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Parasız 

Muayene kuponu 
Bu kupondan yedisini birik• 

tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muayc . 

ne ettirebilir. 
(Ta/siltit 7 fnci sayı/ada) ................................................. . 

Ingiltere-ıtalya l\lleselesine Almanya da Karışti 
...____~------~~~~~~~--~~~~-

Fransa ' dü y~da eşi ofmı-
yan,, bi f • o hazırlıyor! 

Sahiilerdeki müdafaa teşkilatı kuvvetlendirildi 

(Yazısı ikincide) 

Lord Loyd diyor ki: 

Türk - lngiliz 
Dostluğunun umumi harpte bozulması 

belki bizim hatamız eseridir! 

~eniz üslerinde y~raıtı petrol depoları vücuda getirilmiştir "Cumhurreisinizi şayanı h~qret derecede ve eski
sınaen daha genç bulduğumu söglıyebil11ım,, 

liava postaları 
l 6~Ul ile Ankara ~rasmda oiı ı 

haftadnnberi hava postalan ış· 
ihti hyor. Memlekelimiz.n en esaslı 
nih:aı:larındnn biri oaln bu servh.ın 
l'eV-~t başladığını ve mükemmel ~u-

-e l§lecr ~ · · 
thı bl ıgını görmekten dolayı de· 
~a ~ ll'lenmuniyet duyuyoruz. l!k 

Brest, ~l tA. 
A.) - B. Pictri, 
dün yeni denız n.ck 
tebinin açılmıtsı 

merasimi müı.a-

scbetile bir rıtı· 

tuk s{ıylemiş ''e 
bu nutkunda Fran 
sız filosunun in
şaatından bah • 
setmiştir. .~llkar arak bu vasıta ile tstanbuldan 

C\ılu ~ aya gelen bir dostum hava yol· Pietri, dcmişt ir 
ltıiy~n,'ın zevkini anlatmakla bitire· ki: 
l'8i f 'e Yakın bir zamanda bütUn ai- "Milli dooannıa· 
getir~ radını hep birden tayyare iJe 
de 110P1 .~nkarayı göstermek istediğini 

ya 130 cüzütama 
mal olmuş olan bü 
yük harbin ferda
sında cumuriyet, 
on iki sene zarfın· 
da yeniden kendi 
ihtiyaçlarına teka
bül edecek bir filo 

lY UYor. 
~u tn' 

uı 
1 

ısaı şunu ifade eder ki lstan· 
an ~kara arasında işlcmeğe b~ş

~ 
1
ava postalarının istikbali açık· 

re ~z bugünkü işleyiş tarzına gö-
tiya ın hareket saatlerini hal'tm 

<'.ın, t l'uı. CJ\i amamil~ uygıın bulm'Y<' 
...... t llkU hava postası sabahleyin 
kOr, a~ A..,ı.araclon fqt.a.nbula gidi-

mcydnnn gctirm!ş-
tir. Yalnız zırhlı \ 
kuvvetlerinin .u~t. Frarısız filosundan bir torpido manevra esnasında. 
tınlması kalmıştı. Hacimlerinin ye- istisnai bir hattı harp filosu teşlül e

künu 125.000 tona baliğ olan dört derek bu suretle pek yakında müte

Bır haftadan beri şehrimizde bu
lunan İngiliz avam kamarası azasın. 

elan Lord Lloyd dün akşam Bclgrada 
hareket etmeden önce Perapalas ote
linde gazetecileri kabul ederek şu be
yanatta. bulunmuştur: 

"- Ilindi.staııda bulunan oğltrnm 
7;:,arŞJlanı(lk üzere mcm lckctinize gele· 
cc9imi 1ıabcr alan hükümctim, bir tıc
.<tilc ile lstanbuldaki 1ngiliz ·mektep

lerinin vaziyctile altikadar olmaklığı
nıı bildirdi. Buraya 9clir gelmez bü
yük elçimiz Sir Pcrcy Lorcn ile Jstan· 
bulda1.."i ilci lngiliz 1ncktebinin vaziyc
tilc alakadar oldıı1•. Bıt nıektqılcr bu· 

gü1i bazı mü§1ı."iillcr karşısında bulunmak 
tadır. Fakat bunlar tamamilc maddi 
1n9a1ıiycttodirlcr. Yoksa Tiirlc hiH..-ihne
tinüı ecnebi mcktc71lcrc karşı takip 
ctHği hattı harekete asld diyeceğimiz 
yol•tur. Hatta şunu da ilave edeyim 
7d, ltıgiıtcrcdc ol.sa, ayni siyaseti ta
ldp edecektik. 

J!cm1ckctinizdo cumur rcisiniz A· 
taturk tarafı~ da kabıtl cdilnıc"k 
gere/ine nail oldum. Bu şerefe ikinci 

Dün akşam llelgracla giden 
f,,ord Loyd 

dc/a olara1c nail olmu.J bıılıomyorum. 
Bıı miln.asc1Jctlc kendilerini şayanı 

hayret d-0rcrcdc ve eskisinden dahcı 

'(LUtJcn ~ayı/ayı çeviriniz) 
kalkaraıeden sonra saat Uc;:te oradan 
ıeU:,-or < Saat beş buçukta .Ankaraya 

k~wtli zrrhlı, y~i b~~ tamirw w~a~n~~inmcl~ikme~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dün bütün Galatasaraylılar 
bir arada pilav y~diler 

ASIM US ıslah edilmiş bulunan "Lorraine., ler ikmal edecek ve Fransız filosunu mü-
~ (S?>'ll Sa. 2 Sü . .J) serisile birlikte keyfiyet baklmından vazene, tccanUs ve kuvvet bakımından 

D 
şimdiye kadar eşi olmıyan bir model 

.. _ ~ ... nlİf llO:culugw UmUZUD vı'dönümü filo haline getirecektir. Hafif yirmi 
1 cüzütamın kızağa çekilmesi ve "Be-

arn,. tayyare gemisinde tadilat yapıl
ması da, deniz kuvvetlerinin arttırıl

ması için sarfolunan gayreti takviye 9 s;,;ide -6ÔÖ0kil~.a 
metre qol qaptık 

GJteffl d · l!!'mrgntlarınuzın 928den 936 ya kadar büyüme ni:ıbetlerini 
Gu göstermektedil. 

tıa get~~~i~·et hükumetimizin meyda.j 1927 mali s<!nesinin haşında ı:m~ ki-
l ırl•tJ?ı bü "k l arı 'I'Urk yu e~er erden biri o. lometreden ibaret olan hatlarım-z. 
dokulu demiryolculuğunun bug.Un bugün dokuzuncu yılın başında 6000 
t ncu yıl d'" . .. d uı. hu .. onumun e buhınuyo. kilometreye yaklaşmış bulunmakta. 
e'"el d rnuna e~tle bir kaç gün dır. Bu suretle Cumuriyet hükume. 
hinde .. ~ ~~zdığımız gibi 1927 tari- timit, Osmanlı imparatorluğunun bir 
lar, tınıuev e.t_~emıryolları \'e Liman. asırlık demiryolu tarihinde yaptığı., 
ı- rrı rnudü ıu~u 

Y'> başlıv r g " namı altında nın dört mislinden daha fazlasını do-
... J an ,.e .. d b .. 1 . r d-ı 0 gun en ugune ka. kuz yıl gibi en kısa bir zamanda ,.ü. '"k" ryo1a larihı"m· d b"" "'k h" ı,_f teati ız e uyu ır cuda getirmiş bulunuyor 
ltıan, biıt n ~~en dokuz yıllık hfr za_ Ru mesut günü bize idrak ettir. 
'llilecek sa~ ıçın ~aki~atcn iftiharı miş olan Cumuriyet hüktimetimizi 

•ıma gunlerı olmuştur.. tebrik etmeği bir borç biUriz. 

edecektir. 
Tulon ve Bizcrt son derece asri 

birer üssübahri haline gel:tniştir. Sa
hillerin rnUdafaasma ait teşkilat yeni 
baştan tensik ed imiştir. l\arbüraııln
rın mcvcudti iki misline çıkarılmıştır. 

(Sonu: Sa. 2 Sii. 5) 

Kızılay 
Haftası baş!adı 

KtZILAY 
sıtııcı ART11'llAl. 

llAStAtJÖI ÖHLEMEK " 
.ICILARI DİKDİB1«1l(: 1 

' YARALI VE 

(Y a:ıısı 3 iincii sayıfamıı.da) 

ŞAKA 
Niyetine! 

Güzel kir hikaye 
Yazan: 

Bekir Sıtkı Kunt 
(4 üncli sa)~fada) 

~I. 

Diin <;aıatasaraylılar, genç ilıtiyar bir arada toplarnp eski lıatıraların. 
yaşadılar. Hu bahse ait yazımızı ve diğer resimlerimizi dördüncü snyıfa
mızda bulacaksınız. Buradaki resinıddc' Galatasaraylıların Cunwriyet Abl. 
desine koydukları çt·lengi görüyorsunuz. 

B takımımız Finlandiya güreşçilerini 
üçe karşı dörtle yendi 

Dün 11apılan tek scrbeıt . uareı maçından bir görünüı. 
(Yazısı 5 inci sa:>:Uamızda), 



... ....- 2t ••&•El . ~ 1938 

Kamil Atatürk 
yıldızın nuruna 

Türkiyeyi ay ve 
ka vuşturmiıştur ! . 

Bir lngiliz muharririnin memleketimiz 
hakkındaki takdir dolu makalesi 

"VolverhanJ?ton Express,, gazete· ( rar kavuşturmuıtur. l inkişafrru kollıyarak ona bilkuvve de• 
sinde çıkan (Boğ .. ziçi ve İstanbul) Atatilrk, Tilrk hakimiyetinin Boiaz- mokratlık ola:ı bir bünye de temin et-
ba§lıklı yazısında İngiliz muharriri içine kurulduğundanberi geçen 500 se-ı miştir. 
Michael J .. angoley, şöyle demektedir: ne zarfında görülen hükfımetleri:ı en Türkiyeyi, hakim bir devlet kılmak 

Artık "kale alınmıyan,, Türk mef· müterakki fikirli ve en az bozulmuşt'• için on iki yıl sarfedilmiştir. Bugün de 
humu mevzuu bahis değildir. Geçen yı· nu kurdu. Türkiyede işsizlik olmadığı gibi "cle<ı• 

lın s.enbaharında nilfusu ancak on yt• Ankaranm, 1923 aenesinde evleri e- ring,, anlaşmalarına dayanan ithalat ve 
di milyona varan bu millet, bugün ar- lektriksiz ve susuz olan bir köy hatir- ihracatı mütevazindir. 
tı.k kendisini saydırmaktadır. den bugün modern Avrupanın e!'l son Pamuk, kömür, çimento ve şeker 

Hat'p seneleri:lde Anzaklara ve İn- mimari usulünü ve en sıhhi şartlarını fabrikalarının faaliyeti ise hem süratle 
giliz a;-kcrlerinin hücumlarına fütursuz bünyesinde toptıyan bir şehir ve bir artmakta hem de memleketin ekonomik 
ca göğils germiş olan Kamal Atatürk hiikumet merkezi haline geldiğini gör- menfaatleri bakımından ulusal ko:ltrol 
Türkiyeyi ay ve yıldızın nuruna tek- dil. Fazla olarak da geri bir memleketin dahilinde işlemektedir. 

Türk..; Bul.gar dosf uk 
münasebetleri 

Bulgaristandan 1 ürkiqedeki dostlara 
zş birliği temenni eden bir selam 

Sofya, 31 (A.A.) - Sofya Türk-/ 
Bulgar cemiyeti bu sabah tecim odası 
salonunda bir toplantı yapmıştır. Top 
lantıda dış bakanlığı genel sekreteri 
orta elçi B. Nlkolaef ile Türkiye orta 
elçili B. Berkez ve elçilik memurları, 
Bulgarieıtanın yeni Ankara elçisi olup 
Ankaraya gitmek Uzere olan B. To
dor Kristof, dıg bakanlığı siyasal le
ler ıubeıi direktörü B. Neikof, direk
tör B. Sa raf of, matbuat direktörU B. 
Balabanof, TUrkiye doıtu bir çok Türk 
·:c Bulgnr gahılyetler ve cemiyet Aza
sı hazır bulunmu§lardrr. 

Cemiyetin başkanı prof es8r Petko 
Stoyanof, külttir, ekonomi ve siyasa 
sahasındaki bliyük TUrk - Bulgar 
~~unasebctlerini uzun uzadıya teşrih 

ettikten sonra iki memleket arasında
ki menfaat beraberliğini kaydetmiıl 

ve komşu ve dost iki ulusu biribirine 
bağlıyan bağları daha ziyade sıkı§trr· 

mak için bütün şartların mevcut ol
duğunu bildirmiştir. 

Bundan sonra cemiyetin ikinci ba~
kanı Bay Dimitre Pandof söz alarak 
yeni Türkiyenin kooperatif tarim ve 
kredisi hakkında izahat vermiştir. 

Her iki hatip de Türk - Bulgar dost 
luğu için hararetli temennilerde bulun
muşlardır. 

Cemiyet nutuklardan sonra ittifakla 
aşağıdaki karar suretini kabul etmi~-

tir: • 

"Türk ulusu ve onun cumuriyetile 
kültürel ve aoayal Ye ekonomik sahada 
müaalemetperver münasebetlerin ve it 
beraber-lifinin hararetli taraf tan olan 
biz Bulgar vatandaıları, Türkiyedeki 
doıtlarmuza ıamlnU aelimlaranızı aön
derir ve kendilerini ayni amaç için ar. 
mereli bir surette faaliyette bulunma· 
ya davet ederiz.,, 

Küçük anlaşma devlet
leri Bükreşte toplanıyor 
Sonra Titulescu Moskovaya gidecek 

Roma, 3\ (Kurun) - Bir çok gue·ı manya hariciye nazırı Bay Tituleacu, 
telerin yırzdıtma göre, kUçük anlaıma Bay Litvinofun evvelce vaki olan d< -
dnledtrf 8 haziranda Bükreıte bir vetfae icabet ederek, Moakovaya gid•· 
toplantı yapacaklar, bundan ıonra Ro· cektir. 

Filistindeki karışıklık arttı 

Araplar çete muharebe
lerine başlıyorlar 

KudQs, 31 (A.A.) - Nablusdaki 
Arapların grev komitesi, bir beyanna-j 

genç lmlduğum:ıı söyliyebilirim.,, 
TüRK - 1NG1LlZ DOSTLUQU 

Lord Lloyd Türk - İngiliz müna
sebatı hakkında kendisine sorulan bir 
suale de u6yle cevap vermiştir: 

"- Ben §ahsan ötedcnberi Türkiye 
ile lngilterçnin teşriki mesaisini mU
dafaa etmekteyim. H&liseler de bu ka 
naatim( teyid etmektedir. 

Türkiye ile lngiltere arasında eakt 
bir dostluk mevcut olduğunu biliyor 
nnıu. Bu doıtluğun umumi harpte bo 
zulması belin bizim hatam1z eseridir. 
Son be, yıl içinde Tilrk - lngiliz dost 
luOunun inkişafını memnutıiyetle kay
dediyomı. Bu d~tluk inkt~afına de-
1'Gm etmektedir. Bunu Türk gazotcci
lmne bir kompliman olsun diye ai:iy
lem4yorum.. Bu benim kanaatimdir.,, 

Lord Lloyd dUn akşam oğlu. Bay 
David Lloyd ile şehrimizden ayrılmış
tır. EylCıl ayında _t~ar lstanbula ge
lecektir. 

me neşretmiştir. Bu beyannamede l'}id 
dete müracaat suretile yapılan bütün 
hareketler protesto edilmekte ve muh 
temel tecavüzlerden doğacak mes'uli
yetlerin İngiliz polislerile İngiliz as
kerlerine raci olacağı beyan olunmak
tadır. 

Bu beyannameye umumiyetle A
rapların yahudi muhaceretin! kontrol 
hususunda itidal göstermeğe ve uz
laşmıya yol açmağa karar vermiş ol
duklarını gösterrl mahiyette addedil
mektedir. 

İngiliz aıt komiseri, dUn akşam 
Arap belediye reislerinden mürekkep 
bir heyet kabul etmlg ve bu heyet er
kAb.ma memlekette emniyet tamamile 
teessUıı etmedikçe mtlzakeratta bulun
mağa imkan olmadığını söylemiftlr. 

Son yirmi dört saat zarfında yiye
cek nakleden kamyonlara bir c;ok ta
arruzlar vuku )>ulmuştur. Bilhassa 
AkAda vukubulan taarnızlar netice
sinde Araplar adeta bir çete muhare
besi yapmağa kalkmış olduklarından 

bunlardan 19 kişi tevkif edilmi§tlr. 

Siyasetle 
yeni safha 

Almanya, lta1ya ile 
lngilterenin arasını 

bu'maya çalışıyor 

ltalya, lngiltere 
ile anlaşmak 

istiyor 
İtalyan matbuatı son günlerde Al

manyanın halyaya karıı temayüllerini 
tebarüz ettirmektedir. tl Corriere della 
Sera'ya göre, her gün Almanya tara• 
fmdan ingiltereye milracaatlarda bu
lunulmaktadır. 

Bu müracaatların gayesi, İngiltere• 
nin hemen hakikat sahasına gelmesini, 
tarihin aeyrini bozmamaBJnı ve önüne 
geçilemez olan bir meselenin önüne 
geçmeye tqebbüs etınerneolni tomin et 

mekten ibarettir. 
Alman matbuatı Grandinin son gür.• 

terde Foreim Officc'e verdiği teminatı 
mevzuu bahsetmekte ve bu teminatın 

İtalyanın mantıki ve düzgiln bir hare· 
ket takip ettiğine delil olduğunu beyan 
eylemektedir. İtalyan matbuatına göre 
Almanya, İtalya ile İngiltere arasında 
bir anlaşmanın husulünü candan arzu 
etmektedir. Çünkü Almanya hem İta!• 
yaya ve hem de İngiltereye muhtaçtır. 

SİYASET ALEMİ YENİ BİR 
SAFHAYA GtRDt 

Londra, 31 (A.A.) - Siyasi maha• 
fil, diplomasi alemindeki inkişafların 

şimdi faal bir safhaya girmiş olduğunu 
ve bunun aşağıdaki sebeplerden ileri 
geldiğini beyan etmektedir. 

1 - Romanın Bilyük Brita:ıya ile 
bir mukarenet vücuda getirmek arzu· 
sunu izhar etmiş olması. 

2 - Milletler cemiyeti asamblesinin 
hemen içtimaa çağırılması için Arjan• 
tinin müracaatta bulunması, 

3 - Fransız kabinesi teşekkülü a· 
nmın yaklaşmıı olması. 

Resmi mahafil, milletler cemiyeti 
konseyinin hiç bir karar almaksızın tek 
rar bir kere daha tehir edilmesini hiç 
bir veçhile arzu etmemektedirler. 

Hariciye nezareti mütehassıslarının 
hükfunete bir rapor vemıiı oldukları, 

bu raporda zecri tedbirlerin ilgası veya 
bunların tadili tıklanndan birinin ter• 
cih edilmeıinin mutlak surette elzem 
olduğunun ehemmiyetle kaydedilmiş 
bulunduğu <Sğrenilmigtir. 

Bununla beraber, İngiltere hilldlme• 
ti, milletler cemiyeti azasını HabeşiE• 
tanm ttalya tarafından ilhakını kabul 
etmek ve onları vaktile alenen ve res· 
men takbih etmiş olduktan İtalyan siya 
setini şimdi tasvip eylemek mecburiye• 
tinde bıralnnaksızı:ı İtalyanın kotlektif 
emniyet sistemine rücuunu temin ede• 
cek bir formUl bulacağı ümidindedir. 

İhtimal İngiltere hükUmeti, vakit 
kazanmak için Arinntin hükömetinin 
zecri tedbirler meselesinin milletler cc-

1 miyeti konseyine değil, mezlrur cemi• 
yet asamblesine tevdi edilmesi suretir.• 
deki teklifi kabul edecektir. 

Ancak bunun için asamblenin Ar• 

Bisikletçilerımiz Olinı" 
piyada ~azzrlanzyor/af 
"Fransızlarla · yarışabilecek 

Yalnız Türkler vardır ,, 
------ f 

Ankara, 31 (A.A.) - Olimpiyat ha dir. Buna nazaran önümüzdeki iki ' 
zırlıkları olarak bisiklet federasyonu- zarfında süratlerini daha çok artır' 
nun tertip ettiği 120 kilometrelik ikin cakalnna intizar olunabilir. 
ci yarış da bugün yapılmış ve tam bir 3 F zı 1. • t b~ 
muvaffakiyetle neticelenmi tir. • - ransı arın o ımpıya ~JAr 

. . ş gı olarak yaptıkları son yarış Jll~ 
Yarışa gıren Talat, Orhan, Eyüp, t" b günk" U 10 k"l t u"ddeP"" 

K. k K" , v • ı u ı ome re m 
ır or, azım m yekdigerıne pek ya- h id" 

k ı k b . emen ayn ır. 
ın o ara yarışı u tertıple bitirdik- . • fi 

lerini kaydettikten sonrn bundcn bazı Dıger taraf~ koşucul.arırn.ıı J 
neticeler çıkarmak isteriz: manya turuna ı§tırak ettıklerı 

1 - Koşucularımızın ilk yarışta onlarla beraber koşmuş olan bir 
elde ettikleri 100 kilometrelik rekoru sız koşucusu bllahare Auto gııze 
2 saat 46 dakika ve 43 saniye olduğu a~~n §U •. s~~leri söyl~işti= .. ti 
halde bugün, yarışın 100 kilometre Bu buyuk yarı~a gıren butilll_.a 
üzerindeki milddeti 2 saat 42 dakika letler arasında Fransızlarla k~ 
51 saniyedir. Buna nazaran 4 dakika- cek yalnız Türkleri gördüm.,, 
ya yakın bir fark göze çarpmaktadır. BugünkU 120 kilometrelik ~ 

2 - Koşucularımız 120 kilometreyi müddeti 3 saat 12 dakika ve 54 ~ 
pek dinç ve taze bir halde bitirmişler-1 yedir. ~ 
~:---~~---~~~~~~~~~~~~-~ 

Hava postaları Fransa filosu 
<Vstyanı l ıncıde) 

Bu türlü bir hareket Ankaradan 
gilnü birlik lstanbula gidip gelmek 
istiyenler için iyidir. Şüphesiz bu ~e
kilde gidip gelmek istiyenler de bulu
pabilir. Fakat bize öyle geliyor ki ha
va postasından istifade etmek istiyen
lerin çoğu esaslı vazifeleri Ankarada 
olduğu halde zaman zaman lstanbula 
gidip gelmek, hem de günü birlik gidip 
gelmek ihtiyacında olanlar değildir. 

Ankara devlet merkezidir. İstanbul ise 
iş merkezidir. Onun için bir çok iş a
danılan sabahleyin erken Ankaraya 
gelerek burada işini bitirdikten sonra 
tekrar İstanbula dönmek isterler. Bu 
suretle İstanbuldan günü birlik Anka
raya gelip gitmek imkanı temin edilin
ce hava postasından istifade edenler 
hem bir günden f a.zla i§lerinin başın
dan ayrılmamış, hem de iki üç günlük 
bir eeyahat masr,afınnnn \nır:tıılmus 

olurlar. Sonra bir takım iş adamları 

da vardır ki Ankarada takip ettiği bir 
işin cereyanı üzerinde lstanbuldaki 
arkadaşlarile konuşmak ve anlaşmak 
ihtiyacındadır. Bu gibilerin arzulan 
da gene sabahelyin erken Ankaraya 
gelmek, akşam Ustli dönmek suretne 
yerine gelebilir. İşte Ankara ile İstan
bul arasında işliyecek bir hava posta
sı her§eyden evvel bu ihtiyaçları tnt
mfn eders~ hnlk tarafından da o nıs-

jantinin arzusu hilafına olarak daha 
muilhhar bir zamanda toplanmasını ıart 
olarak ileri sürecektir. 

iNGtLTERENlN TAKIP ETTiGİ 
StY ASET NEDiR? 1 

Londra, 31 (A.A.) - tyi mallımat, 
almakta olan mahafil, Bay Grandini:l ı' 
Bay Edene yapmıı olduğu ziyaretin 
İngilizlerle İtalyanlar arasında yakın · ı 
da yapılacak milzakerelerin ilk merh'
leaini teıkit etmekte olduğunu beyan 
etmektedir. 

Her iki taraf da 15 hazirandan ev• 
vel İngilizlerle italyanları:ı daha iyi 
bir surette anlaşmalanna Acil bir zarı:• 
ret oldutunu kabul ve teslim etmekte
dir. 

Sunday Diıpatch, diyor ki: "Bay 
Baldvin ile Bay Eden, milletler cem1

• 

yetine mUzaheret aiyaıetini terketmek
ıbin ltalyayı cemiyet aahilinde tutmak 
teıebbUıünde bulunmuflardır. 

Haric;iye nezareti mptehaaı11lan ile 
yapılacak iatiprelerde Pantkot tatille• 
ri biter bitmez baılamlacakttr. 

Pariı, 31 (A.A.) - Gazeteciler, 
ArjL"ltinin 11tilletler cemiyeti asamble· 
sinin içtimaa davet edilmesi için vaki 
olan milracaatı hakkında mütalealar 
yürütmektedirler. 

Oeuvre gazetesi diyor ki: 
Fransız ve İngiliz nazırlannın bu 

teşebbüsünden oldukça tevahhuş etmiş 
oldukları görülmektedir. Bu nazırlar 
Cenevrede haziran ortasında toplana
cak ola:ı konsey için bile pek nazik O· 

lan vaziyetin büyük devletler arasında 
takarrür ettirilmiş bir plan olmaksızın 
çai'!ırılacak asamble karşısında daha 
tehlikeli bir hal alacağı mütaleasınd~
dır. 

Hadctye nezaretinin asamblenin lc
timaa davet edilmesinden endişeye düş 

( v ., )"Unl I uu-idıJ 
Yer altında petrol depoları vil~ 
getirilmiştir. Bu depolar, her ıtır 
tehlikeden masun vaziyettedir.,, -"" 

Nazır bundan sonra, deniz U11 

relerinin ehemmiyetinden bahsetsııf 
Ur. Yeni Fransız tayyareleri, ~ 
devletlerin en asri tayyare!~, 

hiç bir veçhile geri kalmama~ 
Vaktile Vaşingtonda kabul ~~ 
olan ağır ipotek kaldırılmıştır. ~ 
ce bitkin bir hale gelmiş olan r:;, 
sız filosunun dünyaya ancak ~ 

dunda açılmış yaraları göstennel'_';J 
başka bir şey yapamadığı zaJJ1~ 
geçmiştir. Vaşingtonda Vücuda Y. 
rilmiş olan meratip silsilesi o~ 
kalkmıştır. 

bette rağbet görecektir. 
Şimdi olduğu gibi 1stanbuldan ti 

yare ile ~PlPn hir ,,.,,.1,. .. 101.. _,_,.~ 

akşamın saat altısından sonra Y 1, 
cak ne iş olabilir? Bu yolcu tabii 0 

rak işi için ertesi günü bekliyect 
ve gene zaruri olarak otelde fazls 
gece geçirecek ve masraf yapaca1'1 

Bu vaziyete göre !stanbuldan Ani< J 
ya tayyare ile gelen yolcu §imendif 

gelen bir yolcuya nisbetle iş bakımıo01 hiç bir istifade temin edemiyecel<· 
dece fazla masraf yapmış olacaktıt' 

ASIM~ 
mesi için başka bir sebep daha va~ 

Bay Suviç ile Bay Drummond ara 
daki görüşmelere dair yapılmıı ,1 
ısmarlama tekziplere rağmen Bay ~ 
viçin İngiliz sefirine zecri tedbirlcl t 
haziranda kaldırılmaması takdiriııcll 
talyanların milletler cemiyetinden ~ 
kileceğini söylemit olduğu taıoP"" 

doğrudur. 

Bu ıebepten dolayı hariciye 11~ 
reti, evvela haziran ortasında ıro::sf'' 
haziran nihayetinde de aaambleyi' 
lamafa davet etmeği ihtiyata mu ,/ 
bulmaktadır. Arjantin ile mutabık dl 
mıı olan cenubi Amerikanın diğer ~.;, 
Jetleri Bay Ruzvcltin tamamile ~ 
kah bir milletler cemiyeti ibdaı c JJ 
tasavvurunun peıinde kotmaktaJI 
Cenevrede kalmalı iatemektedirlef• 

Excelıior diyor ili : ,ff,_ 
ATjantinin tqebbilaü herkeıtell ~ 

de Londra kabinesini ıaıırtnuJUf• ; 
yilk Britanyanm milletler aemiye~_, 
ıeleainbı Cenevrede müzakere edlP"" 
sine muhalefet etmesi muhtemeldir~ 

Zecrt tedbirler meıeleainde to fi 
efkln umumiyeainde ihtillf varc1st• el 
nunla beraber, halk tabakalanndallf ( 
reyanlar, Bay Edeni müstakbel 1r• t' 
sız kabinesine istinat etmeğe sev~c 
mektedir. --· Le Journal ise: 11lf 

Nihayet aklı selim dairesinde ti# 
hareket yapıldı, diyerek Arjaıt d' 
zecri tedbirleri tatbik etmemekte ~ 
ğunu hatırlatmakta ve bundan Y~ 
olduğu teşebbilsiln "Avrupada ı ~ 
ve huzurun teessüs etmesine ve n tor' 
ve asayi§ kuvvetlerinin bir araY~ . il' 
lanmasma engel olan başlıca i~ılı l' 
tadan kalörrmııılc., ('1111f'ıı;ni tıııl<ıı' ,
mekte bulunduğu neticesini çıkarıll' 
tadır. 



Kızılay haftası bqlarken 
'-1 ~ - - 7C&suz~ - ~ _ __.. 

Kızılay 
13 senede neler yaptı? 

Kurumun lstanbal mümessili General Ali 
ftllıımalar etrafında izalıat veriyor 

Nakil vasıtaları · l 
Senelik muayene Çar
ıamba günü başlıyor 
Şehir içinde lşliyen btlttln otobils, 

otomobil ve kamyonların senelik 
fenni muayenelerine belediye ta
rafmdan bqlanacaktJr. Seyrüsefer 
mWıendlaleri tarafmdan yapılacak o
lan bu muayenede arabaların yalnız 
motörlerine değil, dahil! vaziyet ve 
tesisatma da dikkat edilecektir. Bu 
suretle ay sonuna kadar muayenesi 
yapılmJI arabalara (muayene edilmiş 
tir 1936) levhası yapıştmlacalrtır. Bu 
levhayı tqmııyan arabalar evvelce de 
oldufu gibi gelecek muayeneye bıra
kılacaklardır. Yalnız otobilslere şim
diye kadar klfl derecede mttsamaha 
edildiğinden, bu defa muayeneye ginni 
yen otobUslere ka.t't surette sefer kl
ğıdı verilmiyecektir. 

DENIZYOLLARI iDARESi 
KARDA 

Devlet deniz yolları umumi heyeti 
toplantım haziranm üçilncü çargamba 
gtlnU yapılacaktır_, Toplantıda geçen 
seneye alt billnço tasdik edileçektir. 
Bu huaUBta hazırlanan raporda evvel
ce Seyrlsefaiıı namı altmd& çalJŞan 
mileuesenlıı zarar etmekte olmasına 
mukabil, kııımJara ayrılan bu mües
llelede masrafın daha fazla olmasına 
rağmen aramı kapaalmasmdan baş
ka bir sene de safi kir mevcudünün 
ilç yUz bin lira kadar tuttuğu yazılı-
dır. 

ELEKTRiK TESiSATI 
Nafia Vekllett bir çok yangmlara 

ve kazalara sebebiyet veren elektrik 
tesisat! boZUkluklarmm kat'! §ekilde 
&ıilne geçmek için elektrikçiliği takyit 

AJtlıcmıaym ~emmiyeti eden kat't bir karar almıştır. Bu su-
IPd *1e ~ retle bizde de elektrik tesisatçılığı ilk 

~-~1 buglln memleketımlz Jrı.al.,.,. lstanfiul .,,,,_,.,,, defa olarak bu kararla bir ihtisas işi 
·~---....._.-. kıymetli, en kıdemli Ceneral Ali haline sokulmuş olma.ktadır. 
den ~hu en hayırlı teşekkillleril\· meği temin eden MUhürdarzade . Bay Şimdiye kadar bir bina.da muayyen 
larrıan iridir. Size Kızılay kurumunun ne Nuri. 2G bin lira armağan eden Bay bir tesl1atçı tarafmdan yapılan elek-
rbıe l§ine ba§ladığmı cumuriyet dev Habip, yüz bin lira kıymetindeki hanı trik tesisatına cereymi verdirmek için 
!tel ait geçen 13 yıllık çalışmasmda veren General Halil Şerif'in zevcesi bu fil yapan tesı.&tçı ile herhangi bir 

er elde ettiğini anlatayım: bayan Tarandel'dir. ehliyetıuuııell tesisatçı anlaşarak bu 
~ay, doksan Uç senesi Rusya Benim hatJrladıiuna göre on Uç mes'uliyetl üzerine almaktaydı. 
1Jlc ... ~ kurulmuş ve beyaz sancağımız yıl içinde geçim darlığına uğnyanlara Nafia Vekileti oirket ve müesseseler 

"'!l[a olarak bu harp meydanında ı... ...... n.. •ı .. u.1'1 ....... bir 854.397 lira, yaralıla.ra 103.590 lira, ua.swsw.et~46"""' emir vererek 
l6rd lltır. Hattı şu baş ucumda aeı f eliketine uğnyan1ar& 203.,37 lira, bundan IOlll'& elektrik tlrketine imza 
'-ııp tıftlntız Kızılay kolluğu ilk defa yer saramtıama uğ.nyanlara 3ll.510 veren ehliyetnameli tesisatçıların b6y
~ Dleydanma sevkedilmiş olan ope lira, yangına 59.491 lira, esirlerin ge- le hareketleri görtılilnce ilk defasında 
~:Naim'e ait kıymetli bir ya- tirilmeıine 52.965 lira, göçmenlere tescil edlJmeeilii ve ikinci defasmda 

43.309 lira, ecnebi memleketlerde fe- ellerindeki ehJlyetnamenin derhal geri 
~'8diglrda operatare yapmış ol- 18.kete uğrıyanlara 22.876 lira, gıdasız alııımaaıbr, yapılan bu nevi tesfBata 
~ Ufak bir ameliyata mtıklf at çocuklara 77 bin lira, sıtma mtıcadele- da hiç bir eekilde cereyan vetilmlye
~ Uzere operatör tarafmdan bana sine 7.699 Ura, trahum milcadelesine ret bozulmUmı blldlrmlftir. 
~ ed1lmivttr. Sadece 111D11 bilme- a.102 lira, veremlilere 43.794 lira, YAYALAR HAKIUNDAKI EMiR 
-...... .. _kl 0 tarihte Avrupa.da tahsil dispanserlere U2.733 lira, kaiıser ens- BUGVN T ATBIK EDiLECEK 
~ daha doğru8u herhangi bir tittısilne 2.000 lira, mrtarrıan mem-
~tı JÇ&bilecek ilç tane ookto- leketlere 446.~ lira, askeri sıhhiyeye 
~ ~ Bunlardan yukarıda 11öy 15.700 lira, mübadil ahaliye 62'.836 
'i'i: beı,v Naim KIJllJllığa, Hayret- lira, denizde tırtmad& bojulanlarm 
~, Osman da Plevneye gön- ailelerine 3.139 Un. verilmif bundan 

batka genel merkezce 242.U9 tubeler
~~ bir laman 1<>nra Kızılay o- ce 448.601 lira muhtelif yardmıda bu
~ ft.\UalUm olarak butunmuelar, lunulmuştur. Kımlaym oıı Uç yıl 
~~,; fıfzmet etmiıler ve Livllığa içinde yaptıjı ~ yeld\nu 

Jbbeım1elerdfr. Bay Naim genç 3.851.641 liradır. 
~y'ten aımtıettır. İşte bugllnden itibaren l>afhyan 
~ o Uetaalarm yetiştirdiği kıy- Kızılay haftası, bu mukaddes ceıniyetin 
........ !i~ bugtın ordumuzu kuUulaııacak bir bayram ~tıdtır.,, 

. ..-..unaan idare etmektedirler. B. B~dreffln Vlgen 
llla.ı~· fttima, millefe, fJIMnlığa _.._ _______ _ 

~ ~ hayır ocağı daha E" •'Jı Af _L • 
~ illiJ1etia eefkat kucafıdır. 0 Parti ratı ıw11.11ıqe 
~ blgareye, eri ~ !Bil merkezi geni binaaına 
.~ Yaralı arslanları iyi etmiye d 
~· .Baıt& dtıtmaıı mecruhun& bile taşın ı 
~11. &QM' ve bir hayatiyet meleği C. H. P. Fatih kamun ve (Kızılay 
~·. ·---yer sarsıla çadırlan Fatih) ilçesinin park kar1J8mdakl ye
~·oraya kopr, gene nerde bir ni lokalinin açılma töreni dün saat 
~ Jaltut bir kıtlık olsa çuvallan- onda parlak merasimle yapıhmttır. 
~ve derhal oraya yeti3ir. Türk, Parti ve KmJay bayraklarile 
llR..i'j.-:- 'bakar, açları doyurur, ök- aüslenen Fatih parla ve bina öntınde
--..uı IÖZ yqmı dindirir. ki meydana binlerce halk ve btıtUn 
~ &JDl zamanda halkı da yardıma civar mekt.eplerl topl&Dlllll ve Kmlay 
' 11 Senede bir lira gibi ldlçük bir haftası mtınuebetile tramvay bulva
..__ ~ lsa kaydeder. Sonra bunlar rma bir Kmlay çadırı kurularak içine 
~ 8yle hamiyetklrlar ve öyle bir yaralıya yardnn eden Kızılay hem
~ çıkar ki yfizleree çocuğu şiresl tlmuli konulmutbJr. Merasime 
~ 1-lerter. Dl.ha sonra isimlt"ri itfaiye bandolwıun çaldığı istiklil 
~ ...._ takdirle muhafaza edi- Dl&l'file J,atJanm11 C. B. P. Fatih ka
~ ._1f7»1q t!a 'ftl'dır ki Kmlay mun başkam Şım Enver Batur heye-
1-ıa~~ 111 b8yi1k iyiliklerde bu- canlı bir söylevle mlaafirleri aelAmla-
.._~. 1DJ1 ve t.eeekkUr etmletlr. 
~ biri 200 çocuğa öğle ye- Kmlay Fatih llQell batkam profe-

Yayalarm yo1larnı sağım takip et
meleri hakkmdaki emrin dtın tatbiki
ne baeJanamamlfF. Seyrüsefer me
murluğunca emrin tatbiki için icap e
den tertibat aimamadJğmdan emrin 
buglln tatbiki muhtemeldir. 

BAYAT KONSERVELER 
Belediye bozuk •e bayat kon

tlen'elerin BtlrUmllne nihayet vermek 
için konaerve imal eden mtlesseseler
den ellerindeki stok malların eiıia ve 
imal tarihlerine alt bir beyanname at
malı fikrindedir. Bu beyannamelerin 
bayat konaervelerin satJhşma niha
yet vermesi muhtemeldir. 

8ÖI' Ziya Cemal Almoy çok heyecanlı 
bir hitabede bulunarak yarmm Kml
aycılan olan f&!vnılara Kızılay& b:ıf
h 1mlıp kalımyaeaklanm sormuş 
QC)CU)dar hallan heyecanlı tezabUrfl 
karşıamda ölünceye kadar Kızılay için 
bUttln vvlıklaril& gahemıya and iç
mielerdir. Bu h~yecanh anttan soma 
yavrular Kızılay tilküaünil yayan man 
llWlleler okumutlar ve Kızılay ilçe yön 
kurulUDdalı Rilltil de ateşli bir söy
lev vererek halla coeturnıuotur . 

Miaafirlere limonata ve bisküvi ik
ram edilmio mekteplilere bin paket 
Kızılay veoiselerini taşıyan • şekerle
me dağıtJlmıftar. 

Profeaör Ziya Aboy'un büyükleri
mize ve Kııılay'm çok eeld emektan 
General Ali Çalmı.b'ya tefekkUrll ft 
ı.tfklAl .-rıile t.oplantJya aon veril
miştir. 

Lise ve 
ortamekteplerde 

Talebeye hangi sualler
den sorulacak 

Karahisar suyu 

Begollıınaa bır sıı aatıı 
yeri açılıyor 

toletme imtiyazi Kızılay kurma_. 
verilen Afyonkarahisar maden 1JQ1t 

Haber aldığımıza göre KWtiir Ba- aatıp için kurum Beyoğlu caddecmide 
kanlığı, milll talim ve terbiye beyetı- ikinci bir su mağazası daha açmıya 
Din §11 kararmı bütün allkadarlara karar vermiştir. Kurumun Büvet ı.
bildirmietir: mini verdiği bu yerin açılma töreni ba-

°'tmtihaDlarda talebeye Bakanlıkça glln yapılacaktır. 
geçen yıl butırdnut olan sorulardan ıoııı======~ 
IOrulup BOrulmıyacağı bazı okul ida
relerinden BOrulmaktadır. 

Bu hususta, qağıdaki esaslara g<S
re, iı y.apdmuı uygun görillmtıtttlr: 

1 - Orta okullarm tarih ve yurt 
bilgisi sözl~ imtihanlarında geçen yıl 
bu dersler için bastırılan 80rulardan 
sorulacaktır. 

2 - Liselerin tarih derslerinin ge
rek sınıf geçme, gerek olgunluk imti
hanlarında geçen yıl tarih dersleri 
için Bakanlıkça butınlan sorulardan 
sorulacaktlr. 

3 - Gerek orta okulların, gerek 
liselerin diğer derslerinin imtihanla
rında imtihan heyeti bu dersler için 
Bakanlıkça bastırılan sorulardan so
rup sormamakta serbesttir. Ancak 
imtihan heyeti, soracağı sorulan bası
lı :sorµlardan seçtiği takdirde, bu ders 
yılı bqmda Bakanlıkça bazı derslerin 
programlarında yapılan değişiklikler 

dikkate alacaktır. 

Polla ha~erlerl: 

24 saatte 
9 hırsızlık oakası oldu 

Erenköytlnde Koz yatağında Ka
dıasker sokafmda Sabahat'm evine 
komşularmdan 16 yqmda Rebia ile 
9 yqmda Fazilet girmiş, on beş lira 
para ile beş parça gUmilş bilezik, bir 
altın yüzük, bir göğüs iğnesi çalmış
}W~r. 

• Balmk8yde Kartaltepede Karakol 
sokağında 21 numaralı Meliha'nm evi
ne Fethi ile arkadqı Eyüp ginnlşler, 
bir fotoğraf makinesi çalmışlardır. 
Hırsızlar makineyi satarlarken yaka
lanmışlardır. 

• Küçllkpazarda Muhtarm kahve
sinde yatan 22 yqmda Hasan gece u
yurken sabıkalılardan Hüpyin tara
fmdan cebindeki 12 lirası çalmmıetır. 
Htlseyin yakalanmıştır. 

• Takslnide Smuıervilerde Hqlmin 
kahvesinde yatan amele Talimhanede 
bir yapıda çalışırken duvarda asılı bu
lunan ceketi çallDJJllltlr. ŞUphe üzeri
ne İsa isminde birisi yakalanmış, ce
ket bulunmuttur. 

• Takaimde Tan sokağında oturan 
Canyan'm evinden tlç entarisi çalın
mış, Enver tmıbade biriabıden eüphe 
edilmiftir. Enver yakalanacağını an
laymea kaçDlllqı-. 

• Sabıtablardan Çolak Osman ~ 
hanede Necatibey caddesinde WtUnctl 
Ştlkrtl'ntln dtlkklnmdan clgara alır-

ARAZIYAZIMIBUGON 
BAŞLIYOR 

On kazada çalıemak üzere evvel• 
teşekkül eden arazi tahrir ko~ 
ları çalIŞmalarma bugünden itibarell 
batlıyacaklardır. 

Azalara çalışmaları esııaamda ~ 
kip edecekleri usul hakkında 

de muhtıra verilmittır. 

BELEDiYE VE MALiYE 
T AHSIL ŞUBELERi 

Maliyeden belediyeye de~ 
bina, arazi ve buhran vergileri .-, 
lerinin belediyede faaliyete geçebilıp
si için yapılmakta olan hazırlıklar 
tamamile İ>itmi§tir. Bugünden iti-·-"' 
ile bqlanacaktır. Bu vergilerle -MI"" 

dar maliye memurlarmdan 286 taneal 
belediye emrine geçmiştir. Bu aureıı. 
29 olan belediy9 tahsil §Ubesi 58 • 
ibli.ğ edilmiş oluyor. 

Diğer taraftan maliyeden beJeclt• 
yeye geçen 286 memurla maliye ~ 
!erinin kadrosu ualmlfbr. Bu aım~ 
tahsil ve tahakkuk 111belerinden el& 
bazıları lağvedilecektir. Fakat tim 
halde li.ğvedileoek IUbelerin ııaııpel\\J 
ve ne k~ olduju henüz tesbit ~ 
memiltir. 

TORK HEKiMLERi CEJllYE· 
TiNiN TOPLANTISI 

Türk hekimleri Dostluk ve 'l1a 
cemiyeti dün sabah onda Bay Net' 
Oamaıı'm bqka.nlığmda mutad üç 
1ık toplantmmı yapmıştır. 

Ölen izalardan Ahmet Hamdi 
Sadık Nazif'in ailelerine 684 der 
yardım yapılması kabul edildikt 
sonra cemiyete yeniden aza olmak 
tiyen on sekiz doktorun dileklerl 
rine getirilmigtir. 

Cemiyete bağlı teavun aan,dJIJ. 
genilletilmesi ve buraya Anadol 
~ktorlarm 4a girmesi için bO.tihı 
torlara birer sirküler gönde!ri

0

ılmtıilll 

karar altma almmıştır. 
Cemiyetin milstakbel mesaisi 

kında dört klşmk blr heyet 
dan hazırlanan raporun fazlalqtırd 
rak balara dağrtılmam, Etıbba 
smı kUtüphaneaine istenen yardmıml 

idare heyetince görl1şUlmesine de 
tv verildikten eonra toplantı bi 
tir. 

KIZ SANAT OKULU SERGiSi, 
Kadıköy .Alqaın Kız San'at 

lunda clUn bir i8rgl açılmıştır. Bti 
gide talebelerin el lşlerl teehir 
mektedir. 

ken tlç lira galımpa da yakalanmıt- -----.Iİllll-----•• tJr. 
• Tophanede oturan mezbaha bay

tan MUltafa zabıtaya baş vurmuş, 

mezbaha anbarmdan koyun nakline 
mU.ue iki bllyllk dolabm çalındığını 
bildirmtotir. 

Hırsızlarm Etem ve Sablmıl oldu
p anlqılmıı. ikisi de yakalanmış, do
laplar geri almmıgtır. 

• Cerrahpqada 24: numaralı fm
ıım aahibi Nuri Haseki karakoluna 
mtlf&caat ederek firmm ilstUndeki 
odadan 800 Ura para ile bir çift e1mu 
kilpe Ye iki tabancasmm ça1mdJğmı 
söylemi§tir. Fırmda çahpn Ali oğlu 
Ô!mal Jsminde birisi yakaJanmI§tır. 

• Denizyollan amelesinden Hasan 
Galata rıhtımına bağlı Karadenis va
purunda ttıccara alt balyaları söku
ken yakalanmış, üzerinde çocuk iskar
pinleri çıkmUJtJr. 

TRAMVAYDAN DOşTO' - Koea
muatafapqada Usmıcaova 90kafmda 
oturan 85 yaemda Migirdiç Bahçeka
pıda vatman Basan'm idaresindeki 
tramvaydan dUpntlf, bqmdan yaralaıı 
rmıtır . 

ALACAK YCZVNDEN - Gedik-

pqada 86 numaralı evde otuna 
nifaturacı ~ ile ram ktllleltt1dl 
oturan Foti alacak ytızOnden 
etmiolerdir. Fott bapndan 
mıe. Agob'un da dört diflni kir.iDii._ 

OTOMOBİL ÇARPTI -
Bulgar çarpsmda kunduracı Aram: 
yanmda çalıp.n 45 yqmda Vasile 
ŞllUde 3511 numaralı kamyon 
mış, Vastı yaralanarak 
kaldırılııııltn'. ŞoflSr Yusuf 
mJttır. 

DELİ MlYDl! - Stltlicede '13 
maralı aşçı Fehim ustanın 
nmda yatan izell ömer, dUn 
Galat&da Necatibey caddeehıde 
otelinde yatan Mustafa ile oğlu 
taarruz etmlş, Mustafa'yı 
elle ne yaralamq, Arif'e de bir et 
llh atarak kaçmıştır. Omer bir 
det 80lll'& yakalanmıştır. 

0ZERt ARANINCA - Ytızll h 
namtle maruf sabıkalılardan 
urhoe olmuş, sokaklarda bafıra, ~ 
tıra oarıa sayıem1ye bqlamıştır. 
yanar halkm lstirahatmı bozan 
kalı yakalanm19, u.ertııae 30 s 
umnıutunda bir kama~. 
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- Hergiin bir hikaye 

Şaka . t• ' nıye ıne .,. 
Yazan : Bekir ~ .. ıtkı Kunt 

Floryada 
Plajlar açıLdı; trenlerde 

bu sene de tenzilat 
qapılacak 

Floryadaki imar hareketlerine ehem 
miyetle devam edilmektedir. Plajlara 
giden yol üzerindeki eski dükkanlar 
yıktırılmış, yeniden beton dükkanlar 
yapılmıştır. 

Plajlar da açılmıştır. Dün ha va çok 
sıcak olduğundan Floryaya gidenler 
hayli çoktu. Şark demiryolları geçen 
sene temmuzdan itibaren plaja gidip 
gelme ücretlerini çok ucuzlatmıştt. lda 
re bu sene de ayni tenzilatı yapmıya 
karar vermiştir. 

PARAŞÜT KU LESi 
Türk kuşu talebeleri için yapılacak 

paraşütle atlama kulesine en mü
nasip yer olmak üzere Sultanahmette
ki meydanlık seçilmiştir. Kulenin ~a
sına temmuz içinde başlanacak ve ir-

mr t::;. para ve yapı memleketi 
olarak şö!iret bulalıdanberi Ankara. 
J a, i$~İ7;, yoksul, çorak Orta Ana
dolu kö!•lcrindcn, pervanenin ışığa 

atılı~ı. eski Auupalıların Kalifor
niJaya aHın aramağa gidişleri gihi. 
bo,yuna adam üşüşmektedir. Anka. 
ra köylerinden. Kayseriden. Yoz. 
r;attan, Çankrr, Çorum ve Tol\at 
köylerinden gelen, koyunlarında da
ğarcıkları. omuzl2rrnda dürülü kir
li )Organları, yırtık mintanlı, hez 
donlu, rarıklr. toprak benizli köylii. 
Jer.... Bunlar günlerce uzak yerlAr. 
elen. )'ollardan bii'birlerine rast ge. 
lip hazan kardeş kardeş, hazan hiç 
~oktan döğüşüp düşman olarak, yiik
sek dağ başlarında, ıssız o\'alarda. 
yahut karanlık dere içlerinde gecele. 
~ip gündi.izleri yol alarak, kafile ha. 
Iinde yürüye yürüye gelirler ve bu. 
rada birer iş tutarlar. Ufak yaştakiler 
küfecilik yaparlar, yahut kı~ın Yenişe-

sinde dinlenip ekmeğini .Yerdi. Kirli. 
paslı, kaba ellel'iie okkalığı bir ka,._ 
rayışr. ekme:,t~;ı öv le bir iri iri ra r
c;alar koparıp ağıına atışı vardı ki, 
gören imrenirdi. mı baş soğ'an kirıp 
tuza banarak ekmeğine katık ederdi. 
Sonra, i<;i bulanık kireçli ı;:u ile dolu 
bir fıçı.ra akan borunun musluğundan 
avut;larile kana kana su it;erdi. 

tifaı 60-65 metreyi geçmiyecektir. Bele 
diye fen heyeti ve mütehassıslar ırn

lenin kroki ve projelerini hazırlamak
tadırlar. 

• ıir solrnklamıda ellerinde balta '".~un,, 
l."'miir gırdırn.n ! .. ,. diye bağrı~rak 
dola~ırl:tr. nu c:ocuklar pa1,ar ku. 
rnlm1~·an. ki.ifelik İ"l hulunmıyan 

ı;iinlcr<lc, memurların yollarını bekle. 
) ip yüzer paraya enak çantalarım 
ta ımayı teklif ederler. Biraz açık 
~özliilcrilc ı:ermayesi olanlar, seyyar 
schze ve meyve satıcılığı ile para ka
zanırlar. Yol inşasında, park ,.e 
l·ahçe tarhında, nakliye işlerinde ça
lışanlar da çoktur. Fakat bu köylü. 
ler en ziyade bina n apartıman in. 
!';aatrnda amelelik ederler. Çünkü bu 
hem devamlı, hem de gündelikli bir 
i:»tir. 

~ ~ .:/-

Çankaya caddesinde her iki üç 
a) da bir, beşi onu birden yükselive
ren hüyük, modern apartımanlardan 
birinin temeli atılıyordu. llk önce 
bir çok ameleler. hiç durmadan. ye
re kazma ,·uı·up kürek kürt'k toprak 
çıkardtlar. Dört köşemsi, derin bir 
çukur kazıldı. Apartımanın müstak. 
bel bodrum katını teşkil edecek olan 
bu cukurun toprağı kamyonlarla ta. 
ştnırken, öbür taraftan başka kam. 
yon ve arabalar, heyaz benekli, kır
mızı Ankara ta~r. C'imento torbalan. 
demir çubuklar, tuğla, kum, çakıl 

ve kireç getiriyordu Yapr alam ci 
var sokaklara ve caddelere kadar ki. 
reç ve harç kokusile dolmuş, yer yer 
malzeme yığınlarile kaplanmıştı. Bu
rada hummalı hir in~ faaliyeti var
dı ve !'anld yeni bir ehram kurulu
yordu. 

:f. :{o ~ 

Ak~avlran köyünden Kulaitı bü) ilk 
oğullarından -:\lustafa oğlu Ali. hu 
apartımanın temeline ilk kazmayı vu. 
ranlardandı. Ali yaptığı iı:;e .:ıdam 

akıllı sarılan , .c işini hcnimsiyen l>ir 
amele olduğu için, bina ı::ahihi ile 
amele ba.:ıı ondan memnundular ve 
inşaatın ı;'Onuna kadar ona yol ''er. 
mediler, fakat günde1iği kırk kuru)
tan vukarr da cıkarmadılar. Anka-ı 
ra gibi pahalılık hir şehirde AH bul 
kırk kuruşu az bulmuyor ve günd<'\LI 
ğindcn para hile arttırıyordu. Rü
tün ~ün sırtındaki tahta arkalıkla Ye
ya el arnbasile harç ve tuğla taşır. 

yahut bir gün için <;akılan tahta ka_ 
lıplarr yerlerine göti.irür ve hazan 
Iıir İ~('le iistiinde, yerden mnkarah 
iple. r.f rnt'nto rekerdi. 

Öğle paydosunda bir ağaç gölge. 

Geceleri bir kaç arkadaşile orada. 
kalıyorlardı. Yıld!zlı bir gök altında 
oturup yanık türküler söyliyereh: köy. 
!erini dü~iiniirlerdi. Ali g-eçen yaz, 
robanken sığırları dagda yahrdık. 
İarı zam~n da böyle yıldızlara · baka 
haka rn!,it gc{irmışti. Daha .sonra 
uykuları gelince:>, artık bölmelı>re. o
dalara ayrılan apartımanın bir köşe
.sinde, kirli yorganlarına sarınarak, 
dc:>rin. rüya.sız, deliksi:ı hir uykuya 
has ko,·arJardı. . . ' 

Apartıman bir beton dağ gibi yük. 
~etmişti. Daha inşaat dernm ederken, 
kiracılar akm ctme.:te daireleri gez. 
mc;'ie ba~lamtşlardı. Bir taraftan yüz 
liradan, yiiz elli liradan açılan ha
raretli pnzarhklar yapılırken, öbür 

taraftan pencerelerin camları takılı
yor, yerler cilalanıyor, boya "e 
badanalar ikmal edi1iyor, elektrik, 
su ve havagazı tesisatı tamamlanıyor_ 
du. Apartıman sahibi Day Uysal. 
ama da inadçı adamın biridi ha. Son. 
ra da burun lrnf dağındaydi. Yüz de
diğine taş çatlasa, yer yerinden oy
nasa, dünya hir araya gelse. mümkün 
değil doksan dokuz demeie tenezzül 
etmiyordu. Fakat gene de daireler. 
apartımanm yapılışı heniiz bitmeden. 
tamamen kiralandı 

~ ~ ~ 

Burnda iş bitince, Ali. helediyeye 
baş vurup biraz yolda çahştı, biraz 
da küfecilik yaptı. Artık son bahar 
da geçiyor. ilk soğuklarla beraber kış 
başlıyordu. Ke..c:;e.sinde he;;, on kuru. 
şu da vardı. Kışın buralarda hasta, 
..;efi!. rcz ıl ol::tıaktam-ıa. !,(iye dönmek.1 
orada, para-<ı olduğu için. her ihtL 
yaçtan vareste ve ·tynı sebeple. her
kesten sayg: görerek bu işsiz ölü 
ayları, köy odasındaki .saç sohanın 
lrnrşısında, köy dedi kodularına ka
rışarak, ş:kırdrm ı::ohbet, ve iistc:>lik 
rlinlenerek g~ı;irmek ne hoş olaraktr. 
Şimdi ihtiyar anacığı da kim bilir ne 
haldeydi?. 

Ali bu düşiincelerle. günün bi
rinde, koynunda dağarc:ğı, omuzunda 
da dürülü kirli yorıranı, üç vi1aHt 
aşırı köyiine gitmek üzere, yaya ola. 
rak yola çıktı. • 

Kö~·de günler hiç de fona geçmi-
1 

yordu. Ali Ankaradan gelirken hir 
kullanılmış külot pantalonla bir Ç,c. 1 
ket &-ıtın almış, ve hunları köyde gi. 
yince, köyün en şık adamı olmuştu. 
Dudaklarında kargıdan aiızhğa takı

lı sigarası, sırtı pek, kesesi şişkin, 

ve tabii karnr tok, tıpkı bir hevza<le l 
hayatı yaşıyordu. Kör odasında köy
lülere ele boyuna palavra savuruyor
du. Ankarada neJer yapmamı~tı. 

Evvela bir aparbman kurmuı;;tu ki,I 
gÖl'e'J "Bre üleeen !..., diye "harnah., 
ısırıyordu. Köydeki Hasan aianın 
evinden yiiz rlefa bü~·üktü. Arıartı. 

Man 8.'lhihi ile ele ahh:ın "'mııc;ıtn .. I 
Rey kendisine, yavuz delikanlı dt. 
yerek kızını da vermek istemişti ama, 

1 

HALKEVi ÇALIŞMALARI 
Eminönü Halkcvi tarafından her 

ay azalar arasında görüşmiye vesile 
''erecek toplantılar tertip edilmekte
dir. Bu akşam ayni maksatla Alay 
köşkünde toplamlacaktır. Bu toplan
tıda konser verilecek, bir piyes temsil 
edilecektir. 

o şimdilik dursun demişti!. 
l\öylünün çoğ'u bu !dırı yutmu

yordu ama. doğrn~rn ya. içlerine bir 
az da şüphe dfü:miiştii. Her halde 
bu yamasız elbiseli Ali, arık 
ban Ali değildi 

~ ~ :(. 

Kıştan sonra kô) liilcr gene 
raya geliyorlardı. Ankaranın .. e,·re. 
sindeki Yi)ayetlerden trene dağarcıklı, 
kirli yorganlı, çaı ıklı ve toprak be
nizli köylüler akın ediyordu. Bun. 
lar ara5ında Akçavirandan Kulağı 
büyük oğullarmdan Mustafa oğlu A • 
1i de vardı. Alinin yanında kendi kö. 
yiinden iki kişi daha bu yrl Ankara
ya gitmekte idi. 

Ali ile arkadaştan bir gün Anka. 
raya ,·ardılar. Pırtallarım gene ken. 
di köylerindcıl Saman pazarında bir 
küçük kahve işleten lsmailin yanına 
hıraktıl<tan sonra bir yapıda i<;ı ara
mağa çıktılar. Ü<:ü bir arada olur
sa elhet daha iyi olacaktı. 

Ali şimdi iş kaygı.!'lına düşmüş. 

köy odasında sarnrduğu palavraları 
unutmuştu bile.. Bir aparhmanın 
önünden geçiyorlardı. Ali: 

- Ahacık b1ld1r gurdujfomuz a. 
ı>artümen ... Diye ... öylendi. Haydin 
size içini gezdireyim. Bahın da siz 
de barnah rsınn l.. 

Ali, apartıman yapılırken. hiz. 
metinden m!'mnun olan beyin. simdi 
kendisini iyi karşılıyaca~ını ümit edi
yordu. 

Aoartıma·ıın kapı!'ından icerhe 
rfaldılar. l~ çü <le kapıda çarıklarını 
~ıkarmışlar topuklarile parmakları· 
nı dı~arıda bırakan yırtık. kirli )Ün 
çoraplarını paspasa sildikten sonra 
merdivenleri çıkm:ığa ba~lamışlardı .. 

Ali ve arkadaşları. e!Ierini cil<1h 
trabzanlara sürte sürtt'. aval aval, 
merdivenleri t;ılm dursunlar. derken 
kaqılarında apartıman sahihi peyda 
oldu. Ali .sırıtmak ü~ere idi ki. beyin 
sesi hirl rletk ~rükse ldi: 

- Hev.. Ne arıyor.sunuz hurada. 
ulan.. Haydi bakayım. defolun şu-
radan! 

Sonra kapıcıya o;;eslendi: 
- Ahmet, neredesin be! Set .,a 

bin defa söyledim. şn hırsız herifle. 
ri ireı-i 1'oymı:ı. cH ı•e . 

Ali ile arkarlas1:Hr ne re ıın--arlrk. 
)arını bilmeden, şaşkın bir halde, 
merdivenlerde!l, ~ Lnarlanı··c:ıs rıa inip : 
soluğu kapıda aldılar. A7 daha o 
ı:şaşkınhkla, kapmın önündt>ki ('.arık

ları hile unutuyorhrdı. 
Pek fena bozulan \ ' l' o ııishette 

it;erlıyen. fakat belli etmemeze ~a
lışan Aliye ark?.rla.,.larr: 

- Olen,.. ilam hE>yle ahh:ı ntın•z. 
hani ı-ana g•zını drı \erecekti. Hldinı1' 
mi ne dırlandı, di:ve takıldılar Ali ~n
ki bir şey olmamış gihi ve arkaclaşla
rrna acıvan bir ta vur la, dedi ki: 

- Emme gahn rafa'ı imi.:;..:ıini'7 

he!. neyin huyunu ne 1'ilirnnrz? .. 
Olen bize ~aha etti be?. Bunu ağna
mıyacak ne val' ki?!. 

__ Q 

Pilav günü 
Dün Galatasaraylılar hep 
bir arada pilav yediler 

c 
o 
1 Bu münasebetle 

ve Güneş de 
Galasaray 
barıştı 

Dün Galatasaray lisesi mezunlarının 
pilav güni.i idi. Bu münasebetle Gala
tasaray binası bu sene de yüzlerce 
gencin coşku:ı sevinci ile çalkandr. 

Bu gençler yetmiş yaşla sekiz on yaş 
arasında idiler. Hepsi oynuyor, bahçe• 
lerde koşuyor, yıllarca evvel mektep 
sıralarında arkadaşhk edenler kucakla
şıyor ve hatıralarınr anıyorlardı. Her• 
kes biribiri:ıi : 

- Delikanlı .. diye çağırıyordu. 
Memur, banka müdürü. sefir, gene· 

ral bir arada, yanyana mektep sıral:>

n:-ıda imişler E:ibi gülüp oynuyor. ko • ı 
nuşuyorlardı. I 

Dünkii pilav gününiin hir husuı•

yeti ve dahıı samimi oluc;unun bir se-! 
bebi de. G;:\l:ot_.r.,ray - Güneş dava"· -

1 
n•n som erişi idi. 1 

Günes fir-nası ile daha bir kaç ay 
önce ezeli bir rakip gihi carpr~anlar. 

dürt kucak kuca~a P-l"ldil"r 'Rir ;mıhk 

h:ıhr:eni:ı bir lr:ın•c;• ... •fan kan ter için -
de bir <'Cnc rörün,lii: 

- Top mu ovnadm?. 

Diye sordular: 
- Hay:r futbol! Ve vanrn·'., rlııran 

bir Galatcı.saravlrya teneffüste köşe kap 
mac3 oynar gibi trıkıldı. Ru. düne k:-
dar Gihe1li olan Bay Sabitti. 

Bahr-ede gölge bııJamıyan birinin: 
- Gü,es fena h.,Jde yakıyor .. 
Diye şikS.yetini duyunca: 
- Yoo .. hir.,rler art•k Güneş yok . 

diye cevap verdi. 

Galatasarayın yetiştirdiği ilk me· 
zunlardan general Murat, hatıralarını 

anlatırken trampet çaldr. IIcrkes ikişer 
oluyordu. Mektep müdürü Bay Behçr- ' 
tin sıraya girmediğini görenler: 

- Behçet sıraya gir .. Ceza alır

sın. diyorlardı. 

• Bahçcd~n mektebin salo:-ıuna çıkıldr. j 
Mektebin içi kaynaşıyordu. Herkes y -
rine oturmuştu : 

- Ay .. Muvakkarın bab1sı. diye 
bir ses duyuldu. Arkasmdan: 

- Muvakku, bak baban sahneye 
çıkmı~.. diye ikinci bir ses kahkaha
larla karşılandı. Ercüment Ekrem. 
mektebin en eski mezunları :-ıamına • 
söz sövliyecekti. Ercüment Ekı·cm, sık j 
sık alkışlanan söylevine şöyle başladı: 

- Sevgili ağabeylerimiz, 
deşlerim • 

68 ydlık mukaddes varlığı, bu v•' 
tanın irfan ufkunda göz kamaştırıd 
bir yaldız gibi parlıyan GalatasaraYıf 
hariminde ayni ıammi duygu ile tor• 
lanmış sizleri, hürmetle, muhabbeti' 
selamlarım. 

Burada, bu ilim ve fazilet ocağrrı111 

yetiştir:p Türklük camia~ına memlekt
1 

a§kı, feragat ve fedıknrl k hislerile t11İİ' 
cehhez birer faydalı unsur olarak kıtff 
tığı muhtelif nesillerin muhterem ıneıt' 
c;uplarını bir arada görmekle duydı"• 
ğum tatlı heyecnnı be='inizin de sim.ıtt111 
rb okuyoru:ıı. 

Memleketin geçirdiği inkilap ulfl' 

manlarr arasınd'\ yüzen, fakat batı11" 
yan, hatta b~ca!amıyan bir gerru gilı' 
hepimizi birer hayırlı sahile ulaştırtı11t 
olım mektebimiz.? çok şeyler borçlıJ' 
VU7., 

Bu rr.ektebi kuran Osmanlı padışııl"' 
!arının istibdadı, bu mektebin İçerisirı' 
sokulamad:. Galatasarayı yıkmak isti• 

yen eUer, onu kuşatan muhteşem "' 
çetin kapın•n parmı ki klarında kırılcfı' 
Hatt5 bir arnhk ondan kurtulmak içİll 
onu yaktılar. f F. kat Galatasaray ef~ 
rrin fön.k'!I kr.ışu gibi yeniden dirildi 
Dirildi ve ic'eal olarak ruhunda taşıdıil 
hürriyete, z'yah olarak gönlünde yaşsf' 
tığ' bu~ünkü cumuriyet rejimine kavu(' 

tu. 

Galatasaray, har~i umumide, istilı' 
lal harbinde ve her cephede bir çok t" 
hit verdi. O:ıdan evvel Türk milletiııİ11 

hürriyet'ni Abdü1hamidin kanlı pençe
s:nden kur•:'lnnnğa k<:>şan hareket of' 

dusunun safları arasında alnından vur1" 

lup düşen ilk şehit gene bizim arkadst" 
ruz binbı-şı Muhtardı.,. 

Bay Ercüment Ekrem, sözü bundıtı 
sonra Galatasaraym ikiye ayrılmasıı11 

getirerek şunları söyledi: 

- Munsif kimseler bizim tesatıiit 
ve vefakarlrğımızı takdir etnıelldirJef'• 

Halbuki b:r imtiyaz iddiası ile ayrıl•" 
temayülü sezmek istiyenler oldu. f'4r• 
yır arkadaşlarım, biz hiç bir vakit ı,ôf 
le bir davada bulunmadık. 

(Sonu: Sa. 1 Sil. J, 
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Beşyüz milyonluk 
bütçeye doğru 

lıdı T ü~~ye için bq yüz milyon· 
i . bütçe iıtiyorum. Bu bugün 
ır.ırı bir hayaldir. Fakat bunun 
oır hak'k 
CQ/f ı at olnuuını kolaylaıtıra-
0 •~bepler o kadar çoktur ki, 

1 
ltq fıtnc/iclen bir hakikat gibi ta-
Qvvq, edebiliyorum. 

ı. .. Bana ümit veren nokta Ankara 
UQt~ele · · · d rının realııt bQfı ıonuna 

t11k h l ltd eıap ara dayanmq olma· 
ır. 

p BüYiik kriz dalgaları altında 
Qra,,.. 

tıı b" ~~rça olan dünya hesapları 
fi: qYük rahneler:ini bütreler üa
.. ,.de 
'il Yaptı. Son on bq yıllık Av-
'(,,, PQ devletleri bütçe hesapları, 
ti helGpların istatistik grafikle· 4::e .cıl_cl~ğı ~ekiller Batı memle
l~ ~ ıçın hıç ele hayırlı altimet-

•aYılcunaz. 

ele Ek~n~mik krizle mali kr;z el· 
~l ~rurken, iç ve dış pol:tika 
~ eri evvelkilerle kurt azmanı 
ıdirte a' • l J' l ,_ oırmıı eruır Sanayi mem-
tlfetl · • 1 IQ/ erınr •aran kriz, maliye ka-
~rında korkunç akisler bırah~n ı 
)Qt '!.alar halinde clo!aşmı~, aos· 
ı'ıi!u"~.el~rdeki !leği-:melcr tesir.! 
itti • donup dola~ıp devlet hazi-

erınde göatermi~lcrdir. 

lrr.tG ' fiil, Yr ınn denk bütçe ile gir· 
· Gerr· · d' b ·· b' • İ~i ~ı şım ı u soz rzrm 

1 
" Q[elarJe bir lôltan baıkn bir 

t) clefüd' Ç" k" il tlır al ır. un u ona yı ar-
~e h 'ftrk. Yıllardır normal büt

hQplQrını tanıyoruz. 
B 

rtait Q ~orrnal hesaptır hi bize ü· 
verı)lo B l h •·c~e!!",..._...:.:__· '· u norma esaptan 

biiıttre altlran beı yüz; milyonluk 
i.irtaf;~e ıuıamıf olan T ürkiyenin 
~i.ı '~e adım adım yaklQftığını 

edıyoruz. 

>'ılta J b · 
111 k ' an erı devlet hesapları· 
f>i ~lem kcılem sayan ve yüksek 

r ılUisaal . .. . l ffdt • a ış goren rnsan arın 
"11,nlerine .. .. .. .. d k. •trt • gore. onumuz; e ı 

"'1 ertın ıelir hesapları 15 milyo-1 
Qr fcçecektir. Bu 15 milyonun 

trncraı y • • I I . ı de .1 enı vergı te eyyüz erın-
" "e .. 'l ı fil gı, memleketin normal işlc-

... 

F inlandiqa !fÜreşçilerini 4-3qendik 
Beşiktaş lstanbulsporla berabere kaldı 

iki • rekor kazanıldı Atletizm müsabakalarında yenı 

Finlandiya güreşçileri ringde re ııür<'şlerden bir görünüş. 

Dün al,şam Takc.im stadında Fin
landıya gürc~c:ilerile B. takımımız 
karşıla~tı. Se) irci sayıl'ı en·elki gü. 
re::-lerle ni.shet edilr.miyecek derecede 
azdı. Mac,:lara t-a~lanmadan t.>nel 
mi,.afil'lere Türk - Finlnndiya bay_ 
raklarını bir arada ~ö~teren birer ha) -
rak ve giire çil Ne de birer madalya 
hediye edileli. Bizim takım ağırdan 
en hafifp doğru Necmi. l\fu<;fafa. 
Adnan ~ ·uri, Yusuf Arslan, Anka
ralı Habip H' Ahmet l{enan şeklin. 
de kurulmuştu. 

ilk maç Ankaralı Habiple rakibi 
ara.<;ında ~erhest olarak yapıldı Fin_ 
landiyah daha uı;ıta, daha hareketli 
güreşiyordu. Jlnbip birinci devre bi
t~rken müdhiş hir tazyik altında kal
dı. Dene bittiği halde hu hareketin 
neticesi beklendi. Habip bfö:ük tehli
keyi ta"kdire değer hir m uka n•metıe 
atlattı. Fakat ikiııci devrede düştü. 1 
ğü fena m7.İ) etten kurtulamadı. 10,.11 
de tuşla yenildi. 

56 Kii.O 

Bundan .ı::oıtra Grcko - Romen maç
larına haşlandı. .i6 kiloda 1\l'nan gü
reşti. Rakibi ,·ücutca Kenana karşı 

cı 
·::·::-·:-::-::-::-::-::-::-::-::-:· 

daha üstün görünüyordu. Buna rağ. 
men Kenan takdir ,.e alkış tophyan 
bir güreş ) aptı . Birinci devre bera
bere bitti. Fakat ik•nci devrenin 16,13 
dakikasında daha hl'!->aplı, daha şan~ 
Jı c:ahş.'\n Finlandi)alı hızlı bir dönüş 
kalkı~ vaziyC'tinde tuşla maçı kazan_ 
dı. 

66 KiLO 
Yusuf Arslan rakihlle hemen he. 

men mÜı'd' i bir güre;;- ) apıyordu 9,t:l 
dakikada ) erde dönerlerken hakem 
Yu.cmf Arslanın tu:. la mağlubiyetini 
bildirdi. 

72 KJl,,O 
Bu kiloda giire"en Nuri takıma ilk 

galibiyeti ka7.andırdı. iyi güreşen 
Nuri rakibini altına alarak birinci 
elene sonuna kadar epi çalıştı ve itti
fakla galip sayıldı. ikinci devrede 
güreş 11ira7. şiddetlendi. l' inlandiya
h purnn kazanmıya çalışıyordu. Fa
kat murnffak olamadı. Nuri ittifak. 
la \"I! hükmen galip sayıldı. 

79 KiLO 
Hu kiloda Adnan günün en iyi gü. 

rcşeni \'e en güzel netice alam oldu. 
Rakibinden daha ku' ,·etli görünüyor 

oyuna gelmiyordu. Birinci deHeyi 
berabere saydılar. ikinci devrede 
Adnan güzel bir kol yakalama ve bük
me hareketile rakibini 15.26 dakikada 
tuşla yendi. 

l\lağlubiyet anında Finlandiyalı

nın kolunun incindiği sanıldı, fakat 
biraz sonra bir şey olmadığl memnu. 
niyetle anlaşıldı. 

87 Kii.O 

Büyük Mustafa hararet1e a1kış

lanarak güreşe başladı. Rakibini ilk 
hamlede yere attı. Bununla beraber 
Mustafanın şimdiye kadar bÖJ le usta 
bir rakiple karşılaşmadıfı anlaşıldı .. 
Çünkü bir aralık az kalsın tuşla yeni. 
lecekti. Müdhi~ kuneti kendisini bu 
neticeden kurtardı . Birinci devre be
ra bere bitti. ikincide vaziyete tama. 
mile hakim olan Mustafa rakibini is
tediği gihi evirip çe,·irmesine rağmen 
tuş yapamadı ,.e maçı ancak reylerin 
ittifakile hükmen kazandı. 

ACIR 
Ağırda ~ecmi de iyi bir güreş yap

tı. kendisine boyca ~ok hakim görü-

( Devamı 7 i11ci sayı/ada) 

1 Gezintiler 

Kızılay haftası 
Gazeteler, Kızılay haftaaıı:ın 

bugün baılıyacağınr yazdılar. Yıl
lık takvimimizde çocuk, tutum 
ha/taları da yer almıştır. Belki 
yarın buna bir de orman haf tası 
katılacak ve ardından kömfö de-

• mir, pamuk, ipek günleri scra-
lanacak. Kııın dona vurduğu 

toprak üstünde bahar, ncuıl adrm 
adım yürür ve geçtiği yerleri can
landmraa Türk ülkesinde ele bü
yük uyanış, öyle ilerliyor. 

Kızılay, memleketi kendi3İne 
borçlu düıürmek, gönüllerde yer
leşmek içirl her ıeyı yapmı~tır . 

Ortalık durgun, yürekler ren, 
vücutlar aağlamken peteğine gö
mülü bir arı gibi seniz çalışır •• 
Güı.el bayrağının gölgeainde göı· 
ferişten uz.ak yaşar Alnına talih
lerin en karaaı yazılmı§tır D;ij?ün

de bayramda, aerJinçte yeri ve 
payı yoktur. Varlığını ba~kalr.rı

nın derdine derman olmağa. baı
kalarının yaralarını sarmağa baı· 

kalarının göz yaıforını silmeğe, 
kopan damarların kanını dindir
meğe bağışlamııtır 

Bunu dütünclükçe Kıztlaya 

ıaygım artar. Ömrünü ıztıraba 
vak/etmenin buruk tadını ta içim
de duyanm. Buna katlanmak 
için, insan ruhundaki leragatin 
pek genif çapta olması gerek. 

Yangın, zelzele. su bacması, 
a~lık, hastalık tıatana saldırdık

ça, bu korkunç dalgaları karıılı· 
yan ilk kıyı onun kencliaiclir. Sert, 
yalçın olmak için yalnız k'1tıldı 
gerekmez. Bazan ıefkat gibi dün
yanın en yumuşak varlığa, erı ('e

tin kalkanlardan dnho dayamhlı 
çıkar. Onun muzaffer bayrcğrnı 
kac lcliil·"'''1 leşi üstünde clafga· 
lanır gördük. 

Hele sınırlar tutuıup ufku ba
rıt dumanları sarınca. Kı-.lay, 
bir hayır meleğine/en ayırd t?dil
meı; olur. Türk lllkvimindtt ona 
bir halta değil, bir cok aylar hile 
azdır. ~. Gezgin 

)::,_e .'artlarından, ekonomik bün
":n hareketim/en doğacaktır. -======::::::::= 

)e 8.~%İ be, yüz mi!yonluk biitçe- "Tek ve ayni fertte birb:rlerinden tamamen ha. 14 ğa hatladığı dikkate çarpmıı, ıonralan bilhaua mu· 
sikideki istidadı ve muvaffaluyeti onu gitgide mek. 
tebin birinci plandaki §&hıiyetleri araaına alnuıtı. 

Olker güzel piyano çalıyor, tarlu söylüyordu. 

lofiirecek l .. .. el d . beraiz ve oldukça müıtakil bir çok ruhi toplanmalar yo un ı1stun e vız. 
olabilir; bu"" ıuurun tezaufu denilir; bu hadiıelerde 

'---.. ~~drl Ertem 

&ı4ll(AN KONSEYi AZALARI 

ı... Sıukan 1 .. 0 • • . 
"'11" va 1\ nseyı azaları dun sabah 
tlhı d~llrla Yalovaya gitmişlerdir. Bu-

oneceklerd ir . 

4
1(BABA TOPLATTIRILDI 

~arikk~ba gazetesi bir devlet aleyhine 
l'et.irı. a.tur neşrettiğinden dolayı vila
oıı ~ ern~.lle to~~atılmıştır. Gazcter.in 
'<Sl'le 

1 
gun muddetle kapandığı da 

bılnu 11 
Yordu. Dün pazar olduğundan 

tahkik edemedik. 

l'E:NI BiR MÜTEHASSIS 

l>erı.i~niz. ~ollan idaresinde yapılan 
lli ~e .ŞkJlat arasında idare işletmesi
l'e et nı esaslara göre kurmak ve ida-
1> lllek üze ··t h · ~etiriı . re mu e assıs bır ecnebi 
Vekaı~;sıne karar verilmiştir. ' tktisat 
tıeliceın Yaptığı temaslar ve tetkikler 
tl!Uteh nde doktor Kip isminde bir 
tadır ~ssısıs angaje etmiş bulunmak
~ g~l oktor Kip bugünlerde şehrimi-

erek vazifesine başlıyacaktır. 

DoLM KONSERVESi 

....._ F'ransanrn T . k. . . a·~ · k ""lijand .ur ıye ıç.n ver ıgı on 
doırn, : ellt bın kental zeytin yağlı 
~ler ~eai de vardır. Bu kon
de bir ~rıne ~arsilya gümrüğün- j 
l'ıınıını lnUddettenberi bekliyen malla-J 

ihracına müsaade edilmiştir. 

ıuur daima ıahıiyetlerden birinin hallerine bağlı ka
lır; hangi ıahıiyetin hallerine bağlı kalmışsa o ha'. 
lrr ıuur haleti ruhiyeyi teşkil eder; bundan ayrı ka· 
lan ıahsiyf't de gayri ıuuri halleri vücuda getirir.,, 

Doktor Çetiner, hekimlik tetebbülerinin hatırla•. 
tığı eski bilgileri gözünün öııünden geçiriyor; tıp ki
taplannın bahsett' ği graupernent psyehique misalini 
kendiıinde buluyor; fakat hangi hallerinin ıuur, ha ... 
gi1erinin gayri ıuur tahıiyetine bağlı olduğunu ayı· 

ramıyordu. 

Otelde Sevimle kartı karııya oturup yemek y·. 
yorlar. Genç kadın, Olkerin hastalığı ile beraber ve 
daha ziyade Çetinerin kendi kendisinden gittikçe u· 
zaldaıan dalgın ve konuımıyan halinde bir tehlike 

ıeziyor: 

- Ulker çok ağır mı, doktor? 

- Evet. 
- Omit yok mu, doktor? 
-Var. 
- Siz çok kederlisiniz, doktor. 

- Evet. 
- Olkeri çok mu seviyorsunuz, doktor? 
Çetiner cevap vennedi. Bu ıuali nasıl ve r'. 

çin aorduğuna Sevim kendiıi de ,aştı. Çetiner gibi 
kendiıinden hiç bahsetmiyen bir adamı böyle b:r 
ıorgu darıltabilirdi; halbuki Sevim onun danlmaıını 
istemezdi; Çetinerin kuvvetli şahsiyetinde daima em· 
niyetle dayanılacak bir doıt buluyor ve ona güver. 
m~kten haz duyuyordu. 

- Ben gündüzleri hastanede Olkerin yanı ba-
§tnda bulunabilir miyim, doktor? . 

- Evet. Size bir hastahakıcı göm!eği giydiririz; 
b'.\na yardım edersiniz; bu daha İyi olur. 

Sevim, Çetinerin kendiıine darılmamıı oldujl·· 
nu anlayıp aevindi. 1 

Olkerin hastalığının ıürdüğü günlerde Sevim 
bir aralık farkına vardı ki haıtanın halinde bir deiİ· 
ıiklik olmamakla beraber Çetinerde anlaıılmıyacak 

derecede gizli bir memnunlyet, belli belirsiz bir net'e 
vardır. Çetiner belki bunun kendisi de farkında dr. 
ğildi; fakat kadınl4rın gözü gönül itler:inde fevkala

de hassastır; seven bir adamın halindeki değişikliği 
en küçük inceliklerile hemen hi11ederler. Sevim, 
"Çetinerin içindeki rahall:k nereden geliyor?,, Diye 
merak etti, Olkerin geçmiı günlerine ait söylediği 
ıözlerin doktorda bu huzura sebep olduğunu sezir. 
ledi; Olkerc!en, aileıinden, babaaından bahsetmekte 
devam etti, Çef nerin gittikçe rahatladığını gördü, 
yanılmadığım anladı. 

Hastalık haberinin htanbula gitmeıi üzerine 
büyük annesinden gelen bir telgraf Olkerin aileain
den bahsec!ilmeıine sebep olmuttu. 

Çetiner böylece öğrenm'ş oldu ki Olker htan
bulda büyük annesinin evinde oturur; babaıı ıenr. 

lerdenberi yabancı ülkelerde dolaşan eski bir elçilik 
memurudur; Olkerin annesinden aynldıktan ıonra 

çocuğu burada Fransız mektebine yatılı talebe ola· 
rak vermiş, kendisi bir hariciye memuriyeti alarak 
A vrupaya çıkımı, sonra yabancı ~mlekette bir 
Fransız kadınile evlenmiş, daha sonra da devlet me
murlarının ecnebi kadın1arile evlenmeleri yasak olur
ca mecburi surette tekaüt edilmittir; yabancı mem· 
lekette yabancı bir kadınla evli olan eıki memur r. 

ralarda İş tutmuş, memlekete seyrek gelip gitrneğe 

başlamıştır. 

Ulker htanbulda Fransız yatı mekte'.>inin dört 
duvarı arasında büyümü,, uzun zaman onu mektep· 
te arıya:ı soran olmamıştır. Olker koca yatı mektr. 
binin kFılabalığı ve gürültüsü içinde kaybolup gidebi
lirdi; fakat orta kısmın daha ilk aınıflanna geçtiği 

aıralarda bu biıli çocuktan ince bir (Üze) kız çıkmc-

Mektebi bitirdikten ıonra Avrupaya mı gönderil
mesi, yoksa lstanbulda mı konservatuvara gitmesi 
uzun uzadıya münakata edilmiı, babasına mektup 
yazılıp ıorulmuı, o baıka düıüncede bulunmuı, bi.:. 
yük annesi başka fikir ileri sürmüş ve işte mddep
ten çıkalı altı aydan fazla olduğu halde Olkcr hiç bir 
mektep ve hiç bir meslek tutmamıttı. Yalnız daha 
mektepte iken başladığı şan deraine hususi hocalar. 
la devam etmekte idi. Sevim bunlan anlatırken söz· 
lerini: 

- Kimbilir, belki de evlenir de mektep, meılck 
aramaktan da kurtulur! 

Diyecek oldu, fakat yutkunarak suıtu; bu ıon 

aözleri lôylememiş olduğuna sevindi. 
- Olkerin babası ilk karısından niçin ayrdmıı, 

Sevim? 
Doktor Çetiner, bütün bu iz&hat arasında ilk 

defa bir ıual ıoruyordu. 
- Pek İyi biln;iyorum, doktorcuğum. Bu bahiı 

daima kapalı kalmı,tır; Ya!n1z bir defa Ülkerin b". 
yük annesi ahbaglardan birile konuşurken ağzın

dan kaçırmış ... Olker kücükmüş. bab:ıısı ge•ıe rr<?m··· 
riyetle daima başka şehirlerde dolaıırm:ş; Olkerin 
annesi çok gençmiş, çok güzelmiş.. Galiba bir bck
taşi ıeyhine aıık olmuş ... iyi ahlaklı, doğru bir k.-. 
dınmı,, kocaaını aldatır.ak İstememiı .. His buhran· 
lan içinde derin bir me!ankoliye düşmüı, bu ıırada 
bir kazaya uğramıt··· Kaza mı, kendi kendisini mi 
öldürmüı, bilinmiyor! 

Olker büyümüı, mektebi bitinni1t hadisenin 
Üstünden bu kadar yıl geçtiği halde, annesinin hıt. 

tırasına gizlice hünnet mi ediyor, yokta bu faciayı 

hatırlamak fr·ir!erini mi bozuyor, her halde bu bah• 
ıi konuımuyor. ,, 

( Arkaııt var) 





Bir garsonla evlenen 
Iraklı Prenses 

Yetmiş milyon drahmilik bir servete 
rağmen mesut olamıyacak mı? 

'1uits Irae Prenseslerinden Aza.'nrnl 
~iYanhğı kabul ederek Atinada 

"le ~ Haralinıbis adında birile 
hl ndıği Yazılmıştı. Atinadan son 
._en gazetelerde bu vakanın tafsila
oqıı okuduk 

1 BUtün Atina gazetelerini alaka-
0:.dıran bu mesele evlenmekle bitmiş 
Jet ~Yor. Olen lrak kralı Faysalın 
JJe ç~ kızı, ahlMının bir ortodoks 

nıkahlandıtını haber alınca bu-
1\tıı fa.ah' • • 
lali ""' ı ıçın re mi makamlara da 

11 
racaat etmiştir. Fakat müddeiu. 

tıınt. akdin ne gibi şartlar dahilinde 
YapıJdıtını tetkik ettikten sonra ~u 
ctv b -a ı vermiş bulunmaktadır: 

. "Prenses hrlstiyanlığı ·kendi arzu
SQ •le kabul etmiş, ortodoks mezhebi 
: 111

nda vaftiz edilmi , nikahı kili
h kanunlarına göre yapılmış oldu. 

ndan feshi imkansızdır.,, 
'lts Bu eeyabı alan küçük prenses me. 
ı. 01•1Yarak mahkemeye müracaat. 
~ abla,srnda kendisine ait altı bin 

iliz lirası değerinde mücevherler 
~l bin beş yüz liralık banka kaimesi 
llt ~ndufunu H bunların iade ettiril-

tsiai istemiştir. 
kik lhnun üzerine müddeiumum tah
rnu~t )~pılmasını emretmiş, emniyet 
ses· tlru, hri8tfyan olan büyük pren. 

d IQ bulunduğu Atlantik oteline gi-
erek B . 

Sel • ayan Aza Haralambısten me-
en sormuştur. 

~ ı!:Yaıun dedlfine göre, bu mü
-.:. rler bir kaç yıl önce ölen anne_ 

sinden kalmı~ olan mira.sın kendfaine 
alt kısmıdır. Banka kaimeleri de ken
di malıdır. Kız kaı·deşinin bunlarla 
hiç bir ilişiği yoktur. 

Polisin aldığı bu ifade küçük pren
sesi tatmin etmediiinden ikisinin 
yüıleştirilmeaine karar verilmiş ve 
küçük prenses Atlantik oteline gö_ 
türülmUıtilr. 

Karşı karşıya gelen iki kız kardeı 
görüşüp anlaşmı,ıar ve barışmıılar. 
Bir aralık küçük prenses ablasını e. 
niştesi Haralambisle birlikte Bağda. 
da gitmeye teşvik etmiş, fakat Ba
yan Haralambls bunu red eylemiştir. 

Yeni evlilerin bir müddet Atinada 
kaldıktan sonra ltalyaya gidip bir 
şehirde yerleşecekleri tahmin olunu
yor. Söylendiğine göre Prensesin Jn. 
giliz bankalannda bulunan paruı
nın getirdiği lrad altı bin ln&iliı lira
sını bulmaktadır. Ana paranın yet.. 
mlş milyon drahmi oldufu rivayet 
ediliyor. 

Haralambis bu büyük servete rağ. 
men endi§e içindedir. Karısının 
hristiyan olmasına tahammül edemi
yecek olan lrak araplarının kendisini 
ve prensesi hayatta bırakmıyacakla
rını düşünüyor. Nereye gll~eler, mut
laka arkalarını takl.P ~decek bir arap 
hançerinin dü üncesi, otel garsonu 
iken bir prensesin kocası olmak sa. 
adetine mazhar olan bu adama saade. 
tini doya doya i~mek r.eşesini bir 
türlü veremiyor. 

Pilav günü 
( 4 ilncilden devam) 

fak)(. Yaztlc iri biztm en büyük muvaf
t 

1
l'ctumz olan o güzel vahdetimiz, 

t&alliidiirnüz bir aralık aa.raıldı. 
ktrnild1e hölündük ve senelerce bir u-. 
eli hln1ıkıız dedikodular, çirkin hi- 1 
cı_'el~r, Calatasarayh kardeıler arasır. 1 
••L·bir uçurum açmak istidadı gösterir 
••uı olau. 

~ B~nu me..taatlerine uygun bulup 
~ harıçten körükliyenler oldu. Fakat 1 

adaılar, bunlar umduklan nifakı a
~a ıokamadılar. Size tepıir ede .. 
~. B •. L__ d lik ilA C"' Ugun vura a ıene p avmuz 
'Arı.ılilerle Galatasaraylıların yeniden 
~.-letiJ ~ aynlmamacasına birleımc-
lıi.- ·~~r kat daha, bin kat daha meı'ut 

hidııe mahiyetini almıtbr. San kır. 
~ ........ Wyle apor meyclanlann

;; Wr ~ an-etli - tetekkül olarak 
etdea zaıfere kopcaktır.,. '° lıa7 Erc:Ument Ekrem Talu, bundan 

!1t nra, Galat.aanylı ölülerin hat?ralan
diı tebcJıen bir dakika ayakta ıükOt e
' ~ iatedl, bir dakika sük{lttan 
Orıra '8alcrine ıCSyle nihayet verdi: 

la - Şin.ti arbdaılar, bizi hürriyet, 
., tlcJu " IWdki idealimize kavuttu· 
tı"'ı~ •ür ve kuvvetli bir vatan 'N. 
~ .. na • Wl~iümıüz Atatiirkün t• • 
flıdA Utııtt Iİzl.-i ÜÇ defa bağınnağa davet 

Ye>rıun. Çok çok! 

ı.....•-. aalonu dolduran yÜzlerco er. 
-~7b: 

- Şa, fa, p.. diye kartılık verdi. 
~ıy ~rcUment Ekrem, ılSylevinden 
ll iç l§leri bakanı Şükril Kaya, 

Diye söze ba§lıyarak a§ağıdaki sÖ) • 

levi verdi: 
- Ben .te Galataaaraya bütün mev· 

cudiyetimle bailı bir namzedUn. Ben 
de bu güzel ve terefli okulun taleheıi 
olmak için can abyonam. Bus\in olcc. 
lumuzun. dördüncü .. mfıncla bulun
makla bilmıeaainiz ne kadar ıHU.ç İ· 
çindeyiıa. 

Galatasaraylılar!. Buaün turada kar. 
ımlda duran ıiz ağabeylerim sibi ben 
de bu sevgili ocağı !bitireceğim; ben ele 
sizin gibi bu ocağın yüzlerce ıeno böyle 
şen ve meaut günler yaşamıuı için ça
hıacağım. Ne mutlu bize ki hepimiz 
Galatasaraylıyız. Varolsun Galatua • 
raylılar .. Yaıasın Büyük Atatürk, Türk 
milleti ile beraber.,, 

Söylevlerden ııonra mektebin der..• 
hane, yatakhane ve diğer yerleri gezil· 
di. ikinci bir trampet yiı.zlerce eski Ga· 
lataaaraylıyı yemeie koıturdu. Heı· 
kea koprak, bağırarak yemekhaneye 
gidiyordu. 

Gene eaki günlerin hatıralan anla· 
tdıyordu. Biri : 

- Bir gUn kamım çok açtı, arka
dapmın yemeğini bacaklarımın araaır.• 

da aaklımııtım. Sonra unutmuıum. A· 
yafa kalkarken pnıur, ıungur yere 
düpea mi?. 

Diye anlatırken, yanındaki: 
- Heygidi gilnler, diye iç çekiyor 

ve acı bir hattraaım anlatıyordu: 
- Mütarekede altt tane zeytinle ka

rın doyuruyorduk. Bir g\in arkadaşl:ır· 
dan birinin tabağından bir zeytin çalın· 
mış. az kaldı cinayet çıkıyordu. 

• • • 
d llQ.CJ elçimiz lfamdullah Tanrı Över· en Yemekten ıonra bahçeye c;ıktldı. Ga-
1. ve Parlate bulunan Galatasarayl:• 

Fin lan di ya =-===-=--==•a•=ı •• ===·=· =:s:ı•===n==•========================iı 

G 4 3 il Pa.ır~ll.Cız Doktor: ~ iireşçilerini - n 11. ILll ~ ii 

Yendik 1.1. KURUN hekimleri mektupla soru- ~t 
il 

nen raki~l~i~~~;"~.:1:."':'!rı •. 1.. lanlara da cevap vereceklerdir ., .. ıi 
rin ekseriyetiJe hül<men kazandı. 

61 KiLO KURUN okuyuculanna yeni bir ıen mütehaaısıaı Bay Ali Mahir fılm 
En sonra 61 kilo maçı yapıldı. hizmette bulunuyor: Paraauı rı1ua almak husuıunda da hastaya azami 

Bu kiloda Finlandiyalı evveli serbest yene.. tenzilat yapacak ve her türlü kolay H 
güreşe çıktığı için bu maç en sona bı- KURUN hekimleri İstanbul ve u.. lığı gösterecekti~ H 
ralnlmıştı. Ankaralı Ahmetle kar~ı- kildar ve Kadıköy taraflarında hafta· RADYOLOJtK VE OPERATtK İİ 
laıtı. Bu maç günün en hareket"iz, da birer gün KURUN okuyuculanru MUAYENELER jff:: 
durgun maçı oldu. Netice nedense parasız muayene etmeye hazırdırlar . 

d·ı di F' J d' alının Doktorlanmu tarafından muay ilan e ı me ama ın an ıy Bundan istifade etmek için ıadece 
ına,. 1 hükmen kazandım anlaşıldı,· yen günlerde yapılan muayenelerde il ~ ,.,. KURUN okuyucusu olmak ve ne1· •• 

UMUMi NETiCE bazı radyolo1'" ik ve opcratik mua J"i 
rettiğimb kuponlan keıip biriktir- : 

Güreşte birinci planda gelen ve mek klfidir. Yedi kupon bir defa mu· yenelere ihtiyaç hasıl olduğu gôrul ft 
··h tl · • k d'l · • ·· eden ev müt ve bu gibi hastalardan ı· şo re erını en ı erını gorm - ayene için yetecektir. ; 

vel tanıdığımız Finlandlyalı1arın dün MUAYENE YERLERi Şi§lideki Şifa Yurduna ve • :: 
~ehrimizde gördüğümüz takımları her ya Kadıköyünde Moda caddesındt "ii

0 

~ latanbul için muayene yeri Kurun 
halde ikinci derecede bir tah.,mları Röntken apartımanında Röntken mil. 

idarehanesidir.Okuyucularımız, Anka 
olacaktır. Dün kaybettiğimiz maçlar tehassısı Bayan Saadet Kamilin mua 11 

ra caddesinde Kurun idarehanesi ya· ı 
da öyle sanıyoruz ki her halde biraz d "VAKiT" k"'t'" h . il yenehanesine milracaat edeceklere a· ı 

nın a u up anesıne m • 1 da bu şöhretlerinin yardımı vardır. zami tenzilat ve teshilat gösterilmesi ~ 
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 

ÇünkU Habibin de, Kenanın da, Yu. kararla,tınlmıştır: ancak bunun i . 
. yedisini gösterdikleri takdirde kene 1 suf Arslanın da eski güreşlerine nıs- çin önce idarehanemize yedi kupon 

1 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve. 

betle bir hayli çekingen güreştikleri- getirmek ve sağlık aervisimizden 
sikavı alanlar pazartesi günleri ôğ· 

ni hi8.5ettik ye nziyetin Nurinin ga- "· bu müesseselere hitaben bir tezkere 
leden sonra saat 14 den yirmiye ka· li 

lebesinden sonra değiştiğini gördük. almak lbımdır. H 
BiR KAÇ NOKTA DAHA dar kütüphanenin Ustünde KURUN 

1
. 

· idarehanesinde doktorumuza kendi Doktorlarımız istlyenlerin tanai • 
Dünkü güreşlerde hoparlörle soy- yonuna da bakacakla~ gibi Belıso . 

leme tertı.batı yapılmamış olması bel- terini muayene ettirebileceklerdir. 
ğukluğundan, kulak hastalıklanndan 

li başlı bir kusurdu. Neticeler mega- ıı DICER YERLER §ikayetleri olanlann da temin cdi I 
fonla söylenmekle beraber her taraf_ • Usküdar için muayene yeri Us • ten mütehassıslar tarafından, sağlık 
tan i§itilmiyordu. Hele Büyük Mus- 1 küdarda Ahmediyede cenaze yanın • servisimizin vereceği vesika muka· H 
tafanrn maç yaptığı en heyecanlı sa. J daki 20 numaralı evdir. Muayene gU- bilinde muayyen günlerde parasız H 
niyelerde ringi aydınlatan lambaların !i nU ve aaati cumarteai günleri öğle- muayeneleri de kararlaşttnlmııtır. Hlı 
sönmesi ve uzun müddet yaiulamama. H den sonra 14 den yirmiye kadardır. MEKTUPLA DA SORABIUR-
81 hiç de hoşa rit11ltdi. ii • Kadıköylinde muayene yeri Mü- SiNiZ 

DlJNKU ATLETiZM IJAYRAMI !! bürdarda 30 numarah dokt.:ır Lcon'un 
Dün Bebekte Robertkollej saha. iİ evidir. Muayene günü çarşamba, ıa· Gerek İıstanbulda gerek diğer 

ınnda 1$tanbu1 yedinci atletizm bay- ı:

1 
ati 14 • 20 arasıdır. ıchirlerimizde bulunan KURUN 0ıo Ü 

ramı yapıldı. Bu müsabakalara Ga- i • Bcyoğlunda muayene yeri Par - kuyurulan, yedi kupon göndererek, ft 
latasaray, Güne._, Kollej ve Bahri. lı makkapıda tramvay durağında 133 :ıağbk bahisleri Uıerinde istedikleri- J 
ye atletleri i tirak ettiler. il nu~arah Hasanbey apartımanında 2 ni mektupla da sorabilirler. Yalnız i! 

Müsabakalar bir çok tanınmış se~ ı· inci katta rontgen mUtehassrsı ALt sorulacak şeylerin açık olması, has • ğ 
yirci önünde büyük bir intizamla ya~ MAHtRin muayenehaneısidir. Bu • talık anlatılrru duyulan ve görülen ft 
pıldı. Alınan teknik de~ec~~er. düşük i rada muayene giinü pazar, aaati 14-18 iruın geniı bir ıekilde anlatılması H 
olmakla beraber iki yenı Turkıye re- arasıdır. fimdiye kadar gördüğü tedavi ~e . fi 
koru yapılmıştır. Veysi diskte Fethi • • Kasımpaıada Postahane karıı • killerinin de İzah edilmesi l!iz1md1r. ii 
de sırıkta atlamada kendilerine alt f! sında Trakya apartımanmda doktor KURUN hekimi bu sorgulara KU • jJ 
olan rekorları kırarak yeni Türkiye i! Kirimi muayenehanesidir. Muayene RUN gazetesinde hususi bir sütun · i! 
rekorlar tea\i ft\t\lşleı:aJr. :..ı·,. gilnU panrtesi, muayene saati 14-20 da cevap verecektir. :: 

Geçit reemlnden sonra batlıyan fi arasıdır. KUPONLAR H 
mUsabakalarda ka1.anılan netkeler :i Yukanda i•aret edilen yerlere ya· Kuponların ne•ri deva!n edecek ii - ~ ~ " şunlardır: :! zıh saatlerde KURUN un yedi ku • tir. Kupon biriktirmek için ta rıh sı· :: 

100 metre - Birı·ncı· Raı'f, ikinci •• :.: ' ı ·:=·1·ı· ponu ile müracaat edecek okur arımız rasma riayet etıncyt :ı:aruret yoktur. 
Fikret, UçtlncU Vedat. Derece 11 4/5. ~i KURUN doktMlan tarafından para· Yedi kupon gösteren ber okuyucu 

200 metre - B:rinci Vedat, ikinci :: sız muavene tdileceklerdir. bir kere muayene edilmek hakkmı • 
Raif, UçUncü Münci. Derece 23 5110. ~i RöNTGEN iŞLERi kazi!nmış demektir. İ 

400 metre - Birinci Müf ah ham, :: : 
ikinci Merkuris, üçUncU Fikret. n.- ii Yedi k'upon karşılığında KURUN DiKKAT - Kuponlarmnz her j 

•• sağlık servisinden ahnacak bir kart· \ gün birinci sayfamızda, gazetemizin • 
rece 55 4110. fi .. ·ıd·-· t •· 1: t b 1,.. d d lı Bl-aı;..cl G 1i ·ki • •: la muracaat trlı ıaı ar-;ı roc ron · aş 16 , yanın a ır. : 

800 metre - ~ a P, 1 ncı i=·:wa:•:nı•:um::m:::::::::::::•••111 ıı mmı w. • a=:u 
Ekrem, Uçilncü Lanthston. Derece _._. --·----------------------------

2. 8 31. rasında o.) nandı. Eyüp eksik bir 1 B 1 f t 
110 metre ma~iah :- Tilrinci Faik, kadro ile çıkmıştı. Buna rağmen U U0m3Z 1153 

ikinci Tevfik, liçnUcü lhisopulos. ilk de\'rede hem iyi o) nadı hem sayı 
Dereee 16 4110. fırsatları kaçırdı. Bununla beraber 

lj()() ınetre - Birinci Recep, ikin- Anadolu da iyi oynuvordu. Netice 
ci Lazari, UçUncü Dupn. Derece Anadolunun ı _ o galebesile bitti 

Gayet ucuz acele 
satılık ev 

4. 17 415. Anadolu takımını galip getiren a- Kocamustafapaşa Sihvri kapı cad-
3000 metre - Birinci Rıza Mak. millerden biri~i ta lam o} unu yapma. desinde 51 numaralı üç buçuk odalı 

sut, ikinci Teoharidis üçüncü Remzi, ıdır. 1'~} üp orta hafının hakem ta. ıki helfl bır mutbah, miktarı kafi bah-
Derece 9. 28 6110. rafından cezalandırılarak takımın çeyi havi ahşap hane gayet ucuz fi· 

Gülle atma - flirinci Veysi. ikin- sahada on ki i kalma.-ıı da bu galibi- yatla acele satılacaktır. Taliplerin bi· 
ci Et<'m, üçüncü Pinhu. Derece 13 yete ikinci bir amil oldu tişik haneye müracaatlan. Görüsmek 

metre. / iNBUl ~POR IlEŞIKTAŞ isliycnlerin de Kadıköy Kurbağalıdere 
Yüksek atlama - Birinci Haydar, ST ~ · ,,, - Şair Sururi sokağı 9 numarada Bay 

lldnei Aamadfnis, Uçüneil Yavru. De. Hakem Cnferin idare ettiği bu ınn. Rıza'yı bulmaları . 
rece ı. 75. ça tstanbulspor ahih. Fahri gibi --------------

Unn atlama - Birinci Avni. ikin- iki oyuncu undan Beşikta da Nuri. 
el Tevfik, üçüncü Saris. Derece ~-44. Haneli, Hasan, Faruk. Şeref, Na-

Di.tJk atma _ Birinci Veysi. ikinci zım, Hakkı. Hayati gihi birinci 
Jorjiadis, üeüncü Yavru Derece takım o} uncusundan mahrum o!r .. -'< 
ıs, 71 (yeni Tiirkiye rekoru). çrktı. Oyun zevkli ve heyecanlı geç. 

üç adım atlama _ Birinci Saris. ti. E ref çok çalı ı or. Hüsnü baş· 
ikinci Rıza. tiçüncU Tevfik. Derece t.'\n basa bir takım ıibi ~ayret edi-

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütchunı•ı 

Pazardan başka gUnlerdto öi°lt'dea 
sonra saat (2 1/2 tan fi ya) kadaı la. 
tanbulda Ulvanyolunda (lt~) numa 
ralı husu i kahinl'~ındt' ha~talı&rını 

12. 91 . 
) ordu. Uuna rağmen maç 1 - 1 be 

1 he b kabul eder Snlı, cumarte."ı .:unleri 
Cl·rı·t atma _ Birinci Melih. ikin- rabere bitti. stanbulspor ra f'r-n .k sabah '9 1/2 . 12" ..aatleri haklk1 ,. 

el N•dim. tıçUncU Orhan. Derece lik serisine bir )enisini kattı. eşı · 
t:ıc: da ikincill;ti tehlike)e ko}muş ol. 49. 02. 

.. ~ gelen telıranan okudu. latasarayltlar. ibidcye konmak üzere 
.\ta hazırlana:\ büvük bir çelengin a:kaıw-· I 

ı,. tUrlı:e, ismet İnönüne, meclis da ver aldılar. S2tat 14,30 da yüzler-e 
teıl~nı ve parti sekreterliğine taaim Oalataaarl'yh htlktılt caddulnden Tak4 

~ ll'aflan çekileceğini söyledi Bu ar- sime geldi. Ceknk menısimle 5,bideve 
--~larla kabul edildi. 

~ırıkla atlama - Birincili~i Fet. du. 
hi :l.:i:; atlamakla kAP.nnmıstır. Ilu 
derece yeni Türkiye rekorudur. 

l\fösabakalardan ~onra derece a

FBNER STAm rı./DA 

karaya ·mah. u,;;ttu Ht>rkesin halin• 
göre muamele olunur.Mua}enehant- v• 
ev telefon: 22.'l~. Kışlı~ telf'fon ı:!lf~ 

- a 

~ kondnktan şo'.'lrn Gcıleta'larav kulübü 
ltl tbnent Ekremdcn ıonra kürsüye icin alınm~s,na karar verilen bini\ ac
ını: en ıenç Galataaaraylı da toplar... ıilerek pilav gUniine nihayet verildi. 
d kutsiyetine genç arkadaşlannın ------
tıyduklan heyecana tercüman oldu. f'o~tnt' 
~~'ta kalkrlacaAı arrada sıraların a• H •• • u 
h cı. otunn kü~ük bir Galatasaray- USeyJD sman 
Ou eczacı bay Celal Ergonun oğlu Sabık Haseki haatane•ı dahiliye 

ney Ergun ayağa kalktı: 
dcıt; Sayın •labeylerim. Sevgili kaı·ı 

nı.. 

mütehaum 
Ul~li l .. fitüf apartımanı aaat 4 • 7 e 

kadar telefon: 224!9 

lan atletlere mera imle madalyalar 
Yertldl. 

Futbol 
Şeref sahasında ilk maçı Doğanı 

sporla Sümer yapa(aktı. Sümer gcl-
111ediğl içi:ı Doğanspor hükmen ka. 
undı. 

ikinci mac Anadoluhiurı ile Fe. 
neryılmaz un~ında yapı1dt. ·etfr:ede 
3 - O AMdoluhiıum kazandı. 

UçUncU maç Anadolu ile EyUp a-

Fener stadında Altmordu Kaı;ıım. 
pasayı 2 - O - yendi. li'enerhahce dt' 
Bcykozu 7 - 1 kazanma) a muvaffak 
oldu. 

Kücükler turnurnsında ilk maçı 
Giine le GalataQaray yaptılar. Fakat 
Galata arav - Günes birle me i mü. 
na.~ebetile Giine takımı macı usmen 
oynamadı Galatasaraya hükmen kn-
7.nndırdı. Bundan sonra iki küçiik 
takım bir dosthık macı yaptılar r.ü. 
neş takımı nf'tireyi 5 - 4 kaP..andı. 

Vefa kilçükleri Anadolu kikükle. 

rinl 9 - O gibi mühim bir farkla .)ene. 
rek güzel bir rekor yaptılar. 

Pener&ahçe - l.stanbulspor kUtUk. 
leri de heyecanlı bir ı:" yaptılar. 

Neticede 4 - 5 FenerliJer kazandı. 
Dün Karaı,ıümrük stadında nın. 

lan maçların neticeleri şunlardır: 
Fatih idman B. - 1, Karagum. 

rük B. - 1. 
KüçUkpazar - 3, Aris - 1. 
Bozkurt - 4, Alemdar - I 
Valde spor - 7, Beyoğlu Hal. 

C\İ - 0. 



'ABONE ŞARTLARI 

MemlekeUnı.lzde 

Yab::uıcı yerlere 
Posta birllğlne l 
glrmlyen yerlere~ 

Yıllık 

760 
tal50 

180 

6 aylık 

ilO 
72~ 

950 

a aylık 
235 
fOO 

Aylık 

110 
150 

180 

TUrklyenlıı her posta merkezinde KURUN'e abone yazıltr. 

YAZI VE YÖNETiM YERi: 

Ista.nbul, Ankara Caddesi. ( V AKIT yu.rdul 

jldare: 24870 
::l'elefon l Yazı t~ıert: 2141! 

Telgraf adresl: KURU?l lstanbul 

Posta kutusu No. '6 
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!i Vakit Propaganda servisinden: : 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminat!arı eksiltme gün ve 
• saatleri aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin muvakkat 
teminatları ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği vesikalarla 7 -
5 - 936 T. ve 3297 No. lu !'esmi gazetede münteşir talimat veçhile 
alınacak ehliyet vesikasını hangi eksiltmeye ait ise o eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermiş olmala-

.. 
== 
.: .. .. .. :: 
i! 
ı: .. 
i! :: •• .. •• .. 
ii 
il .. 
:: .. :: .. .. 
!! 

rı lazımdır. U 
Şartnameler parasız. olarak Ankarada Malzeme Dairesinden ve 5; 

Haydarpaşacia tesellüm ve sevk Müdürlüğünden alınabilir. (2977) i:I: 
Cin:;i Muhammen Muvakkat Eksiltme Saati !i 

== bedel teminat günü ;: 1 
.ı 

ııanıa ata.kadar müessesat, 
şirketler ve tüccaranın 

nazarı dikkatine: 
Kurun ve Haber gazet:eıerinde neşredilecek ilanatı 

1 Haziran 936 tarihinden itibaren yalnız servisimiz 
kabul edeceğinden, bu gazetelerle yapacağınız 

ilanları doğrudan doğruya servisimize 
göndermenizi dileriz 

Haziran 936 tarihinden muteber Haber ilan Tarifesi 
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sahunlnr 787,00 Lira 39,20 Lira 30/ 6/ 936 15 ğ Birinci sayfada santimi 300 ku· 
3400,00 ,, 255,00 ,, ,, 15,30 ii ruştur. 

Beyaz ve toz Kitap kitaphane mektep, gazete, 
Arap sahunu 
Sütkostik, potas kos
tik, soda 
Karbolineom 
Amonyak 
Trikloretilen 

2577,50 ,, 193s31 ,, ,, 16 ı_::. İkinci sayfada santimi 
ı: ruştur. 

ve hayır müesseseleri ilanatı 20 
100 ku- kuruştur. 

Başlık ilanlar: 500 kuruştur. 

Muhtaç sanatkarlar ve iş arayan·ı H 
larm ilanatı bedavadır. 

Devamlı yapılacak ilanat için 
:: 

1600 00 120 00 1/ 7/ '936 15 •• Ü"üncü ve dördüncü sayfalarda • " ' ,, i!! "' Ticari mahiyeti haiz olmayan kü· 
5 O 13 3 15 30 :: santimi 50-35 kuruştur. 

17 ,o " '1 ,, ,, ' :: n "Ük ilan.Iar yirmi kelimeye kadar 
.. an· sayfalarında santım' i 30 ku- "' d · d v k't d d ·k· · k t 180,00 " 13,50 ,, " 16 :; 30 kuruştur. esın e a ı yur un a ı mcı a • •• ruştur. 

1315,00 ,, 98,63 " 2,17 / 936 15 U Resmi ilanlar santimi 20 ıru· Küçük ilanların beş defası 100 ta Vakit propaganda servisine mü-
1000 00 75 00 15 30 :: racaat edilmelidir. Telefon: 24370 

Hamızı Kibrit 
Tuz nıhu 

:. tenzilat yapılır. 

naıııar için yalnız Ankara cad-

Göztaşı 
' ,, ' ,, ,, ' !e ruştur. kuruştur. 
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Metre mikiliı muhammen bedeli 39 lira olan aşağıda cin.s ve mik
darı yazılı çam kereste 17 haziran 936 çarşamba günü saat 15 den 
itibaren sırasile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere Ankarada İdare bi
nasında kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her cinsin hizasında yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerin\ aynı gün 
saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri llzrmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, 
Ha:,.·d•rpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden, Eskişehir ve iz-
mir J ... td:ıre mağa:.::alarmdan dağıttılmaktadır. (2928) 

C':1:;i Takribi M3 ı Muvakkat teminat 
1 - - Çam tahta · 536,000 1567,80 Lira 
2 - Çam kalas 509,040 1488,95 0 

3 Vagon tnht«Laı 1059,074 • 3097,79 ,, 

4 - Çam dilme 315,040 921,49 ,, 
5 -- Çam muhtelif 342, 750 1002,54 ,~ 

" Muhammen bedeli (53.367) lira olan muhtelif ilaç ve tıb1:i 
malzc::ne 25 Haziran 936 perşembe günü saat 15,30 da Anıkarada 

İdare binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. , 
Ba işe girmek istiyenlerin (3918,35) liralık muvakkat teminat 

ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 
a k<!uı\r komisyon reisliğine vermeleri lazrnıc!ı~·. 

Şartnameler beheri (265) kuruş mukajai~de Ankara ve Bay· 
darp~:a veznelerinde satılmaktadır. (2926) 

Muhammen bedeli 6227 lira olan sekiz takım komple Tiruvar 
14 - 7 - 936 sah günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 467,05 liralık 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve~ekliflerir.i 
kadar komisyon reisliğine vermeleri la2ımdır. 

muvakkat teminat ile 
aynı gfü.: saat 14 30 a 

Şartnameler Ankr..rada Malzeme Müdürlüğünde, l-faydarpP.şada 

Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde istiyenlere parasız verilmektedir. 
(2923) 

İsmi, muhammen bedeli aşağıda yazılı malzeme 29 - 6 - 93"; 
pazartesi günü hizalarında gösteri!en saatlerde Ankarada idare bi
nasında ayrı ayrı ve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu iş
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lere girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat teminatlar ---.-----------------------------.,.------------
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif mektuplarını aynı gün r:::::=r.:::.---===·= •==:::::::::: .. 

.. == Alemdağı Defneli suyu Amyant ve Klingrit mab.eme için (saat 1,4 e); Tranşmisyon kayışları :: :: .. = 
için (saat 14,30 a); muşamba ve pegamoitler için· de (ssat 15 e) !i H 
kadar Komisyon reisliğine vermebri lazımdır. Bu işlere aid şartna- h. ij 

: Q 

me Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde, Ankarada Mal- ı! ii 
zeme Dairesinde parasız olarak . d 1ğıtılmaktadır. (2927) !İ i! 

Müteaddit resmi müessesatı sıhhiye mütehassıs etibbası tarafın· 

dan yapılan hikemi, kimyevi ve baktiriyolojik muayenat neticesi 

ismi ~ .fuhammen Muvakkat Eksiltme ii ii tanzim edilen raporlarla, sıhhi sularda aranılan bütün evsafı hike

miyeyi haiz olduğu (Kolibasil, anaerop likefyae) mikroplarla her tür· bedel teminat saati !! i.·ı· 
Ceman 6660 kilo muhtelif eh· ) ~ ii lü mevaddı kimyeviye ve uzviyeden tamamen i.ri bulunduğu bildirilen 
atta amyant ve klingrit lev
halarla kord amyantlar. 
Ceman 1355 metre muhtelif 
eb'atta tek ve çift katlı trans

isyon kayışı. 
em'an 2030 metre beyaz ve 
ahve rengi muşamba muhte

lif eb'atta linoleom ve be· 
kahve rengi pegamoit-

) 6187 Lira 464 Lira ' 15 H !İ ve emsali arasında en kuvvetli RADJOAKTEVITESI bulunan Aleııı-
) =~ 11

' iİ dağı Defneli suyu 10 haziran 1936 gününden itibaren ağzı, bir tarafı ) il 
:.: Modern Alman san·atı ve Alman n (Evkaf) diğer tarafı (Defneli) ibaresini havi zımhalı hususi kurşuo 

) 2692 ,, 201,90 11 15,30 !i Tezyinatı San'atları Sergısi :ı .. .. .. .. .. . . . ... 
) i: lsta.nbulda Fındıklıda Güzel San- n muhurle muhurlu otuz lıtrelık kuçuk boy damacanalarla iki buçulı ) tl atlar Yüksek Okulunda 30 Mayıs !i !itr.elik galon şişeler derununda suculara verilmeğe başlanacaktır. 
) :l.ı tan 8 Hazirana kadar açık .in Yukarda evsafı hikcmiye kimyeviye ve baktiriyolojik hassaları ~e 
) 7431 Lira 5r:: m:::::m: bulunacaktır ::;::::::::: . 

1 

a7,32 ,, · 16 p:::::::::mı::::mn::::::m:~::::::::::;~ bilhassa RADIOAKTEVITESININ fazlalığı ile mütemayiz olan b• 
~ u Dr. Mehmet Ali n ,;uyun safiyetinden emin olabilmek için şişelerin üzerindeki vakf,., 

~---------------------------~~ B z· "i h ~~rudb~~m~~nzı~Mınad~k~clmd~ni~~nh~k~ıd 
Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaas :: ev l!Je mu e QSSlSl :: ehemmiyetle tavsiye ederiz. (2965) 1 

. . .. . . . ::Köprübaşı Eminönü han Tel: 21915:: · · 
N eşrıyat Dırektoril: Refık A. Sevengill.L-:..-=::::::::::::ı.=:::ı:x:::::::.-u ... -91 


