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''Atatürk, önümüzde, bir 

Ingiltere ile ltalya ara
sında bir mesele çıktı 

Eden'in dumdum kurşunları hakkındaki 
ifşaatı üzerine .• 

ltalya bazı sefaret memurlarını 

----
geri mi çağıracak? 

Orta Avrupada 
hareketler 

Londra, 19 (A.A.) - Daily Express 
gazetesinin nakletmekte olduğu bazı 

14yialara göre İtalya, avam kam.arasın• 
da Bay Eden tarafından dumdum kur • 
ıunlan meselesi hakkında yapılmııı o • 

I' ra.ruıuı gazetelerinde sık aık lan ifıut Uzeri:ıe Londradaki İtalyan 
göze çarpan bir endişe var: sefareti erk8nından bazılanm geri ça· 

~ tto1 .... --n~:'::..·;Alm ...... :~!:'1r ~~11n1nıfa bulunmaktadır. 
vı.ı:ıı 6uı..c;uı .w,,... AT $E1Yfı\.a-rs:naruı'll 
'1lehıaa teşvik edecek mittir! D!CIŞTIRILMESI iSTENiYOR 
:S Aııtıwı demek Alman hudutlarmm Londra, 19 (A.A.) - Bir çok meb'-

l'enner geçitlerine inmesinden, Orta uslar, dumdum kurıunları itinde 1tal • 
A.vtupada Almanya ile ltaıyanm kar- yanın oynamıg olduğu rol meselesini 
~lll.§rnasmdan bqka bir gey değildir. aydınlatması için hilkOmeti sıkıştırmak 
beu .itibarla ltaıya için geleceğe ait tasavvuru!'lda bulunmaktadırlar. hal • 
di llı başlı bir tehlikedir. Bunun için· yan ata1emiliteri hakkında da bir takım 

r ki ltalya son zamanlarda Arna- istizah takrirleri verilmesi beklenilmek
V'utlukıa yeni bir anlqma yaptı. Bu- tedir. Mahafil, bu ataşemiliteri değiş -
~Un içindir ki Mwısolini Macaristan tirmesini İtalya bilk\imetinden istemf
h~ .ı\~sturyayı ellnde tutmak için nin muvafık olduğu mütaleasındadır. 
~ bır fırsatı kaçırmamağa çalışıyor. tTALYADA BAZI ELÇiLERiN GE-

ne bunun içindir ki Habeş mesele- Rt ÇEKiLMESiNE iHTiMAL 
•inden dolayı Milletler cemiyetlle &· VERiLiYOR 
~ açılan İtalya Habeşlstanm ilhakı Roma, 19 (A.A.) _ fyi malQmat al-
i &rarnıı Almanyaya tasdik ettirmek makta olan mahafil. Roma hükOmetinin 
hçln BerUnde teşebbüsler yapıyor. Da- Londradaki ftalyan sefarethanesi er • 
U a. doğrusu Orta Avrupada Almanya kin ve memurlarından bazılannı dum -

e anlaşmak istiyor! 
t..... dum kurgunları hakkında Bay Eden ta-

lık ~ İtalya ile Almanyanm karşı- ·· · • k 
b Vaziyetleri böyle bir manzara raEından yapılan ifşaat uzerıne gerı çe 

g~-· mesini muhtemel görmektedirler. 
1 -.,~ken Berlinde İngiliz sefiri Hit- --........ ---='='-~----=--11 :u ta.ratından kabul edildi, fakat U· lnqilterenin Habeş 
giı)· Btlren bu mülakatın neticesi çok 
bir l tutulduğu için gazetelere hiç ataşemiliteri tevkif 
1'.tı §ey mzmadı. Bununla beraber bu d ? 
l UlAkatnı Bitler tarafından gösteri- m İ Of Un U • 
n.en bir arzu üzerine olması, bu arzu- Londra, 19 (A.A.) - Adisababadaki 
liUn da ~~beşistan ilhakını tsı.sdik et- tngiliz sefaretinden Cibutideki İngiliz 
t l'?nek ıçın Berlinde yapılan İtalyan konsoloshanesi:ıe gönderilmiş olan çan
ı eşebbUsUndcn sonra gösterilmiş bu- tanın ortadan kaybolması ve İngiliz se-
Unrnası Berlin konuşmalarını bir de- · B B •· recere k d farethanesi ataşemiliterı ay onner ın 

3 
ar manalandırdı. tevkifi haberlerini teyit eder bir g\ina 

d Avusturyada son bir kaç gün için-
.. ~ .Çok dikkate değer bir hUkfunet de- malOmat alınamamııtrr. 
iir:ııkli .. . Hariciye nezareti, Adisababadaki 

,. gı olmuştur. Başvekil ŞLI§tllg is-
tngiliı: sefiri Bay Barto!'l'a bu iki had·-

ASIM US se hakkında tahkikat yapması için ta • 

9 uncu idman şen!ifi dftn muvaffa • 

kiyetle yapıldı. Şenliğe ait yazımızı 6 

ncı sayıfamızda bulacaksınız. Bu sayı • 

fada gördUğünUz resimlerimiz dilnkü 

idman şenliğinde alınan fotoğraflarımı· 

zın bir kısmıdır. Üstteki fotoğrafta ta -

!ebemizin Sumuriyet abidesine koy • 

duğu çelengi görüyorsunuz. 

Dikkat 
Şenliğe i$tİrak eden 
bütün talebemizi• fo
toğraflarını bu sayımız-

da veriyoruz. 

Bu fotoğrafları 6, 
7, 9 ve 12 nci sa
yı{ alarımızda bu

lacaksınız. 
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WOM~!~~::~~nu 1 . 
Bu kupondan yedisini birik• :ı 

tiren okuyucumuz KURUN dok--1 
toruna kendini parasız muaye -

1
1 

ne ettirebilir. 
(Ta/silôt 7 inci sayı/ada) 1 ................................................• 

zafer bayrağıdır,, 
(Yazısı 7 inci sayı/ada) 
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J alebemiz için . 

; musabaka açıyoruz 

( inktliip çocukları için hazırladığımız ) 
~ bu müsabakanın işte güksek mevzuu.· J 

) tatürk ve 19 Mayıs! 1 
İ Deiedi Tü<k ço,ukla<>.. Dün 19 böyle pulak bi< •t•k oltmda büyü • 1 
--=

§ mayısı, 919 yılının 19 mayısını, Bi;. mek, böyle büyük bir saadet duymak \ 
yük Atatürk'ün Samsuna ayak hastı· mümkün olamamııtır. Bu itibarla :! 

~ ğı günü kutluladr:uz. Bugün dinç duygulannrzın bütün dünya çocuk • § 
~ kollarınız, ateşli gözlerinizle kucak.. larmın duygularından daha başka, 

\adığınız o _günle bugün arasında 16 daha CiOk başka ol~ gerektir. 
i = : 
~ 
ğ 

1 
~ 

B 
) 
~ 
~ 
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yıllık bir zaman var. Belki bir kısmı· Dünyanı:ı en gerdff günleri için;. 
nız o gün daha dünyaya gözlerini • de doğmak ve büyümek saadetine = 
zi açmamrıtınız bile.. erişen Türk çocukları, işte sizden ) 

• • • biz, bu duygulann tesbitini istiyoruz = 
19 mayıs 1919, Türk milletinin ve size soruyoruz: ) 

mukadderatında karanlıktan ışığa, Türk inkilabı tarihinin btı§• ' 
tarihin ve bütün dünyanın gözlerini ladıiı 19 Mayıı günü ıize ne i 
kamaştıran geniş bir ışık dü:ıyasına anlatıyor, Ulu Ônderimiz Ata- \ 
açılan ulu ve kutlu bir kapıdır. Ta · = 
rihin ebediyyen en üstünde taşıya . türk ıize ne ilham ediyor? ( 
cağı bir mucizeler kitabının ilk s:ı - İmtihanlarla meşgul olduğunuzu J 
hifesidir ve sizler bu yepyeni ışık bildiğimiz için size haziran sonun:ı İ 

dünyasını:ı ilk mes'ut çocuklarısınız. kadar mühlet veriyoruz. Yazılarınız ' 
• • • 100 kelimeyi geçmemeli. daktilo ile 

1 
Dünya:ıın hiç bir çocuğuna böyle yazılmıı olarak haziran so:ıuna ka -

büyük bir inkılap içinde doğmak, (Sonu Sa. 4 Sü. S) 

l Ye i romanımız: Kader 

; BüyükBF~~n:: :~~'!:::.! j;:!:::;f ::~:; neli• Ter 

~ manı A. Ua tarafından dilimize çevri/mittir. Bu_. romana bu· 
5 gün 8 İnci sayılamız.da başlıyoruz. 
5 

~ ait Faik'in bir hikayesi 
) Son yıllaTın en beğenilen hikiiyecil«intlen BekİT Sııln ile 
__ J Sait Faik'in hikayelerini gazetemizde neıretmelerini temin et· 
~ tik. Sait F aik'in u Karpuz aergiai,, adındaki güzel hika;yeıini 1 
g bugün 4 üncü ıayrlamızda bulacakıınız. 

) ikinci müşabaka ız· ı 
= • 
~ Yukarıki müıabakadan ba1ka bütün yurttaıların iıtirak ede- l 
~ bilecekleri bol hediyeli bir müsabaka daha ha:r.ırlamıı bulu- J 
i nuyoruz. Bunun tafsilatını bir iki gün içinde vereceğiz.. J 
\-1111ıını11111ııımıı111 11ııı1111 11111ııı11111111 1ııını11111ııııııı11n:·••nı:..,11,,.,,,. otı11••lllll111111111ııııı1111ıtlll1tııı111ııını111111ıııııı11111ıııtııııu 
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iktisadi vaziyetimiz 
inkişaf ·ediyor ltalyaile Almanya arasındaki yakın] 

ltalyanın Avrupadaki mesai birliği ihtimalini azaltıy 
Bu sayede döviz 

miz temin 
müvazene

olunacak 
Paris, 19 (A.A.) - Matin •zete. 

sinin diplomasi muhabiri, yazıyor: 

F.ransa hfiktlmeti, şimdi, mümkiln 
olduğu kadar süratle ve her halde 
16 hazirandan evvel harici siyasetinin 
ana hatlarını tesbit etmek kaygusun
dadır. 

sız olarak Avrupaya ait meselelerin Almanya arasındaki mukarene 
halli bahsinde mesai birliğinde bu. 
lunmasını ve bilha.ssa Ren meselesi 
ile Avusturyanın istiklali meselesinin 
halline diğer Avrupa devJetlerile bir
likte çalışmasını temine gayret ede. 

gide sıklaşmasıdır . . Bu - mu 
zecri tedbirleri tatbik eden de 
Roma.ya karşı takip etmekte ol 

rı siyasete devam edecek olu 
nihayet el ile tutulabilecek de 
müsbet bir vakıa olacaktır. 

Ankara, 19 (Telefonla) - Bütçe( 
encüı:uenin1n 1936 senesi bütçe
sini 212, 765, 160 lira olarak kabul 
ettiğini dün bildirmi§tim. Bütçe en
cümeninin mazbatası bugün Kamutay 
azalarına. tevzi edilmiştir. 

Bu mazbataya göre hazine, kendi
sine verilen kredi salAhiyetle.dnin bü
yük bir kIBm.mı kullanmadan devlet 
taahhUdatını kendi kendine karşılı
yabilmiştir. Mazbatada, döviz vaziye
timizin mütalea.smda da, 1935 deki 
beş milyon liralık döviz açığının üç 
buçuk milyon liralık kısmının kapa
tıldığı, kalan açığın da, ihracatmuzm 
inkişafile kapatılacağı serdedllmekte
dir. Döviz müvazenemiz lşletilmeğe 
başlanan madenlerimiz ve gittikçe ar
tan istihealltımız ile çok yakında te
min edilecektir. 
lKT!SADt V AZ1YET1M1Z 1NKIŞAF 

EDİYOR 
Ma.zbatada iktisadi vaziyetimiz talı 

lil edilirken 1931 senesindenberi düş
mekte olan ihracat mallarımızın fi
yatlarm.m yükselmeğe başladığı, hü
kumetimizin tedbirlerile esasen mem
leketimizde pek fazla hissolunmıyan 

iktisadi buhranın son gilnlerde 
aza1mağa başlaması üzerine bu vazi
yetin daha iyi inkişaf edeceği kaydo-
1 unmaktadır. 

FEVKALADE MENBALAR M3J.t.T 
MüDAFAAMIZA TAHS!S EDİLDI 

Mazbatada bütçemizin Milli müda
faaya ait olan kısmı da şu suretle mU
talea edilmektedir: 

"Milli müdafaa için ayrılan rakam
lar memleketimizin coğrafi ue siyasi 
vaziyetine göre ancak en zaruri mil.
dafaa ihtiyaçlarına cevap verebilmek
tedir. 

Harici siyasetimizin hedefi, umu
m\ halde devam ve istikrardan ue 
bütün bunlarla mütekabil dostluk te
mininden ıöaret olduğunu her 'Vest"le ile
isbat eden Türkiye hükUmetinin bil.
tün cihanın maruz kaUJ.ığı teşetJ'IJÜ.Şe 

Aynı muhabir, hali hazırda mu. 
vakk.at surette B. Flandinin namına 
hareket etmekte ve onun yerine fa
aliyette bulunmakta olan B. Sarrout 

ile B. Paul Boncourun yakında B. 
Blum ile görüşeceklerini ve 16 hazl. 

randan evvel Italyanm kayıt ve şart-

Son .ümit de 
boşa çıktı 

ve devletlerin mütemadi Bildhlanma • 

ceklerini beyan etmektedir. 
Mamafih Italyanın böyle bir me

sai birliğinde bulunmasının ilk tesa. 
düf edeceği bir müşkül vardır ki o 
da ltalyanm zecri tedbirler kaldml
madıkça Avrupa.ya müteallik bütün 
işlere bigAne kalacağını evvelce ilan 

Üçüncü bir müşkül daha 'f 

O da, Baldvin kabinesini büyük 

şelere düşüren lngiliz efkA.n u 
yesinin şimdiki haleti dolayısi 
gilterenin 16 hazirandan evvel 

etmiş olmasıdır. hareketini değiştirmesinin 
ikinci bir müşkül de İtalya ile olmamasıdır. 

laglltere bir Akdea 
paktı istiyor 

siyMetine karşı alAkaMz kalamamak· /ng1ifere kUfJVeflenmekfe 
ta ve buna karşı bir taraftan umumi kendini haklı bulUIJOr it 1 H b 1 • • h 
hakkın haleldar olmama81ı için elin- Londra, 19 (A.A.) _ BUyllk Britan- a yan • a eş mese esının 
den gelen gayretleri sar/etmekle be- yanın deniz kuvvetleri hakkındaki mub Rom b h t 
raber bir taraftan da hudutlarımızın tırasında tasrih edildiğine göre, torpi. anın u usus a verec 
herhangi bir tecavüze karşı ma.!Un do ve denizaltı gemileri arasındaki mü· t • t b v 1 d 
kalmasını temin edecek tedbirler al- vazene11izliği bir anlaıma ile dlizetlmek emına a ag 1 ır 
maktır. Bıı sebepledir ki, ele geçen 
fevkallıde nıenbaların Milli müdafaa 
ihtiyaçlarına tahsisine ve icabmrl 
Zecek senelere sari taahhildata gi
ri§ilmesine dair olan hükumet ta"lep-
leri yü~ek heyetinizce t~eddütsüz 

terviç edilmektedir.,, 

hususunda beslenen son ümitlerin de 
bo§a çıktığı tasrih edilerek deniz muka
velesinin üçUncü maddesine i§tirak et -
miyen devletler tarafından 1930 dan • 
beri iki yüzden fazla deııizaltr gemisi -

Ankarada 19 Mayıs sevinçli 
şenliklerle kutlulandı 

nin tezglha konulduğu kaydedilmekte 
ve binaenaleyh tngilterenln de kendi 
torpidolar mevcudunu at'ttırmaya mec
bur kaldığı bildirilmektedir. 

Londra, 19 (Radyo) - Dış işleri 
bakanı Eden nazırlar meclisine arsı

ulusal vaziyeti izah etmiştir. Bu iza. 
hata göre, Alman devlet ve hüku
met reisi Bitler, lngilterenin sualle_ 
rine mukabil sualler irad edecektir. 
Bu takdirde Ren meselesinin haJH 
gecikecektir. Bundan dolayı Avrupa 
işlerinin tanzimi için İtalyan - Ha. 

beş meselesinin süratle bir ne 
bağlanması lazım gelmektedir. 
İngiltere bu hususta bir takım 
natlara ihtiyaç görmektedir. Bi 
sa Akdenize sahil olan bütün d 
lerin iştirakile bir pakt imzası 
ret kesbetmektedir. Zira İngi 
Ak denizdeki üslerinin bir defa 
tehlikeye düşmesine müsaade ed 

tNGtL TERENiN na YOZ BiN 

TONLUK TORPiDOSU VAR z A t db• ı d 
Londra, 19 (A:.A.) -İngiltere bil - ecrı e ır er en va 

.Ankara,19 (Telefonla) - Ata. 
tilrkiln Samsuna ilk ayak bastığı gU
nün on yedinci yıl dönümti btıgün 

memleketin her tarafmda olduğu gi. 
bi burada da bliyilk sevinçle kutlan_ 
mıştır. 

Kız ve erkek mekteplerin iştlrakile 
yarış alanında yapılan ve Kamutay 
Başkam Abdülhalik Renda He Başve

kil Ismct lnönü, Vekillerle mebusla. 
rın da hazır bulundukları idman şen
likleri çok güzel geçmiştir. Şenlikle. 

re iştirak edenler şenliklerden sonra 

Türk - Alman 
1 icaret anlaşması 

imzalandı 
Ankara, 19 (Telefonla) - Alman 

ticaret heyeti murahhasasiyle bir mUd 
dettenberi yapılmakta olan müzake-j 
reler muvaffaldyetle neticeı~nmiş ol
duğundan hazırlanan vesikalar bugün 

saat 18 de hariciye vekaletinde Türki
ye namına Hariciye Vekaleti vekili 
Şükrü Saraçoğlu ve Almanya namına 
büyük elçi S. E. Von Keller ile heye
ti murahhasa reisi doktor Vucher tara 
fmdan imza edilmiştir. 

Ham zeytin yağı ithaline 
müsaade isteniyor 

A:ıkara, 19 (Telefonla) - Ham zey· 
tinyağı ve üvildolivin tabii halde olarak 
ithaline müsaade verilmesi bir layiha ile 
istenmiştir. Layihada ham zeytinyağı -

mn Türkiycye mart ile teşrinievvel ara• 
smdalci müddet zarfında ithali teklif o

lunmaktadır. Yağların ithali gümrük 
kanu:mnun 11 inci maddesi hUkUmle -
rine tabi olacaktır. 

ithal olunacak yağların mikdarı ih • 
raç eden memleketlerin son bet sene -
lik ihraslannın bir yıllık vasatisinin % l 
15 i kadar olabilir. Yağlar gUmrük ida-
resinin kontrolünden sonra saklanacak· 
trr. Yağ ithal eden müesseseler gilmrü· 
ğe getirdikleri yağların mikdarlanm, 
nereden getirildiklerini, safi ve gayri 

saft nisbetlerini bildiren birer beyan -
name vereceklerdir. Gümrükler malları 
kontrol edecekler ve her biri:ıden Uç nU..l 
mune alacaklardır, 

l'.-afer Anıtına giderek çelenkler koy
muşlardır. 

Öğleden sonra da Ankara spor 
bölgesi klüpleri mensupları adına, id. 
man şenlikleri dolayısile spor klüple

ri namına bir heyet Kamutay Ba~a. 
nına, Başvekil ismet lnönUne, Cu
m uriyet Halk Partisine gençliğin say. 
gı ve tazimlerini arzetmiştir. 

Gece Halkevinde yapılan toplan
tıda nutuklar söylenmiş, iki piyes 
temsil edilmiştir. 

C. H. P. 
Parti grupunda 
Ankara, 19 (A.A.) - C. H. P. Ka

mutay grubu idare heyeti başkanlığın
dan: 

C. H. Partisi Kamutay grubu bu
gün öğleden sonra Dr. Cemal Tunca
nın başkanlığında toplandı. 

1 - Dış işleri bakanı vekili Şükrü 
Saraçoğlu genel siyasal durum hak
kında partiye izahat verdi. 

2 - Mahalli idareler komisyonu
nun hazırladığı raporun tetkikine de
vam edildi. 

Bu sene bDğday muba
yaatı daha geniş mik-

yasta qapılacalc. 
Ankara, 19 (Telefonla) - Alakadar 

vekaletler müsteşarı ile Ziraat bankası 
umum müdüründen müteşekkil olan 
yüksek buğday komisyonu bugünlerde 
Tarrm Bakanı Bay M.uhlisin başkanlr • 
ğmda toplanarak bu sene yeniden açı -
lacak buğday satınalma merkezlerini 
tespit eyliyecektir. 

öğrendiğime göre bu sene mahsu -
lün bolluğu göz önünde tutularak ge • 
çen senelerden daha genjş bir mikyasta 
mübayaat yapılacaktır. Ziraat bankası 
bu hu!usta e!aslı tedbirler almış bu • 
lunuyor. Bankaca muhtelif yerlerdeki 
buğday servisleriyle bu sene yeniden a· 
çrlacak servislerde istihdam edilmek Ü• 

zere yeniden Uç yüz kadar ücretli me -
mur almacaktrr. 

Buğday servislerindeki memurlarm 
bulundukları yerleri her Uç ayda bir de· 
ğiştfrmeye mecbur tutulacakları hak • 
krndaki ne~riyat yalanlanmaktadır. 

kilmeti, torpido tonajını Londra mua • 

1 hedcamce kcndiııine bah9olunan 1 .;oooo geçmenı· n vu u ara ı ıy 
tondan 40.000 ton fazla olarak muha - J 
fazaya karar verdiğini Amerikaya ttal• 

yaya ve Fransaya bildirmiıtir. Cenevrede lngiltere ile Fran 
İngiltere, bugUn ftlen 200.000 ton • •• • k• d 

luk torpidoya maliktir. Bunlardan ba - muşterek sıyaset ta ıp e ec 
zıları eskilik haddini a§mıı bulunuyor • 
lar. Londra, 19 (A.A.) - Havas mu- rasında, Pariste B. Leon Plu 

yapmış olduğu görüşme hakkınd 
10.mat vermiştir. 

ismet in önü 
Hava Kurumuna 
feberrüde bulundu 
Ankara, 19 (A.A.) - Türk hava ku

rumu genel merkezinden: 

Türk vatandaşlannm aylıklarından 
bava tehlikesi için ayırdıkları yüzde iki~ 
nin vergi hafüıe konulmasına rağmen, 
Başbakan İsmet tnönU taahhüt ettikte .. 
ri üye aidatı olarak 936 yılı için bin li
n teberrü etmişlerdir. Burçlarında her 
zaman milli davaların bayrağr dalgala -
nan sarsılmaz Tilrk ls:ale~i İsmet 1nö • 
!l.Une, Türk hava kurumu yürekten 
şükranlarını sunar. 

habirinin haber aldığına göre Millet. 
ler Cemiyetinin ülküsüne ve varlığı
na halel getirmeksizin, ltalyaya kar. 
şı ittihaz edilen zecri tedbirlerden 
vaz geçmenin yolunu bulmak üzere 
İngiltere yakında devletlerle istişare
ye girişecektir. Bu adeta evrensel 
mahiyetteki istişareye başlamak için 
lngilterenin yeni Fransız kabinesinin 
teşekkülünü beklediği siyasi mahafiL 
de zannedilmektedir. 

EDENiN BLUblLE Y APTIGI 
GORlJŞMENIN NETiCESi 

Londra, 19 (A.A.) - Havas ajan
sından: B. Eden dün Avam Kama. 

MumaUeyh, Fransız sosyalis 
lideri ile yapmış olduğu mül 
Fransa ile lngiltere arasında 

sıkı bir mesat birliği yapılabile 
tahmine müsait olduğunu söylell'I 

Zecri tedbirler meselesine ge 
kabine, Milletler Cemiyetinin 1 
ziran toplantısında takip edeceği 
tr hareket hakkında B. Edene ta 
vermeden evvel bu meseleyi bir 
daha müzakere etmeğe karar ve 
tir. Zira lngilterenin hattı har 
yeni Fransız hükiimetinin hattı 
ketine bağl~ bulunmaktadır. 

lngiltere tehlikeli bir 
Herriot yaset takip .ediyormu 

Hariciye Naz~rlığını Filistin meselelerinden ltalya 
kabul etmıyor · · I? 

Paris, 19 (A,A.) - Gazeteler, ya• yoksa lngıltere mı mes'u 
kında Bay Blum ile Bay Herriot ara • 
11mda vuku bulacak mülakat ile pek zi
yade alakadar olmaktadrrlaT. 

Mıatin gazetesi, dikor ki: · ' 

Roma, 19 (A.A.) - Bütün Ital. tehlikeli bir siyaset takip etmektetl 
yan matbuatı, ~imdi.ki karışıklıklar- bugün oralarda cereyan eden h6 

dan İtalyanları ittiham eden Filistin lerin bütün mesuliyeti ona aittir 
Yahudi gazetelerine şiddetle hücum kü Füistin halkını birbirine diJ 
etmektedir. rek istediği gibi hüküm •Ürrnek 

Giomale d'ltalia diyor ki: lindedir.,, · 
"lngiliz hükilmetl, FUistinde çok 

Bay Herriot'nun pek yakmnda bulu. 
nan kümelerin .öyledilderine bakılına 
Bay Herriot, hariciye llAZ11'hğım ka • 
bul etmiyecek, yalnız meb'ıan meclis. 

=r~etliğini koymağa muvafakat ltalya Arnavutluğun Yunanist 
Memleketimize qelen 

muhacirler 
Ankara, 19 (Telefonla) - Bulga • 

riatan ve Romanyadan gelen 3000 mu
hacir Xayseride isktn edilecektir. Da -
ha evvel gelen muhacirler de Tokat'ta 
i11k!n edilmi§lerdir, 

hududunu besliyor 
Atina, 19 - Bir gazeteye bildiril

diğine göre bir ltalya.n askeri heyeti 
17 mayısta Arnavutlukta Draç lima
nına çıkmışlardır. Bu heyet Avlonya 
taraflannda yapılan tahkimata neza
ret edecektir~ / 

Diğer taraftan, Arnavutlu~ 
naııistan hududunda bUyUk bit " 
le askeri tahkimat ilerleJll 
A vlonya ve Draç limanla.rma ıcU 
il miktarda cephane getirilınelı 



ıaıervatavar Dil 
••zanlarım veriyor 
Piyanist Bayan Rana Sadri, mektebi bitirirken 

muharririmize duygularını anlatıyor 
Pil .ı.aoa plfik labrikaı ü~ ayıla ıan sanatkarı yetif tiriyor; brıracla 

ni~in alh yıl okaruan? 

Türk sporunun tarihi araştırılı yor 
Bir heyet Hazinei Evrakta tetkiklere başladı; 

netice yakında alınacak 
~~~~~~~~~~~--deıı ~den ıUne ter~ ve tekemmül e

dtıı~tanbul konse"'liuarı kuruluşun • 
h.1- ilk ~cfa olarak bu sene mezun 
-·ror fL• . 

Fransanın Türkiye-
Türk sporunun menıelerden bugü -

ne gelinceye kadar geçirmiı olduğu isti
haleyi ve Türk sporunun tarihini ara~· 
tırarak tesbit etmeğe karar vermit o • 
lan kültür bakanlığı bu İJ için ıehri • 
mizde buluna::l iki jimnastik hocasını 

hazinei evrakta çalıımaya memur et • 
miştir. Uluköy orta mektebi jimnastik 
hocası Bay Adnan ile İstanbul lisesi 
jimnastik hocası bay tlhan bakanlığın \ 
vermiş olduğu bu vazifeyi deruhte et• 
mişler ve iki gündenberi hazinei evrak \ 
binasında me§gul olmaya başlamışlar· 
dır. Tetkik icini:ı çok uzun süreceği 
tahmin ediliyorsa da ilk neticenin ta · 
til aylarında alınacağı ümit edilmekte
dir. Haber aldığnnıza göre hazind ev· 
rakta bu bahsi tenvir edebilecek bir 
çok kıymetli vesikalar bulunmaktadır. 
Bu vesikalar bugün muhtelif Milletler 
tarafından milli olarak benimsenmiş o
lan bir çok sporların Türklerden alın -
mış olduğunu meydana çıkaracaktır. 

iki ton 
da ki 

ağırlığın
balık tJ • ~ Alil erkek, hep m olan me • 

11llııı uzun seneler .tiren phşmala • 
'l'eıae~~eıini kısa bir milddet sonra 

ye verecegı para 
i::e tiyatrosunda işiteceğiz. 

l'eraza rvatuarımızm ilk mczunlar1111 
'tt bb: tal l~cl. sana'tlar sahasında mcı
"-b· hiclisedır. Ko:ıservatuarın ilmi 
dar ıyet ve kıymetinin lazım olduğu ka
ıt-....~ediğinl gösteren bir müşahe

Osmanlı l:Jankası Direk
törü Ankaraga gitti 

~"llll anlatayım· 
11· • 

d11eı.1~ ~n konservatuarda oturuyor -
• IÇenye yanında genç bir kız olml 
~ bir bayan girdi, kAtip Bay SalA • 

dine f8yle hitap etti: 
~ 'kızım ıan dersi alacak. Kaydet • 
ıı~; geldim: acaba kaç ayda öğre • 

~sorgu karpsında odada bulunan 
ı.r. la bay SalAhattin pfınp kaldı
tr: • hocalardan biri dayanamadı, atıl • 

~ ~ burası konıervatuardır; btr 
ltJı• llltletaCSCtıidir. Kımımn evvell 
tdU 1 lllO..ft ıesi olup olmadrğı tetkik 
~bcten sonra kendisi alınabilir. Ka
ile etine g8re de asgari yedi sekiz s~ 1 

il ~ lhımdır. Ancak onda."l IOft· .r- diploma alabWrt 
-· •!b ba)'an buna t8yle bir cevap verw . 

Bayan Rand Seırlrl 
rik ettim; ders vermeğe bile batladım. 

- Ka~ yaıınduınn:? 

- Yirmi yedi. 
- Kimin kınımız. 
- Beylerbeyin4e oturan mUtekait 

miralay Sadrinln kızıyım t 
Bayan Rana ne daha konupcaktık: 

otuz mayıs gecesi Tepebap tiyatrosun • 
da vereceği konseTde çalacağı parçaya 
~ken kendisini piyano baJUldan 
kaldırnıqlardı. O gece kendisine ens • 

\- l!!reııdün: falan pllk acentesinde trUmanlan ne refakat edecek arkadat • 
~ lan aıretiyorlarmrt: burada lan kapıctan gelip. gelip bakıyorlardı. 

altı sene ıllrtlyor? BUyUk bir sevinç içinde çırpman bayan 
~~ ce.ap kar§ısmda haklı olarak ili· Rana Sadriye veda edip aynhrken ar • 
~-._ hoca• kanıdan sesleniyordu: 
- a._ • ._, ~ente piyasaya prkteı, burası ite - Heyecanımdan ıaytedifim eiimle· 
~~ yetittirir l ler bfribfnini tutma.Ha rica ederim siz 

'?ip odadan çıkıp dtti. dllzeltiverfn ve bocalanma, bilhassa B. 
J) • • • 6emal-Repde llbedt minucn-ı..s-o- ,_.. 

~ •enetd mezunlardan bayan Rana mayr da unutmayın r 
dtru ile konıervatuann kıymetli mil. Yltkta Raf11' Önen 
~ Yuıuf Ziyanın odasında ga - --------------

'ten ~'ftrt ~Sadri me%1111 olutundan Bayrağımızın ren~~ 
'ea. dİli hesabına değil, eı ve dostları 
hr ~~ fevblide sevinç içinde.. Di-

~ Herkea '"Rana hlll ku konaerva • 
~i,. bitiremedin, bir tilrlll çıkamadın,, 
ı e CfnqJ l8 l ltt iki ı z er ı8ylilyorlardı. Bun • 

llbı k 11da ortaya çıkan apartımanlar 
"1ebe Olıaeııratuardan da ima umanda 
~ Çıkaca1mı zannediyorlardı. Kon
'bir • tuaz.d.n çıkmak dilnyada en gilç 
Jeıi •:::: hocalanmm fevka14de tetvik
~\tr. laJtb benim bne aabnm kalmı. 

:. ~etvatuara ne zaman girdiniz? 
""1 d edf lene evvel girdim: daha ev
·~ hariçte bir çok hocalardan ders 

t;;;:rullJd öfrenmek merakı nereden 

Pi~ l\ıuıenı piyano çalardı. Bana da 
ilreıı ıuı:lretınek istedi. On bir ya§ında 
tQa clera \lal hoca tuttu. Haftada bir kaç 
teJt alıyordum. Bazan fasıla ven• 
'1;.:ı •ene evveline kadar ders al • 
~.:oyu sırf bir zevk için öğre • 
~ • Konaervatuara yazılınca bir 
~:: blttrtp çıkacağımı zannettim. 
"'1 1 zaman piyano çalıyor, kendi· 
boc;~t bı1e zannediyordum. Fakat 
Sbıce h karııamda piyano- başına ge
lf eıe iç bir fcy bitmediğimi anladım. 
dr. ftlzarlyat :ıamma malOmatnn sıfır 

il 
t~~ Bay Cemal Reıidln bllytık 
deıı it~~ ıayeainde kendisi:ıin ilmin • 
"-- t11ade ettim· '"ğ d' -ıı 61r • ne o ren ımıe on • 
~ beıı l!lldiın, annem de Beylerbeyin • 
ttlrdtı, ~:merce mektebe getirdi, gö • 
.__ rn dl ıenelerce süren çalıJma • 
zt.k d ilka!atau gfSrmekle doyulmaz bir 

liyuyorum. 
-ır "'- ezun olduktan sonra ne yapacak-

• PJentz nedir? -a. tez.. 9~ talebe yetiştirmek, onlara 
._.le 0'--' • Mtlziği eskisi gibi bir 
ı....ıır te1ntd deltJ, bfr i!im ve san'at o • 
~ aba ediyorum artık.. Hattl 

htıanmc:1an talebeler tıeda 

Hangi esa& üzerinden 
tespit edilecek 

Türk bayrağınm rengi baklanda b:. 
ribirine zıt mUtalealarnı yürlitiildtiğU 

§U gUnlerde bir muharririmiz, Güzel 
San'atlar Akademisi dekorate-rlerinden 
Bay Tevhit ile gfSrütmüf, fikirlerini sor
mu§tur. Bay Tevhit muharririmizc şun. 
lan söylemittir : 

- Bence Türk bayrağının rengi, 
Fransızlann ruj Türk dedikleri renktir. 
Bazı bayrakalr tam krrmm değildir. Bu 
renkler, beyaz fon üzerinde iyi duru • 
yor. Fakat havada parlaklığını kaybe • 
diyor. Rengin tam kırmızı olabilmesi 
için vi§ne rengi ile turuncunun arası bir 
ton olmalıdır. Bu da otuz bir numara 
tapyan kırmın renktir. Bu esas kabul 
edildikten sonra Türk bayrağının rengi 
tesbit edilmi' olur. Kırmızı renkler 27 
numaradan baılar. Fakat bepıi ayni 
fonda olmadığından renk değiıikliği 

devam eder. Kırının renkler, muhte • 
lif boyaların karıtznası ile olmaz, o ba!
h baıına bir renktir. Bazı bayrakla:r tt.·· 
runcu re:ıktedir. Bu kırmızı renkle u 
mikdarda san rengin kartfbnlması ile 
yapılır ki kmmmm hakild kıymeti de· 
fittlrllmit olur. 

GENE KURUÇEŞME 
DEPOLARI 

l('.uruçeşme k8mUr depolanrun mü • 
nasip bir yere nakli meıeleıi etrafmda • 
ki tetkikler, son safhaya gelmiı bulun • 
maktadır. Buradaki depolann kaldın'• 
ması hakkındaki hilkilm temyiz mah • 
kemesi tarafmdan nakzedildikten son -
ra da depo sahipleri, artık davalara •~ 
hep olmryacak bir yerde yerleımek is • 
temektedirlcr. Bunun için Kuruçeşmc 

ile Ortaköy arasındaki sahanın istimll
ki ile depotarm buraya yerleıtirilmesi 

düşünlllmektedir. Bu istek. henilz bir 
düşilnceden ibaret bnlu?"maktıı.dır. Li • 
man idarCIİ aynca tetkikat yaptırmak • 
tadır. . - - .. 

Dün sabah §ehrimize gelen Osman
lı bankası direktörü Bay Buassiye ile 
borçlar mümessili Bay Deklczye ak
~amki ekspresle Ankaraya gitmişler
dir. 

Türkiyeye yeni bir istikraz vermek 
üzere Pariste imzalanan mukavelenin 
tatbik §ekillen hakkında hiiktımeti

mizlc temas edecekelrdir. 
Bu meyanda, Ereğli kömür şirke

ti imtiyazının hUkumetimize devrine 
ait de müzakereler yapılacaktır. 

Türkiye ile Fransa arasında yapı
lan malt anlaşmıya göre, Fransanm 
TUrkiyeye 123,000,000 franklık bir 
istikrazda bulunacağı yazılmıştı. Tür
kiye harice olan borçlarmm yüzde el

Polla hab•rlerl: 

lisini nakit olarak ve kalanmt da eşyn F• ı 
olarak verecektir. Bu eşya Fransad" 1 m 
satılacaktır. 

gösterilirken 

Klltlr r,ıerl 
Aile sinemasında bobinler 

ateş aldı 

imtihanlar için .. . . . 
mumeyyız seçimi 

Orta okul ve liselerin imtihanlarm
da bulunacak mUmeyyizleri seçmek 
U7.ere dün kültUr direktörlüğünde bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıda tali
matnamer. in tatbik işi de görüşillmtiş 
tilr. 

YABANCI Dtt. KURLARI - Bir 
iki gOn evvel yabanCI dil okullarında 
bazı deği§Dıeler yapıldığını yazmış

tık. Bu değişmeler tasdik edilmek ü
zere Bakanlığa gönderilmişti. Bakan
lık bu n·.,oru gözden geçirmi,, yalnız 
1939 yılından sonra kaldınlması iste
nen ( C) kursunun kaldınlması işini 

kabul etmemiş diğer maddeleri aynen 
bıra.km.ı§Ur. 

BAY A VN1 - Orta tedrisat direk
törU Bay Avni ile neşriyat işleri di· 
rektörll Bay Faik Reşit dUn Ankara
dan şehrimize gelmişlerdir. 

INHISARLARDA TEKNiK 
TEŞKiLAT 

İnhisarlar idaresinin tütün işleri kıt• 
mında vücude getirilen yeni teknik teı· 
kilatla beraber bütün imalathane ve de· 
polarına da yeni bir vaziyet verilmek • 
tedir. Umum miidürlük gelecek sene 
Ankaraya nakledilcceğindcn şimdiye ka• 
dar merkeze bağlı olan bu imalathane 
ve depolar ayn birer kısım haline ge -
tirilmekte ve İstanbul baı müdürlüğU -
ne bağlanmaktadır. Aynca, bu imalat • 
hane ve depofar i§leme evi, bakım evi 
olarak ikiye aynlmaktadır. Enelce bir 
bina hem depo, hem imalithane vazi • 
fesini g8rüyordu. Şimdi işleme evlerb· 
de tütünlerin muhafazasile meşgul olu
nacaktır. 

YEN/ FENERLER 
Tahlisiye umum müdürlüğü yeni yıl 

bütçesinde tahsisatı bulunan yeni fe • 
nerler ve tahlisiye istasyonlarmm inşa
atına ay batından itibaren ba1lıyacak -
tır. Bu fener ve istasyonların yerleri 
kat'I olarak tayin edilmi§tir. Bu sene 
yapılacak Uç fenerden biri Çanakk:ıle 

bofamun Galata burnunda, diğeri Bo
tum dışında Ege denizinde Bababur • 
nunda, UçUncllsil tzmir k8rfezi ağZtnda 
Karaburunda olacaktır. Yeni t;ıblisiye 

iatasyonlannın da biri Zonguldak diğc• 
ri Samsunda kurulacaktır. 

LiMAN HANI 
Satılığa çıkanlan Lima:ı hanının 

müzayedesi mayısın yirmi altısında y<• 
pıJacaktır. Bu müzayedeye ticaret odası 
da girecek, fiyat mUsait g5rüldiiğil tak
dirde tatr!mamna karar •erf!ecektlr. 

Bakırköy Halk partisi binası tı.ze. 

rindeki Aile sinemasında film göste
rilirken bobinler ateş almış alevler 
tavanı tutll§turmuştur. 

Yangın vaktinde Bakırköy itfaiye
sine haber verildiği için gelen itfaiye 
yangını sirayet etmeden söndUrmUş
tür. Makinist nezaret altına alınmış· 
tır. 

ARKASINDAN YARALADI -
Şehremininde lbralıim çaVU§ mahal
lesinde oturan Emin evvelki gUn evi· 
ne giderken hemşiresinin kızı Ayşeye 
bir gencin lif attığını görmüş, hemen 
yanma giderek ihtarda bulunmuştur. 
Lif atan terlikçi Mehmet isminde bi
risidir. Mehmet bu ihtara kmnış, E
min'le kavga etmiştir. Etraftan yeti· 
şenler kavgacılan ayırmışlardır. 

Terlikçi Mehmet, Emin'in kendi· 
sini tahkir etmesini hazmedememiş, 

büyük bir bıçak tedarik ederek Emi
nin yolunu beklemiştir. Eınin Saray 
meydanından geçerken Mehmet arka
sıdan anıııızın gitmiş, bıçağını saplı

yarak savuşmnqtur. Emin hastahane
ye kaldınlmış, Mehemt bir saat son· 
ra yakalanmıştır. 

EKMEK ARABASI ÇARPTI -
Zeytinburnu caddesinde oynıyan 8 
yaşında Recebe Abmedin arabası 
çarpmış, Recep ba.şmdan yaralanmış· 
t1r. 

SARHOŞLUK YüZONDEN -
Kumkapı Nişancasmda Cam: sokağın 
da 17 nuınarada oturan 40 yaşında 
İbrahim kendisini bilemiyecek dere
cede sarhoş olmuş, kızkardeşi Ülfetin 
evine giderek camları kırmıştır. Cam 
kmklan lbrahim'in bileğini kesmiş
tir. İbrahim hastahaneye kaldınlmış· 
tır. 

ANAHTAR UYDURMUŞLAR -
Sabıkalılardan Şevket ile Diyamand; 
Fenerde Aynalı bakkalda LUleburgaz· 
lı Esad'm evine anahtar uydurarak 
grimişler, eşya çalarlarken yakalan
mışlardır. 

BİSİKLET ÇARPTI - Küçükpa
zarda oturan Hikmet'in bindiği bisik 
Jet Aksarayda tiltiln amelesinden HU
seyin'e çarpmış, ayaklarından yarala
mıştır. 

TiCARET ODASINDA 

Ticaret odası meclisi bugün topla -
nacaktır. Toplantıda iktıaat veldleti t2• 
rafından bazı noktalann tadili için gör:• 
derilen bUtçe hakkında idare heyeti ra
poru okunacak ve ticaret ktnbü açmak 
için tahsisat meselesi görüşillecektir. 

BugOnldl toplantının münakaph olaca
fr umutmalrtadır. 

1 ayyare Cemıqeti men
faatıne teıhir edilecek 

Adalar açığında yakalanan iki ton • 
luk balık, balıkhanede halka teş • 
hir edilmektedir. Dün balığın kokma • 
ması için alınacak tedbirler tesbit edi'• 
miş, ve balık doktorlar tarafından mu· 
ayene olunmıı§tur. Balıkçıların "Cam • 
göz,, adı verdikleri bu yırtıcı balık, sev• 
redenleri olduğu kadar balıkçıları da 
lıayrette bırakmıştır. 1sta:ıbul suların • 
da bu kadar büyük bir balığın ilk defa 
yakalanmış olduğu söylenmektedir. Cam 
göz. birkaç giine kadar Beyoğluna çı .. 
karılacak ve burada tayyare cemiyeti 
menfaatine ve bet kurus mukabilinde 
halka gösterilecektir. Dün alqama ka· 
dar Bahkpazannda bin be§ yüzden faz

la seyirci bahğı görmeğe gelmiştir. 

Prust geldi 
lstanbulun imar planı 
üç senede hazırlanacak 

!stanbulun iQ\lar projesini yapaca~ 
olan Fransız şehircilik mütehassısı 
Prust dün sabahki trenle Pari.<Jten şeb 
riznize gelmi§, Perapalas oteline inmiş 
tir. Mütehassıs öğleden sonra Florya· 
ya gitmiş, tetkikatta bulunmu.~tur. 

Prust gazetecilere demi§tir ki= 
,._ lstanbu1da bir ay kadar l•al.a

cağım t1e ilk i§ olarak Yalovanın imar 
programını tamamlıyacağım. Bundaft 
btı§ka l stanbulıın imar pldnını pıırçcı, 
parça olarak ilç senede hazırlıyaca
ğım. Bir aralık Ankaraya da gid'p o
ranın im.an etrafında da tetkikat ya

pacağım.,, 

ZiRAAT BANKASININ 
BORÇLULARI 

Bir müddet evvel neşrolunan 2814 

numaralı ka:ıun Ziraat Bankasından 
1932 senesinden evvel zirat yollar ve 
ııebeplerle ödünç para almı§ olanların 
ödeyemedikleri borçlarını yüzde Uç fa
izle taksite bağlamak imkanım vermi~
ti. Banka bu kanuna istinaden eski borç 
sahiplerine tebligat yapmıştır. Kanun • 
dan istifade için borçluların taksitten • 
dirmc senetleri yapmak lamn gelmek • 
tedlr. Banka borçlulardan bir çoguna 
ilç defa tebligat yaptığı halde, bunlar 
hfill bankaya ıelerek taksitlendirme se
nedi yapmaım§lardır. Borçlular zirai 
kredi kooperatifleri kurulmasından ev • 
velki zamana ait olan bu borçlarını bu 
1ekilde taksite raptetmedikleri takdir • 
de haklarını kaybedeceklerdir. Bankı 
kanunun verdiği müddet bitince borç -
lulardan borcun hepsini icra vasıtasile 
alacaktır. 

BUZ iHALESi 
Buz müteahhidi ile yapılan muka • 

vele geçen sene sonlarında bitmişti. Be
lediye bu sene buz işini başka bir m ·~. 
teahhide ihale edecektir. ibate 21 ma
yısta yapılacaktır. 

MUAMELE VERGiSi 
öğrendiğimize göre fabrikator1a • 

nn muamele vergilerinin iki defa alın
masından ileri gelen zararlı vaziyetin 
dilzelmeai için sanayi birliği tarafından 
teklif edilen tekil bakanlıkça muvafık 
görillmil§tür. 

1 KONFERANSLAR l 
Emioonll Halkevinden: 
22151936 Cuma gUnü saat < 18) de 

Evimizin Cağaloğlundaki mrrkez sa
lonunda profesör Dr. Klzım 1sm il 
taratmdan (İzmirli Dr. Mustafa En· 
ver merhumun hayatı) lıakkmda b'r 
konferans verilecektir. Konferans her· 
kese açıkbr. 
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Hergün bir hikaye Büyük 

Tavla Bir Karpuz Sergisi 
Müsabakamız 

Bidenb1re ellerimi öpmiye başladı. 
Yüzü kıp.kırmızı olmuştu. Şimdi yal
nız kıpkırmızı küçük kulaklarını ve 
ensesinin çukuruna düşmüş dumanlı 
kumral saçlarını görüyorum. Bir an 
içinde de değişivermiştim. Bir başka 
insandım. Bütün muhakemelerim alt 
üst olmuş; fikirlerim değişmişti. Bu 
anda benden herşey yapılabilirdi. Bu 
ellerimin öpüldüğü bir kaç saniyede 
benden bir dünya istenebilirJ.&. Ve ben 
bu dünyayı yaratacak kadar kuvvetli 
idim. O artık dudaklarını ellerimin 
tüylerinden, tırnaklarına kadar gez
diriyordu. Bir zaman yanağının, kır

mızı ve yanan yanağının da E:lime bir 
kumRfl temasile süründüğünü hisset
tim. Ye ellerimi bu sevilen, sevilmiye 
muhtnç ellerimi, kendisine bıraktım. 
Bir rfö=~e vücudümü kapladı. Ellerim 
benim olmaktan çıktı. Kafam müste
rih bir iklime çekildi. Düşünmekten 

durdum. Neden sonra sevilmiye alış

mamış hir insan ruhile ellerimi yanak 
!arından çektim. 

- Yok, dedim. Heyecanlanma. Bu 
paranın, sana verdiğim bu paranın 
ne ehemmiyeti olabilir. Bırak, yap
ına.. Utanıyorum. 

- Bana verdiğin para için değil. 
Yallah.i p:ı.ra için değil. Dinim hakkı 
için, inan vallahi para için değil. Di
nim hakkı için .. 

Avlusunun otlan taze kesilmiş, 
minareleri çimenlerin üzerine akmış, 
kubbeleri yakm çarşılara dökülmüş, 

sessiZ'lik ve esrar dolu İstanbul ca
milerinden bir tanesinin avlusunda 
idik. Bir öğle üstü idi. fırsat bulduk
ça, canım sıkıldıkça, kafamın içine 
bir başka benlik sokuldukça insanla
rı sevmek için; bir uzlet içinden, 
bir yoksuzluk ve kimsesizlik içinden; 
bir varlığın ve kimsenin karışıklığını 
daha iyi duyabilmek için daima me
lankolik köşeler arardmı. O zaman 
küçük kumruların gezindiği cami sun
durma.larında düşünür; fstanbula, bu 
köprülerin ve sefillerin ve v11.purların 
biribirini düşündüğü, biribirini ça
ğırdığı !stanbula bakar kalırdmı.. 

Cami avlularında biç bir zaman 
yalnız kaJ..n:ıadım. Belki benim gibi 
ayni hisle dolu bir kaç insanı, bir ser
vinin veya bir çınarın veyahut da bir 
kubbe gölgesinin içine uzanmış bul
dum. Fakat bugün kendisine para ver 
diğim insana biribiri arkasına bir haf 
ta ve sonra muhtelif fasılalarla bir 
kış, bir yaz, orada rast geldim. Ve 
bana artık öyle geliyordu kl bir gün, 
hasretini uzaktan çekmeyi, ve kendi
disini senelerce görmeyip de gilnler
den sonra bir gün görmeyi özlediğim 
bu şehri terk etsem, senelerden son
ra döndüğüm azman onu gene orada 
bir kubbenin, bir servinin gölgesinde 
bulacağım sanırım. 

O kadar biribirimize alışmıştık. 

Arka üstil yatardı. Ellerini, dumanlı 
kumral saçlarının döküldüğü ense çu
kunına kenetlerdi. Gündüz yıldızları 
görür gibi, gök yüzünde düşünürdü. 

Kafası bir yahudinin kafası kadar 
ticari entrikalarla dolu idi. Şimdi ce
binde parası da vardı. Çalışmak isti
yordu. Yazdı. Bir karpuz sergisi aça
bilmek için projeler yapmakta idi. 
Cins karpuzlar rüyalarına giJiyordu. 
Fakat çalışmamak.. Ah çahşmamak .. 
Başlıyan yazın bütün güzelliğini gö
rebilmek için arzusu iradesi1e çarpış
mıyordu bile. Arzusu iradesini almış. 
birlik olmuşlar, dost olmuşl:ırdı. Be
raberdiler. Bütün gün ayrılmıyorlardı 
Yalnız rüyalarında biribirlerinden bir 
lahza ayrılıp tokatlaşıyor1ardı. 

Bir adım ötemizde kaymyan yaza 
knr~ı gölgenin ve bir orta zaman ru
tubetinin içine gömü1üp karpuz ser
gisinin projelerini yaptık. 

Tckrid~ğ karpuzlarını en arkaya 
dizeceğiz. Sağlamcı ve pazarlık etmi
ycn müşterilere onlardR.n.. ı:::.onra. ö
niine kocaman siyah karpuzlardan 
koyacağ1z. Bunlar kalın kabukludur 
\·e dnim:ı kırmızı çıkarlar. F~kat ça
bııcak kof cevizlere dönerler. Vodina 
kavunları en iyi cinstir. Kokuları 

t'h~mıfa d!'.'ği1; içindedir. B11 çitili. ü
,.ı>rlcri çentikli kokulu kavunlar yu
muşay1verirler; eziliverirler. Onları 

Yazan: Sait Faik 
çabuk sürmelidir. Ne bahasma olursa 
olsun onları elden çıkarmalıdır. Bir
denbire hararetlenir:. 

- Küçük bir çırak tutmalıyız, der
di. Çıraksız iş görülmez. Bıçkın bir 
çocuk buluruz, kapkara bir şey olur. 
En küçük bir pıtırdr, faraza bir kar
puzun olup olmadığını anlamak için 
üstü fiskelcndiği zaman çıkaa sesten 
bile uykusundan uyanan atik bir t:o
cuk bulmalıyız. Karpuz sergisinin bü
tün işi o cocuktadır. 

Yalnız böyle bir çırak bize d~ha 
iyi çalışmanın, dil dökmenin, geniş 

olmanın, iş bittikten sonra tUrkü ça
ğırıp cigara savurmanın lezzetini ve
rebilir. 

Ben - Yok derdim. Önce çıraksıı 
çalışmalıyız. Ona masraf ister. 

Gene birdenbire sözümü keser: 
- İstemez, derdi. Ben kendi ekme

ğimi onunla paylaşırım sana ne. Zi
yanı yok patron sen ol. Sen iki pay 
al ben bir pay. Bu bir pay çırakla ba
na yetişir. 

- PekftlA. 
Ertesi gün onu gene bir kubbenin 

altında elleri ensesinde arka üstil dü
şiinür bulurdum. 

- Çırak yarın hazır, derdi. 
Ağustosun öyle bir gününde idik 

ki yaprak oynamıyor. Çok berrak ve 
sıcak bir hava sesleri uzaklardan bize 
getiriyor. Ta Kuınkapı sahillerinde 
yıkanan insanları düştindürUyordu. 

- Haydi gidelim Kumkapıya, de
dim. Bir kenarda denize gireriz. 

- Ben sabahleyin gittim dedi. Sen 
istersen git bir banyo yap gel ben çı
rağı bekliyorum. 

- Paralar dedim. 
- Bitti mi, dedi. 
- Bende metelik yok. 

- Bana verdiğin para duruyor de-
di. Bu para bize yeter de :Jrtar bile. 
Ben Kumkapı sahlllne yolla.."\dmı. O 

arka üstü yattığı yerden sa~ tarafına 
döndü. Gözlerini kapadı. 

Ben bir minare gölgesinden güne
şe doğru adımlarımı ağırlaştırırken 

arkamdan bağırdı: 
- Hacı bey dedi. Yarın s'3bah altı 

buçukta Beyazıt havuzunun kenarın
da. ol. 

- Olur olur dedim. 
Saat ona doğru Süleymaniyenin 

avlusuna vardığım zaman kimsecik
ler yoktu. Bir adam güneşin altında 
soyunmuş çamaşırlarında bir şeyler 
arıyordu. Kocaman sakallı yüzünden 
umulmıyacak kadar genç bir vucudü 
vardı. o zannettim. Değildi. Akşama 
doğru idi. İkindi namazını kılmıştım. 
Ve sundurmanın önünde düşünmekle 
uyumak arası bir halde meltem çık

masını bekliyordum. Ter içinde gözük 
tü. Tıraş olmuştu. Siyah bir fanilD 
giymişti. 

- Niçin altı buçukta gelmedin? 
dedi. 

Ve beni uykumdan çekip alarak 
sürükledi. Karpuz sergisine vardığı

mız zaman güneş altında bu kadar 
hızlı yürümekten şakaklarım. zonklu
yor. Vi.icudüm çoktanberi akmamış 

bir terle yumuşamış kaşınıyordu. Pis 
bir hasırın üzerine kırk elli tane kar
puz dizilmişti. Küçük, hnkikaten du
man gibi kara saçlı tuhaf bir çocuk 
bu küçük karpuzların önünde haykı
rıyordu .. 

Son ka1 şu aşma garın 
akşam lJapzlıyor 

Büyük tavla müsabakamızm bitmesi 
için bir tek karşılaşma daha kalmıştır. 
Bu karşılaşma da son olarak Sirkecide, 
Melek kıraathanesi salonunda perşembe 
günü ak§amı yapılacak ve on dört oyu:u 
cunun dereceleri tesbit edilecektir. Şe
hir şampiyonluklarından süzülerek ka • 
lan on dört oyuncu arasında birinci ve 
ikincileri seçebilmek içi:ı bu oyuncuları 
biribirleri ile karşılaştırarak puvan ver
mekteyiz. Şimdiye kadar yapılan kar -
şılaşmalarda en ~ok puvan alan oyun • 
cular şunlardır: Bay Mehmet Halet 29 
puvan. Bay Ali Sırrı 29 puvan. Dilsiz 
ve sağır Bay Hüseyin Hakkı 27 pu • 
van, Bay Konyalı, 24 puva!'l. Bay Nu -
ri 23 puvan,, Bay Hafrz Cemil 20, Bav 
Cemil Aytaç 19 puvan almışlardır. 

Perşembe günü akşamı yapılacak son 
karşrlasmadan sonra en çok puvan alan 
İstanbul tavla şampiyonu seçilecektir. 
Puva!'lları biribirine müsavi olan oyur• 
cular arasında bir beş oyun daha yapı· 
!arak derece verilecektir. 

Orta Avrupada 
harekeli er 

(Ostyanı 1 incide) 

tifa ettikten sonra yeniden hükfımeti 
teşkil etmiş, fakat bu defa yeni kabi
neye başvekil muavini Starhemberg'i 
almamıştır. Bu hadise başvekil Şuşni
gin Mussolini'ye sadakat telgra
fı çekmesine rağmen Avusturya
da ltalyanm nüfuzunu hayli sars
mıştır. Sonra bu h!dise ile ge
çenlerde Avusturyaya seyahat yap
mış olan İngiliz nazın üs
ten Çemberlayn'm faaliyetleri arasın
da bir münasebet bulunduğunu iddia 
edeuleı dP. vardır. 

Bu vaziyete bakınca Habeşistan 

ilhakını Almanyaya tasdik ettirmek 
ve Orta Avrupa işlerinde bu memle
ketle anlaşmak için ltalyanır. sarf et
tiği gayret ve faaliyetin sebebi kolay
ca meydana çıkar. 

Ancak Hitler'in ltalyaya cevap 
vermezden evvel lngilterenin Berlin 
sefirile görüşmesinden anlaşılır ki 
bazılarının iddiası gibi Almanya Ha
beşistanın ilhakını tanımak ka
rarını vermiş değildir. Almanya 
bu vaziyetten kendi hesabına 
istifade edebilmek çaresını araş

tırmaktadır. Belki de Almanya 
İtalya ile anlaşmaktan ziyade İngil
tere ile anlaşmakta kendisi ic:in daha 
biivük menfaat bulacaktır. Onun için 
Fr~nsız gazeteleri "İtalyayı elimizden 
kaçrracağız. Bir lngiliz-Alm:rn uzlaş
ması karşısında kalacağız.,. diye telaş 
ve endişe eserleri göstermektedir. 

ASIM US 

. ·.".·Kurun··-., 
Türkiyenin_.: en· ucili 
ve ' en Ço)c·~ sablah 
" .. ~:/ gaz~tesidir ~ · · ·~·::t 
· KURUN'a ·_ abone. 
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- Çeyreğe .. Çeyreğe .. Elini mi================ 
kestin baba. Param olsa da ben de patanlardan ayırırdı. Bazan bir topa

tan kavununu eline alır. Ve bana döyesem. 

Karpuzların bazılarına nereden 
ner: 

düştüğü meçhul bir güneş vuruyor. - Bu bir başka cins topatan, der
Ve sokağın başından bir vantilatör- di. Bunu ayrı koyalım. Bu kıı:ıa daya
den eser gibi bir meltem esiyordu. nır. Kışın bile çürümez, yumuşamaz. İçi 

- Işte, dedi bizim sergi de böyle buz tutar. Kışın soba kenarında bunu 
olacak. Sonra indiğimiz yok::şu afır kesmek lazımdır. Tlık suya koymalı 
ağır çıktık. Ve kararan güne karşı bir ve bir müddet ılık suda kaldıktan son
karpuz eergisini düşündük. ra kesip yemelidir. Tadına doyum ol-

Bir karpuzun üzerine mumu y:ı- maz. Sonra her iş biter. Simsiyah kül
kardık. Mum kara ve kocaman kır- hanbey gömleğini çıkarır. Bir Yenica
puzun üstünde ağustos gecelarini sal- mi gömleği giyerdi. Ceketini serginin 
!ar dururdu. Çırağımız o gece küçük tahtasına çakılmış bir çividen alrr. 
hurda bir karpuzu kesmiş yemiş; son- Omuzlarına bırakır. 
ra, kocaman bir karpuza başını koy- - Hadi gidelim, derdi. Köprüden 
muş uyumuş olurdu. Arkadaşım hala biraz vapurları Pcyredelim. Hem ha
Tekirdağlari kara bencklcrden, kara va almış oluruz. 
benekleri alacalardan, vodinaları to- )ait Faik 

Bayati mealaatle 
Bulgar filmi Türk - Bulgar dostlu 

bozacak ntahiyette değilmiş 
"La Parol Bulgar" gazetesi "Ha-' 

yati menfaatler,, başlığı altında a§~ 
ğıdaki yazıyı yazıyor: 

Büyük şairimiz !va. Vazov'un bir 
çoban şiirinden alınmış olan Gra.mada 
filminin gösterilmesi bu filmin sahne 
vaziini, tstanbulda çıkan bir Tiirk ga
zetesinin acı tarizlerine uğratmıştır. 

Bu gazete, Türkler aleyhinde düşman 
lığı canlandıracak olan bu filmin gös
terilmesine müsaade ettiğinden dola· 
yı Bulgar resmi makamlarına da ayni 
tarizi yapmaktadır. 

Filmin senaryosu, Bulgaristanın 

kurtulmasından önceye ait saf bir 
köylii aşkına aittir. Filmde iki genç 
sevdalı görülüyor. Bunlar Türk ağa
larile birlikte gitmek yahut bu evlen
melerine muarız bulunan bir pederle 
bulunmak arasında mütereddittirler. 
Nihayet Ruslar geliyor, Bulgaristanı 
kurtarıyor ve oyun da evlenme VC' 

şarkılarla bitiyor. 

Türk refikimizin söylediği gibi bıı 
filmi, Türkiye ile Bulgaristan ara!'lın
daki iyi münasebetleri boz&.cak bir 

j :r Clkemizde 

Edirnede güzel 
bir şölen 

Saragiçı nusıre~indeki 
eğlenti 

Edirne, (özel aytarımızdan) - E
dirnedeki garp hudut alayı komutan • 
hğı ile jandarma okulu direktörlüğü 

birlikte Sarayiçi, mesiresinde güzel bir 
krr eğlentisi hazırlanuşlar, davetlilerini 
buraya toplıyarak kendilerine ve aile
lerine kahraman askerlerimizi::ı karava
..... ı ....... .a .. .... rı" ıcuzuı ... ı .. neıvdlot =sun· 

muşlardır. 

Saat 9 da başlıyan bu asker şöleni 

akşamın altısına kadar çok nezih bir 
neş'e içinde geçmiştir. 

Önce jandarma okulu öğrencilerile 

hudut alayı spor takımları Tuğbay 

Talatın ve silah arkadaşlarının önünde 
güzel bir geçit resmi yaparak durmuş
lar ve müteakiben herkes tarafından 

saygı ile dinle:ıen istiklal marşını söy • 
lem işlerdir. 

Marştan sonra 100 metrelik bir 
sür"at koşusu yapılmış, birinciliği jan • 
darma okulundan Yakup, ikinciliği Nf· 
zım, üçüncülüğü de hudut taburu erat
larmc'lan ihsan kaıı:anmıştır. 

1500 metrelik mukavemet koşusun
da birinciliği ja!'ldarma okulundan Ha • 
lit, iiknciliği hudut taburundan Zey • 
ne!, üçüncülüğü de jandarma okulun -
dan Osman almış ve müteakiben tey -
men Mehmet Çetinin hakemliği altın
da muhtelif boyda güreş müsabakaları 
yapılmıştır. Kahraman askerlerimiz ara 
smda gerçekten istidat, kuvvet ve ma • 
baret sahibi güreşçilerimiz sürekli al · 
kışlar toplamışlardır. 

öğle yemeğine sıra geldi~i zaman 
sert ve madeni bir ses keskin hir dal
ga halinde yayılarak Sarayiçini sarsmış. 
herkes ve bütün davetliler biribirlerine 

bakarak: 
- Karavana borusu çaldı .• 
Demi!}lerdir. 

mahiyette görmek kabil mi · 
zannetmiyorum .. 

İki memleketin iyi 
o kadar kuvvetli esaslara 
ki filme çekilmiş bir edebi 
ihlal edemez. Diğer taraft 
komşunun hayati menfaa 
zamandanberi derin bir dost 
da getirmiştir, ki zamanın 
ri bunun izlerini kaybedeme 
dostluk ve bu menfaatler Tü 
gar milletlerince inkişafla!' 

emin bir yol olan ciddi ve 
dostluk yolunda yürümiye d 
yor. 

KURUN - Bütün bu sö 
milletini tatmin edecek malı• 
ğildir. Gazetenin dediği gib · 
bir edebi eserden alınmış, es 
ait bir vak'a olduğunu kah 
b!le, Türklere karşı kalpleri 
ni silmemiş olan bir milletin 
gularmı yeniden canlandırac 
eserlerin oynatılmaması laz 
di. Bu, Bulgarların adetidir. 
alta milleti tahrik eder. 
tevile çalışırlar. 

Yaygarasız 
emekler 

(Beşincidcn de 

Selim Nüzhetin ikincı 

geçenlerde ortaya attığı 
yoğraf ya11 !ar hem tasni 
genişliği bakımından çok 
eserlerdir. Gazete ve kita 
lerinde ne verimli bir der 
dığını gördüğümüz bu y 
arkadaş, öyle sanırım, ki " 
yat,, ta kendisine en yaraı 
buldu. 

., 
nun bu yolunu dilediği ka 
nişletebilecek bir mahiyett 

Bir çok Alman "uzm 
nın kütüphanelerimizde h 
rıl çalıttıklarını gördüğü 

mumi kitabiyat,, için Je g 

lim Nüzhetten yeni t•e geni 

ler beklediğimizi söyle 
kendimizi alamıyacağız. 

S. Qez 

Talebemiz • 

( Vsty.1111 ı ınc 

dar gazetemiz yazı müdü 
gönderilmiş olmalıdır. 

Bu şerefli müsabakaya gö 
yazılardan beğenilenleri sıra 

rcdeceğiz ve gene sizin reyin 
racaat etmek suretile birinci 
!'luncuya kadar derece tayin 
ğiz. Derece alanlara der 
mütenasip hediyeler verece 
nuncudan ellinciye k<ıdar de 
}anların razılarınt da birinci 
nuncuya kadar derece almış 
ları!'l yazılarile b~raber, ya 
adla~ı ve fotoğraflarile bir ki 
refli bir kitap halinde cıkara 

Müsabaka kız ve erkek büt" 
h!:mİze açıktır. 

İfitirak için hiç bir külfete 
nacak değilsiniz. Yalnız, K 
okuyucusu olduğunuzu isbat 

Umumi müfettic•lik başmüşaviri Sar· 
'I' için, bugünden itibar~n j?'?.7<' 

ri Öney'le emniyet müşaviri Hullısi neşrbe başlanan "D.,imi t'k 
Devrimer, parti başkam İbrahim ı\kır- kuponu·nu biriktirmeniz kaficli 
cı. şa.rbay Şerif Akalın, komutan ve ................................................... __ 
kurmay subayla muhtelif rütbelerdeki if: Daim·ı oku, ucu kupo 
subaylarımız ve seçkin bir çok davet · i: 20 '"' 
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lilcr eşlerilc ve yavru arı e ır ı e kıt ~! ................................................ . 
kalırama::llar sofrasında yerlerini alanı 
bakır karavanalar içinde ikram edilen 
kuzu dolmalarını ve irmik helvalarım 

sonsuz bir kardeşlik ve silah arkadaşlı -
ğt samimiyeti icinde yemişlerdir. 

öğle yemeğinden sonra ak~ama ka -
dar muhtelif eğlencelerle neş'eler top • 
lıonmış ve çok güzel bir gün geçirilmiş

tir. 
Ulkilcll subaylarımız. şehrin uzakça 

bir semtinde bulunan zabitler m:thfeli 
ni Kateiçinln en güzel yerinde ve düne 
ı:~d~r C. H. Pe1rtisinln emrinde blılunan 
Sefkat vurdu binasına naklederek bu -

rasım süel bir gazi:ıo haline ifr 

mişlerdir. Ucuz fiyatlarla çay, 
her nevi meşrubat ve yemek sc 
yapılacak olan bu (Subay yurdu 
zamanda güzel bir pansiyon hal 
tirilmekte ve büyük salonu Bal 
vaşında şehit edilen değerli 

Rızanın biner lira değer taşıyan 
yük tablosile de tezyin edilme 
(Subay yurdu) haziranın birinci 
herkese açılmış ve §ehrin medeni 
timat ihtiyaçlarından l.ıirini kapa 
olacaktır • 



) itaretler 1 
Yunanistanda ıl ••• Uzaktan • • 
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--===-====ı Yakından . • • il 
ölümler 

' y....._. Miti 6ir""' rq isin
• 'eı-ıt .,. ·Mınmi7fllli politi· 

Sa altmda das ve spor ı 

IGezintiler 1 
Yaygarasız 
emekler 
K.itabiyat, bizim belki en as 

emek harcatlığumz bir bilgi yol.
dur. "Selçuk,, lardanberi zaman. 
lan tarayarak gelirsek, elimiz.de 
hu türlü e•erlerden ancalı bir 1c., 
tanecik kaldığım görürüz. Hele 
timdilri "bibliyoğrali jeneral., tar
zında hemen hemen hiç bir mii

- ~erinıl- 7'D"nl dlizine
,. ,...,. han leıqb.fd. 

H...aa 4'e1 .. 11aini:aı11ir• inaan
,.... pelı alnl erJironetliJJerl 8-
.... ......rainin dod Yananiafan-

'• "''"' ıelril diltlıat• laydıta. 
.\arafı, Yananidancla politilraa-
,__ .,. ....,hıırlann lcapuurı sa-
... ve rantama yülraelr polifileıı ,.,.,,erinin ralıana "°7rıP pi· 
•• 

llfr ....,,.,ehlin ..Wtlerata 
... .,. nurilmif Gllamlannın bir _,a hylııolllHl'lllaİ, 6illaw 
,..,.,.,. ineanlan tecrii6e, tlirqet, 
~ aibi mai79flerle olpn. 
ı.,,.n1ı1ı pıflanla plı lwaindir. 

Yancınütancla deolet otlamla
nnı 6ofalanntlan ..Aan öliim Jt. 
lıilıaıi, 6ia laer aliim lıarfuuwla 
oLlllfa aiW feuıir• NOhtla. 

Yumurtlamam, 
fakat •.• 

Parlate Pötl Pale Hl'slainl tans1m 
edenlerden biri olan mqhur ttalyan 

mtlnekkidl HUro Ojetti bir reuamm 

tabıl08unu tenkit etmlftl. Bundan cam 
ıılnlmq olan reaam münekkidi rörme
ye clttL Palı'nln ralm yapmadılma ki· 
naye olarak dedi ki: 

- Bir intanın reelmden bahıetme • 
ye ul&hiyeti olması için resim yapmau

m bilmeli lbımdır. 
Münekkit, omuzlan:u ıilkerek ce • 

vap verdi: 
- Ben böyle bir lüzuma kani deli • 

Um. Mesela hiç bir uman yumurtla • 

madılım halde bir omleti bir tavuktan 

daha iyi anlarım r 

Moskooa biivliqor 
• • • lloüoftda flmdlye kadar 10 tehir 

Bir l.ola aılaıraıan aliinıllılli, mmtakau mncut iken timdi 23 mm• 
...... LL :--• öliimü d:-

CIU' .. _.... ..,- taka tala olunmaktiadır. lıloüoYi ıeh· ....,-.ya, o ıekiltle mütaleaya rinln pttikçe blylmeainln icap ettir • 
.....,, 70lıfrır. Ba 6alnmdan Ya- dili bu Jeft1 idari tabinı, a,ni saman
--.,..,. sqiatrna daha derin da M'oakoftlllft on ydhk umumi imar 

....,_,,, alalıa drqans. pllru ile de ula l\U'ette alüadardır. 
Senelerin, tecrilbelerin, Wi

Weriıı siipiilılerle yefiftirdifi 6a Bu son bq yıl içinde M091covanm 
ieolet .ı.-arurın öliintii lıarp· nUfmu 1 milyona yakın fulalapuı ve 

.,,.,,,, Yananidcann elerrierini 1to- busOn S.CS40.500 klti>'i bulmuıtur. 

lıemmel nerimiz yoktur . 
On yedinci a.nn bozgun laaotr 

•• içinde nanl ;yetifebiltli.ğine fGf9 
hiım Katip Çelebi. bizde kitabi
yahn piri .ayılır. Batıtla "H 
Halile,, adile anılan) en büyüi 
alimler t«ralından ıalkqlanan 6rı 
adam, "Nice geceler ıem'a aö 
metlen .abaha kavuıaralı •.•• , kocc: 
•erini yaratmqh. On dört biıa 
kitap görmek, konularını anlaı
mak, y#zlerce bilgi bölümü hd,; 
lıanJ a izalalar yapmak bütün bir. 
ömrü yutacak kadar büyük iıla
Jentlir.. "Ke,lüzzunun,~ un wn-ı.: 
Je daha •onralan bafkalan da 1İi":. 
riüf_üler.. Rahmetli "Cevdet,. t 
aldığım bir müjdeye göre, bü~ 
alimlerimizden Hafız lnnail el 
eli ele bu uğurda göz nuru tlökme 
tedir. 

Son zamanlarda Selim Nüzla 
bu tek bafına kavranmaz İfİ, par.. 
çalıyarak yalnu bannalar ü 

,,,,.,.., ona taelli alacalı telı Sibergada geni ıelıirler "'Deniz altı klUbU,, btıylik bir ef- GördOftlııUz fotoğrafların yukan-
r.a. ~ oartlır: Yanan millr Slberyada aldden mm:ut pJalr bU- lence tertip ediyor. Bütün davetliler da sağ tarafta bulunanı insanın su 

.Je çalqmıya bafladı. Pek g 
YIJflnJanberi kitap merakana 
ramur, onu bütün lıiitiip 
lilrrUtlerini elde etıneie zorl 

ffnin 66vai !. ylmekte oldulu pw •Jl'IC8 yeni yeni bir Parla Phılninln sulan altında top- içinde bile BUSadığmJ, soldaki küçük 
Baı milletler fJtllidır lıl plui.. tehirler de kurulmakta" bunlar mil. lanecaklar ve su altmda yqamanm reeim bir biaiklet gezintlslni, aeağıda

Jefler Whtmelrfe lıulıançtırlar. temadl,en ıenltJemektedlrler. 192CS 11 • dametmenln, lpOr yapmanm kabil ki de au içinde bile nezaketle seli.m-

h. Ba .ayetle aiTGftıfı aah 
harcını biriktirmq oltla. G 
lnmılan kırk, kırk bet yıl ö 
bü;yülı lutaıla iki bama eaerl 
lihn.ti çıkartrlmqtı. H otta bi 

~~~~~~~~~~"~"4~·-o_~ __ u_~--~--~-~-~--·-----~-~ __ b_b_u_o_~_~ __ u_c_&_t_~_yo_r_. 
lir ,,.,.,elıette Bilim; lacialann ç1 bubaıı mevcuttu. Bustın lae ayni 
l-ı...Ju. Ôvle • .,,._rnlt;kf!;ller de __ ._._,., 1" ,.ı.ı,. ve 8 bil~ itçi kc:.•l 
'1Gnlir ltl; ıahft;yel yefiftinttMre .. ,.. .ar= 
flelatliarltll". YananUtan 6a eı.. B _ .. ,.

1
• wı-at. ..._ ...__, __ _ 

na merkezinde ftktlyle 1000 kitidcn 
fpta ntHn• nıey~qt dctflk~n 10 yıl için
de burada 110 bin nOfualuk Prokopl • 

yenk tehri dolmattur· Yalnız son d3rt 

711 içinde bu tehltde bina lnpatma 52 

milyon ruble urfolunmuıtur. thtiltl • 

den evvel burada 30 - 40 talebelik bir 

tek ınektep varken buıUn 30 bin tale • 
belik S2 mektep n mlteaddlt aan'at 
mektebi vardır. Ayni ıuretle Unde neh
ri üzerinde de 20 bin nUfulluk Baley 

ıehri dofmuıtur. 

tle tarih~i Murat beyin Je em 
vardır. Fakat~ pelı af ıqf 

lrtemlelıeflerdendir. Niihınma oe u __...er .... ,, ... uu-....,. uu,, .. • 

llıan male/rler içinde yetiıen mekteclir. M..ıa prbl 8iberya mmta· 
,.,..yetlerin N)'UUIG naaNn bamda Kumetsof JdSmOr madeni ha• • 

Jtolitiluqo .. çolı muar oeren 
.....,elıet Yanani•tandır. 

Yanan milleti 6a lıabllbeti 
ile - iri 6a lıabiliyetin azan sa
ltianltll" sarartan,. da prmif
llir - aayiatım .aratle telali · 

••• 
Satiri l!rt .... 

[ Gelenler, Gidenler 1 
~HRJMIZE GELEN 

ELÇiLER 
~da Cumurrelalmlse yeni kra· 

1ıa ltlmatnameaini •eren İngiliz btı)'ilk 
1JsW Bir Peni Loren dtln beraberin. 
de Mkreterlerden Bay Boker oldup 
~ Anbradan phrimbe ıelmittlr. 

B!lla bir müddet için Romaya sit • 
.ıt olan !taıyanm Ankara büyük elçi
li Bay ltarlo Oalll tekrar ıehriml.ıe 
Pbnlttlr. 

Anmada O.ur batkanmıua iti • 
-mameatnl •eren yeni Franaız btıyiik 
~Bay Poneo cuma gUnO tehrf.mlze 
dlıaecü Ye aflebi ihtimal doğruca Pa- • 
rlee ptecektlr. 

Bay PonlO tekrar Anbraya d8n • 
lleclen nvel Parlate 1ma bir mUddet 

~-
Afaç mecmuasını• 
talebeye bir sürprizi 

Ataç mecmuam, Ankarsda çıbr
dılı bbincl 1aymmdan altıncı .&ym
na kadar elinde kalan iadeleri param 
Olarak mektep talebesine dafıtacak· 
tır. Birinci layidan 8Jtmcı Bayıy& D• 
dar (Aiaç) 1 parasız almak latlyen 
lllektep talebMJnin • en qağl orta 
~ talebesi - pazar gUnUnden bq 
ka her cUn öfleden llODI'& Ankara cad 
d.'ade Reeit efendi hanında Ataç 
:--uuı idarehanesine gelmeei ve 
btJet "fan.kut g&stermesi Widir. 

11.ıeut, her 1ayıdan 200 kadar oldu
h toln lltiyeıılerln acele etmeleri 11-
lllndır. 

cı 
Doktor ç.ea... pı•nrı._ .......,. '-layor. A. 

........ ................. ---- W.çenin dıpa. • ..ı.ıt JOlua lltiMe ............ lliriWriDe siren 
llir ............. OJ91 lk WdetiJw. Kadmlann 
Pllalduı ııılqjilsin ........ ...,.., 

O-: 
- Bira ... 'w '9' ıllı aıcwlW 
Dire tınliP t•ID. oWaa toara: 
- Nesi._,.,__. .tip Ha8Ja ........ ............... 
oı,. 4l6tlacll. Çocıalr, - laıp111111a ..... .... 

....... ..,.. ........... ili ........... .... 
u,.,ias daldor ~ tere&lclit ...,_.., llarkta • 
.............. llaridonla Setimin Mil..,......: 

- N ..... lraWımw, ~ Klı8le 7ola 
Pı .. isin - .....,_, ... ........... lsııpaı .,.., 
i.çla bYn OD sin l•H ... lrararlqta 1 .. 1 mttu • 
.............. 11111 .. •tiJarlar ... ,... "711 • ____ .,.., 

Daktar ç.em., ..... ipriye ..... --
peripnbinn, ..,_ ............... ··~ .... 
branm •al m 4IJ9 imla ne.W ..._ udı, 
laıplJI tekiP laıpapnık ......,.. fnWı. 
-~Snim. ....,_••wl7a'I c' " .. "••ıı k• 

•cıı....,_ ... 
lıt+ta Çtıllır' ................... . 
- oı- illııf 1 ... 4eiilı ....... Wsletlllr mi? 
- a.ı.. ıııllo ...,._ siW, a kabin ...ı 

.... ~ ı•tlı ...... ...,... .... 
- ,.._ ._,, ,....1-th7Gl'I 
- He,.d ... lıı • , a •• JOla t4 ı••ı tlals· 

......................... laaydl ............. 

...,.ı 

• - .w Ollllr .-.ıtti. ç.ı... paça 
....... ~,....-- , ......... Wrpalzr 
... prip Wr maldtk ... tirli .,..ı ..... ttlrll ..,_ 
ler çdaarıı••ı • ..._ •• teY .a,ıa .... c1a: hbt ç.. 
tin., - eolE --- lklerlnl ............. . 

E.-k111er 1cafl1esl mlmfa waıp c;... ....._ 
clotrau.teme .. ~ ...., __ .,,.,... .......................... 

açılmıı olduluma hiMedip aevinmiıti; fakat artık 
ilhanla dolapnaum bot aönnemei• baflıyan annesine 
kart• ...._um 1m11 • ...,.k .. doktor Çelinen puatö • 
.... tatmlk teklinde Wr taktik takip ediyordu; o.an 
içindir ki Çetinmn ı. suintilerde bulunmMINl 
... ;wnjJet ••iJanha. BDaala beraber makaat lahd 
olap otel.t. ptald;ktaa IOIU'& derUl ~ .,.. 
nlmq ft ilham .,.P.. talqhmıtı. Selma Milti7adir. 
le ............ A'f'abt Ane Melek, ldnhk Wr söaiil 
..... olduiana na. ....... nqin Wr izdmç Wr. 
li~ Fuuk, 1-nb ...... , ... mde çahtaft Demir lür 
mada aidiYGl'larcb. Zilnammımm ıenç kanıı da v~·. 
nl Gündofda aileainia mahitinden. koca11DD1 mali 
t.lı Jizünden tauwnen aulcl•fAIDJ)'•cainu anlaym • 
ca hiv olnwua 5e'f'im cephesine ıeçerek sençlerin a. 
..._ bntmaiı terem etmİftİ; kn.r •e neı'ell ltir 
bç Wıriyelinin lll'Ulftde, henüz alrpmadıiı eıeiin 
istindea dl.....-~ .mm çıtbklar kopararak .. 
iki ,.,....,lllri iki aenç erkelin kollanna Ml'llanık 

Mllld 87Bİ amuda iki .....,. Wrden kucaimda r· 
di"" aiW1di. 

ihracat tüc:an Mel.met Halbt.par üzüm tica
Nline yeni Wr pazar ~ üure Avrupaya aitmiı. 
ti; haYa yollan idare meclisi ua11 Sahri Uçar, ıirkc. 
te ait hir İfİ pbnmk --.. bir kaç aündenberi An • 
brada llahma1orcha. Onan içindir ki Mia Kolet de 
otel arbclap Frav Zio++•nnanm arbama takıla • 
nk yeni afaldara açılmak üzere ümit " hulya ile bu 
mehtap ıesintiaine çıkmııb. Hüseyin Tok onunla )w • 

..... plmek iatemittİJ fakat biraz yüz bulmt, 
Wru da lmmllan utalmllı olacakb ki Mhumın JerİDe 
Giler Mü Kolet'le '-.ı..di. 1 

Daha eoma Ulbr w bafkalan.. -r-•TW11
-

Doktor Çetiner Wr aralık hiuetti ld farkına ftl'
macla Ulbrin Petinden ıilmeL1edir. önde ilerliJell 
.... lmm .,. ..... altında puıldıyan saçları dalp -
lana dalplana maklapJıor ... bnclill lııa dalplann 
aıbamclan .... ....,... ~ lmm aünl bqı, o -
mmlanmn ladine itim De lmnalmat lllft'atkirane 
Wr ıtatl)'I anclınıorclaı mlama tatlı lmnmlan 
--. Wtl,ar,. lıollar --...,., .... cılnwclan 

tlir. ' 
S. Gezgin 

aös oktJJan 'izsiler atailJ• doina 
rilmlide, kalçalar zengin. 

Doktor Çetiner, ıimdiye kadar kaç defa -
iü halde bu kızın bu derece süzel oldujunu -1 
lap da farketmemİf olmaıına tafb. 

Yolun bir dönemecinde barnuılar blribirine 
npmq, Ulkerin üıtünde bulunc1uiu etek bir u 
de lralmıtt Çetiner Miı ICA>let'le Ulkerin arama 
mqb; üçü biribirine sinniı gi1ııi oldular • 

Miı Kolet çıibldar kopararak baiırdı; O 
~için Çelinen tutundu; ıenç adam, dell

deUeri ıüzelliiini sözlerinden içine sindire ain 
M)'Nttiii vücudu kendi vücudunun yam hapnda 
tün 11cakbğı ve yumuıakbiıyla hissetti; ayaldana 
elan omuzlanna kadar bir yanım haftan llata ta 
mut zannetti; Ulkerin ricada ile yanyana selen ta 
nlı ucak ürpertiler içinde kalımıb; ayni 1ihza • • 
Wr tniyeıizlik ettiii aaıulmuın diye baJ'ftDID Y1I 
lumı çekip durdurmu1t Ulker ilerleyip pçmİf 
ltö,.Jece biribilerinclen kopar ıibi aynbnıılardı. 

Ulker arkasına dönerek: 

- Doktor, niçin bizimle beraber plmİJ'01"99; 
maz? 

Diye ıordu. Çetiner, bir yanında Ulker, öt. ,. 
.mnda Mia Kolet olduğu halde, bayvanlarm .,.... 
meufe ölçülü, konuıarak ilerlemeğe bafladılar. 

Güler, vaktile kendiıini hayli umutlandmmt 
Sabri Uçarla evlenme meaelesinin bir türlü hakilrillll 
olmayııı klll'ftanda ılnirleri hozularak. seçimsiz, ı. 
- duyplu, kıskanç bir kız olmuıta; hiç bir 
mamarumı ıönneie tahammül edemi1ordu; Çetiıi'. 
erin Miı Koletle ve Olkerle aamimi bir dostluk laa 
ftll içinde ilerlemekte olduklanm ıörünce ke ' 
hiç lliıiii olmadıiı halc!e daha fazlamu ıönneie 
yamımryarak ıinirlendi, öfke ne, onları arkada 
lap seçip gitti. 

Kafile dafılmııb; aanatolJ<mllUI sGze) k 
nu knnbp ela Çam liımnıu aaptıkJan zaman arb 
clatlannm yiiriiyflp uzaldafımı Ye ortada kend"I 
- llqka kimsenin kalınwımt olduiunu sördüler .. 

(Arkası 't'&r). 



Dün yapılan 
Şenlik 
talsilitı 
Bayrama üç bin 
talebe iştirak etti 

J imnastik şenliklerinin doku· 
z~ncusu dün sabah Taksim stad
yomunda yapılmıştu. Sabahleyin 
daha erkenden davetiyeli ve da· 
vetiyesiz binlerce halk caddeleri 
ve stadyomun önünü doldurmuş 
bulunuyordu. Kalabalığı önceden 
tahmin etmiş olan Beyoğlu emni
yet kısmı, bir karışıklığa meydan 
vermemek için abidenin etrafın

da olduğu gibi, caddelerde de 
tertibat almış, ıtadyomun içi ile 
halkın gireceği dq kapı ve tale
benin geçmesine mahsus kapılara 
memurlar ikame etmitti. Buna 
rağmen saat dokuz sularında Bey
oğlunun halk kesafeti o kadar 
fazlalaşmıştı ki sokaklarda inti
zamı temin etmek için yeniden 
memur getirtilmek zarureti baş 
göstermişti. 

Dün stadyom kapısı davetiyeli 
ve .davetiyesiz halle ile bir mahşer 
halini andırıyordu... Sadece 
küçük çocukların ~nliğe almmı
yacaklan daha evvelceden ilan e
dildiği için bu kalabalık arasında 
çocuk sesi ititilmiyor, yalnız ka
labalığa ve izdihama karıımıı ka· 
·dmlarm sesleri duyuluyordu. 

Saat ona doğru kap1mn önün
deki izdiham aı ~ık tahammül edi
lemiyecek kadar büyüktü. Bu a
rada davetiyeleri kontrol 
memurların yanında bir aralık 

methu'r güreşçimiz Çoban Mehmet 
de görülmü,, davetiyesiz içeri 
girmek istiyen halk için Çobanın 
kuvvetinden istif ad eye ha, vurul
muştur. Halk bir taraftan stad
yom kapısından içeri girmeğe ça
lıtırken, diğer taraftan tramvay
lar da kısmen Galatasaray lisesi
ne, kısmen doğvıdan doğruya 
stadyoma şenliğe ittirak edecek 
talebeleri taııyorlardı. 

Bütün mektepler evvela kendi 
mmtakalarmda toplanarak civar
larındaki tramvay istasyonların
dan evvelce hazırlanan tramvay· 
Iara binmişlerdir. Sayfiye mek
teplerinde bulunan talebekr de 
vapurla Karaköye çıkmışlar , 

oradan tramvaya hinmişlerdir. 0-
n•n için saat sekiz buçuktan iti
baren bütün tramvaylar şark~ söy
liy~n mektep talebeleri ile dolmuş 
bulunuyordu. Caddelere zaten 
bayraklar asıldığı için idman şen
likleri caddelerde hakiki bir bay
ram manzarası almış, havanın 
güneşli olmasından istifade eden 
halk ela sokaklara dökülmüştü. 

Saat onda da şenliğe iştirak e
decek mekteplerin talebeleri Tak
sim abidesinin etrafında toplan
mıya başlamışlar ve burada bir 
halka yaparak kültür direktörlü -
ğü ve muhtelif mektepler namına 
Cumuriyet abides!ne üç çelenk 
koymuşlardır. Bundan sonra bü
tün ta.le!>elcr stadyomda toplan
mış ve saat tam 10,30 da doku
zuncu jimnastik şenliğinin kısa bir 
nutukla açılmasından sonra saPll 

10,35 de §ehir bandosunun ÇC\ld1.l 
~ l k 1·1 . . 1 
gı rnz.rş a me tep ı erın geçıt res - ,.. 
mi haşbmıçhr. 

Kız talebeler bu geçitde beyaz 
ayakkabı, siyah çorap, siyah 
külot, beyaz gömlek giymişler, 

(Sonu Sa. 9 Sü. 1) 

e 

~ırürıüşler i 



!ürk milleti ayakta .. Kimseden korkmuyoruz!,, 
.-.~ -/ 19 Mayısın 

Ehemmiyeti 
Atatürk, önü

müzde bir zafer 
bayrağıdır 

Atatürkün Samsuna ayak bas
tığı günün yıl dönümü olmak mü
nasebetile Karadeniz liselerinda 
yetişenler kurumu dün Üniversite 
konferans salonunda bir tören 
yapmışlardır. 

Törene saat 17 de istiklal mar
şı ila başlanmış, daha sonra Pro
fesör Mahmut Esat Bozkurd kür
süye gelerek bugünün tarihi ehem
miyeti etrafında şunları söylemiı

tir: 
Bayanlar, baylar; 
30 Birinci teşrin 1918 de Mon· 

dros limanında bir kağıt imzalan· 
dı. Bu kağıdı düşman devletleri 
namına lngiliz amirali Miladrop, 
Osmanlı imparatorluğu namına 

da bahriye nazırı Rauf. hariciye 
mfüıteşarı Reşat Hikmet, erkanı 

harbiye kaymakamı Sadullah im
zaladılar. 

Tarih bunun için Mondros mü· 
tarekesi, dedi. Atatürk Mor,dro• 
mütarekesi için şunlar• söyledi: 

"- Bu mütarekeyi baştan ni
hayetine kadar tetkik ettikten son· 
ra bende hasıl olan kanaat şu ol
du: Osmanlı devleti bu mütare
ke ile kendisini kayıtsız şartsız 

teslim etmeğe muvafakat etmiş· 
tir . ., 

Bayanlar Baylar. 
Mondros mütarekesi ile Türk 

milletinin bileklerine kelepçe a
yaklarına buhaı vuruluyor. gözleri 
açık, bir kurban gibi sürüklene 
sürüklene aı·sıulusal mezbahaya 
götürülüyor. 

Fakat şimdi göreceksiniz: O, 
ö!miyecek ve bileklerindeki ke
lepçeyi, ayaklarındaki bırhaıyı 

biitün bir düşmanın. bütün bir 
düşman dünyasının başına vura 
vura kırıp dağıtacak, o başı kan· 
lı saçlanndo.n tuta tuta atacaktır.,, 

Bay Profesör, Mondl os müta
rekesine göre Türkiyenin durumu
nu ve düşmanın nasıl mağlup edil
diğini, gösterilen fedakarlıkları 
türlü misallerle anlattıktan sonra 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 

- Yangınlar içinde ayağa kalk
mış bir Türk milleti. bir Türk va
tanı bulunuyor. O kendisini bun· 
dan kurtaracak bir oğlunu bekli
yordu. 

O, 1919 )'tlında bugün S:ırr.su

na çıkh. Bu Samsuna çıkan Ata
tiirktü. 

O, Şair Faruk Nafizin anlottığı, 
o kızıl saçlı zafer kartall idi. Bü
tün b;r vatan evladı, onun kanat
ları altında toplanacak. zaferden 
zafere uçacaktı Sonra al bayrak 
yangınlar üstünde uçoC'aktı. Onu 
yakmak için bütün dünyanın yan
gınları sarsa da onu yakamn•a.crıh
h. Çiinkü o, bütün tarilı;n a'e
şinden kopmuş bir '>arçr.::-ından 

başka bir şey değildir 
Dünya tarihi bunu yakma!< ir:n 

" l.,ldfcn .qaırfrıyı -;r"lıirını:; 

'Jörduğunüz fotoQrat • rı 

Bugünhü sayımız.da gödi~· 

ğünüz jimnastik 'en!ihlerine ait 
i biitün fotoğraflar Ankara c::.d· ı 
1 desinde (BASIN l«JI U) tara-

1 fmdan ceki1m1ştir. 1 l ,,.,,. -
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Liseler için lmtlllaa 
KADER .. tallmataameıl 

ISTANBUL - 18. Opera mualldal Muhariri: Volter 
Liseler 'De orta okullar için lıazırlanan son 

talimatnameleri agnen neşredigorıız 

(pl&k), 19. Haberler, 19,115. Hafif mu- Çeviren : A. US 
.od ve çlgaıı mU8ildai (pl&k), 20. Halk 1 

~ 21~~~20~!~ctyo KADER m8flwır Vol,.,.'in ~lı la~yai .• 
Saat 22 den IODl'a Anadolu ajan- .asel liir aerJir. Frtııgg etlı6ı uc lilosolu 6a eıennı Şir-" 

- BCl§I clfiftkfı aayamuıclcl -

1 iNCi YE ! iNCi BINIFTA ! YIL 
KALANLAR 

Macide 4'1 - Lisenin birinci ve
,. ikinci smıfında okula devam ede. 
rek '" 81D&vlara girerek ild yıl Ust
Uste mnıt ceçmefe muvaffak olamı
yan talebeler, kendilerine bir belge 
verilerek lheden ~kanhrlar. Bu rL 
biler: 

a) Aym dnaten olan resmi olnıl. 
lara almmazlar. 

b) Husmd lleelerH 'bir 111 daha 
kaldıklan sınıfa dnam ederler ve 
,ahut bir okula devam ebıHblzln 

evlerinde hususi olarak çalışırlar. Bu 
talebeler den yılı sonunda KUltUr 
DirektirHlfftntln göstereceği resmt 
bir okulda, kaldıklan mnfm blitUn 
derslerinden ama• se~rmefe mee
hrdal'lar. Bu sma•da muvaffak o. 
Janlar resmi veya husul okulda tah. 
.mertne devam etmek hakkını kaza
nırlar, 

Madde 48 - Her hansl bir 811lıf. 
ta Usttlste iki yıl blmıt sayılmak 

~n, talebenin her Od yılda da oku
la devam etmft olması ve sınavlara 

glrmlf balanmur prttır. 

salı tecrii6ela yaph. F alıat mır 
oallalt olamadı. Çilnlrii lııa bir 
alevden batlta bir ıey defildir. 

Ermrum kongraincle biiyülı 
ilatilcilin programı lttnrrlandı. Si
ua lıongraj hana telırarlamalrtan 
ve bcw ilôuela yapnwılıfon bath 
bir ıey JefilJir.,, 

Bay Mahmut Esat, bundan eon

ra zaferin nasıl bzanıldıiJm, ttlr
IG m1ealler1e anlatmif •• 1&91erhie 
töylece son vermiftir: 

-Atatürk 6ıtilml&cle yün1yw, 
Jüımiyen, oe düpni~lt bir sa
la bayrağıJır. 

Bizim igin lııa bayrakla a,.ıa
miyacalr güçlük yolıtrır. Sunanla 
laer pçlülı yenilecektir. Banan 
önine ~lrmd idiyenlerin oay ha
pna! 

Atalilrk tal; Tilrlı milleti a
yalıtlltlar. Diinyaıla la~ lrimMden 
llorlmaryorm.,, 

Bay MaJimat Eaattan IODra 

Hukuk Faldllteei tefkilltı esasiye 
Profetlrft Bay Ali Fuat buıünün 
tef)dlltı eeaaiye bakvnmdan he· 
mini anlatmq, Karadeniz birlik 
bapanı da haıün için duyplan
m anlatarak lhlerlne IOD vermit· 
tir. 

tlECE EaLENCESI 
Cece 'birlik tarafmdan Park 

Otelblde güzel bir eflence tertip 
etlilmfttir. 

Birlik ualanndan biri 19 Ma-
118 tiaJdanda hir aöyleY Yermiı Ye 
tiqGnUa ehemmiyetini, nikillp 
tuilnlmlzdeki deferini heyecanla 
anlahnqbr. 

Sandan IODI'& Karadeniz oymı
lan, Karadeniz seyhefi "Har
manda seyheii,, OJIUUllDJt, halk 
ttlrlddmi liflenmit Ye muhtelif 
lllPIDU'&larla eallaba bdar çok el
lencell 1rir Yakit seçirilmlıtir. 

EllNONO HALKEVININ 
19 MAYIS SPOR GUNONO 

IWTLAJIASI 
Emln&ntl halkm spor kolu tarafın -

dan 19 Kaym spor myramı için buır -
1anan maçlar KaragOmrilk sahasında 11• 

at (15) den (19,30) a kadar yapılDUf -
tır. Halk &rafından bGyUk tezahOrat -
la brplanan spor milaabakalan heye • 
canlı ....... m. SoJroni Fethiye futboll 
tabufınt tarllfmdan yapılan maç 3-2 

ron. J'ethlrm kulUbn tarafmdan Jrua -
D'"' f'fll 

OÇUNCV SINIF'f' A KALANLAIC 11Dm guete1ere maUu8 havadia 11er- JilinJen ,_,,.lf ue bcı,uia da • .,. e Saıli af:ıından 6ir 6a,l~anı•D 
Madde '9 - Uc&acfl mutıa lllrla. vl8l verilecektir. mıqtur. V olter'in SaJi tanılından Stlllılı lailuiyai ipn Salt1111 

d defa ppılaa bltlnleme --•lanı.-------------.ı ya hitaben yaalnllf diye İfar•t et fili 111nam tadar: netlceeinde ,alnm bir dentıea Uftlil 
kal•lf olan talebeler en.I 111 U.,e 
dnam etaaler; •lteülp 1l1nl laad
ranında yalms illfiii bulandgp bir 

BORSA 
t•· •. eae 

demen sma.a alnurlar. B• mna•da = o "P,. J*D ...... ....._, ... 

reket1erden, IUDU bunu cekiltll..,-:J 

... -................ . 
maftffak olm91 •111..U lif• ea ull_~--~· ~n~·~..,.~~ .. !.!•~tll!_!llplian~~~·~· --il 
bet numara al•lf olmak prttır. Sı. 

Ey benim gösUmtbı nuru, kalbimin 
hicranı, ruhumun tMelliel .• Çoktanbe
rl sizin ayaldarmmn tilrabmJ &pmek· 
ten mahrum bulunuyorum. CUnldl alz 
artık yerde yllrOmllyonunuz. Ancak 
Iran halılan, yahut gW yapraklan n
Fıerinde gezlyoreunus. Ben ılze eski 
bir hakimin JUIDJI oldulu kltabm 
tercnm.lnl nnuyorum. Bu hakim bao 
ka ya~ blr lfi olmamak gibi bir 
bahtiyarlJia nail oldup için bu (Sa· 
dJk hlkl,.t) Dl JUllUI. Bu .... ki 
salılrde manam slbl ıörUDUr. Fakat 
blllkll çok derin manaJan nrdır. Çok 
rica ederim, bunu okuyunm ve dillil· 
nUnUz. Filhaklb lls henU. hayatını 
sm bahan içinde bulunuyor:1unuz; is
tediğiniz zevki buluyorsunuz; kendi· 
nts gUze11rinlz; gtlselllğilllzden bqka 
blr çok gtU.el vuıflarmız daha var 
herkes geliyor, Abahtan akpma ka 
dar lbl metedlyor. BlltUn bu sebep
lerden doalyı ıilin bu ttlrlil hlk&ye 
kahramanlarlle hiç bir mtlnuebetiniı 
yoktur. Bununla beraber aizln yüksek 
bir zekilm, ince bir zevkinls var. Her 
vakit ılzln usun lllrallı ve keçe ktlWı-
11 clervitlerden çok iyi dUtündUifuı~ 
gördüm. Siz J&hun emin ve mahrem1 

mvmnız. Hem kuvvetli, hem de 16-
tufk&rımm. LifU&tlerl tatdlr ederek 
mtlk&fat verlnin1z; ldmlıe1f' fenalık 
etmekten sevk •w•mnn. Elinizde 
her turHl tmklDlar '9Vken ne fenalık 
yapar, ne de kbnlenln fenalıfmı IÖY· 
lenılnlz. Sözün Jmuı lizin ruhunuı 
bana dalma gtbellJflnlz gibi l&f ve 
pUrllllUlı görtlndtt. Onun için bana öy
le plcll ili bu eaerln mtltaleuı ılze 
bqka ttlftll !li' ""lftaptllr ft1ii my&de 
mvk vereeektlr. Bu kitabın uh Yak· 
tile Alurlce yudmıpır. Bunu Arap-

den kendiaiııi uzak tutmakla 
bu tilrlil vesilelerle hiç ktmMrJlt 
hinde bir tek söz bile söyledijl 
miyordu. Sadık meehur ( 
birinci kitabım okuyarak fU 
öğrenmiftl: İnAnlarda taed 

n&Yda ma.affak 01&ım7an talebelere P A R A L A R 
bir belse verilerek okulla iJslleri ke
silir. 

Madde 50 - lllle I~ mut ta
lebealnden hulran 81d8 mMmada 
dönenler n yahut e;rlll bltlnlme 
sınamada birden fasla dente mu.af. 
fak olamıJ&Dlar, bir 111 daha un ta
lebe slbl Mn •mfa clevam ederek bi
tin aıu•lara sfrerler. 

Madde 51 - Soa muta Od 111 de. 
vam ebnl§ olanlardan e7Jtll bltlale. 
meBlnde yalnıs bir dentell llWl a
lanlar, ertem,.... hulraaında 1&1-
... bu denten ..... alınırlar. Bu 
81Davlarda en u bet •1118&1'& alarak 
mDaffak olanlara :u.e,ı bitirme dip. 
ıo .... verilir. Smavda ••ftffak o
ıuu,.nlara bir belse verilerek obl 
ile flsllerl k.otr. 

LiSE OURJNUJIC BINAVI 

Madde 5Z - LtM4ea bitirme dlıt
lomam abmf olaalardu Unlvenlte 
.. ,. batb ,.... obllara sldeelkle
rla •olpnlak diplomur,. almalan 
prtbr. 811 diploma olpnlak ..... 
mada mDaffak olanlara verilir. 

BiNAY N•UDB N• N• 
ZAMAN Y APILIR1 

il.adde il - oı,..ı.ır ..... her 
JI), lllrl laulru, dllerl eyl11de ol

-..111 w..~ 
Madde M - Talebeler, oJıunluk 

maavlanaı, taJ..ıllerbli bitirdikleri 

........ ,,.., 
•vtıua ılt.-
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1!8HAM 
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Jı.ede veya Kllttlr Bakanblnam 169-1._ ___________ ..,I 

tereeetı bir ok111da ,.parlar. 
81.NAV 'ICO•IB'FONU 

Madde 155 - Olpnlü 11n&Y1, •-ı~----..---.... --... 
nav yapılan Uee dlrektarlntla ve,. Tak • ç....-.. ........ 
Kllttlr Balwlbjmca ta:rla edilecek Vlm ll&Jıı 1 Mayıa 
bir atin anaretl altında ,apıbr. Ol. ____ _,.Sefer Sefer 

pa)ak ....... J&Pruk bere Bakan. Olll dal-.. 418 4.87 
bkp her den ..,. her ders ırapa OID ._ 19,14 19,IS 
1 in a .-LL bf ...... .... :J,44) 8 4{) ~ lpr atta m rcaaep a:yn rer Olle ..... 1110 1110 
komls7on tefkfl olanv. O denia "" DlllMll -- 16,()8 16.08 
ya ders ırapuu ltretmenl bu I~ ...._..... 19,14 19.15 
ldflllk ko•llJona afnr. Tatm ... 21.17 11.18 

Madde 58 - Sınav sininde bir :.._..... ~~ ~: 
enıel Jllsllnden 1111&.a 1eleml7en it- Tllm lrala lblerl H6 225 
retmen ve:ra mtbnentılerln yerine il. '----------------= 
se direktarll 11nn ılreeell ltret-

menlerl m•ar edeblllr. lwll lelı• 11, T-=:..~ 
HANGi DBRBLBRDBN BiNAY ~-Lil'Tıi fı C SU Bu akpm uat 

'TAP/LACA.Ol ..-n YI l'O 10.SO da 

111• ~~~ lkdde 5'1 - Llle o)pal* ...._ 
n Od aevldlrı 

1 - l'en kola olpalak mnaft (iL 
aenln fea kolundan llle:rl bitirme dl1t
ıo ... alq olanlara malulanu). 

2 - Llu ecleblyat olpnluk mnL 
YI (lllenln edebl;rat llolandu llle:rl !! ~; 
bitirme diplomur al•ıt olanlara -------------•! 
mahluatur). ... .. 1&11b, dlfer denlerln llD&V· 

l'ea kola olpnlak 8111an fU den lan laem 1Ullı ve hem ahlU olarak. 
snplanacla ,apdırı trr. 

1 - Tlrkp bir kompozls7oa. Madde to - Türkçe kompaı18;ro. 
1 - Bb'ulre. •• mnaftllın tam nota ondur. öteki 
a - l'ldk - Kimya. \ denlerln Ye)'& den ıruplanmn tam 
4 - Tabll79. notlan ourdır. 
Bdebf)'&t kola olpalak 1111&Y1 ı• Madde il - Ttlrk~• kom,....,.on 

den ınıplarındaa yapılır: mn&ftnda •avaffak olmaı u11lıuk 
1 - Tiril~ bir kompnilyoL ~in bu demin 11Unndu en aı <bet> 
2 

- Bdebl,at. almak IAlllBdır. Diler deıalırln M-

3 - Tarih • Colraf1a. ,.. den ıraplannm •n&YIDda muvaf. 
4 - PelHfe •• ı~ .. i;ral fak olm8f ayılmak ıp. IHıJU t1ınav. 
HMde 18 - Her den 11bnın ha- da• az (d8rt) abnmuı n yazılı 

liran 'fe eJIUI devrelerinde aplacak ve llzlU mnavda alınan notların ye
llN olsunlak sınavlannda fen kolL khanan en az (on) olması ıerektlr. 
nan rl;rasfye, fizik - klm:ra n tabi. Madde U - l'elMfe ve l~malyat 
iye: edebiyat kolunun da edebl,at, veya riyaziye sfbl rrup halinde ba. 
tarih - eotrafya ıruplarının olgun. lunan denlerln crup lclndekl her bir 
lak 8llUIYI 10ralannm ba ırapların &.nine ~ a7?1 not verllme;rt, •er 
hanıf k111111lanndan H~leeeli den den 11'11PU fpa 1alnrz bir not veri. 
yıbnın batında llln edlllr. Jlr. 

lladde • - Tlrkp U.poıt.J•J (Arkam ftl') 

çaya gevlrmlfler, tnugbeye wrmlfler 
Ba Araplann (Blnblrpce) ve (Binblr 
ıon> hlklyelerlnl yudıklarr IUD&D

da lmlf. Ulugbey bu <•dılr> hiklye
lfnl okumaktan çok hoeJamnrut, Bal· 
baki Sultan bınımlll' <Blnblr geee) 
ve (Btnblr gtln) hlklyelerlnl eever· 
lermft. Bunun için Ulugbey zevceleri· 
ne ••sts DUd oluyor da böyle uı1lu 
fuılm ve manam mısaJJardan rıevJı 
alıyonıunuz?,, dermit- Sultan hanım· 
lar ona: •1fte böyle uıllız ve mana
m olc1uklan için bu muaUan leViyo 
nas.,, diye cevap verlrlermit. Ben ıi
ziıı bu hanımlara aalA benzeınediğil" 1 

zl görmekle Jftlhar duyuyonmı. Su 
gerçekten benim ıödmde bir tnug 
beyrinls. BattA öyle Umlt fderlm ki 
eeumda hepli de blnbir poc. hlk&ye. 
lerlne bemi)'ell ve hakikatte onlar ka
c!J.r imana zevk vermlyen umumi ko-
nıwmaJarcWı yonıldufunus zaman 
bit an Bize akıl ve hikmetten bahset 
qıefe fll'l&t bulaca.tun. Eğer ıls (BU 
yük ltkenderl umanmda (Tbaleltrill 
oJaydmıs, yahut Sultan SlUeyman 
aınanmda (Seba krallçe8i > oluydı
nu herhalde bu krallar eeyahat ede
rek gelirler, sizi bulurlardı. Allshtarı 

nlyu ederim Jd ._vklnls bir gUn bo
IU.lmum, lbelltfbalz ebedi. l&&detl
niz nlhayetllz ollun. 

Sadi 

KADER 

Tek göz 

içi hava dolu bir balondur Jd ~ 
batınlmca bt1ytlk bir gilrWttı 
rak patlar. Sadık bilhaua ka 
aleyhinde IÖZ söylemez ve oaJlf 
rinde keyft tahakküm yapmak 
meseli. Kendisi llicenaptı. ( 
şöyle demiftlr: ''Yemek yedltiD 
köpeklere de yiyecek ver, tA ld 
IBll'Bm • ., Sadık bu IÖF.e bakıp dlı 
körlere lylllk etmekten k 
Bir fDMnm ne kadar uslu ve k .... 
maaı mUmktlruıe Sadık o kadal' 
ve klmildl. Çllnktl her vakit ad 
kAmil lnsanlan arar bulur, 
beraber yqardı. Sadık kendi 
nmda bilinebilen derecede fflik 
ni öğreıımiftl. Metafizikten de 
her devrinde malfım olan kadaJ1111e 
ni pek az bir teY garmu,ttı. ead 
manmm yeni felaefeleri hlllfnll 
rak 1enenin Uç yUz altm11 bel 
altı saat oldufwıu, gUnqin de 
içinde merkez bulundufunu bili 
Zamanmm llimi geçinen bar 
lar onun yanma gelirler, ·"'11

·

bakan bir vaziytUe ona: 
- GUnq kendi etrafında d 

Dönüyor diye inanmak devlete d 
olmaktır. Sene dahi on Ud aydJI'.., 

Dedikleri zaman Sadık 
dinler, ulA hiddet eseri o&bl'l'lll" d 

Sadık büytık blr llel'Vet l&bilıl
Bunun içın doaUan da çoktu. 
yerinde idi. Sevimli bir ~ 
Necip ve samimi kalpli bir 
Oyıe zannetti ki haiz oldup bu 
1&yeainde artık kendiai bahtl)lt 
billr. Semire hmdnde bir imla 
lanmittJ. Bu kum gUzelHlt, nere1' 
vetl itibarile Babllde blrlnci 
bir mevkii vardı. Sadık ntpnl.,.,,,. 
retten ballı idi. Semire dahi on• 
rln bir qkla eeviyordu. Artık 
cekleri gUn de yak1qmqtı. Bir 
iki nlpnlı Babll kal.ıntn bir b 
dan çıkarak Firat nehrinin iı 
pzinmete gitmltlerdl. Bu mada 
1ar ve kılıçlarla 1i1AhJanm11 Od 
Din kendilerine dolru yaklqtıiıDI 
dWer. Bunlar Babil htıkGmetl 
rmdan birinin yeğeni (Orcan) 111 
damlan idi. Nuırm dalkavuklal'I 
Orcan'i pek çok ıimartlllJtlardı. 
için Orcan Babilde kendiainl b 
yapabilir aanıyordu. (Orcuı) da 
dık) m haiz bulunduğu iyi m 
lerden bir tanesi bile yoktu. 
o bUAkla kendialnl daha o.ttın 
yordu. Herkesin de kendimll 
görmemesinden kızıyordu. Bu t.ftllllllf.a 

bk hlul arttıkça artmıfb. N 

Orcan Sadıkm gtlrıe1 nfeanlulllJ 
den aimata karar verm · ttl. Bu 
1&tla yolladıjı adamlar Semlre'Ji 
tuıar. Zorla götUrmek için 
tuylkler arumda zavalhyı 
lar. Bir halde Jd bu bnh ~ 
kaqıamda en m .. hametlis ka,..... 
rm bile kalbi mlardı. 

Zavallı mcatm ba Vlhfl ~ 
elleri arumda feryat ec1lyor, • 
imdat!., iMieri r&ldere kadar 
Uyordu: 

- Ah! Beni NVdJfbnclm -~ 
VaW!e Babllde kral Moabdar a- Diyordu. KendJslnl ihata .,_ lar! .. n :a 

manmda Sadık iamlacle bir pnc var- llteye ul& ehemmiyet 
dı Bu pao tab'an IJI bir JU'&tılllt& O l&dece MVgillal ve nlpnlm J 
olııuılda -..... ppt ~ lılr ~ dUllbııı,.,..ıa. Sodık'a pUncıe. ~ 
de g6rmilftl. SadJk ._ ... png ve llVlw.mt olanca kuvvettle m 
zenp olmuma ntmen lhttrularma dl10fdu. Bu nretle qlmu ft 
b&ldm olabWyordu. Bu pno Jdmleyi lmı da la.termit oluyordu. ..MI 
incltmlyordu. "'hn• baldı o14vlu ·- Nihayet ba mada Od kale ~ 
man1arda bile fnpnJarm sqıl clamal"-~ ,...lılmfftl. Banlarlll ~ 
1arma ba1mam&1a cUkbt ~yordu. dımDe nltanlı8uu sorla alıp ~ 
Babll laalla aramda mfttaha1ııe ~- latb'm valıtl ad•mlan bcıır.abllll"3• 
len m&11&111 IBllıı•, llsumm Jaa.. (.trlılll 'illi: 



~Ün yapılan 
Şenlik 
taısııatı 

(6 ıncı sayıfada.n devam) 

~rkek talebeler ise baştan aıağı 
e{az giyinmişlerdi. Balkonda 

te riıniz1n bir çok yüksek şahsi
Yetleri, mebuslar, İstanbul vali 
\'e belediye reisi Üstündağ müd
~eiuınumi Hikmet, aporcu

1 

Selim 
ırrı, kültür direktörü Tevfik, bir 

Çok kadın ve erkek mual!imler ha
ıll' bulunuyordu. Geçit resminde 
e'VVela kız mektepleri geçrr.iş ve 
teni''" d .ıge 1290 kadar kızla 171 O ka-
l a.r erkek iştirak etmiştir. Bun
ll?ın YekWıu üç bini bulmuştur. 

Dünkü dokuzuncu jimnastik 
tenliklerine kız mekteplerinden 
~;z Ö~etmen 120, Boğ~ziçi 960, 
lt'_en~o~ 90, lstanbul hsesi 120, 
~dıllı 120, Cumuriyet 120. E-
1'111'gi.n 30, Eyüp 60, Eminönü 
60, lıtanbul orta 60, Kadıköy 
ikinci orta 90, Kadıköy üçüncü 
Ô?ta.~O, Niıantaş 90, Selçuk 60, 

tkudar 60, Üsküdar muhtelit 
80, Üsküdar kız aanat60 kişi ola
rak ittirak etmiılerdir. 

Erkek mekteplerinden de Hay
darpaşa 120, Boğaziçi 60, Ga
la.ta.sa.ray 120, Harbiye 90, la
ta.n'bul lisesi 90, istiklal 90 t,ık 
30, Kabatat 150, Pertevniyal 90, 
Şitli Terakki 60, Vefa 90, Da
l'tıdp<'l.şa 30, Eyüp 60, G:\zi Os
lftanpaşa 60, Gelenbevi 60. ls
~nbul Sanat 90, Kadıköy birin· 
ti orta 60, Kadıköy üçüncü orta 
60, Kumkapı 60, Okullar güne
~i 30, Üsküdar muhtelit 90 talebe 
ile i~tirak etmiılerd~. 

Geçit resmi yirmi dakika ka
d&r ıürmü,, ve geçit biter bitmez 
l'rl~ktepler sahadaki yerlerini al-
1\\ıt1ardır. Bu sırada istiklal mar-

1 çalınmış ve bayrak merasimi ya· 
Pı flll§hr. 

Saat tam on birde de ilk olarak 
kızlar jimnastik hocası Bayan Mü· 
beccelin kumandası ile on beş da· 
kika. süren beden terbiyesi hare· 
lretini yapmışlardIT Klz talebe 
on be, dakika süren hareketlerde' 
bilhassa muvaffak olmuşlar ha
reketlerin intizamı ve birliğ: ba· 
lcınundan büyük bir takdir kazan
lllqlardır. 

Kızlardan sonra gene jimnas
tik hocalarından Bay Recainin 
lr;uına.ndaaı altında erkek talebe 
'rinni dakikalık bir hareket yap
lllıtlar ve hakikaten muvaffak ol
llıutlardır. 
'--·Er~ek talebelerin beden hare
~lennden sonra gene yürüyüş 
'1raıına dizi olunmuı ve saat 11 50 
~e dokuzuncu jimnastik şen1ikle· 
~ne nihayet verilmiştiT. 

* -
Manyati:r.ma, Spirti:r.ma. Fc:

kirizma ve ipnotizma profesörii 
ZATI SUNGUR 

HABER Gazetesinde 
Beyoğlunda Fransız tiyatro· 

IUnda bütün lstanbulu 11anat1-

l\tn lnıdretine inandıran 

Pr. Zati Sungur 
Sanatının inceliklerini bir iki 

IÜn içinde 

HABER 
Gazetesinde anlatma~a bağ· 

lıyacaktır. · 

Zati Sungurun anlatac:ıkları 
•alon eğlencelerini zevkle oku· 
Yaca. 

idman şenliklerinden 
, .. - .. 
2orunuş € 
.·. 
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·ı Paırasız Doktoır il 
ı: .ı 

1 
KURUN hekimleri mektupla soru- li 

1 ]anlara da cevap vereceklerd.ir il 
• ı: 
iı :: 

i
! KURUN okuyucularına yeni bir ıen mütehassısı Bay Ali Mahir film g ı 

humıtte bulunuyor: Parasu mua almak hususunda da hastaya azami n 
yene.. tenzilat yapacak ve her türlü kolay· H 

KURUN hekimleri İstanbul ve Üs- lığı gösterecektir. H 
1 küdar ve Kadıköy taraflarında hafta· RADYOLOJtK VE OPERATrK :~~: 
İ da birer giln KURUN okuyucularını y E 

:1 par-asız muayene etmeye hazırdırlar. MUA EN LER ':::;·:.:::. 

1 
Bundan istifade etmek için sadece Doktorlarımız taratından muay 

KURUN okuyucusu olmak ve neJ- yen eilnlerde yapılan muayenelerde :: 
rettiğimiz kuponları kesip biriktir- bazı radyolojik ve operatik mua :: 

~
•I mek kifidir. Yedi kupon bir defa mu- yenelere ihtiyaç hasıl olduğu gorili· l,iıııi. 

ayene için yetecektir. müı ve bu &ibi hastalardan 
Şitlideki Şifa Yurduna ve • 

MUAYENE YERLERi ı' 
ya Kadıköyündeo Moda cadduind" ı 

İltanbul için muayene yeri Kurun Röntken apartımanında Röntken mU.

1 
İli 

idarchanesidir.Okuyuculanmız, Anka 
tchassm Bayan Saadet Kamilin mua ra caddesinde Kurun idarehanesi ya· 
yenehanesine müracaat edeceklere a· :c 

1 

nında ''VAKiT" kütUphanesine mü· ı•ı 
zamt tenzilat ve teshilat göaterilmesı 

1 

racaatla biriktirdikleri kuponlardan kararla§tırılmıştır; ancak bunun t. i1 
yedisini gösterdikleri takdirde ken• :İ 

çin önce idarehanemize yedi kupon •• 
dilcrine bir vesika verilecek ve bu ve. ı: 

i getirmek 11e sağlık servisimizden i' 
sikayı alanlar pazartesi günleri öğ- bu müesseselere hitaben bir tezkere ;i 
leden sonra aaat 14 den yirmiye ka· •I 

almak Ulzımdır. ı·f:, dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi • Doktorlarımız i!tiyenledn tansı · 

yonuna da bakacaklas-ı gibi Belso · ~ 
ğukluğundan . kulak h;ıstahklarından 1 
şikiyetleri olanlann da temin edi • Jlı 
len mütehassıslar tarafından, aağlık •• 

:ı 

lstanbıı l l:düıci icra .Memttrlıt· r.;iiiii~iilliiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ğundaıı: l~!!!~!!!~~!!!!~!~!!!~!!~!!!!~!!!!!!!~~ Unkapanmda Papas oğlu Mustaıa 

Kıymeti Muvakkat 
Çelebi mahallesinde Cami sokağında 
eski 8 yeni 16 No. lu hanede mukim 
iken elyevrn ikametgahı meçhul Ki· muhamminesi teminatı 
gork kızı Mariçaya: Lira K. Lira K. 

Fatma ve Şahver ve Hacer ve İhsan 
Nesimi'nin İstanbul Asliye dördüncU 

254 25 19 7 

hukuk mahkemesinden 2367 No. lı ka· 
nuna tevfikan 14/61935 tarih ve 131 
numarnsiyle istihsal eylediği ilan ile 448 70 
uhdei tasarrufunuzda bulunnn lJnka
panında Papas oğlu Mustafa Çeleb 
mahallesinde Cami sokağında eski S 
yeni 16 No. lı hanenin mebni bulundu
ğu arsanın Kigork uhdesinde bulunan 
nısıf gedik hissefolinin dört sehim iti
bariyle birer sehim olarak namlarına ı 38 6(J 
kaydının tashihi hakkındaki iliın mev
kii icraya vazedi'erek 93611344 numa
rayı teşkil ve tarafınıza berayı tebliğ 
tastir kılman icra emri ikametgahı· 
nızın meçhul olması hasebiyle tebliğ 
edilememiş ve icra emrinin 20 gün 240 90 
müddetle ilanen tebliğine karar ve
rilmiş olduğundan bu milddet zarfın· 
da hilkmü bilriza infaz etmediğiniz 
veya icranın tehirine bir karar getir· 
mediğiniz tnknirde bermucib! hlikmU eG 14 
ilA.m mezkur hissenin mahk(ımu lehli· 
ma Fatma, Şahver, Hacer ve lhsal" 
Nesimi namına kayıtlarının tashihi 
zımnında muktazi muamelei kanuni· 
yeye devam edileceği malUmunuz ol
mak ve lcra emri tebliği makamına 
kaim olmak Uzere ililn olunur. 

883 99 

33 65 

10 40 

13 

6 46 

6ô 30 

No. sı D. No. sı 

Lira K. 
E. 35 
Y. 34 

E. 73 
Y. 24 

2 

2-4 

Y. 14 

E 3 5 
Y. 1 

1535 

1532 

831 

CG7 

14$1 

1J77 

Çengelköyünde 
dırım sokağınd•. 
lanın 1 / 2 hisse11• 

Anadolu k•"•i 
J • d P• t mur yerın e 
Cl\DCI f ırlDI deJfl 

· 1 
maruf kireç oe•• 
rnüştemilahnnı 5t 
hissesi. 

Kadıköyünde ı 

paıa mahallesinde~ 
dat cad.:Iesinde 

.. 1 
rülü bostanın 4:> 
hissesi. 

Anadoluhisarında (ı 
su caddC"sinde k"i 
hane arsasının 

his~esi. 

Kandili de Mer"' 
sokağında Taşlı l~ 
Demekle maruf uır 
nm 458 1440 his5t

5 

Kan~Jilli,.Je Kilise 50b 
ğmda evin 4 5 
sesı. 

ıervisimizin vereceği vesika muka· 
bilinde muayyen gUnlerde parasız 
muayeneleri de kararlaştmlmı§tır. 

:ı ~~~~~~~~~~~~~~~ n 
(V. No. 161021 

Yukıuıda bulunduk1 arı yerl •'e numi\r:ı 1 arı ve :-· ,ısl~r; ve kiYıı' 
hisseli vakıf yerler 31 gün ıııv 

MEKTUPLA DA SORABILtR. 
SiNiZ 

Mü4endis aranıyor 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

lnhisaf'lar İdaresi merkez ve mülhakat te,kilatında ~alııtırılmak 
üzere mühendis ve fen memuru alınacaktır. 

Mühendis: 
1 - Makine, maden ve Nafia mühendisi olmak üzere dokuz 

mühendis alınacaktır. 
2 - Taliplerin diplomalı mühendis olmaları. 
3 - Askerliklerini ifa etmit bulunmaları. 

4 - Memur olabilmek için lazım gelen evsaf ve vesaiki .. haiz bu
lunmaları §arttır. 

Fen memurları: 
1 - Nafia Fen mektebinden veya buna muı:.dil Avrupa fen m.ek

tebinden mezun olmak. 
2 - Askerliğini yapmıt bulunmak. 

3 - Asgari üç sene inşaat ve su itlerinde tecrübe görmüı olmak 
!arttır. 

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

Taliplerin nihayet 5 - 6 -- 936 tarihine kadar bir istida ve 
vesikaları ile birlikte bizzat, bu kat'iyen mümkün olamadığı takdir· ı 
de yazı ile Galata Ömer Ahit hanı iiçüncü katta inhisarlar Umum ı 
Müdürlüğü Hususi Kalem Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazım· 
dır. (~i:J) 

Beyoğlu 3 ihıcü Sulh l/ukuk Hd· I 
kimliğinden= 

Mahkemenin 93511376 numarasile 
Mehmet Numan tarafından Beyoğlun 
da Tc~vikiyede Çınar sokağında 12 
sayılı evde oturmakta iken hfılen ika· 
metgahı meçhul bulunan Ali İhsan 
oğlu Necdet aleyhine açrlan 280 lira 
alacak davasının duruşmasında dava· 
cı milddeasını "ahitle isbat edeceğini 
söylemi3 ve ~ahitlerin dinlenmesine 

ve gelmiyen dava edilene de bundan 
bahsile muameleli gıyap kararının 

20 gün fasıla i le füınen tebliğine ka
rar verilmiş \'C muhakemesi 18/6 1!>3G ı 
saat 10 a bırakılmrş oldı".ğundan iti- , 
razla işbu gün mahkemeye gelmediği 
takdirde vakıaları kabul etmiş sayıla- 1 

cağı muameleli gıyap kararı tebliğ ı 
nı:ı.l<amma kaim olmak üzere ilan olu-

1 
nur. 

(V. No. 16112) 

Hususi dersler 
Tecrilbell yaşlı eski bir muallim 

tarafından evlerde hesap, hendese, ce
bir dersi verilir. Adres: Beyazıt posta 
kutusu: 11 (V. No. 15330) 

M. F . .A. 

Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastanesi dahiliye 

müteha11111 
LAieli LQtüf apartımanı saat 4 • 7 eo 

kadar telefon: 22459 

feri ve teminat miktarları yazılı 

detle açık arttırmaya konulmuşh•r . ··r 
ihaleleri 25-5--93€ paı.arteJ günü S"at 15 de Kadıköt 1' 

1 
Kumlukda belediye arkasında \ı a~nflar Mijdtirl ii ğiinde yapılactl~ 
isteklilerin müracaatları. (2224 l 

Akhisar Urbaylığından: 
Akhisar elektirk fabrikası iht ~yacı için (65000) !i~re mctrf 

(816) litre vııkom (1088) litre dizel yağı (822 ) tane 220 25 ve 1 

tane 100 vatlık elektrik lambası 2490 sayılı kanun mucibince ~ 
25 - 5 - 936 pazartesi günü sal\l 15 de !1ale edilmek üzere \ 
ayrı ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarı lmıştır. lst~kliler A~ 
sar belediyesine müracaat etmeleri ilan olunur. (2552) 

ABONE ŞARTLAR/ YAZI VE YONETIM YERi: 

Memleketfm!zde 
Yab:ıııcı yerlere 

Yıllık 

700 
1860 

6 aylık 

'20 
72!) 

a aylık 
230 
,00 

Aylık 

110 
150 

Posta birllftne l 180 9~ 000 180 
ı;lrmlyen yerleref 

Türk1yen.Jıı ber posta merkezinde KURUN'a abone yuılır. 

KUMBARA 

·-·· 

lstanbııı, Ankara Caddesi , ı 'V AKl1 yurdu J 

Telefon 
pdare: 
l Yazı işleri: 

24370 
21418 

Telgraf adreal : KORUS lt!tanbUI 

Poata kutusu No 46 

.. 
o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

--
-- __ ,.,. 

.. ~ "/{(. .. -
,. 

'' ,,,,6 ~ - - . ,,Jlfı. ,, L~ /µ. 



Dev/et Demiryoliarı ve Limanları. işletme 
Um11n1 idaresi ilanları 

18 
~~&nınıen bedeli 34200 lira olan takriben 190 ton hurda bakır 

icara~ 1936 cuma günü aaat 15,30 da kapalı zarf uıulile An· 

8
da idare binaımda arttırmayakonulnıuıtur. 

lifi ~ !te airmek istiyenlerin 2566 liralık ıpuvakkat teminat ile tek· 
1ca:ın• Ye kanunun tayin ettiği veıikaları aynı pn ıaat 14,30 a 

&r Komisyon Reisliiine vermeleri lizımdır. 
• ~ler beheri 170 kunıp Ankara ve Haydarpafa veznele-

l'llade •tdnıaktadır. ( 2719) 

ik Eaqebir bestanesinin bir senelik ihtiyacı olan apfıda dm •• 
: darı ile muhammen bedelleri yuıb 4 IJ'UP yiyecek •• içecek 
l" - 8 - 936 cuma günü saat lSde Haydarpqada gar bmuı dahi· 
~deki 1 inci iıletme komiıyonu tarafmdan açık eksiltme ile •tm 

a 1~tır. Bu ite girmek iatiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat 
~natlan ve kanunun tayin ettiii veaikalarla birlikte eksiltme ıGnil 
-.une kadar komisyona müracaatlan lbrmdır. Bu ite ait fal'lna• 
llaeler Haydarpafada 1 inci iıletme komiayonunda ve Eakitehirde 
lfaatane operatörlüğünden paraıız olarak daiıtılmaktadır. (2747) 1 

Azami 

Grup 1 · Sade yalı 
Tuz 
Tel ıehriye 

(irmik) 
Pirinç Beypa. 
zan 
Makarna (Ça· 
pa) 

Pirinç unu 
(Çapa) 

miktar 
600 . 
350 
180 

800 

100 

200 

Kuru aofan 800 
Toz ıeker 900 
Keame ıeker 900 
Çay (1 inci 80 
nevi) 
Beyaz peynir 400 
(yaflı) 
Kuru fuulye 250· 
(Ayıe) 
Nohut (Kara- 100 
biıa) 
Amasya ham. 30 
yası 

Mercimek (ye- 50 
til) 
Domatea •I· 120 
'811 

Aapıt 

miktar 
300 Ks. 
175 ,, 
90 ,, 

400 ,, 

50 ,, 

100 ,, 

400 ,, 
450 ,, 
450 " 40 ,, 

200 ,. 
150 ,, 

IO .. 
ıs 

" 
20 ,, 

80 
" 

Limon 
Zeytin yalı 
Kahve (çe
kirdek) 

3500 adet t 750 adet 
60 Kı. 30 Kc. 
12 ,, 4 ,, 

Patates (aan)' 2500 ,, 

Kuru iizilm 150 ,, 
Kuru vitne 
Un (çift ıı
fır) 

100 .. 
21 .. 

UJOO ,, 

100 " 
'il n 

ıo ,, 

Muhammen 
v. K. Fi. 

K. s. 
71,00 
8,00 

25,00 

20,00 

24,00 

32,00 

9,SO 
26,00 
29,00 

800,00 

40,00 

11,00 

114,00 

120,00 

12,00 

I0,00 

8,00 
80,00 

10l,OO 

7,1 
I0,00 
31,00 
12,I 

Y umurla 6000 adet 1500 adet 1,1 
Muhammen bedeli 2440 lira 7Z kurut ve muvakbt teminatı .184 

Ur.cbr. 
Cı,ıp2· Ekmek 12000 Ks· 5000 ıc,. 10,5 

SATiE ,,_ ,uı;,... 
Yeni çıkb 

SEZAR . 

lltanbul- 1936 
(Mah&l!lftlen 
(bedeli 1280 
(lira aaıvak- Eler eakl çallann en tınltl tarihçile • 

rlnden Pltltark'm olup Haydar Rifat 

" 3 • Koywı -:ti __ :._ 7000 ,, 3500 .. ... 40, 

ıo 

(kat teminatı tarafmdan tercUme edilmiltirı 
(94,S liradır. 
(Muhammen l'latl 40 tarue 
('--cleli 

2800 
8atJi yeri: V AKIT ldlttlphaneal 

119 ı.tanbul - Telefon: 2'370 
'(lira, ...... ---------
~(kat telnlaab 
(210 ltra. 

ZAY! 
l.lm~ idarelinden aldJtım kap

tuıhk 18h8detnameml ayl ettim. Ye
n!ltnl alacaimıdan eıkllllnbı hWanü 
yoktur. 

• • 
2 ve_ 20 _ tcompr1m81ftC ambıla)larda 

bulunur.' 

Ambalaj ve komprimelerin 
Gzerlnde halisli~ln timsali 
olan EB markasını aray1nız. 

• 

,. 4 • Siit 

Yoiurt 
8000 ,, 2000 n 

6000 ,, . 2500 ,, ıs (Muhammen 
(Bedeli 1500 tlg kardsf mot6rü ~~~~~~~~~~ ...... -------
'(lira, mııyaJr . Beıaı Tevfık 
~kat teminatı ________ ev_. N_o_._ı_609_7> 
'(112 1/2 li· raıooca Xtııa11 H4WmZığınaen: 
'(radır. Yalovanm Samanlı köyünde otu- Bir metre murabbaına iki lira deier konulan Vefa J&Dl1D y 

nn Erzbıcanh Dursun tarafından Er· de Molla Hüsrev mahalleıinde Vefa caddesinde 19 uncu adada 
Muliammen bedeli (10,500) lira olan 300 ton h'urda dökme de· sin.canın Kernovik köyünde oturan ka· süz 84 metre murabbaı arıa alakadarları araımda satılmak ·· 

: 18 haziran 1936 pazartesi ıünii aaat 15,30 da kapalı zarf uıu· mı Ali km Fatma aleyhine ikame açık arttırmaya konulmuıtur. lsteldiıi bulunmadığından arttırma 
Anbrada idare binaamda satın -alınacaktır. eylediği bopnma ihtan davasmm ic- mayıs 936 pazartesi tarihine uzatılmııtır. Şartnamesi levazım 

Bu ite · k • • 1 • ( ra lalmmakta olan muhakemesinde: dürlüğünde görülür. Arttırmaya ıirmek iıtiyenler 12 lira 60 tekil .. ıırme ıstıyen enn 787,50) liralık muvakkat teminat ile M:tlddeaaleyhln oturdutu yeri belli 
q.1-~ennı ve kanunun tayin ettili vesikaları aynı tün aaat 14 30 a olmaman hasebiyle ili.nen yapılan ruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber yukar 

...., komiıyon Reiılifine vermeleri lbımdır. tebligata ra.Pıen mahkemeye gelme- yazılı günde saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (8) (27 

h~~H~~~~~~~~~~ff~~~~~~~~------------------------~ 
llJciarpq.da Teaellüm ve Sevk Müdürlüiünden dalıblmaktadır. oldufuııdan 25141936 tarihli celsei ılne gelmediğini beyan eylemiş ve ğundan muayyen günde gıyap k 

(2&52) muhakemede davacı tarafından ikame mahkemece bu husustan bah5ile müt- nna karşı cevap vermediği "9e 
olunan §8.hit mUddeaaleyhanm evlilik tehaz gıyap kararının ilanen tebliğine kemeye gelmediği takdirde aleyhin 

lahıbı: ASllrt US - VAKiT Matbauı Neıriyat Direkt!rll: Refik A. Sevengfr 
• 

blrll#inln tahmil ettlfl vazifeleri ifa karar verilerek muhakeme 25151936 kl vakıaları kabul etmiş addol 
etmemek maksadiyle müddeinin hane- pazartesi saat 10 a bırakılmış oldu- ğı mal6m olmak Uzere llıtn olunur, 



Dün 
';t 

y apııöıı ~örünüşle 

' 

Dün idman bayramından baıka bir çok spor hareketleri yapılmı7tır. Bu arada Taksim stadında Ga!atcuarayla Fenerbahçenin 8 fa 1·ımları 934 - J5 Jampiyonlrı.ğıı 
için kar§dCJ§mışlardır. iki takımda da birinci takımdan oyuncular oyllatılan bu maçtn Fenerbahçe 1 - O kazanmıştır. 

Tak.im stadında bundan bCJ§ka mıntaka birincilerine şimdiye kadar verilmemi§ olan mükafatları verilmıf; bi•il~let ve yelken yarqları yapılmııtır. 


