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kupona 1 
Bu kupondan yedisini birika 1 

tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini pa,..ım muayt .

1
. 

ne ettirebilir. 

...... ~:.:~~!~~~~-' 
Almanya ile ltalya bir 
anlaşma yapıyorlar l 

haıya Almanya'nm müstemleke 

rürk tayyareciliğinin göğüs 
kabartan bir muvaff akı yeti 

almasına yardım edecek ilk kadın tayyarecimiz Bayan Sabiha Gökçen çocuk
luğunun geçtiği Y e~il Bursa üzerinde dolaştı '1bnanların Balkanlara doğru 

~olarına mulıalefet 
yayıl

etmiyecekmiş I Atatürk uçuşların yapıldığı meydanda buludu 

Sigortaya 
emniyet 

ta (~) ve (Türkiye Milli) sigor
~~etlerinin mal6m vaziyeleri dola
bitın ~ ~apılan tetkiklerin ilk safhası 
fi b lftır. Bu tetkiklerin birinci hede
laııı:r:Uesseselere sigorta edilmiş o
l't!ıı nıUmkün olduğu kadar ijp.kla
lleu ftıuhafaza etmekti. Elde edilen 
~~in bu maksadı ne derecelerde 
llıı b e_deceii henüz belfrdeğildir. Yal• 
(l'tır ~un aldığımız haberlere görf' 
~ kıye .Milli) ye kayıtlı olanların 
~ ~ kalan hakları · lt tatmıin edil
t'dtr kadar büyülr Dir yekun tutmamak Mua3ôllni ile Hitler llç sene evvelki 
ta • Sigortıı~ılığm istikbalini kur- Venedik görüınwleriıule 

Bayan Sabiha Ciôkçen 

1ıaır::k için sigorta şirketlerjne karşı 
ili~ sarsılmış olan emniyetini ye
\ knz:ınmak lazım geldiğine göre ;"tk yekünurmn ciddi bir tedbirle 
llıaı 1 't. buhJnabilecck derecelerde ol-

bir teselli noktasıdır. 

.... ~:•itikat halde (Tilrki~ 1cll\l0 -re 
~~ ed imiş Olanların (Türkiye) 
l a;~..ettmelerrıte.-tgtal"eaittiiiş 
llU ıtıt:ıarım kabul etmek lazımdır. Bu 
)~esenin müşterilerinden belki 
-~ e d'.l!tr-an dokuzu (Türkiye Milli) 
leıı ~lt?nda vabarrı bir firmanın giz
li~~IJ4 ~ldı.:ı~umı b lmiyorlardı. Böyle
lıı· <Türkive Milli> ye siO'orta edil-

' ' • l> 
.. ~ n .:nlar bir ta"'fi"e neticesinde za-
llllı~~<>rdükleri takdirde bütün miJli' 
«a11 e:?~lcre karşı olan emniyet bun-

'~ ~ok tıarsmtıya uğrıyacaktır 
'ltıi ı:.ın (Türkiye Milli) müessese
llıı~ de"ıl, fa\sat bu müesseseye yazıl
tıı.J, 0Ianıarın haklarını Imrtarmağa 

:@ln:ı.ıt yerinde bir tedbir olur. 

ı-..,,~,1ürkiye Milli) de bugu"n mer'iyet 
• t" t.,
111 

11nde olan (1144) poliçe vardır. 

Paris, 7 (A.A.) - Matin gaıete
sinin diplomasi muhabiri Romadan 
bildiriyor: ltalya, Almanya ile bir 
ademi tecavtiz miaakı akdine karar 
v!rm•ştfr. Bu misak, zecri tedblrh. 

rin kaıdırılmaması takdirinde tehaddUs 
edecek biltUn JmkAn. ıe ihtimalleri jb
tiva etmektcdiı. Bu mi$?.\ç,. .illtimal 
30 haziranda imza edilefeldfr. 

l\luhabire göre, bu tarih, B. Mu.s. 
solininin sabrının -;on haddidir. 

Atatürk 
Bursalılar arasında 

Bursa, 7 (A.A.) - Atatürk ak
şam itzeri Cellkpalas beli~i şe. -.."*"'rek ~ 11ııtMı6~ 
mUddet otlirdular Ta iaaikii. sltiek-
li alkışlan ve bir sevgi tufanı için. 
de ayrıldılar. 

Bu misakın akdi için icap eden 
bütün tertibatın evvelce alınmış ol. '--------... ---•' 
dutu söylenmektedir. Fransa' da bugün 

Ciddt membalardan alınan husu. u " 
si hatser)ere göre misak. ltalyanın mumı grev 
şöyle bir teahhüdünil ihtiva etmek-
tedir: 

ltalya, Almanyanın mUstemlike. Bek leni yor 
tere dair olan metalibine, elinde mev. 
cut olan siyasi, diplomatik ve iktL ""k A 

sadı buıun vesaık1e müzaheret ede- Amelenın hu umete 
cek , e nasyonal so..11yalfstlerin Bal. "i · d k ? 
kanlara doğru tevessüüne muhalefet ı ıma ı qo mu • 
etmiyecektir. Paris, 7 (A.A.) - Grevin bu pa. 

Buna mukabil AJmanyanın Avus. zar günü Pariste yavaş yavaş şidde
toryanın tamami~etine riayet etmeği tini 'Kaybetmesi beklenirk~n. birdenbL 
teahi1üt etmiş olduğu rivayet olun. re eyaletlere sirayet temıştı~ 
makt.adır. I (Sonu: Sa. 7 Sü. ~) 

~ arnı şimdiye kadar verdikJeri 
~İrk 4~484.751) lirayı bulmaktadır 
'll~ e,ın elde olan ihtiyat parası ile 
bq'tUCt!t kıymetleri yekunu c;ıkarılınca 
tlr' 11.kft hakiki açığı (145.000) lira
'i~~ l~te. fikrimizce, memleketimizde 
hu~~ıiabr~milttem~yetim• ~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 

11~a etmek i"iD J:arı;ıhğı bulunmak Mısırlılar lngı·ıı·zıerle an-ltelbl Jrel~n . para bundan ibare~tir. 
Ilı 01 eket mızde sigortacılıkla alaka-

l'itıt :n mUe~f:eseler kendi menfaatle- 1 d v • d • 
l?ekt u karşılııbn bulunll1asmda göre- aş m 1 ya ogr u gı 1 yor 
di :::. lcin belki de mıwcut riski ken
l>e l' Ularile araJ{lnn<h taksim etme
la b&:zt. olacaklardır. Hatta bir kanun
Cl!ııt Ulıdan sonra Türkiyede sigorta
bı.ı ebnek hakkını böyl~ bir riski ka
«~~a bağlamak gibi tedbirler de 

tllebilir. 

~l' ~;:aı~e bizim if'in miihim olan 
h 11'\ rkıye Milli) ismi altında ça
!IJ.arı a~rna. resmen müsaade edilmiş 
~" ir Yabancı mUessesede zarara 
geldi:"' vatanda alarm haklarını elden 
lltırı t_1 kadar muhafaza etmektir. Bu
ltıa)f ~trılni şeklini düşünmek ve bul-

Ukthnete ait bir iştir. 

'-....____ ASIM US 
~ ~----~~~~~---~~ 

~ Oğaz konferansı 
ll11Q • 

ttıst11n muı a hhasla 11 

~lo~~thıa. 7 (A.A.) - Yunanistanı 
ct.1 ~x Boğazlar konferansmda 
'-'1'l•lık genel direktörlerinden 
~ ile Paris elçisi Pili tis temsil 

•dir .• 

lngiliz askerlerinin Kahireyi 
tahliye edecekleri anlaşılıyor 

(Yazıtı 7 ncİ sayfada) 

uvaf f aldgetli Türk kadın taggarecisi tauİ/areainde. 

Kahire, 7 (A.A.) - ~ekil 11\a- ti birbiTine ıldlıa sıkı bir surette bo.,_ 
has paşa Anadolu Ajammim Kahire lıyacalC Olari bir mMGhedeyi adeta bir 
muhabirini kabul ederek aşafulaki ' 'Mıair mei'i!lfti aİldediıorum. 
beyanatta ı,ıunm111tur: 

"Kardef Türkl• rxıkagiinl pek 
yakından takip etlcrtim. Blr aralık 
adeta haritadan •Uinmif iken onu 
yalnız askeri tkğU, her saltada kur
taran 11e yükaellen Atatürklln deha11-
nı~ MWırY~ iti..,_ 1iiiir. 

"lngUiz - Mısır mı.ahedesimn 

Londraıla f evkal6tle komi&er taralın
dan yupılan tenı.aalarla iyi bir neti. 
ceye varasalını ümit ederim ve eml. 

nim 'kt;.Mısınn iatlkldlinden en ZilJG. 
ile ~ Olatd l'l~r.n 

Yukarıda: lzmir - Ankara muhtelitleri ma~ndan bir girlinlJf. Aı• 
da: lstanbul - Viyana kaptanlan birbirlerine buket wri.yorlar. · 

Güzel bir muvaffakıqet 

Ankara malltelltl 
lzlDlrl Z· ı -,endi 

lstanbul muhteliti de Först Vienna 
ile 1-1 berabere kaldı 

- Şu metin top ne tuhaf bir yuvar · ı 
taktır. ~e ay~~tan k~~tulur, ne d

1
e di~ -

1 den. ı,m garıbı ke!ıdt!lıle oymyan.!!!'! _! 

bu garip talihine uydurur! 
• • * 

Dün akıam taksim stadından çıkar· 
ken eıki fut bol Ulemasından birisi ya • 

nındaki arkadapna yukarıkf etimle De 
dert yanıyordu. Haklı mıydı, haksız 

~d!? Bunun cevabını. maçlann neti
celerini ve tafsilltmı okuduktan sonra, 
okuyucular kendilui versinler. ~ 
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''Atatürk'iin dehasıbın 
takdirkirıyım,, 

Fransız Meclisinde şiddetli 
gösterdi 

Mısır Başvekilinin Anadoıu AjansıflC 
memleketimiz hakkındaki. beyanatı 

kavf(alar baş "Mısırın istiklalinden en ziyade 
memnun olacak Türklerdir,, Zecri tedbirlerden dolayı hükômete hücum ediliyor 

Frangın vaziyeti tehlikede, değerinin ındirilmesi teklif edildi 
Bursa,7 (A.A.) - \'~il Bur~f 

dün, Türk tayyarecilifinin göğil.s ka
bartıcı bir muvaff"kiyetine şahit ol. 
muştur: 

ff 
ve hakikiilen büyuk tm ınufl 
yetle yert! inmiştir . •-

Hılr$l belediye reisi. şehır ' 

GrevJer karşısında yeni kabine nasıl hareket edecek ? l'anareclliktekı kudret ve kabm 
yetini bir çok muvaffakiyet1i uçuşla. 
ri1e sbat etml:. olan ilk kadın tayya-

na Bayan Gökçene •,.r buket.~ı 
ipekh ku'ftaş Tür~ Ku u tal..,..
bir ':Juket takdim l'!rnişlerdir 19,. 

Paril, 7 (A.A.) - Kabine byanna-ı 
mesinin okunması, mecliste bir takım 
hfldiseler vukuuna sebebiyet vermiş

tır. Sağ cenah mümessili B. Fernand 
Laurent, ltalyaya kareı zecri tedbir
ler tatbik edilmesini giddetle protesto 
etmiştir. 

Mutedillerden B. Paul Raynaud, 
frank kıymetinin indirilmesi tezi hak
kında izahat vermigtir. Komünistler, 
6 şubat 1934 tarihinde polis müdilrlU
ğünde bulunmuş oaln B. Chiappe'ı yu
haya tutmuşlardır. 

Sağ cenahtan B. Xavier Vallet, B. 
Blum'a "yahudi,, diyerek bir g11rUltU 
çıkmasına sebep olmuotur. 

Meclis ?eısı B. ~ot. ajlkdııu ia
de etmekten Aciz kalarak celseyi tatil 
etmek yolunu ihtiyar eylemiftJr. 

Celae tekrar açıldığı zaman B. 
Blum, B. Vallet'ye cevap vermek llte
mit, fakat mecıı. relal: 

"'Bu hldiaeYi ben blaat halledece
ğim,, diyerek kendiaine aös vermemig
tir. Banun üzerine B. Heniot ile B. 
Vallet arasında şiddetli bir mUnakaga 
olmuştur. Bir kaç sual ve cevaptan 
sonra B. Blum, kabinenin beyanname
sini okumak üzere künrilye çıkmJ§tn. 

KABİNE 1T1MAT KAZANDI 1 
Paris, 7 (A.A.) - B. Blum'un ta

lebi üzerine meclis, "Halkçılar cephe
si,, ne mensup fırkalar tarafından tev 
di edilmiş olan itimat takririni 210 
reye kal'§ı 384 reyle kabul etmiştir. 

Meclis ''Halkçılar cephesi,, progra
mında münderiç reformları lcillne ta
hakkuk ettirmesi için hükfunete iti
mat beyan etmiı ve bilhuaa Bqveki
lin patronlarla amele arasmdaki ihti
llfm sUratle halledileceğine dair olan 
beyanatını tasvip eylemiştir. 

Celse, saat 22,50 de kapanmı§tır. 
GREV MESELESİ KARŞISINDA 

KABİNE 
Parla, 7 (A.A.) - BUtUn gar.eteler 

yeni kabinenn meclis huzuruna çık
maama uzun sütunlar tahsis etmekte 
ve hepel de hilkbıetin Uk celsede bek
lenilen gen1f elaıeriyeti kazanm11 ol
duğunu kaydetmektedirler. 

Populaire gueteai yazıyor: 
Kabhıeııin beyannamesi 12 ıubat 

1934 tarihinden son intihaba kadar 
"Halkçılar cephesi,, nin orijinalitesini 
ve kuvvetini t~kil etmit olan ayni 
yenilikleri, ayni itimadı ve ayni azmi 
göetermlttir. 

Humanite, grevcilerin başlıca me
talibatını tatmine matuf kanun layi
halarının acillne parlamentoya tcvdi
inin vadedilmiş olmasından dolayı 

memnuniyet izhar etmekte ve bu su
retle halihazırdaki ihtlllfların halline 
müsait bir hava vücuda getirileceğini 
kaydeylemektedir. 

Matin, Journal ve Echo de Paris 
gazeteleri, B. Blum'un frangın müda
faası lehinde vaziyet almış olduğunu 

bilhassa kaydetmektedirler. 
Echo de Parla ..diyor ki: 
B. Blum'un yangına görükle git

meğe çalı§lllll olduğunu söylemek 
haksızlık olur. Ancak ameleye hitap 
ederken onların ihtimal anlayabUecek 
lerl ulmklrane ve açık lisanı kullan
mamı§br. 

FRANGIN V AZlYETt TEBLtKEDE 
Mtf 

Parla, 7 (A.A.) - Maliye nezareti 
tarafından dtln gece neeredllen reaınt 

recimiz Bnyan S. Gökçen, dün saat 
16 yı 20 geçe Yeşilköy tayyare karar. 
gahın".lan bir tayyııre ile uçarak Ya. 

Jova ii.stünde bir ceveian yaptıktan 

sonra 35 dakikada Bursaya vasıl ol
muş ve kf'ndi.llnl karşılamafa gelen 
Bursa valisi ve vttlyet erklnı, orge 
neral Fahrettin, kolordu ve fırka 
kumandanları ve !<uarglh zabitanı 
belediye reisi ve belediye heyeti, C. 
H. P. eritlnı, bir çok mektepUler ve 
Türk Kuşu talebesfnın takdirklr na
zarlan önünde mahirane devirlerle 

Rdıicamur da Meydanda b• 
muş.ardır . ~ 

Bayan Gökçen ~a.) yaredeD ___, 
· den ~n·el, umumun rka '"' ars...
ıerine çocukluğunun )Ceçtiit 
Dursa üzerinde bir revelan dab• ,t 
mış ve Uludağı doıaşarak afili 
,·affıakiyet ve maharetle mey~ 
mittir. 

Genç ve güzidl tayyaretl 
müstesna bir cesar..?t ve kendi 11 

tını çok iyi bilmekten mütevel~, 
emniyetle yaptığt bu uçuş, 111• ,; 

da hazır bulunanlar tarafınd., 
rar tekra~ alkışlanmıştır 

lngiltere silihl3rı azalt' 
mak istiyor, fakat ..• 

bir tebliğde B. Lebayrie'nin Fransa (" • d•l "k b · k A •• •• '·ıf' 
bankası müdürlilğUne tayininin hük<i- ylm l l una ım an gormuqor Ve QS1' 
metin para meselesindekl vaziyetinde leri tayyare hücumlarına karşı hazır/ıgol 
bir değişiklik olduğu suretinde tef!lir · ·-----
edilmemesi 19.zım geleceği beyan olun- Lon~ra, 7 (A.A.) - B. Eden, şim lıp yürürken lngılterenin 
maktadır. diki ıthvaJ ve şeraitin gayri mil.salt hald~ durması kendisi için 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ gürünm~~ olm~ına rağmen ~llh- neticeler veri~ 

K·üçük anlaşma devlet Türk inkılabı 
ve istiklal 

Jarın tahdidi ve azaltılması için mü. Nazır bu zihniyet dairesind~ 
sait bir fırsat çıkar çıkmaz bu frr. karı t.mumiyeye ve patronlara =ı 
sattan hemen istifade edilmesi müta. ederek delikanlıların kara ord~ 
lt~asında bulunmaktadır. sahilJeri tayyarelere karşı ..miiW.ı leri · to a 

Konferansları halk bü
yük bir aldka ile 

takip ediyor 

~tmdlld-ltalde dll•,,anın t..r tan- için yapa kları awtr~nınaaları 

f ında yeniden silahlanma tereyanr a. suretle teshil etmelerini i.C1temL,al' 

Almanya'da büyük bir alaka 
ile takip olunuyor Kelkit, 7 (A.A.) - GUmüşaneden 

gelen C. H. P. konferans heyeti iki 
gündenberi Kelkittedir. Kültür di
rektörü Vehbi Okay dün Türk inki. 
llbı, bugf1n de ;stiklll mevzuları 

Habeş imparatoru Londra'd6 
oturmaktan vaz geçti 

Bükrq, 7 (A.A.) - Prens Paul 
He B Benes, her .... bir defa top. 
ıanmalan için Kral Karol tarafmdu 
yapılan teklifi kabal etmlflercllr. 
ROMANYA KRALININ BEYAN ATI 

Bükrq; 7 (A.A.) - Kral Karol 
tarafından Yugosla.,a aalbl Prens 
Paul ile ÇekoslovakJ& reW eumaru 
B. Ben• tereflerhae nrllea llyafet. 
te Romanya htlktl•dan ıu be,_...tta 
bulunmuştur: 

Kil~ ltUôl, fbrulUd luuluUann 
nıaunl11•tl ve eulh ~rlM rf. 
ayet nuf.arJna lıtbud etnwlctfflr. 
KiJçti ltUMuı MUletla Cmalgetltw 
Uimadı Dardır. J'e onma nlilıuunu 

:ıdla dll,Urecek hl~ bir tıillll kabul 
etnelyecektlr. 

Prens Paul cevap Yererek Kral 
marolun Kflçilk ltillfm siruetl hak. 
kındakl noktal nazanna tamamlle lt
tirak etmekte oldaflln• al7lemlftlr. 

B. Benea de fiyle Mmittir: 
Kiltillc ltUdl, Tuna laa:ıamula ve 

Balkan ,,anm. adaaında JIUletln Cı. 
miyetı pre,..ipini miJdalaa ederken 
yalnız kendi 17Wnfaıati namına Ç<1lı1-
nııynr, aynı zamanda Avrupa sulhu 
namına çalışıyor. 

~r1in, 7 (A.A.) - Alman siyast 
maharm, Bükreşte Küçlk ltilifın 
devle· reisleri arasındaki göriipıeleri 
b:iyük bir alaka ile takip etmektedir. 

Çekoslovak reisicumuru D Btnes. 
in Kü~i.ik itilafın su1hperverane ni. 
) etlerini teyit eden beyanatı Berlin
de çok iyi bir tesir bırakmıştlr. 

NEŞREDiLEN RESMi TEBLIG 
Bükreş. 7 (A.A.) - Rador ajansı 

bildiriyor: Oç de.,·let reisinin top. 
lantılarından sonra aşağıdaki tebliğ 
neşrolunmuştur. 

''.Bugün Scrovistt: şatosunda Kral 
Karo), Reisicumur Benes ve Prens 
Paul arasında dört saat süren ikinci 
bir konferana aktedilmiş ve bu kon
feransa llomanya Baıbakanı B. Ta
taresko, Romanya dış işleri bakanı 

B. TitUlesko ve Çekoslovakya dıı iş. 
leri bakanı B. Krofta da ittirak et. 
•işlerdir. Günün bütün meseleleri 
tetkikten geçirilmit. bütün meseleler 
üzerinde tam bir fikir birliği muşa. 

hede e3ilmit n bu sebepten müşte
rek bir faaliyet tesblt olunmuştur.,, 

BVKREŞ GAZETELERiNiN 
FiKiRLERi 

üzerinde iki konferans verdi. 

Cenevreqe hevet qönderecek, kenaisi de lsviç1ı'I 
başka bir yere f!iaecek 

Londra, 7 (A.A.) - Negüsün etra- yollıyacaktır. lmparator, bir iki 1. 
f ında bulunan zevatın bildirdiklerıne taya kadar İngiltereyi terketrn~t 
göre, imparator Cencvreye gitmiye· yetindeair. tsviçrenin daha tee:;J 
cek ve Milletler cemiyeti nezdinde dilmemiş olan bir mahalline gı 

kendisini temsil etmek üzere bir heyet ve orada oturacaktır. 

Bflkreş, 7 (A.A.) - Gazeteler, 
devlet reislerinin, KUçttk Antantın 
~zttlmez birlik mahiyetini tebarüz 

Bütün kasaba halkı ve yakın köy
lerden gelenler konferansları derin 
bir ilgi ile takip ettiler. Konferans
çı, inkllip ve istiklalimizin kurtulut 
ve yükselişimizin temel kaynakları 
olduğunu ve ulusal savaşlarımızın 

hatıralanna değerli ve heyecanlı söz. T f d b • b d 
lerile canlandırdı. Halk üzerinde si. U a 0) a n ) r) r ) r 0 r I' 
linmez izler bıraktı. 1 

ettiren nutaklannın ehemmiyetini s· 1 k. . . d v • d b t dı· 
uydetmektedır. ın erce ışı yı ag tepes n e as ır 

Unlveraul gazet.f, m8ttefik ef- Vehip Paşa Roman-
kln umumlyeye tercllman olarak ez. Bartin, ·1 (A.A.) - Bugün at ya-
eflmle diyor ki: yaya gidecek nşlan münasebetiyle Ömer tepeaınde 

"Bu toplantı emsalsiz bir tezahür toplanan binlerce halk saat ıı,;;o da 
ve çok ehemmiyetli bir hadisedir. Kü. Dün şehrimizde Yuyanistanda bu - başlıyan ve 20 dakika süren cufanı 
tik Antant devletleri aruında mev. lunan Vehip paşanın İstanbul yolu ile andırır bora ve yağmur yüzünden bü 
eu'diyetl aö1)enen manaaız ümitler ve Romanyaya gideceği etrafında bir yük bir felaket atlatmıştır. Fırtına 
dönen pyialar derhal boşa çıkmıştır. şayia dolaşJ11Ştır. dan tribünler yıkılmış, bütün halk a 
Beynelmilel vazl7eti tetkik etmek U- Vehip paşanın Yunan htikOmetf çıkta kalmış, bunaltıcı yağmur altın 

da müthiş bır panik olmuştur. ~ 
ca kaza ve zayiat yoktur. Zongıl1~ 
tan koşuya yolcu getiren iki. ııır..oı' 
de bilyük tehlike geçırmişlerdır._ ~ti/ 

ve yağmur koşu sahasındaki P.-.r'! 
larca emek mahsulü tertıbatı tı":t; 
ettiği için yan~lar tekrar ediıJJli1V 
tir. 

zere Uç devlet reialnln her sene top. tarafından hudud dışma çıkanlacağı 
}anmaları hakim.da alınan karar. tekzip edilmiş olmakla beraber pqa- y - J J -=- ~ 
yalnız Küçük Antantın çözülmez ma. nın Romanyaya gideceği kat'fleşmiş- UgOS 3 V dev et 03ZJt) Şevki ehnıe 
hiyeti değil, fakat aynı zamanda bu tir. Gelen bir habere göre Yunan hU- A k 'Jtl' 

kumeti Veblp pa•aya Yunan toprakla- n ar.DmJZl aezd1 e•, c:eıefletıne ziqafet vetl de"letıerin aralarım hiç hir şeyin a. ~ 5 Y 

d w öste k b' b" nnda iken gazetelere beyanatta bu - • ..-"' 
yırarna ıgını 1 rea açı ır ur- lunmamuı bildirilmiştir. Ankara, 7 (A.A.) - Şehrimizde leri n~riyatından birer kolleıt:ıY 
handır. Şimdiye kadar o1duiu gibi bul 1 
bundan sonra da, beynelmilel ihti. Vehip paşanın Romanyaya hangi unmakta o an Yugoslavya devleti verilmı tir. __/ 
mnller her ne oluna ol.sun, hiç bir yoldan gideceği henüz belli değildir. nazırlar1?d~w Şevki Behmen ~c reli· -----------
şey bu devletl erin arasını a~amıya. Vapurla geldiği takdirde limanımıza kaııı bugün ogleden evvel suretı husu· Kamulaqın 

k uğraması muhtemeldir. Aksi takdirde aiyede orman çiftliğini gezmişlerdir 
ca t~~~~teler bu noktaların hil hassa ya Bulgar toprafmdan geçerek tren- Saat 13,30 da Yugoslavya sefiri naı:ır 'IJ az t Q t 1 J i _ ıtl 
şu knrakterir tik 'asıflarına işaret et. le yahut tayyare ile gidecektir. ve r~fi~aat şerefi~e An~d~lu k.IübUn- tJ"' 

de bır öğle yemeğı vermıştır. Zıyaf et- Büyuk Millet Meclisinin y8' ıP' 
mektcdirler: te "D .... bakan İsmet İno··nu, Dıa ı'.:l•rı· t pls.JJ ' ~ ~ ~ " için 12 haziran cuma günü o ,, sJJı 

Küçük Antantın çözülmezliği. Maksim Gorkı'nin bakanı Tevfik RUştU Aras ve Nafia rını ı ikinci teşr.:.ne talik edecelP 
Balkan Antantı ile sıkı fş birliği, bakanı Ali Çetlnkaya, Yunan, Roman lenrnektedir. l 
bugünkü de;;.i mez hudutlara ve sulh vazigetı ağırlaştı ya ve Çekoslovakya elçileri, ehe işleri 
muahedelerine hüı met suretile sul- M.oskova, 7 (A.A.> - Dün f"oe bakanlıfı erklnı hazır bulunmuf}ar- Bolu saqlavlığpna Ceffl# 
.hun idamesi. Milletler Cemi) etine Gorki'nin sıhhati hakkında nejredilen dır. u.. .. ıai 
karşı sadakat, paktı zayıflatatak ve tebliğe göre, kalpte bUtUn gün çolf bll- Yugoslavya devlet nazırı B. Şevki nUSnU seçı ~ 
yahut devletler arasında mü~avat yUk bir zaaf görUlmÜ§, nabız bazı da- Behmen ve refikası öğleden aonra at Ankara, 7 (A.A.) - C. H. p, 
prensipine halel v!'retek ttkliflerin kikalarda 120 ye kadar çıkmıt, frayri yanf}arında bulunmutlar ve onu mU- sekreterliğinden: . ..el 
kabul edilmemesi ve nlha! et günün muntuam ve bir çok defa gayri mah- teakip Halkevinl gezmişlerdir. Bura· Bo§ kalan Bolu saylavlığnı8 ~ 
bütün meseleleri üzerinde tam bir stıa bir bale gelmiştir. Ciğer iltihabın da misafirlere Halkevi hakkında lza- mizce aday gösterilen eski ~_jıt• 
mutabakat.. da ilerleyiş yoktur. ( hat verilmiş ~ kendilerine Halkev- Cemal HUsnU oybirliğile seçilJll..,..-



inkılap anıtı 
Nereye dikilmelidir? Soyadları f Kızıltoprak posta-f 

l"ilcirler muhtelif: Kızkulesi anıt için 
en münasip yer olabilir mi? 

icap eder&e memurlar nesinde bir hadise 
gece de çaiışacalclar Açıfı bulanan posta 
So,adı almak için konan mtiddet midu-ri lcendiii~inden 

her ıfln bir az daha azalmaktadır. 5 

Bo~ılartna göre Evel/ Bazılarına göre - Hayir !. 
Bir hafta kadar enel Ud temmuzda te•iim alda 
blteeek olan mtlddetln mablaeair rl-

Prolaör Mimar V eclalla ıöre anılın llilıUecell yer. 
lnıuap amtmm nereye dikileceği 

~Uz_ teabit edilmemiştir. Belediye 
~ lllimar Proet'un eehrin iman 
itbı 1&pacafı pllnmı beklemektedir. 
~ Proat'un g&stereceği yer dik
'-te alınacak ve ibıerlnde incelemeler 
~-
"-- Anıta aarfedllmek tlzere 300 bin 
""' tabmat aynhmftır. 

Bu meeele etrafmda İstanbulu ga
N lyt tanıyan mlmarlarmmdan mi
lltaa- Ve profesör~ ile nıuam Ali 
'-abl 111 mUi&Jealan nen sUrmekte-Clbter: . 
1-llOFESOR •l•AR VEDAT 

NE DIYOR1 

.,.U ....... da bu• •lı oı ... 
tblmı ....... " fiadlJe bDr • ., 
adlanal telell ettirmek l~ laalk 
alt• dalnlerlae teJaad• etmtle 
-.ı.•11l•rm. Onu ı~ .otıet 
alf• dalreJerbade •••ariana tü. Ti,..._ ltlsul airmlft n enelee 
de ,udıimm ılbl ilk olarak ......_ 
ati n iıeJOthı nltmı memutak'lan· 
nm adrolanna llbeJer ,.... .... 
Yabuz en ufak hll' 1Uhfhlm dola
ıabllecetl kiti aetlt>eler sis lahde 
tanlarak yedek mem•rlar kolay ko. 
JaJ' ~lle•emektedlr. 

Diler tarafta llrendlll•lse 11-
re. te.dl •aamelMf Od ··-
kadar •atlak aurett• bltlrllecell ~· 
memurlar leap ettlll takdirde reee 
de çahpcaklardır. 

Polla ll•~•rl•I 

Çayırda gezerken 
Yılan ta,a/ından zelıirle
nen zafltlllı ltıırtaiamadı 

deJknda CaVlll bqı pttlliiade 
otvaa Ali otla l...U, AnadolahL 
sarmu PJJrlıkta ınialrkea kendi. 
abli selalrll bir Jda• aok1D111tar. 

ıs.an derhal etraftu slrealeı 
taratıadaa butalaane1e bldmlq 
fakat ,apıJaa .. ellJat aetlaalıade 

• J11ama Ahiri ful& ileri .... old•· 
lııtıu.p lbldeaine yer intihap et- USSAll ALI SAJllYE C:ORE: ladan kutalamSJUak lbalftlr. 

~&bidenin tekil kadar mtlhtmdlr. f'AŞIDIOI YOIC ALf'INDA YA. ~ hlr yerde olmabdır ki Dltlmklhı Vlltad reuam Ali Sami de fUD)an iŞ BAŞINDA-Yeşfldlrekte Kasap. 
~ kadar eehrin her tarafmdan aöylemlttlr: dan arkasında bulunan b8ytik bir dt. 
~~dlkteıı başka lstanbula de- Vaktile ben, mnıt istiklAI harbi mu- kiş makinesine çıkan hamal SUley-
.. ~iekmilihtipmile p ~~ ....... ~o- ............................. ,. ... 'St:liı, bu milhlm vazlyette!ı bat- 1Uıi.k bir ln'kiılp lbidesiııln yapılmam chrek yere ,ttlpıtlt ve makine altm. :.u Lt&nbul halkı da Abidenin bulun· için Kızkuleefn.in bulundufu kayalar da kalarak atır surette yaralan. 
~~yere kolaylıkla yak1qJp onu zi. Usttlntl mtlnuip görmUttUm. mqtır. 
·~edebilmelidir. Bunun tçln lbide Burası her yerden masrafsız olur. iŞ BAŞINDA - Ye§ildlrekte Set-
'batını ve civarını tezyin ederek lny- Yani Abidenin etrafım tanzim etmek ran banmm lklnd katında terzilik 
.._.,l!lldlrmellyiz!, gibi ldllfetıere ıumm yoktur. Kızlrule- yapan Ohanisin çıralı Mehmedln it 
~ YapıJacak olan Abidenin haddi za. sinde fon tetkil edecek kara parçası bqıada berine f enabk gelerek yere 

da !Danevl yüksek kıymeti ~lmak- uzaktır. Arumda bava tabakası bu- yuvarıanm11 ve kafU1ndan atır su. 
~~r bulunduğu mevkllnln de ne- lundufa için buraya yapılacak Abide; rette yaralan••ıbr. 
~ tilzet n sevimli olutsa o zaman PJ9t.-t. ...... ft kabarık olarak te- KAVGADAN SANRA 
Ofaaı bt1tUn ha11ric;tıı hoe bir gezinti ee.!Gm eder. Çubukla mahallesinde oturan 35 
~ li}'aret mahalli halihi ahr. SOnra Kmkalmi önOndeld bu lblde yqlanDcla arabacı Rafit ne gene ay. 

9u lebepJe benim lntihabun lki • Nevyork limanı apmda bulunan 1118' Dı mahfJlede oturan lsmall Çubuklu 
"-t berinedir: Bu lkl semt de yarum hur &bide gibi • latanbula gelen her çayır kahvesinde otururlarken ara
~ blnurnm mevkii De Dolmabah- seyyahm gösllne Q&l'P&CÜ bir yerdir. Jarmc.fa kavp çıkm•f, lsman Rafi. 
" "-"ındekl tqlık mevkilerdir. lstanbulun ve Beyoflunun her nokta- dl 9a11dayla ile ba,ından yaralamıt
~~clal pek mtlkemmel ve taribt smdan görlllUr. İnkıllbm anuı olan br. 
;;:-~ itibarile fstanbulun en eöhret- Anadolu eteklerlndedir. !CARiSi iLE KAVGA EDER· 
~m olmakla beraber burada Cihangirle Beoiktafm limana hl- KEN _ Ortaköyde Palanga sokalın. 
lat et camii ile Ayaaofya,, gi- kim mtlan da bu ile olveritlktir. P'a· da 22 nUJDarada oturan ve Sirkecide 
~ aametıı mtllılm Abide arasında kat Cihugire bir Abide koymak gok Ceıul matbauında mürettiplik eden 

~bir lblde ezilip kalacaktır. Bu- Dl&Jl'&flı olur. ApartmıaDlar araamda Man!k bir meseleden dolayı kansı Jle 
-.... .. tercth edilemez. gtU.eWji ~ybolan (Cihangir camii)- aralarmda kayp ~ıkmış ve dayandı. 
~ •·· '·,,__ k1 burası Cihangir nbı vaziyetine dUpnemek için btıyUk fi cameklnlık birden bire kınlarak 

ta-.. - -va&a"" maaratıar ihtiyar edllmeal llzmıchr. d fı te ~ta bulundufu mevki gibi hl- Meaell: MilAnodakl meohur Katedral, yere JllV&rlanmıf, a am a r sur•t 
...... ~.sırttır. Fazla olarak etrafı a- etrafnr•,.i vHJaıek binahPır arasında yaralanmıfbr. 
-..qp ~ ".. iKi OTOMOBiL KAZASI - Dtln 

,...,,_..__ .... ,._k .--ur üzerine -· kalmıt ve bu plıeeerln kıymeti ifna iki otomobil kaZMI olmaıtur: lııiı • .":"'.'!'llPD ;;,....-; -.auı .1- edllmfştfr. Paristeld Notre Dam ise 
1 ~ lblde, denizden ve karadan genle ve hlldm bir ufuk Ur.erinde ve B8yttkdere eadd.alnden bisiklet e 

&...;.. lbtl)e,,m~ nrette görflndtlkten bir park ortuuıda muhafaza edilmek- r•n U yqlannda Sallhattln ~oea
~ etrafı da • ehvence yapılabile- te oldufunclag hiç bir saman gtlzellt- ta 1514 numaralı otomobil çarparak 
ta • bir part haline komıluna gezin- fini kaybetmemektedir. Basılı inkıllp Ttteadunun tllrlU yerlerinden ,ara. 
'tt "- llJant lçln her taraftan l8Vtl ae- Abidesinin mnJrtt? Arbllr açık hlklm lamqbr. 
'l 1-ri:,. kaplur; gellntr. Raik tab1- tepe oJ,mab; mllmkUDle blyUk cami- l'ınn amelelerlnden Cemal aclm
~-~CJ olan &bide ihtl- l..ıınts .,.;w Jıav• tabüwn' kendisine da hlrl "" Karülyde eaddeclen al· 

...,,....._ •- derken arkumclan gelen 2.102 nama. 
~ ileri drdUğ11 gibi velev fama yapan psdl bir ufak ilerinde rah toflr Sabaln ldarealndeld oto. 

.._~~ _.__. __ ,_ ~- v-1-.. -ı-: bullDllD&lıdıl'. molıll -rpmlf, Tlleadana ttlrlU yer. ~ _.... .... VIDa ua wwawu - sibl wrler ... tafaUltla yapıl- r-

~~ ,.._ lbide yapmak 4olra madıfmdan PDll aa'at puıÇalan ge. lerbulea JU&luufbr. 
~· llnell yukanda IÖJlediil- nie l&halard& ~dini .-ıereblllr!. Yaralılar hutahaBeJe bldml. 

"-tın hiç blrl bu yerde )'Ottur. _.ı~- h
1

_ llllfbr, 
ı.ı.. llvııad; Japllacak bir Abide, kolay- H., ·~ Uaıı•n TRAMVAYA ATLAMAK ıs. 
~ 'bir tok taraftan ıörUnQra de ---....-..------~ı f'llllll - D8a ..... Ortakl7 - Ak-~.-.... Qlduğu içüı yanma • AT A'tOltX. BOSJ'O an1 ..ımu ra... 211 mmarab 
~ A11ll amanda aemtm ve u- Olkldar Balbvl ... lye1er0e traaa.a,a dvaadaa at~ 1n1,_ 
-.:..,~ ,_.._ Yeal yapıJaeak elan lılrlate U_....,. kl)IM at•eftlk Ba'"'81ula AU etili ..._et mi. 
~ Aitttln tanı tnpsmda a- Atattlrk bl8tlala açıı.. tlreabd ......mı kaybederek 1e1e tllpalf, 
~ ••·ilk, btlJlld8t, gtlmlUt ,.,..... ain' mette ,.ralaualftlr. 
~~...:.."::. ~~~ '"~~!"'.:: AVCILAR allWCI TOPLANDI BAŞINDAN YABALADI - CL 
.. ,,...,__ -,,am .- Aftllar Mr1111 ... Bcnaontlde kH otla tmıhlhMle hlma Wr • 
~ elteninıyet wınnek lcbı et- Jdbk IEeasrelnlal ,apmlflardır •• bJllra111 talfelerlnda ı..an 
~ ._,..,.._ parmakb]dar, bua· K..,....e hlr 111hk ~ı,... rapo.. ile Mehmet All &l'MIDda alacak 1'L 
~9t llbl ..,... DlYMlne dl lllua n oka.... ......... tddk edil. daden lrayP çıkmıt. lıleJa•et il 

....,.... ...... .. ... )Jqmdu J&l'&)aupr. 

Kızıltoprak postahaneslnde aıtL 
fettlflerla postahane keuemr aymak 
n 1ı .. ,1an tetkik etmek bere pi. 
&lerl lık anada prif bir yaka cl
•11ft1lr. P.aa aldlr Mili Klslm 
altettlflerdea oa d•lrllra •tlaade 
t.ım•• takt aradu 11Utltr ~-
11 laMde~r. 

VulJetl aulk alrea mlfettftler 
derhal heea•lan htklka bqlam111ar 
n bin ti~ ,.as Ura11 s.• bir aptı 
t.blt etalflerdlr. Fakat bu malar. 
da o poatabaaenha •ldlr ftklll D
m•, doln Clkldar •lddel-•al. 
Ullne pderell bir mlkdar aptı eldu· 
tu• n keadlslal tmdf eblelerlai 
817lnalplr. 

Kbımıa mllddeiumumlllte verdL 
il lf:uleye söre, pranm bir lmmmı 
aıbdqlarma ldlac olarak wrallt 
lllr S-mı da kendlll laaftUUlbr. 
Tallklbta d..aa edflıaektecllr. 

KIZILAY 
Karaman tertip eltili 

lıefta din bttti 
Kmla7 llaftuoun dla ... daU 

olmak mbuebetlle Fatlla Kmla1 
Urma11 tarafmdaa lllr tir& ,. .... ....... 

Tlnae Ba7 Bah .. Yanlla.._ 
ki ıttaı,. .......... pi ...... 
ili mal'flle bqlanmlf, dalla BODra 
kurum balkanı RU~tl bugtlntln ehem
miyetini anlatarak kurumun 13 yıl. 
111r ca••Jt ._ .gt ıt• 

Bay Rlftldea •nra OD dokUllll
cu oka) talebelerinden Muzaffer Wr 
eiyln vermlf •• p alkıflıuamrttır .. 
Tirenden soma da davetliler huır -
lanan bir mUfede afırlanmqlardır. 

Liman idaresinde 
Mii•teıarın rigantinde 

bagiin toplantı v•r 
iktisat Veklletl mflstepn l'alk 

Kurdotlu ile bir mllddet evvel Anka. 
raya giden lstanbul Umanı uaaaıl 

mlidtlrll Rauf Manyas telırlmlze 
plm!flerdlr. Bqh Uman lclarestn. 
de ••tefatl• riya.set edeeetl bir top
lantı yapılacak ve toplanbcla Uman 
nzlyet1· ınUtalea eclllecektir. 

Sladlllk ankarada bula- Voa der 
Poetinin de bqb gelmeli bekleamek
tedlr. 

Diler taraftaa ötrendlii•lu ıi
re V elileı, 101 idarem kadre tet
kilit, nilamname ve bltçealal llasır. 
laamıftlr. ldannla Vekllete ballan. 
dılına dair kaau Meelistea Çlkıaca 
Vekiller HeJetiae enk edileeek ve 
siratle tatbikine ıl(llecektlr. 

811 clllledea olaak tlnn U..a 
·~ lkUa .... •rl t.-tm ..... 
.. .......................... Ba 111-
pat, a -...17etHlerl enel JaPIL 
mak prtOe ma~ bnlaeak " man 
..... ......... ~larak alha. 
yet tlf .. ede llepal tamamlaaaak
br. Kana ~ Çlkmaz ilk olarü 
Slrkeel n Ta•llaa• rdltımlarm111 e. 
sulr nntte ta•lrl iti J'&Pllaealrtır. 

EKJIEIC FIATLARI 

Son hafta lçind( yeni ..,..,. 
IUllnll plJUaJ& aneflfl.,....en 
1nlfda7 flatlan dlpatlftlr. Bir..,_ 
ta enel , .. llfÜ b1alü1 1,18 ._ 
pçu llafta 1,9 a d ... lf, aut hal· 
da7 u t,81 den U1 e l••litlr Bna 
mmMI stok .. ı D05 toaha 4805 
tona Jlbel•fftlr. Allkadarlar ek. 
•• ftatnma .......... ........... 
dirltr, 

Berberler 
Nilıavet lıefta tatiline 

lcavıııt ular 
Berberler diler eaaflar ıtW 

zar gtlnleti tatil yapmak bere 
anda) belerlae bq Yara 
bunun bir kanun haline getirfllılellPi 
isteml§Jerdir. Kamutay bu kan 
•tbüereden aonra kab1al etmlf 
dtlnda itibaren de tatbik& 
mıfbr. 

Dtln Eminini, Sirkeci. Dl 
yolu 8"11tlerlnln berberleri tama 
kapalı olarak kalDUflartbr. 
bazı ıı..mtlerdeld be•herler kanana 
ftltılklerlnden tatil lpne lnlmlzd 
haftadan itibaren bqhyacaklardır .. 

IRAN ŞEHINŞAHININ YENi 
SEYAHATi 

Balprlatanda pbn Utro 
tMfnde yazıldıfnaa gire, lran 
pin bu ay aonlanna doina A 
Sofra, Belgrad n Btlkrefl si 
edee.ktlr. 

POSTA VE TELGRAF •EllU 
LARI TEAVON SANDICI 

Pa.ta ve teleraf •••arlan 
vtla saaMI! 11llık te•lant.a din 
kemde 7aprlmlf&ır. Teplantııla 
dık hnaplan tetkik Nllml§ w 
•arlara dau siJade ;rardm ,. 
... lfln buı tedlNrler abalmfbr. 

TAYYARE POSTASI 

Havanm bonlmuı ytldndea d 
Anbradan tanare postası ıe 
ve ıftme•lttfr. 

YENi K.ONTENJAN 
KARARNAMESi 

Haziran sonuda merlyeıe 
cek olan )'tnl koaa.jan karama 
.ı ...,.._Ye ~b ,erlen 

dlrllalftlr. lhl lraranwae-,e 
karanuune1e batlı S liateıllae 
..,. tahdit edllmeblsln -
._Jekete ıtncektlr. Velrllet 
ıtn ene! Ub etmek prtlle 8 
sindeki ..,.... lthallbm bra 
nla ilindi .. ddalnde yadı 
Jelıetlwe taamen ftJa ta ..... 
etmete salllüyetlidlr. 

İthali Veklletln mlsaad..._ 
h maddeler için 1 liste ,apr 

l&mlrdeld tu ••le .... .. 
pılan ince ıa fabrUra .. .. 
bitirlhalttfr. Apllf tlreal 
Vekili tarafmdu ,.Jaada 
eak&lr. 

OÇ AYUK.LAR 

Mal mldlrllklırlnden .... a 
mltaalt. eytam ff eramllbl lf 
Jıldanaın tenllne bashden ........... 
....... eaktlr • 

)ARASIZ •UAYBNB 

Bel/Ollu Bal~: 
Evfmlsln -ral JVdm 

IJelerladea adlan .. "tl!ularr 
lada yuıb held•lw. \akim .. 
rUe sldeeek ihtlJqb fakir .._..._ 
...... bakacaklardır 

8akıa kutlan Bftmtz dlnkılrl 
~nftlfHr . 

Maa7eae e•ecek Mkl•lerhl adla 
hırahlm Hanif Deaker: iç 

lıldaı ı. Nihat Sezal· Kadlll Ye 

rabl wtalıllan. Cafer Ta11ar: 
dıa .-. dof11•. Pr. Balute•dla 
BAM, ...... i4rar yolan 
.... Pad Hamid Ba7er: Bö 
-.ae, idrar yola bL"tahfl, 
... er Narl: Böbrek. meaaae. 
yollan lıutalıtı, lcı1n&il Kenaa: 
mi hutalıklan, Pr. Fahftddla 
rlm: Bulat ve uabl hutalıklan. 
ket HisnU: Kalak. bolas. 
hastahklan. Mezb•r: I~ 
lan, Plaltl: Dit ltuta:bldlıi'ı 
Nihat iffet: Dit hutabklan. V: 
ıaa Bkwekp: Dit ,,..,,"dut. 



Hergün bir hikaye 

Güzel bir muvaffakıyet 
Bir felsefenin doğuşu ... 

Ankara muhteliti lzmiri 2-1 qendi 
Bay Birsel apartımarun kapı11ndan 

uıulcacık ıilzülüp ııv11tverdi. Kan11 at
kaaı:ıdan batırdı: 

- Şemsiyeni aldın mı? 1 
- Kancıfım ! Hava apaçık, ne diye 

ıemsiyeyi alayım? 

- Şemsiyeni aldın mı? diyorum .. stanbul muhteliti de Först Vienna ile 1-1 berabere kaldı 
(O.ıranı ı uacidltJ 

Dün tumuvanı.'1 ikinci ıünüydü. tık 
maçı lzmrile Ankara, ikinci maçı da tı:
tanbulla Förıt Vienna oynadılar ve gün 
gene bir gün evvel edinilen kanaatlere 
uymıya.., manzaralarla kapandı. 

ANKARA: 2, IZMIR: l 
Ahmet Adeııain idare ettiii bu ma

çı, bir gün evvelki oyunlarile bütün İ!• 
tanbulu hayran eden. ViyanabJan 4-1 
kazanan lzmir mubtelitinin kazanması 
futbol mantığr.ıa pek aa uygun görü • 
nüyordu. Fakat mqin top mantıfı bir 
kere daha ifliı etti. bmir bir gün ev • 
vel Viyanaya karp nasıl oynadıysa An
kara da lzmire kartı ayni ruhla oyna• 
dı ve neticeyi de kazandı. 

ilk yirmi dakika hemen milaavi bir 
ma:uara içinde geçti. Bununla beraber 
Ankaranm iıtekli, hareketli oyununa 
kartı İzmirlilerde ":ıeticeyi nasıl olsa 

biz kazanacağız., duypıunu uyandı -
ran bir yavaılık vardı. Ankaralılar bu 
arada bir iki kere gollük vaziyetlere gir
diler, fakat açıkların ıUrOpt-getirdı"kle
ri toplar ortalann ,ut atamamalan yü
siinden eridi, gitti. 

Balkondaki gazeteciler köteıinde bir 
&ün evvelki dil faaliyeti henOz batlam:-• 
mııtı. Refik Oıman Top daha maç b21· 
lamadan: 

- Bugün beyanat yok 1 demiı ve sur
muştu. Bunu:ıla beraber bu karannda 
ancak 18 dakika ıebat edebildi. Ve ten
kit faslına, birdenbire dile gelınit gibi: 

- Bugnn lzmir takımı nafile. Fakat 
dünkü oyunu unutmıyacap. O neydi 
o .. Takım silindir gibi oyunuyordu. San 

i Arjmtin taıamiydıl 
-

1ftlli~ 
,.atn bu sıtida tmıirliler, Vahaptan 

i i>ir paı alı:ı Saidin aytğmdan, bir 
71 kazandılar. 

Bu uyı Ankara üzerinde mah.0. bir 
esir yapmadı. Belki bmirlDerln ken • 

dilerine kraıı fazla itimatlanm arttır
mak ıuretile hmirliler için aksi bir te
Iİr bıraktı. Çünkü vaziyet eüiai gibi 
ıene Ankara lehinde açılıp kapaDl!l'k· 
ta devam etti. 

• • • 
!kinci devr• cene Anbranm atak, 

enerjik bamlelerile açıldı. Oyun daha 
çok hmtr Mhaanda oynanıyor, bmir 
lraletl aıkıpyordu. 12 inci dakikada tı • 
lrender bir firildkten ve kale &ıUne bi
rikmit oyuncular arasmdan topu hmir 
kalesine sokmaya. muftffalr oldu. b • 
mir ifte ancak berabere .uiyete &frdik
ten sonra tehlikeyi duyarak eüiainden 
çok çabpnaya bqladı. Bununla bera • 
l)er it itten geçmiıti. Ankaralılar go -
Hla verdiği tuzla partiyi kazanmaya az-1 
metmiı görünüyorlardı. 18 inci dakika
da l.ımlri pnı bir ikinci golden kurtar• 
dı. Fakat otuzuncu dalribcla bmir sol 
müdafii.-ıin vuruıta ıecikmesl,. topu 
1raptmna11 Anbrah1ara Udncl •yıla -
nnı kazandırmaya imk1n verdi. 

Neticede maç 2 - 1 Anlraranm ga • 
libiyetile bitti. 

Bu maçta Ankara muhtelitini daha 
Jruv.etll, yahut kuvvetini daha iyi bel • 
U eden bir c8riiniltte bulduk. Yalnız 

çok fıvl yapıyorlardı. Takım; Cihıt -
'Mehmet, Ali Rıza - tbrahlm, Semih, 
Razi - Hamdi, Münir, Yapr. "'bmer, 
Rear şeklinde kurutmuıtu. içlerinde en 
hejenilenl ömer oldu. GUzel muvaffı • 
kıyetlerinl kutlarız. 

fzmlre gelince; bidayette gevıek hı· 
rcket etmeleri, sonra ılnlrlenmeleri r• 
yunu kaybetmelerinde belli batlı lmil 
oldo•. Takım bir gtin evelkl temposunu 
ir tür1U tutturamıyor, bir gOn evvel 

-Deavmh okuyucuıa:.--1 
f çln kupon : 1 

Bu kuponlar. kemp l&klıyanJar 1 
''KURUN" un açtıfı mtlubakalara 
iftil'ak haklmu kazanırlar. 

- Hayır. Hava çok güzel. 
-Alırsan çok iyi edenin. Yokla gör• 

dermeğe mecbur olurum. Hava cüzel. 
diyorsun. Fakat birazdan karanrsa cıe 
yapar11n? Yeni ıapkan ne hale ıetir? 

Pardeıünü daha dün boyacıda:ı getir . 
din. Bir yağmura tutulursan berbat o • 
lur. Sen beni dinle de ıemıiyeni al. 

- Güzel ama, herkese kartı ıWüns 
oluyorum. Alem b.ına bakıp tıı tıı gu· 
lüyor. Zaten ben de bu ıemaiyeyi elımt 
aldım mı iızerime aptalük çoktüiuniı 

hisaediyorum. ı 
- Allah, Allah 1 Stnden bafka temi • 

ye ta11yan yokmuı ııbı aoı soıluyoı • 
su:ı. Sen beni dın1e.. ~enm gibı bu a • 
dama ihtiyatlı olmak yaraıır. 

- Sen bilirsın karıeljnn ı 
Bay Birsel temliyeaini alarak çık . 

tı ve dairesine doğru yürüdu . .Uam~y' 

girdiği zaman bütün arkadaılarınu. 

müstehzi bakıtlarile karı landıgına d •• • j 
kflt ederek ppkaunı, pardeıuıüniı n 
ıemsiyesiıti aıtı ve o ıün ondan batk• 
bir kimsenin ıemliye ile ıelmediğınf 

dikkat etti. Z•ten böyle bir ıüzel ha 
vada kim ıemliye tapmak zahmetin<' 
katlanırdı. Fakat karı11run ıırarına ka •• 
ıı gelmeie imkan mı vardı? 

Kalem arkadatlan içinde mccoıuala 
ra yazı yazan ve ...- "teni fikirleri, en 
modem tellkkileri benimseyen biri, mı:t 
ıum, fakat masumiyet perdeli altında 
her gizli şeyi eıeliyen bir eda ile: 

- Çok deferli ve çok ihtiyatlı ar • 
kadaı ! dedi, ıizden çok mühim ve çok 
ince bir noktayı sorabilir miyim? 

lıtanbul - Vl11ana nıa rından bir gllrlJnüf. Bay Birıel cevap verdi: 
~ Paliat ~ ce

vabı alabilip alamamak apayrı bir me • 
ıeledir. 

bef~ ~ ~ona haf Hah ·ı 
kı müstesna) beienildikleri oyunda o:· 
taya koyduktan değer yan yanya azal- 1 
mıı görilnUyordu. Vahap çok durgun • 
du. Çok defa geri kalıyordu. Takım Ca· I 
bit - Fethi, Ali - Adil, Hakkı, Ce • 
mil (ikinci devrede Nurullah) - ibra -
him, Sait, Vahap Fuat, Basri teklinde 
kurulmuıtu. Vahabm maçın bitmeıine 
on dakika kala sahadan çıktığmı gör • 
dük. 
ISTANBUL: 1, FöRST VIENNA: 1 

Sadi Kananı:ı idare ettiii bu maçta 
istanbul mub\eliti gene isabet edilme
miı bir tertiple ortaya çıktı : 

Safa - Yapr, Hüınü - Cevat, Eaat, 
Mehmet Rept - Necdet, Niyazi, Mc· 
lib, Şeref, Fikret. 

Bu takımın isabet edilmemit tertip 
kıllDI muhacim batında görünüyordu. 
iki, hattı üç sağ açık oyuncu yanyana 
getiri!mitti 1 Sonra ben Uz pek yeni bir 
oyuncu olan ve en garibi orta muhacim 
mevkünde hiç oy:wnamıı olan bir sen
ce de orta muhacimlik gibi mühim bir 
vazife verilmitti. Futbol oyunundan ar.• 

lıyanlar, MilU takıma namzetliii mev -ı 
zuu bahsolan Uç uğıçık oyuncunun yan 
yana cetirilmesinden ne. çıkacağı:u pek 1 
itl anlarlar. Biz kendi heMbımua ıu 

neticeler çıktığım gördük: 
Niyazi tarafmdan bellenemiyen Nec• 

det mutat oyununu oynayamadı. Açık -
hlı dolayısile havadan oynamaya alı~
mıt bulunan Niyuinin rolü beyhude ye
re didinmekten ibaret kaldı. Melih iıe 

sadece top pqinde kotup durdu. 
Takımı yapanlar eter mtifkW bir dı.· 

rumda kahnıflana (oyuncu ıeçerken 
her ihtimale kartı esasen hesaph dav • 
ranmak lbım ıelirdi). Hiç değilse Lü' • 

fiyi orta hafa, Eudı merkez muhacim • j 
liğe, Melihi sağiçe vererek dünkü ga • 
rip tertibe :ıiabctle daha makul bir ıe • 
kil bulabilirlerdi. 

Neyse. 
Maçm ilk en dakı"kası İltanbul mu • 

hacim battmdan fazla bir ıey beklemek 
manaım olacağını anlatmaya kili J!el 
di. Viyanahlar ise bir gün evvelkine 
niabetle dJha hareketli. daha atak ov· 
nuyorlardı. Bereket versin vorsrun Hii~
nü:ıiln yanma gelen Yaşar c:ok P.ÜzeJ 
bir oyun veriyordu. Muhadm hattfyte 
beraber haf hattmm da iyi ,;8rQnrııfl)'or: 
du.. Cevadın paslan lubetslzcU. 

BUt iri .,,-ular ...... , .. ;..._ ~ lrii
çük kalıyordu. Yalnız Mehmet Reıat, 
ağır olmakla beraber temkinli ve İsa • 
betli çalıtıyordu. 

22 nci dakikada Viyana kaleıine gir
mek Uzere bulunan top, kalenin bot ta
rafım kapayacak bir biçimde yer alan 
Melihe çarparak geri döndü. Bir daki • 
ka sonra kalecimiz büyük bir tehlikeyi 
maharetle atlattı. Top gene Viyana ka-

- Elbet. O halde ıenenin doğduğu 
and.ın tarihe kavuıtuğu ana kadar mü· 
barek ellerinizin ıu nadide ıemsiyeyi ne 
için taımıak külfetine katlandıiım an • 
lıyabilir miyim? 

Bay Birsel bu alayı bir yumrukla 
kartılamak heveıini yenerek kansmm 

lesine dayandı, fakat Niyaziyle Melih --------------
arasında eriyip gitti. 

Refik Oıman, hem maçı ıeyrediyor, 
hem fikrini soranlara cevap yetittiriyor• 
du. Bir ·aralık §Öyle bir cümlesini not 
etmifim: 

- Viyanalılar bugün lstanbul muh· 
telitile değil futbol heyetile oy:ıuyor • 
lar !. Ben açık ıöylerim açık .. B~ ne ta
kımdır yahu .. 

Birinci devre sıfır sıfıra bitti. 

• • • 
İkinci devrede Hatim ıoliçe alındı. 

Niyazi oynamadı. Sol iç oyuncusu Şe • 
refi de sağ içte bulduk 1 

1 

çe:ı Necdetin bot kaleye attıp top dl· 
reğe çarparak geri döndü. Bir dakika 
sonra Viyanahlarm ula bir hücumlar.• 
m ve topun kalemize girdiğini gördük. 
Şana bir dakika evvel 2-0 galip gele -
bilecek bir takımı bir dakika sonra 1-1 
berabere getirmiıti. 

Bundan sonra Viyanablar hilcum • 
larını bir kaç defa tazelediler. Son da · 
kikada bir taliheizlik daha oldu: Nec • 
det topu Uç kiti arasmda:ı çıkanp Vi • 
yana kalesine doğru yanlama attı. Ka • 
leye üç metre yakında dural'l Eaat ay•· I 
ğmm bumiyle topa dokunsa goldü, ff· 
kat dokunamadı, metin top da saltana 1 
sallana geçip gitti. 

Bizim tdım iyi oynarmdı. Viyana -
lılar iıe bir gün evvelkinden bir numa• 
ra daha iyi oynamalarına rağmen gene 
şöhretlerile mütenasip bir oyun ver -
mekten u~ak kaldılar. 

A. S. U. 

YARINKi MAÇLAR 

Takım biraz canlanmıya baılar gibi 
oldu. Hatimle Fikret müıterek bir iki 
hücum yaptılar. Haıim kısa aralıklarla 
iki tehlikeli ıüt salladı fakat kalecileri 
tuttu. Bundan ıonra vaziyet gene mü -
aavitepneye yüz çevirdi. 20 :ıci dakik•• 
da yeniden parladık. Hayatında belki 
ilk defa sağiçte oyruyan Şeref ayağına 
geçen topları hemen daima solla kul • 
landığı için sola atıyor, Necdet gene pas I 
alamıyordu. Bunun içindir ki daima so'• Yann tumuvanı:ı IOQ günüdür. 1 • 
dan bUcum yapıyorduk. 21 inci dakika-! tanbul lzmirle, Ankara Viyanalılarla 
da Fikretle Hatimi:ı kaleye inifleri, kr• kartılapcaktır. lki cilnltik neticelerden 
tecile müdafilerin Fikret üzerine çıkq ı sonra yarınki İzmir - lıtanbul maçı 
yapma lan Fikretin topu uıtatıkla bot 1 bilbaua bQyük bir alika ve ehemniiyet 
kaleye ıokmaıını temin etti. kazanmıı bulunmaktadır'. 

27 nci c!akikada Melih takımdan Karqümriik ıtadmda: 
çıktı. EminönU Halkev~ tarafından tertip 

Bunun yerine Eut santrfora, Ela edilen futbol turnuvasına Karagümrük 
dın yerin de Rıza geçtiler. Euttan ıtadmda devam edilmittir. ilk oyun 
santrforsla biç ıüphesiz Melihten çok Kufdili Halıcıotlu takımlan arasmd:t 
istifade etmek mümkündü. Fakat hır • cereyan etmit Z-0 Kufdili calip cel • 
palanmı§, yorgunluktan adım atamıya.I mittir. 
cak hale gelmit bir Esattan değil. Nite ikinci oyunu turnuvanın en kumtli 
kim Esat bu dakikadan ıonra ite ya , takımı Fatih idmanla YddıJıpor yap • 
ramadığı gibi. Esadın yerine orta hafa nuşlar ve 6-2 Fatih idman galip gel • 
geçen Rıza da takımı müdafa nokta11r• mittir. Fatih idmandan Nµri, Bülent. 
dan zayıflattı. Bereket versin lralecij Sed:tt. Fuat çok muvaffak olmutlardır 
Safa ile Yasara.. Son maçı Sokoni ile Aksaray yapt • 

34 de güzel bir sürü~ yapan, .ıJld.,· , Jar, ve sekiz kiti ile oynıyan Sokoniı 
mert. hattı tızerine çıkan kaleciyi gc·, 7-1 maililp oldu. 

ıırarmdan da bahıetmeyi gunıruoa f" 
dirememit. ve bu ıualin altında )l/fı 
ezilmemek için müıtesna bir cebt ~, 
federek dimağında an11zın partıyaO ,... 
tünceleri, bülbül gibi a:ılatmııtı· 

Bay Birseli herkes hayran ha~ 
dinliyordu: 
~ Ben bu §emsiyeden bütün yıl f'f 

nlamıyorum. Çünkü onunla d • 
en büyük ifetine kal'fl gelf bili~ 
Biraz dütilnüneniz bu yaman lfetill 
olduğunu Mpiniz de ketfed~inis· 
ifet, dütünce periıanbğı, fikir da~ 
lrğıdır. 

Şitman genç durakladı ve tekrar fit, 
ti : 

- Dütünce periıanhiı. fikir c1a1111•!'1 
hğı? !.. 

Bay Birsel devam etti: 
- Evet dütünce peripnhiı, yani 
celerin apnmaaı, körletmesi, yahut 
ha tıaaar phsiyetin ezilmesi, pa-•1• 11!'• 
'nası, inhilal etmesi... 

Şişman genç hayretten büyüyen 
terle sordu: 

- Fakat bunların şemsiye ile 
:il ne? 

Bay Bilse) cevap veı di : 
- Alakası apaı.kaı. öen her met! 

>İmd:, heı ~czınt,de, her yürüyüıte 

ni ŞC)'İ kolumda taşımakla, elimde t#: 
makld o:ıu kerıdime 'öre sabit biı n 
ta. bir mihver, Lıiı temel, dtitünceleri#'. 
temerküzünü muhafaza eden dütünC.C 
Je!'imin tebeUurüne yardım eden, hU 
.asa kafamın felsefi :ııtikrarını te · 
varryan bır esas yapıyorunı. Şemsiy 
taşımıyayım da yerine ne kul~na 
Baston mu? Fakat yağmurlu ıün10 
işime yaramaz. Ça:1ta mı? Fakat od 
da içini doldurmak; açmak, kapam 
lazım. Düşiine düşüne bu maksadı ıe 
siyenin temin edeceğine kanaat ıetit. 

dim. Çünkü hem lüzumludur, hem 
ııması kolaydır. Hem maksat için e 
veriılldir Bu yUzden on ıen~dir İnrt 
siyemi her gün tapyorum ve düş 
mi peri,anhktan, fikirlerimi dağı:u 
tan koruyorum f 

Bütün kalern arkadaçları bu m·· • 
beyanata pes dediler. BilhaSJa tit 
genç bu kadar derin dütünceli bir ar 
kadaıı timdiye k3dar daha yakından 
nımadıima teeuüf etti ve o akpm 
Birsele yaldaprak kendiıini mecmu ' 
ada yazı yazan arkadaılarile tanıttıf 
mü. istediii:ıi söyledi ve: 

- Bütün •rk11datlarım, dedi, naaa 
yeleriniıi dinlemekten fevkalide medl-' 
nun olacaklar. 

Bay Birıel eve haber bıraktıktan fllJfl"; 
ra titman gence fefakat etmeie ruı ,., 
du. 

O akpmki toplantı daha ıık. ~ 
mühim toplantılara batlangıç tetkil ~ 
den ve o zamana kadar töhreti kaletı' 
dairesini a,mıya:ı Bay Birselin •dı edr 
biyat ve felıefe mahfellerine yayııcllo 
Kendisi nazariyesine "objektif kon.,-t 
traayon" adını vermiş ve bu nazari1' 
herkesin anlata anlata bitiremediii bir. 
ıey olmuttu. 

Yeni nazariye sayesinde ıemsiye tr. 
pyanlan:ı sayııı etinden güne a~ 
idi ve altı ay geçmeden bay Bine! ilfı 
kar111 sayısız davetlerle karp,..... 
her yerde saygı ve ıevgi iJe urfııao" 
insanlar 11rasına geçtiler. 

Günün birinde bayan Birsel JroC9 ~ 
smm eline temsiyeaini verirken: 

- Gördün mil, dedi. vaktile pna ~ 
la tattttığım ıu temsiye yiirinde11 # 

dam oldun. 
Bay Birsel kanunın yüzüne dik 11P 

bakarak: 
- Kadın. dedi, evvela 

sonra konuıt 

B. R· 
~ 

Ma.,aş 'ıların hava lca~ 
vetleTine qaı aımıarı 
Maraı. 7 (A.A.) - Belediye tld 

ret ve ziraat odalan Uyeleri ile çif~M"l 
rin ileri celenleri dün partide topıaıa- ·,i 

lar. Toplantıda her ulusal ifte ısnc:td ~ 
lan Maraı. hava kuvv~tlerimise Y8-_.-. 
husuıunda emsalinden geri blm~.,.j 

ğından yer ürünlerinden filzde ik: 
hava kurumu için verilmtsine )carlr 
rildi. 
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::.r:~~ mektebin depo- Kipling'in. "fil Çoban,,ı filme alınıyor 0~:!:pc~:.ra 
lıııJ ' Def bin kilo kaçak ıarap 
~, mektebin müdürü ile 
~l eciai hakkında takibat 

8lrruttır .,, İet • IGtırları okurken inanmak 
d,tıraedirn. Ne bileyim hala içim· 
fft/ ~ahçılık ile mektepçiliği bir 
IQf ~ lo#ton İnıanları bir acaip ma
>Qcı Q/rrctınan.ı gibi tanımak ihti
fllii, "ctr. Bir türlü kaçakçı ile 
6irl tbb~ fahnyetinin bir aclamcla 
:ebdeceğini tıklım almıyor. 

~ ır Yabancı memlekette, hele 
lifi.~e~l~ketin üıtüncle büyük po
i.,il Q ıhtıraıları çalkanmıı, büyük 
'Qd Q emel/eri kanatlanmıı iıe o
~ mektep clavaıının nelere 
llti edebileceğini kolayca tah-

" edebilirsiniz. 
ti,. r~b~ncı memlekette miıyor.e
otrı ~r utüa orcluıu ileri karakolu 

Yavaş yavaş filme 

Yetmiş yaŞında 
petrol kralı 

Otuz beş qaşındaki genç 
sek1ete1 ile evlendi 

Petrol kralla-
rından 70 yaşın
daki Sir Henri De
terding'in 35 yaşın 
daki sekreterile ev
lendiğini ajanlar 
haber vermişti. Bil 
tün hayatınca 

spor yapmış olan 
ve serveti 25 mil
yon sterline va
ran bu yaşlı fa
kat sağlam zengi
nin yukarda bir _ 

alınmadık hiç_ bı•r k 1 k Mersin Ticaret bankası Bay Mch .. 
eser a mıyaca fillede: 

.. .. • . . Bu hastalığı, söylediğinize göre, bu 
Buyuk edebı eserlerm fılme alın- k d ·ı ı d'kt d k k • . a ar ı er e ı en sonra o torıuz er.. 

maları gıttıkçe taammüm etmektedir. d' d nc1· • d · . 
H 

. ı e ınıze le avı etmenız uyıun ola· 
emen hemen fılme alınmamış hiç bir . . 

aah se k I k 'b'd ' B d maz. Hemen bır doktora gıderek tetkik 
~ e r a mıyaca gı ı ır. ura a . . .. . • . . 
bl·r .. hn . . .. d" ~.. .. f"l d b ettırmenız ve ona ıore cıddı hır tedbir .....,a esını gor ugunuz ı m c u . 
sene ölen İngiliz şair ve ronı&ncısı almanız ıcap eder. ihmal etmeyiniz. 5011 

Rudyard Kipling'in "Fil çobanı,, ro- ra ha~~alığınız ilerler. . 
manınd:ın alınmıştır, Duzcede Bay M. N cdıme: 

Baıurun tedavisi için kullanılr.bi!r. 

cek bir çok ilaçlar varsa da kat'i teda
visi şekline göre ameliyatladır. Amel". 
yat yaptırmadığınız takdirde icap eden 
ilaçları kullanmakla beraber gıdai vazi
yetin tanzimi de icap eder. Müleyyin o'. 
mak için sebze, komposto, hotaflar ye -
meli, biberli, baharlı, ekıili ve bu.,. ben
zer gıda maddeleri yememeli, alkollü 
içkilerden kaçmalıdır. Ameliyata muva
fak1t ettiğiniz takdirde servisimizle mı·. 
ha?>ere ec'ebilir ve ıorgularınıza derhal 
kartdık alırsınız. 

Tekirdağda Bay ibrahime: :~rıu bilirdim. 
le~ ır Yabancı mektebin bir mem· resmini görüyorsu-

ıtrı~ İ~nde büyük ihtilaller ha- n.~z. Kendi evininıBoğaların düşmanları kalmıyor. 
Çocuğunuzun kan tahlili raporun • 

daki teamüllerin müabet olmasına göre 
tedavisi yapılması icap eder. Bu teda • 
vinin herhan.ıi bir doktor tarafından 

çocuğunuzun yaıına ıöre yapılması irr. 
kanı vardır. Ona ıöre hareket edilme • 
ıi gereklidir. 

'4Cl - yuzme havuzu et-
ti 1

2'•na ela aklım yatıyor. rafında idman ya- --------------

~& Balkan •o•yali:ıminin pıyor. Diğer. taraf tan hükumet de fırsattan isti-
~ flfuncla memleketimize/eki ---------------
"> cı bayraklar göfgeıinde ya- Fransız sporcuları fade ederek boğa güreşlerini yasak edecek 
dQ~ FPıekteplerin ne kadar büyii~ KURUN Hekimi 

~ olduğunu herke• bili!· 
İri Q!>cıncı mekteplerin ana yurt 
f: ".:(• Yabancı kültürleri besledi
'h'-'lı hQtta çarmıhı, /sayı. mu-
°" ··nı fi '. gu üğü elinde bir oyun ale-

ıu tıbi. kullanclığını iıbat için de
~~etırmeğe lüzum yoktur. Bu, 

İJaicifr. 
a··..:! 

"'- 11•"n bu lacialann tek bir 
lte•i vardır: 

I ~:tcınf ık ' 
(ı •• 

~ '( ~'l,~i namına yapılan bu ci-
~ 3'4~r.den pek çok utanmaıı la
~· felen insanlık için bazı teıelli 
·?fctbrı ela hatıra ge!ebilir 

ltı .. ?'n Jeği§tirten bir mürebbiye 
Q!· r rr. Fakat nihayet onun icle-
ıc•lii!ini tasdik eileriz. 

lQt ~·r m-m'c.':=tte .~y!lsi cyrırıfl
lıQf> ·Ycırdırn:ağa muo~llah olan 
~i !l:ıcı bir mürebbiye vereceği
~,,~ •ıla.t o'a bundan baıka bir 
~ lfc""ld" llt ır. 

d~Qkat l:cç:ıkçı müre'ıb"nin ~-· 
d

0
/Qc1Q Ja:ç bir rejimde, h:ç bir 
i'ffr( ..1 

llıııe •ıCınacak yeri yoktur. 

l'ti~lemfehette yükıeh iftiralı po
~ll O&ı, elin ıiyaseti gütmek için 
r',.~1rttuı olan müeHeıe lenk-
> o'ltı 

~~) nu kaybecl:nce sefaletin 
~~na yuvarlanıyor. 

)~1 t~~ İnıanlığa yükıeltmek isti
lltt\ erı bu clela ela adi bir zabıta 
'>ti; cqı kahramanı olarak ve cür-

"'t!fhut halinde yakaladık. 
'-....___ ____ s_a_d_r_ı _E_r_t_e_m_ 

/;'0şist direk töarinin 
l.t.i kararları 

~ag0ın1~ ~aşist partisi direktüarı Ka
~lılaruı:klilerin ve İtalyan halkının ar 
laı-ı IUı tercüman oluyor ve şu karar-

l Yor: 

~ar-. ~irmi bir yaşından 55 yaşına 
'~ı-. it Sılah taşıyabilecek bütün faşist 
~ınaal'agörnleklilerin harpçil:!cleri ve 
ll.ıuu ~~lhünün emirleri icabı olarak 
~"<1ir~ılıs teşkilatına iştirak edecek-

2 
~~ıııd B~tün istihsal ve istihlak sa-
"ll"'1et~i ~ıııt iktisadın inkişafı için 
~ leıib· bır mUcadele açılacak ve·zec
~ ın t1ere iştirak eden mcmleketle
"lr ho a larına karşı daimi ve azimli 

3 Ykot ilan edilecek. 
~IUı ~· Romada, 'faşist imparatorlu-
1.11' bin ır hatırası olmak üzere büyük 
~~i a Yapılacak, burada "Ölüler ki-
lıııt1~· "Muh~r:be nişanları mü~esi,. 
l'o~u P sergısı,, , "İçtima avdıtor-
taı...~,, "IT -- ~ 
~ttt. ' ~erans salonu,, buluna-

B l . k d · l İspanyanın boğa güreşçileri meş
e r 1ne en l para arı burdur. lngilizler için at yarışları ney-
ile mi gidecekler? se İspanyollar için de boğa güreşleri 

Eskiden boğa yetiştiren çiftlikler '-----------.----.... 
olduğu halde bugün bunlar da gittik- /talqan imparalorluğu
çe azalmaktadır. 

Fransız sporcularının Berlin olim- odur. Her İspanyol bu kavgalara kar
piyatlarına gidip gitmiyecekleri öte- şı büyük bir heyecan besler. Çünkü 
denberi bir mesele idi. Sosyalistler boğa güreşleri milU bir İspanyol spo
sporcularm Berline gitmeleri için hU- rudur. 
kumetin tahsisat vermemesini istiyor- Eskiden boğa güreşlerini yalnız 
lardı. Şimdi hükumete sosyalistlerin saray adamları yaparlar ve boğhlarla 
geçmesi Uzerine sporcuların Berline at üstünde döğUşürlerdi. On sekizinci 
gitmemeleri için ısrar edecekleri mu- asnn sonunda ise bu adet halka kadar 
hakkaktır. inen bir ğelence mahiyetini aldı, bugüne 

Fakat, boğa güreşlerinin yavaş ya- nun yasası 
vaş ortadan kalkmasının asıl sebebi Afrika şarkındaki yeni İtalya im-
boğalardan daha çok boğa döğüşçüle- paratorluğunun idaresini tesbit C'd<'n 
rinin azalmasıdır. yasaya göre imparatorluk bir kral Ye-

Hakikaten son zamanlarda ispanya kilile beş valinin idaresi altındadır. 
Valilikler Adisababada bulunan k? al 

da boğa döğüşc;üleri parmakla sayıla-
cak kadar azalmıştır. vekilliğine bağlıdır. 

o,,.., valilik cıunlardır·. Erı'trea. A'"-
Bununla beraber, boğa döğüsçülU- ~ :i J" 

ğü insana çok fazla para kazandıran mara, Gallaler ile Sidamo, Harrar ile 

Hükumetin bu kararı sporcular kadar yUrüdU. Fakat, bugün kaybol
arasmda fena karşılanmıştır. Fransız mak tehlikeisni göstcrmeğe başlamış

şampiyonlarile konuean Le Jour gaze- tır. 

bir iş halindedir. Çünkü boğaların ve Somaliya. ---·----------.......... .._. boğa güreşçilerinin azalmalarına rağ-

men İspanyada bo.ja güreıi zevki e.eıki 
kuvvetini kaybetmiş değildir. Halkta 
bu güreşlere karşı gene büyük bir a
laka \'ardır. Onun için. adedi azalan 
boğa güreşçilerinin kazandıkları para 

bir para biriktirdikten sonra da 1'ı~~ 
men hepsi meydandan çekiliyor. Uu .da 
boğa güreşçilerinin adedini azaltan 
sebeplerden biridir. 

tesi onalnn fikirlerini şöyle hUilsa et- Bunun başlıca iki sebebi vardır: 
mektedir: Birincisi, uzun seneler halk aarsında 

çoğalmaktadır. 

"Siyaset başka şey, spor başka şey. çok fazla yayılan bu müsabakalar dö
Sporun yüksekliği siyaset tanımama- ğüşecek boğa bırakmamıştır. Çünkü, 
sıdır. Onun için, hükfıınet tahsisat ver- mahir "Torero,, lar bir kılıçla hayvan
mese de biz gene Berline gideceğiz ve lan yere sermekte ve bu suretle can-
m Usa bak al ara iştirak edeceğiz!.,, lannı kurtarmaktadırlar. 

Bugün İspanyada milyoner olmuş 
boğa güreşçileri vardır. Böyle büyük 

Diğer tarafatn esasen azalan boğa 
neslinin büsbütün mahvolmasıı,ın ö
nüne geçmek istiyen hükumet de bo~a 
güreşlerini yasak etmeği düşünmekte
dir. 

cı 
·:>::.·:.::.::·::·::·::·:>::·::·:~ 

Çetiner için önceleri atk, itsiz ıüçsüz kimselerin 
vakit ıcçirmek için bat vurdukları bir fantezi olmak. 
tan fazla kıymet tatunıyordu; halbuki o, inkıli.p 
Türkiyeıinde memleket yapıı:nın yükselmesi itinde 
kendi kendisine mukaddes bir vazife vermi1t bütün 
günleri dolu, içi üstüne ald ğı itin zevkiyle Ye mu • 
*ffakiyetine inanla dolu bir adamdı; atka ayrıla • 
cak zamanı yoktu. 

Vaktaki lstanbula gelip de iııiz, bot, tembel sa
atler yafftDUlk talihsizliğine uiramııtı; o gün bugü -
dür vakti bol inıanlann metıaleai olan atk, Çetineri 
de tehlik~li çemberinin içine al11111b ve İtte günden -
güne ıahıiyetinde kendisi için zararlı bir surette hr. 
ııl olan deiit~klikle ortaya çıkan yeni Çetiner, bu ye-

" ni me11aleden azami derecede memnun görür.üyordu. 
011\_er, münskaıanın ve muhakemenin üstünde, 

Çetiner için ruhun yüksek bir uyanıı ve haz ufukl· . 
nna doğru açılıı hadisesi idi; Çetiner geçen gaflet 
günlerini merhamet ifade eden bir tebessümle habr
lryor ve :ınc:ık ıevmeğe brtladığı gündenberi yata • 
mıJda oldı!ğuna inanıyordu. Böylece sevmenin ta -
dını aldıktan sonra da bütün güzelliklerin müstesna 'ı 
ve cazibeli varl·klarıyle ve ayak~anyle gelip kendi • 
lr.rini dudaklarına arzetmelerini İstiyordu. 

Şuur altının dem"r parmaklıklı pencerelerini 
sökerek ayd ·nlığ• k3vupn insani ve hakiki ,ahıiyet 
isteklerle dolu idi; b~n bir harici Ye ahlaki tesirin 
zincirleriyle eli kolu bağlı şuur üstündeki İçtimai tah
ıiyet ise öteyandan Mis Ko1et:n bat dön~üren ve h ... 
men fÖy1ece e1 uzatı'ınc'l eriıi1ebi1ecek g:bi duran 
mahremivet:ne vüz ceviriyor, göz kapıyordu. 

Çet:ner l>u müthit tHadın hercümerci içinde 
ıinirlerin'n v•prand ğını, yo':'ll1duğunu, h•ı•alan~ığı

nı hissed:v~rdu: istemek 'e elde etmek üzere iken 
İ-t'!l!\f!~~k ! 

Olke~le o!an ırünasebetle:i normal yoldan iler • 
liyerek evlenme ~ini alacak mıydı? Bu netice, Çe-

• 
~~~ .A ~ 
~~~~~ 

RBFiKAHM.T 
SEVE N ... iL. :-::-::·::-::-::·::-::-::·::-::-::·:: 

tiner için ve Olker için belki en dedikot?uıuz ve ra • 
hat vaziyetti; fakat en iyi netice bu mu idi? 

Çetinerin dü,ünceleri buraya gelince, atkta mu
hakemeyi bu kadar ileri vardınnıt olduğu iç"n kendi 
kendisine isyan ediyordu, zira iıte görü!üyordu ki 
ıeygi, ıuurun susması ile ba!lıyan bir ıi'rdi. 

Olkerle evlenmek, tekrar Anadoluya c:!önnKk, 
tekrar İ§ batına geçmek, bü:ün bir gün bilgisizlik, br- ' 
k:msızl!k, yoksullukla göğüs göğüse çarpııtıktan son
ra akıamla beraber ıünün yorgunluğllnu Olkerin .--
adet verici varlığı:ıda unubnalc ve uyutmak! 

Doktor Çetiner, kend!ıini on dokuz yaıında bir 
çocuk gibi hayalperver ve ror:,~ntik bulu .. or, fakat 
b5yle olmaktan artık eskisi gibi utanm•,•ordu. 

Bu hayal, hakikat o~abilecek mi idi? 

e 
Evleneceğim diye b;ıbasını uzak ıehir!erden ça

ğınp h!anbu!a getirtt' ği gün ev:eneceği adanvn ö • 
tedenberi münasebetlerini manalı bulduğu bir kadınla 
tenha tabht köş?lerine çek'lip a:nurlaıt· ğını haber 
•lmak Olkeri fena h11lde yaralanuıtı; Çetinerin ha · 
reketinc!e müthiş bir kast gö. Üyorcıu, Miı Koletle Or. 
küdar iskelesinde karşılatmavı ustalıklı bir tertip ıa -
yıyordu; derin bir sinir buhranı içinde Çetinere kın, 
sert, acı bir mektup yaz·p göndererek aralarındaki br. 
ğın ko'lmllf olduğunu bi'dirdi. 

Bi'hassa babasına kartı pek utanıyordu; onu 
mektup yazıp çağınruth ve timdi: 

- Evlenmek istediğim adam beni sevmiyor -
muş, hepsi yala':lmış; seni bo,una rah3t11z t!tlim, 1'a
&a ... hted'ğin z?.man tekrar i!inin b'ltına <!önebilir • 
ıin; burada •~na nışanlım c'iye tanıtabileceğim kirr. 
se yok, ka!r.-adı 1 

Demek ona pek güç geliyordu; bu, mürruün de
ğildi. 

Omitlerinin ölümüne mi, utanılacak haline mi, 

yoksa en ummadığı, b~klemecliii yerden gelen izzeti 
nefis yarasına mı üzülsün? 

Bunlann hepsi birletiyor, buaran bir karanlık 
uçurum h111inde tekil al .. rak genç kadım içine çeki • 
yor; derin ve tehlikeli bir sinir buhranı ile bathyan 
melankoli Olkeri korkunç bir sükut zırhı ile ıan • 
yordu. 

Yine Hamlctin dili!e söyliyelim: Bır11k, ~·aralı 

C'eylan ağlasın 1 

9 
Yaralı ceylan, fırbnalı bir kıt gecesi annesinin 

kendisini tavanları çatırdıyan, deh!iz!erinde hayalet
ler dolatan bir evc!e yapayalnız bırakıp meçhullere 
kanttıiı gecedenberi ağ:ıyor. 1'.k defa çocukluk aczi 
içinde himayesiz ve kimsesiz olduğunu hissedip hiç 
bir ıey yapır.aia muktedir olamadıi nı anlıyarak, 
korkulara teslim olarak sabahı beklediği o müthiı ge
cedenberi sinirleri bozuktur. O sün bugün hayatta 
bütün bir inanla dayanacak göğüs, tutacak el, b:ıııuu 
koyacak d:z bulamadı. 

Babasını önceleri açı!lta sevmezdi; belki de onu 
pek seyrek görmeıi, nered~ ve nasıl yaıaclığinı bile • 
memesi bu duyguya veya duyıuıuz1uia sebep olnr.ıt 
olabilirdi; fakat b:lhasaa babası yab!lncı memleket • 
lerde bir Fransız kad1n·y~e evlendik"en sonra oıttınla 
araıındaki bağın büabü 'ün nyıflad iı hissine dü,tüı 
babaannesi iyi bir kadındı; torununa kar,ı sevgi gö·. 
tenniı, ona anneıizt:ğ:ni hiıaettirmemek iıtemittiı 
fakat hemedenıe, nasılsa Olker bu ihtiyar kadınla da 
kendi arasında ilk günlerdenberi bir türlü azalmıyan. 
eksilmiyen bir mea"lfenin ıoğuk varlığını hissederrk 
üzülmüıtür; hele Fransız yatı mektebine girip de 
frenk ac!etlerine alı,tıktan sonra müılüman büyük 
annenin kendisini ne krdar yP.dır~amağa b~ıılad•~ını, 
(akıt bu rlu,•-·••ıtnu b.Jli etmemefe uğnı~ığını C'kcr 
açıkça ıörmüttü. 

(Arkaı Nr) 
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Gençlerjn çevrelerin- , . PROGRAM! · . . 
' ' 1 •••••• 

lST ANBUL - 18. Hafif musiki 
(plak), 19. Muhtelif plaklar, 19,30. 
Hava kurumu namına konferans: Tay 
yareci Nuri Kızılkanat tarafır.dan, 

20. Halk musikisi (phlk), 20,30. StilJ
yo orkestraları, ?.1,30. Son haberler. 

•• 
~ Muharriri: Voıte, Çeviren : A. US 

deki tarihi belgeler 
• . ' • "'4i-· • 17 

- Ah .. dedı. Evet, aşk! Hakikı:ıtcn Eğer böyle bir ruh bulacak ol~t. 
de'tt' 

§imdi aıra buna geldi. Sen benim Jt'ıdi· tane emsalsiz kadını hep feda e f 
Nasıl incelenecek ? mi keşfettin. Sen ne kadar büyük h;ı ~· Haydi, §U yüz kadın sultanlarıtl ,,.SU 

damsı!l I Umit ederim ki bana namusl. lanna git, bak, bu!llann iç~de p 
bir maliye nazırı bulmak için gösterdi • mamen sevdiğine emin olabıleCt (,9)md,an önceki yazılar 19 mayıs bilinde cereyı:ı.n edecek ve tamaınıana

uc 4 haziran tar-ihli sayılarımızda çık- caktır ? .• 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı
nın gazetelere mahsus havadis servi:;i 
verilecektir. ğin usul gibi bir kadın seçmenin .1e }"l - riıi var mıdır? ~ 

tunu göstereceksin.,, Sadık maliye i~leri hakktn~cd1 mıştır.) Öğretmen çevre ile, zamanla, vası-

"Layipniç,, yeni fikirler bulmasın
da iki şeyin kendisine yardım ettiğırü 
söyler. 

1 - Her§eyi kendi kendisine öğ
renmig olmasıdır. 

2 - Daima her ilimde yeni bir şey 
bulmak ihtiyacını duymuş olmasıdır. 

Okwlarda gençlerin muhtaç oldu
ğu kapasitelerir en önemlisi, kendi 

kendilerine etüd yapmak ve çalısmala
rmm şonunda muvaffakiyetli neticele
re vasıl olmaktır. BUtün öğretmenle
rin bu nokta üzerinde faaliyetlerini 
teksif etmeleri, öğretim, yetiştirme, 

talebenin giriştiği işte başarma bakı
mından ifaşı zaruri bir mesele halin
dedir. 

Öğretmen tarih dersinde öğrenici
lere b:ı metodc nasıl kazandıracaktır?. 

Bu sorguyu bir çok defalar benli
ğime tevcih ettim.. Gördüm, araştır-

dım. Ellerime şahsiyet vermek için 
bırakılan gençlerle birlikte onların 
iç ve dış hayatlarından, isteklerinden 
ıztıraplarmdan, duygularından jir an 
için dikkatimi ayırmaksızın bazı so-

nuçlara vasıl oldum. Belki bu sonuç
lar değerli değildir. Ben yalnız sami
mi olarak inandığım, sezdiğim, yaşa
dığım ve vakıa olarak kabw ettiğim 
bazı meseleleri okuyuculara açıkla
makla iktifa ediyorum. Fikirlerimin 

genel olarak tatbikat sahasında yer 
alması büyüklerimin takdir edeceği 
bir iştir. 

Ataturk inkıltlbmm bir dana diril
memek üzere gömdüğü medrese öğm 
timinde talebe medrese tıstadlarmın, 
lnn.nı'hklan au.t.uT:l::ı.n, olduA"u b\ ka-

bul etmek mecburiyetindedir. Aklın 

kontrolü altında, tecrübe ve müşahe
delerinin yarattığı mahsullerden neti
ce alarak eser yaratmak keyfiyeti 
medrese mezarcılarının ezici, mahve
dici müdahalelerile boğulmuştur. İnkı
lap ilk hamlesini, bilgisini akidelerle 
çevrelfyen Sahte alimlere kar§I yap
tı. lmıı.n yoktur. Aklın kontrolU altm-
da tecrübe ve mü.sahede vardır. Müs
bet flim, yaratmak, yaşamak... İşte 
benim anladığım inkılap prensipleri ... 

Bu prensipleri tarih dersine çeviri
yorum. Talebem'in bilgisi yalnız kitap 
tan anladıklarile kalmıyacaktır. Çev-

ta ile, imkanla 'Uygun olan bir çok so- -------.---.... ---..... 0

rular tertip edecektir. Mesela ... İnce- PAZftrteai SALI 
Kralın bu sözleri üzerine Sadık ken· diği gibi bunda da krala şöyle ~ 

dini topladı. Ona maliye işlerinde ol - _ Kral hazretleri, siz bu ifi b' 
duğu gibi aşk yolunda da yardım ede· rakınız, yalnız her şeyden önc:e ısı 
ceğini vaadetti. Her ne kadar aşk işı ma ade ediniz de "hırs koridor,, ı,ııııal• 
liye işinden daha zor ise de bunda d:ı muş olduğunuz kıymetli egya}'l 

Jiyeceğiniz camilerin daha ziyadP ne- Takvim 8 Haziran 9 Haziran 
relerine dikkatimizi toplamalıyız? .. ====== 18R.Evwtl 19R.Evvel 
Fotoğraflar alınırken hangi noktalar GUo ooğ\lfu 4 29 4 20 
göz önünde tutulacaktır? .. Kitabeler- GUn batıtı 19,. 9 19,40 muvaffak olmağa çalıpeağım söyle.:li. hepsinin tam hesabını yi:ıe sonr' eS 
deki yazıların manaları ne suretle hal- Sabah namazı :J.30 3 ~O 

ogıe oamıw 12 rn 12 1.i On beşinci k1sım dimize veririm. Bunlardan bir tJll }edilecektir?.. B1.1 hususta hangi yol- tl<lndt namazı ı 6,1 :i ı fı.t .i 
lara baş vurulmalıdır?.. Çevrede bU- Akşam namıı.zı 19.39 :940 le kaybolacak değildir.,, 

Mavi qözf er Kral Sadığın bu arzusunu tün müşkülleri çözecek; tarihle meş- Yataı oamav 21 40 21 41 
Kral Sadığa: getirdi. Kıymetli eşyayı taın~e IJ. l ıı 211 210 gul olan kimlerdir? .. Camile,r fu:erin- mııa 

de etüdlerile ve bu hususta halk dilin- Yllm geçen gUnıen 21 06~ 2
1
0
tl
4
I - Vücut ve kalp ...• demi§tİ. emrine buaktı. Sadık (Serendıp) ~ 

YıJm kalan gUolert ., 
deki vak'alan anlatmak alanında meşı-:,.-...ı---....ıı..-------_.. 
hur olanlrr kimlerdir? •. Camileri tet-

Sadık kralın sözünü kesmekten kctı- bıst il" 
dini alamadı: j tuz üç tane çirkin yüzlü kanı. aııJı 

du. Otuz üç tane yakışıklı delik. , 
_ Kral hazetleri, (ruh ve kalp) de ti. Otuz üç tane de güçlü kuV\'etli•' 

memekle arzu ettiğiniz §eyi anlıyorum. ti 
Çünkü bu (ruh ve kalp) sözü Babild~ söz söyler genç rahip tedarik et . 

kik eden CJerler var mıdır? .. Bu eser-1 .. -------------~ 
ler hangi kitap evlerindedir? İstifade lstanbu\ Harici Askeri 
imkanları ne suretle sağlamlaştınla- Kıtaatı iJanları !arın hepsini (Serendip) kralınıtl çok kullanılır. Bir çok kitaplada o k - r caktır?.. · 

Bir ay sonunda gerek öğretmen ge
rekse öğreniciler bu soruların cevapla 
r:ını hazırhyacaklaı'dır. Bu soruların 
ve cevapların tenkit kanalından geçme 
si lazımdır. 

Öğretmen talebelerini tenkit ettiği 
gibi talebeler de öğretmeni tenkit ede
ceklerdir. Sorular ve hazırlanan ce
vaplar karşılıklı olarak münakaşa e
dikten sonra bütün öğreniciler tara
f mdan verilen müşterek bir kararla 
tetkikatın ana hatları meydana çık· 

mış olur. Verilen kararlarda müşte
rek irade hakimdir. öğretmenin ica
bında talebe tarafından tenkit edilme
si, noksanların talebe kal'§ısında ifade 
edilmesi, bazı tarafların talebe tara
fından tamamlanmasını okuyucuların 
mektep disiplini namına belki de ay
kırı bulacaklar ve doğru görmiyecek
le~dir. Binlerce yurttaş halk hakimi
yetini, halkçılığı, temellendirmek için 
kan dökmüşlerdir. Bu eğemenll kır-

mak istiyen sultanları buradan atmış
lar ve bir daha sokmamak imanını 

sonuna kadar götürmüşlerdir. 
Böyle bir memleket evladının faa

liyetinde elbette samimi tenkitlere 
büyük bir yer verilecektir. Talebe öğ
re~enini, ciddi, açık, samimi, hür
metkar bir şekilde tenkit edecektir, 
öğretmen göremediği bazı noktaların 
talebe tarafından aydınlanması kar§ı
smda büyUk bir haz duyacaktır. Ben
ce terbiyenin gayesi yaratıcı tekfunWe 
kavuşanların henUz bu tekamUle eri
~miyenlere muhitler vücuda getirmek 
ve yaşatmak suretile hayata hazırlan
malarını sağlamlaştırmaktır. Bu anla

limelere tesadüf edilir. Halbuki o ki · yındaki yüz kadının odalarına ıe 
Askeri lise ve orta mekteplere b akt 

tapları yazanların hiç birinde ne ruh •r :r ı. ~ 
öğretmen ve Kırıkkale sanat Iİ5e- ne de kalp yoktur. Fakat haırnt't-xıaap . Otuzüç kamburun hcrbirine ~ ııı' 
sine tedrisat müdürü aranıyor: lutfen sözünüze devam ediniz •• , tın vardı. Bunları istedikleri Jcad 

1 - İstanbul ve Bursadaki Aa- Kral sözüne şu suretle devam etti. re bileceklerdi. Daha ilk gü:ıde 
keri liselerle Kırıkkaledeki askeri Benim itikadımca insanlarda vücut bu kamburlar kadınları kan .-.,,; 

l• 1 k · 1 ·h ve kalp sevmek için yaratılmı<tır. Bu muvaffak oldular. Yakışıklı deli sanat ııeıine ay ı ücret e tara , :ı , 
iki kuvvetten biri:ıcisi tatmin edilmeli- larm güzelliklerinden başka vere .. 

riyaz:ye, fizik. ,, ~ 
dir. 'Benim burada sarayımda yüz tane · bir şeyleri yoktu. Bunlar anca,. .A 

. Erzincan, Konya, ~nkar_ada- kadın var. Hepsi gilzcldir, naziktir, ha' - gün sonra muvaffak oldular. G'"; 
kı orta mekteplere Tarıh Cograf- ta arzularımı tatmi:ı etmeğe hazırdır.Ya gürbüz rahiplere gelince, buntar 
ya, fen bilgisi, A~anca, Fran· but benimle bulunduklanzaman öyle görü daha zorlukla maksatlarına erdiler·~ 
sızca, İngilizce öğretmeni ve sa- nürler. Bununla beraber benim kalbim dınların odalarmı:-ı birer köşesiı'e 
nat lisesine tedrisat müdürü alma- o k~dar m~.s'ut değildir. Görüyorum k~ çük bir delik açılmıştı. Kral od• ,<11 
cakhr. benımle munasebette bulunanlar (Se sinde olup biten şeyleri oradan •. 

2 - Lise öğretmenliği için lise rendip) kralı:ıı çok seviyorlar ve okşu· de biliyordu. Sadığın yaptığı bu ~ 
hı k yorlar, fakat (Nabuısan) a pek 0 ka- kralm takdirlerini uyandırdı. Ç~ 

öğretmeni e iyeli orta me tep dar ehemmiyet vermiyorlar. Bununla kadından doksan dokuzu onıtn S°' 
için orta mektep öğretmenlik eh- beraber ben kanlanmm sada~atsizliğin önil!lde aşıklarına teslim olmugt•rdl-
liyeti gerektir. den "üphe etmiyorum. Öyle hır ruh bul y 

1 
b k d 

1 
· · d ço) 1 

':t • a nız u a ın ar ıçın e 
3 - istekli olanların dilek ki.- mak istiyorum ki yalnız bcnım olsun. b. t . d k" kadJ' 

ğıtlarını aıağıda ııralanmıt evrak
la :Anklfrada iJlf'Müaafaa Velca-
leti A skert Liseler MüfettişHğine 
göndermeleri lazımdır. 

a) Tasdikli fotoğraflı fiı 

b) Yüksek tahsil Jahadetname-

lngiltere'deki 
bütçe ifşaatı 

0ar/ame nl o kavgalarına si veya tasdikli benzeri. rı 

c) Üniversitede imtihan vere- $ebep olacak 
rek t"hliyetname almıısa ehliyet- Londra, 7 (A.A.) - Parlamento 
nam~ tasdikli benzeri. müznkcrelerinin başlaması zamanı 

d) Nüfus tezkeresi tasdikli ben· yaklaşmıştır. Şimdi efkarı umumi

zeri 

4 - Durumu uygun görülen
lerdt"n ı>\ağıda yazılı evrak oonra 
istenecektir. 

aJ Hüsnühal ilmühaberi 

ır anesı v"'r ı ı o zamana 
onun yanına hiç yaklaşmamfş\/. jfı 
dını kamburlardan hiç biri kandı 
dı. Yirmi bin altına kadar para ~ 
ği h1lde yine bu kadı:l metanetiıll 
hafaza etti. En genç ve güzel deli~ 
lılardan ikisini getirdiler, bu kadl11'j}İ 
dim ettiler. Bunlar da yine te9ebb ~ı 
rinde muvaffak olamadılar. Bil 

d"' kralı bütün delikanlılara tercih e. 1'cı; 
du. Kralı hepsinden daha seviı:nl1 •1 . ete cana yakm buluyordu. Ay:ıı su~ ,ıı:: 

zel söz söyliyen, güçlü kuvvetlı r j# 

ter de kadını cczbedebilmekten i' 
mışlardı. 

resindekl belgeleri araştıracak bizzat 
. - yışta müstemleke zihniyeti ve terbiye-

incelıyecek vardtgı Mnuçlan tesblt et- ·ı ·- · kt Ş 1 b. h"" . t k b) Tam teıkilatlı askeri has
taneden alınmıı ~ağlık raporu 

yenin dikkat nazarı Avam Kama-:a. 
sında "bütçe ifşaatı .. meselesi hak . 
kında tahkikat yapm:ş olan mahke. 
menin kararı ile bu mc~ele,.ve mü ten 1-
Uk vesikaları tetki:C eden hukukşinas. 
Iarın vasıl olduklarr neticeler üzerine 
yapılacak mlizakcrelere matuf bu 
lunmaktadır. 

Neticede kral fevkalade menıf11111tl 
du. Kamburlara dağıtılmış otan ~ 
!arın hepsini toplıyarak (Falide) 1 

,. 

deki bu güzel kadına verdi. Onda:ı 
ra yalnız onunla birlikte yaşadı· ..A . . . , ... cı ıgı yo ur. uur u ır urrıye o u-

mek suretıle ılerw~ yaratacagı eserle- Iun iç hayatını sUsliyecektir. Sorular 
rin temellerini sağlamlaştıracaktır. • talebe ve öğretmen tarafından mü-

Fransızların "Regional surveille,, ka§a ve tenkit edildikten sonra yilz 
dedikleri mıntakavi tetkikler muhak
kak tarih öğretiminde yer almalıdır. 
Öğretim yılının başında öğretmen ta-

lebesine incelettireceği eserleri tesbit 
ettirmeltdir. Mesela bu yıl i.:;in çevre
deki camilerin inceleme konusu ola
cağını düşünelim. Hakiki objektif me-

todla kontrol edilen bir cserein vücu
da gelmesi için ne kadar talebeye ih
tiyaç vnr~ır "! 

Eserlerde göz önünde tutulması 

icnp eden kısımlar ne şekilde Jncelenc
cektir'! Öğretmen hcrşeydcn önce bu 
bir kaç soruyu tatmin ed~ck derece
de güzel hazırlanmış bir plan tanzim 
edecektir. Tarihi belgelerin herşeyden 
önce }?ulundukları yerleri sarih suret
te bilmek lazımdır. Bir ay içinde ta
lebeler tetkik edecekleri eserlerin ad
r<'slerini açık olarak mufassal şekilde 
öğretmene bildirirler. 

En çok güvenilen on taleb(: kontrol 
heyeti olur adresler üzerinde kontrol 
heyeti kuşkulanırsa bizzat eser heyet 
tarafından yerinde görülerek şüpheler 
giderilir. Kontrol heyeti vazifesini bi
tirdikten sonra öğretmen eserlerin 
kuvvetli bir şekilde tetkiki için seçim 
yapmak hakkını öğrenicilere verir. 
Her talebe evlerine yakın daha ziyade 
malfim:ıt verebilecek eserleri seçecek
lerdir. Herkes vazifesini üzerine almış 
tır. Fakat inceleme hangi sınırlar da-

öğrenici bu sorular dahilinde muhitle
rinde incelemelerine başlıyacaklardır. 
Öğreniciler tetkiklerini ya küme halin 
de yahut da ferden yaparlar. Her kü
mede fotoğraf çekebilecek derecede 
az çok çah§mış talebelerin bulunma
sına dikkat edilir sadece fotoğrafçı 

kafi değildir. Anlıyamadıkları şeyleri 
herhangi birisine sormak ve meseleyi 
çözmek )danında yırtık olan bir kac 
çocuğun da bu kümede bulunması icap 
eder. Bütün bunlar arasında ağır ba!i
lı, ince düşünür, çevrenin dedikodu
sundan çekinir, arkadaşlarının umul
mıyan taşkmhklannda sözilnU dinle
tir bir gencin de bulunması doğru bir 
harekettir. Öğreniciler kümelere av-ı 
rılmıştır. Tetkik edecekleri eserlerde 
bilhassa arıyacakları noktalar önleri
ne açılmıştır. Artık talebe kilmeleri 
hareket edccek!erdir. Bir taraftan miif 
redat programının bahfalerinl ~ocuk

larına muhitler hazırlamak, yaşatmn'< 
suretilc anl:ı.mlarma yardım eden ö • -
retmen diier taraftan da çevre ile il
gilendirerek tarihi bir ~erin nasıl vü
cuda gcld"C:ini ve bir cscria ne surr·t
lc tamanl""'1:•nğını g(.sLcrmiş oluvor. 
Gclecclr yaz:ımda taleb<'lerin l.arek<'t 
~rı'·i'I r:n; n-:ı'dıyaca<;m. 

Üsküdar orta. okul tarih öğretmeni 

Re§at Kaynar 

.:) Teahhüt senedi (noterlik
ten) 

5 - Ücretler. 

lstanbuldaki askeri lisele" Ri-
yazıye, Fizik derslerine 108 - 126 
tarih dersine 98 : 108 liraya ka
dar 

Bursa lisesi ve Kırıkkale sanat 
JiseJ . Riyaziye, Fizik derslerine 
108 : 126 tarih dersine ~8 : 108 
liray1t. kııdar. Orta mektep ders
lerine 108 liraya kadar aylık üc

ret ''erilecektir. 

S - Kırıkkal~ sanat lisesine 
alın:1cak tedrisat müdürü içiıı lise 
öğretmenlik şartiarını taşımak ve 

iki -;fors 7Ümresinde ihtisası olmak 
gerektir. Ücreti 165 :iradrr 

7 - lsteklilerın 1 eylül 936 gü-
nüne kadar müracaat tlmeleri di
leği ''erine getirijm;yenler bit- hak 
istİyt>mezler. <9 \ ( 3073) 

f ophanedek: Dikimevi için 200 
kuruş yevmiye ile terzi ustası alı
nacddır İstekli erin kabul şera-
itin• ö:renmek ÜL~re 25 haı:İran 
936 na kadar her gün sabahtan 

öğ:eye kadar rr:ezkur dikimevi di

rektörlüiüne müracaatları. 
(7) (3024) 

Kanunşinasların verecekleri ka. 
rar ner ne olursa olsun Parlamento 
ekseriyetinin B. Thoma.q ite S!r Al
fred Buttun istifa:arını müttefikan 
istiyecekleri tahmin · olunmaktadır. 
Ancak n. Thom:ısın Derby müntehip. 
lerirıin kendi hakk•ndaki tevectilhle. 
rine güvevnerek vakında yapılacak 

kısmi intihabatta namı:<'tliğini koy. 
mal"ı ihtimali yok oefildir. 

}ta/yan kıal/ığının 
yı dönümü 

Roma, 7 (A.A.) - Italya Kralı, 
berai>erinde Mareşal Ila<l~lio oldu -
ğu halde Roma garnizonuna ge~it 

resmi yaptırmıştır. Bu ~c~it re~mi 
ltaly~ krallığının teşckkiiliinün vıl 

dönümü münn."ebetile .·npılmış ve 
hüyük bir kalabalık hazır bulunmuş 
tur. 

Rıbbentron Londra'dan 
aöndü 

Hcrlin, 7 (A.A.) - B Ribbentroı 

dün Tcmpelhof tnyynre l:ar:ug!lhın< 
gelmiştir. 

llalgada neh11 er taştı 
Roma. 7 ( A. \.) - Po n<'hri Plai 

sanc~ yakınında ta~mışhr 

Fena havalar Piave ne\rinin de 
fey~T.an etmesine bals olmuştur. 

Frevise mıntnkasında şiddetli firtı. 

nalar olmuştur. Lutranoda tarlalar. 
da mühim hasarlar olmuştur. 

Kral Nabussan bu kadına u.r'e ı 
du: Fakat onun gözleri mavi idi \ip 
mavi gözler büyük feJaketlere sel>' 
du. 

( Serendip) de eski bir usul vardi·, 
usul krallara mavi gözlü bir kad1"

1 

meği menetmişti. Bu usulil ko)''~ı 
bin yıl evvelki baş rahip idi. O "'. 
rahip kralın mavi gözlü metresirt• tf 

1 •. 1f1' di elbe geçirmek için bu usu u 
ketin kanunu esasisine koydurıtl~ 
Bundan dol~yı bütün memteketirı t;~ 

. ·rı ve cşrnfr kral Nabussan'a bu ışı ı 

kesini ihtar eltiler. Herkes açıkt111 ' 
• 5orı ğa artık (Serendıp) krallığının telJ 

leri yaklaştığını söylüyordu. :au si 
ketin tesiri belki de bütün kSinatı 11(, 

• .. rı .. 
cağndan korkuluyordu. Sozu 61 
Nussanab'ın oğlu Nabussan ına"' 'ıııf 
bir kadını teviyordu. Bankerler. r• 
ler. herkes feryat ediyôrdu. (S' 

. . ı·ıcıc:f1 , Bu umumi memnu:ııyetsız ı . ~ı 
rendip) cıdnsının şimalindeki vabt

1 ·i 
bileler fotifade ederek isyan ettile.~ / 
halktan yardım istedi. Devle~f ~ 
varidatını ellerine almış olan t ~e ~· 
etlerini göke kaldırarak dua etıl1e ,.,/ 
tifa ettiler Ceplerinden on par• ~t ıS' 
rak vermek istemediler. Bu suret tJl 
rendip) krallığının hayatını ~!I 
taarruzlarına terkettiler. 

6
1.1 

Kral hu defa tekn!r Sadı~a :;1 
- Ev aziz dostum, beni bu fel 

kurtar!,, ;> 
(Arka" 
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Bekleniyor !! KURUN hekımlerı mektupla soru- il 
lngiliz askerlerinin Kahireyi <Usı uanı ı incide> H )anlara da cevap vereceklerdir U t h Marsilyada şeker tasfiyehaneleri n B 
a liye edecekleri anlaşılıyor ameıe-si ile dok ame1esinden ı100 ki. n D 'kk t l b 1 şi, ıı:Jerini bırakmışlardır Tasfiye. u l Q • Sfan UJ tarafında yapı/an 1 

~sırla İngiltere arasında §imdiye f 
i6s Y~pılını§ olan müzakerelerin 1 
ltııt ır ~ıne neticelenmesi yakınla§-, 

gibi görünüyor. 
1ide l..ondraya gitmiş olan Mısır fevka
h~oıniseri Sir Mayls Lempton'un 
"I>e etle olan temasından bahseden 
ll:ı.u~li ~erald,, gazetesi diplomatik 
bllb ahırı Mısırlıların istediklerini ve 
1bıcı assa Kahirenin İngiliz askeri işga
töytn ~hliyesi meselesini anlatırken 
•·~· e dıkkatc değer malumatı vermek 
"'1Qıt: 

"/ . ""' ngiltere ile Mısır arasında akdi 
. .te8avııer muahedcnin müzakerele

l'iltıtı ne netice tK:rcceği önümüzdeki 
:::: gün içinde belli olacaktır. Tlerşey 
I Londraya gelmi:j bulunan Mısır 
t etıkaldde komiserini Dı§ bakam Mis
~ Ede~'le ~ti§are~ne ve bunu taki
'lcıf kabinenın alacayı karara mütevak 

'bulunmaktadır 
d Anla§ma §Üph~siz ki çok yak·m
e ır. ~ kadar yakın ki başlı bcışına .,:;;:yem olan bir mühim mese7e 
~'· dilirae, bu anla§ma tahakkuk et-
~ o7.aca1·d.1r. 

bi O milhim mesele de, tayin edilen 
'l!.r ~et içinde lngiliz ordusunun 
4hıreyi tahliye etmesi işidir. 

. JlıaırZılar - bugünkü. yeni vaziyetler 
~ • memleketlerini d~ardan bir ta 
~· • ""<I karşı mıı1dcıfaa için sevkülceyi§i 

1 ~.miyeti haiz olan noktalarda 
,,'tflilız askerlerinin bulunmasına razı 
""lar. 
ki ll'akat 18Tar ettikleri nokta §'Ulur 
,/hüküm.et merkezindeki lngfliz gar
d~ askeri bak'lmdan lü..."'"tlmsuz ol
ti~ gibi, Mcaıra ııadediZmif olan is
~ fikri ile kabili telif değfldir. 

-~~istin'de Araplar! 
Hükumetle anlaşmayı 

reddettiler 
Kudüs, 7 (~.A.) - Maverayişeria 

~lblri Abdullahın Filistin araplan ile 

Onların işaret ettiklerine göm, Ka
hirenin tahliyesi, 1930 da tasarlanmış 
olan 'muahede proj~inde · l ngiltere 
hükümeti tarafından kabul edilmi*ti. 

Kanaatime göre !!t~ır fevkalade 
komiserimiz Sir Mayl.s Lempton ve 
lngiliz murahhas heyeti Mısırın bu 
arzusunu yerine getirmek taraflısıdır. 
Dı§ bakanı Mister Eden ve Dış bakan
lığının diğer erkfrnı da bu noktaya mu 
vafakat etmektedirler. 

itiraz edenler, lngiliz kabinesinin 
diğer azalarıdır. Ve Bcı§bakan, her 

zamanki gibi kararım vermekte mü
tereddittir. 

Fakat gelecek bir iki hafta içinde 
muhakkak 8Urette bir karar almak 
?azım gelecektir. Bu karar vaziyeti 
şu veya bu şekilde halletmif buluna
caktır. 

Tamamen ittihat etm4.§ ve lngiltere 
ye karşı dostça duygular fafıyan bir 
Mısırla muahede akdi için bugünkün
den daha rnüsait bir fırsat ele geçmez. 
Bııgünkit müttehit Mı.nr, bu fırsattan 
istifade ettirildiği takdirde daha zi. 
yade ve hararetle lngiliz taraftım o"la
caktır. 

M1sırda milli bir hükti.met teşek

k"ill etmesinin lngiliz aleyhtan netice
ler vereceğini dilfUnmek ne derece gil
lllnçtflr. Buglln anlaşılıyor. Ayni dü
~nce ile eooelce muhtelif, müzakere
ler sekteye uğraf71ı1ftı. M-ıaırı iltizam 
eden bir """'1&ede artık tehlikeli ola-
maz. 

Tam ter8ine, kuvvetli milatakı1 bir 
Jft.ttrJa iffi/aktJMa Yakin Şarkta ln
giltereye çok mana ifade eder, bu tarz 
da bir lffl/akın bilyilk kıymeti olur.,, 

Balıkesirde l<1z1lag 
.. haftası 
Balıkesir, 7 (A.A.) - Balıkesirde 

Kızılay haftası dün eski uray alanın· 
da büyUk törenle açıldı. Kızılaym yap 

tığı büyük yardımlar ve bu kuruma 

haneler amelesi bir fabrikayı işgal !İ _;ı 
etmı~Ierdil'. Dok amelesi de Caps- i; muayene saatlerzmız ueğiştİTI /miŞilT i. 

ha k t
• . l .. •• carse ,·apurunun re e ıne manı o • :ı ı: 

maktadırlar. !i KURUN olıtuyuculısrına yeni bu gen mütehassısı Bay Ah Mahu hin iİ 
Şimal mmtakasında da gece grev il hizmette bulunuyor: Parasız aıua almak hususunda da ~•taya aumılii 

hareKcti ~trafa yayılmağa başlamış. iı yene.. tenziUit yapacak ve her türlü kolay 
tır. :ı KURUN hekimleri İstanbul ve U• tığı gösterecektir. 

a 'd h · t · l.k · ı · b =i küdar ve Kadıköy taraflarında hah~· =ı vre a şe rın emız ı ış erı u i: RADYOLOJIK VE OPERA TIK .i; 
hah ... ·anıla da birer gün KURUN okuyucularını a sa J t- mamışur. il MUAYENELER i! 

Ilununla beraber, her tarafta ia- .: parasız muayene etmeye hanrdırlar. ı= 
şe işleri ve gaz, elektr\k ve su ser- !$ Bundan istifade etmek için sadece Do~torlanmız tarahndan muay • 
visleri emniyet altına alınmıştır. H KURUN okuyucusu olmak ve ne:; yen gunlerd~. yapılan muayenelerd~: 

BUGÜN BÜTÜN FRANSADA rı rettiğimiı kuponlan kesip biriktir· bazı rad}~Ol~Jık ve operatik mua b 
GREV MI •>LACAK? 1 mck kafidir. Yedi kupon bir defa mu· yenelere ıhtıyaç basıl olduğu görül !i 

Paris, 7 (A.A.) _ Maden amelesi ayene için yetecektir. ~ü~ v.e b~ gibi hastalardar f 
grevi bugUn UIJlUmi bir şekilde olma. 1 MUAYENE YERLERi Şışlıdekı Şıfa Yurduna ve • :1 
mışt11. Bununla i>eraber Pa.q _ de • ı'· tstanbul için muayene yeri Kurun ya Kadıköyünde Moda caddesindı il 
Calais m1tden amelesi sindikası, gre'\' 1 idarebanesidir.Okuyucularımıs, Anka Röntken apartnnanında Röntken mil. ft 
hareketinin avucunun içine almak 1 ra caddesinde Kurun idarehanesi ya· tehassııı ~ayan ~aadet K~milin mua! 
maksadile 8 haziranda umumi grev ı= runda "VAKiT" kütilphanesine mü- yenebanesıne müracaat cdecek1ere a· 
ilan edilme.si için bir emirname neş- ! racaatla biriktirdikleri kuponlardan umi tenzillt ve teshilat gösterilmcs 
retmiştir. 1 yedisini gösterdikleri takdirde kcn• kararlaıtn:ılmıgtır: ancak bunun i 

Armentleresde amele, zorla yedi ıı· dilerine bir vesika verilecek ve bu ve- çln ance ıdarehanemlu ye?i. kuporı 
fabtlkayı işgal etmişlerdir. Bu fab. sikayı alanlar pazartesi günleri öğ· getirmek n sağlık scrvısımizdcn 
rikalann patronlan böyle bir hal vu. İ leden sonra saat 15 den yirmiye ka• bu müesseselere hitaben bir tezlcerr 
kuundan korktukları için evvelce a. il dar kütüphanenin üstünde KURUN almak llzrmdır. 1 
meleye yol vermişlerdi. ~ idarehanesinde doktorumun kendi Doktorlarımız istiyenlerin tansı ı 

Grev, §imal mıntakasındak.i kanal- terini muayene ettirebileceklerdir. yonuna da bakacaklVl gibi Belso 
lann gemi ve sandalcılarma sirayet DICER YERLER ğukluğundan, kulak hastahklarındar • 
etmiştir. La deule nehrinin orta ye. ıtikAyetleri olanların da temin edi 1 • Uslriidar için muayene yeri Us • 
rine .altı ~lapurya konulmuş ve b.u lriidarda Ahmediyede cenaze yanın • len ~Otehassıslar tarafından, aağhlı 
surede şehır mUnakaUtına sed çekıl- scrvisımizin vereceği vesika muka 

daki 20 numaralı evdir. Muayene gil· 
miştir. bilinde muayyen günlerde param 

1 k nU ve saati cumartesi günleri öğle· Yatak ı vagon amelesi de bir ço muayeneleri de kararlaştınlmıştır . 
istasyonlarda ve bilhassa Calais ve den sonra 14 den yirmiye kadardır. 

• Kadık<Syilnde muayene yeri Mil- MEKTUPLA DA SORABiLiR. 
l\lar;ıilyada grev ilan etmişlerdir. StNtZ 

Reims'de amele, iki bilytlk gam- hUrdarda 30 numaralı dokt.lr Leon•un 
...,.dır· Muayene günü ç uı"'"- Gerek lstanbulda gerek diğeı 

panya fabrikasını ışgal etmişlerdir. .... • arır-- ...... aa-
Havre'da Fransrı _ Amerikan ati 14 • 20 arasıdır. tehirlerimizde bulunan KURUN °" 

petrol tasflyehanesinin 600 amelesi • Bcyoflunda muayene yeri Par . kuyur.ulan, yedi kupon göndererek 
kkap d t d ğmd 133 ::ıağlık bahisleri lizerinde istedikl•'"'-

grev ilin etmişlerdir. ma ı a ramvay ura a u .. 

aralı H b rtı d 2 ni mektupla da sorabilirler. Yalnı• 
Diğer taraftan bir çok fabrlkala- num asan ey apa mamn a • 

rın patron ve amele murabhaslan a. inci katta rontgen mütehassısı AU sorulacak şeylerin açık olması, has • 
rasında m.üzakereJet _yapılmaktadır. ı MAHtRin muayenehanesidir. Ba • talık anlatılırsa duyulan ve görüler f 

Renault mflesse.w.slnde yakında rada muayene &flilD pu.ar. aaati lf-18 lruın &eniı bir ıekllde anlatılması : 
bir itilAf hasıl olacağı ve pazartesi arasıdır. gimdiye kadar gördüğü tedavi şe 1 

günü işe başlanacağı söylenmektedir. • Kasımpaıada Postahane karıı • killerinin de bah edilmesi lbımdır • 
1 UNA nda T ,..,,.. rtmı d d kt KURUN hekimi bu •"rgulara KU ·.=.: MESELE YAK NDA HAL OL _ i aı ra .. _,. apa anın a o or ...... 

CAK M/1 1 Kirimi muayenebanesidir. Muayene RUN gazetesinde hususi bir sütun jl! 
Paris, 7 (A,A.) _Yeni maliye na- 1 gUnü pazartesi, muayene saati 14-20 da cevap verecektir. b 

zınının dün umumi mt>Sai konfede- .İ arasıdır. KUPONLAR il 
rasyonu sekreteri B. Jouhaux ile yap. İf Yukarıda işaret edilen yerlere ya· Kuponların neıri deva!D edecek H 
trğı görüşmeden sonra grev meselesi- İ: zılı saatlerde KURUNun yedi ku • tir. Kupon biriktirmek için tarih sı·ll 

1Uatin hükQmeti arasında bir anlaş
!lla temini için sarfetmiş oldufu gay. 
!'etler boşa gitmiştir. Arap murah. 
~lan emirln tekliflerini kaU suret
d reddettiklerinden hiç bir netice el. 
d. e edemeden Ammandan dönmüşler
lr. 'Bu sebepten dolayı grev devam 

edeceKtir. 

nin yakında halledilmesi ihtimali art. li ponu ile mllracaat edecek okurlamnıı rasma riayet etmeye zaruret yoktur !! 
coşkunlukla alkışlanmışlardır. Balı- mıştır. ı= KURUN doktorlan tarafmdan para· Yedi kupon gösteren her okuyucu!İ 
kesirliler bUyük bir istekle Kızılaya .Bütün gazeteler çıkmıştır. Gaz i sız muavene ectileceklerdir. bir kere muayene edilmek hakkın • r 
üye yazılmaktadır. Bir çok kimseler su ve elektrik servislerinin durmuş •: RöNTGEN iŞLERi kazanmıı demektir. 1 

üye olmanın değeri heyecanlı söylev
lerle anlatıldı. Tören esnasında çok 
yakınlardan uçan ve vecizeler atan 

uçaklanmız halk tarafından büyük bir 

GREViN BITECECt YOKt birer ikişer günlük kazançlarını Kı- olduğuna dair olan şayialar teeyyüt I! Yedi kupon karıılığtnda KURUN DiKKAT - Kuponlanmıı her 
etmemiştir. Dün biihassa madeni i! sağlık servisinden alınacak bir kart· gün birinci sayfamızda, gazetemizir zılaya teberrU etmişlerdir. 
sanayi merkezlerinde aıpele ile pat- !i la müracaat edildiği takdirde rant· başlığı yanmdadır. 1

. k.udüs, 1 (A.A.) - Çok ehemmiyet
~ Olmamakla beraber araplann §iddet 
d areketleri devam etmektedir. 50 gür:
bienberi devam eden vaziyete yakında 

ronlar hemen hemen anla~mışlardır . .!·--a1111r:·-··-····-·-·------n-a11m1 .. 1m:=:1---==-ımıımı=a:=: 
~1keziAv1uvakupası Bk~qmatem~i~n~~dmw.-,-~-~·~-~~-~-~··~-~-~---_ .. _------~-"---=-
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_=_-_______ ~.~~ 
tün tedbirler alınmıştır. 1 r nihayet verileceği ümidi yoktur. Bi

ltlcis arap grev komitesi, memleketin 
tlto j d" nornık hayatını durdurmak maksa • 
'Yle grevi ge11işletmek için bütün kuv

'lcf bo 1Yle çalışmaktadır. Her gün atılan 
ntba ve açılan kurşun ateılerine dün 

t~ni bir unsur daha ilave cdilmit ve 
f •dda ile Hayfa arasında bir şimendi • 
er köprüsünün berhava edilmesine te· 

ltbb .. 
:ıt· , us olunmuştur. Yalnız trenin ma -
b1~llti §ilpheye düştüğünden bu teşeb-
Uıs Önlenebilmiştir. 

Zurih, 7 (A.A.) - Merkezi Avrupa 
kupası maçları aşağıdaki neticeleri 
vermiştir: 

Viyananın Avusturya takımı tsviç
rcnin Grosshoppcra takımını 1-3, 
İtalyanın Torino takımı tsviçrenin 

Bem ldUbUnU 1-4, Budapeştenin Fe
bus takımı Zurihin Yung Fello takı
mını 0-3, Çekoslovakyanın Zidenia 

takımı tsviçrenin Lozan Spor klilbünü 

0-5 yenmişlerdir. 

Usküdar tahsil direktörlüğünden: 
• Üaküdarda Altuni zade Mecidiye mahalleıinde Nitantaşı cadde

:•llde eıki 4 mükerrer yeni 12, 12/ 1, 12/ 2 ıayılı mahal mutasarrı· 
l~ Y akubun 360 lira 6 kurut borcundan dolayı mezk\ir mahal 4000 ı 
'Q.~ kıymet üzerinden müzayedeye vazedilmittir. 15 ·- 6 - 936 gü. 
ı:ı?e ınüsadif pazartesi günü ihalei evveliyesi icra kılınacağından 
h ıp olanların %7,S pey akçelerile birlikte Üsküdar Kazası idare 

eyetine müracaatları. (2936) ....._ 

Türk Elbise 
Deposunda Fırsıat 
Babçekapı Şekerci Hacıbekir karşısında 86 numaralı elbise 

dePolunda istediğiniz her nevi yerli ve ecnebi kumaılarla hazır 
:- lllnarlama elbiıeleri bulacaksınız. Fiat rekabet kabul etmez 

9'ecede ehvendir. Bir defa ziyaTet kafidir. Fırsatı kaçırır.a· 
1tnız. 

GREV MUNAKALATA DA 
GEÇiYOR 

ParL~ 7 (A.A.) - Grev hareketi 
artmakta ve bUtiin memlekete yayıl. 
maktadır. 

Şimali Fransada nehir münakalı\. 
tı da durmak teh Hkesine maruz bu
lunmaktadır. 

Al'lfELENIN lllJKOMETE iTi.HADi 
YOK MU? 

Roma, 7 (A.A.) - Fransız gre. 
vfnden bahseden İtalyan gazeteleri, 
bu hareketin açıkça siyasi bir mahi
yet aldığını kaydetmekte ve amelenin 
bugün iktıdar mevkiine gelen sendi • 
kaci şeflere itimadı olmadığını gös
terdiğini yazmaktadır. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Satılık 
Değeri 

L. K. 

951 93 

vakıf mah iil mallar 
Pey parası 

L. K. 

72 00 

Tophanede Muh;ddin Fenari mahallesi Çukur cuma sokağında 
3 No. h 114 metre 48 santim murabbaında arsanın tamamına veri
~en p!lra değerind«> görülmediğinden 7 hazi"ran 936 tarihinden itiba
ren bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. f steklilerin yüzde yedi bu
çuk pey paralarile Beyoğlu Vakıfln.r Direktörlüğünde Mahlulit lcale-
mine bat vurmaları. · (3128) 

GREJ'LER FRANGI DüŞüRURSE .• --------:-------------- ---
Madrit 7 (A.A.) - Bankacılar 

mahafili Fransız frangının seyrini 
büyük bir dikkatle takip etmekteodir. 

Mevcut kanaate göre, frank yu. 
varlanırsa diğer bir çok dövizler de 
beraber sürüklenecektir ve peseta da 
bir istisna teşkil etmiyecektir. 
GREVCtLER FABRiKALARI TERK 

EDECEKLER MI? 
Londra, 7 (A.A.) - Le-on Blum ün 

Usküdar tahsil direktörlüğünden: 
Üsküdar Altuni zade mahalleıi nin Selamsız Tophaneli oğlu cad

desinde kain 20 numaralı mahal mutasarrıfı Hafız Şükrünün l 64 
lira borcundan dolayı mahalli mezkur 800 lira üzerinden müza· 
yede vaz edilmiştir. Talip i>lanların ihalei evveliye olan 15 6 936 
gününe müaadif pazartesi günü % 7,S pey akçelerile Üsküdar ka-
zaıı idare Heyetine müracaatları. (2935) 

g~nilue i~ ha~am~an için yap- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
tığı müracaatı me,•zuu bahseden Ti. 
mes gazetesi diyor ki: 

"Grevciler bu müracaatı nazarı 
dikkate alarak tekrar i~ başlıyacak-

1an H~ fabrikaları tahliye edecekleri 
Umft edilebilir. mum ameleye vafd. 
de bulunurken müfritlerin tazyiki al-

tında kaldığı ittihamına kendini ma. 
ruz bırakmamıştır. Çünkü vaidler, 
esa . .,en halkçılar cephesinin progra
mrı"l!• mevcuttur. 
AMELELER ANLAŞMlfA RAZI 

OLUYORLAR 
Lille, 7 (A.A.) - Valenciennes 

madeni sanayi patron lan konsorsh o. 
mu ile Arrondismanın 25 bin ameleyi 
temsil ~den amele sendikaları murah. 
haslan bir itilafname vücuda getir. 
mek maksadile mü1.akereler yapılma
sı içir. bir mukavelenam~ ımzalamı§. 
lardır, 



'ABONE ŞARTLARI 
Yıllık 1 aylık 1 aylık 

Devlet Demiryolları ve Limanlar 
Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 46426 lira olan muhtelif makkap kalemleri, 
ldavuzlar, raybaylar ve saire 23 - 7 - 936 pertembe günü saat 
15,30 da kapalı zarf uıulile Ankarada idare binasında ıatın alına· 
caktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin 3481 ,95 liralık muvakkat teminat ile 
bnunım tayin ettiii vesikaları ve 7 /5/936 G. 3297 No. lu resmi gaze· 
tede münteıir talimat veç.hile alınacak ehliyet vesikasını tekliflerile 
birlikte aynı gün saat 14,30 za kadar Komisyon Re-iıliğine verme
leri lazımdır. 

Şartnameler 232 kurut mukabilinde Ankara ve Haydarpqa vez· 
nelerinden alınabilir. (2976) 

Muhammen bedelleri, mu.vakkat teminatlan eksiltme gün ve 
... tıeri qajıda yazılı malzeme kapalı zarf ~ulile Ankarada idare 
binumda sabn alınacaktır. Bu ite girmek istiyenlerin muvakkat 
teminatlan ile tekliflerini ve kanunun tayin ettiği veıikalarla 7 -
1 - 938 T. Ye 3297 No. lu resmi ıazetede müntetir talimat veçhile 
alınacak ehliyet vesikasını hangi eksiltmeye ait iıe o eksiltme sa
atinden bir saat evveline kadar Komisyon Reiıliğine vermit olmala· 
n lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daireıinden ve 
Haydarpqada tesellüm ve ıevk Müdürlüjünden alınabilir. (2977) 

Cimi Muhammen Muvakkat Ekıiltme Saati 

deJ&Z ye toz sabunlar 
1'iap abunu 
Sjitkostik, potas koa-
61 IOda 
ICarbolineom 
Amonyak 
Trikloretilen 
Jlamızı Kibrit 
Taz rubu 
Gaztaıı 

bedel teminat günü 
787,00 Lira 59,20 Lira 30/6/936 

3400,00 ,, 255,00 ,, " 
2577,50 " 193131 ,, ,, 

1800,00 ,, 
175,00 " 
180 00 ,, 

1315,00 ,, 
1000,00 •• 

. 1400,00 ,, 

120,00 ,, 
13,13 ,, 
13,50 ,, 
98,83 ,, 
75,00 ,, 

loS,00 ,, 

1/7/936 
,, 
,, 

2J.7f.936 
,, 
n 

15 
15,30 
16 

15 
15,30 
18 
15 
15,30 
16 

olan 70 .toa ü.eMitMl 3S -•-836 

YAZI VE YONETIM YERi: 

o 

KUMBARA BIRE ... 
1000 

-
-- ----

-~"A ...• 

•• ı/r.._ 

Mul:.ammen .tiecleli' 29750 lira 
cuma <1iinii .. t 15,30 da kapalı 
anda aabn aJmacaktır. 

zarf aaulile Ankarada İdare bina· di&lGlünde Ankarada Malzeme Daireıınde dafıblmaktadrr. (3102) 

Bu ite airmek iıtiyenlerin 2231,25 liralık muvakkat teminat ile Muhammen bedellerile miktar ve vuınarı yazılı (10) ıruP mal-
bnunun tayin ettiii vuiblarla 7 - 5 - 9~6 tarih ve 3297 No. lu zeme her ırup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalannda yazılı tarih· 
Jle;emt guetede müntefir talimat veçhile alınacak ehliyet veıika11nı lerde Haydarpqada 1 inci itletme komiıyonu tarafından açık ekıilt
tekiifleri ile birlikte aynı gün saat14>30 a kadar Komisyon Reisliği- me ile satm alınacaktır. lıteklilerin malzeme hizasmda yazdı mu· 
ne vermeleri lazımdır. vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalarla ve kanunun 4 

Şartnameler 149 kurut mukabilinde Ankara ve Haydarpqada İda- üncü maddeıi mucibince ite girmeğe manii kanuni bulunmadıiına 
N vezaelerinde .&blm~kt&C:lır. (3038) dair beyanname vermeleri lazımdır. 

Muhammen bedeli 498400 lira olan 50000 ton yerli maden kö· 
lllirii 18 - 8 - 938 pellf!mbe günü saat 16,30 da kapalı zarf 
1111dile Ankarada idare binasmda satm alınacaktır. 

Bu ite ait ıartnameler Haydarpqada 1 inci itletme komiıyoau 
tarafından parasız olarak verilmektedir. Tafailit: Galata P. K. 1255 Hormoblll 

1 - 5000 M. harici çift telefon kablosu muhammen bedeli 375 

'----------------------. 
zarteai günü' saat 10 da. lstanbul levazım amırbgı 
lira ve muvakkat teminatı 28 lira 15 kurut olup 22 - 6 - 936 pa· ı A • • "" • 

2 - 15 adet muhtelif eb'atta 3 ağızlı üniversel torna tezgahı ay- Satınalma Komisyonu ilanları 
nası muhammen bedeli 30Ş lira ve muvakkat teminatı 22 lira 75 -------------~ 
kurut olup 22 - 6 - 936 pazarte1i günü saat 10 C:la Defterdarda bir numarala di-

3 - 1 adet dalgıç iç mufamba elbiıe, 1 adet dalgıç dıt elbiıe ve kimevin.:le mevcud 46480,5 metti 
muk...~bilinde Ankara ve Haydar· 1 çift kurtunlu metin dalgıç pabucu muhammen bedeli 223 lira 20 muhtelif terit ile 18 kilo 450 ır..., 

Ba ite girmek istiyenlerin 23806 lira!ık muvakkat teminat ile 
bmımm tayin ettiği vesikalarla 7 - 5 - 936 tarih ve 3297 No. 
lu Resmi ıazetecle müateıir talimat veçhile almacak ehliyet veıika
eım teWUlerini aynı gün saat t 5,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
ftrllleleri lbımdır. 

Şartnameler 2482 kurut bedel 
pqa veznelerinde satılmaktadır. (3035) kurut ve muvakkat teminatı 16 lira 75 kurut olup 22 - 6 - 936 pa· · l' · 450 tr k tad 

Metre mikabı muhammen bedeli 39 lira olan atasıda cim ve mik· 
JUılı çam kereste 17 haziran 936 çarıamba günü saat 15 den 

, .... ,._ .... n nrasile ve ayn ayn ihale edilmek üzere Ankarada idare bi· 
aumda kapalı zarf usulile sabn alınacaktır. 

Bu ite airmek iıtiyenleriu her cinsin hizasında yaı.ılı muvakkat 
inat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 

~t 14 de kadar Komisyon Reiılijine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarad" Malzeme Dairesinden, 

Haydarpaıada Tesellüm Müdürlüğünden, Eskişehir ve lzmirde idare 
-tazala'"IDdan dağıblmaktadır. (2928) 

Cinsi Takribi M3 ı Muvakkat teminat 
1 - Çam tahta 536,000 1567.80 Lira 
2 - Çam kalas 509,040 1488,95 ,, 
3 - Vagon tabtaıı 1059,074 3097,79 ,, 
4 - Çam dilme 315,040 921,49 ,, 
5 - Çam muhtelif 342, 750 1002,54 ,, 

meraerıze ip ığı me e ay 
zarteıi günü saat 10 da. 120500 adel tahlil dilime 250 Jel" 

4 - 100 adet buhar kazanı duman boruıu 70 x 76 x 2360 m/m) lo muhtelif ecnebi düğme 301'795 
muhammen bedeli 310 lira ve muvakkat teminatı 23 lira 25 kurut adet kapıol 10 haziran 936 çal"' 
olup 22 - 6 - 936 pazartesi günü aaat 10 da. tamba günü saat 15 de Topancıd• 

5 _ 175 Kg. lif halat (palangalık) 36 kilo 750 gram bilet sicimi Satınalma Komisyonunda pa~_,. 
muhammen bedeli 141 lira 10 kurut ve muvakkat teminatı 10 lira b 

lıkla satılacaktır. Hepsinin ta .. 60 kurut olup 22 - 6 - 936 pazartesi günü saat 10 da. i-
min bedeli 658 liradır. Son tesll 6 - Muhtelif eb'atta 3670 adetlamba makineıi 299t;0 adet muh· f 
natr 100 liradır. ltbu etyalar De" telif eb'atta lamba ~i,esi 29680 adet nıuhtelif eb'atta lamba fitili t "lil 

m~hammen bedeli 3092 lira 98 kurut ve muvakkat teminatı 232 lira terdarda Dikimevinde görülebı : 
Pazarlığa gireceklerin belli ... -olup 22 - 6 - 936 Pazartesi günü saat 10 da. 

7 - 50 Kg. Elektrik tecrit itleri için küçük pv--aların yapıttırılıp Topanede Satınalma Komisyono• 
levha haliııe getirilmit yanmaz madeni anika, 20 I~g . bobin işleri na gelmeleri. (6) (3098) 
için yekpare safiha halinde vanmaz mika muh::ı-'lmen bedeH 930 -------------
lira ve muvakkat teminatı 70 lira olup 25 - 6 - 936 pertembe aü- Dr. Hafız Cemal 
nu saat 10 da. Dahiliye Mütelaaam 

8 - 200 Kg. zımpara tozu, 21!1'.>o 3.det muh~elif numarada zım· Pazardan ba!fka günlerde lfJedd 
para kiiıdı, 7300 adet muhtelif numara cam k&ğıdı 200 adet di· sonra saat (2 l/2 tan 6 ya) kadar 1• 

~ammen bedeli 14407 lira olan muhtelifülcina elektrik malze· namo için zımpara kig"ıdı muhammen bedeli 1645 lira 40 kurut ve b ı Dl ı d (ln~) 111•" tan u da vanyo un a v-. nu _ .... 
İ ve Gloplar 8 - 7 - 936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı '!lluvakkat teminatı 123 lira 40 kurut olup 25 - 6 - 936 p~rıembe rah hususi kabinefollnd~ hastalar~ 

sarfla Ankarada idare binasında satm alınacaktır. ~ünü saat 10 da. kabul eder. Sah, cumartesi ı011ı 
Bu ite girmek ist!yenlerin 1080,52 liralık muvakkat teminat ile 9 _ 300 Kg. Moskof ta~ı muhammen bedeli 88 lira 50 kurut ve Ybah '"9 1/2 . 12" uatlerl hakiki_! 

L.:.._ ·k ı · 7 5 936 T 5 ku 1 25 6 936 b .. karaya mahsustur. Herkesin halPi ..uunun tayin et.~iii veıı a. ar~ veres~i gazeten.ın - -. . · muvakkat teminatı 6 lira 6 rut o up - - per~em e ıu· ıröre muamele elanur.Muayenehaneff 
Ye 3297 No. lu nusbasında ıntı§&I' etmıt olan talımatname daıreaınde nü aatt.t 10 da. H tel•fon: ~ Krşhk h•1•fon:21-

nmıt ebliJet vesikumı ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadarı 10 - 100 metre N. S H kablosu 4 x 10 muhammen bedeli 200 .w , •• ..,.......,..,, •• ,._, .. ,..,_,_ ~ 
amiıyon Relıliline vermeleri llz ımdır. lira ve muvr.kkat teminata 15 lira olup 25- 8 - 938 peraembe sil· Sahibi: ASIM us - VAKiT ~at~ 
Şartnameler parasız olarak Hay darpqada Tesellüm ve Sevk Mi- nu saat 1 O da. ~3029) Nqriyat Direktörü: Ref"ık A. Sevear: 


