 

B. Şuıning 
Virana, 2:> (A.A.) - B. Scl:usch. 

nigg, aşağı Avusturyada Gaensern
dorf da müteveffa Dolfus'un hatıra-

sını teyit içın vücuda getirilmi~ olan 
••yurd" un kü;-at resminde şöyle de
miştir. 

"lJüiiin yapıcı kıwueilerın bir ara. 
ya gclmesıni ı·c herkesin birleşme•l
ni istilzam eden milli temerküz dep. 
resine r·asıl olduk. Bu sebepten do
la11ı ı•alıdelinizi mulıafaza etmenizi 
re lwr müşküle göğüs germeğe hanr 
hulunmamzı sizden rica ederim,,, 

Bundan sonra .. vatan."everler cep. 
he_...;i,, ne menıo;up o1an memurlara hl· 
tap eden il. Schuschnigg şöyle demiş. 
tir: 

"Öniimüzdeki ayların ııe bilhas•a 
1ıaziran ayının parolCl8ı şu olacaktır: 

"Söz .'i;;l/lcmeniz !cop ettiği zaman 
1töyli11cc<'ğiniz sözü oatanpl'ruerlifk 
du11gu.mndan mülhem olarak ve da
ima milli temerküz lehinde söyleyini% 
ve sulhu i<•hlikcye sokmak istiyenlerin 
mazarratlarını def edecek surette ha. 
reket ediniz.,. 

l>~· ~rnessilleri (Rüştü Aras, Puriç, 
lctı ıtıs) tarafından gelmiştir. Bu dev -
re/~ İngiltere ve Fransanm müzahe -
naıı ~~c Akdenizc ait müstakbel rejiyo • 
hu ır pakt yapılıp yapılanuyacağını ve 
ıu Pakta İngiltere ve Fransarun faal bir 
't~cttc iştirak edip edemiyeceklerini öğ
llı tnck istemişler. Yine bize bu malıl • 

~~~~~~~·~;~~~i;~~~f:~~~~~~ Araplarla YabadUer Bltçe mlzakerelerl· 
~~ı.!:~:~~"h'~~~~c: ;:ı;:~:°ı:.~~·: anla abllecekler mi? ne başlandı 
d ı ~~· .bir ilk ~dımdır. Bu 

C\f)c• İ }' ' uzak olmıyan bir gelecekte tal-
n~ haki'niyeti:'li Yunan ve Adalar de • lngiliz hükumeti karışıklıklara SOn Vermek 
lalıtrıd .. ki adalcra, Anadoluya, Balkan - • , • • • 
i,;.da batmaçya sahillerine tevsi etmek ıçın şıddet lı tedbırler alıyor 

•}'c ·Cktir 
~ . 

Kudüs, 25 (A.A.) - Milli yahudi a u hususta mevzuu bahis devletler 
ı:~'.nda mevcut olan fikir ihtilafı böy• meclisi bir tamim neşretmiştir. Bu ta • 
Cd' ır Pakta İtalyanın da davet edilip mimde bilhassa memleketin imarına ça• 
li ~rncrnesi noktasına münhasırdır. Ha- hşan Filistin yahudilerinin sulhpervera. 
d azırda bu devletlerin çoğu İtalyanı:ı ne :ıiyetlerinden bahsedilmekte, işleni

a~ .b~ Pakta iştirak için davet edilme • len cinayetler ve yapılan katliamlar 
'tını ıltizam etmektedir. Rivayete göre protesto olunmakta ve Araplarla bir an
c!cn bu hususta alakadarlara hiç bir )aşma zemini bulunacağı ümidi izhar C• 

Arap lideri Salih Ahit ile diğer bir ta • 
kmı rüesa da hapsolunmuşlardır. 
ARAPLARIN YERiNE YAHUDiLER 

TAYIN OLUNUYOR 
Kudüs, 25 (A.A.) - İngiliz ali ko • 

miseri, Kudüs, Nablus ve Hebron'un A
rap belediye reislerini azlederek yeri • 
ne yahudi belediye reisleri tayin etmiş
tir. 

Maliye Vekilinin mühim izahatı 

Buhran geçmiş, ithalit 
ve ihracatımız artmıştır 

(Yazısı 2inci sayı/ada) 

"Darüşşafaka,, yı bitirenler 
tn P Vermcmi§tir. Fakat kabineye bu dilmektedir. 
t cs~c hakkında tafsilatlı bir rapor ve- tNGtLtZ HOKUMETI ŞlDDETLt 
cccktir 1 . h . . t• . fik •. · ngıltere arıcıye nezare ının TEDBiRLER ALIYOR 

Hayfa limanının Arap Dok amelesi, • 
grev ilan etmişlerdir. 

-~ 

Kudüs, 25 (A.A.) - İngiliz hüku -
meti, grev neticesinde çıkan karışık -
lıkları bastırmak için son derecede şid

Nablusta Araplarla yahudilcr arasır
<la çıkan bir arbedede iki Arap ölmü~
tür. 

le ~nı 'Yugo:ılavya hükumeti bu mes· 
:ta akkında vakti geçmeden bir temi -

81 
t alrnıyacak olursa şimdiki politika • 

1/
1 t~kederek Bertin hükfımetinin tel-

ın Ct'tiği istikamete dönebileceğinden 
detli tedbirler almıştır. Grevcilerin re - -;;;;;;;;;;;=:::=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;:::;::::;:;;;;= 

'------··(Sonu Sa. 2 Sii. 4) 

isi avukat Sıtkı Bey Daja:ıi bir sene 
müddetle Kudüsten ihraç olunmuş ve 

Ankara ile lstanbul arasında 
hava seferleri baş: adı 

... k lJün ilk seferi yapan tarıyare Yeşilköyde 
~n ara ll'e t . • 

başlaın stanbul arasında .>olcu tayyare seferleri dünden itibaren 
ı ıştı.r. 

rtı' lk ta) Yare d" h •Ştir 1' • u~ saba onda Ankaradan poı:;ta ile bir kaç yolcu getir. 
A~n a.>yare hır c;aat elli dakikada gelmiştir. 

~nka;a ... ~ ~d~.>nre alı·am saat oı. heş hu~ukta Ye ilkö.>·den havalanmıı;: 
es ,,n onınu t.. '. . . "' ... t tUllnUştUr. .!I ur. la.> ynre şehnmızden de 6 yolcu, ıazete ve posta 

Norma Şerer 
lstanbulda! 

Dün f stanbulun Beyoğlu tarah mcş 
hur Amerikalı sinema yıldızı Norma 
Şerer'in İstanbula geldiği veya gelecc• 
ği havadisile çalkanıyordu. Park Otel • 
de bir daire kiralamış olduğunu bile 
söyliyenler vardı. 

Bütün dünyanın en ta:ıınmış artist• 
terinden Norma Şerer'in şehrimizde bir 
film çevirmek üzere operatör ve reji • 
sörlerle birlikte geleceği veya geldiği 

rivayet edilirken dün Park Oteline fil • 

(Sonu Sa. 6 Sü. l) 

DarU.ş~fakayı bu sene 27 gene bi tirmektedir. Mezunlar dün mektepte 
toplanarak hocalarına ,·eda etmiş'erd ir. Yukarıda resim]erini gördüğünüz 
mezun gençlerin adları şunlardır: 

Has .. ın. Fahri, Hüsam Sadf'tti n, Rüştü, Arif, Süreyya, Refik, 
!\"ecati Fazıl, 1\luzatfer. l\facit. Celtıl, K~mal, lsmait, Sezai, Feh
mi Dörter. Remzi. Ahmet Env~r. At aettin, Behiç. Fariı;ı, Şefik, Cemil. 
Necip, Fehmi Yücel. ortaılaki zat m üdür Ali Karni Akyüzdür. 

Mezunları tebrik ederiz. 

Yeni orman kanana 
• 

liy.llıasıaıa esasları 
Orm~n işleri devletin ana 

alınıyor siyaseti içine 
(Ya.NI '1. inci aaytıfridaJ. 
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:· SO·N . HABERLER 
1 Taarruza karşı koyma 

lizım, fakat. .. ~· . . .. ' " ..... -~. ' ~.. • . . . 

eni sene bütçesinin müza Bu kaide ltalyaya niçin tatbik edi)ıne 

keresine başlandı • 
Eden bu suale cevap ıoerıgor 

Londra, 25 (A.A.) - B. Eden A
vam kamarasında im;i meb'ua B. Hen
derson'un bir sualine cevap vererek 
demiştir ki: 

f' duTma1' nt.eebMriyetiftde 
"""'lcaindadir.,, 

f111aliye Vekili bütçe hakkında izahat verdi 
"HükUmefüı 16UICI maddeye dajma 

'Vermekte o'lduğK mana, her 11.ikQm,e.. 
tin süeZ ve coğrafi duromu ile kabili 
telif oldukça, her türla taarruza kar-

Bu cevap üzerine B. Hen 
Italyanm mütearnz olduğu sabit 
ca bunun niçin tatbik edilıD 
aormue ve B. Eden de Milletler 
yeti konseyinin böyle bir tavsiyede 
lunmamış olduğunu söylemiştir. 

lktısadi buhran geçmiş, ithalat ve ihracatımız f azJaiaşmıştır 
A:ıka.ra. 25 (Telefonla) - Kamu ·ı 1.000.000 

tay bueün Abdülhalik Renda'run bat • 
Diğer daireler,, muf etti§i 1 
ıımumılikZer, vi16yet ve 
kaza tc.1kilôtı ve müte
ferrik ilctveler. 

kanlığında toplanarak 1936 yılı muvaze-117.570.000 
nei umumiye kanun liyihasının müzake
resine baflamııtır. 

Maliye vekili Fuad Afralı bu mUna· 
ıebetlo bütçe üzerinde verdiği izahatta 
töyle demlftir: 

Evvelkiler &ibi bu bütçe dahi mem
leketimizin müdahı11mı, ima"!ll, zıraat 
ve aanayileıme cepheıinden inkipf ım, 
aziz TUrk milletinin irfan ve refahım te• 
min gayesiyle ytlbek heyetinizin ver • 
difi direktiflerden Te bilyilk ıefierin çiz· 
difi proframlardan 936 •eneaine ayni • 
mıı olan faaliyet knım1armm munffa • 
Jdyetle bapnlma.n fçln lcabcdcn bGtOn 
tertibatı bllnyesinde toplamıı. cumhu • 
riyet blltçelerlnln bu mUmtu brüte • 
rinl btıtOn kuvvetly!e muhafaza Te hat.o 
ta takriye etmlttir. 

1935 ıenesi biltçeai milteva.dn olarak 
195 milyon lira idi. Bu bOtçenin. tatbik 
mevkiine girdili arada .uruı1 ihtiyaç
lar arasında bulunan tuz ve teker ıibi 
iki mühim maddenin halkmmca ucus • 
ca tedarik edilebilmesini temin maba • 
diyle kabul edilen kanunlar bQtçe tah • 
minatma ıtren varidattan 7 ,5 m.Dyon li 
ralık bir temili icap ettiriyordu. Ba b. 
nunlann tatbiki neticesinde bu madde
lerin istihlak mikdan yUzde 30 derece
sinde bir tezayüt ıattererek b8tçede bu 
vergilerden açılan botluklan doldur • 
muştur. Bundan ba§ka diğer vergi mem 
balanmuda da i.-ıldpflar carntmuttnr. 

Elimizde 1935 bütçesinin ıekiz ay • 
lık varidat tahsilin olduğu ınrada tan • 
zim edilen 1936 biltçeai 216 milJOD 
800 bin lira olarak varidat ve mani a
rasında tevazün temin edilmek ıuretile 
yüksek Kamutaya takdim edilmitti. 

Bütçenin, enctimcnde tetkiki erraıın· 
da on aylık tahsillt rakamlarını elde et• 
mit bulunuyorduk. Bu IOD rakamlara 
göre evvelce yaptığmıu tahminlerden 
bir laammda tenzilat ve bur membalara 
da iliveler yapmak suretiyle tadilAt }'2-

pdmau, kenlDı: nhtım mtıbayaa tak • 
liderini bunlan ifleten mtıaeneler bat 
~elerlne ithali nretlle umumi mbue • 
neden çıkarmayı, but verrUerin lda • 
rei huaualyelere dnri mDn•eebetDe Jıa. 
sineye ldarel h1llaliyeden nrtleceii 
ttbmfn edJ1en nridatm bfWlare huır
Janan 1934 heaabı bt'Jalne ıare tayl • 
nl icap etmlt " ~e encOmeniyle mu
tabık olarak yapdmlf olan bu tacllllt 
neticesinde bUtçenln nridat tahınfnl 

"212.7M.OOO" Ura olarak teablt olun • 
mUftm. lluraf kllmı da ba hadde in
dirilmelr ıuretlle hakfld bir tendn Jıa. 
linde balunmaktadır. 

llt& Miktar, 1981 bit~ tlUllnlll 

ı.1"""'°"100.000 ıw Mr /Olila1A1c 66' 
tmMfctedir. Ştı kadar 1d h /atİ/IMlrl 
yedi milyon liraya yakın miktarı 1935 
8 nesinde bütçe haricinde tdare edil· 
mekte iken bu bütçede yer alan buğ

dayı koruma vergiainden 4 milyon li
raya karip miktan da gene bu aene 
içinde kabul buyurduğunuz hava ku
rumuna yardım vergi8inden doğm~ 

oUJ.uğundan mukayese jçin bu iki 
tJerginin tenzili halinde 1936 bütçesi
nin 1935 senesi bütçesine nazaran ha
kiki fazl.ast, 6,6 milyon lira olduğu te
zahür eder. 

1935 ma.araf bütçesi 195.000.000 
m.Uyon olma.mu.ı göre bw amae büt'8-
Bitlin göaterir ba§Ztca ~ §ÖNls
dir: 
3.960.000 
6.180.000 
3.000.000 
1.!00.000 

630J)()() 

Maliye 
Müdafaa gnWaı 
Ziraat 
Jlaari/ 
Bıh'hat 116 içtimai mMG116-

IMd 

V .ARlDAT B'OTÇEStNlN TEVZll 
Kallye Veklll bundan llOlll'& bu tev

ziatm nelere tahai8 olunduğunu ayrı 
ayn ilah etmit ve varidat bütçesine 
geçerek l\llllan 16ylemiltir! 

1936 aetl&ri '10ridat bitç6Mtlde nor
mal wridat membcllclnm'LZdarı ın 

"'"Y°" 16~.000 "'" Hra CJlaccığtm.szı 
tü,,. ey1nwıkfeyk Bw tümin bir 
GI evvel ....,,~,_ faMadt '1Clliyeff--. aeyritae vyguclw. 

Varidat bGI~ ~ 36 tMZ
Y<>ll 800 biti lr'Gll "81itGN wrgiıer
dM, 86 ,..ayo.. 600 ,. ..... WWcar-
.... " ~ 16 tMIJolt UnlM 
cı. -1ateK/ 1MuaM .,. tHlridaffe111 te
reA:lcılp eyleMdtet.Ur. 

BAZtNla v AZltlltd 
Rylne h..ı.tz 'te nakit \'UlJ'etl

miz hakkmda bahat veren ll'uat Af
ralı memleketimizin ikthsadt vaziyetini 
tetkikten geçirerek IUDlan aöyl~ 
tir: 

- 2'o1ouim ,.zJonM g~ 1uJRrJan
maJı:to ola. 1&ario& iatcıtiatUdmmt.ı 

1931 y&ltndaki iktiaadi bile!/ ..... 
bir ..... eweUfte tlCllllll'Ga '*""'"'1Aİ
yet"1 kar§tlonaoclk bir Weffaftfıt Jıayst 
~ ifant etJM1ctedir. 

198.t ~ Uhaldtunuı 86.190 
1*I, 193_. ...... ı.cıs üıracatımu 9! 
tMJyota J49 iM, -1916 aeneafllde u~ 
Mmt.t 88.813.000, 1935 aeneainde ih
nlOrdtmta 96.861.000 ini. 

Bu rakamlar bir taraftan iktiaadi 
buhranın geçirilmekte Bala1ıa doğru. 

giOQmekte ~ g08tertll6' gibi 
diğer ciAetten &'in.il w aına& aahalardt.ı 
aUJ.ığımu tedlm'lerin müsbet neticele
rini iflret etmektedir. 

Maliye Vekilinin beyanatından 
sonra söz alan Hii.snii Kitapçı (Muğ. 
la) şeker fabrikalnnda stok şeker ol. 
dutu halde hariçten şeker fthal olun
masına devam etmenin dofru olmadı. 
fnu, ~n 8eDe teker resminin büt
çeden indlrllmeslle hasıl olan lstihlAk 
verıtsf apfmı kapamak için almmış 
olan ba tedbirin dnam ett:rilmNlnfn 
çlftplerle fabrlblan zararlandıraca
lmı •ylemlftlr. 

Bilal Kfta\»P ahlerfae denm e. 
denk Denlzyollan idaresinin Mımr 
aeferlerlnl tatil et.eelaln Tlrkln 
tattalmaa hqarcblı kanaatine ,ara. 
peat mahiyette olaadıfnu alyleıniı 
ve Ddlat Veklletlnln bu eeferlere 
tekrar 1-ıJanıl•ımnı temin etmeal 
teıaeulamde lnd111U1111ftur. 

Bandaa 80111'& onun iflerl Oserfn
de tellkltıerde b11l11naa Blal Kltap
p: "'araat VeldH, Wr taraftan or
manlan konıyac:ak ~tin h11J1111-
madıfmı 811lerken dlfer taraftan ela 
ormanlardan odan kesflmeslnl mene
diyor. Ba, kaçakçıbfa, kereste ihtf. 
kinna, nihayet binlerce ntandaŞJn 
işsiz kalmuına sebebiyet veriyor . ., 
Demiştir. 

Hilsnü Kitapçı sözlerine devam e. 
derek; Ziraat Vekllinin bufday eki. 
minin korunmasına aynlan paradan 
400,000 liranm Veklletln dlfer işleri
ne tahsis edildiğini işaret etmiş, su. 
lama işlerine ehemmiyet verilmesin
de ısrar ettikten sonra nüfus itlerine 
geçen Hilc;nJi Kitapçı, nUfusun arth
rılması için alman tedbirlerin kAfi 
oJmadıfını, kazalarda doktorsuzluk 
yOzOnden bir çok yurttaf)ann öldü
fttn8, doktorlann stajlarını kasa!>a.. 
Jarda getirmelerinin bir kanunla vaz 
edilmesini teklif etmiştir. 

MASRAFLARDA TASARRUF 
YAPILllALI 

Diler söz alanlar aruıncla Bere 

Türker (Afyon) bütçede murat fas
lının her sene arttığım, bu suretle 
tasarrufa riayet edilmediğini, israf 
yapıldıiını. halbuki dünyayı kara 
bulutlarm kapladığını, bUtçede mfL 
tenevvi masraflar için ayrılan 17 mil
yon liranın harcanmıyarak devletin 
ihtiyaç akçasına katılmak üzere Mer. 
kez Bankasına yatırılmasını, dünya 
vaziyeti düzelinceye kadar şehirlerde 
büyük imar işleri yapılmamasını ileri 
sUrmilş ve sözlerine devam ederek ga
zetelerde okunduğuna göre ikinci beş 
senelik plln için yi1z milyon Ura har. 
canacağını, bunun ne suretle tedarik 
edileceğine akıl erdiremediğini söyle
mlttlr. 

Derç Ttlrker, bundan sonra para-
mızın çok sallam bir vaziyette olma
sına rağmen Fransız vesayetine so
kulmuı oldujunu işaret etmiş ve 
kambiyonun isterline göre Merkez 
Bankasınca tayin edilmesinin memle. 
ket menfaatlerine daha uygun gelece
jinl ilAve etmiftlr. 

Belçika seçimlerinde 
partisi kazanıyor 

'Jl1an Zeeland'ın vazil}eti tehlikede ın 
Brilkael, 25 (A.A.) - DUn bUtünJ Katolikler 63, sosyalistler 70, 

memlekette meb'Wl&ll ve lyan meclla- raller 23, Rex partls1 :aı,· 

lerlnlıı umumi intihabatı yapılmJetır. veya "Flaman milliyetperverleri,, 
Herhangi bir h&diae vukuuna dalr hiç komUnistler 9. 
bir haber yoktur. En ziyade balık zayi edenl-

Bu lntlhabatm en bllyt1k drprizi, toliklerdir. Bımlar on aiti meb 
"Rex,, denilen yeni partinin muvaffa- kaybetmlelerdir. SosyaliBtler, 
kiyeti olmuo ve bu muvaffaldyet, hat- üç balık kaybet:mioler, kom 
ti bu part1 meııaup1armm Umitlerinin altı Azalık kazanmıglar, uberalW 
fevkine Çl)mıqtır. bir lzalık kaybetJDiolerdir • 

Fqiam temaytlllerl bell1lyen "Rex,, Bu neticeler, Belçikanm tıç &il 
partıal, bllba•a reeml btolik parti- vl pa.rt.iai oaln katolik, ~ 
abıdeıı aynbmf olan btollklerden mu liberal partilerini kendi etrafmda 
rekbptir. lıyan B. Van Zeeland'm v 

JlaJ.Qm olan 80ll netlcelere g6re ye- tehlikeye koymaktadır, 
nl mecll8ln vulyetl pur: 

Be~ Türker sözlerini bitirirken, Akd 
tur1aııer ıçla ayn kambiyo yapılma. eniz emniyeti Balkan Deniz k 
mnı, Veklletler bütçesinde tasar. (O f b • • 
ruf temin etmek için Vekalete bağlı bu meselenin hall~y~:a~ '"::!mek er&DSI fe rlml 
bir yiikl!lek iktisat komisyonu teşkil ıtzımdır. toplanıyor 
olunmasmı teklif etml§tir. An k hali '---...1- tn""'1 h"\.A ca u.uuua ... tere uau • Atina, 25 (KURUN) _ ._.__, 

Derç Ttlrkerden 90nra Söz alan ti İtal bir Akd · ktm i .1.
111

•
11 

me yanın ena pa a 1 • toplanacak olan Balkan deniz k 
Emin (Eskişehir) yol verıilerlnln tirakini pek muvafık cörmemektedir. 
bqka ,.erlere arfedflmesi yüzünden ı .. m. bari • ransına iştirak edeeek Yunan m 

n•- cıye nuareti hiç olmuaa '---lan bu-"n har-'-et etmi•1er..1ı.. bir tok 791"lerin yolauz kaldıflnı, ha. -'-dilik bu-n ldl Akd-•- ......._.... ... ____ 11&11 •" ıı::a 9" ...,.. 
,-.. ... ft _,,... .--unU uf' Jd<t1fdeft mtf-Lkap •la- ~ 

yaU ehemmiyeti Aşikir olan bu işin d ~· tirm. -'- dadır B .. :r ·~11 
"" "' .. -eglf emıı::.a. arzusun • u atatu • t ,.... d p•-- il __,_. d 

Uç senede başanlabilmesl için üç se- ko iıe ttalya tarafmdan bir hllcum vu- ye ·~·n e ll"C man K"aBıl e 

ne mftddetle bfttUn vatandaşların le. ku~n~ ~arıılık~ yar~ er:asma mllı. Araplarla lngı· ıı·zı 
nede 15 gün çalıştırılması için bir tenıttir ki heyetı umumıyeaile muayyen 
kanun konulmasını temenni etmiştir. bir hidiıe üzerine aktedilmit muvak • 

iKiNCi BEŞ SENELiK Pi.AN kat bir ittifak mahiyetindedir. Şiddetli çarpışma/ati 
NEDiR? ttalya:ıın Hab-iıtam iıcal etmek • • · ı 

B da T k il 
-:r gırı.,tııer 

un n sonra urgut Tfir o u ıuretile hasıl olan stratejik vaziyet İn • ey 
(Manisa) Berç Türkerl telmih ederek ıilizlerin mütemadiyen zihinlerini me;• Londra, 25 (A.A.) - KudtııteJI 
"Yüksek kilrsfiye elinde yazılı kl- cul etmektedir. İtalyanın (Tana) cö • len haberlere röre, İngilis aüerıeıl 
ğıtla çıkmayı itlyad edinen bir arka. lünden istifade ederek iki bin kilomet- Arap nümayiıteri araımda yeni ~ 
daş,, diye sözüne başladı ve devam re bir hareket aahau dahilinde deniz pıpnalar otmuıtur. Nuf-e~·ıem bl 
tti nesine hücum eden Araplarla il,,. e : tayayreleri kullancağı ve (Tana) cölil· 

".- Bir taraftan miltevazin bir ne ait i§ler için İngiltere ile delil, doğ• dahten yetiıen İngiliz askerleri a ; 
bütçe temin ettiği için hilkfimete te- rudan doğruya Mısırla müzakereye dakl çarpıpnada bir İn~ls aıJı:eri 
ıekkür ediyor, diğer taraftan da ma. gireceği hakkında çıkan ıayialar (Dey· mUttilr. 
qlara, ücretlere dokıuunıyarak ta.ar- li Telgraf) gibi İngiliz matbuatı Uzerin· Eski Venizelistleri biri 
rultan, taraftan l>alıutkrek hllkll. de bir tesir yapmıştır. • x. 1 1 
IMti tenkit ediyor. Bu gibi tenldUe- tngiltere Akdenizdeki askeı1 vaziyet brme~e ça 1§1 ıyor 
re mana venMk kabU tkğUdir. Büt. Uzerinde iki noktayı aikkate almaktadır: Atina, 25 (Kurun) - Çaldaril fi 
fMİn MI/dl,,,,,,,,,.,,.., baANt. 1 - Bugün Habeılıtanda dört yüz ka11 eski Venizeliaderi birlqtirmek 
ınlr/erelı feldrl.,..ı. ..,.,_ 61- bin, Trablusgarpta da altımı bin ltal • B. Vozik'e sallhiyet vermiıtir. B. ~ 
illi imar fflnllW IMırcanaecrk pa.. yan askeri vardır. Buna karıı İngiltere• zik bu huıuıta çalıpcaktır. Faka_C ..a 
ranın tllMIJTfll ..,......, t.ftı/or. Bu nin Mısırdaki askeri ancak on bq bin dereceye kadar muvaffak olaealt r 
f'Alrln ~r1 Kona para ne. ld§iden ibarettir. 2 - İtalya Alı:denizde li delildir. 
tllr1. Bulan zlkrdndl/Or. hava kuvvetleri hakimiyeti~ haizdir. Ve Kral Kefalonyada 

.,,,,.,. tt:rraltan, Udad 6q ""1ellk Akdenizdeki İngiliz ve İtalyan han 
pl"1un ~ mllgona mal olllftiluu kuvvetleri arasındaki fark bir iJe Uç Atina, 25 (A.A.) - ltral Kefal 
.S11krbra korfdulanıı fbleınlıen bu :ıiıbeti derecelindedir. ya ıelmiı ve Barekil B. lletakll' ti 
.,.,_,,,._ _. 6ıı pl'1un ne old~ (T..-....) ıueteünin Lonc1ra 11111 • rafından karplammftır. Yum 
u teUdlt etınlf ınltlir1 Eler la,..,,., bahiri ,. .. ,...: edecektir. 

p1., Wldk dın«l• pknupa 11are. Parit Adisababa Türkleri11• lıdl fok abntlr. lldnd 6q MNllk tncilis hariciye num Eden te 
iken yakında Frama bblnetlnl tqkil Kızılay yardım ediy"!_,. 

"'"'· ~.....,,, pldnulır. Top, edecek olan Leon Blum ile Akdenll ...,._ 
,,.,.,,., lıııall 1911 Jllllhtaç hllllltlııla- paktı meacleaini konutmUftul'· il. Blum Ankara, 25 (A.A.) - Adlsa ~ 
1111U matldelerf ..,_,_ -'~•. u ._ dald 80D lr·--1•1r)ar MDımnda .,.-_ 

wnun ~ .,., AW· mevzuubahis projenin faydalı olabilece. .... ..,..... 
rruntlar.. ğiııi, ancak bunun için bu pakta İtalya. ll llalk tarafmdaa tecaYIM -... ı...G.~"'· 

MALiYE VEKiLiNiN CEVABI nm da iftirak ettirilmesi 1lmn pdili. arar siren T8rk telluma ~ 
Derç Tftrkeri Tenkitte denm e. ni .aylcmiıtir. 110.takbel Jl'ranm Bq. olmak here KmlaJ Carafmdalı fi 

den Turgut Türkoğlu onun ortaya at. vekilinin fikrine care pyet ttalya mUm- dald mulahatdsarbl...,... 1000 
bfl fikirlerin klA.sfk zamana aft ol. kiln olan silr'atle bayi• bir pakta abn ·ı·ah-d•erlbaltur---·· ------<'il"'_; 
doğunu söylemiştir. mıyacak oluna ba devlet llWetler Ce • ya De birlikte hareket etmek,~ 

Maliye Vekili de Turgut Ttirkoğ- miyetiııin huiran lçtİmundan ene! kabil Akdenisde ttalyayı tecrit 97-~ 
lanun sCSzlertne lstlrak ettfitfnl söyıt. Cenevreyl terlı:edebilir. Bun6m p an • iatedili halde ırru... biWdl ~ 
yerek kendl81nln de Ber~ TOrkerln latıhJ'or ki Fransa De lncDtere Almane ttalya ne birlikte hareket etmek.~~ 
t.nklt1erlnden bir şey anlamadığnn, yaya mabetle İtalyaya kup blriblrine pa ltlcrinde Almanyayı tecrit ~ 
hUhaMa Ttlrk parasmm Pransrz fran- zıt bir vaziyet muhafua etmektedir. k ma aadmı takip etmektedir. -.""'-' 
gmm vesayeti alhnda hulunduiu ya. İngiltere Avrupa meselelerinde Alman- Rusya tidcdde Fransa tarafım 11~ 
Jundald 83z1erlnl reddettlffnl beyan ettiği cihetle Franıns tezi daha ~ 
etti. i§lerl, lstatiatik umum mildlirlUğii dir. Akdeniz paktı meaelesl llfllf"", 

Bu mUnaka~lardan sonra bütçe- bütçeleri kabul edildi. Cemiyetinin nlahı projesi De ·~" 
nfn mUzakeresfne .. e,.f1erek M~clf•. BUt .. e b"" k 1 ri bltlrtl "' ... .,, ... uza ere e ınceye manda, yani Cemiyeti:ı gelecek 1:1r~ 
Rfyasetfcumur. Divanı Muhas0 bat, 

1 
kadar Kamutay her ıtln _toplanı:cak- vuku bulacak umumt içtimaı Hft,1111"' 

BareWet, Dnlet Ştram, Diyanet J tır. tetkik ve müzakere olunacaktlrı 
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I<onservatuvarın ilk mezun arı 

Bu akşam Jüri ö~ünde 
imtihan var! 

Klakson yasak 

lüzumsuz yere düdük ı 
Bay H" d• · ı B J k d duy-,çalanlar cezaıandırıiacak an a ) ye J e a Y S en er Otobüs, otomobil, kamyonların 
guJarını ve isteklerini anlatıyorlar klakson çal?.1ala.:ı bugünden itibaren 

yasaktır. Dun bır çok taşıma vasıta-

Bayan lladiye 
Konservatuvarı bu sene ilk biti·' 

tenler arasında eskiden kemençe ça. 
1 

lan llaran Hadiye ile yüksek ticaret 
l'llektebt talebesinden Bay lskender de 
\'ardır. 

d Bunlardan Bayan Hddiyeyi de 
tr. tin aPart1manrnda ziyaret ettim. Al-

sene e\'vel kemençesıle çaldığı Şark 
lıltısiklsinde 0 zamanki Darülelhan ho 
~alarına istikbalde büyük bir C3anat
d~r olacağı ümidini veren Bayan Ha. 
~Ye,bu akşam Tepebaşı t.İ) atrosunda 
~ tı 8enedenberi ~alıştığı viyolonseli 
G e kalabalık bir jüri heyeti önünde 

arp ınusikisine ait zorlu bir ııarça 
:lacak, diplomasını almağa hak ka

tlacaktır. 
h Bayan Hadiye. son gU_nı~rdeki 
.~lrlrnalı ça lışmal:ırın netice~n yorgun 
-~ .. " .. d h d h0 

8
.. ""Y~rdu. Sura ıı ura a ır 

. Urij notalar görünüyordu. Dm•arda 
l9t keınençe asılı duruyordu. 
b .llayan Hadiye iki devri gösteren 
i Q •ki ınusiki yasıtasından büyüğüne 
~eıt gelen bir alaka ve heyecanla 
,_ ktıktan sonra sualime şöyle ceYap 
erdi: 

~ - 1924 de Darülelhane kemençe 

d tnrnek üzere girmi tim Uc sene e • . ~ 

,_ "arndan sonra alaturka şubesi lağ. 
'dildi. Müessese de Kon ·ervatuvar 
~rnıru aldı ve tamamen Garp musi
d 1 r>rogramı tatbik edilmeye b."lşlan. 
~ Mektebi terketmek istiyenler a
Sik 

1
"da o zaman ben de vardım. Ye. 

tı a al?nak üzere katip Ilay Salihat-
rıe tn.. S .h tin 

1 
• uracaat ettim. Bay ala at. 

dı: kı arkadaşımla beraber beni ayır-

Od - SiıinJe biraz görü:.ec~ğim, dtdi. 
,
8 
~a arkadaşlarımla birlikte kalın. 

kı Y Salahattin Garp musikisi hak
ra"da bize iki saat süren bir konf e. 

"8 verdi. 

Sal Keınençeyi bırakıp başka bir şe} 
du inak bana !i'.Ok ağır 'e güç geli}or
\'a · Bu itibarla Konscnatuvara de. ib:. edeıniyeceğimi söyledim. Bunun 

tırıe Bay Satahattin: 
~ - n_ 
tör .~n müdür Ba} Zi.>a ile de 

uştum G .k. .. 
larırıdaa · b. ~r;'> m usı ı t!nstruman. 

dersinin gündüz saat ü~te başlayıp 
sekize kadar sürdüğü ve bu arada 
l{onservntuvar kapılarının kapandığı 
çok olmuştur. SahahJeyin başhyan 

orkestra prornlarında da vaktin h:.ıy
lı ilerlediğini içimize çöken ta ham. 
mülsüz baygınlıklardan öğrendiğimiz 
zamanları da hatırlıyorum•• 

- idealiniz? 
- ideal.. Du benim içir maa1c.c:;ef 

bir hayal gibi görebildiğim Avrup:ıya 
gidebilmektir ki bur.a ne servetim, 
ne kazancım kafi değildir. 

Avrupaya gidip bir kaç sene ('alış· 
mak n görmek denesi gecirmeclikçe 
sanatta yükselmenin kabil olamıya. 
cağına kaniim. Nitekim hocalarımın 
hepsi Anupada tahsillerini bitirmiş 
olmalarına rağmen her sene tetkik se
yahatleri yapıyorlar. 

Avrupaya gidebilmenin fmUnsız. 
lığına karşı son stnelerde beynelmilel 
sanatkt\rların da konserlerinden mah
rum kaldık. Ilu da bizim için bir 
ziyadır. Eğer babamdan kalmış bir 
evim olMydı. şu andaki duyduğum 
heyecana feda etmekte bir an tered. 
düt etmezdim. Avrupaya gidebilme
nin imkanlarını hazırlıyan, müsabaka 
açan bir müesse.~e de yok ki . Bir 
gün ,·iyoJonselin de. duyarda gördü. 
ğünüz kemençe gibi bana eski bir ar
kada~ ve yalnızlık ıamanlarıının 

hemdemi olacağmcan korkuyorum .. 

larına. korne takılmıştır. 
Dahiliye Vekaletinden belediyeye 

gelen bir tamimde vapurların ve de
nizdeki diğer vasıtaların lüzumsuz ye
re dtidük çalmalarının da men'i bildi
riliyordu. Belediye reisliği tarafından 
diln Deniz ticaret . müdi.irlüğüne bir 
tezkere gönderilmiş, lUzumsuz yere 
düdük çalanların tesbit edilerek bele
diyeye bildirilmesi bunların cezalan
dırılacakları bildirilmiştir. 

Sigortalarda teftiş 
1 ahkikatın ılk safhası 

dün bitti 
Sigorta şirketlerinin vaziyetleri 

hakkında yapılmakta olan tahkikatın 
ilk safhası bitmiş, 37 soigorta şirke· 
tinin on yedisindeki teftişlerin sonu 
alınmıtşır. İktisat Vekaleti teftiş he
yeti reisi bay Hüsnü Yalman dün şim
diye kadar yapılan tahkikata ait ra
porlarla Ankaraya gitmiştir. 

Föniks sigorta şirketinin yangın 

poliçeleri ayni şirketin direktörü ta
rafından idare edilmekte olan Federal 
sigorta şirkeUne devredilmi§tir. 

Bu şirketin hayat sigortası kıs

mının vaziyeti ticaret mahkemesinin 
vereceği karardan sonra anlaşılacak

tır. 

Türkiye Milli sigorta şirketinin 

vaziyeti henüz anlaşıl111ış değildir. 
Türkiye Milli, Anadolu sigorta şirke
tile temaslanna devam etmektedir. 
Hayat poliçelerinin büyük bir kısmı
nın Anadoluya devredildiği söylc-n
mektedir. 

iktisat Vekaletinin sigorta şirket-
lerinin vaziyet:! hakkında bir tebliğ neş 
rcdeçeği yazılmıştı. Öğrendiğimize gö
re bu tebliğ, teftiş heyeti reisinin gö
türdüğil raporlann tetkikinden sonra 
yapılacaktır. 

ı Qelenler, Qldenler 1 
B. ŞOKRO KAYA 

Evvelki gün gehrimize gelen iç Ba
kanımız Bay Şükrü !faya, Ankaraya 
dönmüştür. 

ALMAN AVUKATLAR 
Alınan avukatlanndan mürekkep 

yirmi kişilik bir heyet şehrimize gel
mi§ ve dün müzelerle abideleri gez
mişlerdir. 

Bugün diplomamı almak ve halk 
huzuruna çıkıp konser vermek meıL 
yetini kazandımsa bu, ancak hocam 
Bay Sezai Asafın emeğile, yardımile 

olmu~tur. Bunu büyük bir minnet ---------------benim için di.inyada en büyük bahti
ve şükranla kaydederim.,, 

yarlık olacaktır. 

"' "' • Ne öğrendimse hepsini hocam Ilay 
Bu seneki mezunlardan Iskenderi Seyfettin Asafa borçluyum.,, 

dün sabah Şehir Ti)atrosunun sah- - Gayeniz nedi•? 
nesinde elinde kemanı, ark-tda~ları Ye - Çok sevdiğim mu~iki sahasın. 
hocnlnrının teşkil ettikleri orkc~tra daki bilgimi arttırmak için eJimden 
arasında bu akşamki konserine çalı. geleni yapacağım. Avrupaya gitmek 
şırkcn buldum. Bir !:alışma fasıln- imkanı elimde olmadığına göre Kon
sında görüşmek istediğimi, vakti mü. servatuvar muhitinde kalarak ~alış. 
sait değil e yarın muayyen bir saatte mayı istiyorum. Uurada bir muallim 
buluşabileceğimizi SÖ.> Jedlm. Elinde muavinliği gibi, yaşamamı temin ede
kemam, ~enesinfn altında beyaz men- cek bir ücret alırsam, hocalarımdan 
dili ile kolumdan tutup bir koridora aynlmamrş, bilgimi genişletmiye im. 
doğru yürildü: kan bulmuş olacağım.,, 

- Aman efendim. Hemen şimdi l'ekfa Ra11ıp Onen 

Polis haberleri: 

Satılan yüzük 
Hadisenin Sarıyer 
cinayetile alakası yok 

Dünkü gazeteler Son Posta gazete
sinden alarak yedi sekiz ay evvel Sa
rıycrde öldlirUlen bayan Elmasyan'm 
katillerinden birinin yakalandığını yaz 
mışlardı. Bu haber doğru değildir. 

Bir kadınla bir erkek bir kaç gün 
evvel çarşı içinde kıymetli bir yilzük 
satarlarken kuyumculardan biri za
bıtaya baş vurmuş, satılan yüzüğün 
beş sene evvel dükkanından çalındı

ğını \'e bu yüzüğü o zaman Anje l is
minde bir kadından aldığını söylemiş 
tir. 

Zabıta tahkikata başlamış, yüzük 
Anjel'e gösterilmiş, kadın bunun ken
disi tarafından satılmış yilzük olma
dığını söyleyince yilzük satanlara iade 
olunmuştur. Bu yüzüğün bayan El
masyan'la alakası yoktur. 

Bir kadının qüzü jiletle 
kesildi 

Galatada Çeşme meydanmda 5 nu
maralı evde oturan 22 yaşında Seher 
evvelki gece misafirlikten dönerken 
eski dostu Ali önüne geçmiş, kendisi
ne Bebekte beraber ya.samak teklifi 
yapmıştır. Seher bunu kabul etme
yince Ali jiletle kadının yüzünü iki 
yerinden kesmiştir. Kadının feryadı

na bekçiler yetişmiş, Ali'yi kaçarken 
yakalamı!µllrdır. 

KAZA - Tahtaminare caddesın
de Puat'ın fırınında hamurkar Osman 
sol elini makineye kaptırmı§, parmak
ları kesilmiştir. 

ALACAK YÜZÜNDEN - Sarnıçlı 
handa 7 numarada oturan Ali ile Ra· 
mazan alacak yüzünden kavga etmiş
lerdir. Ramazan Ali'nin başına büyük 
bir çekiçle vurup yaraladığı için yaka 
lanmıştır. 

ÇALINAN KIRK KURUŞ - SUJey 
maniyede Kanuni medresesinde otu
ran HUsnU evvelki gece Beyoğlunda 

gezerken sabıkalılardan Parlak Meh
met tnraf ından içinde 40 kuruş bulu
nan cüzdanı çalınmı§tır. Hüsnü biraz 
sonra farkına varmış, sabıkalıyı ko
lundan yakalamıştır. Parlak Mehmet 
buna kızmış, cüzdanını çarptığı ada
mı dövdüğü gibi kendisini merkeze 
götiircn memurlara da hakaret etmiş, 
merkezde camları kırmıştır. 

!{AZA NETiCESİ - Beyoğlunda 
Yazıcı sokağında 15 numaralı Kaba
snkal apartımanrnda oturan 24 yaşın
da Bcrsa on giln evvel Fındıklıda bir 
mensucat fabrikasında çalışırken ka
zan patlamı§, Bcrsanın bacakları yan
mıştı. O zaman evine kaldırılan kadı· 
nın sıhhi vaziyeti fenalnşmı§, kendi
si hastahanye kaldırılmıııtır. Bacak
ları kangren olmuetur. Zabıta kaza 
hakkında tahkikat yapmaktadır. 

DENİZE DÜŞEN ÇOCUKLAR -
Beykozda. Odun iskelesinde oynıyan 

sekiz ya§ında Necati ile Büyükadada 
Kirmasti caddesinde 85 numaralı evde 
oturan gazete satıcısı U ya§ında Mih
ran Ada iskelesinden denize dil§mÜş
lerse de kurtarılmı§lardır. 

SEBEPSİZ DAYAK - Kasımpa
§ada Hasköy caddesinde oturan Sa
bahattin, Ok meydanına giderken Ah
met isminde biri tarafından sebepsiz 
yere dövülmüştür. Ahmed'in üzerinde 
bir de bıçak çıkmıştır. 

• sa nayı 
Dün Sanayi Birliğinde 

istekler konuşuldu 
Sanayi birliği azaları dün Ticare~ 

odası içtima salonunda toplanmışlar, 
Vekiletten dileklerini bir arada ko
nuşarak alaeaklan tedbirler hakkın

da karar vernrlşlerdir. 
Dilnkü toplantıda küçük sanayici

lerin himayesi meselesi görU§Ulmüş, 

söz alan makarna fabrikatörlerinden 
Bay ŞükrU, gün geçtikçe ilerlemekte 
olan büyük sanayi karşısında küçük 
sanayiin ihmal edilmekte olduğunu 
söylemiş, misal olarak makarna f ab
rikalarmı alarak Yunanistandaki fab
rikalarla mukayesesini yapmıştır. Bay 
Şükrü şunları söylemiştir: 

"-Nüfusu bizden çok az olan kom 
şumuz Yunanistanda yüzden f cı::l<J 
makanıa fabrikası mevcuttur. BizdtJ 
bu sanayi fabrikalannın sayısı ondan 
fazla değildir. Kü~k sanayi 7;orım
nıalıdır.,, 

Bundan sonra söz alan diğer bir 
aza, küçilk sanayicilerin dileklerini 
bir rapor halinde hazırlıyarak Vcknle
te göndermelerini teklif etmiş, bu di
lek kabul edilerek toplantıya son v~ 
rilmiştir. · 

Klltllr r,ıerl 

Vekil bocalar için 
yeni bir layiha 
Kültür Bakanlığının yardımcı öğ• 

rctmenler için yeni bir kanun layiha
sı hazırladığını yazmıştık. Bakanlık 
ayni zamanda vekil öğretmenler için 
Kamutaya verilmek üzere yeni bir la
yiha hazırlamaktadır. 

Asil öğretmen bulununcaya kadar 
gerek hariçten gerekse okul öğr n 
}erinden tayin edilen vekil öğn n• 
ler, barem kanununun 13 üncU mad
desi mucibince vekil maaşı müddeti 
altı ay olarak gösterilmiş olduğundan 
bu müddet dolunca bir çok vekil öğ· 
retmenlerin vazifelerine nihayet veril
mektedir. 

Bugün bir çok vilayetlerdeki okul
ların dersleri vekil öğretmenlerle ida
re edilmektedir. 

Barem Jcanununun bu maddesi ted
risabn en hararetli zamanı olan mart 
başında okullarm öğretmensiz kalma
sına sebep olmaktadır. Kültür Bakan
lığı bu durumu göz önüne alarak ve
kil öğretmen!erin tedrisat sonuna ka
dar derslerine deva.m edebilm<>Jerinl 
temin için yeni bir kanun layihası ha
zırlamıştır. 

Universitede imtihanlar 
Üniversitede imtihanlara yarından 

itibaren başlanacaktır. Yabancı dil 
derslerinin imithanlan bitmi tir. 
Bu imtihanlarda muvaffak olamı

yan yüz kadar talebe f akill
te imtihanlarına kabul edilmiyccekler
dir. 

ÇATALCADA TEFTİŞ - Çatalca
daki okullan teftiş etmek üzere kül
tür yar direktörlerinden bay Adil ve is 
pekter bay tzzet dün Çatalcaya git
mişlerdir. 

OKULLARDA !MT!HANLAR- Ll 
selerde ders geçen haf ta kesilmişti. Or 
ta okullarda da dersler bugünden iti
baren kesilecek, imtihan bazırlıklan· 
na başlanacaktır. İmtihanlara 29 ma
yısta başlanacaktır. 

oıu ırını çalar ve rn uvaffak 
danl'lan diplomana "kemençe sınıfın. 
i~r da §ahadetnamelidir.,. kaydını 

et edeceğiz. Dedi. 

rıu ~unuıa bir hileden ibaret olduğu
'°n Yolonaeı şubesine ka)dediJdikten 

ra Öfrendim.,, 

konuşalım. Çünkü yarın heyecanım ----------------------------------------------

sın""'-; Şimdiden sonra nasıl çalışacak
tı, 

\'at - Bence diploma almak Konser
danu"ardan çıkmak değildiı ki .. Bun. 
htlklSOura Konservatuvar muhitine 
lro daha fazla yaklaşmış olu.>orum. 
lrıQ tıser'Vatuvar orkestrasında çalmak, 
la ~de mevcut muhtelif gruplar
de.a ıkte çalısmak, erbest derslere 

rn etmek gib·ı l> ... 
8'1er·iğ•er bir Çok ilim ve fen mil esse. 

11' • _, 
kaYy t ~ IŞ!ftanın bir 1.amanla mu-
1".kı ~ f'ldufunu gôrürUuüz. Hal. 
8ay Consenannar böyle değndfr. ı 

ernal · · Reşıdın analiz müzikal 

bugünkünden bin kat fazla olur Bel. 
ki göriişemeyiz. Dedi. 

DU\·arında bol kadın karikatürleri 
çizili bir odaya girdik. 

Bay t~kender şöyle anlattı: 

- Konsenatuvara altı sene enet 
girdim. Bir yandan orta mektep. 
sonra lise tahsili yaparken bir yan
dan da buraya devam ediyordum .. 
Şimdi yüksek ticaret mektebinde ta. 
)ebeyim. Yirmi iki yaşındayım, 

Kon ervatuvara girerken annem 
mani olmaya çalıştı: "Bir talebe 
mektchini bitirinceye kadar ö:rlt şey
lerle c.nlgı ile me~gol olmamalıdır ... 
0l'di Fakat henfm fıevl'ı:ılm ('ok f:ız. 
lft fdt. R!ltttn mftnflPri 8nledfm F.~er 
yarın akşam muvaffak olursam b11, 

- Hayır bay memur, motosih· 
letim katiyen gürültü yapmaz. 

lıittiğiniz seı, benden gecenin he
ıabım soran kanmın seıiclir ! 

- Yanardağnı çıkardığı sesler in
sanı T·:orkutttr, doğru! Fakat l>ir defa 
7cöyün üzerine 7-;ül yağmuru yağmıya 
~layınca artık ne korkuı i..'1ırap_., ne 
de §ikdyet kalır. 

Kapıcı: 

- Af fcdcr:siniz. Apartıman ahi.bi
nin kat'i emri vm·dır. Saat onda ı son
ra ev içinde tabanca scsiııe ·m~aad6 

etmiyor! 
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Amele için sanatoryom 
Zonguldak 
ehemmiyetli 

Halkevi pek lüzumlu ve 
bir teşebbüse ~irişivor 

Zonguldak maden ocaklarından birinin ağzı. 

Zonguldak, (özel) - Halk evimizin f 
sosyal yardım şubesi komite başkanı 
doktor Necati, Zonguldak amelesi için 
veremle mücadele teşkilatı vücuda 
getirilmesi ve bir prevantoryom açıl
ması hakkında son komite içtimalann 
da mühim bir teklifte bulunmuştur. 
Bu hususta izahat almak üzere ken
disine müracaat ettim, kıymetli dok
tor bana şunları söyledi: 

- Veremle mücadele hususunda 
Zonguldak, lzmir ve İstanbul gibi şe
hirlerimizden daha önemli bir durum
dadır. Düşününüz ki güneşten mah
rum, rütubetli yeraltı galerilerinde ça 
hşan binlerce vatandaş var. Bunlar
dan bazıları esasen sıhhatçe şüpheli 
olarak atıldıkları bu sahada en ufak 
bir göçme, bir taş düşmesi ve sair se
beplerle ciğerlerinde karhalar açılma
sına ve bunların büyümesine maruz 
bulunuyorlar. Gerçi bu gibiler bir de
rece tedavi edilseler bile bilahare ar
tım lh'astalıklarma. ka~ı elde faz.la 
imkfın ve vesait bulunamadığından 

amele birliğinin münferit nakdi yar
drmlarile köylerine dönüyorlar. 15-20 
lira arasında olan bu münferit yardı
mın temin edeceği çok muvakkat bir 

Jzmir panayır! 
hazır lanı yor 

Bir sirk getirilecek 
lzınirde Kültürpark içinde fuvar 

sahasında yaptırılacak iki büyük ha
vuzun inşasına başlanm.ı§tır. Bunlar
dan birisi 30 metre uzunluk ve 19 met 
re genişliğinde beyzi bir şekilde ola
caktır. Bu havuzun suları ortadan ve 
yanlardan olmak üzere üç yerden muh 
telif renklerde havaya fışkıracaktır.? 

Bu sular 20 metreye kadar yükse
lecektir. Muhtelif renkler gösterecek 
havuz suları için Almanyaya yalnız 

elektrik tesisatında kullanılmak üzere 
4500 liralık malzeme sipariş edilmiş
tir. Geçen sene vilayetler arasında en 
iyi mevkii olan Denizli idi. Bu da eski 
vali Fuat Toksalm eseri idi. Bu yıl 
fuvarda vilayetlerden en mazbut ve 
bUyük yer alan Aydın vilayetidir. Bu 
da vali Salim özdemir'in, fuvarın e
hemmiyetini kavrıyarak işe gösterdi
ği alakadan ileri gelmektedir. 

Panayır için Budapeşteden dünya
ca tanınmış bir sirk kumpanyasının 

!zmire gelmesi tem.in edilmiştir. Bu 
yıl fuvarda eğlence işlerine de ayrı 

bir ehemmiyet verilmektedir. 
Bundan başka fuvar zamanında 

f;Chrimizde çok mühim güreş müsaba
lrnları yapılması da temin edilmiştir. 

Bu güreşler için gerek yerli ve gerek 
ecnebi tanınmış pehlivanlar getirile
ccıü· r. Her akşam güreş yapılacaktır. 

················································-········=: Ü Devamla oku~ucular ii 
Ü iCjin kupon : 4 i! 
c ~ 

;; Bu kuponları kesip saklıyanlar =~ 
U "KURUN,. un açtığı müsabakalara U 
g iştirak hakkını kazanırlar. ~~ .. . .. .. .. .. .. 
~~ ....................... aaM•l•ll•lll~llll•llllUllll.__ .. 

tedbirin verem gibi bir afete karşı ko
yabilmesi bittabi imkansızdır. 

Komitemizin yaptığı teklif Halke
vi yön kurulunca da memnuniyet ve 
tasviple karşılanmıştır. Kendimize ge
lir menbaları bulmak hususunda da 
çok uygun bir durumdayız ki hülasa
ten şunlardır: 

1 - Yukarıda bahsettiğim birlik 
münferit yardımları: Senevi 6000 lira 
tutmakta ve matlup randmanı verme
mektedir. 

2 - Ocak ve şirketlerin senevt ta
ahhütleri. 

3 - Hayır seven yurttaşlarm ay
lık ve yıllık taahhütleri. 

Bu taahhütlerin temini kolay oldu
ğuna ve heyeti mecmuasının da sekiz 
on bin lirayı bulacağına göre havza
mızda 25--30 yataklı bir sanatoryo
mun vücuda getirilmesi çok mümkün
dür. 

Doktorun sözleri burada bitiyor; 
muhitimizde çok derin bir sempati ile 

karşılanan bu teklif imkan sahasına 
erişirse havzanın ve Halkevinin yüzü
nü ağartacak bir hayır varlığına ka
vuşacakları şüphesizdir. 

Zamanında 
tılmıyan 

Refik Usman 

kapa
klüp 

Muhakemeye başlanıldı 
Adana, (Hususi muhabirimizden)

Bundan önceki mektubumda Adana 
klübü idare heyetinin hükUm.etin em
rine itaat etmiyerek geç vakte kadar 
açık kalmasından dolayı mahkemeye 
verildiğini yazmıştım. 

Muhitte bir çok dedikodular ve 
akisler yapan bu hadisenin muhake
mesine ceza hakyerinde başlandı. 

Klübü kapatmak için gelen komi
ser Atıf, klübün saat 23 den sonra 
kapanması için emniyet müdüründen 
emir aldığını, oraya vardığı zaman 
üç odada oyun oynandığını, saat 23 
de bitecek şekilde hareket etmelerini 
tebliğ eylediğini, on dakika sonra iki 
odadaki oyunun bittiğini, diğer oda
dakine devam olunduğunu tekrar tek
rar yaptığı tebliğata riayet edilmedi
ğini, bunun üzerine hattı hareketinin 
tayini ic;in emniyet miidürüne müra
caat ettiğini ve kapatınız emrini aldı
ğını söyledi. 

Reisin, klübün 23 den sonra kapa
nacağı hakkında bir emir vnr mıdır? 
Sualine de şöyle cevap verdi: 

- Evet, umumi yerler gibi klüple
rin de saat 23 de kapanması hakkm
dc emir vardır, dedi ve oyun oynı

yanlarm da Süreyya, Bedri, Kemal, 
!smail Safa olduğunu ve diğer birkaç 
kişinin isimlerini bilmediğini, klüp a
mirine bir c;ok defalar tebliğatta bu
lunduğunu , buna aldırış edilmcdiğ,ini 
anlattı. 

Reisin: 

- Klüp husıısi cemiyetten 
maz mı? 

Sualine de komiser Atıf: 

sayıl-

- Kanunlarda böyle bir şey yok
tur. Bu iş i<:in çok tetkikat yapıld' . 

- Aldığınz emirde burası da var 

Türk Kuş·u - Hergün bir hikaye 
Yangın k.uıesinden 
istifade edılemıyecek lbtlyarın Sırrı 
~k~u~~Bey~rt mey~lL-----------------~-~-------~~ D kt h . tçıs· · c mlı bı·ı· ka 1 \rı'ktor te;;;ekk.ür etti. Doktor nındaki yerinde çalışmalarına. mun- o· orun ızme ı a · .,, 

O 1 PJ a "arak Viktoru çag~ırdı ·. disini uzun uzadıya muayeneden tazaman devam etmektedir. ku un ~ 
yeni çalışma işleri etrafında şef bay - Buradan, bayım, buradan! ra teşhisini koydu, reçetesini ya 
Savmi dön kendisile görüşen bir ya- Doktorun bekleme salonu dolmuş. Hasta gitmek için acele ediY.0 

unl 1 • t· tu. Bı·r du··zı·ne kadar hasta vard1.. Derken koridorda hizmetçinıll zıcınııza ş a.rı söy emış ır: 

"- Derslerirwize her gün muayyen 'Gr·ıikdı~poryuanrıinşi gae~eslee gi:!e ::~e:~Y~:eg~: Jaşl~~~ı!~~t::~~:tiyar daha fnzla 
saatlerde muntazaman devam ediyo-

zd ne malum? Kalmak daha iyi. lem ek isted<'mi. Çekilip gitti. 
ruz. Şimdiye kadar oktüa dört yü en Viktor, bir dakika düsi;ndiil\ 
fazla genç girdi. Henüz müracaat eden Boş gördüğü bir koltuğa geçip o- • 

h] A z · ı kt la turdu. Beklı·yenlere bı·r go··z g"'zdir. sonra yeminini bozacak, ihtiyarın ve sı ıı muayene erı yapı ma a o n ' 
yüzlerce genç daha vardır. Bugünden di. Erkekler arasında bir an önce lattığr şeyleri söyliyerek, onuP 
itibaren Rule tecrübelerine başlıyo- işini bitirmek için sabtrsızlanat. bir ta olmadığını. ancak vakit geçir 
ruz. Bu tecriıbe yer yüzünde sıçrama- genç vardı. Beri yanda başrn. elin- için geldiğini söyliyecekti. F: 
Zardır. Bunda gençler büyük muvaffa- deki gazeteye sokmuş; kü~ük, şık gL telaşlı hizmetçi bir az nefes aldı 
kiyet göstermektedir. Bıı tecrübeler yinmiş bir ihtiyar gördü. Bu adamın sonra ilave etti: 
bittikten sonra para§'il.tün diğer talim cebinde daha bir çok mecmualar gö- - Salondaki kr:rmetli biblola 
Zerine ba.şlıyacağız. Nazarı dersler o- rünüyordu. hir levha ortada yok .. 
kulların imtihanlarından sonra 11apıl- Doktorun oda kapısı açıldı (Jk Viktoı:- pembe yüzlü. t.atlı b:ı 
"nag~a bn-<ıla•ıacaktır. Parn_<Mi.t kulesine b ka d · · · d. h küçük ihtiyarın sırrın1 astJ şi ' --s ' """'S- gelen hasta u pı an ıçerı gır ı. 
geıı"ıce bı1 ktt1e~ıı·n Beyazıt mey"'-nın- d h k k't d o anlamrs .. ötcld1erini söylemiye liiZ 

' v ' u..u- Viktor için a a ço va ı var ı. , 
daki yangın kulesinde olm.asına im- en son ıtelmişti. Salonda bulunan'ar görmemi<>ti. 
kan görülemiyor. Kule i§i için yeni yavaş 3-avaş birbirlerine ısındılar. 
bir §elcil dü§üneceğiz.,, Aralarında ufak tefek konuşmalar 

ÇÖPLERiN YAKILMASI 

Şehirdeki çöpler hazirandan itiba
ren Avrupadan satın alınacak yeni 
kamyonlarla süratle toplanıp şehir 

dışında yakılmak suretile imha edile
cekti. Kamyonların alınması gecikti
ğinden bu iş de ağustosa kalmıştır.? 

OTOMOBiL MUAYENESi 

Kam.yon, otobüs ve otomobillerin 
yıllık muayenelerine haziranın başın
dan itibaren başlanacaktır. Bunun için 
her kaymakamlık mmtakasmda hu
susi yerler ayrılmıştır. Muayene bir 
ay sürecek, makineleri bozuk ve eski 
olanlar seferden menedileceklerdir. 

BUZ MOTEA'RHITLICJ 

Belediyenin buz müteahhitliği beş 
sene müddetle geçen seneki müteaah
hit bay Muştak'a ihale edilmiştir. Şeh 
rin her tarafında kolayca buz buluna
bilmesi için müteahhit yeniden bazı 
teşkilat yapacaktır. 

ŞEHiRCiLiK MÜTEHASSISI 
Şehircilik mütehassısı Prost Yalo

vadan gelmiş, dün belediyede fen he
yeti müdürünün yanında yapılan top
lantıda bulunmuştur. Mütehassıs ak
şam üzeri Fıoryaya gitmiştir. 

mıydı? 

- Valinin verdiği emir, doğrudan 
doğruya burası içindir. Bunun üzeri
nedir. 

- Poker de kumar mıdır? 
- Bilmiyorum. Nizamnamenin ku-

mar saydığı oyunlar arasında olduğu
nu zannediyorum.. 

Polis Tevfik de sorguya çekildi. 
Kendisi de 23,5 da klüba gittiğini ka
panması için tebliğatta bulunduğunu 
söyledi. 

Polis Abdülkadir de saat yarımda 
kapatabildiklerini anlattı. 

Haziranın onunda bu davanm son 
safhasına intikal edeceği zannedilmek 
tedir. 

Klüp idare heyeti reisi belediye re
isi de sorguya çekilecektir. 

Hüseyin Giray 

Nehi1de kereste 
kaçırıyorlarmış 

Adanada Karaisalı cihetinde nehir
de üç salla kaçak kereste sevkedilmek 
te iken hayvan sayımına memur jan
darmalar salları görerek durmalarını 
ve kenara gelmelerini ihtar etmişler
dir. Bu emir üzer.ine sallardan ikisi 
kıyıya gelmişse de üçünciisü bu emre 
itaat etmiyeerk yoluna devam etmiş
tir. 

Jandarmalar bir kaç defa daha 
dur emri vermişler, fakat saldaki a
damlar ihtara ehemmiyet vermedikle
rinden, jandarmalar kereste karakçı

larını korkutup durdurmak için bir 
kaç el silah atmışlar, kurşunlardan 

birisi kasap Bekir mahallesinden Zeki 
oğlu Selim'e isabet ederek ağır suret
te yaralanmasına sebep olmuştur. 

Selim yaralı olarak memleket has
tahanesine getirilmiştir. Hadise Ka
raisalı hududunda olduğu için, tahki
kat Karaisalı zabıtasınca dednle§tiril
miştir. 

başladı. 
Bir kadın dert yanıyordu. On yıl 

önce gözüne bir şemsiye ile vurulmuş. 
fakat tesirini şimdi görmiye başla. 
mış. 

Bunu işiten ihtiyar gazetesini in
direli Pembe çehresi üzerinde par. 
Iıyan güzel gözlerile kadma baktı ,.e 
tereddütlü bir sesle dedi ki: 

- İsterseniz sıramı size vereyim 
Kadının teşekkürü nü işitmemek 

için gene kafasını gazetesinin içine 
sokuverdi. Bir ~at geçti Salonda
kilerin yarısı gitmiş, altı kişi kal~ 

mıştı. İhtiyar saatini çıkarıp baktı: 
- Beş buçuk t 
Dedi. B!ı'isi cevap verdi: 
- UzüJecek bir şey yok. Sıra si-

LiMAN iDARESiNE DEVRE 
LECEK AMBARLAR 

Gümrükler tarafmdan idare e 
mekte olan anbarlarm Liman idare 
ne devri için iki müessese tarafırıd 
yapılmakta olan tetkikler bitmiş. 
porlar hazırlanmı12tır. 

Öğrendiğim.ize göre gümrük ve 
man idareleri ayrı ayrı birer ra 
hazırlıyarak anbarlardaki eşyanın 
sıl nakledileceği etrafındaki fikirle 
ni bildirmişlerdir. Vekalet gönderil 
raporların tetkik ve tasdikinden ı;o 
ra vaziyet anlaşılacak ve KamuuıY. 
bulunan kanun lfıyihasının tasdılt 
den sonra işe başlanacaktır. 

ALEMDAR KÖYÜNDE 
ATATÜRK BUSTU 

Üsküdar kaymakamlığı tarafınd 
Alemdar köyünde dlkilen Atatür 
büstünün ac;ılrş töreni yapılmıştır. 

Kaymakamlık tarafından davet 
dilen misafirler otomobillerle kÖ. 
götürülmüş ve halk tarafından kar; 
lanmıştır. Bütün köy taklar ve bll 
raklarla süslenmiştir. 

Civar köylülerin de iştlrakile dl' 
bini bulan halkın huzurunda açılış 
rasimine lstiklfü mol'şile başlanil1 

ve Sultan çiftliği imnmı Hasan t 
fından söylenen kısa bir nutuktan s 
ra Üsküdar kaymakamı Lfıtfi de b 
nutuk söylemiş ve bando CumuriY 
marşım çalarken büstün üstünü örte. 
kırmızı beyaz örtü kaldırılarak abid 
meydana çıkmıştır. 

Köy mualliminin hitabesini mil 
akip küçük mektepli yavrular taraf~tl 
dan manzumeler okunmuş ve misaf 
ler Taşdelen suyu membama götü 
lerek kendilerine b:r kır ziya.f eti çel> 
miştir. 

KONFERANSLAR 
Eminönii, llalkevinden: 
261511936 Cuma günü saat (18) 0 

E\•imiz Cağaloğlu merkez !"alonundıl 
üniversite doçentlerinden Dr. SüheYıı 
Ünver tarafından (Epidor) mevzul 
ve projeksiyonlu bir konferans veril~ 
cektir. Bu konferans bütün yurtta.!?19 

Fransız ti yatı osunda 
BÜYÜK İLLUZYON!ST VE 

MEYETtZMACI 



li";';r eti er 

Bahar 
1 

:r. :(. • 

OQJ~ikirlerin de baharlicrı vardır. 
lcq Qrı~d.a taze bahar hayatı do
h~Qrı lıkırlerde de ümit Jolu ba-

.. rın .. ! 4 gııze liğini seyrederiz Fa-

••• Uza 

Kanlı otomobil 
Belgrat müzesine helecan vencı 

bir eser getirilmektedir. Bazı yüksek 
§ahsiyetlerin arzusu üzerine Fransa 
hüktlıneti 1934 ilk teşrininde katledi
len Kral Aleksandr'in hadise esnasın
da içinde bulunduğu otomobili Yugos
lavyaya hediye etmiye karar vermış
tir. Eks adliyesinde muhafaza edil
mekte olan bu ot.omobil hemen bir 
sandık içine konarak gönderilmek Uze 
re hazırla.nmı~tır. 

Yugoslavya htl.kftmeti arabayı ol
duğu gibi muhafaza edecektir. Otomo
bilin yastıkları üzerinde htllı kral A
leksandr'in, Lui Barton'un ve General 
Jorj'un kan lekeleri bulunuyor. Bu fe
ci hadiseden sağ olarak kurtulmuş 

olan yalnız Generaldir. 

_,-- s - KURUN 26 MAYIS 1936 -

tan 
-========================;:;:== 'l 1 G e z i n t i 1 e r 1 

a·kın a il • 

ıne am 

üç merasimli 
evlenme 

Hindistan sultanlarından Ağahan 
Avrupada sportmen ve monden bir 
adam olarak tanınmıştır. Senenin 
büyük bir kısmım A vrupada geçirir 
ve ancak bir iki ay memleketinde bu
lunur. 

Ağahanm oğlu Prens Ali Han 
hemen hemen tamamile Avrupada bü
yümüştür. Geçen hafta da Pariste 
bir ıngiliz Lord kızile evlendi. Bu 
evlenme üç merasimle yapıldı: 

Biri, evlenme Fransada olduğu 
için Fransız kanununa göre belediye 
daire.sinde, ikincisi, geJin hristiyan 

• • • 

Eiffel kulesi 

7 elevizyon istasyonu 
işleme11e başladı 

Eiff el kulesinin televizyon istas
yonu dün ilk defa olarak neşriyatına 
başlamıştır. Kuvvetleri şimdiye ka
dar kullanılan cihazlarmkinden on 
misli fazla olan yeni cihazlar, Paris 
etrafında altmış kilometrelik bit mrn_ 
taka dahilinde neşriyatın iyi bir su
rette vukuunu temin için vücuda ge.. 
tirilmiş olan bir antenle işlemektedir. 

tık neşriyat çok güzel neticeler 
vermiştir. Bu neticeler, neşriyatın 

daha ziyade inkişaf ettirilebileceğini 
ümit ettirecek mahiyettedir. 

olduğu için kilisede; üçüncüsü de 
güvey müslüman olduğu için Pari'ite, 
mü.slüman mahallesinin rarni.ı;;inde? 

Yarım siperler 
Tramvay kazalarının ardı ara

sı kesümiyor. Her gün bir yeni
sinin kanlı görünüşüyle ürperiyo
ruz. Suç lstanbul sokaklarında 
mı, arabalarda, tekerlek'erde mi, 
yoksa sürücülerde mi bilmem Fa
kat yaşayan gerçek şu. ki bu } üz· 

den başımız derttedir. 
Dün kültür direktö1 lüğü-· 

nün buna dokunan bil kararmı 
gördüm. Gazetelerin hepsi bir 
ağızdan aynı şeyi söylüyorlar. 

Bay T evlik' in bütün mekff p 'e· 
re gönderdiği bir genelgede "ta
mimde,, öğretmenlerin sık ıtk yol· 
ları gözetlemeleri, arabalara csr

lan mektep çocuklarını polis elile 
yakalatmaları iateniyor. 

Bu, belki bir tedbirdir. Fakat 
yarım siper olduğuna şüphe edi· 
lemez. Geliş gidiş aaatlerinde hü
kumet kuvvetlerinin baıaramadt· 
ğı bir düzgünlüğü, zavallı öğret· 
menler tek ba§larına nasıl becere
bilir! er?. 

Hepsi yorgun ve iıle yüklüdür
ler. Onlardan bu noktada laydtı 
umulamaz ıanınm. Bir hoca hem 
sımlta, hem yolda pusuda bir an
da bulunamaz. Tramvaylara a.ı· 
lanların çoğu yaramaz çocuklar· 
dır. Derse de vaktinde gelmez· 
ler. Saatle bağlı öğretmenlerce 

yoklanmaları hemen hemen im
kansızdır. 

l§in daha kolay yolu varken, 
bilmem rıiçin böyle sarpına sarı
lıyor. Meseleyi bence kökünden 
devirmek zor değil. idare, ;ster 
doğrudan doğruya tramvay hum· 
panyasile anlaşarak ister bu hak
lı dileğini Nafia Vekaletinden ge
çirerek buyruk haline aokarah hal 
edebüir. Kumpanya. sabahlnn 
Bebek, Eminönü, Fatih, Aks~ 

ray, Şi§li, Harbiye, Maçka gi· 
bi kalkış istasyonlannda semtin 
mektepli sayısına göre uygun va-

S. Gezgin 
(LUtfen sayı fmn rruiriniz) 

Qf kQh • 
[qrt • • Yaza çalan, kah kııa ça- c 

ıstıkr 1 1 rıı arsız, o gunluktan mah· 
rtı, karakt · • b • ·· · Qf tınd erını ır yaz guneşı 

bi a olgunlaşmıı bir meyve gi- - '-:: ':..r~ 
OrfQy 

R REFilC' AHME.T 
- SEVEN GiL IJıii h a atmıyan fikir sadece 

P em bir ümittir. ========~ 
llalbuk· l°ki d •Qrcth ı ı r emek; vuzuh, 

'1tek.ı.! at, olgunluk ve kanaat de-
~ır. 

f Cb:ı d • 
tifll. aıma bahara tercih ede-

Sa.ıri Ertem 

Du··n ve Yarın 
55 inci Kitap 

karınca,arın 
hayatı 

Mau · 21 d rıce Maeterlinck'in 
ltıet ~a ~asılan bu eserini Mel-.. 

acı Eçer türkçeye çevir. 
m.iştir. 

Fiyatı 7 5 kuru:ı 

56 ncı Kitap 

Demosteo 
li ~Ieşhur Plütark'm 

aydar RiE 
at tarafından ter. 

ciime edilmi§tir. 
~ 35kuruş 

Satış . 
İSl'A Yerı VAKIT Matbaası: 

NBUL Ankara Caddesi 
-........._, Telefon - 24370 

/(/lJLAY A ÜYE OLUNUZ 
I<ızı] ·· h·ı h ay uye devşirıne haftası 

r a . O Zıranda başlıyacaktu .. 
~'Ye olunuz... 4 

Bay Vural Gündoğdu, ne dilden oluraa olsun it. 
tanbulda çıkan gazetelerin hepsile hoı geçinmeğe 
fazlaca ehemmiyet verirdi; onun için işte görülü.. 
yordu ki matbuatın belli başlı çehrelerinin düğüne 
çağınlması ihmal edilmemişti. Rumca gazetelerden 
birinin ihtiyar ba§muharriri, Vural Gündoğdu mü
euesesinin devamlı rekiamlannı basarak para kaza
nan Türkçe gazetelerden birinin balolarda "huzuru 
mutat zevattan" olan yazı müdürünü yakalanuı, bü
fenin önünde bir viski kadehini bitirmeden ötekisi. 
ni alıp stok yaparken, yarı sarhoş ona anlatıyordu: 

- Bizim büyük şair Asklepiyad dö Samos böyle 
demiş: lç Asklepiyadis! Nedir bu göz yaşları? Ni • 
çin kederlisin? Venüsün avladığı sade sen değilsin? 
Zalim aşk ilahının zehirli oklarile yere serilen sade 
sen değilsin! Şafak sökmeğe başlıyor; kandilin sön
dü ise onun uyanmasını mı beklemek istiyorsun? 
Gel, neş'e ile içelim. Ey zavallı, daha bir kaç güni'. 
müz kaldı; sonra büyük gece Üzerimize çökecek ve 
çok dinleneceğiz! 

Yazı müdürü, sarho§ Rum muharririn elinden 
kurtulmak için fırsat anyordu; fakat ne zamandan. 
beri gözünü çeken bir Rum dilberinin önlerinden 
geçtiğini ve Rum gazeteciyi selamladığını görünce: 

- Aman üstat, dedi, ne harikulade kadın bu? •. 
Ay ışığı gibi teni var. 

- Elbette ya.. Yunan tipi bu .. Güzel, gü-
zel .•• 

- Yunanlı mı bu kadın, adı ne, kimin nesi? 
- Süje Türk, İstanbullu... Ama ras Grek değil 

mi? Bote klasik! 

-- Adı ne, kimin nesi? 
- Bir doktorun kızı bu matmazel.. Ayaspaşada 

oturuyor; ama onu kim;e ismile çağınnaz; ona Ar • 
tem.is diyorlar; Artemis, bilirsiniz ya ınitolojide Zcvs 1 

He Leton'un kızr olan Artemis, kardeşi Apollonun ke. 1 

dın kılığında bir Örneğidir. Artemisin elinde bir yayı 1 
ve belinde bir ok torbası vardı; bu oklar ayın ışıkla . ı 

nnın sembolüdür; Artemis dağla·:da, ormanlarda gc. 
zerdi ve en e.evdiği eğlencesi avdı. 

- Tevekkeli değil bu afet de burada gönülleri 
avlıyor! 

- Evet, fakat bilirsiniz, Artem.is iffet il3.hıdır; 
onu res-im.lerde bir geyik teklinde tem.sil ederler. 

Yazı müdürü, gözlerini biraz ileride durup bir 
genç erkekle takalaşmakta olan genç kızın beyaz en
sesinden alamıyordu: 

- iffet ve geyik." dedi, bu tezat daha o zaman.. 
larc!an ba,hyan ebedi bir komediyaya işaret etmiyor 
mu? 

Tablolarından ziyade içkiye düşkünlüğü ve o 
haline rağmen güzel nükteleri ve tatlı sohbeti ile ta • 
nınnuş olan meşhur ressam, yazı müdürünün yanına 
gelmiş, onu Rum muharririn ardı arası kesilmeden 
anlattığı mitoloji hikayelerini dinlemekten kurtar • 
mıştr. Sevimin ilhanla birlikte o tarafa doğru gel .. 
mekte olduğu görüldü; gelin güveye yol verdiler; 
onlar g~tikten sonra ressam: 

- Bu güzel kız, bu züppeye varmakla büyük bir 
hata iı:ledi; düşecek! 

li ! ... 

Dedi; yazı müdürü cevap verdi: 

- Belki de bu yoldan yükselecek •• 
- Öyle ise yükseklere doğru bir düşüş, deme. 

- Üstat, Hanudane konuşmağa başladık .•. 

Vural Gündoğdu ailesinin hazırladığı toplantı
lann daima hususi bir samimiyet çerçevesi içinde eğ. 
lenceli geçtiğini bilen zevk sahipleri bu baloya gel • 
mişlerdi; meşhur zenginin kızının bir tiyatro artisf. 
ne kaçması haberi ağızdan ağıza yayılarak şeh -
rin dört bir tarafını dolasmış olduğu için böyle en -
teressan bir maceranın sahiplerini l?Örmek merakile 
dolu kimseler ket!dilerini davet ettirmenin yolunu 
bul...., .. pı.., ... velm:ı-'erdi; şehrin h~"''\tınd~ chrl""':nivet. 
li bir h~d'se sayıhcağına ve r<Ü"'lP.r<:e ı:ırıJah!acaV.•M 
şüphe olmıyan böyle bir ~üğünde bulunduğunu eşine 
dostuna söylemek fırsat ve zevkini kazanmak istiyen-

ler gelmişlerdi; hulasa bütün mond ve monda dahil 
görünmek istiyenler burada idi. Vural Gündoğdu 

servet, debdebe ve şa'şaa11nı gösterdiği için memnun. 
du; karısı evin namusu kurtanldığı için memnundu; 
gelenler türlü zevkleri, tecessüsleri, gururlan tatmin 
edilmiş olduğu için memnundular. 

Güler bile son zamanlarda pek asık çehre ile do
laşmağı adet edindiği halde bu gece bir çok yeni yüz. 
]erle karşılaşmı§ olduğu ve bir gecelik bile ol&a yine 
hoşa giden ve istikbal hakkında üınit veı:en alakalar 
topladığı için menmundu. 

s 
Çetiner, Olkerle dansediyor; omuzlarını, göğsü

nü ve ensesini açık bırakan tuvaleti içinde ha • 
rikulade güzel görünen genç kız, belini doktorun 
kuvvetli kolunun üstüne dayıyarak, kendisini brrak -
mzş, bir şiir alemi içinde, etrafından habersiz, bu top.. 
raktan uzak ve sanki semavi bir varlık halinde idi. 

Tek bir kelime konuşımıyorlardı. 

Çetiner, göğsünün üstünde tuttuğu genç vücu -
dun sıcak, muattar, mesteden havasını içine içire içi. 
re teneffüs ediyordu; bakışlarile Olkerin yüzünü, boy
nunu, omuzlarını okşuyordu; kalbi, sol tarafına ha • 
fifçe yaklaşan ve çizgileri Çetineri çıldırtacak gibi o
lan göğsün altında yerinden oynayacak gibi hızlı çar. 
pıyordu. 

Vals biter gibi olurken şiddetli alkışlar cazban -
d1 tekrar vazifeye çağırdı; biribirinden henüz ayrıl. 
mamış olan çiftler, dansa devam ettiler. 

Susuyorlardı. 

Çetiner, Ulkerin gittikçe pembeleşen yÜzGnGn 
manasını sezinlemek için cesaret edip genç kızın göz
lerine bakmak istedi; pembe göz kapakları, her çev. 
rilişinde Cetinerin içini ltanştıran bu iki ışık p~rça • 
sını Örtmiistü; O kcr, v.özleri k<-palr, kendisinden ge~
miş, tam bir teslimiyet }çinde idi. 

(Arkası var) 
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Leon Blum hazırlanıyor! 
Fransız kabinesinde korkulan buhrana 

nasıl karşı koyacak? 
Paris-"25 (A.A.) - Echo de Parisl 

gazetesinde B. Jean Hutin, diyor ki: 
layı saat 14 de başlanuş ve akşama 

kadar devam etmiştir, 
FRANSANIN HAYATI SULHA 

BACLI 
Liyon, 25 (A.A.) ..:.... B. Herriot, bir 

milyon eski muharibin dahil bulundu-

KADER .. 
1STANBUL - 18. Hafif musiki Muharriri: Volter 

(plAk), 19. Haberler, 19,15. Muhtelü ••••• 
pllklar ve ses musikisi, 20. Keman 
solo: Bayan Pakize izzet Nezih tara
fından (piyano refakatile), 20,30. Stdü 
yo orkeetralan, 21,30. Son haberler. 

7 

Çeviren : A. US ---·-
Saat 22 den lônra Anadolu ajan

amm gazetelere mahsus havadis ser
visi verilecektir. 

Bugün bile dünya yüzünde milletlc:
lerin kabul etmiş olduğu §U kaide vak· 
tile Sadığın koyduğu bir usulden baş -
ka bir şey değildi: Bir masumu mah -
kCtm etmekte:ıse bir mücrimi kurtar -

B. Blum, 4 haziranda Sarraut ka
binesinin istifaaile açılacak olan ka
bme buhranının devamı mUddetini 
asgari hadde indirmek için kararları
nı azami yirmi dört saat zarfında al
mak tasavvurundadır. 

ğu maluller ve eski muharipler fede- ,_ _____________ ... 

ral birliğinin senelik kongresinde bir 

mak daha iyidir.,.Sadık konunlann vatan 
da.şiarı korumak için olduğu kadar 
onlara yardım etmek için yapılmıı oldu. 
ğuna da kani idi. Onun en büyük ma -
bareti herkesin karıştırmağa çalıştığı 

hakikati bilakis ortaya ve aydınlığa çı· 

karmasında idi. Daha işe başladığı gü:-t
den itibaren Sadık bu büyük mahareti
ni gösterdi. 

raları ondan almamasını rica edeceP"" 
Sadık bunun üzerine şöyle de~:.,t 
- Hayır, hayır. Geriye hiç bit öl' 

vermiyeceksiniz. Babanız gerçekten tf) 
müştür. Onun bıraktığı otuz bin al rJ 
da yine sen alacaksın 1 Çünkü babaJU 
çok seven oğlu sensin.,, 

Yine bu sırada Babilde çok ~~ 
bir kız vardı. Kendisi ile evle:ırnek il 
tiyen iki ge:ıç ile münasebette butuıs0~ 
yordu. Bir müddet sonra bu kızın g~ 
olduğu anlaşıldı. Her iki genç bU ~ 
kendisi almak istiyordu. Kız bende 
çocuğu ikinizden hangisi yapmıı is.e ~ 
varacağım, dedi. gençlerde:ı her ~iri cd' 
çocuk kendisine ait olduğunu iddıa ., 
yordu. Bunun ilzerine kız, bu Ç°'ııı· 
doğduktan sonra en iyi bir tahsil ve tel' 

biye verecek olan kim ise onunla ef~ 
neceğim, dedi. Nihayet bir erkek çoC 
dünyaya geldi. iki gençte:ı her biri ~ 
kendisi büyütmek ve terbiye etıne~-~ 
tiyordu. En sonunda bu meselenin il" 
1i Sadığa kadar gitti. Sadık gençleri f' 
nına çağırdı. Birincisine: 

B. Hutin, yeni hUkU.metin eski ka
binenin istüasının ertesi günü teşek
kül ederek bir kaç gün sonra meclis 
huzuruna çıkacağını beyan etmekte
dir. 

B. Hutin, B. Blum tarafından mec
lise tevdi edilecek olan ilk iki projenin 
şunlar olacağını yazmaktadır: 

1 - Umumi af projesi, bu projenin 
sol cenah müntehası siyasi mahkfun
larının lehine olması pek muhtemel
dir. 

2 - Sanayide kırk saatlik haftayı 
mecburi kılan proje. 

ESKl BlR GÜNÜN HATIRASI 
ANILDI 

Paris, 25 (A.A.) - Sosyalistlerle 
komilnistlerin 1871 komiln ihtilalinin 
hatırasını yad için dün Pere-Lachaise 
mezarlığında "Federeler duvan,, nda 
yapm13 oldukları merasimin geçit a-

nutuk söyliyerek demiştir ki: 
"'Yaşasın sulh, demek yaşasın Fran 

sa demektir.,, 
Kongre reisi B. Nenri Pichot, f ede

ral birliğin partiler haricinde olmak
la beraber, meclisin yeni ekseriyetin
den ilham alarak "İktidar mevkiini 
eline alacak olan hükftmetin z!fa ka
pılmaksızın ve dahili harp ve nifak 
tahrikçilerine karşı asla müma.şat gös 
termeksizin hareket etmesi lazım ge
leceği mUtaleasmda olduğunu ve bunu 
Umit etmekte bulunduğunu, zira bütUn 
memleketin kendisine müzaheret ede
ceğini söylemiştir. Federal birlik, 
Fransanm her ne bahasına olursa ol
sun kat'iyyen istememekte olduğu fa
şizm ve Hitlerizm hillyalan peşinde 

kO§anlarm boı nümayişlerine nihayet 
verecek bir cumuriyet zaferi istemek
tedir. 

Norma Şerer lsbtnbulda 

BORSA 
25. 5 - 938 

lllzalanncla,,... llu'etll olanlu, ... 
rtade maamelfı J'Örmlerdlr. Baka...a.. 
... u de lrspe-. ..... llpllanıır. 

PARALAR 
•Loacln 6ıat> - •Vlyana !!•.-
• Nff10rlı ıi&- •lladrld 18-
•Parllı lH- •Bvlla 29.-
•lıW&no lıte - •V&rfOYa l!S-
• Brtlkael ıi4ı.- •Budapefte ü-
•Atına aı!J.- •awa,.. 18-
• Oene\f1"t ~- •Belgrao bS-
•BotJa IK- •Yokolıama N-
• Amlterdaırı 8'.- •AJtm llM -
•Prat 88- •BuJmot Üj -
• lltokJlolm !AS-

ÇEKLER 
•Londn ~.- • Vl,.ana t.1!17b 
•Nıvyorlı u.7916 • lıladrtd b.EWı 
•ParU li.00 •BerUn l.967b 
•lıWADo 100626 • VU109a i.2176 
• Bı1lkeel 4 6SlıO • Budapeoı. U97U 
•Atına ., ~49'2 • Bt1knıt 107 9lB?$ 
•Cenevre ~ '612 * Belgr&a 1'4 991IB 
•11ot1a !18.6& • Yokobama ~ 718ö 
• Amaterdam L1717 •Moekova 2'~0 

(Babil) in meşhur tüccarlarından h'· 
ri Hindistanda CSlmüjtü. Bu adamın mi
rasçı olarak iki oğlu vardı. Vasiyetinde 
kızı evlendikte:ı sonra geri kalan ma -
tının müsavi olarak iki oğlu arasındı! 

taksimini istemiıti.Bundan başka 30 bin 
altın daha bırakmııtı ki bu da iki oğ • 
lundan hangisinb kendisini daha faz -
la sevdiği anlatılırsa ona verilecekti. 
Müteveffanın büyük oğlu kendisine bir 
türbe yaptırdı. Bunun için bir çok para 
sarfetti. Küçük oğlu kendisine miras 
kalan servette:ı bir kısmını ayırarak kız 
kardetinin cihazını arttırdı. Herkes bu 
hali görünce büyük evlat babasını. kil -
çük evlat da kızkardeşini daha çok se -
viyormuı, diyordu. Onun için otuz bin 
altını büyük erkek kardeşin alacağım 

dUıünUyordu . 
Sadık bu iki kardeşi yanı:ıa çağırdı. 

- Bu çocuğu nasıl terbiye edecekti' 
niz?,, 

Diye sordu. Şu cevabı aldı: 
- Ona e:ı yüksek hitabet nUmuıtel' 

ri öğreteceğim. Mantık ve felsccf, fe: 
kiyat, simya ilmi göstereceğim. Ma~.t 
ve hadise, mücerredat ve mücesıeP· 
ve saire üzerinde tetkikler yaptıract' 

(O at 11anı 1 incide) Diğer taraftan Amerikalı yıldız Nor• •----------·-----• 
•.Pral 19,12!16 •Btokholm 8.0lm 

Bunlardan büyüğüne dedi ki: 
ğım.,, 

İkincisi şu cevabı verdi: 

hakika bir ecnebi sinema kumpanya • 
sının gelmi§ oluşu ifi daha meraklı bir 
hale sokmuş, hattı Norma Şerer'i gör• 
mek üzere mezk6r otelin salonunda 
beklemeği göze alanlar bulunmuıtur. 

ma Şerer'in bugUnlerde ıehrimize ge • 
leceğine dair çıkan havadis ise alikadar 
mabafil tarafından teyit edilmemekte • 
dir. 

ALMANYAYA YPMPRTA VE 
BARSAK iHRACATI 

Türk Alman ticaret konseyi baş
kanı Bay Avni gehrirnlze gelmiş, tet
kiklerine başlamıştır. Bay Avni dUn 
T\Wkoliate banak tacirJıerile sanıe

mü§, dileklerini dinlemiştir. Bugün 
de yumurta tacirlerile ihraç gekilleri 
etrafında göril§ecektir. 
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ı, B.antam 10.~ 
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- Sizin babanız 5lmedi. Hindistanda 
ağır bir hastalığa tutulmuştu, timdi iyi
leıti. Yakında Babile gelecektir.,, 

BUyük oğul Sadığın bu aözüne fÖY
lc bir cevap verdi: 

- Allaha tükür 1 Babamın sağlığına 

sevindim. Fakat onun içL"l yaptırdığım 
tilrbe bana çok masrafa mal oldu 1,. 

Bundan sonra Sadık küçük kardeıini 
yanına kabul ederek ona da ayni sözü 
ıöyledi. O ıu yolda bir cevap verdi: 

-" Ben onun dürüst ahliklı olm•"°' 
ve kendisine insanlar arasında doıtll' 
bulmak kabiliyetini kazanmasına salJı' 
pcağrm.,, 

Sadık kararı:ıı bildirdi: 
-" Bu çocuğun babası kim olursa 1 

ıun, annesini sen alacaksın!,, bil' Meıeleyi arattırmak için diln bir ar. 
kadapmız Park oteline gitmi§tir. Ame
rikalı yıldız Norma Şerer'den ve reji • 
sörleri:ıden eser görülmemi§ ise de, o • 
nun yerine bir İn~iliz filin ııirketi di • 
rektöril, ve bunun sinema makinecileri, 
rejisörleri, milellifleri hatt~ figüran ka• 
bilinden bir iki ücretli adammm gelmiı 
olduklarını öğrenmi!tir. 

Bu tirket "Vaynrayt" isimli, İngilU 
film kumpanyaındır. Gelen heyet ise 
müessesenin sahip ve direktörü Bay 
Vaynrayt, senaryo muharriri Bay Corc 
A. Hil, rejisör ve diğer adamlarla bir • 
likte sekiz kişiden ibarettir. Bundan iki 
ay evvel yine Jehrimize gelerek, alma• 
ğa karar verdikleri filin hakkında ilı • 
zart tetkiklerde bulunan sinemacılar, 

bugil:ı filmi çevirmek üzeredirler. 

Bay Avni bir kaç gUn 10nra lzmi-1._ _____________ _,, 

- Allaha şükür! Babam Babile ge -
lince miras olarak aldığım bütün ıerve. 
ti gene kendisi:ıe geri vereceğim. Yal -
nız kardeıtimin cihau için verdiğim p2• 

Sadıea her gün (!raks) isminde 
yük bir makam sahibi adam hakktııl 
şikayetler geliyordu. Bu öyle bir adi" 
idi ki hakikatte fena bir insan d~ilİ 
Yalnız zevkine dü~kündü. Tab'an in'I' 
rurdu. Hiç bir vakit kendi a eyh\ıt~ 
söz söylenmesine tahammül edemeı* 
Bu adam tavuslar kadar mağrur, gU' 
vercinler kadar havai, kaplumbağ.1" 
kadar tembeldi. Sadece göıterig, ve~ 
nasız eğlencelerle meıguldU. Sadık -~ 
adamın halini ıslah etmeğe karar veıu'" 

Ancak ne aktör, ne de aktris getir • 
mit değillerdir. Çünkü çevirecekleri 
film, timdiki halde bir seyahat filini o
lacaktır. İleride mevzulu bir filın dahi 
çevirmek niyetinde olduklanru evvel • 
ce söylcıni!lerdi. Dün rejisör, Boğazda 
motörle bir seyahat yaparak filme a • 
tınacak yerleri tesbit etmittir. 

Diğer taraftan müessese sahibi iıe, 
resmi makamlardan temin etmek Uzere 
olduğu müsaade işile uğraımııtrr. 

Milsaade almak i§i biter bitmez, fil• 
min çevrilmesine başlanacak ve film 
belki de bir hafta içinde tamamla:ıacak· 
tır. 

L!!!! 

ıonlar bulundurmalı ve bunlara 
baıka yolcu almamalı. Akıamla

n da Aksaray deposunun arabala-
Tile bu ihtiyacı karşılamalı. 

re giderek burada da tetkiklerine de-,:--------------
vam edecektir. 

GALATASARAYLILAR 
TOPLANTI Si 

Galatasaraylı"lar cemiyetinden: Bü
tün Galatasaraylılan mayısın otuz bi
rinci pazar günU Galatasaray lisesin

de bir araya getirecek olan toplantıya 
ait davetiyeler, gerek mektebin kapı
sında, gerek Galatasaraylılar cemiye
tinin, istiklal caddesinde Saray sine
ması bitişiğindeki Lüksemburg apar

tımanının bir numaralı dairesinde tev
zi edilmektedir. Toplantıda bulunmak 
istiyen Galatasaraylılar davetiyelerini 
oralardan tedarik edebilirler. 

Yeni çıkb 
Dün ve Yarın 

Tercüme külliyatı 
No. 53 

PlUtark 

HAYDAR RlFAT 

SEZ AR 

Zahire satışı 

........ deanıa " -.bire ........... 
muamele ıısru (kilo) maddelerı 

NeV't: 
Kf. P. 
IDDu 

Bufday ( yumuıak) 6,30 

Kf. P. 

lllD -
6,35 

" (ıert) 6 
Arpa 3,30 
Çavdar 5,9 
F uulya 8,20 
Mıur (san) 5,30 
Tiftik (mal) 91,25 
Yapak 67,20 
Keçi kılı 50 
Peynir (beyaz) 22 

Takvim 
SALI 

6 Mayıs 

S R.EVVf~l 
Gllıı dotufu 4SS 
QQn batıp 19,28 
Sabah D&mUl :ı ,40 
Oğte oamuı 12 ll 
CkJ.ndt namuı 16,09 
A.kp.m ııamıuıı 19,28 
TaUI na.maa 2122 
1malı 2.25 

Yılln geçen gtııılen 145 
Yılln kalan gtlnlırt 220 

5,10 

6 
100 

25 

Çal'famba 
7 Mayıs 
R.Evvel 

43-4 
19,29 
3,4'.') 

12 11 
16,IO 
19 29 
21 24 
22.i 
146 
219 

Şirket bu İ•feğe olmaz Jiye-
me::. Çünkü baz• yabancı 01ıu1. G i r e s u n 
lar için böyle özel vagonlar çıkar-
dığı olmuıtur. Hala da bu türlü Şarbaylığından: 
hususi damgalı arabalara raıtliyo- Giresunda teşkil edilen Bele-
ruz. • diye bandosu için mütehassıs bir 

Pek güç ba§arılacak. hatta ı muallime ihtiyaç vardır. Talip 
ba.,arılamıyacak kontrolların ya- olan şeraiti anlamak üzere Asma 
nm siperlerine • ıığınmaktanıa, 1 altı No. 44 Azmi Gürsoya acele 
d .. d J .x 1 as tanbul - 1936 1 ogru an 05ruya yaranın ası !müracaat etain. (2870) 
kendiaine hücum etmek clah'1 uy- .............. Iİil Doktor 
gun olmaz mı? Eser eski çağların en ünlü tarihçile • 

Çocuğu clü§Ünen direktörlüğe rinden PlUtark'm olup Haydar Rifat Hüseyin Usman 
yar 'ım hepimizin borcudur. Her tarafından tercüme edilmıştir. 

llcs clOfllnclüğünii söyliyerek ba 
derde ortalı olmn. 

S. Gezgin 

Fiati 40 kuruş 
Satıı yeri: VAKİT kütüphanesi 

İstanbul - Telefon: 24370 

Sabrlr Haseki haıtanesi dahiliye 
mütehanı11 

Ul~li LGtUf apartımaru saat 4 • 7 ~ 
kadar telefon: 22459 

Yeni Eserler 

Yasaların çatışması 

Yüksek İktisat ve Ticaret mektebi 
devletler hukuku prof esörU Bay dok
tor Suphi Nuri bu adla Hukuku husu
siye! düvel - lhtillfatı ka vanln üze
rinde bUyUk ve mükemmel bir telif 
vücuda getirmiı, eser mektep negri
yatı arasında bastırılmıştır. 

Kitap altı bölüme ayrılm13tır. Hu
kuka ait umuroiyatı teşkil eden ilk 
bölümden sonra ~u esaslı bahisler Uze
rinde duruluyor: Yurttaşlık prensiple
ri, yabancı ile yurttaşın farkları, yurt
taşlıktan çıkmak ve koğulmak, öz 
yurttaşlığa dönme, yurttaşlık yasala
nnm çatışması, yer tutma, yer alma; 
tek başına olarak yabancılar, ihtilil
fatı kavaninde bizim sistemimiz ve 
yasalanmız. Sonra tatbikat: Salihi
yet; en ince teferrUatile ahkamı şah
siye, geni§ ölçüde hukuk ıstılahların
dan toplanmış bir lugat bölümü, hu
kuku hususiyei düvel üzerinde Türk
çenin bu en son ve en derli toplu ese
rini tamamlamaktadır. 

(Yasaların çatışması) hukuk tale
besinin, hukuk adamlarının ve avu
katlann ve bu mevzuda malfunat edin
mek istiyenlerin belli başlı bir müra
caat yeri değerini alan, büyük bir ih
tiyacı karşılayan bir himmet eseridir. 
Müellifini kutlar, kitabın neşrini mem 
nuniyetle haber veririz. 

Kabir azabı 
Bay Ahmet Muhtar Yeğtaş orıJı

nal mevzular üzerinde yazan bir zat
tır. Gazetemizin okurları, mezarlıkla
rımızın ıslahı yolunda senelerle evvel 
bizde neşredilen fikirlerini unutmuş 

değildirler. Bay Ahmet Muhtar, bu 
adlı küçük eserinde bu mevzuu daha 
canlı müşahedelerle kuvvetlendirerek 
ortaya koyuyor: (Asri kabristanlarla 
kabir azabından kurtulmanın çaresi) 
kitabın özUdUr. Dirl diri gömUlenlen 
dair okunan satırJ:ır gömUlme İ!;l eri
nin ehemmiyetini olanca açıklığile gös 
terir. 

Sadık kral tarafından bu adama ti 
mlizik takımı gönderdi. Bu takımda bil 
şefin idaresi altr.ıda on iki kişi fllr,ı 
söylüyor, yirmi dört kişi keman çalı' 
yordu. Bundan başka bir metrdotell' 
beraber altı atçı yolladı. Nihayet daiJll' 
hizmetinde bulunmak ünre dört ıııU ' 
sahip memur etmişti. Kralın iradesi tJJf 
cibince bütün bu adamlar bir progr..,, 
dairesinde trakıı eğlendireceklerdi. 

İlk gün traks sabah uykusundan g'61' 
terini açar açmaz o kalabalık muıiki t1' 
kımı yanına girdi. 1ki saat şarkı çağırıl' 
dı. Her Uç dakikada bir defa bu şarki 1 

!arda şu nakarat tekrar ediliyordu: 
. Zatının liyakati nihayetsiz! 
Lutfu ve azameti hudutıuzl 

Ne kadar halinden 
Memnun olıa yeridir! 

Şarkılar bittikten sonra mUaahiptet' 
den biri söze başladı. Bu hitabe üç çef 
rek saat sürdU. Müsabip traks'da bıJ' 
lunmıyan ne kadar güzel vasıflar bat" 
ra gelirse hepsine malikmiş Kibi kenditi' 
ni methetti. Bu kaside bittikten ıoıır' 
1raks'ı musiki sesleri içinde sofra bat" 
na götürdüler. Yemek üç saat sürd0. 
!raks daha ağzını açarken baş müsaJıi, 
şöyle diyordu: 

- Evet, efendimizin hakki var!,, 
Ağzından dört kelime çıktıktan sofi' 

ra ikinci milaahip söze bıtlıyor ve: 

- Çok doğru! Çok doğru!,, 

Diye bağırıyordu. öteki iki musablf 
de iraks'ın söylediği kelimelerde bulıJ • 
na:-t, yahut aöyliyeceği sözlerde bulıstl' 
ması muhtemel olan gUzelliklerc, espri' 
tere karıı takdirler yağdınyorlardı. 'fi' 
mekten sonra yine ıarlatar •e musııd ' 
ler baslıyordu. 

traks ilk günUn bayte gec;ltinl ,tı 
hoı buldu. Knllar kralınm bu 1Ut'et1' 
kendisini taltif ettiğini düaündü. F~ 
ikinci günü bu şeylerde o kadar ıetafeC 
bulmadı. Oçü:ıcü ~ünü sıkıntı duyınlr 
başladı. 'Arkası var, 



~---

-
liazırlanan yeni orman kan~

nu layihasının esasları 
Orman işleri devletin ana siqaseti 

--------..-----· 7 - KURUN 26 MAYIS 1936 
,.... .. .. ......... '" ..................................= H 

ır·····ıj'arasız-·oo k tor--·-·ıı 
:ı :: 
·ı •• 

il KURUN hekimleri mektupla soru- il 
l~ lanlara da cevap vereceklerdir ~İ 
:: :ı 

1 :: :: 
H KURUN okuyuculımna yeni bir gen mütehassısı Bay Ali Mahir film SS 
=.·:. hizmett• bulunuyor.· Parasız -ua . k h ·.:,· •• .. ... alma ususunda da hastaya azami • 
ji yene.. tenziHi.t yapacak ve her türlü kolay- i_ • • alınıyor .: KURUN hekimleri İstanbul ve Us- lığı gösterecektir. :ı :: =; 
j~ küdar ve Kadıköy taraflarında hafta- RADYOLOJIK VE OPERATIK fı 

• l t i; da birer gün KURUN okuyuculanru MUAYENELER :1 

ıçıne 
-:n~rtra, (Hasust l\luhablrımizden) 
lak C!'Qi orınan kanunu layihasını mü-

t 1
. ere etmek üzere teşkil edilen muh. 

e ıt en .. . 
i ti . cumen, Zıraat Bakanının da 
h§"krakiıe toplanmıştır. Bu encümen, 
~. ihnetin orman kan unu layihasınrn 

tlltıstacelen müzakeresini ist emesi Ü· >:e • 
nı rıne t~şkil edilmişti. Hül< iım l't ye_ 
be liylhanın bu sene kanuniyet kes

ı 1ıtıesini istemektedir. 
:a~ Hem memleketi kısa bir zarnnnda 
gaçtandırmak hem de aeri kalan 

() ' ~-
" rırıanıarımızı koruyabil mek için, e\'. 
ela orman işlerini de,·letin nna sn a

seu · 1 k• ıç ne almak \'e on d.ı son n hü. 
.
11
1lll!te takip edeceği > m,~· k orman 1 

sıyaser 
ll° ıni ba~arabilmek hakkıı da ı; c · 
~ş salahiyet ,·ermek ic.ı be dcrdi Ye. 

111 
orman kanunu lfl\ iha"ı : ıe hu p;e 

ili~ 'k i · nu ·yasta yapılmış olu) or Or man 

1§lerı rnillet' eştirilmek sur~ ' ile de,·. 
etıeştiri!iyor. 
0RMANT,ARIN 1f( TISA1' SATl.4-

~\INDAKI nor,ır 

1 
Ziraat encümeninin ltlyiha}a ek. 

e<]··· 1~\ mucip sebepler mazı.ata'-ı or-
~an?arın iktis:tt ,.e c:anayi s:ı hal::rın. 
a <ıynad ğı büyült rolü tebarÜ7 Ptti. 

ren ma!Umatı muhtevi dir. 
~. mazbata da n aldığımız hazı 

J>arça ları aşağıda raldcttiktr n 'ion ra 1 
Yen· 1 d 1 ka nunun ana hatlarını teshit e. 
ft'e~fz: 

Ziraat enciimenf mazhata.c:ıında 
eıcuırıle fleniliyor ki: .. 
18 

..... Bugün dünyada sarfolunan 
, mtlyon ton ktlğı1ın ima! inr!c kul
Orıılan ma· delerin esası odundur. 
~" nıikt!?r kağıdı yapabi'mck için 
.~ - 55 milyon metre mikcihı oduna 
~ liyct: rardır. Her sene artar bir 
l arzda demlr traucrs yerine k11llanı. 
ban direklik kereste, kimııa ve taba. 
ette t'e oatlayıcı maddelt'r yapılma. 

4
'"da, arabacılık, nıobi11,·e, mnran • 

Oozluk h 1 .. 1.. • t al ı•e er ur u zrraa ııe sanat 
d etleri t·e en son olarak da yapılar. 
a Ve r:mımakta kullanılan kerc:!f<' re Od ' 

h ıın, ormanların ekonomideki e-
f'tn.mi!Jefini giistcrir. 

llergün çoğalmakta o!an dem 1r. 
llolları- d" ı . . . ' . boş .•• ız ve en us. rımız, ış.emıye 

lıuan madenlerimiz karşr.'frnda or-
1Pacınlttrımıza ne drrecc bir lı'ıumef rer. 
"1ek l~ım geleceği anlaşılır. 
1 Sekiz milııon hek'nr 'utan orman
ı arımtzda düzaiin "e dcramlı iş!er o. 
llraa Yarım milyon am 0 le1e re dola. 

:,ile 3ir kaç m ;l.lJon niifusa geçim 
u açılmrş ol<rcaktır. 

0 
8nndan başka gelerek harp!arda 

,:;:nlnrın ehenmıirıetl ger;en harp. 
1'a an daha yükaek sayılmaktadır .. 
1 YYare, tank, uzun menzilli top. 
fi";° ktır11 koyacak ve hareketlerini 
~rmlyecck rıas1talann başında or. 

ar gelir.,, 
ORMANLAR VE ZiRAAT 

1 Ornıanlanmızın ziraattekl kıymet
~: 8ayıJamıyacak kadar ~oktur. Or. 
Y knhk yerlerde -kuraklık korkusu 
ı: rfhfdfr. Yazrn serin, kışrn mU
n~~ •e az değişen iklim yaratır,. 
~tı ann topraklarını. taşlarını a. 
Yatalara indirmiyerek ovaların \'e su 

d klarının çakıl, taş ve çamurla 
0 1masrn .... kök ın onunc geçer. Ormanlar, 

rl leJ:'iıe toprağı gevşetmek ''e üze
ndeki .. 

ak ortU "<~ nebatları ile suyun 
na rna.~nnı :rava.,latmak -.uretile kay. 
.: ve düdenler yapar. Şiddetli yağ. 

rlar kar ısında vapraklarıvla ~i'ız 
ıe · - · · -

ç vaııtesini görerek sellere mevdan 
"erın . < ,.,. eı. Tiunlar sayr..sindl' ırmak n 
:. .. Ylar beslenir. 

ORiJIANLARIN J' ARIDATI 
NE KADARDIR? • 

Ziraat encümeni, memlt>ketimiz 
Ofll\anlarının geçirdiği durumu şu su
retıe hulba etmektedir• 

"O . 
h nnanlanmızrn genişliği, müte. 
-~sıslann tahminlerine gi;re ll'ekf~ 

Yon hektar kadardır. Dunu en 

aşağı yedi milyon hektar o'.arak ka- h.us. lL~i mahk<'me ve komıı;;yon ar t'Ş· g parasız muayene etmeye hazırdırlar. !., 
d b. h k d k' d k l d · · • Doktorlarımız tarafından muay· bul e er ve ır e tar a ı o un ser. ı ı. :: Bun an ıstıfade etmek ıçin sadece : 

\'etini en az 200 metre mikap hesap 5 - Devlet ormanlarından intifa g KURUN okuyucusu olmak ve net" yen günlerde yapılan muayenelerde h 
edersek, ormanlarımızın 1 milyar, ve otlatmak hwsuslannın kaldırılma. i; rettiğimiz kuponlan kesip biriktir- bazı radyolojik ve operatik mua. !j 
400 milyon metre mikap kıymi!tinde sı. g mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu- yenelere ihtiyaç hasıl olduğu görül· g 
senete malik olduğu anlaşılır. Bu 6 - Ormanların en çabuk usuller- ii ayene için yetecektir. mUt ve bu gibi hastalardan ii 
büyük sermayenin usulü dair~~inde le haritalarının almmast ve orman ii MUAYENE YERLERi Şişlideki Şifa Yurduna ve • !I 
· ı ·ı · h 1· .ı d }"'t e aı;; n-1 !'"'r\·etinin belli edilmesi. :.:. t ya Kadık6yünde Moda caddesinde HSI ı~ enı mesı a ınl!e C\' " e n .,a,.. - " stanbul için muayene yeri Kurun 
16 mı'l,·on J ı'ra ı'rad fT••tı'rme i lazım 7 - Tehlikeli \'aZİ''etler d.>ğura. g h 'd' 0 Röntken apartrmanında Röntken mU. :.1: ~ J "~ J idare anesı ır. kuyucularımız, Anka 
gell·ı·knn bugu"nku" orm.·ınlanmızdan cak ormanların koruma ormanı olarak H dd . d K . tehassrsı Bayan Saadet KSmilin mua !! " ra ca esın e urun ıdarchanesi ya- ·ı 
aldı.Yımız nıridat bu yekundan ~ok ilanı. ~~ nında "VAKiT" kUtUphanesine mü- yenehanesine müracaat edeceklere a- iı 
aşafr bulunmaktndır, 8 - Orman memurlarının meslek l ~~ racantla biriktirdikleri kuponlardan zamt tenzilat ve teshilat gösterilmesi li 

ı::: • t t' ı·ı 1 .. ? 000 000 bllgilerinı·n yu"kseltilmesi için bu mcs-
1 

•• =:. kararlaştınlmıştır: ancak bunun i. 11
1 . on ıs a ıs ı.< ere gore. - · • - yedisin' gösterdikleri takdirde ken• t 

hektar tutan de,·lct o · m:ınlarından leğin mekteplerine büyük ehemmİ)'d ı H dilerine bir vesika verilecek ve bu ve- çin 8nce idarehanemize yedi kupon ;! 
R m"n • ~afı' n 000 00 lı' ra ,.e lıı'r ,·erllmesı·. .:.: getirmek ve sag-lık servisimizden !f o " ) a "'• ''• sikayı alanlar pazartesi günleri öğ- • 
..... 1·ı.von h"'kf,"r ık orm.nn'arın tlan Bul- 9 - Eskt memurlar irin kurslnr =.·.i bu müesseselere hitaben bir tezkere~ i 
"' "' " l< • leden sonra saat 14 den yirmiye ka-

• t 9·0 000 ıı·r·l "'ene l ı ı'r mı'l arı iması. ··"·' d almak l§zımdrr. ..: garıs n n ,, • • • n - - l< dar kütüphanenin üstün e KURUN 
\'on hr!,t .ırlık ormnn n sahip bulunan 10 - Ağaçlamaya büyük bir Phem. E~ idarehanesinde doktorumuza kendi Doktorlarımız istiycnlerin tansi • !ı 
n nv) era 19 milyon Iİ "a ,·ar:d:ıt t<'min miyet \'erilmesi ı :: !erini muayene ettirebileceklerdir. yonuna da bakacakları gibi Belso · !I 
ettiği halde, lıizd!! <'rmflnlarımı7.dan 11 - Köy, şahıs \'e hükmi şahı..<J H DtCER YERLER ğukluğundan, kulak hı!c;tahklanndan 1 
"'e .c:Ic hazineye giren para yalnız tki ormanlarının şiddetli deYlet müraka- H şik!iyetleri olanların da temin edi • : 

:: • Üsküdar için muayene yeri Uı • •• 
ın i l \'on liradır. besi altına alınması. fi len mütehassıslar tarafından, sağlık !I 

il• küdarda Ahmediyede cenaze yanın • : 
on.~f.1Nl .. ARI llZIN ı:cJGlTNT\U Köylülerin ötedenberi ormanlarla ı. servisimizin vereceği vesika muka- : 

•c daki 20 numaralı evdir. Muayene gü- . ı VAZIYBTI olan alfıka ve faydalanmaları da dü. n· bilınde muayyen günlerde parasız :. 
E kiden "cibali miib:ı ha., sayılan şUnülerek orman civanndaki köylüle- li nü ve saati cumartesi günleri öğle- muayeneleri de kararlaştırılmıştır. ii 

\'e devlet tarafından miidahale hal- re devlet ormanlarından parsalar ay. 1~: den sonra 14 den yirmiye kadardır. MEKTUPLA DA SORABiLiR- ~·1 1 • Kadıköyünde muayene yeri Mü-
km hissiyatını tahrik eder mahiyette Tılması. : d kt T _ • SiNiZ ! 

d 1 . 1· Ormanlara Z'"rar vcrmı·,,,,cek ma- : hür arda 30 numaralı do "r ı...çon un ı "'Öriilcn ormanlarımıza ev etın a a. ,.. J.. I Gerek İstanbuld k d'ğ ~ 
h evidir. Muayene günU çatlamba, sa- 8 gere ı er 
kası 18;>6 tarilıindt> başla r. H iiküm- hallerde keçi elen başka diğer hap·an_ •! •ehirlerimizde bulunan KURUN ~ i,i 

ati 14 • 20 arasıdır. :ı ""' 
leri bugün haki olan orman ni:r.amna. ların otlatılması muvafık görülmek- iı· kuyurulan, yedi kupon göndererek, U 

1 
• Beyoğlunda muayene yeri Par • 

mesi de 186" tarihlidir. tedir. makkaprda tramvay durağında 133 ::ağlık bahisleri üzerinde istedikleri- ii 
Ziraat encümenine göre, ormnnla- Bundan başka uzak ve sarp ma. lı ni mektupla da sorabilirler. Yalnız !: 

numaralı Hasanbey apartrmarunda 2 •• 
lanmızın bugünkü ,·aziyeti ve bunb. hallerde bulunup da büyük tesisatın :

1
!. sorulacak ~eylerin arık olması, has _ :! inci katta rontgen mütehassısı ALt :ı :ı •ı 

rın ıslahı hakkındaki görii~ ve düşün- vücudunu icabettirecck ormanların ! t talık anlatılırsa duyulan ve go"ru"len =ı 
ıı MAH Rin muayenehanesidir. Bu • • 

celeri şu şekilde hüli\sa etmek kabil. hUkllml'tle birlikte milli sermayeli 1: arazın genicı bir şekilde anlatılması. ·.:. rada muayene giinü pazar, saati 14·18 :& 

dir: şirketler tarafından işlettirilmesi fa. iİ arasıdır. §İmdiye kadar gördüğil tedavi şe . U 
1 - Türkiye trmnnları harap e- sarruf hakları me,·kuf olan vakıf or. H killerinin de fzah edilmesi la9Tmdır. i.··

1
1 

•• • Kasımpaşada Postahane karşı • ~· 
dilmektedir. manlarının hususi ahkamına tabi o- :: d d k KURUN hekimi bu &orgulara KU • S! .. sında Trakya apartımanın a o tor •• 

2 - Ormanlar ortadan kaldırıhn. lup idareleri evkaf dairesinl', aşar ve i!
1 

RUN gazetesinde hususi bir su"tun • Si 
• Kirimi muaycnehancsidir. Muayene 

ca ıiraat 1e temelinden sarsıla<".akhr resimleri me\'kuf olan ormanlnrm ise H günU pazartesi, muayene saati 14-20 da cevap verecektir. ~j 
3 - Türkiye ormanlarını acıklı ha de\·lete aidiyeti, sahipli ormanlarla iİ arasıdır. KUPONLAR i: 

le koyan başlıca yanğınlar. tarln aç. hükmi şahıslara ait ormanların fda. !i i! 
·: Yukarıda icıaret edilen yerlere ya· Kuponların ne•n' dev"' ... edecek •i 

malarile beraber, hay\'anlar \'e hil- resi ve afaclandırılma mükellefiyeti i: :r :ı ""'.. • 5: 
hassa keçilerdir. hakkında d; hüküm!~r konulmuştur. i! zıh saatlerde KURUNun yedi ku • tir. Kupon biriktirmek için tarih sı• ili 

O 
H t •• ponu ile müracaat edecek okurlarımız rasına riayet etmeye zaruret yoktur. ı 4 - Sahillerde ve şehirlere yakın mer N Kos em ·• • • iE KURUN doktorları tarafından para· Yedi kupon gösteren her okuyucu ı 

yerlerdeki ormanlar bugün tamamile --------------- •• =ı 
harap bir haldedir. lstanbul Yedinci icra Memurltlğun- ii srz muayene edileceklerdir. bir kere muayene edilmek hakkını h 

5 _ Ormanların tasarruf vaziyeti d.an: :: RÖNTGEN iŞLERi kazanmış demektir. :i 
pek karışıktır. Neresi de\'letin, ne. Ncminli Uç ehlivukuf tarafnıdan iİ Yedi kupon karşılığında KURUN DiKKAT - Kuponlanmız her H 
desi eşhasın, neresi köylünün oldu- tamamına bin beş yüz lira kıymet tak si sağlık servisinden alınacak bir kart- gün birinci sayfamızda. gazetemizin ii 
ğu belli değildir. Uundan dolayı dir edilen lsta.nbulda Topkapı haricin- ~~ la müracaat edildiği takdirde rcmt- başlığı yanındadır. il 
orman halkça sahipsiz sa}'ı)arak ala. de Takecl Merkez efendi mahallesin- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::.smacıxaz: ......... ::. ...... ..._.. il : ... w:a z&:uaa:a 
bildiğine harap etlilmektedir. de Davutpaşa caddesinde eski 9 M •• h d • 

6 - Dugünkii teşkilatla ne orman ve 9 mükerrer yeni 79, 79/1 ._ U e n } S aran) y O r 
korunur ve ne de fenni surette işleti- numaralı tahminen 18088 met-
lebilir. ro murabbaında derununda dolap-

7 - Bütün de\'let teşkilatı orman. lan ve teferrüatmı havi iki adet 
lar i!;in kflfi clerecedc al!ikalandırıl- bostan kuyusu ve muhtelif e§cari 
mamıştır mUsmire ile Uç oda ve bir mutbah ve 

8 - Ormanların höyle tahribi de. teferrüatı saireyi havi bir kat bina 
vam ettik~e clıc;ardan kereste getir- ile ahır ve sala§ matbahı bulunan bos
mek mecburiyetinde kalınarak n ge. tanın 120 hisse itibarile kırk hissesi 
leceklere ağır bir yül< bırakılmı~ ola- açık artırmaya. vazcdilrni§ olduı:rundan 
cakbr. çar§amba tarihine mUsadif 117/936 

9 - Bugünkü malt kµclrrt tımıı mi günü saat 14 den 16 ya kadar dairede 
bir ağaçlandırmaya müsaJt deffildir. birinci arttırması icra edilecektir. 
Ayrıca bir ağaçlandırma mükellefi) e. Arttırma bedeli kıymeti muhanune
ti zaruridir. nenin %75 ini bulduğu takdirde miiş-

10 _ Orman memurları, ormanla- tcrisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi 
rın genişliğine göre pek az olmakla takdirde en son arttıranın taahhlidü 
beraber gördükleri müşkül vazifeye baki kalmak üzere arttırma 15 gün 

müddetle temdit edilerek 16171936 nazaran maaşları pek azdır. Diğer 
taraftan bunların eline pek büyük bir tarihine müsadif perşembe gUnU saat 
servet emanet edilmektedir. 14 den 16 ya kadar keza dairemizde 

Memleketin müdafaa.<;ında mühim yapılacak ikinci açık artt1rmasında 
artt1rma bedeli kıymeti muhammeue

vazif e gören ormanların tahribinden 
nin o/c 75 ini bulmadığı takdirde satı!} 

memleketimiz büyük zarnr'ar görebi. 2280 numaralı kanun ahkamına tcvfi-

lir. kan geri bırakılır. Satış peşindir. Art-
ORftl AN iŞLERi NASIL DUZEI,. tırmaya iştirak etmek istiyenlerin 

TILEBILIR? kıymeti muhammenenin %7 buçuk 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
inhisarlar ldareıi merkez ve mülhakat teşkilatında çalıştırılmak 

üzere mühendis ve fen memuru alınacaktır. 
Mühendis: 
1 - Makine, maden ve Nafia mühendisi olmak üzere dokuz 

mühendis alınacaktır. 
2 - Taliplerin diplomalı mühendis olmalerı. 
3 - Askerliklerini ifa etmİ§ bulunmaları. 
4 - Memur olabilmek için lazım gelen evsaf ve veıaiki haiz bu· 

lunmaları 9arttır. 

Fen memurları: 
1 - Nafia Fen mektebinden veya buna muadil Avrupa fen mek· 

tebinden mezun olmak. 
2 - Askerliğini yapmıt bulunmak. 
3 - Asgari üç ıene inşaat ve su itlerinde tecrübe görmü~ olmalC 

tarttır. 

isteklilerden mühendislere tecrübelerine ve tayin edilecekleri ma· 
halle göre 150 - 250 lira arasında ve fen memurlarına 100 - 150 
lira arasında ücret verilecektir. 

Taliplerin nihayet 5 - 6 - 936 tarihine kadar bir istida ve 
vesikaları ile birlikt~ bizzat, bu kat'iyen mümkün olamadığı takdir
de yazı ile Galata Ömer Ahit hanı üçüncü katta inhisarlar Umum 
Müdürlüğü Hususi Kaleın Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazım· 

dır. (2700) 

Hükumet bu zararlan önlemEl< nisbetindc pey nkçesi veya milli bir 
için şu te,'birlerin alınma'-ınr 7.nruri bankanın teminat mektubunu hamil 
görmektedir !d bu tedbirler yeni or • bulunmaları lüzımdrr. Hakları tapu 
man la);hasının kahulil ile kanunileş. sicil1i ile sabit olm.ıyan ipotekli nla-
Urilm~ o!ncaktır: cakluda diğer alikndaranın ve irti- ~~~~~~~~~-~~---~--~~~~~~~------~ 

1 - Korunma için çok şiddetli hü- fak hakkı sahiplerinin bu ihakluını 
kümlerin konması. ve hususile faiz ve masarife dair olanı 

2 - Devlet işletmesinin esaslastı- iddialarını evrakı müsbitelerile bir-! 
rılması , .e ayrı bir rermayf' ,·e mu;1a. likte ilan tarihinden itibaren nihayet 
sebe ile km·vetlendirilmesl 20 gün zarfında birlikte dairemize! 

3 - Ormanlann mülhak bir büt- bildirmeleri lflZirndır. Aksi takdirde 
<;e ile ldnresi haklan tapu sicilli ile sabit olmıyan-

.f - Orman hu :fotlnrTntn n htcıın·. lar satış bedelinin paylaıımasından 

ruflarının belJi edilmesi, bunun için hariç kalırlar. Müterakim vergi ten-

vırı)·e zı ıye en m teve ıt e ı - ~ .......... • • •••• ••• ....................... . • . tan 'f' d Ü }l' bel d ' -·••""'""•ı•ı•ı••aozı•••ı•-•-••""-:r:•••~ 

ye rusumu ve vakıf icaresi bedeli mü·!! Dr. Mehmet Ali · 
zayededen tenzil olunur. Yirmi sene- g . .. :• 
ıik vakıf icaresi tefviz bedeli müşte- :: Bevlıge mutehassısı :i 
riye aittir. Daha fazla malumat almak ii Köprübaşı Eminönü han Tel: 21915Ü 
istiyenlcr 0 /61936 tarihinden itibaren a:::::::::::::::::::m:::::::::.-===·====• 
herkesin görebilmesi için dairede açık atla mezk\ı.r dosyada mevcut vesaiki 
bulundurulacak arttırma şartnamcsile görebilecekleri füın olunur. ı 

03312629 numaralı dosyaya müraca- (V. No. 16231) 
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Mevduat içın elverışli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 
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1 
Senelik muhammen Muvakkat 

kirası teminatı 

Zin'dankapİda Ahı Çelebi mahalle 6İnde 46 No. 
dükkan. 60 4,40 
Kantarcılarda Kepenekçi Sinan so kağında 12 No. 
Kepenekçi Sinan medresesinin 12 No. odası. 24 1 80 
Üsküdarda Bağlarbaşı maha!lesin de 4 No. lu Fe-
ridun ağa kütüphanesi. 24 1180 
Köprüde Köprü altının Haliç cihetinde 10/ 29 No. oda. 240 ıa 

Zeyrekte Çinili hamam yanında Hacı Kasnn ağa 
mektebi arsasında 2 No. lu baraka. 12 0,90 
Süleymaniyede 13 No. lu Şemseddin Molla Gürani 
medresesi. 72 
Çarşı kapıda Hüseyin ağa maha!le sinde Yeniçeriler 
So. 42 No. lu ula medresesi. 420 
Sultanahmet İshak paşa mahalle ıinde 35/ 13 No. 
imrahor Ali ağa mektebi. 48 

Kapah çarşıda Kazazlar sokak 44/ 46 No. dükkan. 24 
Köprüde Köprünün Haliç cihetin deki 13/ 33 No. 
oda. 180 
Büyük çarşıda BJ.t pazarında Çad ırcılar sokağında 
190/ 192 No. dükkan. 

Kabataşta Karakol sokağında su liazne yeri. 

120 

210 

5,40 

31,50 

360 

1.80 

13 50 

9 

15,75 
Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı olan mahaller 

teslim tarihinden itibaren 937 veya 937 - 939 seneleri mayısı sonu
na kadar kiraya verilmek üzere a yrı ayrı açık arttırmaya konulmuş
tur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya gir
mek istiyenler hizalarında gösteril en muvakkat teminat makbuz ve
ya mektubile beraber 27 mayıs 93 6 çarşamba günü saat 15 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (1) (2532) 

1 
Devlet Demiryollorı -ve Limanları işletme>. -

.-. ~ .. ? .. • • ••• : • • •• '•. , .. .. ',_.·, .... ~ 

" .. · · Umum ·idaresi ilanları , .' :·:- :;ı . ' ~ . . ' .. 1 
Şebekemiz üzerinde işliyen sür 'at, yolcu ve muhtelit trenlerin 

vakti hareket saatleri; Alsancak - Eğirdir kısmı hariç; 1 haziran 
936 gününden itibaren dcğiştirilec ektir. Yeni vakti hareket cetvel
leri istasyonlarımıza asılmıştır. Daha fazla malumat için istasyonlara 
müracaat edilmesi. (1145) (2858) 

Beyoğlu. 3 füıcü Sulh Hukuk Hd-ı 
kimliğinden.: 

Mahkemen.fa 361159 sayılı dosya
sile Y a.sef Kazes tarafından Beşiktaş
ta Has fırın caddesinde Yakup ağa 
apartımanm 4 sayılı dairesinde mu
kim iken ha.ten oturduğu yeri bilin
miyen Naznn zimmetinde alacağı olan 
120 lira hakkındaki davanın duruş

masında verilen senetlerdeki imzası 

inkarr halinde istiktap yapılacağı ve 

lstanbul Yedinci icra Dairesinden: 

Bir borçtan dolayı haciz altına alı
nan Delahi markalı 1117 numaralı 

otomobil ikinci açık arttırma suretile 
paraya çevrilmesine karar verilmiş 

ve satış 28151936 perşembe glinü saat 
8,30-9,30 kadar Taksimde Fiat gara
jında satılacağından talip olanların 

gösterilen mahalde memuruna müra
caat etmesi ilan olunur. 

(V. No. 16230) 
mahkemeye gelmediği takdirde müs- -------------
tenkif addolunacağma dair muamele
li gıyap kararmm 20 gtin fasıla ile 
ilanen tebliğine karar verilmiş ve mu
hakemııa 1716/936 saat ona bırakılmış 
olduğundan ittirazla işbu gün ve sa-

atte mahkemeye gelmediği takdirde 
vakiaları kabul etmiş sayılacağı mu
ameleli gıyap kararı tebliğ makamı

na kaim _glmak üzere ilan olunur. 
(V. No. 16227) 
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TEMi 

2 T.L.SINDAN iTfBAl)EN 
, . , 

t--.101 ıSTIKLAL 'CAD.-IZAHAT 

o 

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

Eyüp icra Memurluğundan: \ Ankara Valiliğinden: 
Bir borçun temini istifa~ı için.~~~ (20751) lira bedelli Ankara Merkez kazası 1936 mali yılı tafl 

ciz altına alınan 1 adet dort gozlu kfun, tuğla ve saire resminin bir seneliği kapalı zarf usulü ile arttır"' 
mermerli konsol, 1 adet gardorop, 1 k ıl 

maya çı ar mıştır. 
adet sedir hahsr, 2 adet dıvar halısı, 
bir adet gardorop, 1 adet yazıhane, İhale 1 haziran 936 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi eJJ"' 

1 adet üç kişilik kanape, 1 adet köşe cü.meninde yapılacaktır. ti 
perdesi eşyaların Balatta Balat çarşı- Talipler (1556) lira (33) kuruşluk muvaldcat teminatlarile itiba 
smda 3161936 tarihine müsadif çar- mali vesikalarını ve tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikalatJ 
şamba günü saat 10 dan 12 ye kadar arttırma eksiltme ve ihale kanunu hükümleri dairesinde saat 14 d• 
açık arttırma suretile paraya çevrile kadar Daimi Encümen Reisliğine vermeleri lazımdır. 

ceğindcn talip olanların yüzde iki bu- Şartnameler parasız olarak Ankara Hususi Muhasebe Direktörlii"' 
çuk dellaliye müşteriye ait olmak üze- ğünde dağıtılacakhr. (2706) 

re mahallinde hazır bulunmaları ilA.n -----------------------------
olunur. 

(V. No. 16234) 
Sahibi: ASIM US - VAKIT Matbaa-' 
Negriyat DirektörU: Refik A. SeveııP 


