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hazırlıyor 6800- 1 
MAYIS toruna kendini parasız muaye • f 

· 840 
1936 ne ettirebilir. i 

• 

(YaZTsı 2 inci Say1fada) ** . ..... ~.:.~!.~~ .. : .. ~~-~~-~~.:.!.~!. .... i 
........ ...._._ __________ ..,.,__ ____ _..._,_.,.,... .. .,.....,_. __________ ....., ... ______ ._._. ____ ...... ._.._ ... _.._. ................. .__...,.._.. ... .__..n_._.. .............. _.. ........ .,...._. ... ._.._..,__.. 

' 'Her şeyden Önce kendi varlığımıza güveniyoruz!,, 
Bütçe müzakeresi esnasında Şükrü Saracoğ- D • k - •• ı ·· k h • 
hı'nun dış siyasamız hakkındaki mühim sözleri ı tator u cep esı 
''Emniyet meselemizin hal/olunaca-

ğına imanımız kat 'idir ! ,, 
Kamutayda Adliye, Maarif ve Sıhhiye 

Zecri tedbirler kalkmazsa llalya 
bununla karşı koyacakmış! 

'Kara bulut, qani /Vegüs 
-· 

vekilleri izahatta bulundular Mussolini'nin hazırlandığı anlaş-
maya mani mi olacak? 

Hakkımızı ve 
emniyetimizi 
temin için 
lferşeqden önce kendi 
t1a,.tığımıza 

dal/anıyoruz 
ti 1>ıkaıı-adan telef onla, ba§mttharri
?lıızden: 

1 Zecri tedbirlerin şiddetlendirilmesi 
Almanyadan alınacak vaade ·bağlı/ 

Londra, 26 (A. 

A.) - Siyasi ma • 
hafil, halihazırda bü 
yilk Britanya ile ec• 
nebi devletler ve bil 
hassa Fransa arasın• 
da yapılmakta olan 
milzakerelerin zec -
ri teclbirlerin kaldı • 
nlması ile beraber 
ayni zamanda Mil -
!etler Cemiyetinin 

8 ugün Hariciye Vekaleti vekili 
Şükrü Saracoğlu; Kamutayda 

nı. Hariciye Vekaleti biltçesinin 
tıı~k.~r~sine başlanılması münasebe
i ... .' hukfımetin dış siyasası hakkında 
-...uıat verdi. 

1~u izahatı şu suretle hülasa edebi-

Dı~ mycısamız ve Adliye hakktnaa MaôriJ htikkuıda Kamutayda izahatta 
izahatta bulunan Hariciye Vekalet oo- bıılvncm Maari/ Vekili Baflet .Ankan 
kili ve Adliye Vekili Şükrü Saracoğlu 

beka ve otoritesini 
muhafaza etmeft İ•· 
tibdaf eylemekte oı. 
duğunu beyan et • 
mektedirler. 

'( 'l'ürkiyenin dış siyasası sulhçudur. 
o!''tın ve uzak hiç bir devletle ifade 
n llnabılir bir güna ihtilafımız yoktur. 
~Ununla beraber, arsıulusal ahval o • • 
çı~ı~e~ir ki her gün harp lehlikesi Alacaklarını ıslıyor 
oı abılır. Onun için, Akdenize sahil 
l> ~n devletler arasında bir emniyet 
~ tı ~apılmasım iltizam ediyoruz. An 
l'"k, boyle bir pakt sadece bir kaç bil· 
ıtk devlet arasında yapılmak isteni· 

l'Se kafi olmaz. 
b Boğaz\.iı.rın tahkimi için hükumetçe 
t::lıYan teşebbüs alakalı devletler ta
ttı. 1ndan çok iyi bir surette karştlan
l~~ır. liaziranın son haftası içinde 
to ıçreae, bu iş için bir konferansın 
Planınası ihtimali kuvvetlidir. 

llo ŞUkrü Saracoğlunun izahatından 
la~ta ~öz alan Hüsnü Kitapçı (Muğ
le bu ızabatı taınaınilc tasvip etmek
led~raber memleketin emniyetine ait 
l'i} ırierin bir gün evvel neticelendi-

ınesı lüzumundan bahsetti. 
(Af btğer söz alanlardan Berç Türker 
işı ~On) da arsıulusal konferanslardaj 

1/tın derhal bitirilmediğini, bugünkü 
t:~ daima gelecek tarihlere bırakıla-

başka şehirlerde yeni toplantılar 
ASIM US 

Vaşington, 26 (A.A.) - Hariciye 
nezareti, 15 haziran vadesinin hulftlü 
münasebetile Amcrikaya borçlu 13 
devlete gönderilecek notanm tanzimini 
dün akşam ikmal etmiştir. 

Borçluların başında İngiltere bu
lunmaktadır. Bu defa ödiyeceği mik
tar, 85 milyon dolardır. Tcdahülde 
kalmış olan borçları ise 583 milyon 
dolara baliğ bulunmaktadır. 

tngiltereden sonra Fransa gelmek
tedir. Şimdi ödemesi lazım gelen para 
miktarı, 75 ve mütedahil borçlarının 
yekunu 250 milyon dolardır. 

İngiltere ve Fransadan sonra Le
histan, Belçika, Çekoslovakya, Eston
ya Macaristan, İtalya, Letonya, Ro
manya, Yugc:>slavya, Litvanya ve Fin
landiya gelmektedir. 

Hariciye nezareti, Finlandiyamn 
her vadede borcunu ödemekte kusur 
etmemiıJ yegane memleket olduğunu 

........._ (Sonıı Sa. ! Sü. 4) kaydetmektedir. 
--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

''Hafta tatili . t. ' ıs ıyoruz.,, ,, 
lstanbul berberlerinin senelerden beri 

berem illeti gibi uzayan bir derdi var!,, 

" 
lat ..-.. 
li:~\td berberler cemiyetinin meb'usla ra birer mektup göndererek hafta tati. 
tu~" ~~cburt yapılmasını istediklerini yazmııtık. Cemiyetin &önderdiği mek • 

u dordüncü sayfamızda bulacaksınız 

Kamutaydaki Sıhhiye ve içtimai Mu
avenet müzakeresi esnasında izahat 

DUn 8tted~n ioıt 
ra "'Bay Eden 
Fra:ısız sefiri Bay 
Corbin arasındaki 

görüşmenin mev • 
zuunu zecri tedbir • 
ler meselesi ile Mil 
'Sonu Sa. 6 Sü. 1) 

B. Eden Fransız elçisi B. Clark ve hariciye ıdretm 
Van Sitarla beraber. 

Flllstlnde vazljet git· 
tikçe şlddetlenlyorı 

veren Sıhhiye Veldli Refik Saydam . . 

Ankata, 26 <!~lefonla~ -. B?.gün lngiliz aileleri polis ffiUhafazaSına alındı 
Kamutayda Harıcıye Vekaletı butçe. . , 
sinin müzakeresi esnasında Hariciye Kudüs, 26 {A. 
Vekalet Vekili Şükrü Sarac;oğlu, dış A.) - Fifü;tinin 
siyasa hakkındaki izahatında şöyle her tarafında kar. 
demiştir: · gaşahklar devam 

"Biz, sulhun istikrarını ve ulu- .... etmektedir. Mem-
sal emniyetin fili \'e hakiki olmasını leketin birçok yer. 
iltizam ediyoruz. Bu maksatla kom. lerinde bombalar 
şularımızl;ı tefrik edilmeksizin iyi atılmış ve bu yUz-

• (Sonu: Sa. ! Sü. 1) den telgraf hafla. 

Burdur'a ilk tren 
dün vardı 

Burdur, 26 (KURUN) - İnşa
sı biten hat üzerinde ilk tren şeh
rimir.e bugün saat 15 de geldi. Halk 
bUyUk bir Bevinç içindedir. Binler- , 
ce kiıJi istasyonda, şehrin şimdiye 

~
kadar görmediği bir bayramı heye- ı 
canla kutluluyor. . 

J 

. ····---······-······································· 
Türkçeye 

Tercüme edilemiyen 

Kitap .• 
Nefis bir hıkô.ge 

Yazan : Sa it Faik 
(Dördüncü sayıfamızda) 

................. ·-·········· .. ························· 

Filistinde Arapları isyana teşrıik edrn 
ları nümayişler arbedt.> şeklini almış 
ve askerler, nümayiş('.ileri dağ;tmak 

için silah kullanmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

rı ve bilha.'Wl .Fi-
listin - Mısır teL 
graf telleri .kesil
miştir. 

Polisin taras. 
sut ve nezaretine 
rağmen yollarda 
kafilelere karşı ta 
arruzlar devam 
etmektedir Rir~k 
şehirlerde Arapla-

bir imam. . rın yapmrş olduk. 
Bu arbedeler. h;lhn"-c:;a Nabluıı ve 

Akkadn pek kanh olmuştur. Akkl
da Araplardan iki ki~inln ötmiiş ve 

(Sonu Sa. 6 Sü. 1) 

Almanya deniz anlaşma
larını da bozacak mı? 

Sovyetler Ballıkta Almanya ile 
musavi olmak istiyorlar 

(Yazısı 6 sncı aayıfadal 
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"Emniyet meselemizin lıalloiunaca- lngiltere yeni bir ask 
ğına imanımız kat'idir !,, teşkilat haLo~d~~!~X.~~ally 

K t d Adi. M .f S hh. Hakkımızı ve 1 dm bildirdiğine göre, tngmı b amu ay a ıye, aarı ve 1 ıye . . . . ti yakın zamanda bir. milli • • • 1 emnıyetımızı kuvveti teşkil edecektır. Ce vekıllerı ızahatta bulundu ar . . . çarpışın~~ olanlar bu suretle 

(Vat11anı ı ıncideJ } 
münasebetteyiz ve onlarla meydanda 
\e ifade edilebilir bir ihtilifımız yok-

unsurlardadır. Temennı edilir ki( 
her gün zayıf yerleri bir az daha tak. 
viye bularak bizzat kendisini bekliyen 
tarihi vazifeyi ifa edebilecek bir hale 

ninin yüzde sekseni tasdik edilen bir 
sulh hakimimizin de bulunduğu, be§ ha
kimlik mümtaz sınıfına ahndıklanm, 

terfi listesine giren diğerleri için de 
rüçhan hakkı kabul edildiğini söyledi. 

tur. 
''Arsıulusal havanın bnlanıklıfın

dan endişe ediyoruz. Bu görüş ve 
anlayış içinde kendimizi müdafaa et. 
mek ,·esaitini ihmal etmemek !:lzım 

olduğu kanaatinde olmamız tabii bir 
şeydir. Bunun kadar tabii olan di
ğer bir şey de mıntakavi veya umu. 
mi, kollektif emniyet ve tecavı1z et
memek ve teca\'ÜZÜn .aleyhinde bu. 
Junmak, Türkiyenin siyaseti olması
dır. Kadim dostluklanmızda ve pakt 
miikellefiyetlerimizde yalnız tedafüi 
mana bulunması ondandır. 

"BİL zannediyoruz ki, yeni bir 
emniyet zımanı iç.in Akdeniz devlet. 
leri arasında bir anlaşma, elzem şart
lardan biridir. Böyle bir anlaşmanm 
yalnız büyük devletler arasmda vu. 
kuu kati olacağını zannetmek, geçir
mekte olduğumuz hadiselerden hiç 
ders almamış olmak demektir. 

BOCAZLARIN TAHKiMi 
MESELESi 

•Bfiyük Meclisin malumudur kt, 
en mühim meselemiz, bugün arsıulu. 
sal masa üstündedir. Boğazlardan 

bahsediyorum. Mevcut mukavelenin 
temeUeri.ni kaybettiğini alakadarlara 
izah ederek müzakereye davet etmiş
tik. Muhatap devletlf~rin hepsi mU.. 
zakereyi kabul cevabını verdiler. Tek
lifimiz bütün dünyada, hatta umumt 
·iyasette birbirinden ayn zanno
lunan kutuplarda bile fyi karşılanmış
tır. 

"'Esas olarak kendim.izi sağlam 
hakl::ı.ra dayadığımız anlaşılmış ve u. 
sul olarak beşeriyet normal ve dofru 
, oldırn büyük bir emniyet meselesl
nln lia t J'l1 sannı verme"'k 1lfzumttmJ 
hisst•tmiştir. 

<'umoriyet hUk6meti bugilnlerde 
h"zirnnın son haftam için lmrrentn 
~iiul bir kösesini müzakere yeri ola. 
r"' t"' 1if etmek niyetindedir. Mutat 
"' ''" lwo;ıu..,i ve nim resmt temasJan
m•.,. hih·le hir toplantının umumi f(le 

ı·af 4 " ""~un olacağını zannettinniştlr. 

"Me.cıelenin esası olan Ttirkiyenin 
entniyeti davasınm ha11olanacağma 

inanımız katidir.,, 
Şükr8 Saraçoğlunan ha fzahatm. 

dan sonra söz alan Hüsni Kitapçı 
(l\luğla) Türkün medeni olduğuna 
ve bunun için daima sulhçu karak
terde olduğunu, fakat btltUn dün
yanın bu emele dofru yürümediği 
için, daima da hazırlıklı bulunduğu
nu 8'Sy1emiştfr. 

Berç Türker (Afyon) Bofazlar 
meselesinin, konferanslarda ldet ol. 
doğu üzere, sürüncemede bırakılma
masının teminini istemiş, Emin Sa. 
zak (Eskişehir) de Milletler Cemiye
tinin, İtalyan - Habeş meselesi ile, 
iktidarsızlığının meydana çıktığını 
ipret etmiştir. 

Tekrar söz alan Saraçoğlu, ba mil. 
talialara karşı da şunlan söylemiş
tir: 

"Esklşehirin muhterem mebusu 
Emin Sazak pekala bilir ki, hiç bir 
uzviyet doğduğu gün mütekamil bir 
uzviyet içinde bulunmaz. 

lfJler mahluk gibi Cemiyeti Ak. 
vam da buhranlar geçirecek, krizler 
geçirecek, fakat her geçen dersten 
her geçen hadiseden ibret alacak, ve 
nobanlannı peyderpey ikmal ede ede 
temenni ettiğimiz iyi ve kadir mahluk 
belki vficut bulacaktır. Bir mahlu
kun her hangi bir uzviyetinin iyi fşle. 
memesi veya tekftmUJ derecesine var
maması onu yetistirenlerin, onu ye. 
tiştfnnekten ve biiviltmekten vaz g~
meleri demek deıfüdir Cemiveti Ak. 
vam vardır. Gave~ bt>şerivf'tin hu-
7ur. sl!kfin. refah ve s111l1 irlnde ca. 

lı~mısıdır. Bıı huzur, siikQn ve sulh 
rPfah it.inde vacııtmak ve va~tmak fs
fiven lm !11""11'\lc. kAfi rl11rec~tfp te. 
'kamftl etınl<ı; hf.,. vn7'.fvette tlefflse. 
kmnır sacJece şeklfnde delildir. tTz. 
viyetlerlnde ve bünyesini teşkil eden 

bir an evv~I vasıl olsun. 
"Yalnız Büyük Meclisiniz pek ala 

bilir ki. biz henüz daha tekamül dev
resi geçiren bir mahlOka kati olarak 
raptı ümit t>tmiş \'C hiitün akihet1eri 
oradan bekUyen bir millet ve hüktl. 
met değiliz. (Bravo sesleri, alkış

lar) Kendi tedbirimb:i bir taraftan 
kendimiz alıyoruz. Diğer taraftan 
insani ve büyük bir makinenin tees. 
süs edebilmesi icin elimizden geldiği 
kadar yardım ediyoruz. 

"Bur.adan söyledi~im sözler. BU
yük Meclisin o yardımlarmdan birisi 
telakki edilmek lazım gelir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) 

Vekilin bu izahatını müteakip fa. 
sılların okunmasına ge<"ilmiş ve nış 
işleri bütçesi 3,195,790 lira olarak ka
bul olunmuştur. 

Emniyeti Umumige 
bütçesinin müzakeresi 

Emniyeti umumiye bütçesi.-ıin mü -
zakeresi esnasında söz alan Berç Tür • 
ker (Afyon), Turgut Türkoğlu (Ma • 
nisil) mn dünkü telmihlerine temas e -
derek hafızası kuvvetli olmadığı için 
sözlerini kağıt üzerinden okuyacağın • 
dan bahisle heyetin buna müsaadesini 
istedi ve sözleri eülümseme uyandır • 
dı. 

Berç Türker jandarma ve polis ma -
aılanmn azlığından bahsederek arttı • 
nlmaaıhı, tamire muhtaç karakollann, 
tefti§ olunarak tamir edilmesini temen
ni etti. 

Dahiliye vekili cevap vererek jan • 
darmatann maa_p deiil mllkellef olduk 
lannr, polis maaşlarının da bütçe:ıin im 
kim nisbetinde arttınlacağını söyledi. 

Sıhhil}e Vekilimizin 
mühim sözleri 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekale
ti bütçesinin müzakeresi münasebetile 
sıhhiye vekili Refik Saydam dünkü ceı. 
sede Hüsnü Kitapçı (Muğla) :un te • 
mas ettiği hükf1met tabipliklerinin nok
sanlığının bir hakikat olduğunu, bunun 
ihtiyacı kal"§ılıyacak kadar doktor ol • 
mamasından ileri ıcldiğini, bunu önle • 
mek için Ankarada ikinci bir tıp fa • 
kültesi kurulması için hazırlanan layi
hanın batvekilete verildiğini, mektep • 
ten çıkacak doktorlann askerlik stajla
nru kazalarda yapmalan hususunun, bu 
meseleleri tetkik etmek üzere baıveki
lct mlistepnnm batkanlığmda toplanan 
milateprlar komisyonunda tetkik olu • 
nacağını, memlekette altıdan fazla ço -
cuklu 30000 aile bulunduğunu, bunlar. 
dan 20.000 nin mtihtaç bir vaziyette bu· 
lunduğunu, bunlara elliter liralık yar • 
dmı yapılsa 10 milyon lira tutacağını, 
ancak maliye vekili muvafakat ederse 
bunlardan milvazene ve buhran vergi • 
si alınmaması teklifine kendisinin mem 
nuniyetle ittirak edeceğini söyledi. 

Sırn İçöz (Yozgat) bekarlardan 
vergi alıp çok çocuklulara verilmesini 
teklif etti. 

Bundan sonra sıhhiye vekaleti büt • 
çesi kabul edilerek adliye bütçesinin 
müzakeresine geçildi. 

Adlige Vekilimiz izahat . 
verıgor 

Şükrü Saraçoğlu, adliye vekili sı -
fatile, adliye hakkında izahatte bulun2-
rak hakiml~r kanununun tatbikinden 
sonra elde edilen iyi neticeleri anlattı. 
Vekilin izahatına göre, kanunun tatb~
kine başlanılmasından sonra sür'at ba -
kımından ceza davalarında yüzde do • 
kuz, hukuk davalarında yüzde yirmi 
nisbetinde az"lıs kaydedilmiştir. P.h
liyet sahasında da mem:ıuniyet verici' 
neticeler elde edilmiştir. 

Adlive vek11i tı<Szterine devam ede • 
rek. 1300 hakimin terfi listesine alrn • 
dıfmı, bunlann lclnde bir senede Til • 
yet ettiği 4900 davadan temyize gide -

Terfi levhasına ah:ımıyanlar için ht
kimlik kapısının ebediyyen kapanaca -
ğını beyan eden ŞilkrU Saraçoğlu ceza 
evlerine geçti. Bunların teessür uyan • 
dmcı vaziyetlerini açıkça anlattıkan so:ı 
ra bir program dahilinde mahpusların 

hapisanelerden cemiyete müfit olarak 
çıkmalanmn bu cümleden olarak gek• 
cek sene, imrah'da olduğu gibi Edir -
nede mahpusların bazı sanayi işlerile, 
ispartada da halıcılıkla uğraşmalarmı:ı 

temin edileceğini, suçlu çocukların dev 
Jet fabrikalarında çahştmlarak ıslah e
dileceklerini söyfedi. 
lCRA 1ŞLER1 DE DÜZELTİLECEK 

Adliye Vekili icra işlerine geçerek 
bu işlerin yolunda gitmediğini tees
süfle tekrarlıyarak gelecek sene bu iş
lerin de ıslahına çalışılacağını temin 
etti. 

Saracoğlu ceza ve ceza usullerile 
meşhut cürUmler kanunlarmm Kamu
taya verildiğini, avukatlar ve merkez 
teşkili.tı kanunlarının da verilmek U
r.ere olduğunu söyliyerek sözlerine 
göyle nihayet verdi: 1 

"Hedefimiz Türk ordusu gibi Türk 
adliyesini de memleketin ruhu haline 
koymaktır.,, 

Adliye Vekilinin bu sözlerini Ka
mutay sürekli alkıglarla ka.rgıladı. 
SUÇLU ÇOCUKLAR İÇİN ISLAH

HANELER İSTENİYOR 
Vekilin sözlerinden sonra Esma 

(C-eyhan) suçlu çocuklar için hususi 
yerler, ıslahhaneler açılması temenni
sile biten bayanatında çocuklarm ig
ledikleri suçlardan mes'ul tutulmama 
lan 1Azım. gelecefinl uzunca anlattı 
ve sözleri çole 8.lkı§landi. 

Adliye Vekili cevap vererek Veki
letin suçlu çocuklar için açılan yerleri 
tetkik etmek bere bir bayan hakimin 
Avrupaya gönderildiğini, alınacak ra
porlara göre icap eden teşkilatın ya
pılacağını söyledi. 

Bundan sonra, ŞUkrU Saracoğlu, 

bir suale cevap vererek, İstanbul adli
ye binasının inpsma baglanılmasmm 
bir hafta meselesi olduğunu ilave etti. 

Maarif bütçesinin 
müzakeresinde 

Adliye bütçesinin mUzakereslnden 
sonra Kamutay on beş dakikalık bir 
tatil yaptı ve tekrar celse açılarak 

maarif bütçesinin müzakeresine ba.şla
mldı. 

Söz alanlardan Berç Türker Ana
dolunun bazı köşelerinde mektep ol
mamasına karşı ne gibi tedbirler alın
dığını sordu. 

fstemat ÖZdamar (Eskişehir) ec
nebi mekteplerinde tilrkçeye daha faz 
la ehemmiyet verilmesini, muallimle
rinin itina ile seçilmesini temenni etti. 

Söz alanlardan Tilrkan ilk mektep 
programlarının tadile muhtaç olduğu
nu, dördüncü ve beşinci sınıflarda oku 
tulan derslerin çok yüklü olduğunu, 

bu yüzden orta mektebe geçenlerin uğ
radıkları güçlükleri anlattı. Mektep 
müdür ve hocalarının ders dışında 
talebenin terbiyesi ile uğraşmıya im
kan bulamamalarının terbiyevi mah
zurlarını izah ederek köy hocalarının 
her sene merkezde açılacak kurslarla 
seviyelerinin yükseltilmesini istedi ve 
hususi mekteplerin daha sıkı bir mu
rakabe altında bulundurulmasını te
menni ett. 

Diğer söz alanlardan Mithat (Ay
dın) müzelerde kullanılan mürekkep
lere itina edilmemesi yilzUnden, İstik
lal savaşında esir edilen Yunan ba.şku 
mandanının kılıcı üwrindeki tarihi 
imzaların okunmaz bir hale geldiğini 
işaret etti ve Veka:etin bu cihetler 
ehemmiyet vermesi temennisinde bu
lundu. 

Bundan IODra Ziya Gevher. Htlmı\t 
Kitapçı, AkagUndUz söz aldılar. 1 

MAARiF VEKİLl.NtN İZAHATI 
Maarif Vekili Saffet Arıkan ceva-l 

hında bilhassa eöyle dedi: 

temın ıçın renin mudafaasma yardım ed 
lerdir. Harbiye bakanlığı bu 
dafaa kuvvetini, iki sen~denbell 
cut olan krallık müdafaa ku""9d 
kiHitmı genişleterek vücuda 
cektir. Bu teşkilat harp esn 

(Vaıyam 1 inridei 
yapıldığını, Boğazlar meselesinin ise 
böyle tehirlere asla tahammülü olma
dığını işaret ederek şayet bu mesele
yi tetkik edecek olan konferansta böy 
le bir tehir meyli görülecek olursa 
emniyet zarureti ile icap eden tedbir
leri almak için serbest olacağımızın 

konferansa bildirilmesi lftzım geldiği
ni söylemiştir. 

İtalyanın Habeşistam ilhakından 
sonra AkdenizdP hasıl olan emniyet
sizlik artmış olduğundan İngiltere, 
Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye, Yu· 
nanistan ve Yugoslavya arasmda bir 
Akdeniz paktı yapmak fikri Avrupa 
gazetelerini işgal etmektedir. İngilte
re böyle umumi mah,iyctte bir Akde
niz paktına taraftar olduğu halde son 
günlerde bazı haberler Roma muhitin
de böyle bir paktın sadece İngiltere, 
Fransa ve İtalya arasında yapılması 
iltizam edildiğini bildirmektedir. Bu 
itibarla, ŞükrU Saracoğlunun bir kaç 
büyük devlet arasındaki bir Akdeniz 
paktının kifi olmadığı şeklindeki ifa
desi mühim, ve aksi istikamette çıkan 
3ayialara karşı bir cevap teşkil edecek 
mahiyettedir. 

Hariciye Veklleti vekili ikinci de
fa kürsüye çıkarak, irat edilen sual
lere cevap verirken Milletler cemiye
tine karşı memleketimizin durumunu 
tebarüz ettirmiş ve şöyle demiştir: 

"Milletler cemiyeti henüz uzviyeti 

Maarif meselesinin hangi cephelerde 
mütalea edildiğini anlatarak bunun ilk 
planında vatandata verilecek bilgi ve 
onu takiben bu bilginin hangi muallim 
tarafından verileceği işi ve daha sonra 
da mektep açılması işi geldiğini itaret 
ederek bugün için nüfusu umumiyenin 
yüzde 12 sinin ilk tahsil çağında olarak 
kabul edildiği takdirde ilk tahsil ça • 
ğında 1,850,000 çocuk bulunduğu, bu
na kal"§ı şehir, kasaba ve köylerde 658 
bin çocuk okumakta bulunduğunu söy-ı 
lemi§ ve demiştir ki: 

"Görülüyor ki hıu mevcut hakikaten 
okuması lazım gelen mevcudun üçte b". 
ridir. Bunu kaaaba ve köye taksim ede
cek olursak takriben 370 bini köy okul. 
lannda, 310 bini de tehir mekteplerinde 
okumaktadırlar. Biz köylerimizi nüfusu 
umumiyezimin yüzde 75 i kabul eder • 
ıek görülür ki, tehirlerde okuma ça • 
ğında bulunan çocuklar yüzde 68 dir. 
Köylerde ise ancak yüzde 25 i okumak. 
tadır. Hakiki durum ve realite budur.,, 

ORDUMUZ BiR MEKTEPTiR! 
Sözlerine devam ederek köylerimizin 

nüfus inkisamını anlatan, bunların mu • 
allim ve mektep ihtiyacını karşılamak • 
taki güçlükleri tebarüz ettiren Saffet 
Arıkan, demiştir ki: 

"Muhterem arkadaılar, dütündüğü -
müz ıudur: Bugün batta kahraınan or
dumuz bütün memlekete fBmİI ve bat • 
lannda binlerce zabiti olan bir mektep.. 
tir. Bahuıuı harf inkılabından sonra or. 
duda okuma yazma bilenlerin mikcan 
yüzde 90 ı geçmiştir. Hele küçük za -
bitlik yapmıt olanlar bugün köylerde 
milken.nelen muallimlik yapmaktadır • 
lar. Bu ıon aylar zarfında bu iıle ala • 
kadar olan a&Mlatlarnmz Ankara civr
nnda 8, 10 köy gezdiler. Buralarda öy
le elemanlara raıt gelmiılerdir ki bun • 
lar orduda küçük zabitlik yapm1f, oku. 
mak, yazmak öfremnitlerdir. Bunlar 
köylerin~ çocuklan batlanna toplıya • 
rak kendilerine okuyup yazmayı öğı-e' • 
mektedirlet" '" 

ÇiFT TEDRiSAT USULU 
Saffet Arıkan, biı kısım talebe. 

nin mecburen açıkta bırakıldığını e
spf1e bildirdikten sonra hoca.1111z mek. 
tep açmaktan bir fayda gelmiye..c;:eğine 
ı~aret etmis ve sözüne devam ederek 
demistir ki: 

va müdafaaası vazifesiyle 
memleketlerde mühim işler 
zifesini üzerlne almış bulunuy 

MAC DON ALD İSTİFA MI ED 
Londra, 26 (A.A.) - Devle& 

si konseyi başkanı B. 
Donald, dün akşam yaptığı bil' 
natta istifa edeceği hakkındaki 
alarm doğru olmadığını bildi 

tamam olmamışsa da arsıul 
teşekkül halindedir. Bu te§ek 
be§ meselesinde vazifesini ken 
beklenen şelcilde yapamanuşscı 
cemiyetten ziyade onu teşkil e 
surların zaafında aramak daha 
dur. Bugün bir Milletler cemiyfd 
dır. Fakat henüz teşekkülü 
lanmamış olduğundan bir o• 
onım tekemmülüne çalışmak bfr 
fedir. 

Bununla beraber, Türkiye 
ne ait olan iş1erde biıtün iimidı.I 
letler cemiyetine bağlamış da 
Kendi hak'/cımızı ve emniyetim"' 
min için hcrşeyden evvel kendi 
ğımıza istinat ediyoruz.,, 

Kamutay azası tarafından 
alkı§lanan bu sözleri izah etın_, 
hiç bir kelime ilavesine hacet 

AS'M 

ti talimiyesinden 
yoruz. 

"4, 5 ,.e 6 sınıflı ilk 
mektepleri mezunlarından 
dört sene iyi sicil almış, m 
olmuş muallimlerimiı için bir 
han açmak istiyoruz. Bu \pttj!t 
ziran sonlarında yapılacaktır. 

velce vilayetlerden aldığımız m• 
ta göre, takriben 1200 kadar h 
işe namzettir. Biz bunları il• 
neticesinde kaç kişi muvaffak 
bunlardan ehliyetname almak 
leri ehliyetname kısmına ayıra 
Jstemiven leri de bir ~üme.cıtr fc;ftl 
zi terbiye enstitüsUde kursa 
tutacağız. Bunlar da burada 
enstitüsünden çıkanlar gibi m 
ye tabi tutulacaklardır. Bu 
her sene 250 - 300. belki daı.t 
la ne miimkün olursa attle y 
mek suretile orta mekteplerin 
cını kım;;ılamnğa ça l•sacağrz. 

"Pnive~iteve S?el.fnce: ıukft 
rın da tt>mas ettik'eri S?ihi Pnf 
nin mühim nok..~anı hu cıene ıutVJll 
baknnımn:rn llitf edPc0 ;;; mnnı~,. ... 
fa.h~iı;at•n kapanacak olan hf'n' 
dir. nu DntvP.rsitenin t-n miihhwt 
lerinde11 lttrtsi de hn~ht,.el0r 111 

sidir. M"vcut bastan,.le'"d"Jcf 
adedi 1 tOl e hali'? o fan tıp t:ı '" 
kUi gelmiyor. Alacağımız ta 
la Gureba. Ha~eki ,.,. Cerrahp'!~ 
tanelerinrfe yapa<"ai!ımız pav,·o" 
Tc:ıtanhı11 hac;tanoleri,,ıt.n fakribtl' 
yatak itıdns etmiş olacaitız.,, 

Saffet Arıkan, handan ı::onrtl 
ğer bazı mebusların işaret e+ 
noktalar hakkında da mukni 1 
ita .-tmiş ve sözüne nihayet ve 

Bundan sonra Maarif bHtçe.4' 
mutavca kabul olunmuştur. 

ANKARANIN iMAR BUTC 
Bugün Kamutavda b8t~ "' 

resine başlanılmadan evvel /. 
imarının umumi mtivazeneye al 
sma dair olan bUtre enctimenl 
tası miizakere edildi. 

Ziya Gevher EtfU (Çarı• 

Ank<ıra imar işlerinin umumi 
ye alınmasına ısrar etti. BurıG 

rine Dahflfye Vekili SUkrft Kadi 
kara imı\T mUdiirlüğUnUn bir "' 
daha mülhak hOtr.e ile ida~f"f 
7.nmunu ve favdnlannı anl• 
bütr.,. mıt~hdRmnın k.nhnlftnfl 

Mazbata kabul edOdl 1J1J 

"Bu ı;enP hunut' fcin h1dduimuz 
usul çift teılriı:rat vaı>maktır. Yani. 
üğ1eden ene~ ~ e~!•dea. sonra dör! 
saat o'tatmaıc ;,,qnn nm oK••rar "'"" 
zın der~ Q!tRH flört qnattir Ru ~Uf"f. 
it> hem c;ı111f1an ~zaltmalc h"M rte 
mektep binalanndan ve mektep heye-

tlıı~tro. ıdfmrtlk "~hi1i••e. fi' 

at ve «'m11ivetl 11m11mfvt' hlitrele 
zakere edilerek kabul edildi. / 



E LI 

Şehirde gezintiler 
~- - __ ,,____ - __..... 

Kilqos'un tek derdi 
var : }'ol ! Balkan deniz seyrüselerleri 

''Yolsuzluk... kelimesini duyunca 
tüylerimiz örperir. Fakat işte 

biz de "Yolsuz ,, uz! ,, 

Kilyos yolundan 

"Kilyos,, a dair ilk ya
=mı4:: evvelki giinkü sa
yımızda çıkmı§h. 

Kiıyosta bir köylü dert yanıyordu: 
, ··- Bir insan hırsızlık yapıyor 
li'lrolsuz adam,, diyoruz. işinde tenbel

k Yapıyor "yolsuz,, ediliyor. Her fe
:ndalık yapan "yolsuz,, oluyor. Bir yer

e "y 1 uz1 i . . o s uk,, kelimesini duyduk mu 
d!:ırnız .ürperiyor. Fakat bize; Sarıyer
~n kılyosa kadar tepelerin ardında 
~~~?~nüz köylülere, "yolsuz,, denir. 

0Ytirnuzün telefonu var. İstediğiniz 
Ye:rıe konuşabilirsiniz. Yolda, en kıy
metli eşyanızı unutabilirsiniz. Kaybet
nıenize imkan yoktur. Unuttuğunuz 
Yerin en yakın köyü eşyanızı muhaf a
ıa etmiştir. 

i Etrafınıza bakınız.. Her taraf ye
e l, her taraf çiçek kokuyor. lstiyo
;uı ki İstanbullular buralara gelsin
er, bu yollardan geçip Kilyosta eğlen

' ·~~ler .. Hem biz kazanalım, hem onlar 
gün geçirmiş olsunlar.. Fakat yolsu
ıuz.,, 

Rilyoslular Sarıyerle plaj arasında 
otobUs işletiyorlar. Haziran ayında 
~dört kişilik iki otobüs işliyecek. 

ıyerden plfıja adam başına 25 ku
~ alınacak.. Otobüsçüler, yoldan, 

olsuzluktan şikayet ediyorlar ... 

Çok Sanyer Kilyos yolu, muhakkak ki 

1 bUyük bir emekle yapılmıştır. He
ı:JoI kenarlarına. dikilen ve büyük 
f'd nıamıa muhafaza edilmekte olan 
~kanlar, bir kaç yıl sonra yeşil yap
g larne bu uzun yolu tamamile göl
~etıdireceklerdir. Fakat yol, gün geç 

bir görünüı 

rum. Fakat lstanbulu İstanbulluya 

tanıtmak ve lstanbulluyu lstanbulda 
külfetsiz eğlendirebilmek gUzel yerlere 
vasıtalar temin etmek ve en nihayet 
bozulmağa başlıyan yolları tamir et
tirmekle olur. 

lstanbuldan Kilyosa otomobille gi
dip gelmek yirmi yedi lira tutuyor. 
Buraya gidecekler bir kaç kuruş da 
sarfederlerse, bu, gezme değil israf 
olur. Ve buna da pek nadir kimselerin 
bütçesi müsaittir. Tekrar etmekten 
kendimi alamıyorum: Kilyos yolunun 
bozulan kısımları az bir himmetle ta
rnir edilirse bu plaj köyU güzel lstan
bula güzel bir yer daha kazandırmış 
olacaktır. 

Niyazi Alamet Okan 

MATBUAT ALF.MINDEKI 
HADiSE 

Romancı Mahmut Yesari'nin Re
simli Perşembe mecmuasında "bir 
hiciv denemesi,, başlığı ile ve Naci 
Sadullah imzasile çıkan bir yazıdan 
dolayı :Matbuat cemiyeti haysiyet di
vanına müracaat ettiğini, yazının mu
harriri cemiyette aza olmadığı için 
yazıyı basan mecmuanın sahibi Semih 
Lfılfi'dcn şikayette bulunduğunu yaz
mı~tık. Muharrir Naci Sadullah dün 
gazetemize bir mektup göndermiştir, 
diyor ki: 

"Mahmut Yesari'nin şahsile hiç 
bir mfüıasebeti o1mıyan o yazıma ken
disini muhatap samşını büyük bir 
hayretle karşıladtmj tesadilf bizi kar
şılaştırmakta geciktiği içindir ki bıt 
hayreti gazeteniz uasıtasile if adelcş
tirmek ihtiyacım duyuyorum.,, 

Çe bozulmaktadır. Otomobille ya
~ saatte geçilen yol boyunda dikil
y ıg fidanlara dikkat etilin. Bir tek 
~~ncı ~1 dokunmamış .. Bir an önce Barselon panayırı 
len~esı için bütün köy elinden ge- 30 Mayısta arılacak olan Bareslon 

1 Yapıyor. :ıı 
ki panayırına Türkiyenin de i§tirak et-

fu lyos yolundaki virajların çoklu· mesi için müracaat edilmi§tir. Arsıu
k bir kusur olmakla beraber, yu- lusal mahiyette olmakla beraber nü
ı:rda da söylediğim gibi yol §Ukran- mune panayırı manzarası verilmek is
l' a~nıJacak bir emekle ba12arılmıştır. tenen bu panayıra iştirak edecek olan
l'tıi • ız bozulmakta olan kısımların ta- lara Ticaret odası istenen malumatı 
k !'inde vakit geçirilirse, Kilyos bir vermektedir. Panayırda bilhassa men 
eaıayıı .s~nra. tekrar unutulacak ve sucat, kimya, demir, elektrik, gıda ve 
bant 1 ~bı bu §irin plaj sahilleri ya- zirai maddeler, inşaat, deri, kağıt, mo-

dıkenlcrle sarılacaktır. , Ra-- da pavyonları bulunacaktır. 
bU~'yer yolunda hususi bir otomo- --------------
1•.:ı Yanında duran bir dostuma rast- ı ı '"'inn.: Gelenler, Qldenler 

-M'qaııab dedim... ALMAN TiCARET HEYETi 
SözUınu tanuımıatmadı: 
- N Tilrk-Alman yeni ticaret muka-

(..,) . e münasebet dedi. Otomobil su · ıırketi direktörünün.. bak karı- velesini imzalamış olan Alman ticaret 
bı~ ~ağ çiçekleri topluyorlar. Aman delegeleri Ankara.dan Izmire geçmiş
b..~~er, buraya gelinceye kadar mü- lerdi. Diln şehrimize gelıniglerdir. 
ı;-raız aöylüyoruın, elli yerde indi- 1zmire gitmiş olan Alman büyUk el
bir ç Çe~e çeke bittiler. Bir yeşillik, çisi Bay Keller de şehrimize dönmüş 

çiçeklık gördüler mi: bulunuyor. 
bttı- Ooob .. Ne şirin, ne güzel! Diye Alman ticaret heyeti yarınki pcr· 

Yorlar. şembe gUnU memleketine dönecektir. 

- Denıek beğeniyorlar?. 
~ Ne ~!yorsun.. Her adrmda de
kadar bi~. guzellik, ben yer yüzünde bu 
bağı guzeı manzaraların birbirine 
~ §eklini görmedim .. diyor. 

8oftra Yere kadar vapurla geldikten 
Ve~l'nri beş kuruş otobüs parası 
?.etaı;bu buralara gelmek istemiyecek 

nu pek nadir bulunur sanıyo-

Bankada hesabı olan yurttaş he
sabın serden her günkü tıuarrufa
trnı bekliyor ve çoğalmak istiyor. 
Onu her gün dü,ün ve arttırmayı 

vazife edin. 

Uluıal ekonomi vej 
arthrma kuruma 

Konferans yarın Ticaret Odasında toplanıyor 

Kadro geldi 
J 

Yarın ticaret odasında toplanacak 
, olan Balkan deni?. scyrüseferleri kon
feransına i§tirak edecek Romen, 
Yunan ve Yugoslav murahhasları gel

Arazi ve bina vergileri miştir. 
için bir toplantı Yugoslav Dış bakanlığı iktisat iş-

leri mütehassısı B. Slavko Smsçeviç, 
Arazi ve bina vergisi işlerinin önü

mUzdeki haziran başından itibaren 
hususi idare bütçesine devredilmesine 
karar verilmiştir. 

Diln bu mesele etrafında görüşmek 
üzere ilbaylıkta ilbay muavini Hüdai
nin başkanlığı altında bir toplantı ya
pılmıştır. Toplantıda yeni teşkilfıtın 
ne §ekilde tatbik edileceği görüşül

müştür. Hususi idarenin bu kısımla
rında çalışmak üzere 286 memur ma
liyeden hususi idare kadrosuna veril-

miştir. Bu memurların adlarını bildiren 
kadro da Bakanlıktan gelmiştir. 

Bir iki gUne kadar kendilerine teb
ligat yapılacaktır. 

ARAZ1 TAHRlR1 İÇİN 

Bir hazirandan itibaren ba§lıyacak 
olan arazi tahrir işinde çalışmak Ü?.C· 

re on iki komisyonun faaliyetine lil
zum görülmüştiir. On iki komisyon
dan her birinin başında bir reis bulu
nacak ve komisyonlar şehrimizdeki 

dokuz kazada arazi tahrir işile meş

gul olacaklardır. 

Mülhakatta arazi tahrir işini köy 
muhtarları idare edecektir. 

ANKARA MEMURLAR 
KOOPERATiFi 

Kooperatif.in geçen yılki faaliyetile 
eski zararlarını kapatarak bu yıl so
nunda temettU verecek hale geldiği 

ortaklarına bildirilmiştir. 

Kooperatü ilik _prensiplerine sadık 
kalmak ve diğer kooperatiflere de bir 
örnek olmak istiyen §İrket sene niha
yetinde tahakkuk edecek muamele 
farklannı (temettUlerini) esas muka
velenamesinin 18 inci maddesine tev
fikan yarısı sermaye ve diğer yansı 

alış veriş nisbeti üzerinden ortakları
na dağıtacaktır. 

Ristum muamelesini tanzim için 
bir istihlak cüzdanı ihdas edilmiştir. 
Ortakların yapacağı her nevi mllba
yaat bu cUzdanlara kaydolunacaktır. 

YENi VAPURLAR iÇIN 

Deniz yolları idaresinin yaptıraca
ğı vapurlar için yeniden müzakereler
de bulunmak üzere Felemenk vapur 
tezglhlan mümessillerinden müteşek
kil bir grup şehrimize gelmiş ve te
maslara başlamıştır. Bir iki gün evvel 
Ankaraya görüşmek tizere gittiğini 
bildirdiğimiz Alman grupu dönmilş, 

fakat bu grup bir netice elde edeme
miştir. 

ARASTA ARAŞT~;RMALARI 
iLERLiYOR 

Sultanahmet Arasta sokağındaki 
eski eserler ara§tırmasına devam edil
mekt~dir. Profesör Bakster hafriyatın 
genişletilmesi için Müzeler direktörlü
ğü yoliyle belediyeye baş vurarak o 
civarın Ahırkapıya kndar istimlaki 
lazım geldiğini yeniden ileri sürmüş: 
tür. Belediye idaresi bu dileği dikka
te alarak tahkikata başlamıştır. Ya
kmda bir toplantı yapılarak yeni bir 
karar verilecektir. 

ve Vapurculuk §irketi başkanı B. Sti
ephe Knejevlç dün sehrimize gelmiş
tir. Bugün de Yugoslavya dış bakan
lığı müst~arı B. Nikodye Yovanoviç 
gelecektir. 

Yunanlı delegeler Pire limanı ku
mandanı B. Bazil lskarpctis'in başkan 
lığı altındadır. 

Yunanlı delegelerin umumi heyete 
verilmek Uzere bir hususi proje hazır
lamış oldukları söylenmektedir. 

Konferansa Türk delegesi riyaset 
edecektir. Türkiye bükfımeti İktisat 
bakanlığını temsilen deniz talimat ge
nel direktörü Bay Ayet ile ecnebi de
niz şirketleri müdürü bay Behçet Ce
mal şehrimize gelmiş bulunuyor. 

HARiÇTEN LiSE BiTiRME 
iMTiHANINA GiRECEK 

• OLANLAR 
Hariçten lise bitirme .imtınanına 

girmek için baş vuranları bazı lise di
rektörlerinin askerlik ehliyetnarnele
ri olmadığı için imtihanlara kabul et
medikleri kültür direktörlüğü tarafın
dan haber alınmıştır. 

Yapılan tahkikat neticesinde bu 
vaziyetin doğru olduğu görülmüştür. 
Fakat kültür bakanlığı hariçten lise 
bitirme imtihnnma girmek istiyenlc
rin askeri durumlarını tetkik ederek 
ona göre imtihana almmnlan hakkın
da emir verdiğinden tekrar lise direk
törleri tarafından ehliyetname isten
mesine lüzum görülmemiştir. Bu du
rum, bütün lise direktörlerine bildiril
miştir. 

BiR iLACA 20 BiN LiRA 
VERiLECEK 

Mısır Ziraat cemiyeti, pamuk zira
atine zarar veren haşerelerle şiddetle 
mücadeleye knrar vermiş ve büyük bir 
müsabaka açmıştır. Müsabaka, pamuk 
yapraklarına zarar veren böceği öldü
recek bir ilaç k~fetmektir. Bu ilacı 
kcşf edene 20 bin Mısır lirası mükafat 
verilecektir. 

iSTiMLAK EDiLECEK 
BiNALAR 

lki sene kadar evvel Eminönü ile 
Eyüp arasındaki yolu açmak için bu 
yol üzerindeki binaları istimlak etme
ğe karar veren belediye, bütün çalış
malarına rağmen istimHi.ki temin ede
memiştir. 

Bilindiği üzere binaların istimlak 
şekli bir komisyon marifetile yapıla
caktı. Komisyon her binaya bir fiyat 
takdir edecek, mal sahibi bu takdire 
itiraz ettiği surette istimlflk pazarlık 
üzerinden yapılacak yahut mahkeme 
itiraz işini bir hal suretine bağhya

caktı. Fakat belediye parasızlık yü
zünden istimltlki yapamamıştır. O
nun için, şimdilik Prost'un fikrini sor
mıya ve şehircilik mütehassısısnın 

vereceği direktiflerle istimlaki yeni 
bir şekil üzerinden yapmıya karar ver
miştir. 1stimlfık edilecek binaların ade 
di bine varmaktadır. 

Kittir itleri 

Ermeni lisesinde 
Direktör ~arafgan 

azledildi 
Galatadaki Getronogan ermeni lise-

sinde bir bomba bulunduğu yazılmı§· 
tı. Bomba işi zabıta tarafından tahkik 
edildiği gibi kültür direktörlüğü tara
f mdan da okul teftiş edilmiş ve okul 
direktörli bay Sarafyan'm direktör
IUkten azline karar verilmiştir. 

Universitede imtihanlar 
Üniversitede bugünden itibaren 

imtihanlara başlanacaktır. lmtihanlar 
on beş hazirana kadar sürecektir. 

Dk imtihan bugün Tıb fakültesin
de yapılacaktır. 

KAPANAN LİSELERiN TALE
BELERİ - Kapanan Türk lisesi ve 
Ameli hayat okullarından ikmale ka
lan talebelerin ikmal imtihanları Per
tevniyal lisesinde yapılacaktır. 

ESKi LiMAN ŞiRKETi BiNASI· 
NIN MOZAYEDESJ UZATILDI 

Eski Liman şirketi tasfiye heyeti 
dün Liman hanında toplanmış, Liman 
hanının satılması işini konuşmuştur. 

Malfun olduğu üzere Liman banma ilk 
mUzayedede verilen fiyat az görül
müş, müzayede müddeti uzatılmıştı. 
Bu binayı satın almağa karar veren 
ticaret odası binaya 103.500 lira ver
miş. Dünkü toplantıda bu fiyat da az 
görülerek müzayede müddeti 15 gtin 
daha uzatılmıştır. 

HAZiNE TAHViLLERiNiN 
ôDENMESINE BAŞLANIYOR 

Cumhuriyet Merkez bankası, hazi
ne tahvillerinin umumi ödenmesine 
pazartesi gününden itibaren balıya

caktır. Ödenecek kuponlar Merkeı: 
bankası tarafından şu §ekilde tevdi ve 
taksim edilmiştir: llk hazine kuponu 
olan 832 müvazenei umumiye kanunu
nun yüzde beş ve yüzde 1ki faizli tah
villerinin dört numaralı kuponları 

mülga Seyrüsefain idaresi borçlarına 
karşılık olarak çıkarılan hazine tah
villerinin üç numaralı kuponları, 1934 
de gene müvazenei umumiye kanunu
nun 11 inci maddesine göre çıkarılan 
yüzde beş faizli hazine tahvillerinin 
iki numaralı kuponları ve 2808 numa
ralı kanuna uygun olarak çıkarılan 

yUzde beş faizli hazine tahvillerinin 
bir numaralı kuponları. 

DIŞ BAKANIMIZIN DON 
KABUL ETTIGI ELÇiLER 

Şehrimizde bulunan Dış bakanı· 
mız, İngiliz elçisi Sir Pcrsi Loren, A· 
mcrika elçisi B. Mek Murrey, ve Ja
pon elçisi B. Togu Gava'yı kabul et
miştir. 

iTFAiYE KONGRESi 

Haziran ayı içinde Viyanada top
lanacak arsıulusal itfaiye kongresine 
şehrimiz de davet edilmiştir. Yakında 
bir toplantı yapılarak buraya kimin 
gönderileceği kararlaştırılacaktır. İt
faiye kongresine gönderilecek kimse 
ayni zamanda A\TUpa itfaiye teşkilA· 
tı etrafında da tetkikler yapacaktır. 

Arazi ve bina vergisi itleri iç:n dün ilbaylıkta bir toplantı yapıfmııtrr.Birinci re•im bu toplantıda alınnu 
ıtır. ikinci fotoğrafta bir ıeyahatfilmi ~evirmek üzere ıehrimize gelen sinemacıları görüyoraunıu. 
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Birlsi firak yaptırıyordu. Halis ke-ı 
tenden bir beyaz papyon kravat almış 
onu düşünüyordu. Fakat bu düşünce
nin yanıbaşında, bulanık bir fon ha
linde terbiye sistemlerinin çatıları, 

parmaklıkları - seyyar fotoğrafçıların 
bayram yerlerinde çıkarttıkları f o
toğrafların fonu gibi - muşamba üs
tüne resmedilmiş bir bahçe, bir uzak 
köşk, bir şehrin yangın kulesi, bir va-
purun küpeştesi, bir tayyare vuzuh
suzluğile duruyordu. Bu çok eski ma
nada güzel bir Burjuva çocuğu idi. 
Şişmandı, yanakla.rı tombul ve kırmı
zı idi. llim ve terbiye, sistem ve ede
bıyat kafasında resimler çiziyor; mü
temadi bir Natürmort sergisi içinde 

düşünüyordu. Niçin bir çocuk gibi gü
lüyor; niçin dişlerinin kenarında ve 
penbe ağzının içinde tükrüktcn şeffaf 
balonlar pedagojisini bu kadar açıkça 
ifşa ediyordu? 

Bir masanın başında idiler. Üçü 
de orada.. Bütün isteklerin sustuğu 
;re-\'1 • •• 15Ve ız ıırın, tll5)"fiUyaıi A.l-

nan kadınlarının, havai, tatlı Fransız 
·ocul;larmın içinde tahsil etmişlerdi. 

\'e bu pastahaneyi belki de hatırala-

Yazan: Sait Faik 

seler gülmekten başka hiç bir şey dü
şünmüyordu. Bu çocuk, tercüme ede
cekleri kitabın ismini bilmiyor. Neden 
bahsettiğini bir kelime ile sölese an
laşılmıyacak. Fakat mesele anlaşılıp 
anlaşılmamasında değildir. O halde 
bahsettikleri ve tercüme edecekleri 
eser ne idi? Bu suale şöyle bir cevap 
verilebilir: 

"- İşin içinde beş yüz lira \'ardı,, 
Bu isim tercüme edecekleri kita

bın adı da olabilir. Pastahaneye kaş
ları yukarda, suratı bir gayri tabii 
zevkle boyalı, süslü, ilk beşeri ve tabii 
manaları uçmakla beraber, yerine ze
ka, moda ve kadınlık çok şeyler bı

rakınış - İnsanın tabii arzularını de
ğil, anormal hislerini ayaklandıran 

genç bir kadın girdi. Güzeldi. Güzelli
ğin ne olduğunu bilmiyenler için ha
rikulade idi. İnsan bu kızın yılan vü
cudünil bir saniyede yere yıkmak için 
ayaklar.mak, ve birdenbire bir denize 
girmek için soyunmak ister. Ve sonra 
O denize, O deniz i~in'in ihtirW3SlZ Sa
kin mayiliğine kart§raış ve suyun üs
tüne, sadik hislerden uzaklaşIDiş gibi 
çıkar. Ve "Disiplin kitabı bu kız için 
tercüme edilebilir. O zaman eli-

mı tazelediği için tercih ediyorlardı. mizde kılıç, bir sur üstünde düşman 
Ortada oturan esmer bir adamdı. gemilerine karşı birer donkişot kesile

· ..,mazını kıhp abdestini tazeledikten bilirdik. Dördümüz de tercüme edile
sonra dinsizlik hakkında bir konfe-
ı ~.s \'Crmiye hazırlanıyor gibi bir 
h1li vardı. Sözlerini tartarak söylü
yorclı.:. Ve mütemadiyen yazmak, ko
nuştuklarını ve bu saniyede düşün

düklerini kaydetmek, vermek istediği 
eseri bir saniyede verebilmek, herşeyi 
evvelden birer birer hazırlamak ve 
birdenbire vermek istiyordu. Zanne
derim dimağında muhavereler vardı. 

Muhakkak kafasında bir kitap yazı
lıyordu. 

cek kitabın parasına bakan pastaha
nenin ve modemizmin güzel kızma 

karşı döndük. 
Şişman, genç pedagoji alimi esmer 

Entelektüel'e döndü: 
- Ver kitabı, dedi. Ben tercüme 

edeyim. 
Abdest aldıktan sonra dinsizlik 

hakkında konferans 
Eseyist: 

verecek esmer 

- Nasıl veririm, kitap ve fikir be
nim. Sen tercüme et. Fakat paranın 
yarısı benim olsun ve istersen arkadaş 
sana yardım etsin. 

Genç edebiyatçı: 

Hafta tatili 
istiyorlar 

Bir haydutluk 
On sekiz ve sekiz yaş/a. 

lstanbul berberler cemiyetinin d "k . k k 
mebuslara birer mektup yollıyarv.k rın a l ı ızı açırmışlar 
halta tatilinin mecburi yapılmasını Ankara, 26 (A.A.) - Aldığ•.'TılZ 
istediklerini yaznuştık. Berberler ce- malumata göre, Eğirdirin Kesme kö· 
miyeti bu mektupta ezcümle şöyle yünden Ef ecanh Kad1 r oğlu Abdul. 
demektedir: lah ve muhtar Mustafanın oğlu ile 

"lstanbul berberlerinin seneler. Yanık Hüseyin, Çukurca köyünden 
den beri ,·erem illeti gibi uzıyan ve 1 Ali oğlu Osman, Kalın oğlu Mehmet, 
hiç bir tedbir ,.e tedaviye mazhar ola- Hasan onba;;;ı oğlu Mehmet, Sırrı oğ
madığı için uzadıkça daha derinleşen la Hasan adındaki adamlar, silahlı 
meşhur bir derdi var: Hafta tatili ı.. oldukları halde Manavı;:at i1~e~inin 

"Bu kanunun tatbikinde yapılan Beşkonak kamununa bağlı Kızılca 
garabetin fecaatini arttıran bir şey köyünde Reşit hocanın evini ba.<ınrak 
de memleketin bazı yerlerinde: An. 18 yaşındaki kızı Fatma ile S yaş·n. 
kara, lzmir, Tekirdağ ve daha ba- daki kızı Gülsümü zorla götürmüşler 
zı mühim vilayet merkezlerinde her. ve Rec:it Hocanın 200 altın lira gön. 
herler hafta tatilinden mahrum edil- dermedikçe kızlarını iadP etmiyecek_ 
medikleri halde lstanbutda zümrt>mL terini ı:;övliyerek Eğirdir bölgesine 
zin bu meşru dilf'.i?inin husulüne kacmışlardır. 
mümanaat edilmesi keyfiyetidir Hunun haber alınması üzerine ta-

Aceba Ankara halkının berber lh- kiplerine müfrezeler gönderilmiş ve 
tiyacı İstanbul halkınmkinden daha kısa bir 7.amnnda suçluların hepsi ı:ıi. 
mı azdır? lzmir ve diğer vilayetler lahlnrile yakn lanarak adliveve. ka
ahalisi medeni ihtiyaçlar önünde Is. cmlan knlar da babalar.na teslim e. 
tanbul halkından basit \'e iptidai bir dilmi~lerdir. 
mevkide mi bulunuyor?. 

•'Dünyanın hiç bir yerinde, hatta 
medeniyet hamlelerimizi kendilerine 
örnek ittihaz eden bazı küçük hükO
metlerde bile berberler hafta tatilin. 
den asla mahrum bırakılmamışlardır. 

Aziz ~ylavımrz; hu medeniyet 
asrında kürek mahkumlarına bile re
va görülmiyecek bir inı:ıafsızlıkla 
günde on dört, on heş saat fasılasız 
çalı~tmlan hu bcthaht esnafımız ara
sında verem, ,·aris ve bilhassa a.c;ıabi 
hastalıklar artık, üzerinde ehemmi -
yetle, ciddiyetle durulup dü§ünülecek 
bir memleket ve halk m('selesi mahi
yetini ald1. Bi:ı senelerdenheri hat. 
ta hnrta tatili kanununa tekacldiim e
den 1.amanlardnnberi bu hakkım17.ın 
tanrnmn.<ıına çalışıyoruz Miiracaat 
etmediı':rimiz makam kalmadı 

"Biz bu i~i aramızda halletmeğe 
bir kaç defa teşebbüs ettik. Fakat 
esnaf arasındaki rekabetler, bilhassa 
baz1 esnafın buna aykm olan menafii 
yüzünden bu işin kanunsuz müeyye. 
de.siz bir ~urette icrasma imkan olma
dığım bu tecrübeler bize sarahatle 
gösterdi. 

Geçen ı:ıene liınaf araı:ıında bir 
anket açarak haffa tatili isteyip iste. 
mediklerini sorduk. Laalettayi'l rey
lerini sorduğumuz 1398 meslektaştan 
ı:us f isterim diye miL<>het cevap ver_ 
dikleri halde ancak 80 kişi buna mu
halif çıkmıştır. Müsbet cevap veren 
bu azim ekseriyetin reylerini vermek. 
te gösterdikleri şayanı hayret tehalük 
ve istical bize p_snaf ımrzın hafta ta
tiline ne kadar miiştak ve mütehas.c;ıir 
olduğunu bir kere daha göstermiş 

oldu. 
"Bu haksızlığın 

kaldırılarak binlerce 
hemen ortadan 

berber Psnafr. 

Bügük bir elektrik 
santralı qarnldı 

lş Bankasının Zonguldakta Kozlu
da vücuda getirdiği Kömür iş maden 
ocaklarında büyük bir elektrik !'an
tralı kurulmuş ve hüyül( merasimle 
bu ı::ıantralın ve işletme hürosul'un a
çılma töreni yaprlmrştır Elektrik 
santralı on hin üç yüz kilovat kuv. 
vetinde olup Türkivenin lc::t.anhulclan 
c:onra ikinci derecede c:antrahdır. 

lzmir Küıtür parkında 
daimi serqi 

lzmirde Sümerbank fabrikaları 
mamulatınr teşhir için daimi 
kalacak ve kültür parkı tez-
yin edecek güzel bir bina yaptırıla. 
caktrr. 

İnhisarlar umum müdürlüğü de 
daimi ve güzel bir binn yapmak üzere 
yer almıştır. Yakında inşaata başla

nacaktır. 

Erzurum - Sivas hatti 
erken bitirilecek 

Ankara, 26 (Telefonla) - Erzurum 
- Sivas hattı inşaatının evvelce tayin 
edilen müddetten bir buçuk sene evvel 
belirtilmesi hüktlmetçe temin edilmiş • 
tir. Hattın 937 senesi sonunda Erzu • 
ruma varacağı umulmaktadır. 

Davalar günü gününe 
görülecek 

Ankara, 26 (Telefonla) - Ceza u • 
sulü kanunu maddelerinde bazı deği • 
şiklik yapılmasını teklif eden layiha 
Kamutayın müzakere ruznamesbe a -
lınmıştır. 

- Sizin olsun, dedi, istemem. 
öteki çocuk tabiatlı, her söze gü- nm inı:ıani ,.e medeni hakkının tanın-

Layihaya göre, siyasi matbuat gibi 
hususi muhakeme usullerine tabi suç -
lar müstesna olmak üzere, meşhut ka -
bahat suçlan gününde muhakeme edi-

Seller içinde 
Bir kadınla bir eşek 

boğuldu 
Jzmirde Kemalpaşanın UJo~ 

köyünde yağan şiddetli bir dol~ 
takip eden yağmurdan seller hJIS'

1 

olmuştur. Seller bir kadınla bir ,. 
şeği boğmuştur. Dolu bağlann b~ 
kısmını da harap etmiştir. FeJike 
mPvzii kalmıştır. 

• 
Profesör ün yüz yirmı 

lirası 
Profesör Bitten isminde bir ecnf' 

bi, Balıkesir çevresinde tarihi arat 
tırmalarda bulunmak üzere Balıketi' 
palas oteline inmiştir. Prof esöriiıt "' 
tel odasında asıh duran ceketinin ce
binden 120 lirası çalınmıştır. 

Yapılan tahkikatta bu paranf1l 
Profesörün yattığı odanın yanıbaŞl11" 
daki odada bulunan Eskişebirlf Sl
leyman oğlu sabıkalı Asaf tanff1l• 
dan çalındığı anlaşılmıştır. 

Fakat A.saf parayı alır almaz ot• 
tadan kaybolmuştur. Bunun üzeriıtl 
7.abıta hır.sızı yakalamak üzere faali• 
yete geçmiştir. Şiddf>tli takip ve a
raştırmada Asarın Kütahya trenil11 

binerek sa'·uştuğu öğrenilmiştir. 
A tınan tedhir snye.c;ıinde hırsff 

Çandır istasyonunda vakalnnmış. ~· 
ralar da iizerinde bulunmuştur. 

Tctkikatta hulunmak Uzere Bi~ 
dıca giden Profe.sör. çn hnan parııcıt· 
nın buh.mduihınu hRher alınca e11111I. 
yet dirPktörlüiYüne hir tf'lgraf çeknılŞ 
,.e zn hıtanın r?öc::t"r":r!; f~ıt livet ve o· 
yanıklığa teşekkürle mukabele et
miştir. 

Hapishanenin duvarını 
delerek kaçmışlar 

lzmirde Çeşme hapishanesind• 
mahpuslardan beş kişilik bir grup •· 
ralarmda toplanarak bir firar, l!JAA4 
hazırlamış ve bunu tatbika baş1ant•~ 
lardır. 

Mahpuslar gardiyanların gafleti11• 
den L"tifade ederek hapishanenin dll
varım delmeğe mu\'affak olmuşlar• 
dır. Bunlar deliği bir adamın geçe
bileceği genişliğe getirdikten sonr• 
kısa fasılalarla birer birer kaçmışlar· 
dır. 

Hadise duyulur duyulmaz jandıı.f• 
ma kumandanlığı faaliyete geçnıi" 
kaı;an1arın nrkasmdan müfrneler ~ .. 
karmıştır. Sıkı bir tarama-ameliY~ 
sinden sonra beş kacak Ala~atınrt' 
Zeytinköyii civarındaki ormanda ya· 
kayı ele vermişler. derhal teslim o1· 
muşlardır. Hunlar. muhafaza alfırt· 

da tekrar hapishaneye sevkedilntİŞ. 
lerclir. 

~'91fttlM"""'""'"""',....._ .......... ,_,iM<U1UW ____ W _____ ,,J 

lerek cezalandmlacaktır. Suçun ika t,.. 
rihi mahkemelerin tatil günlerine tesa-' 
düf ederse müddeiumumi mahkernerl 
nihayet ertesi güne kadar toplıyabile • 
cektir. 

Üçüncü şahıs hakkında hiç bir fık
rim yoktu. Konuşuyordu. Arkadaşla
rından bambaşka düşünüyordu. Ka
lıpsız ve taşkın bir san'at istiyordu. 
Belki bir kahraman gibi düşünüyor
du. Belki san'at için kendi damarları
nı kesecek. Birdenbire o kadar enerji
siz bir hali vardı ki sanki tam ölüm 
anında yaşamış diye bağırıp yatağın
dan kalkacak ve senelerce gene bir 
ölü gibi yaşıyacak sanılıyordu. Fakat 
bana ilk anda yaptığı tesir çok başka 
idi. 

len ve konuşmıyan adam içinden: masr için tesrii hakkınızı kullanmanı_ 
- Hakikaten bu kız, parasız yaka- ZT yük~ek ,·icdanınızdan sızlanarak ------------------

!anamaz! Diye düşündü. Halbuki bu diliyoruz... Telefon Şirketinde müessis ve hisse-
modern, zUppc, latif kız bir küçük ka- ---------------

ya bahğr gibi bekliyordu. Yirmi pa- Yeni Eserler darlara şirketin satıldıg" ı tebligv edildi 
ralık bir olta ile yakalanacak birisiy-

"- Üçüncü cemrenin toprağa düş
tüğünü biliyor musunuz?,, 

Diye birdenbire soruverecck. Ve 
saf bir kadın halile: 

"- Artık havalar yavaş yavaş ısı
nır. Günler yavaş yavaş uzar, merak 
etmeyin yaz geldi,, d~yecekti. 

Önlerinde bütün bir ömür ve kai

di. Ve nitekim onu, herkes ucuna aca- R. PEKER'IN INKJLA.P 
yip hayvanlar, oyuncaklar takılmış DERSLER/ 
oltalarla besbedava yakalıyorlardı. R p k . A k ı ta b 1 U . e ·erın n ·ara ve s n u -

Biraz gayretle bu dört kişiden üçü, niversitelerinde verdiği inkılap ders_ 
bu kaşları yolunduktan sonra, istedi Jerinde tutulan talebe notları gözden 
ği şekilde düzeltilmiş, küçük kızı ya geçirildiktcn sonra Ulus Basımevince 
kaladılar. Ve bu yüzden "disiplin,, is kitap halinde basılmıştır. 124 c::ayıfa 
mindeki kitap Türkçeye tercüme edi-

eser, her yerde yalnız basma ma.c::ra
lemedi. Ve tercüme edilemediği de ga-
yet iyi oldu. fı karşılığı olarak on kuruşa satıl_ 

maktadır. 
nat vardı. Bütün kitapları anlıyorlar- --
dr. En tatlı ilimlerle uğraşıyorlardı. Bükre~ panayırı için bir 
Manevi bir iklime çekilmişlerdi. Madde seyahat tertip edıfiyor 

lstanbulc!a toptan ve perakende 
satış yeri: Ankara caddesi Muallim 

ve maddecilik bir manasız felsefedir, 
demiyorlardı. Bir küçük tercümeyi 
üç imza ile çıkarıp yetıniş beşer lira 
pay etmek için konuşuyorlardı. Üçün
cü şahıs bu paya iştirak etmedi. Çün
kü kanaatkardı. Daha ziyade kendi 
sahası dahilinde sakin çalışmayı ter
cıh ediyordu, bir kütüphane ve bir 
şöhretten başka hiç bir arzusu olmı

yan insanlara benziycn bu üç insanın 
yanındaki mahH\k adeta bir çocuktu. 
Ne söyleseler tasdik etmek, ne söyle-

A. Halit kütüphanesidir. 

Ticaret odası Bükreşte açılacak o- . 
lan arsıulusal panayırı gezmek ve ik- lıı11•bul Bıltdİlfnİ 
tisadi tetkiklerde bulunmak üzere bir .Şehir1Yyatrosu 
seyahat tertip etmiştir. Seyahate bir 

1111 11 
haziranda çı_kılac~k, sergi :;ezildikten lu 1111111 
sonra Kampına, Sınaya ve Braşuya 

gidilecektir. Bu arada Kampinadaki 111 
petrol kuyuları da gezilecektir. Tica-
ret odası, seyahate iştirak edecek ta- l 111 
cirleri şimdiden kaydetmeğe başla-

mıştır. l 111111111 

Tepebaşında Anfi 
Tiyatrosunda 

Bu akşam saat 
20.30 da 

SUT KARDEŞDER. 

Komedi 
3 perde 

Türkçeye çeviren: 
t. Galip Arcan 

Her yer 50 kuruştur 

Dünkü toplantıda 

Telefon şirketi müessis, hissedar 1 

ve kupon hamilleri dün nafia ve bor
sa mümessillerinin iştirakile üç içti
ma yaparak hazırlanan raporu oku
muşlardır. Alakadarlara şirketin sa
tıldığı tebliğ edilmiş, kabul edilmiştir. 
Hissedarlar, hükfımetin işi daha mu
vaffakiyetle idare edeceğini söyliye-

rck muvaffakiyetler temennisinde -bO" 
lunmuşlar, bundan sonra tasfiye b~ 
yeti seçilmiştir. Hüküme.t şirI<etJ 
bütün eşyasını satın alınış oıauğll:a 
dan 1940 yıiından itibarım yılda . 

8 
bin lira taksitle borcun ödenroesıtl 
başlanacaktır. 
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~•retler 1 I[ ... Uzaktan& .. Yakından... ! 
lltnmili k ve l z . 

1 
1Gezi;iiJer1 

Gelmiş, geliyor, 
gelecek! .. 

Od !!~ai:.~li l600 kitap ba·l llle•aaso ••••• soyaadaa•••·· 
/

10
r. Yani günde üç kitaptan Bir Fransız doktorunun çok garip iddiaları 

Beyoğlu teliifta. Nerede İ•• 
oteller müjdelerle donanacah. lr 
ta.yonlara en süslü mabalarını, 
en yak11ıklı garaonlarını, en par 

lalı ilanlarını gönderiyorlar. Ka
pılarda lotoğralçılar, hollerde 
gaeteciler sıralanmq. 

ca1aca az bir ıey hayata gözlerini 
"rl1or. 

L.,,lluharrir emeği, mürekkep, 
~ Ve klife yiyerek karınları 
1'fıtıaıalıyan bu ciltler, büyük halk 
~larına serpilm 'ı tCJf parça
Clrı11clan bCJfka bir ıey değildir. 

r abı makineleri medeni dün
)QdQ biiyük istihsal makineleri ile 
~ tempocla iılemektedirler. Bi
:- İçin güncl e iki buçuk kitap, 
~Panın az; kitap basan memle· 
~ Fransacla bet Jakikatla clört 

1_ ~P kötü bir mukayeseclir. Fa
"Qt realitenin ta kendisidir. 

....... 
A Bu kitaplar sıra ile lstanbul, 

11k~a ve lzmirde basılıyor. Ne
(lerine göre bakarsanız bu kitap
lftrırı çoğu mektepli/erle, memur· 
:'a, fehir lıalln ile konuıabilir 

r halcleJir. 
Bu kitapların pek azı ihtisas 

"'1aipf erini, mühim bir kısmı me
fttıQrları, yarı ve çe;yTek münev
Derleri alakarandıracak feylerdir •. 

• 18 milyon halka senede 1600 
~P korkunç bir rakamdır. Fa
.., 6u hadise sebepsiz cleğildir. 

i, "M. ele LapaliHe,, hakikatlerin
e,. biri: 

dı llernleket:miz okumuyor. Ne
e,., niçin? 
• Buna bin türlü sebep bulabilir

liıtiz. 
• Basılan lıitaplann mürelrlıeple-

'bti.. L "'tü'l.::X.:: d h • l ·• RO Ufr .. n en, mu arnr e-
ı'lltl-~ llyakatıizliğine kadar aklı;:ta gelen .özleri alt alta clizebi
'"111İniz. Nitekim niçin cahil kal-
4:;muın aebeplerini aayan döken 

Uetlice de bir edebiyatımız: 
'-clır. 

lence bunun tek sebebi: 
,..__;:- lfin henüz kafi dereceile 
-·~11ele,memiı olmasıdır. 

1, lir *tJliJalcr ile bir motör toy
::-• arabacı ile ıolörü kıya. edi
.,_ Hangüi okur?. Şüphesiz 
~ eeefiniı: cevap ikinciler lelaine
.:..· •• Çünkü ilanlar kullandıkları 
-~eler laalıkında okumadan 
~an en ulak malumat aahi: 

olGniazlar. Tamirleri hele hiç 
~ar. Halbuki sandalcılık, 
:~ık babadan oğula, usta
: ~rafa ba.it telkinlerle intikal 

9Celt bir ıekildedir. 
Onvniliğin pala çaldığı Çin ile 

~etin katedildiği Japonya ara
;:: YGpıltll!alr mukayese Japon· 
'il muuallaltiyetini kaydeJer. 
l etle çal11an Çin, makine ile ça-
..... Japonya önüaıde ümmi ol
~ malalıümdur. 
,._~lftmiliği V" cehaleti makine 
.....,.,. edecektir. 

S•tll'I Ertem 
':-----~~~~~~~-
~ l>>JlUŞŞAFAKAYA Y~URT -
... ~~u Halit Ekşinozlugil Darüna • 
~h Yiiz kilo Yoğurt göndermiştir. 
lrtıd .. ..: . kk" 1 .....__:_ıyetinden teşe ur o unuyor. 

Kurun 
Türkiyenin en ucuz 
ve en çok sahlan 
~~~,sidir. 

KURUN'a abone 
olunuz. 

Pariı • Soir gazetesinde doktor Röne 
Marsiyal'in çok garip bir iddia11 çıkmı~· 
tır. Doktor insanlarda dört türlü kan 
bulunduğunu iddia ediyor. Bu:ıların bi
rincisi A kanıdır ki Avrupalılarla A • 
vusturalyahların damarlarında dolaşı · 
yor. ikincisi B kanı, Afrikalılar ve ba • 
huıus Asyalılarda bulunur. Üçüncüsü 1 
A B ka:ıı ve dördüncüsü de Amerika! • 
ların kırnuzılarında bulunan bir nev: 
kandır. 

Bir adama kan vermek icap edince 
bu markalara dikkat etmek lazımmış. 

A kanı, yal:ıız böyle bir kan taşıyana. 
B kanı da onunla yaşıyana verilebilir • 
miş. Uçüncil olan A B ise, her halde iki 
cinsle hısım olacağından hem A ya, hem 
B ye verilirmiş. Dördüncü ise hiç birine 
verilmez, yalnız o, hepsinden alırmış. 

Ne var?.. Kimi bekliyorlar? .. 
Negüs mü gelmif? Uluslar kuru· 
mu •on toplantuını latanbultla mı 
yapacah?. Marmaradan yeni bir 
canavar mı çıktı? Hayır. la;ç bi
ri değil. Sade bir telgral.. Sine
ma yıldızlarından "Norma Şerer,, 
in buraya geleceğini bildfren 
bir haber, bütün bu patırdının 
anasıdır. 

Kim bu Norma Şerer? ilmi 
beslemİf bir varlık mı? Hayır!. 
Fenne yeni y'>llar oçmu bir mrıcif 
mi? Hayır!. Düıüniiıte devrimler 
yapan bir eser mi y.umıı? Hayır! 
Şair mi? Hayır, lalıat aanatkôr ! .. 

Maymunlar da da bu türlü ayrılık 
varmış. Afrikada yaşıya:ı gorillerle şem· 
panzelerde A kanı, Asyanın orangotar• 
larile gibbonlarında B kanı bulunuyor • 

muı. 

Doktordan bu izahatı alan Paris • 
Soir gazeteıinin muharriri kendisine 

Franaada Jan Lagard adı:ıda evli ve ı 
bet çocuklu bir çiftçi komşusunu öl • 

dUrmUttU. Zabıta katilin evinde sak • 

landığıru öğrenerek kendisini yakalama 

ya te9ebbüı etmittir. Tevkif çok güç ol• 

muıtur. Katil evine kapanarak milda -

faa vaziyetini alınca zabıta içeriye gire. 

memi§, baıka çareler düşUnmU9tür. Si· 

J!h kuvvetile girmek, yahut boğucu gaz 

kullanmak altı masumun hayatına mal 

olacağı için bunlardan vaz: geçilmiş ev 

muhasara altına ahnmııtır. Yirmi dört 

aaat ıilren muhasaradan ıonra katil tes 

lim olmuıtur. Yukanki resimlerde mu

hasara eanaıında polisleri ve katili (ma• 

dalyon içinde) görü yonun uz. 

lspangol güzelliği 
Hangi bölümtle Ü•tünlüfe ka

vuımaı! demeyin. Çünkü bıına 
ha;yTanlan da bilmezler. Si '1emcı 
yıldızı imif. T ahh beyaz; perde· 
ele, bahtı gönüller üstünde lnınr 
luJur, diyorlar. Niçin mi? Ben 
ne bileyim! Galiba dekoltesi cö. 
mert, etekleri rür.gcirlı, eülü,ü 
tatlı olduğu için. Saltanatlar yı
lıılclıkça, tahtlar, taçlar anlCJfılan 
pek ucuzladı.. Bat JK1%arındttki 
ef ya gibi herkea, iter önüne gele
ne bunlardan birini peılıq çelıi· 
yor. 

şöyle bir sual soruyor: 
- Bu ma:ıtığa göre Avrupalılar ıem • 

panze ve gorillerle akraba oluyorlar ne• 
ticesi çıkar?! 

Doktor: 
. ' 

- Bana bunlan slSylefmeyinb: .. 
Dedikten ıonra Franaadaki .ıtalinin 

ayrıldığı soy farklarını yüzde heaabile 
gösteriyor ve bazı siyasi adamları ör • 
nek olarak söylilyor. Meıell: Fransız: 

dış bakanı Flandin ıimalli, harp bUtçe• 
si maz:bata muharriri Leon A11imbo ve 
Edvar Heriyo Alpti, Adriyen Marke, 
Piyctri, Jan Şiyap Akdenizli, &yandan 
Andlo aaıl timalli, ~ndre TardiylS ile 
Franıe Despere Alp ve Yugoslav me • 

lczt, IOemanso M'ogol soyundan sayıla- --------------
bilirtcrmif. talanmııtır. Bu adam elli yedi yaıında-

Zaten bu ucuzluğun yavartlıfı· 
nı onlar da anlamı• olmalılar hl 
artılı yer braliçeli;t:ne lratlanamı· 
yorlar. Birer yıldız pervaneaile 

Kristof Kolomb'an son 
toruna hasta 

Amerikayı keıfeden ve yumurtayı 

ıivri ucu Uz:erinde durduran büyük ki· 

tif K.riıtof Kolombu:ı son torunu has • 

dır. Adı kont dö Veraga, Marki dö la 
Jamayik, iki Amerika prenıi, Don Kris

tobl dö Verega'cbr ve beklrcbr. On bet 

nesil CSnce ölen methur Kriatof Kolom

bun ıon ve tek erkek torunudur. Bu da 

ölilne K:ristof Kolomb tamamile öl • 

mu, olacaktır. 

İspanyollar bütün güzellik müsaba
kalarmda memleketlerinin esas tipini 
gösterecek olanı ararlar. Son defa ya
pılan seçimde tam aranılan tipe uy
gun olan genç bayan Maruja Penişe 
birinciliği kazanmış ve "1936 Mis ka
naryası,, admı almıştır. Yukarda res
mini görüyorsunuz. 

göklerde yerleımeğe ~alıııyorloır .. 
Uçsunlar bakalım. 

• • • 
'Acı iliiçların üstüne ıelıer1i bir 

S. Gezgin 
(LUtfen aayıfat11 ('r.tıirtnfa) 

cı 
·::·::.·:.::·::·::·:'.·:'.·::·::·::·:~ 

Çetinerin ,a&raklan zonkluyor, boiazı tıka • 
naaık p,i oluyor, dudaklan çıJ.aın isteklerle tİt· 
reıiyordu. Bir ıütunun arkaımdan seçiyorlardı; ı ... ç 
kızın yüzünün kendi yüzüne büabütün )'llldaf11Uı ol • 
duiu bir küçük aaniye içinde naııl oldu, ne oldu, ni. 
çin oldu, bilmiyor, fakat biıaetti ki bunna ile yanan 
dudakları uzanmıt ve aanki dimağına İnme inmittir; 
vücudunun bütün duysu merkezleri bir )'lldmm vu
rutile sanılmıttı; kendiaine hikim olaımyarak aen -
deledi; ayni Wıza içinde ıenç kız, bir yanpn alevi • 
nİn ÜrperliM içinde rüyaımdan UY&nmlfı mulmİf, 
durmuf, clan11 bmdmııtb· 

Cazbant devam ediyordu; kalabalık ıöiüı ıö -
iüse, bqbap, yanak yanala dönmekte devam edi • 
yordu • 

lkiıi de bir an, ne yapmak lizan ıelcliiini tayin 
edemeden, karJıldılı, ayakta, ıöz söze ıelmekten çe
kinerek durdular; sonra ikiıi de ayni zamanda karar 
vererek kal.bahtın içinden aynlrp yerlerine doiru 
yürüdüler. Artık bir daha birlikte danaeclemezlerdi. 

6 
Düiün, Seftmin çıkardıiı akandali temizlemelr. 

le kalmanutı Vural Gündoidu ailesinin :zensinliiini, 
kibarlığını, tampklıldannın çolduiunu ve ehemmiye
tini de ıöıtercliii için denilebilir ki hemen hemen 
NıfaDlatmclaki apartımanın büyük salonuna yeni bat
tan bir revnak ıelmi!ti; en mühim adamlar ve en ıü
zel kadınlar tekrar burada ıörülmeie batladılar. 

ı ilk pnlerdeki toplanblarda yalnız doktor Çetiner 
görülmedi ve onu devamlı olarak, bu salonda bulm•. 
ğa alıflDlt olanlar, Sevim evlenir evlenmez, Çetinerin 
ortadan kayt.olmaaım mülhit ıurette manalı buldu -
lar; hatta yazın, bir mehtap ıeceai, Çam limanında 
Mis Koletle Çetineri biribirine kilitlenmit gı'bi yalcın 
bir pozda görüp de doktorun güzel melezle adn bir 
münasebeti bulunc!uğuna inanmıt olııınlar bile, az kaJ. 
nn bu dütüncelerini deiittirec:elderdi; bereket ver • 
ıin bu sırada ortaya çıkan yeni Wr dedikodu Çetinerl ı 

:-::·::-::-::-::-::-::-::-::·::-::-:: 

unutturdu: ilhan, meler tiyatrodaki yqı ilerlemeie 
yÜz tutmuı ve yıprammı kadın artiıtlerden biri tara. 
fından anrraje edilmifmİt ... Artık ıazetelerdeki pöh -
pölılü takclir makalelerinin ve ıeceleri oyun saatle • 
rinden aonra kulisin kapmnda iltifatım kazanmak için 
kendiıini bekliyen erkeklerin azaldığım biııeden 
meıhur kadın aan'atkir, meier ıon ıünlerde ilham 
ıece ıündüz yanında bulunmaia mecbur ediyor, ken
diıini bu ıüzel erkekle birlikte tetbir ederek bahan • 
mn geçip uzaıldatbiım itaret edenlerden zevkli bir 
intikam alıyormuu ilhanın evlendiiini duyunca fe • 
na halde knmıt, bu sefer de o skandal çıkannağa kal
kıtm1t, falcat ilhan iti idare etmit ... 

Sevim kısa bir zaman üzülüp yatıttll'alrmt, Sf'. 
vimin annesi iti oluruna bırakıp aldınnamıı, Vural 
Gündoidu hidiaeyi hatti duymamıttı. 

7 
Doktor Çetinerin Olkerle danıederken iradeıini 

kaybederek dudaklanmn ıenç kıza u:ı.andıiı gece • 
den beri naıd bir psikoloji içinde yatadıflnı anlat -
mak pek de kolay olmayacaktır. 

Sevıiyi cadece bir fiziyoloji meaelt:,ıi olarak say. 
dıfl ıeçen ıençlik ıünlerinc!eki gafletinin bu kadar 
büyük ve heybetli olmaıı onu ürkütüyor; aevginin 
kalpteki vurutun intizamını bozan. vücudu hırpah • 
yan, dimaiın itleıne iıtikametlerini değiıtiren, bil -
tün duyma, gönne, anlama kabiliyetlerini tek bir nok. 
taya çeviren mülhit bir varlık olduğunu timdi her 
zammnkinden daha ıiddet ve kuvvetle anlıyor; dü • 
iün gecesi Ulkerin meı'ut bir valı rüya11 içinde kol
lan araıında kendiıinden geçtiği ve o miithit hailf'. 
nin vuku b.lduğu ıaniyedenberi hayata kartı bak·. 
tı t!eiitmittir. 

Danıı yan bırakıp da kslabalıitın idnden avnl
dıldan zaman Ulker, bir kel~ ıövlemede" 11rkııdu. 
l11nnın yanına ı:itmiı . Çetirer, aaade~in bu kadar faz
luına tahammül edemiyerek ve ıalonun ortaıında 
lrendiıini zapteclemeyip ele: 

- Beclbehtlar, benim clünJUUD en aiizel kadı• 
mm hepinizin ortaaıncla, sözlerinizin önünde çml 
çıplak, aletten bir nah halinde kucalda)'lp ıöiıüme 
çektiiimin farkında deiilıinizl 

Diye bain 11wnak için derhal otelden aynbmtbJ 
veıtiyerde paltosunu verip kencliaine hizmet edea 
garaonu, ıokakta otomobilin kapıımı açıp etilen fO • 
förü ıörnıekle gömwnek arasında ıeçmiı, nereye 
gittiğini, ne yapmak iıtecliiini bilmeden, kencliıini •• 
dmılannın inıiyakına emniyet ederek ilerleyip ,.Ü -

rümüıtü; o ıecedenberi yolda, otelde, aokakta, otc. 
mobilde kencliıini Ulkerin hüviyetiyle atız apza ele. 
lu hiaaediyor ve bafka biç bir teYi ıörmüyor, biıset
miyor, anlamıyordu; climajuu, dütünc:eaini •e bü • 
tün ihtisaılanm ıaran dıt •arlık Ulkerden ibarettiı 
teneffüs ettiii hava, gördüiü eıya, anladıiı ha • 
kikat yalnız o idi- Böylece haatalamp duysu ve dü
tünce ıel&metini kaybetmİf olmumdan dolayı eri • 
tilemez derecede mea'uttu. 

Doktor Çetiner, miıtı"k muhayyilenin senit •e 
derin tezahürü içinde COfuyor, kendiıini Ulkerin bu• 
dutauz kainab içinde yok olmuf, onunla birleımit 
ve onda ayn biç bir teyi kalmmnıt bisaediyor; ıe
nitlediği niıbette kifayetıizleten bir heyecan ham • 
leıi gittikçe tiddetlenerek etrafa dağılıyor, ya)'llmak 
iıtedikçe küçük ve ehemmiyetsiz bir bal alıyordu. Çt-• 
tiner, Olkerin varhğile sanlan kendiıini pek küçük. 
ehemmiyetaiz bir zerre olarak hiıaediyor; onun için
de kaybolmanın zevkile hakir bir mahviyetten en yü. 
ce bir gurura yükıeliyordu; böylece farketti ki M'•• 
hittini Anin, Mevlina Celilettin, Hallicı Manam, 
Yunuı Emre, Seyyit Neaimi. Şooenhıııvr, Bodler " 
Cetiner ruhun ilahi bir zeveban ile vükseldili bu en 
son zirvede lir boyda, bir dü2liiktedirler. 

Doktor Çetiner, eskiden Ullrerin katım. ıözünü 
hatırlayıp heyecanlanırken timdi onun maddi varh • 
ğını da eherr.miyetsiz buhnağa batlanutb. Genç ad._ 
mm nabızlan, manevi hayat ve haıııaaiyetin tehlilceH 
haıtalıiı içinde humma ile abyordu. (Arkan 1'm') 
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Diktatörlük cephesi 

Filistin de 
(tJstyam 1 incide) 

birçoklarmm yaralanmış olduğu ha. 
her verilmektedir. 

Aynı mıntakada bir Yahudinfn na
fi bulunmuş ve bu hal, bütün Yahu. 
·dileri heyecana düşürmüştür. 

Yahudilerle meskOn olan bir çok 
yerlerde ağaçlar keailmiş, hasadlar 
tahrip ve tarlalar yağma ediJmiştir. 
Bu yerler, bilhassa geceleri yapılan 
tecavüz tehditlerine maruz bulunmak
ta olduğundan buralarrn himayesi 
için şiddetli tedbirler alınmasına lü. 
zum görülmüştür. Akşam olup da 
herkes evleri ne çekildikten sonra bü
tün münakalat durmakta ise de gene 
münferiden yapılan taarruzlann ard1 
arası kesilmemektedir. 

Umumt grevin başlıca elebaşılan 
nefyedilmişlerse de yüksek Arap ko. 
mitesl azası sonuna kadar greve de
vafn etmeğe azmetmişlerdir. Ve faal 
bi~ propaganda yapmaktadırlar. 

Kudü.<ı, 26 (A.A.) - Filistindeki 
vaziyet gittikçe daha ziyade vahim. 
leşmektedir. Kudüste dün bir Yahu
di öldürülmüştür. 

Dor Hayom adındaki Yahudi ga. 

il it 
BUGUNKU--

R~·A o·v .o 

Wzalarmda yı.ld.Jz lfareUI olanlar, au 
rinde muamele görenlerdir. KakamJaı 
"83t L2 de kaparut Mtıt flyatlartı 111'. 

p ARALAR 
• Lon<1ra li:U>. -
• Nevyork 126-
• Par1ı ltl6 -
•MilAncı lll6 -
•Brüksel ~.-
• AUna c!!i,-
• CeneVT't 20-
• Sofye ::!4.-
•Aınst~aır S4,-
•PreR 68-
• Stokholm ~H-

Yılm geçen günlen 
Yılm k&lan günleri 

•Viyana 
• Madrld 
• BerllD 
• Varııova 
• Budapeşte 
• BUkrq 
* Belgrad 
• Yokobame 
•AJtm 
• Bıınknot 

~4,-

16 -
82 -
<!8-
<!~ -
16 -
MI-
~-

ıı6ô -
\!4i -

Bunlardan Emir Abdullah. ali 
komisere yeni bir muhtıra daha ve. 
rer-ek A.~aplarm matalibatmı tasrih 
etmistlr. 

zetesi beş gün için tatil -edilmiştir. ---------------

Alt komf~r, Tel • '.Aviv panayırı
ıım, "İngiliz günü,, mi.inasebetile ya. 
~lacak mera.<ıimde bulunmak üzere 
oraya gitmiştir. 

Şimdiye kadar bu gibi neşr ... ıvatt 
tatil kararları yalnız Arap gazeteleri 
hakkında alınmakta idi. 

GÜLHANE MÜSAMERELERi 

Gülhane seririyatı 936 senesi 13-' INGILIZLT?R lJ:flJRAFAZA 
'ALTINDA üncü tıbbi müsameresi Prof. Dr. Ni

Kudüs, 26 (A.A.) - Gazzede bu- yazi lsmet Gözcü başkanlığı altında 

cila geçirmek aclettir. Etrafımda 

görJiiğüm telaı beni Je telaşlan
dırdı. Yurdumda beliren bu çü· 
rüklüğü bir Fka ile örtmeden 
göstermeğe hıy:ımadım. ilgimizi 
daha değerli konulara bağı1lasakj 
ne iyi olt11:ak!. 

S. Gezgin l 

toplanmıştır. Müsamerede: 

Prof. Dr. Burhanettin Osman tara
fından muhtelif ensülinlerin klinikte
ki müessiriyetinin tetkiki neticeleri bil 

dirilmiştir. Prof. Dr. Nüzhet Şakir 

tarafından asabın tenelJbühü ile İıu

sule gelen fizik ve şimik hadiseleri. 
Nisaiye baş asistanı Dr. Saim tarafın 

dan Aschheim-Zondek teamülii ile 

folliculine dozajmdan bahsetmişlerdir. 
Nisaiye asistanı Dr. Necati tarafından 
bir fistül veziko servikal vak'asile va
jinal yoldan parçalanmadan çıkarıl

mış bir büyük servikal miyom vak'ası. 

Hariciye asistanı Dr. Cevdet tarafın
dan müzmin envaziyon. arazı veren 
bir brid vak'ası. Cildiye asistanı Dr. 
Tacettin tarafından hususi bir tedavi 
şeklile tam şifa elde edilen bir pso1"i
yasis ,vak'ası. Kulak asistanı Dr. Emin 
Bülent tarafından afrigorique asabı 
raci felci vak'ası. Teşrfüi marazi asis
tanı Dr. Kamil tarafından mide kan
seri ve mibyazlarda Krukenberg ttl-

mörü metastazi vak'ası gösterilmiştir. 
Münakaşalara: Prof. Dr. Abdülka

dir Noyan, LUfti, Nüzhet Şakir iştirak 
etmişlerdir. 

Derlerdi. 

Sadık kadar hiç bir adam yanı!1• ııı' 
kadın kabul etmek mecburiyetinde 
lunmazdı. Bu kadınların çoğu otııl 
alakadar ctmiyecek şeyler için gö ~ 
gelirlerdi. Bazıları da ondan bir it 
terlerdi. (Hasud) un karısı onu jJlı ~ 
mek için gele:ıler arasında idi; bıJ 
dm Sadığın yanma girdiği 

1 
ı 

Mithra, Zend • Avesta ve mukadd'ıc 
teş namına yemin ederek kocasınıtı "~ 

•• t• .. 
disine karşı olan muamelelerını ~ 

etti. Sonra kocasının bir kıskanç. bit ,ı' 
ba adam olduğunu, onun mukaddef 
şini tesirsiz bırakmak suretile ~ 
cezasına uğradığını söyledi. B~ ~ılll 
çorabının bağını yere düşürdu. ~ 
bu bağı tabii bir nezaket .• ~ 

dl• 
yerden aldr. Fakat onu kadının e' 
bağlamadı. işte bu küçük ka~~ ~ 
ğer bu bir kabahat idiyse, en bUY 'f 
fenalığa sebep oldu. Sadık bu çor.al' ~r 
ğı hadisesini bir daha batırma bılt 0' 

tirmedi. Halbuki (Hasud) un karısı 
nu asla unutamadı! ~ 

Sadığın yanına her gün da~) ~ 
çok kadınlar geliyorlardı. ~Ba efl ıf 
gizli dosyalanna göre Sadık bır d p'I'' 
kadınlardan birine mağlQp oldU· ~W 
onunla münasebette bulunmaktatJ J7ll' 1 

bir zevk duymadı ve dalgmbğı ne~' 
kis onun canım sıktı. Hiç far~ (. 
maksızın böylece kendisine ıneyil) r.~ 
terdiği bu kadın kraliçe (Asuate ~ 
odalığı idi. Bu güzel Babil ka~ ....d'' 
di kendini !U suretle teselli ~·w 
"Galiba bu adamın başında pek ço sıl'' 
var. Zira muaşaka esnasında bile 

0 
( 

n düşünüyor!,. diyordu. ) 
( Aıfıaal .ıt 



Mikdan 
Düzine 

Talımin edilen Jlk teminat ihale ıünü 
bedeli Lira Lira 

... ,... ..... 200 40X30) 
150 30X24) 2800 

30 24X18) 
S 18X13) 

195 1/8/938 Pazartesi 
Saat 15 de 

-.. Caraha hutahaneti lümmu olan yul(arıda cinı ve miktarı yazılı 
lltaea f"ılmleri açık ebiltmeye konulmuıtur. lhalHi yakanda 

"-lı lln •e saatte Vakıflar Bat Müdürlüfünde toplanan Komisyon· 
ı.w.ı~· Şamıame.ıi her gün levazım kaleminde ıörülebilir. 

ihale saatine kadar pey akçelerile birlikte gelmeleri. 

Pey paraaı ' 
Lira K. 

(2644) ... 

55 lad Kitap 

Kanncalann 
hayab 

Jf OMrice MaeterHtloJc'M 
21 cWa ı.ulen bu eserini Meb. 
met Naci Eçer türkçeye ç.W. 

miftir. 
Fiyatı 7 5 kurut 

56 DCI Kitap 

Demostea 
JI etAur PHUcır1c'tt1 

Haydar Rifat tarafmdan t..
cüme ecljlmiıtir. 

35 kurut 

Satıı yeri VAKiT Matbaa11: 
lSTANBUL Ankara Caddesi 

Telefon - 24370 

Parasız Doktor 
KURUN hekimleri mektupla soru

lanlara da cevap vereceklerdir 
KURUN okuyuculanna yeni bir ıen mUteha11111 Bay Ali Mahir film 

hizmette bulunuyor: Param mua almak buauaunda da baataya azami 
yene.. temillt yapacak ve her türlü kola 

KURUN hekimleri tatanbul ve U• lıiı caaterecektlr. 

ldldar .,, Kadıköy taraflannda baft8. RADYOLOJIK VE OPERA TIK 
da birer cUn KURUN okuyuculanm MUAYENELER 
paruuı muayene etmeye hazırdırlar. Doktorlarmm tarafından mua 
Bundan istifade etmek için aadec:e 
KURUN okuyucuau olmak ve Def" JeD ctlnlerde yapılan mua,.aea.cs..; 
retdlimls kuponlan kealp biriktir- bul radyolojik •• operatik mua 
mek klfldlr. Yedi kupon bir defa mu- ,....ıen tbtt,.ç baaıl oldula canu. 

mit •• ba sibl .......... 
ayene için yetecektir. ŞltHcleld tllfa Yuduaia " 

MUAYENE YERLERi ya Kaddc8yGnde Moda cadıılllla•ı 
_ _ htaabal lçtD mua,_. ,eri ıt..... tkeD 

220 89 16 60 ~ R s ~ lstanbul Harici Askeri ldarehanealc!lr.Okuyacularmm, Anka R&n apartlmamada ........ 
tebıuıaı Bayan Saadet KAmlJla mua ----

:.i~ .. ~yda Korucu Mehmetçelebi maballeıinde Toklu lbrahim Kıtaab ilanları ra caddeainde Kurun ldarebanell 1•· yenebaneaine mOracaat edeceklere 1 • 

._.. aokafmda 6 8 ' 10 No. lu ve 232 metre ananın 3 de 1 hiıae!İ· 1 _ .__, ___ ela Aakerl Baytar nmda '"VAICIT"' ktlttıphaneslne mil· uml teuDlt.,. teahillt ıhterilmQL;; 
"9 ı.a_ı •• ldu ,........ racaatlı blriktirdilderi kuponlardan 
~• çıkmadıiuıdan 10 IÜD temdidlae karar verilmit 0 tun- Mektebine bu sene aiviİ lise mezunu yedlaini catterdiklerl takdirde kon- kararlqtudmqtlrı ancak bunaD L • u.ı..ı 2 - 8 - 936 salı R\inü saat 15 de lıtan0ul Vakıflar olmak prtile 14 talebe kabul edi· ctilerine blr ftalka ftrilecek.,. w.,.. sin &lce ldarebanemlae yedi qp. 

.._t_~lrlil6nde yapılacaktır. isteklilerin Mabl61&t bl...Une ıel· lecektir. Taliplerden appdaki aikayı alanlar puartlli ıumert q. :=e:.:1.:f:beD-=:= 
111W1. (2890) n __ ----'- leden eonra uat 14 dm Jlrmlye b-ftllı .... anuuurı almak llamdlr. 

J>. A 'P.rL.1...! C~ dar ldlttıphanenln Uatllnde KURUN 
'lerl Pey paraaı - ·• uraiyeuriyeti te- ldarebanellade doktonunua kendi • DoktorJarmm lltlyenlerlD tmwl 
~ 1t Lira K. haamıdua olmak, lerinl mua,.ae ettlrebllecelderdlr. JOll'111a da bQecek,_, aibl Beı.o 
~ _ _ _ B - Yqlan 18 - 21 olmak. DICER YERLER tuklutundan. kulak ba1t1Mrt.'""'" 
~ 48 C - Terkiye maarif liselerini fiklyetleri olanlarm da temin edl • 
,.... 37 24 Bayazit Eminhey mah~lleıinde Okçu'-tı • ttaldldar iGln muayene yeri 1'a • len mlltebaamlar tuafındlm. •llık 

caddesinde 51 No. lu u.tibıde Od bltirmit ft olpnlak imtila•nını kildarda Ahmedlyecle ecnue JaDID • ..m.lmkfn ftnlCeli .,.... analra 

odası olan klrair dBkkhm 8 da "'01a~oB~ıeJ•.: ... ı·n tam aı'-L"-·tli dül 
20 numaralı mUr. Muayene cG- billn4e muayyea cUnlerde ....-

S uu _... :aaa ntl " Aatl cumarteal gUnleri Blle-1 muayeneleri de brarlaıtmJmıltlr. 
2 payı. 740 

Ye ukerllie elYerftli olduiu Aake- elen aama 14 den yirmiye kadardır. MEKTUPLA DA SORAIUUL 
18 99 Bayazit Sekbanbaıı yeni Tavf&Dlatı mahal· rl Sılılıiye h.,.tlerinee tesbit edil- • KadıldSyOncle muayene yeri 110- SiNiZ 

)Hinde eaki Simitçi ve Fmn yeni mek (tam •--LL:ınu askeri huta- hUrdarda 30 numaralı doktor Lecm'ım 
H • _ _.__ '--lm..1- k. ıs • ...,........... mdlr. 11°-e .... il ---'- ... Gerek lmnbu1cll cenk c1lfel &SUllKllll' IO- a. es ı yenı ne'---). -ı- •- .-.......-. ... 1oı..1..-ı-ı ___ .___ -TBTwu 

ICn;9 atl 14 • 20 araacbre r>-•'liHU&&A\19 - -V-U&"I .. 

13 No. la dOlrlrJnm 3 de 1 payı E - Kendilerinin ve aileleri- • Beyollunda muayene yeri Par • kuyur.ulan. ,.eli kapoa ....._ ... 

3227 nin hiilnil halleri zabıtaca levlik mükapıda tram.,.1 daralmda ıss allık bahisleri e..rinde iltedildert. 
11 18 Tahtable Tahtable mahallealnde ve cadde- edilmek. mamarah Bmnbq apartmlUllDda 2 nl mektupla da eorabllider. Y.ı.. 

linde yeni 81, 88 elki 31, 82, 84 2 - Bu YUlflan liafs taBpler lnd katta ıanqen ~ AU eorulacak tqltrla -sık olntaar. bu 

'il 

-'· L-a.L La-:- Od duW JılABtRln muayenehaneaidlr. Bu • talık anlatılma du,aJan Ye ıartU• 
.. , ... &çer wu --.~ · miiracaat iatldalarma ID kilıt radamaaJ1DecUnlpuar.mtll4-ll arum senit bir tekilde anJatr,,,_PI' 
DID 312 de 14 paJL .., Y• ftliblan ı..tıarlar. ..... tfmdlıe bdar ı&'dGfl tedni Je 

'YaJrar,L ,..dı mallara istekli '"' •tlılmdaa Mr ., •lddetle A - Nlfaa dladw wra rer • Kamnpq.ta Poeta!lne brp • ldllednln de tala edllme9I ~ 
..._Lir eantile ablmalanaa karar 'tWilmlt oldalaadan lhaleal - mmadclak mntl, anda TnkJa aputımanmda doktor KURUN hekimi bu IOl'gulara KU 

___ ... _, _ 938 •lı tünü 1aat 15 de Çemberlitatta lstanhal Vakıflar B- Muadak aıbhat ft &fi Klıiml muaJeDehaııesldir. MuaJIDe RUH pzetetüıde huulf bir ICltun • 
• • ~ ıWıU paartql. mııay~aaa\i l4-20 da cevap vef'eee'kttr. 

L:I • .. . komia7oada ppılac•Jdıır. leteldileria lıWal81at " -----. KUPONt:Aft ...... ıelmelsi.. '(2889) " c - o dalfı Dten1n ... ._aug-, 

Cadde .. 
10kaiı 

Mehmet pqa 
yolmtu 

JiadetM-.l nya mmddak aa- YukanC1a lllfd edllen ,erlere Ja• Kapon•ıma Detrl deft!D edecelr 
mb uatlenle ICURUNmı yecD im• tir. Kapon bldktlımek iGln tulb • 

No. ıı Cinai Malıiıpmen fi- ~ _ K...aalnla ft alleahdn hiil- pona De mUracaat edecek okurlarmm rwna riayet etmeye nruret JOktuı 
b I• KURUN do)rtorlan tarafından para- Yedi bpon ceeteren her okuyuc1a 

ya ıra a.n. liaJ•ı L=Jdnnda f...6-s-ıı. zabıta .u --- -...... aıs muayene edı1eceklerdir. blr kere mua,.ae edUmü b•.._• 
nsibaı, RöNTGEN iŞLERi kan°""1 demektir. 

7 E - ~- b1:ial edildik- YecD kupon karplıtaıda KURUN DiKKAT - Ku~ 21 

LL _.. ,, ,, 23 
ı;::lrapıda dör- Asma katında 8 
~ Vakıf hanm 

" Oda 

ten IOlll'& ukai kamın mumlan allık HrTlsinden ılmacak bir kart· cin blrincl AJfe•ım.. RDlta .. ~ 
5 kabul ettiiial ll&bk Yelisinin ft 1a mGracut edlldill takdirde ıtnıt- bqlılı yanmdadır. 

30 kelldlaiaia birer teahhüt eenedl. ._ __ mam:amm-------------ıaıii 
F - Selisülbevl, Pti nevbati ih- yeni kb 

43 tiliclye, ar'a ft aairidmenam Jıu.ı.---~--.a.-----... 
talddarile malt1 olmadddarma Dün ve Yann 

.. !ı.l»iotıa A.11- Yenipoetahane 2. 15 
"'ldba 

2 dair ..ııı..mm Noterliktea tu- Ten:ilm• kWliyatı 
5 dikil teahhltoamelerl "lna aihi No. 

63 
~tpa.. Cami avlusunda 17 · 23 
lla... ~~ta ICaraki Nöbethane 11 

,, 

r~P1·bi 
_..... Keh•ehane .. .. .. 

Emirıah 
Sahhaflar 
Perdahçılar 

fopkapı 

4 
10- 12 

2Z 
68 

348-350 

Baraka ve ar• 

., 
" Nı,.f hiıse dülr 
kin 
Ana 

haatalıklardan hirile mektebe P. 
1 madea ...,.ı ..ıaı olnla aon-
2 raclan anlap1u talebe mektepten 
3 çıkartılır •• o ...... kadar melr 

2,50 tep murafı "8aiae 6dettirilir •• ; 
3 - Kayıt için müracaat yer

,_ Y1drarıdıa yazılı mahaller 937 .....S mayıa nihayetine kadar kira· 
~..._ek bere arttırmaları uzatılmıttır. lateldı1r. yiizde yedi ha. 
iL PeJ' akçelerile birlikte 29 mayıı 938 cuma ,una taat on bete b
.r ı..,111aal V alrıflar Bqmüdürlü iünde Alrarat kalemine ıelmeleri. 

\ leri Ankarada Yübek Ziraat Em· 
tltiilerinde "Askeri BaJtar Talehe 
Amirliii., latanbulda Haydarpa
tada ".\akerl BaJtar Tatbikat 
Mektebi Midürlliü,, dür. Tat· 
ralardan talip olacaklar t. 2 mad· 
.Wercle bildirilen enak ve •esi· 
kalan ta•am olmak f&l'lile bulun
duJdan ıerlerdeki Askerlik Şube
leri nııtaaile dileklerini M. M. V. 
Baytar itleri Dairesi Reiıliline 

Dr. Hafız Cemal 

(2888) 

Göz Hekimı 
Dr. Şükrü Ertan 

Caploflu Nanaoemaniye cad. No. 3 
(CataJollw Bcuanl ,anında) 

Sab slaleri meecanenclir .. 
Telefon. 22566 

bildirebilirler. 
4 - Aranılaa vuıf ve p.rtlan 

hm taliplw imtihana tabi delil· 
dir. Kabul milracaat tarih ve ıı-

Pftltari 
BAYDAR Rb'AT 

SEZ AR 

Eaer eıki çallann en tınlü tarihçUe • 
rinden PHltark'm olup Baydar Rifat 
~ terclhne edilmiftil'. 

FiaU 40 kurut 
Sabi yeri : V AKIT ktlttlphaneel 

lstanbul - Telefon: 24370 

_,...... .... ,__,. .. _ ............ ..... .......................... ,__.,... .... _ .. _ ...... 

raama ı&re yapılacaktır. Müra· -----------
caat Eylül 938 İptiduma kadar-

/ataftbul llcıtd lora MeMW_,.,.. dır. Fakat (14) talip tamam o-
daftı laca ka11t muamelesi daha evvel 

bpaaacaktır. Taliplerden li• 
phadetnameli iyi derecede olan
lar tercih olunur. 

5 - Kayıt muamelesinin ka
panmuından sonra kabul edilen
leria isimleri ıene ıaaeteI.le- illa 
olaaacaldır. (aN) (1818) 

Oakidar lkW:i Bvlh Hıı7cuk lloA
~: 

Kadıköy Ree{tpqa BOkak 20 nu- ---------------.ı 
marada Pakt.. ZAYl 

Beylerbeyinde Abdullah ağa ma- İstanbul lthallt 
hallealnde Şahbaz yiilt BOkaimd& 255773174 numara ve 31113& 
ıo 12 namarada oturan tbrahlm Et- -.e Sirkeci gllnrQitlnden ti 
hem tarafından aleyhtıu.e ikame olu-1 ve 16112/M tarihli makbmdar 
un tuıdli nafaka davumm cari mu- tır. Yenileri almacağmdaa eüa.ll 
hakemealnde: 933/il numaralı muha- htllmıU yoktır. 
teme 4Qlyuı tetkik eclllmil ve ika- Aataı,. HA:liyatı Um._ı,_ 



ABONE ŞARTLARJ 

Memleketlmlzde 
Yabancı yerlere 
Posta blrliğiııe l 
girmlyen yerlere~ 

Yıllık 

760 
ıs:so 

180 

6 aylık 

•20 
721S 

950 

a aylık 

•OO 

Aylık 

110 
ll50 

180 

YAZI VE YONETlM YERi: 

tstanbul, Ankara Caddesi, (VAKn yurdu) 

24370 Jldare: 
lYazı tşlerl: 21413 Telefon 

Telgraf adresi: KURUN tstanbul 

Posta kutusu No. f6 
Türklyenln ber post& merkezlııde KURUN'a abone yazılır. 

------------------:::,,,111;_; 
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·-------- R. PEKER'in•-------· 

ersi 
R. Peker'in Ankara ve İstanbul Üniversitelerirde verdiği in

kilap derslerinde tutulan talebe notları, gözden geçirildikten 
sonra, ULUS Basımevince kitap halinde basılmıştır. 

l 124 sayıfa tutan eser, yalnız baskı masrafının karşılığı ola· 1 
rak her yerde ON KURUŞA satılmaktadır. ,, 

Devlet Demiryolla1'ı ve Limanları işletme 
· - Umum idaresi ilanları 

DevJet Demıryolları eksiltme ve aıttırmalarına 
girenlerin nazarı dikkatine 

7 - 5 - 936 tarih ve No. 3297 resmi gazete ile neıir olunan 
"Nafia itlerine aid eksiltmelere girmek istiyenlerden aranacak ehli· 
yet vesikaları,, talimatnamesi idaremiz işlerine girecek olanlar da 
ıamil olup daha evvel ilan edilmi§ olsa bile 1 - 6 - 936 dan itiba
ren yapılacak eksiltmeler için tatbik edileceğinden alakadarların 

ıimdiden bu vesaiklerin tedarikine tevessül etmeleri lüzumu ilan 
olunur. (2787) 

Şebekemiz üzerinde itliyen sür'at, yolcu ve muhtelit trenlerin 
vakti hareket saatleri; Alsancak - Eğirdir kısmı hariç, 1 haziran 
936 gününden itibaren değiştirilecektir. Yeni vakti hareket cetvel· 
feri iatasyonlarımıza asılmıştır. Da ha fazla malumat için istasyonlara 
müracaat edilmesi. (1145) (2858) 

Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme gün ve sa
atleri aşağıda yazılı malzeme kap alı zarf usulite Ankarada idare bi· 
nasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin muvakkat teminatları ile tekliflerini 
ve kanunun tayin ettiği vesikaları hangi eksiltmeye aid ise o eksilt
me saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermiş 

olmaları lazımdır. 

Şartnameler pa.rasız olarak An karada Malzeme Dairesinden ve 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden alınabilir. (2791) 

Cinsi Muhammen Muvakkat Eksiltme 
bedeli teminatı günü Saati 
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1000 
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TARLADIR 

--
-·· ""' ~ 

ı. 

!~·30 r======::::====:~==J"'''"'"~ Türk Ha va K urumll 
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1 
Büyük Piyangosu 

t - Bezh·lcr 22380 Ura 1678,50 lira 22/ 6 / 938 

2 - Neft yağı 4800 ,, 360 ,, ,, ,, 
3 - Vernikler ve sikatif 5965 ,, 447,38 ,, ,, ,, 
4 - Beyaz emaye boya 750 1t 56,25 ,, ,, ,, 

!! ~ Şimdiye kadar bin!erce kişiyi zengin etmiştir 
5 - Üstübeçler ve sül· 11475 ,, 860,63 ,, 24/ 6/ 936 

yen 
6 - Toz ve anilin bo-

yalar. 
7 - Grafit ve plom

bajin. 

3827 ,, 287,03 

1205 ,, 90,38 

H " 2. ci keşide 11 Haziran 936 dadır. 

::·
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ı B 01~ .~~.R 1 Büyük ikramiye 30:0?0. Lir~dır 
" " .: T l 5 k r t r J• Ayrıca: 15.GOO, 12.000, 10.000 hra ı1c ıkıamıyelerle 

,, ,, 

Muhammen bedeli 34200 lira olan takriben 190 ton hurda bakır Ü aoes U UŞ U ~il (20.C00> liralık bir mükafat vard1r. 
19 haziran 1936 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile An- :S !i _______ __. 
karada idare binasında arttırmayakonulmuştur. f: i~ lstanbul gümrükleri satış işleri 

Ba ite girmek istiyenlerin 2565 liralık muvakkat teminat ile tek- i n 
liflenni ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün saat 14,30 a fi i m Ü d Ü r 1 Ü ğü n den: 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. H Q M. K. N. Ağırlığı Değeri Eşyanın cinsi 

rinlea:::~;a~:r~eri 170 kuru'8- Ankar{2;;9~aydarpaıa veznele-ıı HALK 1 __ _ 
•• K. G L. K. 

Muhammen bedeli (30,882) lira olan muhtelif civata, vida, ron· n Traf bıçağı H 5509/ 609 1.020 73.44 ipek mensucat. 

deli, gupilyalar 3 temmuz 1936 cuma günü saat 15,30 da Ankara- H Tanesi 100 paradır ll 5510/ 610 o.7so 54 00 " " 
da idare binasında satın alınacaktır. !! U 5511 ~611 19.00 79.8{) Hamut bilateferrüat. 

Bu ite girmek istiyenlerin (2316,15) liralık muvakkat teminat H y URDDAŞ: U 5512 612 20.800 104.00 Müst. erkek elbisesi. 
ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikaları aynı gün saat ~i . . . p 3853 2.650 190.80 Safi İpek örme caket. etek. 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımcflr. :: Bu bıçaklar scnın ÖZ kardcşının ıi 3773 7.900 568 80 " ,, mensucat. 

Şartnameler beheri 150 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpa· H mözalıTd~~ kkardı eşi m~l.ı kulb. lanmb atksa :-1•ı 3854 0.880 52.80 ipek örme eşarp. 
:: ur o an ar ıçın ır orç ur. 5508 ' 608 6 00 288 00 k l ·· t•• ·· 

ıa veznelerinden sahlmaktadıJ". (2651) :: · · it aryo a or usu. 
---- !a ft Yukarıda yazılı eşyanın 3 - 6 - 936 G. saat 14 de satış ~a10" 

1 l 
ıg M A RDi N acantamız g nunda açık arttırmaları yapılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buç:.ılı 
i~ Yardımctojlu AbdUlbaa:t n pey alcçelerini yatırarak makbuz Ve sair evrakile kanunen mua)')'etl 

"·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ H ............ uonon•n••H••··-====~-.. ·.--·--H saatte Satı• Müdürlüğüne gelmeler: ilin olunur. (2~7) ~ - ··································· ... ............ ~ ~ -

Fatih K. ve B. Ş. Binasının tamiri. 
Üsküdar süt ve mektep çocunları 
bakımevi tamiri. 

Keşif bedeli 
591,19 

Muvakkat~minat ZArt ~~--G-~~----~~-~ .. -"----~--.---... -.. -----.. -.. -----.. -.. ------~-~.~ 
45 Askerlik tezkeremi zayi ettim. Ye- İ f e S U 0 :: ..... .-.·-··---·-·· .. ······-····--·""' .. 

nisini çıkrncağımdan eskisinin hUk- U 
mü kalmadığını ilan ederim. Şarbaylığından: :: 2522,55 220 

Bakırköy Kartaltepe Rüzgarlı Giresunda teşkil edilen Bele· fi 
Yukarıda keşif bedelleri ve mu vakkat teminatları y~zılı olan ma- bahçe sokak 4 tıumarada şoför .. 

diye bandosu için mütehassıs bir :.! 
haller tamiT ettirilmek üzere açık ~ksiltmeye konulmuştur. Keşif Ömer oğlu, Mümiıı ; 

v N 162 4) muallime ihtiyaç vardır. Talip fi evrakı ve şartnameleri Levazım M :1 dürlüğünde göriilüT. Eksiltmeye < • 0 • 6 ıı 
---------------.. olan şeraiti anlamak ~zere Asma .: girmek İsti yenler bu iş için tasdikli fen ehliyet vesikası ile h1zalarm· 1 :: 

OPERATÖR VROLOG altı No. 44 Azmi Gürsoya acele H 
da gösterilen muvakkat teminat m0lrhu2 veya mektuhil 0 beraber ı == 

D r O ~EYYA ATAMAL müracaat etsin. (2870) ::·::::' 28 mayıs 936 p"rşembe r;?Ün\i saat 15 de Daimi Encümende bulun- r • .: '' 
malıdır. (1) (2593) · Muayenehane: Beyoğlu - Parmak- ZAYİ :i 

Kilosuna 68 kuruş bedel tahmin olunan ve Düşkünler evi için la· 
zım olan 1500 kilo 7eytin yağı açık ,.ksiltmeve konulmuştur. Şnt

kapı Tramvay durağı, Roma Oteli :: 
yanında 121 Birinci kat 3-8 Ortaköy 23 üncü ilk okulundan fi ~lodern Alman san'atı ve Almtı1' 

Her gün 15-20 ye kadar 928-929 yılında aldığım şahadetna- i! Tezyinatı San'atları Sergısi 

namesl levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 77 lirahk mu· =-------------...ı
meyi zayi ettim. Yenisini alacağımdan !i Istanbulda Fındıklıda Güzel snn· 
eskisinin hükmü yoktur. I!! atlar Yüksek Okulunda 30 :MaJlS 

vakkat teminat makbuz veya m0khıbile beraber 8 haziTan ?~6 pa· 
zartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (2818) 

Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaası 

Neşriyat Direktörü: Refik ,A. Sevengil 

Yuda oğlu Scmueı Sami
1
:.: tan 8 Hazirana kadar açık .J 

• (V. No. 16279) ::::==: bulunacaktır. ~ 


