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ispanyada $iddetli 
harb ba$lad1, hUkO
met kuvvetleri baz1 
muvaffakiyet elde etti 
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Yunan ba~vekili kOmiinizme 1 

kar§I miicadele a~1yor 
Siyasi vaziyet iizerine naz1rlar istif a 
:etti. M. Metaksas bir kabine te§kil etti 

Selanikte bir~ok komiinist tevkif edildi, umumi grev 
te1ebbiisii neticesiz kald1, M. Metaksas1n beyanat1 

Trakyada bOyOk 
manevralar ba1lad1 
Mare~al Fevzi Cakmak 
ve kumandanlar bu 

sabah Alpulluya gittiler 
Trakya mancvralari Hayrebolu cl

varmda birinci ordu miifetti~i Orge
neral Fahreddin Altaym idaresinde 
ba~lam1~tir. Bir tarafm kumandas1-
m istanbul komutaru Korgeneral Ha
lis B1y1kday, diger tarafm kumanda
sm1 ikinci kolordu komutam Korge
neral Sabit Noyon ifa etmekted.ir. 

Bugiin Mare~l Fevzi ~akmak ile 
K.apatllan mebusan meclts blnua ildnci ordu mtif etti~i Orgeneral izzed-

Atina 6 - Yunanistanda tahaddi.ls led yapllnuft1r. din <;all~lar ve ii~iincii ordu miifet-
eden yeni slyas1 vaziyet iizerlne na- M. Zavi~anos b~ekll muavlnli~- t~ Orgencral Kaz1m Orbay ve erk!-
mlar, istifalanru b~eklle ve~ler- ne, maliyeye ve iktisat nezareti ve- m harbiye ikinci reisi Korgeneral As1m 
~. ~ekil, bu istifalan kabul et-. kllligme, amlral Rediadia mallye mil.s-1 Gilndiiz Alpliliuya harek.et eyle~ 
~ ve yenllerini tayin etmiftir. Y• te.f&rhima, general PapavaaiUu mr. lerdir. 
bl nazirlann kra1 huzurunda tablif- (Deftml I Ind saldfede) Yann da Milli mildafaa vekill gene-

$ark $1mendlferlerl lmtlyaz1 
hlikumete ge~iyor 

b iinlrii toplant1dan iki goriinib~: Yukanda Parlsten gelen delegeler, qailc!a 
l~da ekseriyetin temln edildlilni l0steren salihiyetnameler tetldk edlliyor 

(Yazis1 dord\incii sahifemimedir) 

- Merhaba E~refcigim, nas1lsm? .. 
\'er bakalun bir sigaral ..• 

- Vay bereketli olsun bayrm! .. Gar
son, baydan bana bir biral 

ral KAzlm Ozalpm hareket edece~ 
ifitilml~tir. --- - ---
Cim Londos geldi 

~j 

Cim Londos vapurdan ~Ikarken 

(Muharririmize beyanatl ikinci sa
hl!emizdedir.) 

Dilenci t ipleri: c4 - Realiatler!• 

' 
I ) 

\ ' 

- Aaaa, bu tramvay Fatihe git
mez mi? .. Gene mi yanh~ binmi~m? .. 
tlk istasyonda ineyim de b~kasma bi
neyim bari!. .• 

Bugdaylanm1za rag
bet fazla, Fransadan 
d a bugday almak ic;in 
mUracaatlar b a$lad1 

Tclefon: 24240 (ldare) - 24249 ( Tahrir) • 24248 ( Matbaa) • 20113 ( KliJe) 

Norve~liler milli tak1-
m1m1z1 4-0 nasd yendiler 

Ilk devrede tak1m1m1z f ena oynamadi 
fakat ikinci devrede ~orbaya dondii 

Sporculanm.izdan blr Jnsnu Berlinde Olimpiyad koyiinde 

Berlin (Hususi muhabirimizden) -
Mumzen stadmdayiz. Zilmriit gibi ye
~il bir saha .. saha 20,000 ki~i alabilir. 
Fakat ancak 3000 ki~i kadar seyirci 
var. 

Saat tam 17,30 da evvela Nirve~li
ler, arkadan bizimkiler ~1karak halkl 
selarnlad1Iar. 

Tilrk millt takuru: Cihad - HiisnO, 
Y~r - Repd, Lutfi, tbrahlm - Niya
zi, Said, Hakkl, Rebil, Fikret. 

Hakem: italyan Skarpi 
Yan hakemleri: M1s1rh Hafiz, Al

man Fink, oyuna Norvc~liler ba~lach. 
Forvetimizden ~n top kaleci Ciha
dm ellerinde kaldl. 5 dakika milddet
le Norve~lilerin hakimiyeti altmda 
devam eden oyun, soldan Fikret va
s1tasile yapt1guruz iki gilzel hiicumla 
seyrini degi~tirdi, fa1k1y~ bize ge~tl 

[Devami 4 ncii. sahifede] 

Butday ihracat1na 
yentden ba$land1 

Ilk partiler Almanya ve lsvi~reye 
sat1ld1, Fransada bugday istiyor 

Bir senedenberi inkltaa ug-
'rayan bugday ihracatma yeniden 
b~lanm1~tlr. ilk partner Almanya ve 
isvi~reye satll~tlr. Fransamn bug
day ihtiyacmm blr kISmlnl temin eden 
Cezair de bu sene mahsul ~ok bozul
mu~tur. Her yll mi.ihim miktarda bug
day ihra~ eden Cezair bu sene ithal!t 
yapmak mecburiyetindedir. Frans1zlar 
bu ihtiyac1 temin etmek i.izere Ti.irkiye 
Ziraat bankasile temasa giri~mi~ler ve 
eski mahsuldcn 6000 ton bu~day iste
m.lflcrdir. 

P'akat elde bu kadar ihracat yapacak 
eski bugday mevcud olmadlg-I igin 
Frans1zlarm teklifi kabul edilmemi~ 

ve yeni mahsul iizerinde go~illebile
cegt blldirilmi~tir. Bunun iizerine 
FranslZlann memleketimize gonder
dikleri miimessll ile banka arasmda 
temaslara giri~ilmi~tir. 

Yunanistan da bugday istemekte
dir. Qilnkii Cezairden iimidini kes~ 
tir. Dilnya bugday fiatleri 5 k~tan 

yiiksek oldugu ic;in vaziyet ihracat yap
maga miisait telakki ediliyor ve mah
suliimiiz, g~en senekinin iki misll ol-

- Armu~u b~1, armudun 
ka~? .• 

I mas1 dolayisile milyonlarca llrallk 
bugday ihrag edilecegi umuluyor. 

Bundan b~ka rnemleketimizde bui
day istihlakini arttirmaga ve rrusir 

sarfedllen mmtakalarda bugdaym ter
cih edilmesi i~in tedbir almaga ehem· 
miyet veriliyor. 

(Devanu 5 lnci sahifede) 

Me1hur 
Lorando - Tubini 

davasa 
Yiiz elll bin llrahk alacak nasll 

bir milyon sekiz yiiz bin liraya 
~1kt1? Hususi bir dava nas1l siya
si bir mesele oldu? 

Osmanll ve Frans1z devletleri 
arasmda siyasl rnilnasebetler na
stl kesildi? FrallSlz donanmasi 
nastl Midilliyl i~al etti? Yiiz elli 
bin llra yerine nasil yanm mil
yon lira verildi? 

Yanndan itibaren Saray ve Ba
b1ftllnin i~ yiizii sutunlannda oku
yunuz. 



Sahife 2 

Cim Londos 
diin geldi 

istanbulda bir Rus pehli
van1 ile kar§ila§acak 

istanbul festival heyeti tarafmdan 
davet cdilen Rus pehlivaru Kola K' a
riani dun sabah ekspresle, diinya eski 
serbest giire~ ~mpiyonu Cim Londos 
ta dim ak~am Romanya vapurile ~eh
rimize gelmi~lerdir. Bu iki ~ohretli peh
livan 9 agustos pazar giini.i ogleden 
sonra Taksim stadyumunda ~i.;ru;;e

ceklerdir. 
Cim Londosla beraber Yunanb Mak

sos da gelmi~tir. O da pazar giinii 
Taksimde Dinarl1 ile kaq1l~acakt1r. 

Cim Londos, tiknaz, esmcr yiizli.i bir 
pehlivandlr. Stltleti 87 kilodur. Kendi
si 40 y~m1 ~m1~t1r. 

Pazar gtinku rakibi Kola Kvariani 
ise dev ciisse bir kazaktlr. Ag1r1Igi 130 
kilodan fazladlr. Aradaki bu s1klet far
kI bak1mmdan Londosa galip gelmek 
18.zJmd1r. 

Maamafih Kvariani bundan iki yil 
evvel Atinada Cim Londosla kar~ll~
m1~ ve maglup olmul?tu. 

Binaenaleyh Rus kazagirun burada 
Londosla yapacagi mat;, bu magltibiye
tinin bir intikaIDI say1labilir. Burada 
bitaraf bir muhittc yap1lacak miisaba
ka, iki giire~ryiden hangisinin daha 
kuvvetli olacagm1 gosterccektir. 

Cim Londos kendisile gorU~en bir 
muharririmize dedi ki: 

- Gilzel memlekctinize geldigimden 
dolayi cidden memnunum. Halkm ba
na gosterdigi :lsan muhabbete de ~ok 
minnettar1m. Bunu gazetenize yaz
rnai11z1 c;ok rica ederim. 

- Eurada ~ok kalacak m1sm1z ve 
kac; mac; yapacakslillz? 

- istanbula hir ma~ ynpmak ic;in 
geldim. Bu ma~1m da Kvariani'ye 
kaq1 olacaktir. 

- i.kinci bir mat; yap~cak mlSlmz? 
- ~imdilik verilmi~ bir karanm 

yoktur. ilk mac;ta alacag1m netice
den sonra dilsilnUri.im. 

- Dinarll size yenilmedigini ve ha
kemin kendisine haks1zllk yaphgm1 id
dia ediyor. Buna kar~1 bir diyecC'~.niz 
var m1?. 

- Dinarh Mehmct t;;ok iyi bir gi.i
re~<;;idir. Hakemin bma tarafgirlik 
cttigini bilrniyorum. Bild.giro ve gor
dtigilm bir sey varsa o da hakem beni 
galip ilan ettigi zaman Dinarlmm Slr
tim yere getirmi~ oldugumdur. 

Londos vapurdan <;;1karken salon
da toplamm~ ohn birc;ok merakhlar 
tarafmdan hararetle alk1~lanm1~tir. 

Cezairde ltalgan 
iagyareleri 

l~Ierinde harp levaz1m1 
bulundugu tahakkuk etti 

Paris 6 (A.A.) - Havas ajruumm 
bildirdigine gore, Oran civannda mec
buren yere inen italyan tayyarC:'leri 
ha.kkmda yap1lan tahkikat neticC'.sin
de bu tayyarelrin bomba hari~, harp 
levazrm1 yiiklU olduklan ve maki:iah 
Wfenklerinde kur~tm bulundugu tes
bit edilmil?tir. 

Krali~e Vilhelmin tahttan 
~eki!miyor 

Amsterdam 6 (A.A.) - Krali<;;c Wil
helmin saltanattan feragati ve pren
ses Juliana ile isvec; prenslerinden 
Charlesin ni~anlanacaklarma milteal
lik olan haberler tekzip edilmektedir. 

Filistin araplarile mOzakere 
netices:z kald1 

Kudiis 6 (A.A.) - Yilksek Arab ko
mitesi azasmdan birine gore Filistin 
sulhil meselesine aid olan ve Emir Ab
dullah tara!mdan Ammanda tertip 
edilmi~ bulunan miizakereler hi~bir 
nctice vermemi~tir. 

Milletler cemiyeti eylul 
toplant1sm1 BrOkselde 

yapmasr muhtemel 
Paris 6 (Ak~am) - Milletler cernf .. 

yeti konsey ve asamblesi eyliil top-; 
lant1s1m Bri.ikselde yaomas1 muhte
meldir. 

( Ba Sabahki Telgrafiar ) 
• yen1 muharebeler lspanyada 

--~------------~-------------
As i I er Fastan 5000 asker getirdiler, hiikiimet kuvvetleri 

baz1 muvaffakiyetler elde etti 
Paris 6 - Madridden gelen haberle

re gore hi.ikfunet lruvvetleri miihim ba· 
ZI muvaffaklyetler elde etmi~tir. Sa
ragosa elektrik kuvveti veren fabrika
run bulundugu Sanago hiikumetin e-

line ge9ffii~tir. Asilerin buras1m geri 
almak te~ebbi.isle1i akim kalrm~tir. 

Saragostan ~lkan 2700 ki~ilik bir asi 
kol hezimete ugrarm~ ,1300 esir, 20 
mitralyoz, 15 top b1ralam~tlr. ikinci 

Particle toplant1 
Bugiin umumi idare 

heyeti ~ehrimizde 
toplanacak 

Cumhuriyet Halk Partisi genyon 
lrurulu (umumi idare heyeti) bugiin 
~ehrimizde toplanacaktir. 

ic;timaa parti genel sekreteri dahili
ye vekili B. f?tikril Kaya riyasct cdc
ccktir. 

Genyon kuruld~ bu seneki parti 
kongreleri haz1rhklan gori.i~illecektir. 

Parti kongrelerinc cyltll ba~mda 
b~lanacaktir. Bu sene vilayet kon
greleri de toplanacaktir. 

Maarif vekili 15 agustosta 
gelecek 

Ankara 6 (Telefon) -Maarif vekili 
B. Saffet Arlkan bir mi.iddet daha bu
rada kalacak ve 15 agustosta Istanbula 
gidecektir. 

lplik buhran1 
Pamuk ip igi fabrikator

leri Ankaraya gittiler 
Ankara 6 (Telefonla) - istanbul, 

Adana ve Ege mmtakalanndaki pa
muk ipligi fabrikatorleri, iktisad ve
kaletinin davetile ~hrimize geldiler ve 
sanayi umum miidtirltigUnde, umum 
mtidilr R~adm b~kanllgmda bir top
lantl yaptilar. Goril!?melere de -
vam edile<:eklir. Fiatler veka.Iet ta
rafmdan daimi surette kontrol edildigi, 
pamuk fiatlerinin temevvticii de takip 
edildigi cihetle, toplanbrun sonunda 
muhtelif numarada iplikler i<;;in yeni 
fiatler tesbit edilecegi anla.;nlrnaktadrr. 

Bundan b~ka. piyasadaki iplik buh
ram ile fabrika sa~ fiati vekaletc;e tes
bit edilmi~ olan ipliklerin mutavass1t
lar elile daha pahahya sattmlmama
s1 meseleleri de gorii~iilecektir. 

lhracat tacirlerinin 
ruhsatnamesi 

Ankara 6 (Telefon)- Ticarette tag
U¢nin meni hakkmdald kanun mer
~i~in meni hakkmdaki kanun mer- , 
satnamelerini ticaret odas1 vas1tasile 
iktisad vekaletine gondermege b~la
m1l?lardir. Ruhsatnameler vekalett;;e 
tetkik ediliyor. 

Kanunun rneriyete girmesinden i
tibaren alb ay zarfmda kanunun ic;
tedigi ~arUan haiz olanlara ihracat 
taciri vesikas1 verilccektir. Vesika ala
IDiyanlar tJ,~rinisaniden itibaren ihra
cat tacirligi yapam1yacaklardlr. 

Ankara hukukunda tahsil 
mOddeti 

Ankara 6 (Telefon) - istanh'1lda 
hukuk fakiiltesinde tedrisatm dor~ se
neye <;;J.kanlmas1 iizerine Adliye vcka
letine bagh Ankara hukukunu1_ da 
dort seneye c;;1karll1p ~1kar1Jm1yacagt
m Adliye mi.iste~ar1 B. Hasandan sor
dum. Miistel?ar, heni.iz boyle bir ";'~: ol
madlg1m, ancak Adliye vekili istanbul
dan Ankarya doni.ince bunun me, LUU 

bahis olacagm1 soyledi. 

Karakoyde yang1 n 
Diin geceyans1 Karakoyde Havyar 

han1 i<;;inde terzi Nazaretin dtikkarun
dan yangm t;;1km1~tir. 

Bu dilkk:Anla yanmda bulunan bir 
komisyoncuya ait yaz1hane klsmen 
yand1ktan sonra yangm sondiiriil
milstiir. 

bir kol da 70 esir, 3 top, ~ok miktarda 
miihimmat bir~t1r. 

Diger taraftan asiler Fastan 5000 as
ker getirmi~lerd.ir. Bunlar cenuptaki 
harp mmtaklanna gonderilmi~lerdir. 

Madrid 6 - Yiyecek yoksuzlugu his
sed.iliyor. Ahali ve milislere vesika ile 
yiyecek veriliyor. 

Paris 6 - Asiler Bilbao ve Tulozayi 
ele get;irmege ~alI.\)1yorlar. ~imal mm
takasmda ~iddetli muharebeler oluyor. 

IMali siyasetimizinl 
esash hedefleri 

Vas1tas1z vergilerde esas
lar birle~tirilecek yeni 
paralarda <;anakkale 

resmi bulunacak 
Ankara 6 - Maliye vekili B. Fund 

Agrnh ~u beyanatta bulunmu~tur; 
- Varidatm fazlala~masm1 vergi

leri artt1rmakta degil, her hangi mat
rahm inki.§afma edecegimiz yardlm
dan dolay1 hasll olacak fazlallkta an
yoruz, prensip ve hedef budur. 

Kazan<; ve muamele vergilerinde 
yap1lacak degi~ikliklcre ait iki kanun 
proejsi Millet meclisindedir. 
Kazan~ projesi gezginci saticllar

la baz1 i~t;;ilerin vcrgi nisbetlerini ha
fifletiyor, bazi mi.iesseseleri tazyik 
eden kay1tlan kaldmyor. 

Vas1tas1z vergilerdeki esash hii
kumleri birle~tirmek ic;in de bir ka
nun projesi hazirhyoruz. Yani vergi 
kanunlarmda ayn ayn milruru za
man, teblig ve itiraz ~ekillerini bu ka
nunla birle~tirecegiz. Tahsili emval 
kanunu da eski oldugundan ye
ni bir kanun projesi hazrrhyoruz. 

Evrak1 nakdiyenin tab'1 ve tebdili 
i~i Merkez bankasma aittir. Banka 
bu i~le me1?guldtir. Zanediyorum 
ki banka bu i~i birdcn degil, tedrici 
olarak yapacakbr. Yeni paralardan 
birinde her halde <;anakkale bogazi
nm canh bir resmi bulunacaktir. 

lsoanyol veliahlz 
geri ~evrildi 

A 

Asiler muzaffer olurlarsa 
general Mola diktator 

olmak istiyor 
Burgos 6 (A.A.) - Havas ajansmm 

hususi muhabirinin bildirdigine gore, 
Frans1z hududunu get;;erek Burgosa 
gelen ve Guodarrama cephesi asileri 
ile beraber muharebeye ~tirak etmek 
istiyen sab1k veliaht don Juant gene
ral Molanm emri i.izerine tekrar hu
duda sevkedilmi~tir. 

Asi mahafilin tahminine gore, asi
lerin muzafferiyeti takdirinde kralllgm 
yeniden teessilsU miimkiln olam1ya
cakt1r. Daha ziyade general Molanm 
birinci planda bir rol oymyacag1 bir 
askeri diktat6rlilk kurulmas1 mevzuu 
bahistir. 

Eski tulumbac1lar 
ltfaiyenin yildoniimiinde 
dort tulumba kald1rdacak 

istanbul itfaiyesi, get;;en sene oldu
gu gibi bu sene de bir yll doni.imil me
rasimi yapmaga karar vernli~tir. 

Agustosun yirmi ikisinde yapllacak 
olan itfaiye gilnti. merasiminde eski 
Mevlevihanekap1, Kad1rga, Kara
gilmriik, Eyiipsultan tulumbalan ve 

. eski tulumbacllar eski klyafetlerile me
rasime i~tirak edeceklerdir. 

Ankara - Izmir hava postalari 
izmir 6 (Telefon) - Ankara - izmir 

arasmda muntazam hava postalan se
ferine 15 agustostan itibaren ba~Ia
nacakt1r. 

2000 Asi ES1R 
Madrid 6 (A.A.) - Htiktlmetc;i ma

hafilden ogrenildigme gore, Katalan-

lar, Oragonda bir asi asker kolunu c;e
virmi~ler ve iki bin ki~i esir alm1~lar

dlr. Bu esirler, cumhuriyet hiikfuneti 
ic;in harbetmek talebinde bulunmu~
lardrr. 

(ispanya vekayiine aid diger haber
ler 4 ii.ncii. sahifemizdedir.) 

Iskan i§leri 
S1hhiye vekili tetkik 

seyahatine ~1kb 

Ankara 6 (Telefon) - Slhhiyc ve
kili B. Refik Saydam orta Anadoluda
ki iskan i~lerini ve muhacirlerin. va
ziyetini tedkik it;;in bu a~am Yoz5ada 
hareket etmi~tir. 

S1hhiye vekili yirrni gun siirecek bu 
tedklk seyahatinde Amasya, N?gde, 
Tokat, Kayseri ve Konyaya ue;raya
caktir. 

iskan umum mildiiril B. Cevdet, b~ 
miifetti~ B. Fuad vekile refakat etmek
tedir. 

iki temyiz azas1 tekaat edildi 
Ankara 6 (Telefon) - Temyiz mah

kemesi azalarmdan B. Tahir ile B. 
S1dkl 65 ya~lanm doldurdugundan 
tekai.ide sevkedilmi~lerdir. 

Yavuz z1rhl1s1 
lzmire gitti, balk co§kun 

tezahiirat yap1yor 
fzmir 6 (Telefon) - B~ta Yavuz 

zuhlnmz oldugu halde dart torbito 
muhribi, dort denizalti gemisi ve ii<; 
hi.icum ·botu ile iki gambut bugiin li
mamrmza geldi. Halk co~kun tezahil
rat yap1yor. 

Ogrendigime gore, Yavuz ay sonu
na kadar Adalar ve Akdenizde kala
caktlr. 

lspanya elcisi ve ba~ 
konsolsu istifa etti 

Ankaradaki ispanya sef iri M. Be
gonya lie ispanyanm istanbul b~ 
konsolosu M. Palausiya Madrid hillru
metine sadakat beyan etmek isteme
diklerinden vazif elerinden istifa et
mi~erdir. 

Adliye vekili GolcOk yaylasanda 
bir ay istirahat edecek 

tzmir 6 (Telefon) - - Adliye ve
kili B. ~tikrti Saracoglu buraya geldi 
ve bir ay istirahat etmek ilzere Boz
dagda Golciik yaylasma hareket etti. 

Manisa havalisinde 500 ~uval 
OzOm hasara ugrad1 

Izmir 6 (Telefon) - Salihli, Tur
gutlu ve Manisa havalisinde ii.ziirn 
mmtakalarmda yagmurlardan sergi
lerdeki 500 ~uval ilziim zarara ugra
rm~tir. 

Fransadan Sovyet Rusyaya 
bir tayyare heyeti gidiyor 
Paris 6 (A.A.) - Meclis havac1bk 

enciimeni azasmda sckiz mebus, tayya
reci mebus Bossoutrot'unun ba~kan
llgmda Sovyet birligine gideceklerd.ir. 
Bu heyet, Sovyetler birliginde tayya
recilik alarundaki terakkileri tetkik 
eyliyecektir. -----
Fenerler idaresile mozakere 

durdu 
Ankara 6 (Telefon) - Fenerk1 ica

resinin satin almmas1 etrafmda Maliye 
vekB.letile ~irket miimessilleri arasm
da cereyan eden miizakereler bazi ih
tilaflar yiizilnden neticelenememi~ ve 
miizakereler durm~tur. 

Ogrendigime gore, Maliye vekfileti 
Ue ~irket arasmdaki ihtilafm halli i<.:in 
adliye vekili B. ~i.ikrii Sara~oglu ha
lrPTTI h1vin PrlilPl'Pkt.ir 
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3 gOre,te kazand1k 
4 giire,te yenildik 
Y elkencilerimiz ve kad1n 
eskrimcilerimiz tasfiyeye 

ugradilar 
Berlin 6 (Ak~am) - Bugiln Greko

rumen giire~ mtisabakalanna ba~lan
nu~ ve taknmrmz tam kadrosile i~i
rak etmi~tir. Yedi milsabakadan i.i~il
nii kazand1k, dordiinde kaybettik. 
Neticeler ~lardlr: 

56 kiloda kii<;i.ik Hiiseyin, Finlandi
yah ile giire~mi~, say1 hesabile yenil
m.i~tir. 

61 kiloda Ya~ar, Danirnarkah ile 
kar~la~t1. Giire~ esnasmda Danimar
kalmm kaburga kemikleri klnld1gm
dan abandone etti ve Ya~ar galib ilan 
edildi. 

66 kiloda Saim, Bel~ikah ile kar~1-
la~ti. Saim fevkalade bir teknik He 
gilre~rck rakibini bir i;;ok defalar 
kopriiye getirmege muvaffak oldu ve 
sayi hesabile galib geldi. 

72 kiloda Nuri, <;ekoslovakyall ile 
gi.ire~ti ve puv:m hesabile maglup ol
du. 

79 kiloda Adnan da Mls1rl1ya sayi 
hesabile yenildi. 

87 kiloda bilytik Mustafa i;;ok kuv
vetli bir rakib olan Macar ile gtire~i. 
Bilyiik Mustafa serbest gilre~te get;(ir
digi biiyi.ik kazaya ragmen rakibini 
miitemadiyen hirpaladl ve bu gtire~i 
puvan hesabile kazandi. 

Agtr s1klette <;oban Mehmed, pek 
<;;ekingen giirc~tiginden mlitemndiyen 
rakibine puvan kazandlrdl ve zaten 
miitemadi bir iti~meden ibarct olan 
bu gi.ire~i de puvan hes&bile kaybetti. 
Mi.isabakalara yarm (bugiin) deva.m 
edilecektir. 

YELKENCiLERiMiZ VE KADIN 
ESKRiMCiLERiMiZ TASFiYEYE 

UGRADILAB 

Berlin 6 (Ak~m) - Berlinde y ... -
p11an yelken yan~larmda Demir Tur
gud ve eskrim mtisabakalarmda bir 
galibiyet kazanrm~ olan bayan Suad 
tasfiyeye ugrarn1~lardir. Beynelmilel 
Starda altmc1 geldik. 

1500 METRE FINAL! 

Berlin 6 (A.A.) - Birinci: Lovelock
yeni Zelanda - olimpiyad ~ampiyonu 
3,47 8110 - di.inya rekoru. 

ikinci: CunninP"ham - Amerika -
3,48 4/10. 

U~iincil: 
210. 

Beccali - italyan - 3,49 

110 METRE MANiALI 

Berlin 6 (A.A.) - Birinci Towns 
Amerika - 14. 2/10. 

ikinci: Finlay - ingiltere - 14. 4/ 10. 
U<;;iincii: Pollard - 14. 4/10. 

1500 METRE KO~USU 

Berlin 6 (A.A.) - Olimpiyadlann be
,Pnci giinii, bir t;;ok spor hiinerlerinin 
g&sterilmesine vesile te~ etmi~tir. 

Lovelocke - Yeni Zelanda-1500 met
re yan~ 3. 47. 8/10 dakikada k~~ 
tur. 

Towns - Amerika - manial1 110 met
renin finalini 14. 1/10 saniyede ko~ 
mu~ v.e yeni bir dilnya rekoru tesis et
mi~ir. 

Berlin 6 (A.A.) - Smkla atlama 
final: Birinci: Meadows, 4 m. 35, 0-
limpiyad birincisi, ikinci ve iit;;iincii: 
Ni~ida ve Oe, her ikisi de 4 m. 25. 

Berlin 6 (A.A.) - U~ ad1m uzun at
lama: Birinci: Tajima - japan, 16 met
re, Olimpiyat l?ampiyonu. 

ikinci: Harada - japan, 15,56 metre. 
Ut;;iinci.i: Metcalfe - Avusturalya, 

15,50 metre. 

CtRID 1\rUSABAKASI 

Berlin 6 (A.A.) - Cirid atma: Birin· 
ci: Stoeck - Alman, Olimpiyat ~ampi· 
yonu, 71 metre 80. 

ikinci: Nikannen - Fenland.iya, 70 
metre 77. 

U<;;ilncu: Toivonen - Fenlandiya, 
70 metre 70. 

FUTBOL MA<;LARI 

Berlin 6 (A.A.) - Futbol: Polonya 
3 - 0 ile Macaristaru, Avusturya 3 - l 
ile Mism yenmi~tir. 

Berlin 6 (A.A.) - Futbol. ingilter6 
Qin tak1ID1m 2-0 maglO.p etmi~tir. Htif' 
taymda vaziyet 0-0 idi. 

Peru, Fenlandiya takmum 7-3 mat 
liip et~tir. Haftaymda vazivet s-i 
idi. 
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AK~AMDAN AK~AMA: 

Yirmi lira bir 
gec~de 

' Yaz mevsimini istanbulda ge9irmek 
iizere. Ankaradan gelmi~ bir dostum 
var. Mehtapta bir gece Biiyiikadaya 
gitmek istiyorum, diyordu. Ge~en giin 
kendisini gordi.im. Sordum: 

- Nas1ldl mehtap Adada? 
- Nefis, dedi ve gilliimseyerek goz-

lerimin i~ine baktl. Merak ettim: 
. - Bir ~ey var, galiba? 
· - Bir mehtap gecesi bana yirmi 
liraya patladl, dedi. 

Bu f azla masrafm ne kadan gayri 
tabii oldugunu anlamak i~in masraf 
miifredatm1 dostumdan sordum: 

¢- Yalmz be~ lira araba paras1, 
dedi. Gece Luna Parka gitme gelme, 
ertesi sabah ta Yoriikaliye gitme gel
me. Dort bu9uk lira otel. Fakat ne 
otel! Her taraf, bilhassa ayak yollan 
pis. Yemekler fenn., servis hi<t yok de
nilecek kadar intizams1z ve agrr. 
Haslh bu kadar para verdigim halde 
otelden hi~ memnun degilim. 

Pazar gtinu iittistiz pantalon ile so
kaga ~1kamam ya, bir de pantalon 
iitillettim. Faturaya bunun i~in tam 
bir buc;uk lira yazrm~lardi. Ayol bu 
ne insafslZllk diyecek oldum, beni 
mahcub ettiler. Pazar gilnu ~all~rm~
lar! Tabii, bir buc;uk lira ic;in kavga 
edecek degilim ya ... Has1h, boyle i?te. 
Rani beni oyle ycmi~ ic;mi~, mezeler 
getirtmi~, filan zannetme. Luna Park
ta bir arkada~1m yarumda idi. Bir 
kahve ile bir gazoz i9tik. Doksan ku
rm~. Ben de bir ~if?e bira getirttim. 
Tabn, iyi su da olacak. 

Rani hi9 bir fevkaladelik yok, de
mek isterim rahat bir tatll gece ge
!;irmek istedim. Ge~irdigi~ gecemden 
memnunum. Fakat ~imdi dti~tiniiyo
rum. Yirmi lira sarf etmege deger miy
di? Ve sonra, ben haftada bir kere bu 
eglenceyi tekrar etsem i~in neticesi 
neye vanr?» 

Bu fazla masrafta kabahatin bir 
k1srrumn dostumda oldug'llna \ji.iphe 
yok. i~i biraz geni~ten tutmu~. Fakat 
eglence mutlaka asgari masraf iizc
rinden yap1Imaz. Herkes haline gore 
ho~ bir vakit gei;irmek istcr. Bunu dn 
miimktin oldugu kadar az masrana 
temin edebilmelidir. Uttistiz pantalon 
bazilan i9in pek tabii telakki edildigi 
halde, i9timai mevki baz1lan i~in bu
nu bir ayip haline sokar. Fakat bu va
ziyette olanlar da kendileri i~in tabii 
ve zaruri olan ~u mecburiyeti bir bu
~uk lira ile mi odemelidirler? 

Hele Biiyiikadada Yoriikali plajma 
vapur i~letilmedik9e onun hi9 bir ml
nasi ve klymeti olmamaga mahkfun
dur. HasllI, ya\lamarmzm ve eglence
lerimizin ne tarafma baksak 9ok mas
raf, fazla masraf ettigimizi ve verdi
gimiz pararun tam hakk1 derecesinde 
eglenemedigimizi hayret ve esefle mii
~ahede ediyoruz. 

Oniversitede kay1d ve kabul 
muamelesi 

Universitenin btitiln fakillteleri 1-
~in 1 eyliilde kayd ve kabul muamele
sine ba~lanacakt1r. Bu sene liselerden 
mczun olup olgunluk imtihamru ka
zananlar ge9en seneden daha az ol
dugundan kaydedileccklerin de o nis
bette az olacag1 tahmin ediliyor 

Maarif vekaleti tiniversite kayd ve 
kabul falimatnamesinde bazi tadilata 
ltizum gordi.igiinden bu tadilatm ya
p1Imasma ba~lanm1~tir. Talimatname
de ne gibi degi~iklikler yapllacagi he
ntiz belli degildir. 

- ~irketi hayi·iyenin tertip ettigl 
l11ehtap safas1 diger ~irketlere gilzel bir 
CSniek olmalld.lr bay Amca ••• 

250 ge~it yeri 
Naszl i~aret kona
cag1 bugunlerde 

kararla§tirilacak 
Otomobil, tramvay gibi vesaitin ka

zalarrm tahdid etmek ve caddelerde 
yayalarm kar~1dan kaquya emniyetle 
ve rahatbkla ge~ebilmeleri ic;in bele
diye muayyen ge~id yerleri tayin ede
cekti. Bir arahk yaptlan tecriibeler 
iyi netice vermediginden bu tasavvur
dan vaz ge~ilmesi dti~tinfilmti~tu.. Fa
kat bazan yayalann dakikalarca cad
denin bir kenarmd beklemege mec
bur olduklan ve vesaiti nakliyenin 
yayalarm ge9mesine mtisaid davran
madlklan dil~tinillmii~ J?u gec;id yer
lerinin tesisine zaruret gorillmilf?tilr. 

Belediyenin harita uzerinde yaptigi 
tedkika ta gore ~ehrimizde iki yiiz elli 
gec;id yeri tcsbit edilmi~tir. Ancak bu 
ge9it yerlerinin kolayca tefrik edil
mesi ic;in nas1l bir i~aret konacag1 he
n iiz kararla~t1rtlmam1~tir. Bugi.inlerde 
belediyede toplanacak bir komisyon 
bu hususta kati kararm1 verecektir. 

Sebek - Rumelihisan riht1m1 
tamir editecek 

Bebekle Rumelihisar1 arasmdaki nh
tim son zamanlarda 9ok bozulm~tu. 
Belediye buradaki nht1m ve yolun ta
mirine karar vermi~ ve icap eden tahsi
sati aymm~tlr. Bugilnlerde yolun ta
mirine b~lanacakt1r. 

Sarho!?luk 
Hem karis1n1, h.em yard1ma 

ko~an polisi dogmii§ 
Sarho~luk ve adam dovmek suc;lann

dan maznun Seyfi admda biri diin 
i.i9iincu ceza mahkemesinde muhake
me edilmi~tir. iddiaya nazaran Seyfi 
Galata civarmda rak1 ir;ip sarho~ ol
duktan sonra cvine git~ ve kans1m 
dovmege b~l~tir. 

Kachrun bag1rmasrm duyan Ahmed 
admda bir polis yard.Ima ko~u~, Sey
fi bu defa da polisi dovm~tur. Diln
ku rnuhakemede ~ahid olarak dinlenen 
polis Ahmed, Seyfinin kendisinl gog
siinden ittigini ve dovdtigunu so~Ie

mil?tir. 
Mahkeme su~lu Seyflnin kar.i..'!l ile 

bald:lZlillil ~ahid olarak rnahkeme?c ~a· 
gin1malanna karar ve~tir. 

Patates talimatnamesinin 
tatbikma ba~land1 

istanbul Ticaret odas1 tarafmdan 
haz1rlanan patatese mahsus standar
dizasyon talimatnamesinin tatbikine 
ba~la~trr. -----

~ehir tiyatrosu artistlerl . 
lzmlre gitmiyorlar 

izmir 9 eylill sergisinde ay sonuna 
kadar temsiller vermek tizere ~ehh· 
tiyatrosunun izmire gidecegi yazil:m:L;i
t1. 

Haber aldlguruza gore sergi heyetl 
ile ~ehir tiyatrosu artistleri arasmda 
bir anla~a yaptlam~, sergi heyeti 
artislepn istedikleri ucreti veremedi
ginden artistler de izmire gitmekten 
vaz get;mi~lerdir. izmir sergi heyeti 
halk opereti heyeti ile temasa b~la
m1~tlr. 

... MeselA.:. tramvay ¢rketi de Top- I 
kap1 baglannda bir mehtap gezintisi 
tertip etmeli... . • 

AK$AM 

Azgin inek 
T ophaneden Ahirkap1ya 
kadar ortahgi altiist etti 

Dtin sabah nht1mda vapurdan c;1ka
nlan bir inegm silril arasmdan kac;a
rak Mahmud p~a clvarmda orta11gi 
alt iist ettigini yazrm~bk. Bundan ma
ada diger bir inek de nhtimdan ka~
~ ve Ahrrkap1 civanna giderek etra-
11 birlbirine katmi~trr. Hadise {>Oyle 
olm~tur: 

Hayvan komisyoncusu f?ahabeddln 
admda birine aid inekler Tophanede 
Bartm vapurundan nhtima ~lkanldlk
lan srrada bunlardan biri 'ilrkm~ ve 
olanca h1zile sokaklarda ko~maga b~
la~trr. Aztl1 hayvan ko~a k~a kop
rtiden gec;erek Bab1ali caddesine ~ik
nn~ ve oradan Gillhane parkmln onft
ne ge9mi~tir. Parkin oniinde dola.5an 
Fethi admda bir 9ocuk bu azgm l ay
vanm oniinden ka9amanu~, inek bu 
9ocugu bir boynuzla yere yuvarlam~, 
ba~mdan yaralam1~tir. 

Hayvan bundan sonra Alemdar cad
desini takiben saga, sola sldrrarak 
Ahrrkap1ya inerek askeri otomobil ga
rajIDlll kap1sma gitmi~tir. Azgm inek 
bir boynuz vurup kap1yi klrdlktan son
ra ic;eriye gir~ ve ikinci bir bCiynuz
la da kapmm arkasmdaki bir aslrerl 
yere yuvarla~tir. Buradan c;lkan az
gm hayvan gene etrafa saldlrarak do-
18.f?ll'ken emrazi ziihreviye hastanesi
nin yanmdaki Alinin ttitiin imalatha
nesine sald.lrrm? ve deponun maran
gozhanesine girmil?tir. Giirillti.i tizerine 
etraftan yeti~n halk zorlukla inegi 
burada yakalayabilmi~lerdir. 1m yin 
sahibi ~ahabeddin zab1ta tarafmdan 
yakalanarak hakkmda tahkikata giri
~ilmi~tir. 

Pencereden 
dii~tiiler 

Bir ~ocuk ve hamile bir 
kad1n yaraland1 

Diln muhtelif semtlerde iki ~pen
cereden dii~erek agir surette yaralan
nn~lard.lr. Kazanm biri Fenerde olmu~
tur. Fenerde bayan Eminenin ii~ ya
~mdaki c;ocugu Hamdi pencere oniin
de oynarken sokaga d~mii~, tehlikeli 
surette yaralanmi~trr. 

Cagaloglunda oturan Saadet ad.In
da 25 ya~mda hamile bir kadm da 
evin list katmdaki pencereden bah~e
ye bakarken pencerenin ~er~evesi la
rllnn~ v kadm bah\;eye dii~m~tfir. A
gir surette yaralanan Saadet baygm 
blr halde hastneye kald.ln~ttt. 

Bir heroin kayak~1s1 tutuldu 
Diin ~ehzadeba~mda Hasan adh 

bir seyyar sat1c1 heroin kac;akclhgi ya
parken yakalanmi~ ve tizerinde 44 pa
ket heroin bulunmu~tur. Hasan doku
zuncu ihtisas rnahkemesine veril~tir. 

9 deste kat;ak iskambil kagid.lm sat
maktan su~lu Yunanlt gemici Yorgi 9 
ay hapse mahkftm olmtvii ve tevkif e
~tir. 

Otomo bi I kazas1 
Bahaeddin ad.Inda bir ~ocuk Qar~

kap1 tramvay caddesinden g~erken 
2535 numarah otomobil ~arparak ba
~m<:I:m agi.r Surette yarala~tir. Qo
cuk hastaneye kal~, zab1ta ka
zayi miiteakip ka9an ~fOril arama
ga ba~lami~tir. 

Denizde temizlik 
Vapurlarin mazot 
ve saire dokme
meleri bildirildi 
Ge~en yaz deniz banyo mevsiminde 

gemilerden ve gaz nakleden vesai tten 
denize mazot dokilldiigu i~in blr~ok 
kimseler denize giremiyorlardl. 

Belediye, havalann ~ok s1cak gittl
gi bugiinlerde halkm deniz banyola
nna fazla ragbet gosterdiklerinl goz 
oniine ~. halkln denize emniyetle 
girebilmesi ii;in vapurlarm, motorlerln. 
gaz ve salre dokerek deniz yi.iziinii kir
letmemelerlni al0..kadar deniz vesaitl 
muesseselerine bildirrnif?tir. Bu tebli
gata rnugayir hareket edenler hakkm
da belediye kanun1 takibat yapacaktir. 

Ayni zarnanda limanm ic;i b~tan 
b~a temizlenecek ve bu temizleme i~i 
belediye ile liman idaresi tarafmdan 
mii~tereken yapllacakt1r. 

Bir kadm ~ama~ir kazanma 
dO§erek yaraland1 

Fatihte Roca Uveys mahallesinde o
turan Yadigar ad.Inda ihtiyar bir ka
dm diin evinde 9ama~1r y1karken kay
nar su dolu kazanm ic;ine d{$n~tiir. 
Kadmcagiz kazanm i~inde h~lana
rak vi.icudtinii birc;ok yerlerinden teh
llkeli surette yaralannn~trr. Hadiseye 
polis cl koymu~ yaralt kadln baygm 
bir halde Haseki hastanesine kaldlnl
m~t1r. 

Hayvanlar iirktii 
Kii'riik bir ~ocuk araba 
albnda kalarak yaraland1 

Fenerde Haydar caddesinde ih~an 
admda bir arabac1 di.in hayvanlan ba
~1bo~ olarak arabasm1 bll'alam~tn. Bir 
arallk hayvanlar iirkerek arabayi su
riikleye siiriikleye caddede ko~n1aga 

b~lrum~larchr. 

Azgm hayvanlar yolda Mehmed a
dmda dokuz ya~mda bir c;ocuga ~arp
rm~Iardrr. Ki.i9iik Mehmed arabamn 
tekerlekleri altmda ba~mdan, kolun
dan ve bacaklarmdan tehlikeli suret
te yaralanm1~tir. Mehmed hasta."leye 
kaldmlm1~, zab1ta arabac1 ihsam ya
kalayarak tahkikata ba~lanu~trr. 

Cubukluda gaz fabrikas1 
~ah~maga ba~hyor 

Belediye, Qubukluda gaz tanklan. 
gaz f abrika.s1 tesis etmek i~ini Soyuz.. 
neft ismlnde bir Rus ~irketine veril
rnif?ti. 

Bu ~irketle belediye arasmda bu mu
kavele yap1ld.lktan sonra ~irket on de
po tesis etmi~, bir fabrika viicude ge
tirm.4;tir. Fabrika bir aya kadar ~e 
ba~layacaktrr. Mukavelenin ~izdigi hu
dud ve milddet iginde ~irket bu i~leri 
tatbik ettiginden belediyede bu mii
esseselerin yaklnda kabul muamele
leri yaptlacakt1r. Btitiin bu muessesat 
yirmi b~ sene sonra belediyeye terke
dilecektir. 

Onlversiteliler ayin on ikisinde 
Kostenceye gidecekler 

Universite talebesinden bir gurupun 
Romanyaya seyyahat edeceklerini 
yazrru~tlk. Gen~Ierimiz aym on ikisin· 
de ~ehrimizden Kostenceye hareket e
deceklerdir. 

Sahife ~ 

tSTANBUL BAYATI .. 
Mavi entarili, s1rma 

takkeli cocu klar 
Gene sokaklarda rnavi entarili, s1r

ma ~lemeli mavi takkeli 9ocuklar do
la~maga b~ladllar. Eminoniinden 
tramvaya bindim. Arka kanepelerden 
birine oturur oturmaz omuzu.ma bir 
tokat indi. ihtiyar bir kadln kolum
dan r;ekti: 

«- Sen oradan kalk bakayim. $u 
c;ocuk otursun. Yann stinnet olacak. 
Biraz dinlensin. Sen koskocaman 
adamsm. Ayakta dur ne olur sanki?. 

Kadlrun daha fazla azarlamasma 
meydan vermeden kalktrm. Derhal 
kendisi kanepeye yerle~ti ve mavi en
tarili, s1rma takkeli ~ocugu kucagma 
aldl. Bu defa oturdugu yerden kendl 
kendlne anlatmaga ba~ladl: 

«- Allah ciimleninkini bagt.~lasm. 
Torunumun ilk rntiriivvetl. Yann siin
net olacak ta Be~ikta~ta silt teyzesine 
el opmege gotiiriiyorum .. 

Beyazid civarmda caddenin orta
smda bir grup gidiyor. Gene mavi en
tarili, sirmah takkeli dort 9ocuk elle
rile entarilerfoin onunil ileri dogru 
r;~kerek bacaklanm iki tarafa c;arp1ta 
c;arp1ta yuriiyorlar. Arkadan bir tram
vay miitemadiyen c;an 9ahyor. Qocuk
larm yanlarmdaki iki kadm kenara 
~ekilmeden vatrnana bagt.nyorlar: 

«-Ne acele ediyorsun be adam?. 
GOrtiyorsun ki c;ocuklar siinnetli. 
Yurtiyerniyorlar if?te. Sen de biraz ya
va~ stir arabaru. Krala kelle gotiirmu
yorsun ya ... 

Daha otede baska birisi topraklann 
ic;inde tepine tepine aghyor. i~lemell 
kasketi bir yana f1rlanu~. etekleri kan 
bula~g1 mavi enta1isi tozlardan ber
bad olm.u~. <;ocuk hayklnyor: 

«- Ben sana yaram ac1yor. Uykum 
var, diyorum. Beni nereye gotUriiyor
sun? .. 

Yamnda siyah c;ar~aflI, yaf?h bir ka
dln yavrucugun kolundan tutmu~ sii
riiklemege 9allf?1yor. 

«- Hadi evl8.chm. Cici teyzenin eli
ni opmege gidiyoruz. O seni i;ok sever. 
ilk mfuiivvetini gorstin bari. Elini op
tugiin zaman sana hediye verecek. Ha
di kalk baklyim .. 

Eksik olmasmlar • bana da e~ten 
dosttan her giin bir ka~ siinnet cemi
yeti davetiyesi geliyor. Haydi bu cemi
yetler, dugiinler, eglenceler c;ocukla
nn ~ekecekleri ac1yi kismen unuttur
maga, ailevi toplantilara birer vesile 
oluyor diyelim. Ya ameliyattan evvel 
ve lid gtin sonra yavrucuklan acaib 
klyaf etlere sokarak garib mahlt1klar 
te~hir eder gibi el optiirecegiz diye so
kaklarda dola~trrmakta ne mana var 
acaba?. 

C.R. 

Afyona mukabil tulbend 
Piyasarun tillbend ihtiyacrm takas 

yolile temin i9in ingilizlerle yapllan 
temaslardan iyi netice allnml~tir. in
gilizler, afyona rnukabll tillbend sat- . 
maga muvafakat etmit?lerdir. $imdilik 
gelecek mal 4000 kilodur. 

Drahmi dG§medi, pe~eta 
dO§Oyor 

Yunanistandaki f evkalade vaziyet.in 
drahmi iizerine tesir yapacag1 tah
min ediliyordu. Fakat diin borsadan 
aldlglIIllZ malfunata gore drahmi fi
atlerinde miihim bir degi¥klik olma
m1?t11'. Bir Tilrk liras1 84,27 ru·ahmi· 
dir. Bankalarda 20 drahmi 21 kurwr 
tan muamele gori.iyor. 

ispanyol parasmm d~esi devam 
etmektedir. Bir Tilrk liras1 5,99 p~eta 
olm~tur. Borsa haricindeki pe\;eta fi· 
atleri daha ziyade du~iiktiir . •. ,. l'tire ... 

. . . f?irketi hayrlye nastl Bo~azl~in
de bir hareket uyand.lrdlysa.... . 

. . . Tramvay ~lrketi de bir mehtap l B. A. - bnemli bir fikir amma meh
. gezintisi ile o taraflan ~enlendirmelil.. tap gezintisi mehtap ezintisi olu~· sa

nmrnl... 
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F rans1z teklifine devletler $ark demirgollarz I 
d

• hissedarlarz 
l~HORS~ Kermeste dans mOsabakas1 

Agustosun sekizinci ve dokuzuncu 
giinu Taksim bah~esinde yapllacak 

cevap Ver I top/andilar 
ltalya ve Sovyetler baz1 
!?artlar ileri sUruyorlar 

Paris 6 - ispanya i9lerine kar~ma
mak hakkmdaki Fransiz teklifini de 
italya esas itibarile kabul etmi~tir. 
Yalruz bir taknn sualler sormaktadir. 
Ne~redilen resmi tebligde bu sualler 
~u suretle izah ediliyor: 

1 - italya, umumi ntimayieyler, mat
buat mticadeleleri ve gonilllii kayid e
dilmesi suretiyle iki muharip taraftan 
biri hakkmda yapllan manevi mtizahe
retin velveleli ve teblikeli bir mi.idaha
le te~kil edip etmedigini sormaktadlr. 

2 - italya aktedllecek ademi miida
hale itilanmn biittin diinyaya ~amil 
olup olnuyacagm1 ve bu itil&f ile yal
mz hiikumetlerin mi, yoksa ayni za
manda e~has1 hususiyenin de mi mu
kayyed olup olnuyacaglill sorar. 

3 - italya Fransarun icabmda ve 
bir tak1m kontrol usulleri de tatbik 
edip etmemek niyetinde oldugunu da 
ogrenmek ister. 

SOVYETLERiN CEV ABI 
Moskova 6 - Sovyet hi.ikfuneti !s

pan.ya ~lerine kan¥Ilamak teklifini 
kabul etmi~tir. Yalruz Portekizin de 
bu hususta diger hiikilmetlerle birlik
te hareketini ve baz1 devletlerin is-

panya asilerine yaptiklan yardunlann 
durdurulmasnn istiyor. 

ALMANYANIN iSPAYAYI 
PROTESTOSU 

Berlin 6 (A.A.) - Reuter ajansmm 
mu11abirinin resmi bir membadan og
rendigine gore Alman hiikfuneti , is
panyadaki Almanlara kar~1 yapllan 
muameleyi protesto etmek iizere Mad
rid hi.ikfuneti nezdinde tel?ebbtislerde 
bulunmu~tur. 

ARJANTiNtN iSPANYAYA 
BtR NOTASI 

Buenos-Aires 6 (A.A.) - Arjantin 
hi.iklimeti, ispanya hiikl'.lmetine bir no
ta tevdl ederek Madriddeki Arjantin 
sefaretinin ve beynelmilel kanunlar 
ahkamma tevfikan bazi ispanyollarm 
iltica etmekte olduklar1 Arjantin kon
soloshanelerinin hlmaye edilmesini is
temi~tir. 

Bu notada bu kanuna son gilnlerde 
riayet edilme~ oldugu beyan edil
mektedir. 

Arjantin hi.ikumeti, bir kruvazore 
hemen ispanya sulanna hareket etme
si emrini vermi~tir. 

Norve~liler Milli tak1m1m1z1 
4-0 nas1I yendiler 

(Ba~ tara.h 1 inci sahifede) 
15 inci dakikada Fikretin kaleye ka

dar indirdigi top evvela Rebiiyi sonra 
da Saidi buldu. Saidin biraz havadan 
giden ~iitil kalenin i.ist diregine vura
rak muhakkak bir golii kaybettirdi. 

iK1 KORNER 
Hakim oynuyoruz. Rebil ~ok mu

vaffak oluyor. 20 nci ve 22 nci dakika
larda tisttiste kalemize ild korner oldu. 
ikinci korner kalemize bir hayli korku 
ge<;irtti. Norve~ sag i<;i onii a91k oldu
gu halde topu bir hata ese1i avuta 
attL 

<;ocuklar Allah i~in candan oynu
yorlar. 25 inci dakikada Hiisniiyii ge
i;en Norve~ sag i<;inin, muhakkak bir 
gol yapacag1 sn·ada hizrr gibi yetieyen 
Yal?ar kati bir gole mani oldu. 

Norvec;liler favullu bir oyuna ba~la
dllar. 30 uncu dakikada bize olan kor
nerden gelen topu ·Cihad yumrukla 
kaq11Iyarak bir tehlike daha savu~
turdu. 

S1k1-?ffiaya ba$ladlk. Bereket miida
faanuzda kuvvetli bir canhlik var. 

TURKiYE O - NORVE(J - 1 
37 inci dakikada Norve\! sol a<;igi 

ofsaydden aldlg1 topu ~ahsi bir gay
retle kalemize kadar indirerek, zavi
yenin pek daraldlgi bir vaziyette 
umulroadlk bir gol atti. 41 inci daki
kada merkez muhacimleri Re~ad ve 
Hiisniiyi.i atlatarak yeni bir tehlike 
yarattise de, att1g1 ~tit, kale diregi
nin yamndan yiiregimizi <;>ynata oy
nata avuta gitti. Norvec;c sag ic;i 42 in
ci dakikada gene ofsaydden yakala
chiP. topu avuta a.tarak kai;rrdJ.. 

Ah kabil olsa da bizim seyirciler 
buradaki beynelmilel hakemleri gor
seler. i~e bu italyan hakemle, Mls1rh 
HaflZlll gormedigi favuller ve afsayd
ler kar~mda bilmem ne yaparlar? 

Bir ild dak:ika daha devam eden 
oyunun birinci devresi 0 - 1 aleyhimi
ze bitti. 

:tKiNCi DEVRE 
Oyuna biz b~ladlk. Norvec;liler ctis

seli adamlar, hem de denildigi gibi 
yava$ oynanuyorlat. Miidafaalan 
<;ok kuvvetli, sag it;leri pek tehlikell 
bir adam. 

Bu devrede Rebil sol ac;lk, Fikret 
sol it; oynuyor. ikinci devreye iyi ba~
ladJ.k. Hak1o sag ic;te, Giindiiz de or
ta muhacim olarak oynattlsaydt ~k 
muvaffak olacaktlk. Said oyunun ba
~mdanberi aks1yor. Hakem, bizim le
himize olan taclan da gormemege 
ba~lad1. 8 inci dakikada Fikretin yer
den giizel bir ~iitii kale direginin d.1-
binden d1~an c;1kt1. Ka<;n·digimiz bu 
f1rsattan bir dakika sonra bir korner 
ab~mdan istiiade eden sol ac;Iklan 
kafa ile nefis bir gol yaptt. ~imdi: 

TORK!YE 0 - NORVE(: 2 

Bizim takJ.m ufak bir degi~iklik yap.
ti. Hiisnu orta hafa, Lutfi mildafaaya 
ge<;ti. Saharun ufak11g1 her an goze 
!';arp1yor. En gtivendigimiz iki a<;lk, 
saha eninin 68 metre olmasmdan bir 
i~ yapamaz oldular. 

Sahamn dar olueyu pek aleyhimize 
oluyor. Artlk mti.dafaarmz ne kadar 
iyi oynuyorsa, forvedimiz de o kadar 
bozuk oynuyor. 

19 uncu dakikaday1z. Norve<; miida
filerinden biri topu l 8 i<;inde elle tut
tu. Mtibarek hakem, 18 <;izgisinin bir 
metre ic;inde olan bu hatayi penalti 
ile tecziye edecegi yerde <;izgi iistiin
den frikike <;evirdi. 

Bu satrrlan taklmm maglUbiyet!ni 
• tahfif i<;in yazd1gim1 zannetmeyiniz. 

Tribilnde bu sat1rlan yazarken bir te
saduf yammda olan Bulgar ve Alman 
federasyonlanna mensup iki hakem 
de aym kanaatlerde bulundular. 

TURKiYE 0 - NORVEQ 3 
25 inci dakikada Ya?ar sakatlana

rak <;1kt1. iki dakika sonra sakat sa
kat oyuna giren Y~ar bir gole sebep 
oldu. Santrforlan Ya~ann sakathgmd 
dan istifade ederek 28 inci dakikada 
il<;ilncu bir gol yapti. Ya~ar bu golden 
sonra sol ac;1ga ge<;erek istirahate ko
yuldu. ~imdi Fikret orta haf, Hiisnii 
miidafi oynuyor. TakJ.m gorbaya don
dii. Kimse ne oynadlgrm bilmez oldu. 
Ba~tanberi iyi oymyan kaleci Cihad 
bile ~irdI. 

35 inci dakikada havadan gelen 
topu iyi bloke edemiyerek elinden ka
<;irdi. Gayet musaid bir vaziyette olan 
hasim orta muhacimi de hafif bir vu
~la topu aglara takti. 

TtlRKiYE 0 • NORVEQ 4 

Taknn panik halinde .. kimsenin 
kimseden haberi yok. Norvec;liler hat
larumz arasmda mekik dokuyor. Ta
klmda Vefanm Gazisi orta muhecim 
oynasa netice daha ba~ka olabilirdi. 
Bir orta muhacimin eksikligi her za
man goze bath. 40 mc1 dakikada Re
bilnin ant ve !';Ok giizel bir ~iit'ii1 Nor
ve~ kalecisinin elletinde eridi. Oyun 
bitmek i.izere, bir dakika var. Sa.man 
alevi gibi bir iki hiicum yaptlk. Neti· 
ce deg~medi. 4 - 0 maglU.p olduk. , 

Ahmet Adem Gogdiin 

Bir ecnebi iirket mOdOrO 
mahkemeye verildi 

~hrimizde bulunan b'iiylik bir ec
nebi ~irketi miidtirii, ~irkete aid bazt 
~ayi gilinriik resmi vermeden sat.. 
mak suretile ka~akc;lhk yaptigi iddia
slle diin dokuzuncu ihtisas mahkeme-
sine ve~tir. 

imtiyaz1n hiikumete devri 
i~ini miizakere i<;in 

bir heyet se~ildi 
~ark demiryollan kumpanyas1 he

yeti umumiyesi, i?letme imtiyazlJlm 
htikfunet tarafmdan satm almmas1 
haklundaki tebligat iizerine bir l<'~rar 
vermek i~in di.in sabah saat on IJirde 
toplanacakt1. 

Fakat hissedarlar arasmda <;lkan ih
ti!af yiiziinden vaktinde it;tima yaplla
rnam1~tlr. Toplanti i<;in gelenk:.den 
30,000 hisse senedi sahiplerinin vrki
ll olan M. Turnador, kumpanya ida
re meclisinin heyeti umurniyeye tek
lii i~in hazirladig1 karar suretine iti
raz ederek Paristeki komite ile irmas 
etmeden i~timaa i~tirak etmek iste
memi~tir. 

Bu vaziyet kar~1smdJ. ekseriyct te
min edilemiyerek igtimam tekr"'r taey
ka gfule bualulmas1 ihtimali ortaya 
glknn.;;tir. Toplantiya hi.ikiimet nam1-
na i~tirake memur edilen murah1'~la
nm1z B. Naki ve B. Salahaddin, bnna 
meydan verrnemek i9in kumpanyruim 
nazan dikkati celbetmi9ler ve artik 
i~in liizumsuz mtinaka~alarla sil:'lin
cemede birak1lmaga tahammtilu kal-
madigm1 ve muhakkak siiratle netice
lenmesi laznn geldigini bildirmislerdir. 
Bunun iizerine, muhalif hissed'1.~:ann 
vekili olan M. Turnador telefo .L1a Pa
risteki idare komitesi erkB.nile eo:~
mti~ ve sonra i4¥timaa girmesine hi~ 
bir mani kalmad1gm1, ihtilafLJ. halle-
dildigini soylemi~tir. Boylece blr :::aat 
kadar bir teehiirle ekse1iyet tern.in e
dllerek kumpanya heyeti umumiyesi 
toplanabilmi9tir. ic;timada nisar i~in 
33,000 hissenin i~tiraki icap ettigi hal
de 51,000 hisse temsil edilmistir. 

idare meclisi reisi B. Burhanec din 
celseyi a<;rm~tir. Bunu miiteakip if'are 
meclisnin, satm alma i~ine dair k:-i ar
namesi okunmu9tur. 

id.are meclisi hiikumetimizitl tl'kli
fini muvaflk buluyor, fakat imtiyaz 
miiddeti bitmeden i~Ietme hakkl hii
kfunete ge<;ecegi i~ bir takrm tazmi
nat iddialarmda bulunuyordu. 

Hilkfunetimizin delegleri derhal bu 
noktalara itiraz etmieyler, bunlan ka~ 
bul etmediklerine dair kuyud ihtirazi
ye denneyan etmi~Ierdir. Heyeti umu
miye, idare meclisi kararma aid met
ni hi<; bir degi-?iklik yapmadan ittifak
la kabul etmi9 ve hiikumetle miizake
relere giri~ek i<;in lazim gelen mura11-
haslan segmek salahiyetini idare mec
lisine vererek da~tir. 

Ogleden sonra idare meclisi toplan
m~, hi.ikumetle temas ic;in delege ola
rak Paristeki komite ikinci reisi M. 
Devies komite erkB.rundan M. Bald ve 
Malzaki intihap etmi~ ve Fransada 
Bank Nasyonal pur 10 Kommers mu
essesesinden de bir mumessil istenilme
sini kararla9tirrm~trr. Bu banka kum
panyamn b~hca hissedarlanndandir. 
:;>imdi tasfiye halindedir. Delegeler
den yalruz M. Dlevies ~ehrimizdedir. 
Digerleri Paristedir. Qabuk gelmeleri 
i<;in telgrafla kendilerine tebligat ya
pll.rm~t1r. Heyet, banka milmessilinin 
i~tirakile tamamlandlktan sonra An
karaya gidecek ve Naf1a vekfiletile mu
zakerelere bW?lanacaktir. Murahhas
larm tamamlanmasmm bir hafta ka
dar sil.recegi tahmin ediliyor. Kumpan
ya direktoriinful heyete lltihak edece
gine dair haber as1ls1zdir. Hiikfuneti
mizin murahhaslan arasmda devlet 
demiryollan tarifeler miidiirii B. Na
ki de vardlr. B. Naki gec;enlerde kum
panyarun biitiin muamelAtrm stln bir 
surette incele~ ve pilriizlii meseleler 
hakkmda esasb ma11lmat toplam~tt. 
Kendisinin bu husustald raporunun 
miizakerelere esas tutulacag1 soyle
niyor. 

K1ymetli hahlar Ayasofya 
hamammda te§hir edilecek 
Belediye ile mi.izeler a.rasmda yap1· 

Ian anl~a neticesinde Topkap1 sara
Yl ve Tiirk - islft.m miizelerinde bulu
nan klymetli hahlarm festival ~enlik
leri milnasebetile halka te~hirine karar 
:verilnrl~tir. HaWar Ayasofya hama· 
mmda te~bil'. edilecekleTdir~ 

Istanbul 6 Agustos 1936 
(AK~AM KAPANI~ FiATLERi) 

Esham ve Tahvilit 
1st. dahilt 96,50 I~ B. Hamiline 9,90 
Kuponsuz 1933 • Muessis 85,-
istikraz& 96,50 T. C. Merkcz 
Onitiirk r 22,05,- Bankasi 74,50 

• 11 20,45,- Anadolu hisse 26,10 
• ill 20,75,- Teiefon 8,.50 

Miimessil l 47,60 Terkos 12,50 
• II 46,10 <;;imento 10,70 
• III 1ttihat de~r. 8,50 

11 Bankasi 9,90 Sark • 0,70 

(Para (~ek Ilatlerl) 

Paris 12,03,- Prat 19,16,-
Londra 632,- Beriin 1,98,08 
Nev York 79,30,- Madrit S,99,85 
Milano 10,06,33 Bel if ad 34,60,64 
Atina 84,06,68 Zloti '4,21,12 
Cenevre 2,43,-
Brii.bel 4,70,40 Pcnro 4,30,60 

Amsterdam 1,16,75 BUkrCJ 107,45,38 

Sofya 63,20,80 Moskova 24,96,37 

Mevlidi Nebevi 
Haseki Nisa hastanesi eczac1b~h

gmdan miitekaid ve tksiri Siireyya 
sahibi ~eyhiileczac1yan Kalemcioglu 
Ali Siireyyamn ruhuna ittihaf olun-

. mak iizere 9 agustos 1936 tarihine mii
sadif pazar giinil ogle namazmdan 
sonra saat l,30 da Aksarayda Valde 
camii ~erilinde mevlidi cenab1 risalet· 
penahi krraat olunacagmdan ehibba, 
evidda ve meslekda~larile arzu eden 
zevatm t~riflerini 1·ica ederim. 
Merhumun oglu Avukat M. Fahreddin 

Oumhuriyet Gen<;ler Mahfelinden: 
Mahfil yonetim kurulu 8 / 8 / 936 cu

martesi giinii saat 19,30 da Mahfilin 
Beyoglundaki merkezinde yap1lacak 
fevkalade kongreye buti.in Mahfil uye
lerinin gelmelerini ehemmiyetle rica eder. 

~ 

Kermes eglenceleri arasmda bir de bll• 
yuk dans mtisabakas1 olacaktir. Bu 
dans mtisabakasma halkla birlikte he· 
men hemen btitiin tiyatro artistlerimi21 
ve Avrupadan ~ehrimize yeni •gelen 
Belgrad operas1 Primadonnas1 bayan 
Bahriye Hagig de i~tirak edecektir. 
Me~hur Yunan gtire~gisi Cim Londo
sun da mtisabakalardan soma Taksiln 
bahgesine gelip bayan Bahriye Nuri 
Hagi~le dans edecegi soylenilmektedir. 
Bayan Bahriye Nuri Ha<;ic; son derece 
iyi clans etmektedir. Bunun i<;in ar
tistler arasmda yapllacak dans mtisa
bakasnn her halde kazanacagma emin· 
dir. Bedgrad billbillti dans mti.sabakala· 
nm kazanacagrm ve hediyeleri alaca
grm demektedir. Bizim artistlerimiz a
rasmda da bay Muammer dans miisa
bakasmda birinci gelecegi tahminin
dedir. Bu mtisabakarun her halde i;ok 
eglenceJi olacagz anla~tl1yor. 

Erenkoy c;ocuk Esirgeme 
kurumunun balosu 

Erenkoyti. c;ocuk esirgeme kurumun• 
dan: Qocuk esirgeme kurumu Eren
koy kolu yilllk balosunu 8/ Agustos/ 
936 cumartesi gilnii ak~arm Suadiye 
plaj gazinosunda verecektir. Qevre c;o
cuklan menfaatine verilen bu baled.a 
bayan Eftalya, bayan Afife Arif ve ba· 
yan Saleryan konser vereceklerdir. 

Kurum 9imdiden kendilerine te~ek· 
kiir eder. 

T AKSIM bahr,:esinde 
Bu ak~am 21,45 te 

FLORY A 
Yann ak§am Kiz 
kulesi parkinda 

HALiME 
Pazartesi Kad1koy: 

Siireyya Bah~esinde 
FLORY A 

TAKSiM BAHCESiNDE 
SEZONUN EN BOVOK PROGRAMI: 

BU AK~AM: 
Avrupanm en m~hur komedi miizikal artistlerinden eski Grok'm partoneri 

MA KS ve KU AK 
W 1 P L 0 S Me~hur bava canbazlan 

FRiMELS karde~lerin akrobatik numaralan ve giiniin harikas1 olan me~hur 

TAMARABECK-REV0S0 
nun yeni program! 

Karamba'nm ytldizlanmn sempatik oyunlan 

ETA - ILA - MARI VON NAGl - POLAMAR , ___ _ 
F)atrerde zammiyat yoktur. 

ile biitiin artistlerln i§tirakile 

Biiyilk Artistlk Miisamere 
Yeni dekorlar Veni kostumler 

Yar1n saat 17 de BOYOK MATiNE 

BULMACAMIZ I 

Soldan saga : 
( 

1 - Evlenmemi~ kadm (3) Agn .(4) 2 __ __ 

. 2 - Vazife (2) Aga~ kolu (3) 
3 - Tiiy (3) Hayvanlann In~ ~e· 

kildikleri yer (6) A 

4 - Kopegin yedigi (5). Balsine· 
gi (3) 

5 - Meyva, sebze satllan yer (3) 

' Gelir ( 4) • ~. t---+--., 
6 - Derin (4) e 
7 - Qocuk yiyecegi (4) Rumuzlu(5J p ._...,__ 
8 - Kopek (2) Hocalann b~mda-

ki (5) !_O --..--11.....-...._ __ 

GE(}EN BULMACANIN HALLi 
9 - ill~k (3) ig ~ere aid '(6)" 
10 - Emayh (5) Solgun .(3) 

Yukardan a~agi : Gei;en bulmacarun halli: 
Soldan saga: 1 - Ku~ak - Ka 2 -" 

, 
1 - Yanl? kayigi _(3) Gebe .<6>: 
2 - Ziya (4) Yas (5) 
3 - Kalay "(5) Nota .(2>: 
4 - Ke.sen A.let .(5) 
5 - Qirkin :cs) Sonuna cT» koyun 

Uzan - Far~ 3 - Mail - Dari 4 - A't' 
ran - irak 5 - Ra - Mayna 6 - Ara 
• Ley 7 - Teskinetme 8 - Ati - Nas1t 
9 - Ne - Kenet 10 - Aleni - Ta ! 

sayi olsun ·~3) 
6 - Az s1cak :(4) Bedel .(4). 
7 - Qivi :cs> 
8 - Kuru degil "(5) Neticesiz :(4)'. 
D - Orta :C3) Nota '(2) 
10 - Gfui.Utu '..{7). Kopek ~(2), 

Yukaridan a~agf: 1 - Kumar - Ta~ 
ma 2 - Uz - Akaret 3 - ~air - Sine 
4 - Anlamak - En 5 - Narin 6 - "</~ 
nak 7 - Kadln - Esen 8 - Ara - A.1 .. 
tm 9 - Ara - Emret 10 - A~lk - Ye -
'.l'a. 



,. Agultoa 1936 

<t!?U olimpiyatlara gitmiyelim> di-
. yenlerden birisi de bend.im. Hatta bu 

yiizden, sag olsun, bildik sporcu dell
kanlilardan birisi de beni bir temiz 
azarlam1~, atletik hakkmda miifit ma
lfunat vermlsti. Ben de onun sayesin
de bu mtithi~ bilgi sahasmda ~ok 0-
nemli ~eyler ogre~tim. 

• Bugiinlerde hang! gareteyi aysa-
niz; ya bir miltekait sporcunun, ya 
bir eski idarecinin, ya umumiyetle bu 
c;e¢t ~ler mutehassISmm bir maka
lesine, bir millakatma, bir mektubu
Jia rasllyorsunuz. 

Bi.itiin bu mektuplar, miilakatlar, 
makaleler birbirine benziyor. Dahas1 
var dort sene evvel, be~ sene once, 
yedl sene, sekiz sene, ve ne bileyim ben, 
boyle vesileler veren biitiin yJ.llardan 

once yine boyle yaZJ.lar yaz1~, mu
rn.kaUar verilmi~tir. Onlar da bugi.in
kUierin t1pkl.sL 

• Olimpiyatlara gid.ildl de ne oldu? 
Bu yolculuga yapllan masraf spor 
i~in daha faydall bir sahaya harcana
maz nuych? Bu kadar baklms1z halk 
ktiliibleri var? 

Bunu sordugunuz vakit size ~oyle 
bir cevab veriliyor: 

- Olimpiyatta pek ftlA ~ok daha 
iyl neticeler alabilirdlk. Fakat ~u ha
talar yapJ.ldI, bu i~e ehemmiyet Vt'ril· 

medi, ~u. bu, bu, ~u ... 

• Tarih, tekerrtirden ibaret degildir. 
Fakat «TEVIL> tekerrtirden ibaret ... 

Orhan Selim 
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GURULTU 

Pariste giiriiltli ilc s1kl bir miicade
le var. Bu mticadele devam ede dur-

• sun, Ey fcl kulcsine biiyiik bir hoparlOr 
koymu~Iar, ~ok geg vakte kadar, bii
t iin Paris halkma radyo dinletiyorlar. 

Gelgelelirn h alk memnun degil. .. Ga
zetelel' bagm yor : 

- Bu ne bi~im giiriillil ile mi.ica
delel ..• 

UYKU 

Hayvanlar nas1l uyuyor diye merak 
e tmediniz mi?. 

brdeklcr tek ayak ustil uyuyorlar. 
Atlar ayakta, inekler yatarak uyur. 
Kopeklcr de rtiya goriirler. Ku~lar 'ii<; 
goz kapaklarm1 da kapar. Bazi ku~la.r 
uykuda oter. Ba.zt. ba.llklar kumldama
dan, bazilan da yiizerek uyurlar. 

iSTiIIZA i~ARETi 

E 

Taaccup ve sual i~areti oldugu gibi, 
bir de istihza i~areti yapmaga kalkl.'J
tilar ... Fakat tutmad1. Bir kerre mti
rettipler yilz vcrmediler, karikrin de 
fikri sorulunca menfi cevap almd1. Ka
riler: 

- ts tihzayi anlamak ic;in ~aret koy
maga liizum yoktur, biz budala de
gtliz! dediler. 

4' • 
LUNDY K.ItALI 

Yeniden ta~ ve tahtma kavu~mak 

ic;in firsat bekleyen bir kral daha var
d1r: Lundy krah 1 inci Marten Koll .. 

Marten Kol seyyar satic1 idi. 50 ya~1-
na dogru zengin oldu, 10,000 ingiliz li
ras1 verd.i, B1istol kanalmdaki Lundy 
adasm1 satm alch ve o adanm kra11 ol
du. Ada halk1 onu kral d.iye kabul 
ettiler, c;iinkil Marten mallanm ytik
sek fiatle satin al1yordu. 

Fakat 1 inci Marten Kol bu kadara 
raz1 ohnadl, para ve pul bastirdl. Bu
nu haber alan sahici kral zab1tas1, in
giltere zab1tas1 birinci Marteni tevki! 

ettiler. Lundy kra11Ig1 da ortadan kalktl. 
DENiZLERDE 

Kirk .senelik askerligt muddetince 
ismi tamlm1yan bir inglliz zabitl te
kaiide sevkedildikten sonra mc~hur 

oldu. Bu zat, Barrabol aclli vapurda blr 
kamara kiralach, tekaiidiyesini o va
pur kumpanyasma b1rakmak ~artile, 
omriini.in sonuna kadar vapurda otu· 
racak, yiyip i~ecekti. 

Senelerdenberi bu mtiteI<::.a:d zahit 
denizlerde dola.~ayor. Derken Marrabol 
da tekaiide sevkedildl. Miitekaid zabit 
karaya basmak mecbul'iyetindc kald1. 
:a.1htuna ~1kti ve ayni ~eraitl::! derhal 
l1a~ka bir vapurda bir kamara tu1;tu. 

Simdl gene denizlerde dofa~1yor .. 

Karamiirselde Ataturk giinli 

Atatiirkiin Karamiirsele ayak basttklan gil.n.iln yll doniimtl biyiik merasim· 
le kutlulannn~t1r. Resm.imis biindan bJr ka9 safhayi g0steriyor. Yukanda Ata
tiirkiin Karamilrsele ayak bastlklan lskele, a~iida kabve i9tikleri gazlnonun 
l>niinde toplanan balk &'Oriiniiyor. (Atatiirkiin kahve i~tilderi fincan camelin 
l~inde saklanmaktadu. X hµu etll bu camekam elinde tutuyor.) ko~ed.e Mu· 
uzez Kaptan oglu nutuk soylerken goriimnektedir. _ _ 
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Ailelere ve Talebelere ilan 
Tatil zamanlan devammca 20 eyliile kadar 
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B E R L . T z ' de Her lisan 1~10 kuralar I a~1lm11br hususi derslere 
bu muddet icin miihim tenzillit 

K AYDA BA$LANILM1$TIR 
Istanbul Ankara 

~-- 373, fstiklfil caddesi Konya caddesi 

Borsada vaziyet 
Milli tahviller yiikselmekte 

devam ediyor 
Milt tahvillerin ytikselmesi devam 

ediyor. Unitti.rk tahvillerinin Pariste
iki fiati de bir puan artnn~ ve burada 
muamelesi 22,10 liradan yaplhm~tll'. 

SatI~lar gok hararetlem:ni~tir. Hatta 
biiyiik bir mall muessese de piyasadan 
700 kadar tahvll toplatmi~tir. 

Merkez bankast hisse senetleri yUk
sekligini muhafaza etmektedir. Bun
lann bedellerinin ytizde 70 i Menmi~ 
tir. Hisse senetlerinin bugiinkil fiat
leri bu odenen bedelden be~ lira k:adar 
farkhdtr. Dalla ziyade artmasi bekle
niyor. 

Ilk mektepler 
Miifredat program1nda 

miihim degi§iklik yap1hyor 
Maari! veM.leti ilk mekteblerin ders 

miifredatl programmda degi~iklik 
yapmak istemli; ve maarif milletti~le
rini Ankarada bir toplant1ya ~agrr~
ti. Vekalet, ilk mekteblerdcn <;Ikan ta
lebenin orta . mekteb tahsilini daha 
kolayl~kla kavrayabilccek seviycde ol
mas1 igin mtifredat programlarmda 
ihtiyaca uygun gor illmeyen bir ~ok 

noktalan degi~tirmegi miinasib gor .. 
mil~ti.i. 

Mtifetti~lerin toplantismda progra
nun ba~tan ba~a degi~mesine zaruret 
goriilmii~tiir. Programda yapllan ta
dilat maari! vekaleti tarafmdan tet
kik ve tasvib edildikten sonra tatbik 
edilecektir. 

Millredat progranu, ilk tahsilde gok 
miihim rolii oldugundan okutulacak 
mektep kitaplarmdan baz1larrmn de
gi~irilmesi ihtJmali varchr. Maamafih 
Ankaradaki toplantidan donen mu-

fet~ler yap1Ian tadilat etrafmda ke
tilm davranrnaktadlrlar. 

N obet<;i eczaneler 
Bu ak,am nobet~i eczaneler t unlardtr: 
$i~li : :As1m, Taksim: Kurk~iyan, Fi· 

ruzagada Ertugrul, Kalyoncu kullukta 
Zafiropulos, Beyoglu lstiklal cadd
sinde Calatasaray, Tunelde Matkovic;, 
Cal a ta: Okc;umusa caddesinde Y eniyol, 
Fmd1khda Mustafa Nail, Kasunpaga: 
Miieyyed, Haskoy: Aseo, Eminoni.i: Sa
Jih Necati, Heybeliada: Tomadis, Biiyiik
ada: Halk, Bakirkoy: Merkez, Sa.ryer: 
Nuri. Tarabya: Yenikoy, Rumelihisan 
ve Emirgandaki eczaneler, Aksaray: Z. 
Nuri, ·Be~ikta~ Recep, Oskudar: Omer 
Kenan, Kad1koy: . Pazayolunda Rifat 
Muhtar, Modada Alaeddin, Fener: E
miliyadi, Samatya: T eofilos, ;lehremini: 
Nazun, Karagiimruk: Arif, Alemda,r: 
Abid, Kii~iikpazar: Hikmet Cemil, ~eh· 
zadeba~1: Asaf, BeyaZld: S1tk1. 

V ekaletlerin 
Resmi 
Dairelerin 
Nazar1dikkatine 

Maarif cemiyeti, resml ilfutlann 
ne~ine tavassut iein, Heyeti Veki
Ieden ald.J.gi kararda aynen: c: •• .ilA.n
lann ne~ri bit; bir suretle teahhiire 
ugramamak ve hazinece bu tarzda 
verilen ilAnlardan daha fazla ilcret 
itaslna mecbur kaluunamak ve 
is tenUdlgi zaman bu ~de llln 
vermek ~ nihayet vermek ... > 
~artle.nru tizerine ahm~tJ.r. 

~u hale gore ilan1ann1 
gazetemizde ne§rettir-

mek ve taahhura ugratma
mak isteyen resmi daire
ler bu ilanlar1m miinha
siran ''Resmi ilinlar tiirk 
limtet §irketi n ne gon
dermelidirler. 

~irketin adresi: istanbulda. An
kara caddesi, Karamanzade ham 
ucilncil kat. 

Telefon: 20960 

Sahlf e I 

Yunan ba,vekili komiinizme kar,1 
mocadele a~1yor 

'(Ba, tara!1 hirinc:i sahifede) 

va miistel?arhgma, M. Alevizatos . sih
hiye mul?te.p.rhgma, M. Dimitratos 
ii} mi.istel?arhgma, prof esor Korizis 
ictima1 muavenet milstC!?arligma ta
yin e~lerdir. 

Yeni nazirlar bu sabah vazifeleri
ne ba~la~larchr. 

Diin biitiin askerl kumandanlar, 
hiikilmete sadakatlerini teyit eyle
~ler ve bu suretle yenl vaziyeti ta· 
nmu~Iard:Jr. 
Ba~ekil M. Metaksas, biitiin mem

lekette s illdln ve asayi~ hiikiim silr
dilgiinii beyan eylemi:;;tir. 

HUkO.met rnahafilinden SI.Zan ha
berlere gore kabinenin ba~llca hede· 
fi, idarede f1rkac1hgm kaldinlmast
na, a~a~ halk tabakalanmn hayat 
~artlanrun iyjle~tirilmesine , amele 
ile patronlar arasmdaki ihtila.flarda 
hilkumetin mecburt hakem.liglni tat
bika matu! olacaktir. Bundan ba~
ka gilnde sekiz saat c;a.1I~Ilmas1 mec
buriyetini de koyacak ve amele ile 
miistahdemlerin asgari i.icretlerinl 
de tayin edecektir 

Atinada hayat normaldir. tirCi ida4 

renin ilamna ragmen eglence yerle· 
ri, tiyatrolar, sinemalar gecelerl a~Ik
tll'. 24 saatlik umum'i grev akim kal· 
m1~tir. 

SELA."'"iKTE nim;oK KOMUNiST 
TEVKiF EDiLDi 

Atina 6 (A.A.) - Bir~ok Yunan 
harp gemisi bu sabah Selanige gel
mi~ ve orada bir~ok komilnist tevkif 
edilmi~tir. 

BA~VEKiLiN llALKA 
BEYANNAMESi 

Atina 6 (A.A.) -Atina ajans1 bi!-' 
diriyor: 

Halka hitaben ne~rettigi bir beyan
namede ba~ekil M. Metaksas ezciim
Ie dem~tir ki: 

d936 ikinci kanununda ~I~ 
olan saylavlar kurulu memlekete 
bir hiikO.met vermek hususunda aciz 
kalmi:;;tir. Bundan, ve muhtelif siya
sal gruplanmn yard.Immdan istifade 
eden komiinizm, cesaretle kafas1ru 
kaldlrm1~ ve memleketin sosyal reji
mlni ehemmiyetli bir ~ekilde tehd.it 
ederek sosyal ihtilali faal bir ~ekilde 
hazula~tir. Gec;en mayis aymda 
Selftnikte cereyan eden h adiseler , bu
nun ba~langicllll t~kil ebni~tir. 

Komiinizm bundan sonra ~lalara 
ajanlar gondcrerek ve matbu beyan
nameler dagitnrak askcrleri sosyal 
harbe te~vik etmi~tir. Komiinizm ay
ni zamanda kiiltiir miiesseselerine 
de sokuhnu~ ve memleket gen~ligi u
zerinde fena tesirler yapmi~tir. 

Korniinizrn, devlet memurlan ara
smda da propagandasma devam ede
rek onlarda devletin esaslan yikllma
st !Azim gelen yegane dii~man oldugu 
kanaatini uyandlrmaga gah~tirrmi:;

trr.> 
I 

M. Metaksasm beyannamesi, bun-
dan sonra memleketin i~inde bulun
dugu ekonomik mii~killlerin, mazinin 
f ena idaresinin bir nebcesi oldugunu 
kaydetmektedir. Hi~bir siyasal 1·engi 
olm1yan ~imdiki hiikumet, Yunan sos
yal dilnyasmm maruz kaldlgi tehli
keleri farket~ ve derhal fakir ve i!ji
¢ tabakalar lebine tedbirler alnni,;tir. 

Metaksasm beyannamcsi, hfikume
tin biitiin hareketlerine itiraz eden ve. 
bir klsim gazetelerin yardnnma maz
har ols.n taraftar reaksiyonu i~aret 
etmektedir. Grevci ~eflerin itiraf et· 
tiklerine gore, umuroi gerev, sosyal 
rejimi devirmek maksadlru takip e
den umum1 bir ihtiHil tezahilriln'iin 
~langicm1 ~ edecekti. 

Mi1ll ve sosyal fela.ketlerin vukuu
nu teb~ir eden bu vazlyet kar~smda 
htikumet, harekete g~mi~ ve orft ida.
re il~ru ile parlamentonun feshi ka
rarlaruu krala tasvip ettirmi~tir. 

Huk:O.metin mesul ~fi olmak itiba
rile memleketi kurtarme.k i~in ken
disine IAzlm gelen salAhiyeti bu ~c
k.Ude elde etmii;; olan M. Metaksas, 
infilakm tiniine ge~mek gibi agir bir 
vazifeyi deruhte etmek karannda bu
lundugunu katiyetle ilan etmektedir. 
Elen milletl stikful i~inde ~ah~ak 
ve y~amak istemekte ve sosyal reji
mi kuvvetlendi~ olan hiik!imeUn 
kralm hi.m,a esi altmda memleket 

refaluna ~~cag-J. emniyetini duy .. 
mak istemektedir. 

Grev, tam bir muvaffaklyetsizligG 
ugrarru~tlr. Qall~ma hi9bir yerde in
kltaa ugramarru~t1r. Atina ~ehrinde 
normal hayat devam etmektedir. Bu 
sabah gelmi~ olan bir9ok turist a.san 
atikayi gezmi~lerd.ir. Biitiin memle
ket dahillnde ayni siikCm htikiim siir
mektedir. 

M. METAKSASIN BEYANATI 
Atina 6 (A.A.) - Atina ajanst bildi

riyor: 
Yabanc1 gazeteler muhabirlerini 

kabul eden b~bakan M. Metaksas, 
dti.nkil beyanatrm teyit et~ ve ah
nan tedbirlerin, sosyal rejimin ge~ir
digi tehlikeyi onlemek i~in asgari ted .. 
birler oldugunu bildirnli~tir. 

M. Metaksas demt~tir ki: 
cSosyal vaziyet tamamile takviye 

bulduktan ve her tilrlil tehlike berta
ra! o1duktan sonra, hiilillmet vaziye
ti tetkik edccek ve liizumlu her \>eyi 
yapacaktir.> 

Kanunu esast hakkmda bir siiale ce., 
vap veren Mctaksas ~unlan soylemi~
tir: 

<eBugtin memleketle meri olan ka
nunu esasi, muvakkaten meriyet mev
kiine gctirilrnii:;; bulunan 1911 kanunu 
esasisidir ki bunun bugilnkil ~eraite 
tarnamlle u ygun olmad1gi umumi
yctle t asdik edilmektedir.> 

Yunanistarun d1~ sayasasmdan bah· 
seden ba~bakan, bu siyasamn sagllam. 
temellere istinat ettigini ve degi~mi
yecegini tebari.iz ett.ir~tir .. 

LiMNtYE ASKER QIKMADI 
Limni adasma asker <;lkanld1gJ. hak

kmdaki ~ayialar hakkmda sorulan bir 
si.tale de ba~bakan ~u cevab1 vermi~tir: 

«Hi<; bir asker ihrac1 hA.disesi olma
mi~rr. Ti.irk devlet adamlannm Ti.lr· 
kiye B. millet meclisinde de soyledik
leri ve~hile bu hususta tam surette 
hakkmuz va1·chr. Lti.zumlu gordiigu
muz zaman bu hakla istiroal edece
giz. 

Bugday ihracat1 
(Ba~ tarafi 1 inci sahifede) 

istanbul piyasasmda fiatlerin dii-T 
mesi ~dilik durmll9tur. Ziraat ban
kas1 bugiinki.i fiatlcri norrpal bulmak
ta ve ~dilik miistahsillerden mal al
mak suretile mtidahaleye l i.izum gor
mernektedir. Maarnafih bankarun istih
sal mmtakalannda zamanmda derhal 
bugday toplayabilmesi i~in laZim ge
len hazul1klara ba.~la.ruruJ\! ve bankanm 
mi.ibayaa fiatleri tesbit edilerek tasdlk 
edilmek lizere heyeti vekileye verllmi~
tir. Heyeti vekileden ~1k:mca ilan edi· 
Iecektir. 

Erken mahsul yeti~tiren cenup mm
takasmda fiatler bankanm miidahale
sini icap ettirecek kadar dii~m~ sa
yilnnyor. Diger mmtakalar da henill 
bilttin mahsul ortaya ~~ degildir. 

Boga z ic;in d e ... 

Bir zamanlar Bogaziginin, ~imdi bi
ze bir masal gibi gelcn oyle debdebeli, 
saltanatll, oyle perm, mehtaph bir 
hayat1 vard.I ki velvelesi hAIA tatll ha
yaller uyandmr. K1yilarda, yahlarda 
ge~mi~ oyle maceralar var ki Bogazm 
neresinde olursaruz olunuz bunlar 
mutlaka kulaklanmza kada.r gelir. 
Bu dedikodular sizi mutlaka ko~nlz
den uyand1rir, Bogazm derinliklerlne 
<;eker ve g0tiirtir. i~te Bilrban Cahit 
te Yah Qapkuu m Bogazic;inin yakm 
bir tarihte ge~~ hazin bir macera
SI.ndan alm1~t11-. Dedikodusu yillarca 
silren bu hazin maceramn pek merak
h safhalar1 karilerine bilseniz neler 
ogretiyor... Bilrhan Cahit diyor ki: 
Kahramanlarmm bir klSIDl hayatta, 
bir kumn Hisar tepesindeki f1stiklann 
gOlgesinde, toprakta olan bu rornarun 
mevzuu on dokuz ytl evvel Bogazi~in
de get;mi~ ve o zaman bu sahillerde 
siddetli ve devamh bir heyecan uyan
drr~l. Bana oyle geliyor ki bugiin 
daha ~ok maddl hareket eden kadtn 
ruhu bu sergli.ze~tin i<;inde gosterdigt 
yilksek feragat ve f edaldrhkla. kart .. 
leri ne kadar miitehassis cdecekse, 
vakalann hakikati itibarile o kadar 
h n d '" · 
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Biiyiik z1rhl1 in§as1 yar1§1 
Amerika iki, Japonya dOrt, lngiltere de 

iki dritnot yapbr1yor 
Jngiliz z1rhl1lari taggarelere kar~1 kuvvetli 

mii:daf aa tertibatinz haiz olacaktzr 
Bliyiik deniz devletleri arasmda ye

nJ y~ b~lad.I. Arnerika gayet bil• 
yiik iki zirhll yapt1rmaga hazrrlam· 
yor, Japonya bahriye nezareti her bl· 
ri clli~er bin tonluk dort zirhh yap
brmak i~in tahsisat istedi. ingiltere 
de her blri 33000 tonluk iki zirhllyi 
tezgaha koymaga karar verdi. 

Yeni saffl harb gcmilcrl mevcud 
gemilere benzemiyecektir. Gerek de
niz, gerek hava taarruzlanna kar~1 
mtidafaa kablliyeti son derecede ola
cag1 gibi taarruz kuvveti de azami ~e
recede bulunacakbr. Mesela yeni In
giliz saf f1 barb zirhhlanmn kalmhg1 
yedi pus olacakbr. Bu kadar kahn 
zirha nc top mermlleri ne de tayyara 
bombalan tesir yapamaz. Yeni ingi
llz saff1 harb z1rhl1larmm si.irati de 
fevkaladc olacaktir. 

Bu z1rh1Ilann silrati 30 mil olacak· 
tu. MalUmdur kl dilnyamn en yenl 
Trans Atlantigi Kuin Marinin silrati 
de bu ·kadar. Yeni ingiliz z1rhhlan 
da bu rekora muadil silrat g0sterecek
lerdir. Yeni zirhhlar Va~ington deniz 
rnuahedcsinin inkizas1 akabinde, yani 
gelecek kanunusaninin birinde tezgA.
ha konulacaktlr. Fakat o zamana ka
dar z1rh levhalarmm ve toplanmn 
imalatJ. ilerliyecektir. 

Bu gemilerden her blri alb rnilyon 
ingiliz lirasma rnal olacaktrr. Yenl 
zirhlllarm toplan on dorder pus ola
caktlr. Halbuki ingilterenin mevcut 
en yeni saff1 harb z1rhlllan olan Rod
ney He Nelsonun toplan on alt1~ 

pustur. Son deniz konfer:msmda in
giltere biltiln devletlerin en buyiik 
deniz toplannm on dort pus olmasm
da israr etmi~ti. Japonyanm yeni zirh
hlannm ag1r toplan on sekizer pus 
olacaktir. Her nedense ingiltere bah
riye n ..... a.reti on dort pusluk agrr top
lan dahn. pratik bulmaktad.Ir. 

Son zamanlarda ingilterede bahrt 
miltehassIS4tr arasmda gelecek deniz 
barblerinde z1rhll rm yoksa bomba 
tayyaresl mi son s0zii soyliyecegi hak
kmda hararetli ve uzun bir rnilnaka
~ olmu~tu. 

Miinaka~ada yeni deniz harplerini 
z1rhhlarm kazanacagi fikrini iltizam 
edenlerin kazand.Igi lid biiyiik saffl 
barb z1rhhsmm tezgaba konulmasi
na karar verilmesinden anlru;;iliyor. 
Yeni Zirhhlar ~deta deniz tangi vazl
feslnl gorecek ve agir kara tanklan 
tayyare bombalanndan mah!uz bu
lundugu gibi yeni zirbhlar da her 

OLONCEYE 

lngilterenin bugilnkii biiytik mhblanndan bir ka~1 

tilrlii hava bombalanna kaq;i mah!uz 
bulunacaktlr. 

Bunun i~in yeni z1rhhlarm in~ 
tarzmda en ziyade ehem.mlyet verilen 
nokta hava taarruzlanna kar~1 muka
vemetinln son derecede olmasm1 te
rnin etmektir. Bu gemilerin in~sma 
ingiltere bahriye nezaretinin in~at 
dairesinin ycni ~efi Mr. Goodallin ne
zareti altmda ba~lanacaktir. Bu zat 
umumi harbdenberi gizli tccrilbelcrle 
i~tigal etmi~ti. Bi1hassa tayyare1erin 
hucum ve taarruzunu defedecek ke
~iflerde bulunmak i~in ~ok ~all~rru~
b. Buldugu tertibata gore mermi ve 
bombalar ilk temasta infilak edecek
tir. Yeni gemilerin bacalan da, iizer
lerindc bulundurulacak zirhll ~pka
larla mahfuz olacaktrr. 

Bu ~pkalar tayyarclerden atilacak 
bombalann dosdogru bacamn i~ine 
dalmasma rnanl olacaktrr. Son yapl
lan tecrilbelerde bacalara giren born-? 
balarm gemi i~in gayet tehlikeli oldu
gu sabit olmu~tu. Zrrhltlann kuman
da ve tarassud kuleleri de havadan 
yap1lacak mitralyoz taarruzlarma 
kar~1 mabfuz olacakbr. 

Yeni ingiliz zrrhlllanrun tayyarele
re kar~1 taarruz kudreti miidafaa ka
blliyetinden daha ziyade olacakbr. 
Bunlarin tayyare defi toplan mcvcud 
zirhlllarda bulunan bu gibi toplardan 
daha kuvvetli ve mtiessir olacaktir. 

KADAR! •• . 

Bilhassa ate~ isabetleri son derecede 
tashih edilmi~tir. 

Y cni gemilerin ufak toplarmm i;o
gu amudl surettc ate'~ edebilecek bir 
surette yerle~tirilecektir. Bu zirhhlar 
bava kuvvetlerine kar~1 mi.ikemmel 
surette mukabil taarruzlarda buluna
bilecektir. 

Yeni zirhhlann agrr toplarmm on 
dort pusu ge~memesi bu gemilere 
fevkalade si.irat temin etmesine mti
saade etmi~tir. 

Rodney lle Nelsonun azami siirat
leri saatte 23 mildir. Yeni z1rhhlann
ki ise yukanda soyledigimiz veghile 
otuz milden fazla olacaktir. 

Yenl Arnerika saff1 barb zrrhhlan
nm z1rhlan, silratleri, toplan bi.isbii
tiin ba~a olacak ve mevcud Arneri
kan biiytik harb gemilerinden big bi
rine benzemiyecektir. 

Cekoslo\·akyamn BOkre~ elyisi 
bir kaza ge~irdi 

Biikr~ 5 (Ak~) - Ge~en gun 
Qekoslovakyanm Biikre~ el~isi geziye 
~lktig1 Transllvanya daglannda bir 
kaza ge!tirmi~tir. 

Otomobili devrilmesi neticesinde 
kendisi, klzi ve zevcesi otomobilin al
tmda kalmt~lar ve ag1r yaral1 ola
rak Bra~ov kasabas1 hastanseine yer
le~tirilmi~erdir. 

nSI i~in farkmda! .. Bir arahk Ziya, 
Melahatin kocasma doniiyor ... 

- Mi.isaade eder mJ.siniz, hamme
fcndi ile dans edeyim Naz1m bey! .. 

Yazan: ESAD MAHMUD KARAKURD Adamda ek~i bir sumt! .. Kii~ucilk 
gozleri bilsbiiti.in boncukla~1yor ... Du
daklarmda daha ~ok isirmaga benzi
yen bir gillii~!.. Merdivenlere dogru ko~aga bru;;

lad1. Arkadan seslenlyor: 
- Haydi sen de gel! .. Giyineliml.. 

Saat dokuzu ge~yor ... ~imdi nerede 
ise gorilniirlerl.. 

Bedri kalklyor ... Agir adunlarla sa
lon u ge~erek odasma dogru yiiriiyor ... 
Salonda milzlk ve kadm sesleri! .. 

••¥ 
Luna Parktayiz... Deh~tll kalaba

bk var! .. Biittin masalar dolu ... Mil
Elk hi~ durmadan gahyor... Adamn 
biltiln gen~ Jazlan orada... Kollan 
1.g1k beyaz elbiselerle yilzlerce insan 
renk renk yanan ~arm altmda dO-
nilp duruyorlar ... Ne~, sevin~, kali-
kaha yiikseliyorl .. . 

I Bazan ~pkln bir el birdenbire lftm
balan sondtirilyor... Etraf karanllk 
f~lnde kal1yor ... Nemli, tltrek; golge
leri blrbirinc kan~ran tuhaf bir ka
ranhkl .. Yalmz, y1ld.Izlarla, yans1 kop
mu~ blr ayin, ~am dallanmn arasm
da dola~an 1~klanm gorilyoruz ... 

RilzgArn sa~Ianm kaptirm1~ yilzler
ce delikanh, heyecanla donup duru-
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yorlar... Belll ki, vilcutleri gilne~in 

altmda yanm1~ bu tun't renkli deli
kanhlar, karanhgi gok seviyor ... GO
gilslerinde, taze bir bahar ~i!;eginin 
iirperi~l gibi titrcyen klzlan, durma
dan geviriyorlar ... Etekler u~uyor, sag· 
lar dag11lyor, yilzler birbirine degi-. 
yor ... DOnilyor, donilyorlar! .. 

Bedrilerin oturdugu masa, bir sO
giit agacmm geni~ dallan arasmda 
sakll gibi duran bir yerdedir. Bedrlnin 
kar~smda, avukatm kans1 Cemile 
var. Ziya, Meldhatin yarunda. MelA.
hatin kocas1 da, Ziyarun sagmdal .. 
Dans edenleri seyrediyorlar. Ziya, ara
da s1rada ~apkm gapkm MelA.hatln 
gozlerine baklyor. Melfillatin kocas1 
NAzim, bclli ki ~ok k1skam; bir adam. 
9itlemblk gibi, ortalan simsiyah, kii~ii
cilk gozlerini, kansmdan ayird1~1 

yok! .. K1virc1k saglan, tcpesinde, bir 
ugurtma kuyrugu pcri~anl1gile, u~u
~up duruyorlar!.. Avukata gelince; 
o, pek kansile alakadar degill .. Gozle
rini, kar~1 masada oturan bir kiigiik 
k.lzm gozlcrine dikmi~, Sintiyor ... Ka-

- Rica ederim efendim! .. 
Kalklyorlar... I~gm1 yild.Izlardan 

alan meydanda, birbirlerine sanlarak 
ba~llyorlar donmege! .. Bir dakika 
sonra onlar da, obilr beyaz etekliler 
gibi karanhgm arasma kan~m1~, kay
bolup gitmi~lercllr. Avukatm gozil ha
lA. kar~daki ktii;ilkte ... 0 da, ne ~ap
km ~ey ya! .. 91plak ayaklanm, etek
Ierinin ucundan diz bogumlanm gos
terecek kadar a~arak bir goz silzil~ii 
var ki; degme artist yapamaz!.. Ara
da suada boyall kirpiklerini kaldmp, 
tcth tat11 baklyor. Avukat ~ileden ~1k
rru~br... Klrkm1 dolduranlar i~in, 18 
y~, bir f1rtmadan daha korkun~tur. 
Allah vere bir bora patlamasa! .. 

- Beyer en di ni!;fn dans ctmiyor
sun uz? 

- Pek bilmiyorum da ... 
- Bilmez olur musunuz camm, ka-

nmla oynasamza!.. 
- Bilmcdigim i~in rahats1z olur

Iar ... Korkanm, rnamr gortin!.. 
- Hayir hayir! .. Cemile; bcycfen

dlyle dans etsenel ... 

Feci 
Geceleyin arkada~1n1 do

muz zannile oldiirdii 
izmir (~am) - izmir civannda 

bag mmtakas1 olan Bucada !eci blr 
vaka olmu~tur. Bir bagda oturan 
Pri~tineli Feyzullah oglu Asian lle 
Mehmed oglu Ramazan, gece uyu
makta idiler. 

Aslan, bir arabk arkad~mm yanm
dan aynlm1~ ve sonra tekrar gelmek 
istemii;;tir. Geceleyln, arkad~m1 ya
ban domuzu zanneden Ramazan, ya
nmda ta~1d.Ig1 gifte turegini ate~ et
mek suretlle Aslan1 ba.~mdan ve sol 
omuzundan ag1r surctte yaralam1~

tir. 
Aslan, karas1 par~alanm1~ bir halde 

naklecllldigi Izmir Memleket hastane
sinde olmii~tiir. Ramazan, vakadan 
sonra tutulmu~. adliyeye verilmi~tir. 

Hasta bir geny k1z olO bulundU 
izmir (A~am) - Odemi~ kazasm

da Kiraz nahiyesinin fi)emenler koyiin
de klr bek!tisi Ahmed klzi 14 y~mda 
Hatice, bir aga~ altmda olii olarak 
bulunmu~tur. Hatice; akll hastahgi
na rntiptela icll. Oliirniln sebebi tah
kik edilmektedir. - - ---

Bornovaya iyme suyu 
getirtiliyor 

izmir (~am) - Izmir civarmda 
Bornova nahiyesine Yamanlar da

gmda Karatepedeki ii~ kaynaktan ic;
me suyu getirtllecektir. Yap1lan kc~
fe gore tesisat 70,000 liraya ~1kacak
Bornova belecllyesinin 20,000 liras1 
dazird1r. Belediyeler bankasmdan da 
elli bin liral1k istikraz igin te~ebbils

te bulunulacaktir. 

Kullar koyii vakas1 
Tevkif edilen 21 koylu 

serbest b1rak1ld1 
bmir (Ak~rn) - Kullar koyilnde 

olan bir vaka yi.izunden 21 ki~i tevkif 
edilmi~ti. Mevkuflar mabkemenin ka
rarile tahliye edildiler. Tevkife sebep 
olan vaka ~udur: Koye aid sudan bir 
miktarmm pirini; tarlalarma verilme
si hakkmda alakadarlar mahkemeden 
karar alm1~Iard.I. Kararm infaz1 i!tin 
koye giden icra rnemuruna koyliiler 
sozle rnuhalcfette bulunm~lard1r. Bu 
muhalefet cllnlenmemi.!l ve karar infaz 
edilmi~tir. Bu milnasebetle baklarmda 
ltizumu muhakerne karan verilen 21 
ki~i tcvkif eclllmi~tir. 

Ag1r ceza mahkemesinde cereyan 
eden mubakeme sirasmda koylillerin 
vekaletini yapan baro reisi avukat Ali 
Sedad heyecanh bir miidafaa yapm1~ 
ve muhakemenin gayri mevkuf olarak 
dcvam1m istemi~tir. Mahkeme bu ta
lebi yerinde bularak bu yolda karar 
vermi~ bi.itiln koyliller cumhuriyet 
mahkemesinin gok yerinde olan bu ka
ranm minnet ve ~iikranla alkl~lam1i;;
lardir. Mevkur koyliller di.in a~am 
derbal tahliye edilmi:jlercllr. Mahkeme
lerin tatilinden sonra davaya devam 
olunacaktJr. 

• 

Kadtn m~mnun ... 
- Peki, cllyor ... 
- Hammef endiyi rahats1z cdcce-

gimdcn korkuyorum. 
- Rica ederim efendim! .. 
Kalk1yorlar ... Milzigin zaten sustu

gu yok ... Dans edilen ycre geliyorlar ... 
Bedri sag kolunu kadmm beline ko
yuyor ... Hafif, gok hafif bir temas ... 
Ag1r ag1r donmege ba~hyorlar ... Ka-
dm hcyecan i~inde ... Titriyor ... Ara-
da s1rada saglan, erkegin ytiziine de-
giyor ... Bedrt irkilerek yilziinii. c;eki-
yor ... Gogsilniln iistilnde titreyen bir 
kadm gogsi.iniln btitiin .. isterik> hare
kctleli! .. 

- Hammcf endi ayaklanmza bas1-
yorum galiba! .. 

- Zaran yok Bedri bey!.. 
Kad.In biraz daha kendini ona bira

klyor... Biraz daha ona yakl~1yor ... 
- Bedri bey, ne giizel dans cdiyor

sunuz siz? 
- Alay m1 ediyorsunuz hammer en

dll 
- Ciddi soyliiyorum ... 
- Ben sizi degil, siz beni idare edi-

yorsunuz da onun i~inl .. 
Kadm ba~m1 kald1rarak iri gozlerl 

ile crkegin kara gozlerlnin i~lne bakl
yor ... 

- Bedri bey, ncler soyli.iyorsunuz, 
hangi kadm sizi idare edebilir ki ben 
edeyim! .. 
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~©ifPka 

Siyah ipekli kordoncden orillm 
~apka renkli boncuklarla i~lenmi~ 
dele He si.islenmi~tir. 

MUUUUllllllllllllllttlltlllllllllllftlllUUUlllllllltltllllllH HI ti 111 

kulesi 
f zmirdeki kule 38 bin 

liraya ihale edildi 

izmir (Ak~am) - Avrupa ve ~ 
rikada par~iitle atlama sporu gen 
bir inkl~af sahasi bulmu~tur. Tilr 
yede ilk defa izmirdc bir par~iit 
lesi yaptmlacaktir. 

Tiirkiyede ilk dcfa izmirde bir ~ 
r~iit kulesi yaptmlacaktlr. I 

Turk hava kurumunun Mosko~ 

dan gctirtmi~ oldugu plana gore k\.il 

park iginde in~a edilecek par~tit 
lesinin yeri tespit edilmi~ ve milna 
sa neticelenerek in~aat 38,000 lira1 
miihendis Omer Liitfi ve ~rikine · 
le cdilmi~tir. 

Izmir emniyet mudOrO 
Bolvadin kaymakam1 old 
izmir (Ak~am) - izmir emni 

miidilril Feyzi Akkor Bolvadin kaz 
kaymakamllgma tayin edilmi~tir. 
zi Akkor, izmirde alb seneden 
<;alu~mll?, izmir zab1tas1m, Tiirkiy 
bir nilmunc zab1tas1 haline sokrn 
i~inae muvaffak olmu~ bir zattir. 
lisler gok temizdir, izmir palis' 
yilrilyu~ilnde bile bir b~kallk var 
Zab1tada disiplin tccssi.is etJ.ni~tir. 

Yerlne Kart.al kaymakami Sel 
din gibi gen~ ve at~li bir zatm g 
rilmesi ile izmir zab1tas1, bu muv 
faklyetini idame ettirecektlr. 

Bir yOban y1ld1r1mdan old 
izmir (A~am) - Son yagmur 

esnasmda Aydm vilayetinin Balta 
yilnden 'tOban kor Osman oglu It. 
med, Menderes nehri kenarmda 
vanlanm sularken dil~en y1ldmm 
olmil~tilr. Ayn1 yerde bulunan al 
ya~mda Mehmedle oglu 15 yqin 
Mehmedi de ii~ metre 1lc1iye frrla 
ylld.Inm bunlara hig blr t;eY yap 
m1~t1r. j 

- Ni~in, beni bu kadar m•iil 
adam mt telakki ediyorsunuz? 

- Oyle anla~1lmaz bir gu 
var ki.. insan adeta korkuyor. 

- Size oyle geliyor bammefen 
Ko~eyi doniiyorlar .. kadm birden 

re ba~1m i;evirerek yandaki masala 
dogru baktyor ... 

- Bedri bey, rica ederim, bafln 
dondtiriin de kocama bakm blrazl 

- Ne oldu hammefcndi, cam IJll 

k1hyor? 
- Bilakis gayet mcmnunr .• 
Bedri baklyor... Herif blr ala< 

golgesine saklaruru~, f1rsattan b 
fade kar~smdaki masada oturan 
k1za ~apkln ~apkm i~arctler ve 
ellerile bir ~eyler anlatmaga ~ 
yor... Buru~ dudaklannda iotl 
bir giili.i~! .. 

Bedri ba~m1 dondiirilyor ... Bir f 
soylcmiyor, susuyor ... 

- GOrdilniiz mil Bcdri bey? .. 
- Milteessifim hammefendil .. .. 
- Hig teessiiI etmcyln!.. Ben 

harektlere o kadar ah~tim kil .• Ar! 
bende tesir bile yapm1yor ... 

-Demek! .. 
- Evet her zaman boyle! .• 
- Ho.yret!.. 
- Hayrct etmeyin kim bilir, be 

kabahat bende! .. Kocam1 to.tmln ec 
miyorum anla~1lan. 

(Arkan vaJ 



Bulgaristanda 
biigiik bir f ilim 

fevriliyor 
Port Artur ad1ndaki bu 

filim 3 lisanda haz1rlanacak 
Sofya 4 (Alq;am) - Nazrrlar hc

ycti ge~en gilnku toplantismda, Bul
garistanda almanca, frans1zca ve ~ek 
lisanmda olmak i.izere bir Alman kum
panyas1 tarafmdan ~evrilecek Port -
Artur ismindeki yabanc1 filim i~in Hi
zumlu olan alat, e~ya ve malzemenin 
glimrtiksilz olarak Bulgaristana gir
mesine karar vermi~tlr. 

Filim, eski Rus - Japon harbine 
aittir. ~umnu, Varna ve Plevnede 
~evrilecektir. Filimde Plevnede Tiirk
Rus harbinden kalma eski Turk kale 
ve istihkamlanndan da istifade edile
cektir. 

Rejisoril Okonel olan bu filme Da
niel Dario, Adolf Volbrilk gibi bir ~ok 
frans1z, alman sinema artistleri ve 
Bulgarlardan 2 bin figiiran i~tirak 

edecektir. 
Harbiye nazm general Lukof <la 

bir ka~ bin Bulgar suvari, piyade, 
to~u. deniz askerlerinin filme ~ti
rak etmelerine mtisaade etmi~tir. 

Halen bu filim i~in Japonyada bazJ. 
manzaralar filme almmaktadir. Re
jlsor Okoncl, bir ay evveli Bulgaris
tana gelerek filmin ~ekilecegi yerlerl 
gezmi~ ve muvaflk gorm~ttir. Bul
gar askerleri Rus ve Japoa askerlerinl 
temsil edeceklerdir. ~irr..alt Bulgaris
tandaki Tiirk ve Tatar itoyleri halkuun 
filme ligliran olarak i~tirak ettirilme
leri muhtemeldir. 

Askerler, artist ve figtiranlar i~in 
iiniforma, ~apka ve elbiseler Bulgaris
tanda imal edilecektir. Askerlerin, !i
lim ~ekilecek yerlere kadar nakil _.. 
m.talan, Rus - Japon temsll! ~arplf

masmda ablacak 100 bin fi¥k, pek 
~ok merml ve deniz torpllleri masra
fm1 kumpanya Odeyecektir. 

· Uzerlnde to~u kuvvetleri gec;er
ken bir koprii berhava edilecektir. Fa
kat berhava esnasmda diri askerin ye
rine manken askerler kullarulacak
tir. Yapllacak biltiin zarar ve ziyan
lar kumpanyaya aid olacaktir. 

Port - Artur fllminin c;evrllmesi 
agustosun onundan 25 eylille kadar 
si.irecektir. Filmin ilk hazirbguu ya
pacak olan miltehassISlar yakmda bu
raya geleceklerdir. 

Bu. filmin Bulgaristanda c;ekilme
sinin ba~hca sebebl, eski Qarl1k Rus
yas1 askerlerinin iiniformaslillil ~
diki Bulgar askerlerlnin ayru ve Bul
gar lisarurun da Rus lisaruna pek ya
km olmas1dlr. Esasen bu sebeple cMi
~el Strogob film! de Bulgaristanda 
Vidin ~ehrinde c;ekilmi~ti. Dig.er yan
dan bu, Bulgarlann harlc;te kendi 
memleketlerinde yabanc1 filimler c;ev
rilmesi ic;in yapbklan propaganda
larm bir neticcsldir. 

Ogle yemekleri 
Artistler aras1nda miihim 

bir mesele 
Hollivut artistleri arasmda ogle 

yemegi miihim bir rneseledir. Ekieri 
artistlerin bu yemek ic;in bir takun 
Adetleri vard1r. Greta Garbo stildyo
da daima odasmda ve yalmz ba~a 
yemek yer. 

N?rma-~hearer ise yalruz ba.pna 
kabil degil y~mek yiyemez. Yemett 
odasma getirt1r, fakat daima birka9 
misaflri bulunur. 

Jean Harlov nerede olsa yemek yer . 
Yemegt bir tavugun kanadl ile su
yundan ve ic;inde p~i~ pek az pi
rinc;ten ibarettir. 

Jeanette Mac Donald yemegini o
dasma getirtir, perhize dikkat etmez. 
Her yemekte salata, tereyagi ve !mn
da patatcs, bir bardak silt bulunur 
Ispanagi ~ok sever. · 
William Povel yemek yerken roman 
okumak merakbs1chr. 

Yenl film1n artistlerinden 
Daniel Dario 

Y enl fllmln artlstlerlnden 
AdoU Volbriik 

Bir filim nas1l haz1rlan1r? 
Teferruat say1lan noktalar mudurleri, 

sorleri en ~ok ugra,t1rar 

•• re JI· 

Bu sene blr ~k yen! fillmlerlnl goreeeflmlz Vfily Fritsch 

Berlin (~) - Son zamanlarda 
Alman atiidyolarmda yen! ftlimler 1~ 
biiyillt hazl.rllklar vardir. OntimUzdt.kl 
kl~ mevsimine ye~tirmek ilzere bir~ok 
fllimler ~vriliyor. 

Bir fillm nasll hazirlarur? Bunu emi
nim ki, ldmse d~ilnmemiftir. FWm 
hazJ.rlamak demek bir~k miihim lf
lerle, en ki.i~Ok teferriiatma kadar, ug
r~mak demekti.r. Farzedellm Id, ftl
min mevzuu bir romandan allruyor. 
Romanda muharrir bir~k noktalan 
g~er gider. MeselA. kahramanlardan 
birinin elblse.sini lnsaca anlatir. Hat
ta. sadece csiyah bir elbise giymi~tb 
der g~er. 

Bu elblse ne bi~imde olacaktir?. Va
kamn ~tigi zamana gore bunu tayin 
etmek llzundir. Bunun 1~ fillm re
jisorii, mimarlar, miid'ilrler otururlar, 
haZirlanan 11lim kitablDl okuyarak 
ekseriya teferruat sayJ.lan, fakat en ~ok 
goze ~arpan noktalarla me~gul olur
lar. 

Klyafetler, bir sanatkara havale e
dilir. Tarihi klyafet mevzuu bahis ise, 
tarih miitehassislan i~e ka.n{;1r. Onun 
gosterecgi esaslara gore ressam klya
fetleri ctzer. 

eekil kabul edildikten sonra terzi-

ler cagmllr, ve .kostiliniin hazl.rlaru~ 
sureti kararlqtm.hr, ve nlhayet han
gi sanatkAr onu giyecekse ona gore ya
plhr. Pek g6ze ~nuyacak olan f'gil
ranlar kostiimlerl kesilip dikilmez. Sa
dece kwnw;i tlneier ile tutturulur. Fa
kat bunun bOyle oldugunu fillmde 
!arketmek kabll deglldir. 

Bir yandan k:Iyafetler hazirlarurken 
dlger taraftan dekorlar l.4ine ~lir .. 
Sahneler nerede g~ecekse, mlmar
lar ve ressarnJar o sahnelerin orljinal 
vaziyetlerine gl>re resimlerini ctzerler, 
ve sonra canh modellerini yaparlar. 

Nasll aslmda g\izel olan bazi insan
lar !otograf ve tllimde giizel c;lkmazlar· 
sa, aslmda giizel olnuyan bazi insan
lar lse, bilA.kis resimde g\izel olurJar. 
Manzaralarda da ayni ~ey va1d1r. 
Yani t1pln insanlar gibl, dekorlarda 
da fotojeniklik aramr. Onun l~in, 

sahne l~inde dekoru yaptlan tabit man· 
zaralar, tammen, orljinalm ayni dE>gi
dlr. Fakat filimde onun aynl im~ gi
bl gorilntir. Bu manzaralar goz onun
de tutularak dekorlar ona gore haz1r
lan1r. elbise ve dekor i~leri bittikten 
sonra s1ra artistlerin prova yapmalar1-
na gelir. Bundan sonrasi nisbcten 
daha kolaycllr. 

Sahife 7 

Atina mektuolari 

Hiikilmetle siyasi f1rka
lar aras1nda miicadele 
Venizelistler, koyu kralc1larla birle-

1erek kabineyi dii1iirmek istiyorlar 
.Atina (Husust muhabirimizden) -

Btikfunetle !irkalar arasmdaki mlica
dele gilnden giine ¢ddetleniyor. Ve
nlzelist olsun koyu kralc1 olsun bii
tUn slyast frrkalar bugiinkii Metak
sas kabinesinin iktidarda bulunmas1 
parlmantarizm kaidelerine aykln 
bir hareket oldugundan ve lktidar 
mevkiinden uzakl~tmlarak siyast 
bir kabinenin i~ b~ma gelmesi zaru
retinde miittefik bulunuyorlar. Siyasl 
flrkalarm bu hususta ileri silrduklerl 
muhtelif sebebler vardlr ve ~unlar
dll': 

1 - Vakla M. Metaksas, slyast bir 
flrkanm reisidir. Fakat bu f1rka, fi
llyatta mevhumdur. Zira M. Metak
aasu1 riyasetinde bulundugu milste
killer f1rkasmm meclisteki mebus ade
di 6 - 7 ki~iden fazla degildir. 

Bundan ba~ka, bu mebuslardan 
dordii, M. Metaksasm dahilde takib 
ettigi siyaseti begenmiyerek kendi
sinden aynldlklanru ilftn eylemi~ler
dir. 0 halde b~ekil hangi firkayi 
temsil ederek i~ b8$Ilda bulunuyor? 

2 - B~ekil M. Metaksas, bir ~ok 
detalar bugilnkii dahili vaziyet itiba
rlle diktatOrlUkle idare lehinde bulun
m~tur. Binaenaleyh kendlsinin i~ 
b~da bulunmas1 parlmantarlzm 
lc;in bir tehlike te~kil eder. 

~te Yunan siyast firkalann kabi
neyl dil~iirmek ic;in lleri siirdiikleri 
en belli b~lI sebepler bu ~ekilde hil
IA.sa edilebilir. Daha diine kadar bir
blrlerinin en amans1z dii~mam olan 
Venizelistlerle koyu kralc1 Teotokis 
partisi arasmda, M. Metaksas kabine
sini i~ b~mdan uzakl~tmnak ve mii~
terek bir kabine kurmak ic;in giri~tik
leri miizakerelerde epice terakkller 
gijrillmii~tiir. 

Daha dilne kadar reisleri birbirine 
selAm vermege tenezzill etmiyecek de
recede birbirini ~ekemiyen bu ild firka
nm miizakere masasma bile oturma
lan haddl zatmda ~ok ehemmiyetl 
halz bir badise telflkki edilmek icab 
eder. 

Qaldaris firkas1, bu iki partinin 
aralarmda anla~arak l~ b~ma gel
melerlnden tel~ du~mu~ ve bu an
lafmayi suya d~iirmek ic;in siyasl 
bir taklm manevralar ~evirmege b* 
laml~tir. 

Venizelist ve kralc1 partilerin an
lafmalanna mani olan en belli b~ll 
mesele, kralllgm iadesinc rnilncer 
olan son isyarun ten.kill netlcesinde 
ordu, polis ve jandarma kadrolann
dan ihrac; edilmi~ olan zabit ve polis 
memurlannm vazifeleri ba~ma iade 
edllrnesi meselesidir. Venizelistler, 
hem zab1tada ve hem orduda eski 
kuvvetli mevkilerini tamamen olma
sa bile, lasmen elde edebilmek ve mii
teveffa Venizelosun korilklemi~ oldu
lu isyan yiiziinden ekmeklerlnden 
ve i~lerinden mahrum kalan bu sadlk 
mensuplanna eski vaziyetlerlni temin 
etmek i~in biri siyasi oteki de i«;timai 
iki gaye ile matrut zabit ve polislerin 
biran evvel eski vazifelerine iadesi 
~i bir ~eref ve haysiyet meselesi ola
rak telftkki etmektedirler. HattA Ve
nizelistlerin Metaksas kabinesini ilk 
tefekkillii anlannda koyu kralc1lann 
flddetli rnuhalefet ve itirazlanna rag
men bu kabineyi tutrnas1 ve itimad 
reyi vermesl, bu arzulannm . tahak
lrukunu bugilnkii b~vekile temin 
ettirebllecekleri funidjnden ilerl gel
mifti. 

M. Meteksas, matrut zabit ve polls
leri i~leri b~ma getiremiyeceglni ve 
Yenlzelistlere kendisine gO.sterdikleri 
milzaharet mukabilinde bOyle bir va
itte ve teahhiitte bulunmad1g:tm soy
leyince Venizelistler d:?rin blr inkisa
ra ugramu~lar ve yava~ yav~ kabine
den itimatianm ~ekmege ba{ilanu~
lard1r. Venizelistlerin en koyu kralc1 
parti ile anla~ma miizakerclerine gi
ri~mesi de bunu gO.sterir. 

l\liif rit kralcllann reisi Teotokis 

\'enizelist !irkanm h:-yeti idaresin
den eski b~vekilin oglu M. Sofoklis 
Venizclosun bu hafta 1.arfmda krall 
ziya;·et ederek taleplerlnin isaf1 Iehin
de dogrudan dogruya te~bbilste bu
lunmas1 pek manidar bir hareket ola
rak teHikki ediJ.mt,tir. 

Matrut cumhuriyet~t zabitlcrin or
duya iadesi meselesi, Yunan siyast 
partilerinin anla{imasma en bilyiik en
geli t~kil ediyor. Kralc. partilerl mat
rut zab]tler vazifelerin: iade edilecek 
olursa bir giin rejimin tehlikeye dil
~ecegini ordudaki ahen . ve insicamm 
bozulacaglill ve zaten miifrit Venize
listlerin de hep bu gaye ile hareket 
ettiklerini iddia ederek bu meselenin 
halline yana.~nuyorlar. 

Venizelistler ise bu meselenin hal
linde israr etmekle siyasi gayeler takip 
etmediklerlni, sadece M. Venizelosun 
emirlerine itaat etmek yuziinden bu 
adamlarm ugrawklan haks.tzhg1 ta
mir ettirmek lstediklerini, ordunun 
ahenk ve insicanu bozulmak ve rejiml 
tehlikeye d~ilrmek mesele.sinln asla 
mevzuubahis olnuyacagm1 ileri silril
yorlar. 

Bu meseled.e iki tarn f arasmda an
la{ima hasll oldugu giin art1k Metak
sas kabinesinin hikmeti vucudu 
kalma~ olacaktir. Kralc1lar, ~mdl
lik bu meselenin kurcalanmamasm1 bir 
sene sonraya birakllm~sm1 teklif edi-

. yorlar. iki tarafm en nihayet bu nok· 
tada uyu~alan lhtima!i mevcuttur. 
Binaenaleyh kralm E>mniyet ve iti
rnadm1 haiz olan b~vekil M. Metak
sasm bugilnku meclisin, milletin ha
kiki fikir ve hislerine tercilman olma
d1g1 hakkmdaki iddialan benimsiye
rek ilk firsatta !eslh yoluna b~ vura
cag1 ve yeni intihabat yapt1rac~ 
siyasl rnahafilde ISrar1a soyleniyor. 

KIZILA Y BALOSU 
1 S Aiuatos puar 1ecesi 

BOYOKADA YA T ldubiincle 
Milli miidafaa vekili Kaz1m Oz

alpm himayesinde her yaz mevei
minin en zi-ngin, en nczih baJoeu 
olan KmJay baloeu bu y1) da Bii
yiikada Yat kliibiinde verilecektir. 

BaJoda, fehrimizin en k1ymetJi 
sanatkarlarandan miirekkep bir caz 
tak1m1 bulunacait gibi aynca yiik
sek kadm aanatkanm1z Pakizc lz
zet Nezih ilc bayan Zirkin tarann
dan keman vc piyano konscri vc
rilecektir. 

Bundan ba1ka bir ~ok aiirprizler 
11k ve zengin kotyonlar dag1hla
cakttr. 

lstanbula vapur temin edilmi1tir. 
BlLETLER: Bir ~ift 3 lira. 

Bir ki§i 2 lirad1r. 
BiletJcrin tah§ yeri: Biiyiikada 

Yat kliibii. 



Olimpiyad mektuplar1 

Serbest gii.re§ tak1m1m1z1n 
Berlinde yapt1g1 miisabakalar 

Ilk gunde dart gii.re§ie nasil yenildik, ikinci 
gunde altz giire~i naszl kazandzk ? 

BerUn. 2 (Husust m11 \.abirimizden)
Deutschlanahalledeylz. Ne muazzam 
bir yer .. tamam 20000 kiµ allyor. Or
t ada gayet munta?,_,m yap1lm~ bir 
dncr i.lsti.inde iki minrJer var. Hakem-o 
Ierin galibi, maglubu, bP.rabereyi gos-
terecek i~areti, bey::\z, Ye.tiil, klrlillZl 
elektrik ampulle1ile tcmin edilmi!?·· 
etra! anfiteatc bi~imlnde gayet yilk
sek tavanll, bi.iti.in milletlerin bay
raklarile .siislii. 

1936 olim1)iyadlar .. l!:l ilk gure~ini 
cenubi Afrikal1 bh· riire~c;i ile bir 
<;ekoslovak yapt1. Nenct:yi cenubl Af-
1ikal1 kazandi. 

ilk gilre~ yap1yornz: ~ans bize bir 
Almam dtiJ?ilrdil. 

KUQUK AHMED • HERBART 
JOHANNES 56 KiLO 

i lk anlar deneme ne ge~iyor. Ah
med, hasrninin bir b:1<.'ak kapmaslle 
yere dil~tii. Yarim bir l(opriiden sonra 
~inci dakikada tu~la•maglUp oldu. 
Boylece Ahmed; ac<'millgine, tecru
besizligine kurban g!tti. 

YA~AR ·TOT 61 Ki.LO 
ikinci ma~1z1 M:aearla yaptlk. 

Rakip ~ok kuvvetli.. Y!i~ daha ilk 
anlarda kopri.iye gelerek <;ok btiyilk 
bir tehlike atlattI. Y~ar alttan lrur
tulam1yor. Bir burgu neticesi gene 
kopriiye geldi, bunu da atlattI. 

Ya~ar, hep mtidafnada, c;ok iirkek 
giire~iyor. Tehlike l\~·~ijne tehlike at
latiyor. Nihayet 15 inci dakika bir bur
gu oyunile ve tu~la magiup oldu. 

••• 
Ogleden sonra yap1lan g'iir~lerde 

Sadiga Ame1ikal1, Ankarah HU.seyine 
Frans1z, buyilk Mustafara ingiliz, 
Qobana da Bel~ikall dli~iu. 
SADIK • STRONG HARLEY 66 KiLO 

Sabahki maglUbiyetlerden olacak, 
Sadlk pek ~ekingen .. ilk anlar pek SO. 
niik, Sadik ~ok tetikte .. biraz deneme
den rnnra Sadik alta d~til, ~abuk 

:.auktise de biraz sonra gene a.~giya 
in di. 

i. mcrikal.I, Sadiga nazaran iki defa 
daha kuvvetii. Maamafih Sachk bir 
ayak kapmasile Amerikahyi yere in
dirdi. Birinci devre berabere bittl. 
Kurada Sadlk alta dil~til. Sadlk, alt~ 
ta oyun vermiyor. 

::;>imdi Sadik tistte.. hWm gtire1?l~ 
yor. Biraz puvan ald1. Arb.k ayakta 
5ilre~yorlar. Sachk kendi oyunile al
~a gitti. Bu onun zaranna. Alttan kur4 

tulannyor .. Son dakikalar da geldi. 
SadJk glizel bir hareket yaptise de 
fazla puTan toplayan Amerikahya 
•Yl hcsabile rnagltip oldu. 

H1iSEYiN JURUiN "/% KiLO 
Hilseyin, Fransizla gi.ire~iyor. Ba.{i

Iangi~ denerne Ile ~yor. Hiiseyin, 
Frans1za nisbetle biraz daha acar. ilk 
devre it~e ile b~ladl ve iti~me Ue 
berabere bitti. Kurada. Hiiseyin alta 
~tU. Fransn 1932 - 1933 senesinin 
'19 kilo A vrupa ikincisicllr. Hiiseyine 
yerden yapti~1 bir salto ~ok tehlikeli 
0 1du. 
~imdi Hi.iseyin iistte, bir ~ey yapa

Dlll'Or. Qi.inkii rakip ~ok kapalI giire
¥1/or. Artlk ayaktalar. Frans1z hilell 
gi.ire~iyor. iki defa ihtar aldi. Buna 
ragmen Frans1zm aldigt puvan onu 
galip getirecek. Nitekim de oyle oldu 
ve Frans1z itti!akla galip geldi. 

Bu maglllbiyetler pek ac1 olmaga 
ba~lad1. Rakipler ne olursa olsun dog
rusu bu mag!Ubiyetlere tahammill 
kalmadl. !stanbulda gozfunilze biiyii
yen giire~iler burada pek sonfik ka-

liyorlar. Belli ki daha ~ok gal~maya 
ihtiyac1ID1z var. 

..Bu ak~amki gtireiler bitti. Miisaba
kalara yann sabah devam cdilecektir. 

Berlin 3 (Hususi muhabirimizden) • 
Bugiin serbest glire!ilerin ik:inci gti
ntidtir. Di.in 56, 61, 66, 72 kilolarda 
yapt1g1miz 4 glirel?in ik.isini tu~la, iki
sini de say1 hesabile kaybetmil(itik. 
f~te biittin i.imidler buglinde.. baka
hm Mersinli, bfiyilk Mustafa, Qoban 
ne yapacak? 
BUYUK l\IUSTAFA ·WARD 87 K1LO 

Asian Mustafa diidiikle berabcr bir 
~elme neticesi hasnuru ~abuk altma 
ald!. Hasim ingilizdir. Mustafa c;:ok 
gayretli davraruyor. ingilizi guzel bir 
burgu ile ~evirdi. Has1m kopriide 
klvraruyor. Mustafa zorluyor. Omuzu 
yere deger gibi oluyor. ingiliz buyiik 
mu~illatla koprtiden kurtuldu. Bi
rinci devre de bitti. ikinci devreye 
Mustafamn arzusu uzerine ingiUz alt
ta olarak ba~and!. 

Mustafa, ~ok hrutim gtire~iyor. Ha.s
lUlru bir def a daha kopruye getirdi. 
Bir kaza olma.zsa. Mustafa say1J.e ve 
ittifakla galib gelecek. ingilizin hall 
pek peri~an. Zavall1 belki dilnyaya 
geldigine pi~man .. 

Mustafa son bir gayretle hasm.lm 
bir defa daha kopri.iye getirdi. HaSim 
koprilyil yaparken tul? oldise de Bel
c;ikah hakem gormedi ve neticede 
Mustafa sayi hesabile ve ittifakla ga
lib sayildJ. 

MERSiNLt AUMED - ~EDLER 
79 KiLO 

MersinU, bugiln ikinci gtire~i Al
manla yap1yor. Has1m ~ok kuvvetli
dir. Ba~langic silo bir it~me ve dene
me i~inde gei;iyor. Ahmed, bir ayak 
kapti. Has1m kac;1yor. Ahmed de ~eki
yor. Herkes giiltiyor. 

~imdi minder ortasmda. ayaktalar. 
Has1m kafakol kapmak isterken alta 
dii~til. Ahmed de giizel bir oyunla 

. hasrm koprti.ye getirdi. ilk devre 'bitti
gt zaman bir garabet eseri hakemler 
berabere ilm ettller. 

Kur'ada Ahmed alta dU~tii. Has1m 
c;ok gayretu.. bir defasmda Ahmedin 
iki ayagmdan tuttu.. Ahmed ellerinin 
tistiinde yilrilyor. 
~imdi Ahmed ilste c;1ktI. Bacak Sl

kt~tmnasile Almanm epey camm yak
t1. Artlk ayaktalar. Ahmed ~ok hftkim 
gilre~iyor. Hasmm1 iki defa yere in· 
dirdi. 

Belli ki bugiin yilzfuni.iz giilecek. 
Ahmed hi<; f1rsat kac;mmyor. 

Almanlar, gi.ire~ilerini hararetle 
ttIB,Ci ediyorlar. Mllliyet gayreti bu .. 
durur mxyiz? Biz de bagirmaga. ba~la
chk. Bizim t~iimiz daha gaYTetli ol
du. Ahmed sayi hesabile ve ittifakla 
galib geldi. ' 
K.V~UK AHMED • JAPON TAMRA 

56KiLO 
Qoban ~eden ikinci tura ge-

~ildi. Kti9ilk Ahmed ikinci gttr~ 
Japonla yap1yor. Bunu da kaybeder
se tasfiyeye ugnyacak. Fakat Ahmed 
bugi.in iyi gibi. iyi bir oyunla Japonu 
altma alarak koprtiye getirdise de, 
bir muddet sonra kendi.si de alta d~ 
tii. <;ok tehlikeli bir vaziyetten sonra 
hasmrm yanm kopriiye getirerek tis
tiln vaziyete ge~tise de biraz sonra ge
ne alta dti~tii. 

Ahmed, tehlikeli vaziyetler gec;ir
mege ba~adl. ilk devreyi berabere 
addet tilcr. Fakat bu berabere bir bayll 
garib oldu. 3 yan hakemden biri bera· 

bere, biri Japonu, biri de Ahmedi ga-
1.ip gosterdi. Neticede kur'a ablarak 
Japan alta dii~tii . 

Ahmed ustte iken hasmrm iki def a 
ba~rmn usttine dikerek bir defa da 
kopriiye getirdi. Japon bu vaziyette 
epey tchlike gegirdise de maglO.p ol
maktan kuvvetli kopl'iisii sayesinde 
kurtuldu. 

Miisabaka bittigi vakit Ahmed sa
yile ve ekseriyetle galib geldi. 

QOBAN - CHARLiER AGm 
Qoban hasilllna nazaran ~k ufak 

kallyor. Rakib iri k1yim bir pehlivan
dir. Fakat Qoban daha k:uvvetli, raki
bini ustiiste iki defa altma aid!. Bel
~ikah olan bu gure~i yenilmemek i<;in 
gayret sarfetmekten ba~ka bir ¥!Y ya
pamiyor. ilk dcvre bittigi zaman ha
kem heyeti berabere addetti. Qekilen 
kur'ada Qoban nlta d~u. Bel~ikah 
c;obam bir yorgan gibl orti.iyorsa da, 
Qobanm silo mtidafaas1 ona fusat b1-
rakm1yor. 
~imdi Qoban ustte ~ah~yor. Qoban 

deh~et. Zavall1 Bel~ikal1yi, bir pamuk 
c;uval1 gibi ~yam hayret bir kuvvet
le kaldmp i;eviriyor. Qoban bir burgu 
lie Belc;ikal1yi c;evirdigi bir SI.rada 
gong irndada yeti1?ti. Qobarun vaziyeti 
~ok iyidir. Boyle devam ederse galib
dir. Nitekim de oyle oldu. Qoban itti
fakla ve sayi hesabile galib geldi. 

Not: Qoban 107 kilo, Belgikah ise 
128 kilodur. 

YA~AR - RiSKE 61 KiLO 
Y~ar daha ilk daklkalarda yerden 

bir dall~Ja rakibini altma aldi. Rakib 
kuvvetli olmasma ragmen Ya~arm, dtin

kU magIUbiyetin ac1smdan olacak can
dan gilre~ kar~smda zavallI bir vazi
yete dU~tti. Bir ara ayaga kalkan Bel
c;iltall, bir muddet sonra yere inmek 
mecburiyeti kaq1smda. kaldi. Ya.sann 
bu derece h§.kim gtirc~mesine ragmen 
hakem heyeti bir garabet eseri ilk 
devreyi berabere addetti. ikinci i.i!(er 
dakiakhk tecrilbe devrelerlnde Ya~a
nn fruk1yeti kar~ismda, Beli;ikalt ge
rek altta ve gerkse tistte bir ~y ya
pamadl. Son ii~ daltikayi ayakta yap
bklan zaman bu ha.kimiyet gene Ya
~arda kaldJ. Ve nihayet neticede Ya
~r ittifakla galib say1ld1. 

SADIK· ARN 66 KiLO 
Has1m isvegin gok iyi tamnmt~ 

sporcularmdandir. ilk dakikalarda 
fatlo.yetini ele alan Sadik, hasmmm 
yaptig1 gilzel bir hilcumdan istifade 
ederek altma aldl. ilk 6 dakika yerde 
ve Sad1gm bariz f alklyetine ragmen 
hakemler her nedense berabere kara
n verdiler. 
U~r daldkahk tecri.ibe rna~mda Sa

dik iistte idi. Serbest gtire~ln icab et
ti.rdigi bacak oyunlanndan muvaze
neyi bozan oyunu ile haSilllill ilk dev
relerde oldugu gibi tehlikeU vaziyetle
re getirdl ve minderde stirttil. ikinci 
ii!( dakikada hasnu Sachga fevkalade 
bir ~ey yapamadJ. Bu tarzda devam 
eden gilre~te Sad1gm f alklyeti tebariiz 
etti. Tecriibe devresl bittikten sonra 
ayakta devam eden gtire~in Uk anla
rmda Sadik gene hasrmna a~agidan 
hi.icum ederek aUma ald.l. Ve gtire~ 

bu ~ekilde Sadigm fa1k1yeti altmda 
devam etti. Neticede Sadik ittifakla 
galib ilan edildi. Birinci magmda Sa
d1gm maglftbiyetine sebep, bugtine 
kadar boyle umumt ve fevkalade bir 
mac; yapmamas1, yani hentiz yirtilma
lDl~ oimaSidlr. 

Ahmet Adem GOgd iin 
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Dinarb, bir tuzaga 
dii§iiriilerek yenildi 

49 uncu dakikada hakem iki rakibi 
ayinrken Londos ans1z1n Dinarl1ya 

salchrd1 ve s1rt1n1 yere getirdi 

Dlnarlmm SJ.rtl yere gelirken 

~1ina 3 (Husust muhablrlmizden) - valamaca oyunu cereyan ediyordtL 
Haft~lllldanberi, Atinarun yegane de- LONDOS TEID.iKEJ,t B:iR. 
dikod.usunu te~kil eden Dinarll - Cim v AZiYETTE 
Londos ma~ dtin 60,000 kl~ huzurun- Bir arahk DinarlI, Londosun saj 
da yap1ldJ ve evvelden tahmin edil- koll.UlU yakallyarak kIVlrtnaga b~ 
digi ~ek1lde neticelendi. lad.I. Londos kolunu kurtarmak i~ 

!\file; ~ok s1cak ve bogucu bir hava btittin enerjisini sarfediyor, fakat bir 
alt!nda cereyan etti. ttirlii kurtulamadlktan sonra derisl 

MtlLArtM - MAKSOS MA~I ~atllyarak kan akmaga b~hyor, ken-
Bilyiik mtisabakaya b~lanmazdan disi de yere y1klll.yor. Dinarll derhal 

evvel Mill~yim ile Ywian serbest gii- rakibinin iisttine 9ullamyor. Yunanh 
re~c;ilerinden Maksos kar¢~blar. gok tehlikeli bir vaziyette alrundan 
Maksos klrklm a~ dev ciisseli bir iri iri ter taneleri dokilltiyor, c;ehre-
pehlivand.Ir. Evvelden kararl~tmla.n sindeki tekallilsler de kolunun klvnl-
~artlara gore milsabaka yanm saat masmdan c;ektigi ac1 iztrraplar1 a~1k-
surecek ve hasnuru yere deviren galip c1 gosteriyordu. Londos, belini mtite-
saytl:icak idi. madiyen kmuldata klm1ldata bu teh-

Tam saat altiyi 20 ge~e iki rakip likeli vaziyetten kurtuldu. 
ringe geldiler. Milsabaka, b~lar b~- LONDOS ACI ACI iNLiYOR 
lamaz iki rakip yekdigerine saldirdi. 
Millayim. Yunanllyi Slkl~trrdlk~a. o 
c;evikligi sayesinde ringin lplerine ka
~1yordu. iki taraf da ~ok ugral?t1klan 
halde, birbirini deviremediler, 30 da
kikal1k m~ mtiddeti bitlnce Ywian11 
hakem, iki rakibi berabere ilAn etti 
ve halk da bu karan alkl~adl. 

DiNARLI - LONDOS MA~I 
Bilyilk mac;a saat 7 iyi 20 gec;e ba~ 

land1. EvvelA Dinarh lortnlZl rcnkli 
ve ay ytld1zll bir penivara sanh ola
rak c;evilt bir s1c;ra~la ringe brladJ. 
Halla. selA.rnl1yarak uzun uzun al~

lancll. Ywianh Londosun ringe c;~ 
dakikalarca suren bir al~ tuf anlle. 
kar~1landl. 

MtiSABAKA ~ARTLARI 
Saat 7 ,20 ge~e miisabaka b~adl. 

Hakem Mitropulos nammda bir Yu
nanh idi, miisabaka ~artlan da ~u idi 
Miisabaka, serbest giirel(i usulile yap1-
lacak fakat yumruk TUrmak, bogucu 
s1kmalar yapmak, tekme indirmek 
dudak yirtmak memnu ~1 yer
lere darbeler indinnek memnudur. 
Miisabaka, bir buc;uk saat stirecek, 
bu miiddet zarfmda rakibinin iki 
omuzunu 3 saniye miiddetle yere ge-
tiren galip il!n edilecek idi. 
Ma~tan evvel iki rakip tart.lldtlar. 

Dinarll 98, Clm LondOB da 87 kilo 
c;llrtl. 

Hakem ild giir~~inin timaklan 
uzun olup olmadlguu anlamak ic;in 
ellerini muayene etti. Bu muayene 
bittikten sonra hakem diidiik ~di ve 
ma~ b~ad!. 

DiNARLI iLK DAKiKALARDA 
FAiK . 

Dinarh derhal taarruza ge~ti ve 
ilk dakikalar, Dinarlmm faik hamle
lerile ge~ti. Dinarh derhal rakibinin 
kollanm yakallyarak klvmyor, Cim 
Londos da tehlikeden kurtulmak i~in 
ringin dart taratmda ko~uyor, Dinar-
11 arkasmdan ko~arak pe~ b1rak
miyor, velhasll r ing iizerinde bir ko-

Londos, bu tazyikin ~iddeti altmda 
ac1 ac1 inliyor, etrafma iimitsiz nazar
lar f1rlatiyor. Dinarh rakibini klsklv
rak bulundurdugu bu srralarda bir 
acemilik yaptI. Sol kolunu rakibine 
kaptirdl ve rakibini b1rakmaga mec
bur kaldi. 

Maamafih Dinarh gene h licumda 
rakibinin kollar1 arasmdan sol kolu
nu kurtardlktan sonra gene Londosu 
yere devircll ve iki bacag1 arasmda 
mengene gibi s1karken sol kolunu bu
ttin kuvvetile biikmege ve klvrrmaga 
b~ad1. Londosun kolu bu kIVll'
maktan kmlmak uzere ... Halk ken-
disini: 

- Cesaret Londos diye bagirarak 
t~i ediyor. Maamafih Londos fev· 
kalbel(ier bir gayretle kendisint 
srkan mengeneyi biraz a~rak Dinar
lmm topuklaruu yakaladl ve ~ddetle 
klvmna~a ba~ladi ve bu tehlikeyi de 
atlatt1. Artrk mii.cadele mii.thi~ bir ~e
kil aldl Dinarll Londosu mti~kil va
ziyetlere d~ilrmekte devam ediyor. 
Fakat bir tiirlii s1rtlru yere getiremi
yor. Dinarll bu gayretler neticesinde 
yorulmaga ba.{il~ idi. Mac; b~yalJ. 
49 dakika gec;mi~ti. 

Dinarll, gene Londosu ringin kena
nna kadar silrilklemi~ iken hakem 
kendilerini ayrrdl, ~te bu andan isti· 
fade eden Yunanll, daha dudi.ik ~al
madan ve Dinarhya ne oldugunu an
lamaga meydan b1rakmadan milth.UJ 
bir hamle ile saldlrd1, yere devirdi ve 
s1rtuu yere getirdi. 

i~te miisabaka bu ~ekilde Londosun 
galibiyeti ile bitti. 

Dinarh, hakemin tarafldrlik yap
tiguu ve daha di.idi.ik ~almadan rakibi
nin hamlesine ugrad1gw iddia etti. fa
kat sozi.inil dinletemedi. ~uras1 muhak· 
kak ki Dinarlt rakibine nisbetle daha 
faik gtire~ti ve hamle faikiyetini dat
ma muhafaza etti. Bu milsabakarun 
Dinarluun galibiyeti ile bitmesi hakla 
lcll. 
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Her ak~am 
bir hikaye 1 

Arap sandigz 
I 

(Bir Alman hikayesi) 

Bu sanchg1 Tunusta seyahat ettik
leri sirada satin alml~lardl. t~ine bir 
lnsan 51gacak kadar biiyiikti.i. Sedef 
ve g:iimii~ kakmalan arasma Arap 
sanatkarlan gizli deliklcr a~m1~lard1. 
t~ine saklanan bir adam raha~ ne
f es alabilirdi. Guya bir Arap kadlm 
dostunu bunun i~ine saklam1~ ta ko
cas1 sand1g1 zavalh a~k ile l>eraber 
denize attlrm1~ti. Sonra bahkc1lar 
bulup ~1kanm~ard1. Tunus ~ar~1sm
daki dilkkanda boyle anlatm1~lard1. 
Miralay Fon Strassenf el din gen~ ve 
gilzel kanSI Lilli bunu i~itince israr 
etmi~, sandlg1 ald1rm1~tI. Mirala1 yan
larmdaki gen~ miilazim Raoulun yil
zilne bakarak: 

- Ne yapayim? Dayanamam, de
mi~ti. Her istedigini bana yaptmr. 

~imdi bu sandlk deniz kenannda 
yalr;m bir kayanm iizerinde yapllm1~ 
~tonun parkmdaki kilr;i.ik ko~kte 

duruyordu. 
Lilly knyanm i.isti.inden kopilkli.i de

nize bakmca i<;ine bir korku gelir, tit
rerdi. Fakat, beyaz bir sandalI · ko~k
ten gorilr gormcz, bu u<;urumun ba
~ma ko~r, a~ag1 bakard1. Oradan tir
manan bir kilr;ilk yol vardl. Kuvvetli 
blr sebep olursa gen<; bir adam ora
dan ~1kmayi goze alabilirdi. 

Miilaztm Raoul bu yolu bir <;ok de
fruar tmnanm1~t1. Lillyye kar~1 duy
dugu a~k her muhakemeye galebe 
~alacak kadar kuvvetli idi. iki sevgi
linin kil<;iik ko~tc maruz olduklan 
tehlike ise daha biiyiikti.i. Fevkalade 
milteyakk1z bulunmak Iaz1md1. Bah
~eye iki taraftan girmek kabildi. f?ato
nun oniindekl meydandan ge~erek 
yahut ~atonun sa<;aklarmdan doia~a
rak. Gen~ millfWm ko~kte Lilly n~ bu
lu~ugu zamanlar, oda hizmet<;isi klz 
tki yolun iizerinde nobet bekledi. 

Nihayet, bir giin, hizmet<;i klz solu
ya soluya geldJ, miralaym bfrdenbire 
fatoya avdet etmi~ oldugunu haber 
verdi. Lilly zaten ~rap sandlg1ru ooy
le bir ihtimali dil~iinerek aldlrnu~ti. 

- ~abuk, dedi, gir i<;ine. 
Delikanl1 sevgilisini bir rezalete ma

ruz b1rakmamak i~in, istemiye istemiye 
aandlg1a girdl. Lilly sandlgi kllitle
di. Anahtan gogsiine soktu ve ~toya 
to~tu. 

Kocas1 orada yoktu. Bah<;eye <;1k
tigu11 haber almca, alelAcele ko~ke 
dondu. Kar~ kii<;Uk yoldo.n da mi
re.lay geliyordu. O gillerek: 

- Mari burada oldugunu haber 
verdi de geldim, diyordu. 

- Nas11 oldu boyle? ., 

- Evet, bir hafta dola~mak fikrin-
de idim ama ... Senden aynlmaga ta
hammill edemedim. _Memnun oldun 
ya? 

- ~iiphe mi var! 
Miralaym gozleri gen<; kadlndan 

ayrllm1yordu. 
- Art1k ihtiyarlad1m, Lilly. insan 

ihtiyarhkta ~ok degi~yor. Hayali ge-

ni~liyor. Milnasebetsiz ~eyler dti~iln:ii
yor. 

- Herhalde benden ~i.iphe etmek 
hi<; aklma gelmemi~tir, timid ederim? 

- Ah Lillycigim, dlinyo.da her ~cy
den ~phe ediyorum. Hele yalmz ka
lirsam... insan sevdiklerinin yanm
dan hi!r aynlmamal1. Senden 1ki ke
lime bekliyorum, Lilly: 

- Ne kelimesi? 
- Beni sevdigine dair ikl soz. Beni 

kabil degil aldatam1yacagma dair ki.i
~ilk bir teminat. 

- Ne <;ocuk<;a ~yler. Boyle bir ha
reketi bend en nas1l timid edersin? 

- Kabahat benim degil, Lilly. ~u 
mellin sandlk... Onu alah berl zili
nim peri$Qn. Arabm anlattigi hlkaye 
akllmdan r;1km1yor~ Sen bu sandlgm 
i~ine bir ~y koydun mu? 

Gene; kadm sarard1. Hi~ beklemedi
gi bu sual kar~1smda kekeledi: 

- Kitap koydum, dedi. 
- Mi.isaade eder misin? Kitaplan-

na biraz bakabilir miyirn? 
Gen~ kadm bembeyaz, anahtann 

kayboldugunu soyledi. 
- Kilidi klranzl... 
- Sand1g1m1 o kadar seviyornm Id 

berbad edilrnesine tahammill edemem. 
Nasil olsa anahtar bulunur. Biraz 
bekliyemiyor musun?, 

- Bilsen ~ sandlktan naSil nefret 
ediyorum. Hi~ rahatlm yok. ~unu de
!edclim ba~truzdan, Lilly. 

- Nasil istersen, ~ekerim. Dti~ilnti
rilz. ~imdi haydi ~ayirmzi i<;elim. 

- Elimde degil, Lilly, bu sand1k 
goziimi.in oniinde olduk<;a benim icin 
rahat imkam yok. Onu buradan kal
dlrtalun. 

- Ne yapacaksm? \ 
- Denize atbracag1m. 
Gene; kadin sand1ga daha fazla ata

ka g0steremiyecegini hissetti. Ukayd 
gorilnmekten ba~ka bir care dii~tine
medi. Caali bir kahkaha sallvererek: 
h - Sen bllirsin, dedi. 
ii - Demek raZI oluyorsun? 
,. - Neden olrruyacaknu~1m? 

Miralay hizmet<;ilere emretti: .. 
- ~u sand1gi alm1z, denize at1mz, 

emrini verdi. 
Hizme~i sandlgi kaldmrken: 
- Agtr! diyordu. 
- Kitab dolu da ondan. 
Hizrnet~iler sand1~1 kayanm iistii

ne gotiirdiiler ve oradan a~agi !irlat
ttlar. 

Lilly elleri dizlerinin iisti.ine di.i~

mii~, sapsan hareketsiz duruyor, bir 
!?ey soyliyemiyordu. Miralay has1r 
koltuga uzanarak kansm1 tetkik edi
yordu. MJ.r1ldamr gibi sCiylendi: 

- Siz kadlnlar ne kadar tuhaf 
mahlt1klarsm1z! dedi, aghyacaksm, 
yalvaracaksm, itiraz edeceksln zan
netmi~im. Bu sandlk o kadar ho~una 
gidiyordul Fakat benim arzumu gO
riince agzm1 ai;1p bir kellme bile soy
lemedin. Maamafih itiraf ederirn, ooy
le olacagi.m ben tahmln etmi~tim. Hat-

• • 
KARA YELKENLI. KADiROA 

• Yazan: iSKENDER F. SERTELL1 

Bunun ir;indir ki, ~nc1 Osmanm I 
adI denlz tarihinde unutulmaz blr 
Abide gibi bu giine kadar ay~~tir. 

••• 
PA~A GElUiSiNiN KABURGALARINI 

KiM DELDI? 
Ragoza bir sir if~ ·ederek olm~ti.i. 

Kie; kasaradan: cKara yelkenlinin kap:
tam buradadll'!> diye bagirdig1 za
man, du~man kumandanlar1 hem se
vinmi~ler, hem de teia.~a dti.~mil~lerdi. 

Bu s1rada p~a gemisinde r;1kan bir 
yangm miittefikleri ~rtrru~ti. Don 
Juan bu gemiyi ate~ten kurtarmak 
ve memleketine gotilrmek niyetinde 
idJ. 

i~te tam bu sirada idi ki cephane
likte mahpus bulunan Yunus refs ge
rnlnin kaburgaSiru delerek kendini 
denize atmaga muvaffak olmu~tu. 

Yunus reis kendini suya atmca 
miithi~ bir ate~ ve oliim kas1rgas1 i~l
ne dil~ilgiinti anlad1 .. denizin dibine 
dalarak, uzaktan irndada gelen Ulu<; 
Ali pa~amn gernisine yan~tI. 

Ulur; Ali pa~a gozlerine inanam1-
yordu. Giiverteden Yunus reisin gemi-
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ye tmnanchgrm gori.ince ~rnu~tt. 
Gemicller derhal ip uzatarak Yunu

su yukanya ~ektiler. 
Uzun boylu konu~cak vakit yok

tu: 
- Benl Ali p~a bir kadln yiiziin

den hapsetmi~ti. Gerniyi delip ka<;t1m. 
Dedi. 
Ulu~ Ali pa~a maiyetindeki gemiler

den blrine rampa ederek: 
- Seni Allah gonderdi bize, dedi, 

haydi ~ ba~ma ge~. ~u gerniye ku
manda et. Jan Doryayi yandan <;evi.! 
relim. 

Yunus silkindi .. bir anda dizlerinde 
ve kollannda blr aslan kuvveti duya
rak gemiye atladl. 

Miittefiklerin sag cenah1 zay1fla
mi~ti. Talih belki biraz da Tiirklere 
gillecekti.. vc Yunusun gokten inerce
sine hemen bir gemlnin b~ma ge<;i
vermesl de Ti.irk gcmicilerinin ~vk 
ve gayretinl artbrrru~t1. 

Ulu<; Ali muharebeye geg b~Iamak
la beraber stiratle yapbg1 bir manev
ra sayesindc Jan Doryanm gemilerini 
~evirmege vc Don Juaru harb saha-

'1 Agustos 936 Cuma 
istanbul - 18 Hafif musiki, 19 - Ha

berler, 19,15 - Muhtellf pl8.klar, 20 -
Halk musikisi, 20,30 - Stiidyo orkes
tralari, 21,30 - Son haberler. Saat 22 
den sonra Anadolu ajanSllllll gazete-

Iere mahsus havadis servisi verilecektir. 
8 Agustos 936 Cumartesi 

istanbul -18 Dans musikisi '(plAk), 
19 Haberler, 19,15 Muhtelif pl~klar, 
19,30 Cocuk saatl: Hikayeler, 20 Muh
teli! sololar, 20,30 Stildyo orkestralan, 
21,30 Son haberler. Saat 22 den sonra 
Anadolu ajansmm gazetelere mah.su.s 
havadis servisi verilecektir. 

A KS AM 
Abone Ucratlari 
~ n;;,;, •cn.M 

SENELlK .1400 bra, 2700 m.n., 
6 A YUK 760 • .1450 • 
3 AYLIK 400 a 800 f 
I AYLIK :so • 1 - .,fj 

Poata ittihadina dahil olmayan 
ecoebi memleketler: Seneliii · 

3600. alb ayligi 1900, u~ I} 

a.yhii I 000 kuruttur. 

Adr~ tebdili ~n yimli bet 
kunitluk pul 1rondennek 1Aznnd1r. 

Cemaziyelevvel 19 - Ruzuh1ztr 94 
S. lmaak Cone, O~le lkindi Akfam Yam 
F.. 7,4' 9,43 5,1 8,54 12,00 1,46 
Va. U 5,2 12,20 16,13 19,19 21,6 

ta bahse bile giri~i~tim. Millazim 
bahsi kaybetti. 

Sesini yiikselterek sordu: 
- Nas1l, Raoul ~imdi immdm mi? 

Ye~illikler arkasmda goriinmeyen kii
~iik bir yerden millazim Raoul meyda
na r;1ktI, ag1r agtr yiirilyerek kar~1Ia
nnda durdu. 

Lilly kendisini tutmasa )layklra
cakt1. Hayretler i~inde, blr kocasma 
bir d~1gma bak1yordu. Miralay izahat 
verdi: 

- Gelirken miilazime tesadiif et
mi~tim. Onu oteki kap1dan ic;eri al
nuf olacaklardJ. Sand1gi goriincc se
nin kaprisinden bahsetti. Ben sand1-
gi o kadar sevmene ragmen denize 
attirmama ses 91karm1yncagim soyle
dirn. Millazim aksini iddia etti. Mil-
18.zim bu kadar itaatli bir kadm ta
savvur edemiyordu. Zannedelim ki 
~imdi yamldlgm1 anlarru~tir! 

Delikanl1, rniralayin sCizlerini tas
dik makammda igildi. Hiirmetle bir 
selam verdikten sonra: 

- Sizi arbk rahats1z etmeyim! 
Diye ~ekildi. 
Lilly ~imdi her ~yi anlallll{ltI. Raoul 

dilnyada olmasayd1 onun habrala
nna dalarak onsuz y~mak kabildi. 
Fakat ~mdi Raoul sag iken onu kay
betmege nas1l tahammill edecekti? 

l likayeci 

smdan uzakla~tirrnaga muvaffak ol
mu~tu. 

~imdi Ului; Ali ile Jan Doryamn ge
mileri kar~1 kar~1ya gclmi~lerdi. 

Don Juan ve diger kumandanlar, 
gemilerinin yiirilyil~lerindeki aykm
hk y\iziinden birbirinden aynlm1~ ve 
aralannda uzun mesafeler kalm1~tJ. 

Ulu<; All p~ bu vaziyetten istifade 
ederek, Jan Doryarun kumanda etti
gi on be~ geminin toplu bir halde dur
duklan noktaya hi.icum etti. 

Bu muharebe c;ok ~iddetli olmu~ ve 
ilk agizda Paskaligo isminde bir dli~
man kumandaru Tiirk humbarasile 
par~alanarak denize dii~mil~til. Bun
dan sonra iki gemi birbirine rampa 
ederek askerleri gogtis gogilsc c;arp1~
maga ba~lam1~tI. 

Tiirkler bu gernide bir tek ispanyol 
b1rakmadan hepsini denize dokttiler 
ve Ulur; Ali pa~ Malta kaptan gemi
sini zaptederek Mesine Komandorinl 
kendi elile yakalad1. 

Malhzlar bunu gor:iince korkudan 
- Tiirklerc eslr dii~memek i<;in - ken
dilerini blrer birer denize atlyor ve 
gemilerlnl b~ bo~ b1raklyorlard1. 

Tiirkler derhal bu gemileri ele ger;ir
mekle beraber Jan Andrea Doryayi da 
harb sahasmdan ka<;irtm1~lard1. 

Tiirk denizcilerinin yiizu g{ili.iyor
du. Uluc; Ali pa~aya talih ku~u kon
mu~ diyorlardl. 
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F ransada kibar bir oda 
hizmet~isi Oldii 

Hususi apart1manda ya§ayan bu 
adam1n kotras1, otomobili vard1 

Luigi Mayer 

Pariste Luigi Mayer admda bir er
kek oda hizmet<;isi garib bir ~kilde 
olm~ilr. Bu adam bir ~k maceralar 
gegirmii;; ve Parisin eglence yerlerin
de <;ok tanmrm~tI. 

Luigi 1900 senesinde italyarun Val
dena ~hrinde dogmu~tur. Son za
manlarda bilytik bir antika tacirlnin 
hizmetinde ~all~1yordu. Tacir hlzmet
~isi i~in aparbmanma yakm aynca 
1ki oda ve blr banyodan mi.irekkeb bir 
daire tutmu~tu. iyi mefru~ olan bu 
dairede Luigi, ef endisinin kopegi ile 
birlikte yatar, gilndilzleri apartimana 
giderek efendisinin i~lerini goriirdil. 
Bu J~Ier de pek hafi! ve ehemmiyetsiz 
~eylerdi. 

Luigi geceleri serbest oldugundan 
Parisin eglence yerlerinde gezip du~ 
rurdu. Kendisi uzun boylu, geni~ 

omuzlu, yakl~kll bir adarnd1. Bu se
beple kadmlar arasmda ~ok rnuvaf
fak1yeti vard1. Bilhassa biraz y~h ve 
zengin kadmlar Luigiye agirhgmca 
altm doktiyorlardI. Bir kadm kendi
sine sekiz silindirli son model bir 
otomobil hediye etmi~ti. 

Luiginin Boris Zagalski isminde bir 
dostu vard1. Bu adam italyandan da
ha gilzel ve daha c;ok yak1~1kl1 idi. 
Kan ~ehrinde bir komisyoncunun ya
runda caJ1~an bu adam bir miiddet 
evvel Parise gelmi~ ve bir otele inmi~
tir. 
. Boris bir ak~m yirmi ya~nda gen<; 
bir Amerikah klzla taru~m1~tir. Ailesi 
bu kIZI biraz dilnyayi gorsiln ve a~ll
sm diye y~1 bir kad1nla birlikte Pa
rise gondermi~ti. Ya~h k~dm Pariste 
gen~ klzi yalmz bir tarafa b1rakrruyor
du. Boris, gen<; k1z1 Luigiye de takdim 
etmi~, ikisi arasmda bir mu~a 

Maneviyatl bozulan akmc1lar der
hal canlanarak kilme ki.ime d~man 
gemilerine ge~ip sokak dogii~il ya
par gibi dti~anla ~arpu;ayorlardI. 

lUESiNE AMIRALININ BA~I 
Ni~~iN KESiLDi? 

Ulu~ Ali pa~a henilz oliim sa~an bu 
korkun~ kasirganm ortasmda dol~1-
yordu. Esir aldlgt Mesine amlrall Jan 
de Kordo Turk amiralma hem de Turk 
gemisi ic;inde kaf a tutmaga ba~la
nni;;t1. 

Ulug Ali pa~: 

- Neye gilveniyorsun da agzim ka
payip oturmuyorsun? 

Dlye sorunca dil~man amirah scrt 
bir tavirla ~ cevab1 verm~ti: 

- Gemicilerime, Mesihin yard1m1-
na .. 

- Gemicilerinin bepsi korkudan 
kendilerini denize attp boguldular. 
Mesihe gelince, onun goktcn inme~
ne daha <;Ok zaman var! 

Mesine amirah c;ok magrur bir 
adarnd1. Hayati kll ilsti.indc durdugu 
halde tehlikeyi gormeyen korler gibi 
davramyordu. 

Ulur; Ali p~: 
- Seni istanbula gottirecegim. 

Millctirniz me~ur bir Turk dii~mam
ru nas1l elc ge~irdigimizi gorsiin. 

Diycrck amiralm zincirlenip anba
ra at1lmaSiru emretmi~ti. Fakat, ami-

kotrasmda 

b~l~br. 

Gen<; klz, yamndaki ya~h kadmla 
birlikte bir ka~ defa Luiginin apart1-
manma gttmi~tir. italyan ve Ameri
kall birbirlerini sevdiklerini itiraf 
ederek evlenmeye karar vermi~ler, fa
kat bunun icin kadmm, Fransaya 
gelmek iizere olan ailesinin muvafa
katini almagi muvaf1k gormil~lerdir. 

Bir aki;;am geng klz bir firsat bula
rak yalmzca italyamn apart1maruna 
ko~ui;;tur. Luigi gen<; k1zdan kendl
sini hakikaten sevdlgini ispat etmesi
nl istemii;;tir. Gene; kI.z buna klzmil? ve 
apartimandan g1k1p gidiyor gibi yap
m1l?tlr. Amerikah kiz kap1cmm odas1-
na girerek bir miiddet orada kalm1~, 
sonra tekrar yukan g1knll~tir. Yuka· 
nda Luigiyi aglar gortince samimiye
tine inanrru~ ve italyamn istediginl 
yapm1~t1r. 

Bundan sonra italyan i~ccek bir ~y 
istemi~tir. Gen<; kiz banyo dairesinden 
bir ~i~e likor alarak Luigiye bir kadeh 
ver~, sonra l?i~yi b1rakmak iizere 
banyo dairesine ginni~tir. Burada 
ikcn italyanm inledigini ve bagird1g1-
m gormii~;, ko~arak geri donmiii;;tiir. 

Luigi yere scrilmi~ yatiyor, agzm
dan safra ve kopilkler ak1yordu. Gen<; 
klz bemen kap1c1ya habcr vennli;;, o 
da Borise malumat vcrmi~tir. Boris 
bir doktor getirmi~. doktor bir beyin 
damarmm gat1adlgim gorerek hasta
nm hemen bir hastaneye kaldmlma
sina liizum gostermi~tir. Hasta, hasta
neye gotilrillilrken yoh.i.a Olmil~tilr. 

Luigi yalruz Pariste degil, Nis ve 
Kanda da r;ok me~hurdu. Burada hu
susi kotrasile gezintiler yapar, yan~
lara girerdi. ()1umii Parisin sefahat 
Aleminde bir hadise olmui;;tur. 

ralm kollarma ve bacaklnrma zincir 
vurmaga vakit kalmad1. Kabahk ve 
ki.istahhkta ~ok ileri giden Jan de 
Kordo Ttirk amiralma el kaldirmak 
istedi.. artik harb meydamndn bu ha
karete dayamlmazd1. 
,,.- Bire meliin, ben sana yum~ 
davrand1k~a sen beni kendinden ve 
gilvendigtn kuvvetten korkuyor mu 
saruyorsun? 

Diyerek k11lcm1 <;ekti ve Mesine ami
ralmm ba~1m bir vurui;;ta yere dil~r
dii. 

Zatcn Ulug Ali pa~ klhcm1 gekme
seydi, birnz arkada duran bir Ti.irk 
gemicisinin ayraru <;oktan kabanm~
t1 .. han~erini <;ekmi~, amiralm uzeri
ne atilmaga haz1rlanm1i;;t1. 

Amlrahn ba~m1 da ( Ali pa~anm ba
l?l gibi seren direginin cundasma as
rm~lard1. 

Amiral Jan de Kordonun b~1m gQ.. 
ren dii~an askeri titre~mege ~la .. 
m1~ti. <;tinkii ispanyollar ve Venedik
liler biitiin kumandanlann barb sa
hasmda Olebilecegine inamrlar, fakat 
Jan de Kordonun bOyle kolay kolay 
clc gc~ecegine ihtimal vcrmezlerdi. 

Evdeki hesab ~ar~ya uymaymca 
miittefikler gittik~e artan bir ~a~
llk i~inde bocalam1~lardl. 

(ArkaSt var). 



Sahlfe 10 

KOCOK IL:ANLAR 
ccAkfam» in Puar, Car1am· 
6a ve Cuma nii•halarmda 
~ikar. 

ROBERT KOLEC - Amerikan mek
tebi naf1a miihendis kismmdan bu se
ne mezun bir Turk genciyim, gerek 
Istanbul gerek anadoluda i~ anyorum. 
f steklilerin tahriren Ak~amda OK rii-
rnuzuna bildirilmesi. 2 -

i~ ARIYOR - Gene bir bayan 
i~ anyor, mektep ve hastanelerde buna 
benzer muhtelif i~lerde gece yabh yer 
tercih olunur. Kad1koy Bahariye cadde
si bac1 ~i.ikrii sokak 34 numarada 
Hayriinnisaya mektupla miiracaat -

TORK<;EDEN - Almanca, Frans1z
ca, lngilizce ve latlyanca bu lisanlardan 
Tiirk~eye kuvvetli terciimeler yapabilen
lerden hirer miitercim aramyor. Adres 
ve referanslari!e birlikte GaJata Posta 
kutusu 1240 numaraya mektupla 
milracaat. - 2 

MEMUR ARANlYOR - Tiiccart 
muhaberah ~ok iyi bilen uzun mii.ddet 
tecriibe gormii~ sed yazan daktilograf 
memura ihtiya~ vard1r. ~aa~ dolgun· 
dur. Muhasebe, istenografi ve Fran· 
s1zca bilen tercih edilecektir. GaJata, 
Bozkurt han ikinci kat No 19 - 2 

DAKTiLO BAY AN ARANMAKTA
DIR - Yeni ve eski Tiirk~eye ~ina 
temiz ve seri yazan tecri.ibeli daktiloya 
ihtiya~ vard1r. Miimki.in mertebe Alman
ca bilen ~ayam tercihtir. Taliplerin ter· 
ciimei hallerini H.M. 380 riimuzile Ak-
§am gazetesine yazmalan. - 1 

BiR KIZ <;OCUGU iSTE.NiYOR -
Evde ~ah~mak iizere 10-14 ya~lannda 
bir k1z ivocu~u istiyorum. Kimsesi olrru
yan tercih edilecektir. Eminoniinde Em· 
lak ve Eytam Bankasi kar§1smda lzzet
bey hamnda 2 nci kat No. 6 ya miira· 
caat edilmesi. - 2 

GORGOLO, KiMSES1Z GEN<; BA
Y AN ARANIYOR - Bir ~ocuk ile 
bir baym ev i~lerine bakacakhr. Ak
§amda (A. E.) riimuzuna mektupla 
miiracaat. - 7 

3 - Satd1k etya 

SATILJK T AKSl OTOMOBiLI -
Biiik marka kusursuz kapah otomobil 
yans1 pe§in ~ok ucuz sablacakbr. 
Taksimde Ford garajma miiracaat -3 

KELEP.R SA TILIK OTOMOB1L -
Gayet iktisadi Pejo markah otomobil 
maktuan 175 liraya satthkhr. Gormek 
i~in ~i~hane Y okllilu ba§mda Rus gara
jma miiracaat. 

SA TILIK MAZOT MOTORO - 18 
beygir kuvvf°'tinde, 130 amperlik bir 
dinamo ve buti.in teferriial:l sahhkbr. 
Galata. Tiinel yanmda Billur sokak Becit 
matbaasma bay Pembeye miiracaat. 

- 1 

4 - Kirahk-SatiJ1k 

Dl~T AB.BLERE - lstanbulun mer
kez bir yerinde 10 senelik gayet i~lek 
bir di~ muayenehanesi ehven fiatle acele 
sat1hkt1r. Ak§amda K. R. riimuzuna 
mektupla miiracaat. - 2 

KACIRILMAYACAK BOYOK 
FIRSAT - Galatanm en i~lek cad
desinde Y o!cu salonuna ya km lie; dai
rcli aparhman diikkam ve biiyiik ar
diye. Ayda 80 lira kiraya miitehammil 
(4000) dort bin liraya sabhktrr. Beyo~lu 
Cihangir yoku§U 21 numara aparhman
da Bay Bahaya miiracaat. Tel: 41277. 

SATILlK !Kl DONOM T ARLA -
Bostanc1 Ba~1biiyiik Karaka~ yahs1 ~i
mend fer hat boy~nda 250 lira ya sab
hkltr. Arzu edenler ve fazla tafsilat il,(in 
~ifada 20 numaraya muracaat. - 1 

ACELE SATILIK EV - Yenikap1da 
katip Kas1rn mahallesinde Y ab sokaA'm· 
da 51 numara ev sahibi tarafmdan el
den sabhkbr. Be~ oda, mutfak, tcrkos,,, 
elektrik, ii~ suyu bulunan deniz iizerine 
bahl,(esi vard1r gormek isteyenler ittisa
lindeki haneye pazarhk i~in Sirkecide 
yeni Aydm oteli miidiirii Bay Osmana 
miiracaat. - 2 

DEVREN SATILIK TOTONCO DOK
KANI - Beyog-lu Kalyoncukulluk cad
dcsi 55/1 No.h diikkan sabl1kbr. !~in
deki sahibine miiracaat. 

MODA CADDF.StNDE. SATILIK 
HANE VE JK1 DOKKAN - 9 , 
1 , 2 numarah, metin , tamamen 

kagir dort yiiz metre arsa uzerine 
hane ve bah1tesi vard1r. Mahallin ~refi 
iskeleye kurbiyeti ile arsa fiali £000 
liraya satihktir. Her giin o~leden son
ra hanedekiler gezdirir ve konu~abilir. 

- 8 

KADIKOYONDE SATILIK HANELER
Hava, nezaret ve temi~li~ile maruf bir 
mahaJdedir. 1- 276 metre arsa iizerine 
maa bahc;e dokuz oda, mii§temilat, elek· 
trik, su, hava gazi, kagir hane 3500 
lira, 2 - 367 metre arsa maa bah1te ikl 
kat sekiz oda maa mii~temilat elektrik, 
su, hava gaz1, kagir bina 3500 lira. 
Arzu edenler ~ifada 20 numaraya mii-
racaat buyursun. - 8 

SA TILIK HANE - Adres Be§ikta~ 
Muradiye mahallesi Bay1r soka~1 11 
say1h ev. 2 ta§hk, bahce maa kuyu, 
biiyiik mutfak, 3 hela, 5 oda, merdiven 
altmda korniirliik keza merdiven alhn· 
da ~ama~irhk biiyiik sofa i~erisi Hmi
Jen yagh boya ah~ap bane sabhkbr. 
Gormek iivin i~indekilcre miiracaat. 
Gorii~mek i~in Oskiidar Baglarba~1 
Trablus sokak 7 No. h hanede Bay 
Fuada miiracaat. - 1 

ANKARADA SATILIK ARSA -
~uray1 Devlet arkasmda miihendis Bay 
Siileymanm evine biti§ik 1154/10 harita 
numarahd1r. Taliplerin Cerrah pa§a 
caddesinde 104 No. hanede Sanyer 
belediye ba~ fen memuru Hulusiye 
m ii r aca tlan. 

KlRALIK HANE - Be§ikta~ta is
kele civannda denize naz1r bir kat 
iistiinde aydmhk ferah alb oda bir 
salon, elektrik, havagaz1, terkos, Hay
rettin iskelesi mahkeme sokakt 11 
numaraya miiracaat. - 4 

SA TILIK KOSK - Bogazic;inde Ye
nimahalle iskelesine yakm, deniz ve 
me~hur sulara nezareti ve yakmh~, 

binlerce meyva ve yemi~ aga~lan, on 
ii~ doniimden fazla bah~esi olan iki kat 
iizerinde be~ oda, bir ahtr, bir mutfak, 
hell ve sofas1 mevcut bir ko~k 3500 
liraya sabhkbr. Sanyerde Bostan soka· 
gmda 4 No.11 hanede basmac1 bay Sa· 
d1ga miiracaat. - 4 

SA TILIK EV - Kad1koyiinde Ha
sanpa~a mahallesinde Ulu Soluk soka-

gmda 18 numarah, 5 odah i~i, d1~1 yagla 
boyah, elektrik tesisabru havi ve 1954 
metre bah~eli ev sabhkbr. Mezkiir bah
~ede bag, muhtelif yemi~ aga~lan, ha
vuz, kuyu, tulumba, alur mevcuttur. 
lstiyenlerin fsanbuJda Bahkpazarmda 
Bahkhane sokagmda 25 numaraya mii- · 
racaatlar1. 

SATILIK MOKEMMEL HANE -
Beyoglunda fngiliz sefarethanesi arka
smda Asian sokak No. 13: On iki bii
yiik oda, do~emesi parke duvarlan 
yagb boya, merdivenJeri ~ok geni~ bii
yiik mutfak, ~ama~1rhane, arkas1 tara· 
~a ac;1k. <;ok saglam ve giizel bir hane 
uygun fiatle satthktir. Aparbman i~in 
~ok elveri~Ji. l~indekilere miiracaat.-2 

SUADlYEDE - Acele sabhk ko~k 
Erenkoy Suadiye hatboyunda 28 no. h 
iki doniimden fazla bahc;e meyve ve 
~am agac;lan buJunan §a§km bakkaJ 
tramvay duragma be~ dakika mesafe. 
de kullam§h yedi odah miikemmel 
k~k sahibinin ta§raya gitmesi dolayi. 
siJe acele satihkbr. 1~indekilere mii· 
racaat. 

& - Mtlteferrik 

TECR0BEL1 BIR MATMAZEL JIM. 
NASTiK DERSLER1 VERIYOR - Az 
zamanda zay1flamak, kuvvetJi ve tam 
s1hhatli olmak isterseniz muntazani 

KiRALIK - Sak1z agac1 29 saytl1 jimnastik dersleri ahmz. .$crait ehven· 
evia ii~i.inci.i kah kirahkt1r. Beyoglu dir. Adres : Beyoglu Postanesi 2064 

ALMANCA DERSLERl - Berlin 
iiniversitesinden edebiyat ve felsefe ag· 
rejesine malik, • lstanbul iiniversitesi 
lectorlerinden • Frans1zca ve lngilizceye 
vaklf gen~ Alman pref esorii hususl 
veya grup halinde dersler vermektedir. 
Muhtelif ticaret ~beleri ve bakalorya 
iivin kati ve seri usullerle ihzar eder. 
Fiatler mutedildir. «Prof. M. M. riimu· 
zile (Ak~am) a mektupla miiracaat. - 7 

RlY AZiYf. • FlZtK - LtsAN - Tiirk
ce - Frans1zca - lngilizce - Almanca • 
ftaJyanca • Rusca, Terciime - Tahrir -
MiikAleme : <;enberlita~m kar~1smdaki 
Yabanc1 diller dersanesi ihtiyacm1z 
olan derslerde de ikmal korkusu birak
maz : Giindiiz - Ak§am - gece ~ok esash 
o~retiliyor: Tetkik ediniz. - 1 

UCUZ ALMANCA, FRANSIZCA VE 
TlCARET USULLERl- ve diA-er ders
ler hazLrlar ve yeti~tirir Viyanah diplo· 
malt bir muaUim en ucuz ~artla Alman 
mekteplerine devam edenlere her s1ruf 
ic;in Frans1zca, Almanca biitiin bilgi 
derslerini en kisa zamanda hazirlar ve 
ogretir. 1steklilerin Karl Weiner: Bey
oglu Tiinel Otcu sokak 5 sayida. Kosti 
Papayani aparbman 1 s&y:t. Fazla tafsi
lat i~in Beyoglunda Kalis kitap evine 
miiracaat ediniz. - 5 

HUSUSt RIY AZlYE DERSLERl -
Yiiksek fahsilli bir geni;, ehven §era· 
itle lise, orta mektep ve ecnebi mek
tepler talebesine riyaziye derslf\ri 
vermektedir. Ayrtca yiiksek riyaziye 
dersleri de verir. (Ak~am)da N. T. 
riimuzuna Mektupla miiracaat ediniz. 

-1 

ALMANCA, 1NG1LlZ<;E VE FRAN
SIZCA - ( Bahusus ticaret ~ubeleri 
ic;in ). Diplomah Alman o~etmeni tara· 
fmdan gayet seri ve hakiki metodlaria 
verilmektedir. ,Serait rekabet kabul et· 
miyecek derecede miisaittir. (Ak~amda: 
« Terakki » riimuzuna mektupla miiracaat 
ediniz. - 19 

TORK<;E DERS ALMAK lSTlYOR
Ben Almamm. Haftada iic kere saat 
6 dan 7 ye kadar Tiirkce ders almak 
istiyorum. Tekliflerin iicretl~ berab2r 
Kas1mpa~ada Fabrika ve Havuzlar di
rektorliigii ba~ miihendisi Hans Krause'ye 
gonderilmesi. - 2 

Mektuplannu1 aldmnu 

Cazetemiz idarehaneaini adrea 

olani.k 11oeterilmit olan karilerimizd.en 

AB-HM380-NT 
namla~ l'elen melttuplan ldare

hanemizden aldmnalan mercudur. 

Dr. HAZIM PEKiN 
Deri, sac, belsoguklu~, frengi 

miitehasslSl. Galatasarayla ingiliz 
sefareti arasmda No. 26 

Bu yrtkada'n1n 
temiz haval1 ve 
gfizel manzarah 
yerinde satihk 

EV 
Biiyiikadada Nizam cihetinde 

~amlar i~inde en tein.iz havala ve 
en milkemmel ma.nzarah bir yer· 
de biiyiik bah~eli, geni~ tara~ab, 
i~i ~· boyah. mu~amba do~eU bir 
ev satlhkttr. 7 oda, banyo, akar 
soguk ve s1cak su tertibatt, bol 
suyu, bina dl~mda aynca mutfak 
ve a~~· odas1, ii~ bin metreye ya· 
km -;i~ek ve ye~ bah~eleri, bin 
kok kadar ye~ bag., bir ~ok 
yemi~ aga~lan vardrr. Fazla tafsi· 
lat i~in (Ak~am) gazetesi ilan me
muru Nureddine miiracaat. 

Telefon: 24240 

f stanbulun en giizel 
sayfiyesinde iyi bir yer 
sahibi olmak isteyenler 
i~in miistesna bir firsat! 

KAP ALI ZARF USULILE 

EKSiL TME iLANI 

Siimer Bank 
Umumi MOdOrlOgQnden: 

t - Giiniinde ihalesi yap1lamayan Zafranbolu civarinda, Kara~ 
biikde kurulacak Demir f abi'tka11na aid ikametgiblar1n temelleri 
vahidi fiyat esasile ve temeld~ yukar1 k111mlar topdan gotiirii o

larsk eluiltmeye ~1kanlm1ttar. Tahmin edilen bedeli .164840,59 
(yiiz altmit dort bin 1ekiz yilz kirk 59/00) lirad1r. 

2 - Bu ite aid ekailtme evraka tunlard1r: 
a) Ebiltme tartnameai 
b) Mukavele projeai 
c) F enni p.rtname 
d) Fiyat cetveli, ketif hulaaalan 
e) Husuai f&rtname 
f) Projeler 
lsteyenler bu evraki 8,25 lira m~kabilinde Ankarada Ziraat 

Banka11 binasmdaki Sumer Bank muameli.t miidiirliigiinden ala
bilirler. 

3 - Eksiltme 17 Agustos 936 pazartesi giinii saat 16 da Anka· 
rada Ziraat Bankasi binastnda Siimer Bank merkezindeki komis 
yonda yap1lacakbr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacnkbr. 
5 - lsteklilerin 9,493 lira muvakkat temint".t vermesi laz1mdir. 

Bundan batka elmiltmeye girecekler ihale giiniinden ii~ giin evveli· 
ne kadar Bankaya bu iti hafarabileceklerini isbat edecek evrak 
gostererek bir ehliyet ve1ikas1 alacak ve bu vesikayi teklif mek
tuplar1na 25 kuru9luk pulla beraber leffedeceklerdir. 

Posta ile gonderilecek teklif mektuplar1Din nihayet ihale 1aatin
den bir saat evveline kadar gelmit ve zarf1n kanuni tekilde kapa· 
blmit bulunmasi farttlr. 

inhisarlar Umum 
MOdiirli.iB'Onden : 

ldaremiz miilhakatmda a~ik ve a~1lacak olan memuriyetlere imti
hanla memur ahnacakbr. lmtihan 1stanbulda ve 12/8/936 ~artamba 
gilnii saat 13 de Sirkecide tnhisarlar Memurin kunu binasmda ya· 
p1lacakhr. lmtihana girmek isteyenlerin atai1daki evaaf ve 9eraiti 
haiz olmalar1 gerektir. 

1 - Laakal orta mektep tahsilini bitirmi9 olmak 
2 - Askerligini «fili veya k1sa hizmetli» bitirmit olmak veya 

miieccel bulunmak. 
3 - 21 yatmdan a1ai1 ve 35 yaf tndan yukan olmamak. 
4 - S1hhatli olmak, sari hastahklara bedeni :ve akli arizalara 

miiptela olmamak, 
5 - bi ahlak sahibi olmak, haysiyet ve namusu muhil bir ciiriim 

veya alel'1tlak ag1r hapis veya o derece cezay1 miistelzim bir fiil ile 
mahkfun olmamak, · 

«Bu bet maddedeki tartlar1n muhnkkak tevsiki gerektir» 
tmtihan mevzuu 1unlard1r: 
1 - Hesap bendese «He&ap: Adad1 miirckkebe, - taksimi gurema, 

halita, tenasiip, faiz iskonto» Hendese: Satihlar, hacimlerit 
2 - Muhasebe «Usu Iii defteri» 
3 - Cografya « Umumi ve Turkiye» 
4 - Kitabet «Orta tahsile gore» 
lmtihana girmek istcyenlerin timdiden hir dilek~e ile ve evrak1 

miisbitelerile idaremiz Memurin ~ubesine miiracaatlan ilan olunur. 
lHTAR: lmtihan giinii vaki olacak miiracatlar1 kabul edilmez. (4379) 

Turk Hava Kurumu 

Bi.iylik Piyangosu 
$1mdlye kadar ... blnlerce kl,lyl 

zengln etmlftlr 
4. cii Ke§ide 11 Agustos 936 ilad1r. 

Biiyiik ikramiye: 35.000 Lirad1r 

Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000, lirahk 
lkramiyelerle (20.000,) lirahk bir miikaf at vard1r. 

Saata (:Ok ehemmiyet veren REVUE saat1 ahr. 

BirRE VUE 

saat1 alan ne ald1g1n1 b1llr, 

4;ilnkl eo senellk tecrube glbl blr 
garantiye maliktir. 

Modeller . en son ve zarif ~ekildedlr. 

REVUE saatlar1 ta'ninm1~ saatc;1larda 
sat1lmaktad1r. 

u ... umr depOSY I Istanbul Bahcekap1, Ta, Han, Blrlncl kat 19. Telefon 21364 
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7 Agustos 1936 

BOMANYA SEYRiSEFAiN iDARESi 
Ilareket edecek vapurlar: 

fren~ipeza Maria vapuru 1 0 Agustos 
eazartcai aaat 13 de (Kostence) ye 

. Rouianic vapuru .J 2 Agustos ~ar§am· 
Jla eut ~ da .(~ire, lskenderiye, Hayfa 

tokrut)' • If! Br .. lau, Dreaden, Londra, 
~. Lwaw ve Wanza· 

ltfa ~Ii fiatlarla mUttehit 
yedlir. 8UtUn Romanya, Polonya 

b [~ JU.nlar liPD n TilrlUye • Ro-

5 
.. GkGmetleri araain.dald itillf mu· ·•ut •. tukJ AYNPlli i~ 

tli fb-atlula cwa11 tfoariye 9en 
,. D&kl.dilir. Fula tafllillt i~in Gala\& 
~Cfa Merka Rihbm banmda Uin 
Ltanbul amumt acentahtina miiracaaL 

Telefon 44827 /8 

Ltanbul alttnc1 icra memurlugundan: 

Oairemizin 936/14 numarah dosyasi· 
Je mahcuz ve bu k~rre paraya ~eVTilme· 
aine karar verilen Elektrik avizeleri ve 

eair muhtclif ev e§yas1 10/8 /936 pazar· 

tesi giinii aaat 15 den itibaren Bcyoglun• 

da Harbiyede Vali konait caddesinde 

63 numarah Rccep Arslan vc mahtumlan 
aparllmanmm 4 numarah dairesinde ilk 

a~1k arthrma ilc sahlacagmdan taliplerin 
ycvmi mczkurda hazir bulunacak memu· 

runa miiracaatlan ilan olunur. (248:48) 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONIM $1RKET1 

TES1S TAR!I-11: 1868 

Sermayesi: 10.000.000 1ngillz llralil 

TOrkiyenln ba~hca (!ehlrlerile 
Paris, Marsilya, Nls, Londra ye 
Manc;ester'de, Mis1r, K1bnSy lrak, 
!ran, Fillstin Te Yunanistan'da 

~ubelerl. Yugoslavya, Romanya, 

Surlye n Yunanh:.tan'da FHyRlleri 
vard!r. 

Her tOrlD banka muamelelerl 
yapar 

BANKA KOMERCIYALE 
iTALYANA 

Scrma}·esi Liret 700,000,000 
lhtiyat ak~esl Liret lH 2U •9S. 85 

Mcrkezi ldare: M 1LAN0 
ltalyantn ba~hca fchirlcrinde 

$UBELER 
tngiltore, tsvi"re, A vusturya, Maca
ristan, Qekoslovakya, Yugoslavya, 
Lehlstan, Romanya, Bulgarista.n, Mi· 
6l1' Amerib. Cemahiri Mott.ehidesi, 
B~ezilya, ~ill, Uruguay, Arjantiu. 
Peru, EkVaU>r ve Kolumbiyada 

Afil yasyonlar 
1ST ANBUL ~UBE MERKEZI 

Qalata Voyvoda caddesi K.arakoy 
Pa.las lTelef. HSU /2/S/4/51 
~hir dahllindeki acenteler: 

lstanbulda: Alalemciyan hamnda 
Telef. 22000 /3/11/12/15 Beyoglunda: 
lstikW caddesi Telet. 4: 10.6 

iZMlRDE $UBE 

Dr. MEHMED IZZET 
Emr9m dahiliye n aariye miitebUUA 

Muayenoehanc: Caialoilu Nuruoama• 

DiYe caddesi No. l 1 Baha Bey Aparta

mana pazardan maada hergiin 13-1 7 hu-

talann.i kahul eder. Telefon: 2392S 

JUVANTIN KANZUK 
SAC BOY ALARI 

Kumral vc siyah olarak sabit 
ve tabii renk vcrir. T er ve y1kan• 
makla ~1kmaz. Y egane zarars1z ve 
tanmmtf s1hhi aa~ boyas1d1r. 
ING1Llz KANZUK ECZANESl 

Beyoglu • Istanbul 

Kabata1 lisesinden yeti1enlere 
Kabata~tan Yeti~nler Kuru

munun t~kil etmek iizere eski ve 
yeni biitiin Kabata!JI bitirmi~ ar
kada~larm 23 Agustos 936 pazar 
giinii saat 10 da Eminonii llalke
vine gelmeleri rica olunur. M. 807 

Sabhk Eczane ~ 
Kad1koyiiniln en i~lek ve m~~~n .. ~ I 

merkezi olan Muvakkithane cadde
sinde kain 42 No. Ju SAADET ec
zanesi sahibinin vefah iizerine sa
tiltktir. Pek milkemmel olan mez· 
kiir eczaneyi almak isteyenlerin 
eczanede Ardem Cubukciyana mii-

racaatleri mercudur 

Istanbul ikinci icra memurlugundan: 

Bir bor~tan dolay1 mahcuz ve paraya 

~evrilmeeine karar verilcn ii~ bcygir kuv
vetinde bir adet A.E.C. su motorii ve 
otomatik tesisat ve ii~ beygir kuvve· 
tinde ve teferruatile beraber General 
markah motor vc otomntik tcsisat biiyiik 
adada Nizam ccddesinde 19 / 20 numa

rah CV oniinde birinci a~1k arthrma iJe 

l 5/8/ 936 cumartesi saat 11 den 13 e 
li:adar sahlacakllr. lsteklilcrin tayin olu
nan giin ve saate mahaJlinde hazir bu
lunmalan ilan olunur. (24850) 

Sanycr tapu sicil muhaf1zligmdan: 
Bogazi<;inde Y enikoyde eski Malak of 

yeni Sarasma vc Eczac1 sokagmda cski 
12 ycni 6,8, 9 No. h mahal hocceti veri
ye ilc Yunan tabasmdan Simonun U!ltiin
dc iken vcfatiyle veresesi intikal i<rin ida
remize miiracaat ctm~lerdir. Bu mahal 
hakkmda 15 15 No. Ii kanuna tevfikcn 
muamele yap1lacagmdan bu yer hakkm
da tasarruf iddia eden var!la ellerinde 
mevcut tasarruf vesikalariy)e tarihi ilan
dan ( 15) giin i~indc Sultanahmedde ta
pu dairesinde Sanyer tapu aicil muhaf1z· 
l1gma 936/1961 No. ile miiracaatlan 

ilan olunur. (2483 7) 

Yiiksek tahsil gormii~ bir 
ALMAN BAHc;IVAN MOTEHASSISJ 

Suyu bol olan ve mcyva ve bilhassa 
iiziim yeti1en bah<re ile ev meccanen 
kullanmak vartile bir ~iftligi idare ve bak· 
masm1 iicretsiz kabul eder. Bir kaiw se· 
nelik konturat yapar. (Dom) rumuzile 
lstanbul I 76 No. lu posta kutusu adre· 
11ine yaz1lmas1 

Afyon yeti§tiricilerin 
nazar1 dikkatine: 

Uyu§turucu Maddeler inhisar1ndan: 
Afyon yetittiricilerin menf aatlerini goz oniinde tu tan idaremiz, 

bu seneki mahsulii Tiirkiye Ziraat Bankasi vas1tasile dogrudan 
dogruya miistahsilden alacakbr. Atag1da gosterilen tehir ve ka· 
sabalar ahm merkezi ittihaz edildiginden afyon yetittiricilerin 
kendilerine en yakan olan mezkur tehir ve kasabalardaki Ziraat 
Bankasi tube veya 1and1klar1na miiracaatla icap eden tafailati al· 
malan liizumu ehemmiyetle ilin olunur. 

Alim Merkezleri : 
Amasya, "Ak,ehir - llg1n,, Afyonkarahisar, 

Aydin, Bahkesir, Corum, "Eski,ehir - Bilecik,, 
Gumu,hacikoy, Konya, Kutahya, "lsparta -
Burdur,, Malatya, Tokat, Zile. (4423) 

Sahifc 11 

0 

KUM BARA BIRE, 
ldOO 

AK~AM NE~RIYATI 
f skontotu Satl~ , .stesi 

No. 

1 Kii!;iik tlanlar 75 
2 K1v1rc1k Pa~a '15 
3 Deli '30 
4 Yah <;apkm1 '30 
5 Bu Perdcnin Arkasmda 4o 
6 Dii~iin Gecesi 100 
7 Sumer Km 125 
8 Asyadan Bir Gilne~ Doguyor, 

1

1
80 

9 bipsiz Kuyu· 25 
10 Kadm Asker Olursa 50 
11 Pembe Ma~lahll Hamm ~70 
12 Pembe P1rlanta• 25 
14 !ki cinayet ·gcces.' 25 

.15 ltalyadan Amerikaya nas1l 
U~tular 35 

16 llkmektepler !~in Yard1mc1 
Tarih Hulasas1 10 

17 1ttihat ve Terakki Tarihinde 
Esrar Perdesi 150 

18 Karacaahmedin esrar1 25 
19 'Arzm Merkezine Seyahat 

0

25 
20 'Don Ki~t 25 
21 Kardes katili 25 
22 Hayva~lar Aleml 150 
23 Sinema Y1ldizlari 100 
24 Bir kadin ge~ti 20 
25 1stanbuldan Londraya $ileple 

bir 'yolculuk 75 
26 Nereden geliyoruz 40 
27 !stiklal Sava~1 Nas1l Oldu ·so 
28-33 Arsen Lupen (Bir ·cildi) 80 
34 Tarih Ogreniyorum 30 
35 'co~rafyada llk Ad1m 50 
36 <;ocuklara Cografya K1raatleri 50 
37 Faz1l Ahmet 80 
38 Dcvlcr Kaldmrm 75 
39 A~k F1rtmas1 '50 
40 Y eryiizu Gokyiizii 150 
41. Ciiccler ve Devier memlcke

tinde Giilliverin Seyahatlcri 75 
42 Edcbi Hahralar 60 
43 Bir Tiirk Kmmn Amerika 

Y 01~.:ilugu 75 

AK$AM okuyucularana 
mahsus % 20 

• 
fSKONTO KUPONU 

Bu kuponu kesip · ·Ak~am Matbaasi 
Kitap Servisine• getirir veya gonde
rirseniz, ·yukandaki listede be~enece
liniz kitaplarm fiatmdan . size yiizde 
fo iskonto yap1lacaktir. 

Pendik Gen~ler birlginiden 
Birligin senelik kongresi 8/8/936 

cumartesi giinu saat (17) de birlik sa

lonunda yapllacaktir. Kayitll olan
lann gelmeleri rica olunur. 

-·--
'•~ d. ... 

Devlet Demiryollan ve Limanlan l~letme 
Umum ldaresi llanlan 

Muhammen bedeli 2075 lira olan SO adet cRay biikme aleti» mu· 
kavelesi feshedildiginden dolayi miiteahhidi nam ve hesabma 10/8/ 
936 pazartesi giinii saat 10 da Haydarpafa gar binas1 dahilindeki 1 ci 
itletme komisyonu taraf indan a~1k eksiltme ile satin ahnacakbr. 

Bu i!-e girmek isteyeolerin 155 lira 63 kurut muvakkat temiaat ile 
kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme giinii ~aatine kadar ko
misyona miiracaatbr1 liz1md1r. Bu ite aid ,artnameler komisyondan 
paraa1z olarak dag1hlmaktad1r. ( 4233) 

~inkografi §Ubesi 

Miidurii: Kenan 

Son model makinelerle 
mocehhez yegine atelyedir 
Bak1r, pirin~, ~inko Ozerine kli11 imallt1 

Telefon 20113 

UmumEmlik I 
Acentesi 

Bah~ekap1 TA$HAN No. 29 

EHVEN 'ERAITLE 

EMLiK iDARESi 
KiRALIK AP ARTIMAN 

EMLAK 
ALIM ve SA TIMI 

TELEFON: 20307 

Makarna amiflerinin 
nazar1 d;kkatine 

~irketimize ait olup Bet iktafd& 
Koy i~inde lhlamur dere cadc!esi 

64 numarah f abrika derununda 
mevcud bulunan makarna imaline 
mahsua makina alit ve edevat te
ferriiatiyle toptan ve perakende 
1uretiyle satihkbr. 

lateyenler gormek iizere mezkiir 
f abrikaya ve fiatleri hakkmda gO. 

riitmek i~in de Galatada Kar~oy 

Palas dordiincii katta lktiJadi ye 
Sinai Tesisat ve ltletme Turk Ano-
nim tirketi yaz1haneaine miiracaat 
edebilirler. 
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YENi PA LANMAZ 
HASAN TIRA BI AGI 

Biitiln diiny'ada emu.line hi~bir zaman tesadiif edilemiyecek derecede biiyiik muvaffakiyet kazanan Hasan T1raf B1~aklar1 yeni ve kat'iy· 

yen pasbnmaz nevini piyasadan musirren isteyiniz. Yeni Hasan Tirat makinelerile birlikte Hasan Tll'af B1~aklan braf olduktan sonra · 

kati'yyen silmege ve kurulamaga hacet yoktur. Ve bu tirat h1~gi hi~ bozulmamak ,artile gayet kolayhkla ve huzuru ne~'e i~inde yiiz defa 

l!ra' eder. Diinyanin hi~bir bra" b1£agmda bu meziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan Tirat B1~agi muvaffr.Jc olmuttur. Markasma ve ismi

ne dikkat 1 adedi 6, 10 adedi 50 kuruttur. Hasan T1rat Sabunu - Hasan Tirat Kremi - Hasan Tirat Pudras1 • Hasan Tira, Kolonyasi da ~ok 

?.evk ve net'e veren yardimc1 ve miikemmel vasitalard1r. Hasan deposu: 1 ST AN BU L, BEY 0 G LU, A N KAR A. 

K;tJ.PONLU · VADE·Li · .MEVD.UAT 

HER.· AYIN ~8iRiNDI; · PARANIN ·• .. J=9Ai Zi.·VE RjliR 
- J 

ADAPAZAQI 

TURK Ti.CARET 

Moda deniz yar1,1ar1 · 
Moda Deniz Klubunden : 

1- 9 Agustos pa:z:ar giinii Moda koyunda yap1lacak biiyiik deniz 
yari~larma i,tirak edecek ohm ve elinde davetiyesi bulunan zevat, 
kopriiniin Kad1koy iskelesinden saat 13 de kalkacak olan Akay ida
resinin Goztepe vapurile yar11! sahasma geleceklerdir. 

2 - Elinde davetiyesi bulunmayan ve yar1,Iara i,tirak etmek 
isteyen zevat, gene s;.iat 13 de ltiipriiniin Bogazi~i iskelesinden 
kalkacak olan ~irketi Hayriyenin 58 numarah vapurile ve gene ayni 
saatte Sirkeci iskel~inden kalkacak olan 26 numarah a!'aba vapu· 
runa bilet mukabilinde binebilirler. Bilet iicreti, tah1s b:l~ma yiiz 
kuruttur. Ve ~irketi Hayriye gi,elerinde sablacakbr. 

3 - Y ar1~lari karadan s.eyretmek isteyenler, elli kurut antre 
mukabilinde Modada deniz hamammdan, Ko~ gazinosundan, Bo
monti, Kii~iik Moda bah~elerine gircbilirler. 

4 - Yari9lar1 sandal; muf, motorlerle seyretmek isteyenler, Mo
da bumu ilerisinde vazedilecek fatda a9agidaki iicretler mukabilin· 
de bilet ve flama alacaklardll'. 

Sandal ve sandal motorleri : 
Orta motorler: 
BuyOk motor, mu~ ve romorkorler: 

Bir lira 
Oc lira 
Be~ lira 

Ai; kamma bir kahve ka§1g1 almdtkta 

KABIZLIGI DEFEDER 

Yemeklerden hirer saat sonra ahmr
ea HAZIMSIZLIGI, mide ek!}ilik ve 
yanmalanm giderir. Ag1zdaki ta ts1zhk 
ve ·kokuyu izale eder. HOROS markah 
ambalajma dikkat. Deposu: Mazon ve 
Bo tton ecza deposu, Y eni Postahane 
arkas1 A~ir Ef. Sok. No. 4 7. 

ORO LOG - OPERA TOR 

Dr. FUAD HAMiD BAYER 
Haydarpa~a Niimune Hastancsi idrar 
yollan hastabklan miitehasslSI Turbe 
Mahmudiyc caddesi No . 10 Tel. 20831 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umuntl ne~iyat miidiirii: Enis Til 
~ matbaa51 

izmit C. H. P. Halkevi 
Himayesinde <;ocuk Esirgeme 

K11rumu Menfaatine Biiyiik 

Pehlivan giire$1eri 
izmit Spor alanmda 16/Agustos/936 pazar giinii alaturka yagh 

biiyiik pehlivan giire~leri olacakttr. Ba~a: 100, Ba~altma: 50, Bii· 
yiik orta.ya: 30, Kii~ilk ortaya: 15, Desteye: 10 lira miikafat var
d1r. Tafsilat el ilanlarmdad1r. FiATLAR: Birinci mevki 50 ikinci 
mevki 30, duhuliye 20 kuru,tur. ( 4453) 

~ ' . . : ':' _.' ,,..: ' "',.. . 

Istanbul Dordiincii lcra 
Memurlugundan: 

Mclegin Emniyet Sand1gma birinci derecede ipotekli olup tamami
na yeminli ii~ ehlivukuf tarafmdan (2706) lira krymet takdir edilen 
Kmahadada, ~ar~1 meydanmda salhaneler sokagmda kayden 4 ve iis
tiinde 2 numara bulunan sag1 Mebmed Ali miifrez bane ve diikkam 
ve bazen Karabet ar,;asi, solu Mehmed Ali arsas1 ve bazen Froso ha· 
nesi arkas1 Ali R1za hanesi, onii ~affl meydam ile mahdut, zemin ka· 
tmda: Kap1s1mn onii zemini karosimen, camekanh olup i!;eri girildik
te: Zemini mermer 'bir ta~hk, sagda birinde yuk ve dolap olan iki oda, 
ta~1kta mermer musluk tal11 ve bir hela, solda zemini mermer doteli 
diger bir oda (bu odadan kapis1 olan zemini malta do~eli i~ i~e iki 
kiler) ve odadan bahs:e taraf ma ge~ilen arahkta sarn1~ ve zemini taf 
do~eli oda ve merm~r kurnah hamam ve bah~ede deniz suyu kuyusu 
ve arkada hamam killham, bititiiinde zemini ~imento gomiilii kiip ve 
malt1z ocakh sabit ; af ve mermer t ekneli matbah, arkasmda !;&matir
hk ve komiirliik ve a rka ve on bah~ede bir ka~ aga~; ( tln cephe bah
~enin duvar iizerine demir parmakhk korkulukludur. Matbah ve ~a
ma~1l'hk ve hamam olan ku1m bir kath ve tamire muhta!;br.) 

Asma katta: Bu kat merdiven ortasrnda yuk ve dolab1 olan iki oda 
ve sahanhktan miifrez k1sma ge!;ilecclc bir kap1, birinci katta: Bir sofa. 
iizerinde ikisinde yiik ve dolaL1 olan kar~1hkh do rt oda ve sof ada iki 
hela, on cephede etrafi demir pannakhk kcrkuluklu ve zemini ~inko 
bir balkon olan ve beden duvarlar1 kargir, haricen ahtap kaplamah, 

biri'ilci kat pencereleri ~ift ~er~eve ve pancorlu zemin !tat pencereleri 
demir parmakhkh, dahili alcsam y:tgh boyah harici Y"'-ih boya iize
rinde Ladanah olan umum mesahasi 792 bu~uk m2 olup 138 m2 bina 
78,5 m2 mii~temilat geri kalam bah~e olan diger 2/1 numal'a ile miif• 
terek d!.lvari obp ha.here i~erfainde bdunan bir evin tamo.mi acr1k art
brmag-.i. vazedilmi~ oldugundan 28/9/936 tarihine miisadif pazarteai 

giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttu:·m.:is1 icra edilecek· 
tir. Artbrma bedeli k1ymeti muhnmmenin % 75 ni buldugu takdirde 

mii~terisi iizerinde b1rak1lacakbr. Aksi takdirde en son arttuamn ta
ahhiidii bak1 kalmak iizere arttirma 15 gi!n miidddle temdit edilerek 
13/10/936 tarihine miisadif sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar keza 
dairemizde yapilacak ikinci a~1k artbrmasmda artbrma bedeli kiyme
ti muhammenenin % 75 ni bulmad1gi takdirde sab' 2280 No. lu kanun 
ahkamina tevfikan geri birak1hr. Sab" pe~indir. Artbrmaya i~tiro.k et• 

mek isteyenlerin kiymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey ak~esl 
veya milli bir bankamn teminat mektubunu hamil bulunmalan laz1m
d1r. Haklari tapu sicilli ile sabit olm1yan ipotekli alacaklarda diger 
nlakadaran1n ve irtifak haklu s

0

ahiplerinin bu haklarm1 ve hususile faiz 

ve masarif e dair olnn iddialai·im evraln miisbiteleri ile birlikte ilan ta· 
rihinden itibaren nihayet 20 giin zarfmda birlikte dairemize bildir
meleri laz1mdu·. Aksi takdirde haklnr1 tapu sicilli ile sabit olm1yanlar 
sabf bedelinin paylafmasmdan hari~ kahrlar. Miiterakim vergi, tenvi .. 
riye, tanzifiyeden miitevellit Belediye rusumu ve vc.luf icaresi ve 20 se
nelik vabf icaresi tavizi bedeli miizayededen tenzil olunur. Daha faz
la malumat almak isteyenler 1/9/936 tari.binden itibaren herkesin gO

rebilmesi i~in dairede a~1k hulundurulacak arttirma 'artnamesi ile 
934/1760 No. lu dosyaya miiracaatla mezkur dosy~da mevcud vel:aiki 
gorebilecekleri ilan olunur. (4459) 

Mal·iepe Askeri Lisesi Miidiirliigiinden: 
1 - Maltepe Askeri Liscsine girmeye istekli namz~tler arasmda 17 f. 

Agustos/ 936 pazartesi giinii saat 9 da Maltepe A skeri Lisesinde mii· 
sahaka imtiham yap1lacakbr. ' 

2 - Bu miisabakaya girecelderin o gun behemehal mektepte bulun· 
malan ~artttr. Gelmedikleri takdirde miisabakaya giremiyeceklerin· 
den mektebe girmek hakkrm kaybedeccklerdir. (149) (4394), 


