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KEMALiZM 
Yazan : Tekin Alp 

Tiirk inkllabx hakkmda §imdiye 
kadar yaziirnl§ eserlerin en miikem• 
melidi1'. Frans1z parlamentosu reisi 

JTiot ve doktor Kopriilii Fuad eser 
birer mukaddeme yazml§lard~r. 

er g-encin elinde bir tane bulun
mahdu. 
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Yunanistandaki 
Muvakkat diktatorliik 

Biiyiik maneyralar 
yartn bi.tiyOr 

Atatiirk, Ertu,frul yatrndan Moda yarr~larrm takib ediyorlar 

• I 

' ' 

V unanistanda General Metaksas 
hiikfuneti meclisi feshederek bii
tiin memlekette orfi idare ilan 

etti, ve tabit halin avdetine kadar biiti.in 
salahiyetleri hiikumetin elinde tophyan 
bu muvakkat diktatorliik rejiminin cari 
olacagtm biribirini takib eden miiteaddid 
beyannamelerde izah eyledi. Hiikumet 
bu fevkalade idareye Krahn muvafakati
ni kazanabilmek ic;in ortada hakikaten 
ciddi sebebler olmak laz:tmdt. Hiikumet 
~eisi ac;1k soyliiyor ki eger daha erken 
davranmasa komiinistlerce i]am kararla§· 
'tlrzl n tmlumi grev neticesiude hiikumet 
ala§agt edilecek ve boylelikle memleket 
ltlec;hul ve belki tehlikeli karga§ahklara 
sevkolunacaktl. Eger bu dogru ise Gene
talin tam yerinde, pek isabetli ve muvaf· 
fak bir manevra yapm1~ oldugunu kabul 
etmek ve hatta memleketin yiiksek menfa
atlerini kanunlann e§kal ve merasiminden 
Ustiin tutmak hususundaki anlayt§h ve 
azim]'i cesaretini takdir eylemek muvaftk 
~lur. Asayl§ ve intizam1 tutan en keyfi 
ldarenin anar§i i~inde yi.izecek her demok
rasiye miireccah oldugunda ihtilafa ma· 
hal yoktur . 

K - k. I .. I k M .1 . Cim Londos, Kvaryan1 
trm'tzJ uvvet er ani o ara av1 er1 tayyare oyunile yendi 

. 
1 

Yunanistan, siyasl terbiyesi itibarile 
1 erj btr memlekettir. Orada §U veya bu 
{t.rsattan istifade olunarak demokrasinin 

k ~kiilliye ortadan kaldmlabilmesine im
an tasavvur olunamaz. Metaksas hiiku

hl.etinin acil ve tehdid edici bir tehlike o
kiinde memleket nizammm ifrat ve tefrite 
urban gitmemesini temin etmi§ olmas1 

\;b~Usal ve arsmlusal hayat ic;in §i.iphesiz 
tr kazancdtr. 

I Yunanistanda tecriibeli ftrka §efleri 
0
. an devl~ adamlan son zamanlarda bi

rt.bitlerinj miiteaktb i:ildiiler. Ftrkaclitktan 
2:J:Yade milli ve mutedil bir hiikumet kura
t~k idareyi makul surette yiiriiten Demir
~ls bile. Metaksasm hi.ikumeti kuvvetli bir 
ttaya istinad etmekten ziyade biiyi.ik sr alarm anla§malanna dayamyordu. 
h·~n Zamanlarda bu anla§ma bozuldu ve 
t llkumeti iskat etmek tedbirlerine a!(tk bir 
,/"ac verildigi goriildii. H i.ikumeti diisii
b::::ek olan harekette komiinistlerin hakim 
"rJ rol oynamakta olmalart kanaatidir ki 
~ ' Metaksasx cezriligi fevkaladeligile 
~r.:trn~rl~en son tedbirleri almaga sev-
~1§ bulunmaktadtr. . 

~ emokrasi usuliiniin zaytf noktalarm· 
"ani biri §udur: Y1kmak i~in birle§en kuv-
et er v I. I 1 b' • stra yapmaga ge mce ayn_tr ar ve 

,, tr l'lliiddet irin iktidan kortopal bir vazi-"et · · y 

ti\ ll;tnde !(alkanmaga sevketmi§ bulunur· 
illh·.1 ~emleket, otoritenin derece derece 
tab

1 
ale ugrad1g1 bu zamanlarda ~ok xstt

~etj~;7ker. Son y1llarda demokrasi memle
l:la ennde bu y1k1p yapamamak hastahgl· 
lik yf~i ?ir unsur daha katJldt: Komi.inist~ 
he; d tktr ~iirriyetinin kanun dairesinde 
k01tl .. e;ecesme mi.ima§at eden demokrasi 
be:kstli~e de eyvallah demeli midir? 
Bllale \ ra.~t heniiz kendisini toplay1p bu 
~i\dtr at'. ~evabmt verememi~ bulunmak
!~Pa · Cec;tnlen tecriibelerse miihliktir: 
P tann:Ya rnisalinde gorli.idiigi.i vec;hile. 
ki\~~ad~n once bu memleket sola !(Ok 
littl\ kb~~ ~halk cephesi te§kil etmi§ti. Bu
%illll~ sulameJj dahili harbi intac etmi§ 

u. F ransaya gelince oradaki halk 
YUNUS NADI 

[Arka.s~ Sa. 4 sutun 3 te] 

~evirmege muvaffak oldular · 
Milli Miidafaa Vekili Kaz1m Ozalp manevralar 

hakk1nda miihim beyanatta bulundu 

.. 

Kahraman siivarilerimiz, yalrn krltf hiicum vaziyetinde 
Babaeski 9 (Hususl surette gonderdi~ gayretlerine ragmen maglub olmu~lar ve 

gimiz arkada§tmizdan, telefonla) - Bu ricat etmege mecbur kalmt§lard1. . 
sabah kasabada hummah bir t;ah§ma go- Kmmzl kuvvetlel\in ricat istikametl 
ze ~arp1yordu. Kmmz1 kuvvetler biitiin [Arkast Sa. 7 siitun 1 del 
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lspanyad.a kanh 
bogu§mala·r · 

General Mola," .on · giin sonra 
diyor Madrid dii,ecek, · 

Ma~ esnasrnda ba~lryan ~icldetli 
yagmura karfl al~nan tedbirler 

Bugiin · Biiyiik Stadyomda feref diregine mera
simle bayragamaz ~ekilecek ve mar,lmiz ~abnacak 

(.;oban Mehmed, agus1klette . diinya dordiinciiliigiinii 
kazand1. Umumi tasnifte Ttirkiye altmc1 oldu 

Diin T aksim stadyomunda beynelml ~ 

lei serbest giire§ ma~lan yapJld1. Bilct~ Tiirk topraklarrmn yeti~tirdigi biiyiik sporcu Ya,ar 
lerin hayli pahah olmasma ragmen kala- L ___ ::....:.:....:...:....:..:.:::...:....:..:..:..:..:..:...:;_:.......:...........:..~.....:;__;__....:...... ___ ..;._ ___ __. 

bahk 8-9 bin ki§iyi bulmu§tu. y a~ar diinya birincili- ya birincisi oldu. Yann (bugiin) 
[Arkast sa. 5 sutun 1 de] "r bayragrmaz merasimle Biiyiik 
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Yunanistanda 
• yent vaziyet 

Bu neticenin husuliine 
sebeb sofulisin yanhf 

gini nasJI kazandi? . Stadyomda ,erel diregine ~eki

Berlin 9 (Sureti mah ... usada 
Olimpiyadlara gonderdigimiz 
arkadafimtzdan) - Yafar diin-

lecek ve marfrmtz ~alrnacaktrr. 
AHMED IHSAN 

[Ya§arm galebesinin tafsi
lah 7 nci sahifam1zdadtr] 
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Moda deniz yart§lart 
~ok parlak oldu 

ispanyada ~imdiye kadar o)en)erin sayiSI 35,000 
ve yaralananlarin say1s1 100,000 i ge~ti 

siyaseti 
Atina 7 (Hu • 

j susi) - Yeni Yu~ 
Biiyiik ~efimiz Atatiirk, ogleden sonra, Ertugrul 

Bir koyde iki tara/ kuvvetleri bog_u~urken 

fspanyadan gelen haberler hala vazi- kendi- kuvvetlerini galib, kar§tsmdakilerini 
yeti kafi derecede aydmlatamamr§ttr. maglub ve mii§kiil vaziyette gostermekte
Hiikumetin Madridden, asilerin kendi dir. 
merkezlerinden ne§rettikleri havadisler [Arka.s~ sa. '1 sUtun 5 te) 

nan inkilabmm On
deri, Ba§bakan Ge~ ..... ,_., 
neral Metaksas ec -
nebi muhabirleri 
kabul ederek va ~ 
ziyet hakkmda be
yanatta bplunmu~ ~ 
tur. Fa kat herne ~ 
dense bu beyanatm 
bazt par!(alan ve M . Sofulis 
ecnebi muhabirlerin sorgularma ve -
rilen cevablann bazt klSlmlarmm ic;eri • 
de ne§ri ve d!§artya telgraflanmas1 Yu-

[ArkasJ Sa. 4 siltun 4 te] 

Varol kahraman! 
Diin gece Yatarm Olimpi -

yad tampiyonu oldugunu hildi-

yatile yar1' ~ereflendirdiler 

ren telgraft ahr almaz ken • Atatiirk, lsmet lnonile birlikte Ertugrul yattnda 
disine as,agtdaki telgrafa ~ek - 40 · 40 1· 

. g~n gece .stanbul §enlikleri do· hiliye Vekili ~tikrii Kaya, !kttsad Ve-
tik: laytstle Ikllsad Vektli Celal .Bayann hi- kili Celal Bayar, Maliye Vekili Fuad 

« V arol kahraman Y a~ar se- mayesin?e Mod~ deniz kuliibii tarafm • Agrah bir c;ok saylavlarla haZir bu .. 
ni candan tebrik ederiz.>> dan terttb edt!mt§ olan bi.iyiik deniz ya - lundular. Boylece ehemmiyet ve heye • 

Cumhuriyet n§lan diin, parlak bir §ekilde yap1ldt. cam bir kat daha artmt§ olan yan§lan 
,. ... - ...... --......... -...... Bu biiyiik yan§larda ismet inonii. Da- [Arkast Sa, 3 sutun." te]. 
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I II II 
VIYANA OO_NU$U 

Tarihi tefrika: 119 M. TURHAN TAN 

Hendekler yalniZ oliilerle dolu idi. ~iinkii T.. k 
palasi, yara a~miyor yalnJZ oliim veriyordu 

Nemseliler, butiin didinmelerine rag -
men tek bir lagtmt fitilliyebilmi~lerdi. Ka
raka~ Mehmed Pa~a kulesi altma kazJ· 
]an bu cehennerci yo] nasdsa son noktaya 
kadar gotiiriilmii~ ve bir gece yatstya 
dogru ate~lenmi~ti. Kule, bu yaman in
filaktan ytkJlmamakla beraber kale du
varmda yanyana iki araba ge~ecek ka
dar bir gedik a<;tld1, dii~mamn da yiire· 
l!:ine ferahhk sa<;tidJ. ,Simdi ktvJlcJmh 
tozlar, alevli diimanlar arasmda on be~ 
bin N emse serdenge<;tisi gedige saldm
yordu. Fa kat ba~ta Kiic;uk Kara Meh
med olmak iizere ii<; be~ yiiz Turk, ge

dik ba~ma ko~mu lardt, o yaktct ve bo
gucu tozlan, dumanlan teneffiis ede ede 
du~mam kar~tlamt~lardt. 

lki veya ii<; saat sonra gedik kapandt, 
dii man geri <;ekildi. Y ama, ne odundan, 
ne topraktandt. Y '!-lmz kelledendi. Turk 
dilaverleri dii~man lagtmmm a<;tJgJ o ge
ni~ deligi iki bin Nemseli kafasile ort
mii~lerdi. Diisman, i~te bu yamay1 ynta· 

madt ve emeklerinin husramm inliye inli
ye metrislerine dondii. 

Nemselilere elveren hayretle deh~etin 
ve Tiirklerdeki ne~' eli sogukkanhhgm 
derecesi ~u hadiseden de anla~1hr: Bu u
gursuz lagtmm infilak ettirilmesi i.izerine 

yi.iz gosteren miithi~ sarsmh ii<; Turk as
kerini kale bedeninden dii&man metrisle
rine hrlattp atmJ~tJ. N emseliler, tozla du
man ve sinirleri kaphyan heyecan suasm
da bu havadan di.i~me tutsaklan gorme
mi~ler, gorememi~lerdi . Saldnma ve c;ar
PI rna masmda ise onlarla alakalanan 

yoktu. Fa kat Ti.irkler, ii<; yolda~larmm 
uc;u~unu gormi.i lerdi, gedik ba~mda dii~
man tepelerken de onlan dii~iiniiyorlar· 
d1. Sava§ bitip Nemseliler ricate ba~la
ymca bzll bir kostiim giymi~ gibi tepe
den ttrnaga kadar diisman kanma bo
yanan Kiic;iik Kara Mehmed, yolda~
lanna onemli vazifeyi hattrlattl: 

- Kafir siiriisi.ine - diye hayktrdi • 
kan~ahm, ~u i.i<; arkada~J kurtaraltm. 

On be§ bin serdenge<;tiyi geoik oa~m
dan piiskiirten birkac; yiiz Tiirk, darda· 
gan dii~man boliikleri arasmda yol bulup 
metrislere kadar gitmek ve orada oliim 
bekliyen . ii<; Tiirkii ahp kaleye getirmek 
celadetini de gosterdi. Dii~man, bu ha
maset sahnesinin cazibesine kap1larak 
hayran hayran on lara yo! veriyordu ( 1 ) • 

Budin. i§te bu bic:imde kendini koru
yordu. Ne 1stanbuldan Y.ardtm geliyor
du, ne serdardan. Zaten Istanbul, Pa -
di ahm unutlugu bir ~ehirdi. Oraya pek 
seyrek ugnyordu, biitiin giiniinii Edime
de ve av ardmda gec;iriyordu. Serdar adt
ru ta~tyan Bekri Mustafa ise Kazan o· 
vasmdan Hamzabey palangasma ~ekil
mi~ti, Budin sava~lanm uzaklardan te
ma~a buyuruyordu. Onun kaleye yar
dtm etmesi ve dii§mam arkadan stkt§ltr· 
mast icab ederken ba§mda bulundugu 
kalabal1ga giivensizlikten bu vazifcyi 
yapmaya yana§mlyordu. Y almz bir giin, 
yanmdaki pa§alann kinayeli sozlerinden 
stktldt, dii man vaziyetini yakmdan gor
mek iizere iki bin ath ile Budin oni.ine 
dogru geldi. F akat Diik de Lorrenin yol
ladtgJ i.ic; alay siivarinin hiicumuna da
yanamadt, gene karargahma kac;tJ. 

Bu utandmct bir hadiseydi, serdar 
ordusunda bulunan hamiyetli asker takr
mmJ sinirlendirmi§ti. $mdi onlar, o ha
miyetli ziimre, ne pahasma olursa olsun, 
kaleye yard1m edilmesini istiyorlard1. 
Bekri Mu tafa, kendi kirini ba kalanna 
temizletmek fikrile bu dilege uydu, sava
~a istekli olan askerlerden se<;tigi bir fu
kayJ Budine yolladt. Bu serdengectilere 
Vezir Seyavii§ Pa~a kumanda ediyor
du. 

Dii~man, evvelce Serdar Bekri Mus-

tafa iizerine kazand1g1 zaferden ci.ir' et 
alarak bu hrkayt da kolayca piiskiirtece
gini umuyordu. Lakin Kiic;iik Kara Meh
medin k•lavuzlugile Budinden yaptlan bir 
c;rk1s hamlesi o iimidi baltaladt ve yaman 
bir melhame daha ba ladt. Kaleden <;I· 
kanlar da, kaleye girmek istiyenler de 
dii§mana sattr atmakta gerc;ekten yaman 
davramyorlardt. 

Kara Mehmed taktm1, Nemseliler e· 
Iinde bulunan varo§a yaytlrru§lardJ. Bee;: 
kaptsmdan toprak tabyaya, ova kaptsJ
na, §ehidlige, HIZirbaba tekkesine kadar 
uz1yan hattaki tabyalan, metrisleri ele 
gec;:irerek i<;indeki di.i§mam b!Jcdan ge
<;irmi~lerdi. Biitiin hendekler cesedle do
luydu ve tek bir yarah yoktu. Ciinkii 
Turk palasJ arttk yara ac;mtyordu, sade 
oliim veriyordu. 

Beri yanda Seyavii§ Pa§a da dosta 
di.i~mana parmak lSlrtacak kadar kahra
manhklar gosteriyordu. Bazan kthcla, 
bazan okla - mesafenin icabma gore -
harbeden bu kahraman vezirin k1ltcma 
ugnyanlar muhakkak iki pare oluyordu, 
okuna hedef olanlar da, gene muhakkak, 
diinyadan goc;iip gidiyordu. Bir Nemseli 
si.ivarinin atma atttgi ok, hayvamn gog
siinden girip sagmmdan ~1km1§tJ. 

Onun adamlan da efendilerine yakt
tr insanlar olduklanm merd davram§lar

la 1sbat etmekten geri kalmJyorlardt. 
Hatta katib zi.imresinden olan divan efen
disi kalemi bir yana koyup k1hca sanlmJ§· 
tt, kagtda satlr dizer gibi dii~man kelle
si di.i~iiri.iyordu ( 2). 

Y edi uzun saat siiren bu kanl1 bogu§
ma sonunda Seyavii~ Pa~a kaleye bir a
lay asker soktu ve gene dovii~e dovi.i e 
serdann karargahma c;ekildi. Dii§mandan 
on bin ki~i oldi.iriilmii~lii. 

Melek ibrahim Pasa artJk memnun· 
du, aldtgi yard1mla bir. kat daha kuvvet
Ienmi§ti. Bu nimetin ~iikriinii eda etmek 
ve ayni zamanda dii~man tarafmdan ha
ztrlandtgmJ haber aldtgJ iic; biiyi.ik lagt
mJ korletmek ic;in bir gece baskm1 yapti, 
Kiic;iik Kara Mehinedi di.i~man metris
lerine saldJrttJ. y olda~larmm oniinde 
hendeklere, c;ukurlara hiicum ' eden asian 
yavrusu, kaleden donii~te iic; bin taze 
kelle daha getirmi§ ve dii~man lagtmla
nndan <;Jkanlan dart yiiz yetmi~ kese ba
rutu da cebehaneye teslim eylemi~ti. 

Tiirklerin muzaffer olduklanm ve za
feri ellerinden ka<;trmtyacaklanm dii~
man cia anlam1~ bulunuyordu, dort yana 
feryadnameler yolltyarak imdad istiyor
du. lmparator, bu feryada kulak asmakta 
gecikmedi, Budin oniine Prens Maksi -
milyan kumandasmda otuz bin ki~ilik bir 
ordu gonderdi. Onun Diik de Lorrenle 
birle~mesi, muhasaramn altmi~mcJ gunii
ne tesadiif etti ve yeni bir harb devresi 
a~Jidt. 

Prens Mak irnilyan, hiicumlan tazele
meden once Melek ibrahim Pa~aya bir 
elc;i gonderdi, kalenin teslim edilmesini 
teklif etti. Elc:;i, vaktile Kopriilii oglu 
F az•l Ahmed Pa§amn hizmetinde bulu
nan icoglanlarmdan biri olup Raab sa · 
va~mda kac;arak Nemse Casarmm sara
yma girmek yolunu bulan bir miirteddi, 
iyi fiirk<;e biliyordu ve 1brahim Pa~a ile 

terci.imans•z konu~uyordu. Prens Maksi
milyan namma pek yiiksekten atan elc;:i 
~i:iyle bir agtz kullamyordu: 

1 Arkas1 tlarl 

(lJ •Garabet bunda ki mezbur lagtmm 
sadmesl iig nefer gazlyl kale bedeninden 
a(imp ta11rada katir metrislne att1 ve gazi. 
ler haberdar olmagla hiicum edip iic;iinu 
dahl kurtanp sallmen derunhisar~ getir • 
db Fmd1klllt tarihi. S: 152. 

- Tarihtcn-
(2) c Hatta divan efendisl derin bir met. 

rise dilsi.lp oradak! dil~mam hak!adtktan 
sonra <;1kamay1p kthctm metrls duvarma 
sokup gilcliikle <;tktl.;t -Tarlhten-

Gazi Antebde modern bir kiiltiir yurdu 

Gazi Antebdeki Diki, Yurdu mezunlart 

Cazi Anteb (Hususl) - Cazi Autebde modern ki.iltiir yuvalan c;oktur. tlun
lann ba§mda bulunan !nci Diki$ Yurdu da bu sefer Halkevine baglanmt~hr. 
Uray meclisi iiyesi Bayan Ane 1ncinin nezaretinde bulunan bu Diki§ ve Bic;
ki Yurdu her ytl birc;ok degerli mezunlar vermektedir. Bu ytl da gene birc;:ok me
zun veren yurdun sergileri gen;ek c;ok biiyiik takdirle kar§Jlanm•~tlr. 

( hir v 
Diinkii o,; yagmur 

Y agmur, gezmege giden· 
leri havli 1slath 

Bir miiddettenberi ac;tk ve c;ok steak 
giden havalar diin bjrdenbire bozdu. Di.1.1 
sabah, hava gayet giizeldi. Bunun ic;in is
tanbul halkmm hemen hepsi plajlara ve 
sayfiye yerlerine gitmi§lerdl. Ada ve Bo
gaz vapurlan adam alm1yordu. Hcle 
Floryada igne attlsa yere di.i§miyecek bir 
kalabahk vard1. 

Saat 16 ya kadar c;ok iyi giden hava 
birden bozmaga, kara bulutlar gokyiizii
ni.i kaplamaga ba~ladt. Nihayet saat 
17 ye dogru yagmur bo§andJ. Yagmur, 
muhtelif fastlalarla giindiiz ve gece de
vam etti. Y agmur yiiziinden bi.itiin cg
lenceler yanm kaldt ve havamn haztrla
dtgt bu si.irpriz yiiziinden herkes erken
den evine dondii. 

Di.in hava vaziyeti hakkmda Kandilli 
Rasadhanesinden aldtgtmtz malumata 
nazaran azami hararet 27,8, asgari 22,2 
derece idi. Barometre 754 tiir ve dii~
mektedir. Ri.izgar §imali §arkiden esmek-
tedir. ' 

Rasadhanenin tesbit ettigine gore 
16,45 te ba~hyan yagmur devam edecek 
ve bugiin de hava kapah ve yagt§h ola
caktlr. 

POLISTE 
FATMANIN EVtNE GlREN HIR • 

SJZ - Tophanede Sahpazannda Fat -
mamn evine bir h1rsJz girmi~ vc bar -
dak, kazan, baktr tak1m1, c;atal ka~1k 
gibi mutfak e~yasm1 alarak kac;mt§br. 
Bu mutfak taktmma merakh hrrstz aran
maktadJr. 

iKi FIRINCININ KA VGASI - Fe
rikoyiinde fJimct Andon, ayni yerde 
linnet olan ismaille rekabet yiiziinden 
kavga etmi§, bu s1rada !smail Andonu 
btc;akla muhtclif yerlerinden yarala -
mt~hr. Yarah hastaneye kaldmlmt§ttr. 

BiR IIAMAMCI YARALANDI
Dun Galatasaray hamammda bir ha • 
mamcmm agrr surette yaralanmasile 
neticelenen bir kaza olmu;;tur. Hamam
ct Dursun pe§temal asarken ayag1 bo~
luga gelerek alt kattaki camekanm iis
tiine di.i~mi.i~ti.ir. Bunun neticesi olarak 
ag1r yaralanan Dursun hastaneye kal • 
dinlmi~tlr. 

BiR KIZ K YBOLDU - :;iehrimiz
de gene bir gene k1z kaybolmu§tur~ Fe
rikoyde oturan Alinin 17 ya§mdaki laz1 
Nazmiye bundan birkac; giin evvel ev
den c;Ikml§ ve bir daha donmemi~tir. 

Ailesi lazm bir cinayete kurban gitme
sinden endifje etmektedir. 

Zabtta Nazmiyeyi muhtelif yerlerde 
aramaktadlr. -·...-

Uludagdaki kamplar 
Bursa (I lususi) - ~ehrimizde miit • 

hi§ stcaklar hiikiim siirmektedir. Hararet, 
giiniin bazt saatlerinde 42 ve 43 e kadar 
c;tkmaktadir. Halk bunun ic;in bahc;:elere, 
k1rlara fazla ragbet etmektedir. Vakti 
hali yerinde olan aileler bu steak giinleri 
Mudanyada, koylerde ve bilhassa Ulu -

lspanya general 

konsolosu' 

Neden ve ne ,ekilde 
istifa ettigini anlabyor 
istifast hakkmdaki tafsilah bugiinkii 

saytmtzda verdigimiz ispanya ba~konso
losu M. Julio Palencia, bu tafsilatm ba
zt nok~alani)J tashihe muhtac gorerek bi
ze y azdtgt mektubda ezciimle diyor ki: 

«Ecnebi memleketlerdeki lspanyol 
diplomatlarma ilk evvel telgraf c;ekerek 
yeni hi.ikumeti temsile davet eden Burgos
taki milli hiikumet degildir. Bilakis, el~i
lere ve konsoloslara telgrafla gonderdigi 
tamimde, yalntz cumhuriyet rejimine de
gil, ayni zamanda elyevm iktidar mevki
inde bulunan hiikiimete de sad•k kalma -
lanm ilk istiyen Madrid hiikumeti olmu§· 
tur. i 

ispanya elc;i ve konsoloslarmdan bazJ· 
lannm Burgos hiikumetinin daveti i.izerine 
derhal istifa ettikleri dogru degildir. Bi
lakis, istifalar Madrid hiikumetinin tel -
grafla gonderdigi o tamim iizerine vuku 
bulmu~tur. 

Ben, vazifemden aynlmak niyetinde 
oldugumu, Madrid hi.ikumetine bildirmi§ 
degilim. Sadece mevzuubahis telgrafa ce
vab vererek cumhuriyete kayidsiz ve ~art

SIZ bagb oldugumu ve ~imdiki hiikumetin 
prensiplerine esasmdan muanz bulundu -
gumu soyled.im, cevab alamaymca istifa
mt gonderdim. 

Milli hareket muzafferiyet kazandtgJ 
takdirde tekrar vazifeme ba§hyacagtmJ 
soylemi~ degilim. Tiirkiyeyi, c;ok sevdigim 
bu giizel memleketi bir daha avdet ede
memek iizere maalesef terketmek mecbu· 
riytinde oldugum i~in, bu sozler dogru 
degildir. · 

istifa ederken, 25 senelik meslegimi 
kaybettigimi, mec;hul ve mU§kiil bir istik
balle kar§tla§hgtmt biliyordum. Bu ka -
ran, vicdanen mecbur oldugum ir;in· ver
dim v~ Dnu, bana atfeden fikri mufahhar
la da lekelenmi~ degilim. 

Viskonsolos M. Aparicio Olleros da
hi, Burgos hi.ikumetini kabul ederek isti
fastm vermistir.» 

CUMHURIYET- M. Julio Pa
lenciantn. diiakii sayJmizdaki izahahn1, 
misafir bir ecnebi diplomatm $ozleri ola
rak ve kerttali huhr!la dercetrni§tik. Ken
disinin istifasmJ, Madridin telgrafmdan 
evvel veya sonra verdlgi teferruattan iba
rettir. Gene ayni yaztda M. Palencianm 
milli hareket kazandtgl takdirde fstanbul 
generalkonsoloslugunda c;ah§acagJ de
gil, yeni hiikumet emrinde vazife alacag1 
yaz1hydt ve ~iiphe yoktur ki boyle bir va
ziyeti bizim kendiligimizden tayin ve ne~· 
retmemize imkun voktu. 

izmirde •• •• uzunt, 
• • • 
l.DClr p1yasas1 

dagda gec;:irmek iizere ~ehirden aynlmak- S " I -
tadular. on yagmur ar1n zarar1na 
. Mu._~anyada Belediy: kiic;i.ik mikyasta ragmen vaziyet iyidir 

tiT plaJ yapltrmt~ oldugundan Bursahla-
rm bir ktsmJ bu plaj yanmda ve Mudan· 
yadaki evleri kiralamt§lardtr. 

Uludagda kamp kuran ailelerin giin 
gec;tik<;e c;ogalmakta oldugu goriiliiyor. 
Bu meyanda doktorlar ekseriyeti te~kil 
ediyor. 

istanbul Amerikan hastanesi sertabibi 
M. ,Stpirt ta ailesile U!udagm Sanalan 
denilen bir yaylasmda kamp kurmu§tur. 
Amerikah doktor, buraya uc; senedenberi 
gelmektedir. Her geli~inde bir iki ay ka
larak tam manasile basit ve iptidai fakat 
tabiatle ba§ba§a zevkli bir hayat gec;ir -
mektedir. Mesela: <;ocuklanna birer bal
ta vererek onlan kuru odun toplamtya 
gondermekte, kendisi ve ailesi bizzat yi
yeceklerini ve ic;eceklerini hazlrlamakta
dtrlar. M. ~1put dagda mutlak bir istira
hatten ba§ka hic;:bir §ey dii~iinmi.iyor. Hat
ta kendi namma gelen mektublann bile 
i~tirahat ayt bitinciye kadar daga gonde· 
rilmemesini temin etmi§ bulunuyor. 

Tavasta feci bir cinayet 
izmir (Hususi) - Tavasta, misli az 

bulunur, vah§iyane bir cinayet i§len -
mi~tir. Vak'anm kurbam Tavasm Kt -
ztlca koytinden Sertoglu Siileyman <;:a
vu~un 13 ya~mdaki c;ocugu MustafadJ.r. 
Suleyman <;:avu§, koylerde tiitun bayi
idir. Her koye tevziat yapar, oglunu 
gondererek tahsilat yaptmrnn~. Kii -
c;lik Mustafa, Nikfer koyiinden Kmlca 
koye gelirken mec;hul ~ahtslarm vah -
§ice bir taarruzuna ugrami§tlr. Hay -
dudlar, c;:ocuktaki 70 lirayt ald1ktan son
ra, ~avallmm trzma g~mi§ler ve bunu 
mi.iteakLb c;ocugu oldiirmii§lerdir. 

Bu §enaat yeti§miyormu§ gibi, ~ocu
gun bindigi atm semerini de c;tkararak 
cesedin listiine koymu~ ve dcfolup git
mi~lerdir. 

Hadisa, Tavas muhitinde biiyiik bir 
asabiyet ve teessiir uyandtrm.t§hr. Kz
tiller §imdilik mec;huldiir. 

lzmir (Hususi) - Havalar birden -
bire bozulmu~tu. Y agmurlar bir miiddet 
devam ettikten sonra hava tekrar ac;m1§ -
ta. 

Tiirkofisc;:e tesbit edilen vaziyet §U -
dur: 

Mmta.kanm baghk k1smmda umumiyet 
itibarile yagt§ olmu§tur. Manisada sergi -
deki i.iziimlerden I 00, T urgudluda 20, 
Salihlide 100 c;uvalltk bir ziyan vardtr. 
Kemale gelmi~ ve yagmur yemi§ i.iziimiin 
ktsmen c;iiriimesi muhtemeldir. 

Vziim piyasast 
Piyasayt ac;:abilmek iizere birkac; bin 

c;uval iizi.im iin gel mesi beklenmektedir. 
~imdiki halde piyasada ancak 120 c;u -
val iiziim vardtr. 15 agustosta borsada ii
ziim satl§tnm ba§lamast c;ok muhtemeldir. 

,Simdiye kadar yaptlan alivre sah§ 
miktan 2 milyon kutudur. Sab§lar nor -
maldir, fiatlar da iyidir. Cec;en ytl ayni 
tarihe kadar 3 milyon kutu sattlmt§b. 

lncir aatr,lart 
Piyasanm 17 agustosta a<;tlmasJ bek -

lenmektedir. Rokolte ( 40,000) ton tah
min ediliyor. Bunun (7000) tonu hurda, 
mi.itebakisi muhtelif cinste mahsuldiir. 
Gec;en seneki •okoltenin heyeti umumiyesi 
ise (38,000) tondu. 

~imdiye kadar (3000) torba alivre 
salt§ yaptlmt~tlr. Beher torbada 12 kilo 
incir vardtr. Fiatlar iyidir. Esasen incirin 
muayyen abcJsJ vardu. Bu sene Devlet 
lniisan hurda incir de mubayaa edece -
gine gore, incirden almacak netice de gi.i
zel olacakttr. 

F o~ada bir cinayet 
!zmir (Hususi) - Foc;anm Yeni ko

viinden Mustafa oglu Muharrem, bir 
tarla hududu rr~selesinden Hamza oglu 
Mehmedi kazma ile yaralaytp i:ildUr • 
rniill ve yakalanmt§tlr. 

) 
Allin hirsizlari 

Mii~teri gibi gelen sabika
ldar yakayt ele verdiler 

Evvelki gece §ehrirnizde garib bir htt· 
stzhk vak'ast olmu§tur. ' 

Sirkecide Bolu otelinde 20 numaral1 
odada Y alvac;:h Osman oglu Ramazan 
isminde birisi oturmaktadtr. Ramazan 
~ehrimize baz1 ticari i§lerini gormek i.izere 
gelmi§tir. 

Ramazan, evvelki gece halaya gitmi§ 
,.e odasmm kapJstm ac;:1k btrakmt§hr. 

Bu mada otele yolcu s1fatile gelen ve 
ellerinde bavullar bulunan me§hur sab1 • 
kahlardan Miinir ve Said, Ramazamn 
odasmm kar~tsmda bir odaya girmi§ler ve 
oradan c;abucak tiiccarm odasma gec;erek 
yasttk altmda bulunan dokuz altm liray1 
~larak odalarma c;ekilmi~lerdir. 

Abdesthaneden odasma gelen Rama· 
zan yastJk albnda duran altmlarmm yok 
oldugunu goriince otel katibine ko§arak 
vaziyeti haber vermi~tir. 

Otel memurlan yukan c;•karak evvela 
oday1 ararru§lar, bir§ey bulamaymca i§i 
karakola haber vermi§lerdir. Polisler o
tele gelerek tahkikata ba§lamJ§lar ve uzun 
siiren bir ~ah§madan sonra otele gelen iki 
sabtkahyt yakalamt§lardtr. 

Fakat bunlardan Mi.inir bir kolaytm 
bularak otelin abdesthanesine kac;mJ§ ve 
~aldtgt alttnlan halamn lag1mma atm1~hr. 
Memurlar lag1rru ac;arak altmlarJ mey -
dana <;lkartmJ§lardtr. Bugiin, iki sabtkah 
Adliyeye teslim edilecektir. 

MUTEFERRIK 

Divanyolunda bir otobi.is 
kazas1 

Dun sabah, Divanyolunda birkac; ki -
~inin yaralanmasile neticelenen bir otobiis 
kazas1 olmu§tur. 

Edirne ile ~ehrimiz arasmda i§liyen 
3377 numarah otobiis Divanyolundan 
gec;:erken seyyar sebzeci Mustafaya ~arp
ml~ ve birdenbire durmu tur. Bu duru§ 
arkadan gelen tramvay arabasmm da o
tobi.ise c;arpmasmL intac etmi§ ve bu yiiz
den otobiis yolcularmdan Ali kolundan, 
birkac;: yolcu da yiizlerinden yaralanml§· 
lard1r. 

Y araltlar has tan eye kaldmlmJ§, kaza 
etrafmda tahkikata ba§lanmJ§tlr. · -·-·--Bir adam arkada§Int domuz 

aanarak vurdu 
izmir (Husus1) - Evvelki gece Bo -

cada bir kaza olmu§, bir bag bekqisi ar
kada~mt domuz sanarak av tiifegile a
g1r surette yaralamt§hr. 

Vak'a Dere baglan semtinde bir bag
da cereyan etmi~tir. Bagda yatan Ra -
mazan, ayni bagda yatan arkada§t Pire~ 
tineli Aslam bagda dola~1rken domuz 
sanm1~ ve tufegile i.izerine iki defa a -
te§ etmi§tir. Ba§mdan ve sol omuzun
dan ag1r surette yaralanan Aslan has -
taneye kaldmlmJ~, Ramazan da tevll:if 
edilmi~tir. 

lzmir tayyareleri 
izmir (Hususi) - Alakadar kimse -

Ierin tahminlerine gore gelecek sene 
30 agustos Tayyare bayramma kadar 
tzmirlilerin orduya 7, 8 tayyarelik bir 
Iilo daha hediye etmeleri muhtemel -
dir. Bu tayyarelerin adlan ic;in Balc;:o
va, Narhdere, izmir i§c;ileri, izmir ba -
hkc;tlan, 1zmir memurlan, izmir ka • 
dmlan, izmir bahc;ivanlan, izmir ma
nifaturacllart isimleri tesbit edilrni§tir. 

Ki.ilti.irparkta kurulacak yeni para -
§i.it kulesin~n in§aah 38,QOO liraya ihale 
edilmi§tir. ln§aat pek yakmda bitirile -
cektir. 

Ege meyva fidanhg1 
izmir (Hususi)- Ziraat Vekaleti, Mer 

sinli ile Bornova arasmda 150 donilm
liik geni§ bir saha iizerinde bi.iyiik bir 
meyva fidanhgt tesisini kararla§ttrmts,
br. Burasi, Ege mmtakas1 fidanhg1 ola~ 
cak ve ·halk ihtiyactm buradan temin 
edecektir. 
Bu sene fazla §arabhk iiziim 

ahnacak 
!zmir (Hususi) - inhisar idaresi, ye

ni yllm ~arab imalat1 ic;in haztrhklara 
ba§lamt§, Bornova ve civarmdaki mis -
ket i.iziim miktanm tesbit etmi§tir. fiie
hidler civarmda bir depo haztrlatml§ -
hr. tdare, bu ytl, husust ve fevkalade 
bir fiarab ~tkaracaktJr. 

Kendi ba§larma §arab imal eden mii
esseseler de ~arabhk iizi.im rnmtakasm
da tetkiklerini yapmt§lardtr. Onlar da 
miihim rniktarda mtibayaatta buluna -
caklardtr. 

F1rbnanin sebebiyet verdigi 
facia 

izmir (Hususi) - F1rhna, <;:e9menin 
Uzunkuyu nahiyesinin Bergi koytinde 
bir faciaya sebebiyet vermi§tir. Mey -
dancwglu Hakkl ve karde~i Alinin yel 
degirmenlerinin yelken direklerinden 
biri kmlml§, degirmen dibinde oymyan 
nalband Si.ileyman oglu 8 ya§mda Ke -
namn ba§ma dii!irni.i~ttir. Kmk direk 
ayni zamanda Hi.iseyin oglu 15 ya~la -
rmda Salihin ba§tna da c;arpmt~tlr. Sa
lih derhal olmi.i~tiir. Diger ~cuk yara -
ltdJr. 
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Siyasi icmal 
ingiltere ve Muur ----

D ngiltere ile Mmr arasmda ittifak esa 0 i.izerinde yeni mi.inasebat tesis ve tan 
zim etmek ic;in iki tarahn heyeti mu· 

rahhasalan arasmda yap1lan mi.izakereler 
asker) anla~ma ile neticelenmi~. Sudana 
ve kapitiilasyonlara aid m~selelerin halli 
!skenderiyede devam edilecek miizakere
lere bJraktlmt§h. 1skenderiye mi.izakereleri 
c;:ok siiratle iterledi ve iki arada ba§he<! 
miinazaah mesele olan Sudan hakkmda 
dahi anla§ma husule geldi. 

1920 ve 1930 senelerindeki miizakere· 
lerin akim kalmasma Sudan meselesi se' 
beb olmu~tu. Sudan hem Mtstr, hem de 
ingiltere i~in gayet miihimdir. Sudarun 

viis' ati ve ziraat kabiliyeti Hindistan& 
muadildir. Y almz niifusu azd1r. fngilte
re, niifusu 353 milyonu bulan ve iki yiiz' 
den fazla dil konu~ulan Hindistandakt 
mevkiinden e!kisi kadar emin olamtyaca• 

gmt anlad1ktan sonra ham madde ve ba' 
husus pamuk membaJ olmak iizere Suda· 
na bi.iyi.ik ehemmiyet vermi§ti. 

Mtmhlar ic;in de Sudanm cok bi.iyiik 
degeri vard1r. Nil nehrinin gayet dar va• 
disine ve membamdaki deltaya sJki§IP ka• 

ian MISirltlar, fevkalade artan niifusla~ 
i~in mahrec ve ticaretleri ic;in piyasa bul· 

makta <;ok s1kmt1 ic;inde bunalmaktadtr ' 
lar. Halbuki Nilin yukan mecrastnm ve 
muhtelif kollannln suladtgJ Sudan sahra· 
Ian MtsJrm mevcud niifusunun birka~ 
mislini miireffehen ya~atmaga kafidir. 

1930 senesi miizakerelerinde Nahas 
Pa~a ve arkasmdaki milliyetperverlerin 
Vefd partisi Sudamn miinhaman MtsJTa 
aid olmasmda 1srar etmi§ti. F akat bu de· 
faki gori.i~melerde Vefd partisi eski noktai 
nazannda, 1srar etmedi. Ciinki.i 1talyamrt 

F ransa ile son yaphgl itilaf iizerine T rab
lusgarb mi.istemlekesinin cenub hududla ' 
nm Sudanm ~arkma dogru geni§letmi~ ol· 
mast ve Habe§istam zaptederek Sudant 

ba~lanba~a cenubdan c;evirmi§ bulunmast 
iizerine Sudanm mudafaas1 giic;le~mi§tir. 

M1s1r kendi topraklanmn ve Suvey~ kl• 
nalmm miidafaas1 ic;in !ngilterenin MJSJr· 

da daimi i~gal ordusu i:mlundurmasma ra• 
z1 olurken Sudan gibi 1talyan ve F rans1Z 
miistemleke imparatorluklarile c;evrilmi~. 
Hindistan kadar geni§ ve zengin bir 
yurdun mi.idafaasmt ve idarl:sini kendt 
ba~ma basarmakta_ lSfar ede.miyec v• 

kard1r. Ingilizler, Sudana pek azim seT' 
mayeler yatJrmt~lardJr. lngilterenin en bii· 
yiik sanayii olan pamuklu mensucatm is· 
tikbal ve hayah Sudanda viicude getirilen 
geni~ pamuk sahalanna baghd1r. 

hte !talyamn Afrikamn §imalinde, or• 
tasmda ve ~arkmda viicude getirdigi mu· 
azzam asker! mi.istemleke imparatorlugu• 
Akdenizde ve K1ztldenizde temin ettiil;i 
bahrl ve havai satvet ve kudret, gerek 
MISinn mi.idafaasmda, gerekse Sudanut 
i§letilmesinde menfaalleri mii~terek olan 
Kahire ile LondrayJ pek '>abuk uzlallttrdt. 
MISlra ve Sudana hayat veren Nilin ba§' 
!tea kollan bulunan Mavi Nil ile Atbarll 
ve Sobat nehirleri membalannm ~imdi 
1talya tarahndan ilhak edilen ve heni.it 
i§gali tamamlanm1yan Habe~istanda btl' 
lunmasJ ve bu membalarda italyanlar ta' 
rafmdan degi~iklik yap1lmasma ancak !n· 
giliz lmparatorlugunun diinyayt tutall 
kuvvetinin mani olabilecegi Mtsmn rea' 
list du~unen devlet adamlan tarafmdall 
iyice takdir edilmi~tir. 

~imdiye kadar, Sudanm lngiliz ve Mv 
s1r hakimiyeti ve idaresi altmda bulunma' 
SJ sozde idi; hakikatte Sudantn miilki, si· 
yasi, askeri ve ikt1sadi idaresi lngiliziere 
aid ve Sudandan istifade edenler de gene 
onlard1. Bundan sonra bu yeni HindistaJI• 
ingiltere ile MISlnn mi.i§terek mah olaca~ 
ve iki tarafm memurlan ve askerleri tara' 
fmdan idare ve muhafaza olunacakt1T• 
F azla olarak Mtsmn fazla niifusuna ye 

ticaretine gayet geni~ bir saha a<;tlmt~ 0 ' 

luyor. ingiliz - MlSir anla§masmm !I" 
mamlanmast ic;in §imdi yalruz kapitiilas ' 
yonlar meselesinin halli kalrnt§hr. 

Muharrem Feyz.i TogaY 

Kastamonuda zehirli ga:Z 
kursu 

Kastamonu (Husus1) - Lisemizde s· 
~1lan ve 10 giin devam eqen zehirli g$~ 
kursuna merkez ve mi.ilhakattan birY0 

ki§i i§tirak etmi§ ve bunlar arasmda 1P.' , 
p1lan yoklamada muvaffakiyet goste 

renlere ehliyetname verilmi§tir. 

NiiabaaJ 5 Kuruttur ' 

Abone I Tiirkiye haric 
f&raiti ' i~in leiD 

Senelik 1400 Kr. t100 l(r. 
Alb ayhk 7SO 1450 
o~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktur 
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-Moda deniz yari§lari 
c;ok parlak oldu 

3 
--------~ 

SON I-IABER.LE~ ... 
TELI:FON TELCRAJ' \•c TI:LSiZLE 

Yeni kaymakam ve 

Bu da yaln1z m1h1na 

Diinkii tayyare oyunu! HEM NALINA 
MIHINA 

0 giin dogdu! 

nahiye miidiirleri 

Dun stadyomu dolduranlar, hakikaten 
zevksiz birkac;: saat gec;:irmi~ oldular. Esa
sen hava, ortahgt kafi miktarda tatstzla§
hrmak ic;:in, hic;:bir azizlikten geri kalmt· 
yordu. 

Pehlivanlar, gure§ten ziyade du~ yap
tJiar; seyirciler de - sanki oyunun sonunda 
bir boks mac;:t goreceklerini de evvelden 
biliyorlarmt~ gibi - yagmura, c;:amura, do
luya ve binbir turlii me~akkate gogiis 

Biiyiik ~efimiz Atatiirk, ogleden sonra, Ertugrul 
yatile yar1' yerini ~ereflendirdiler M ersinli Ahmed, ermeydanmda, 

iic;:unci.iiUgii almJ§ ve Turk 
bayragmJ, Olimpiyadlarda yuz 

bin ki§iye selamlatmak §erefini ilk kaza
nan Turk olmu§tu. 

J 

Tayin listeleri 
edildi, aynen 

teblig Vekalet~e 
ne,rediyoruz 

ca Ankara 9 (Telefonla) - Samsun vali yan kaymakamhgma, Menemen kay -01 
llluavinligine miilkiye miifetti§lerinden makam1 Rebii Galciik kaymakamllgi 
Orhan Sami, Malatya vali muavinligi - na, Ergani Osmaniye kaymakami Emin 

e· lle Polath kaymakam1 Kudret, Kasta - Menemen kaymakamhgma, Sake kay -
e• l'rtonu vali muavinligine Keskin kay - makam1 Niyazi Meri<; kaymakamhgma, 
e lnakam1 Abdiilkadir, Konya vali mu - Tire kaymakam1 ~efik Ergani Osma.ni

avinligine Unye kaymakam1 Feridun, ye kaymakamhgma, Zanapa Nahtye 
Manisa idare heyeti azahgma Konya miidiirii Hakk1 <;:ermik kaymakamlrgi
VaH muavini Sezai, S1vas idare heyeti na, <;ermik kaymakam1 Adnan Bey§e· 
azahklarma Adana idare heyeti azasm- hir kaymakamhgma, Ilgm kaymakamJ 
dan Necib, Manisa idare heyeti azasm- Salahaddin Gayniik kaymakamhgma, 
dan Vehbi, Gakson ka:ymakam1 Meh - hukuk mezunlarmdan Bedri Ilgm kay -
lned, Adana idare heyeti azahgma miil- makamhgma, Silifke kaymakam1 Re -

gerdiler. 

Y agmur, zaman zaman oyle ~iddet -
lendi ve dineceginden 0 kadar umid ke
sildi ki, ikidebir sac;:ak altlarma gOc;: et -
mekten b1kan kafileler bir acayib §emsiye 
icadma muvaffak oldular. Boylelikle bii-

Y a§ar - nereli oldugunu bilmtodigim, 
fakat Tiirk oldugunu pek iyi bildigim -
Turkiyeli Y a§ar ise, Olimpiyadlard'l 
ilk defa diinya birinciligini kazandt. Du
§iiniiniiz ki bugun, §U anda, siz bu sahr· 
Ian okurken Berlinin buyiik stadmda 

1 
§eref diregine Tiirk bayrag1 ~ekilmekte 
ve ayni zamanda milli mar 1m1z c;alm
maktadlr. Her milletten yiiz bin ki§i ba
§1 ac;1k, ve ayakta dimdik, §anh hilali se· 
lamlamakta, fstiklal mar§IOI dinlemekte
dir. 

' kiye mufetti§i Miinifle Zara kaymaka- cai Sanyer kaymakamhgma, Be~ikta~ 
' ln1 tslam, mahallt idareler dordiincii kaymakam1 $evket Adalar kaymakam-

tiin saha, sandalyalanm altlarmdan c;:e -
kip ba*larma gec;:irenlerin seyrangaht ha
line geldi. Misilleri bir daha, ancak gene 
Taksim stadyomunda goriilebilecek olan 
icadlar, bundan ibaret kalmad1. 1stanbul 
seyyah ~ehrinin kirk gun ktrk gece eglen
tilerinden birini masa altlarma c;:omelerek 
takib edenler de vard1. Bizzat ringin al
tma kostebekler gibi stgmarak, giire~leri 
tahta arabklanndan, a§agtdan yukanya 
dogru seyredenler de oldu ve T aksim 
stadyomuna has bir bulu§ olan bu yeni 
giire~ seyretme usulii o kadar ragbet bul
du ki, ringin alh merakhalan alam1yacak 
hale geldi. 

Atatiirk, halattan trrmanarak gemiye ~rkan Kiiriik Esadla konu!}uyor 

Memleketimiz de dahil olmak uzere, 
hic;:bir yerde, hi~bir zaman, yi.iz bin ki§i 
birden Tiirk bayrag1m ve Tiirk maf§JDI 
selamlarnl§ degildir. Bu kadar muazzam 
bir toren ilk defa oluyor; hem de bir ec
nebi memleketinde ve Olimpiyad meyda
nmda. 

1 BQ4 taratt 1 tnc1 san. !Ieete I ale§le iplere sanld1. Fa kat zay1f kollan 
ogleden sonra Ertugrul y~tile Atatiirk te Yiicudlinu c;:ekmedi. ismet lnonii c;:ocuga: 
~ereflendirince bu ehemmtyet ve herecan - Eger c;:1kabilirsen seni Atatiirkiin 
son haddine vardt. yanma gotiirecegim. 

Sabahleyin Dedi. Ki.ic;:iik yavru bu vadi duyunca 

§Ube miidiirli.igiine Adana umuru hu- ltgma, Pertek kaymakam1 Saib Kangal 
k kukiye mildi.irii Dilaver, seferberlik kaymakamhgma, istanbul Belediye me 
, lniidiriyet birinci ~ube §efligine Lice murlarmdan Mahmud Nedim Unye 

kaymakamt Celal, seferberlik miidiri- kaymakamhgma, gene istanbul Beledl
:Yeti ikinci l}Ube ~efligine Akhisar kay- ve memurlanndan Celal Tire kayma -
lllakam1 Halil, Divrigi kaymakamhgma kamhgma, Sanyer kaymakam1 Rauf 
truh kaymakam1 Hayri, Ye§ilova kay- Fatih kaymakamhgma, Bulvadin kay -

' lnakamhgma Dogu Beyaz1d kaymaka - makam1 R1za Be~iktall kaymakamhg1. 
ln1 Murad Nihad, Ta!?koprii kaymakam- na. Muradiye kaymakam1 Nureddm 

• hg1na Liileburgaz kaymakam1 Kemal, Civril kaymakamhgma, Givril kayma -
Zara kaymakamhgma Mutki kaymaka- kam1 E§ref Muradiye kaymakambgma, 
l'n1 Bedii, Llileburgaz kaymakamhgma Karaburun kaymakam1 Muzaffer Pat
l3eyoglu Nahiye mi.idiirii Suphi, rna - nos kaymakamhgma, Erci§ kaymaka -
halli idareler koyciiliik §Ubesi miidiir - m1 Vasfi Karaburun kaymakambgma, 
li.igiine !skilip kaymakam1 Baha, iskilip Finike kaymakam1 Mazlum Ahlat kay
ltaymakamhgma Nev§ehir kaymakam1 makamll~na, Ahlat kaymakamr Ata 
~ecib, Tutak kaymakamltgma Smdtrgt Dat~a kaymakamhgma, Erdek kay~a -
kaymakarru Muzaffer, Silifke kayma - kamt Esad Garzan kaymakamhgma, 
kamhgma Gale kaymakarru Vasfi, Do- Garzan kaymakamr Bedri Erdek kay -
&u Beyaztd kaymakamhgma Seydi~e - makamhgma, Goynlik kaymakamt E§
hir kaymakamt Orner Fuad, Seydi§ehir ref Beytu§§ebab kaymakamhgma, Bey
kaymakamhgma Tutak kaymakam1 Ce· tull~ebab kaymakam1 Cenab Aksaray 
lal, Kartal kaymakamh~na $ile kay - kaymakamhgma, Aksaray kaymakann 
lnakamt Bahri, ~ile kaymakamhgma Salahaddin Karg~ kaymakamhgma, 
Seferihisar kaymakam1 Zihni. Kocaeli Korkudeli kaymakamt Cevad Ele§kird 
lnektubculuguna Vakf1kebir kaymaka- kaymakamhgma, Ele§kird kaymakam1 
'tn1 Fehmi, Giresun mektubculuguna Pertev Korkudeli kaymakamllgma, Boz 
1\.fyonkarahisar mektubcusu Aziz, Mug dogan kaymakam1 Kemal Giimii§hact -
la mektubcuhlguna Eski $av§at kay - koy kaymakamh~na, Glimii§hactkay 
lnakamt Hayri, <;:oruh mektub~ulugu - kaymakam1 Akif Bozdogan kaymakam
na Rize mektubcusu Cemal, Rize mck- lrgma, Elmah kaymakam1 Saliliaddin 

Bu tuhafhklann arasma unu kay -
detmek te icab eder: Haricden ringin 
civanna gelen baz1 ziyaretc;:ilerin saat -
ten bahsederek mac;:t kestirdikleri ve boy
lelikle pehlivanlardan birini mi.i§kiil va -
ziyetten kurtard1klan bile oldu; fakat 
bu hay1r sahiblerinin hiiviyetleri yagmur 
arasmda anla~damadt gitti! 

Daha sabahtan erkenden Moda ko - dektriklenmi§ gibi f1rlad1 ve iplere l!r
yunda bir faaliyet ba~lamt§h. Sagdan manmaga koyuldu. Herkesi hayrette bt
soldan gelen motorlar, sandallar, kotra- rakan bir kuvvet sarfetrnek suretile, c;:ok 
Jar, vapurlar koyda ma ma dizilmege ~iic;:li.ikle ipin yansma kadar gel~bildi. 
ba§lad1lar. Denizyollarmm Eg~ ve. Ak- Ismet fnoni.i «gayret, g~yret! .. » d1yerek 
su, Akaym Goztepe vapuru, ;>ukehhay- bu Ti.irk c;:ocugunu te§Vtk ed1yordu. Ne
riyeden bir vapur, araba vapuru, romor· ticede c;ocuk guverteye kadar tlrmand1. 
korler arka arkaya baglamak suretile bii- lsmet inoni.i derhal c;:ocugu alarak Ata
yi.ik bir hat te§kil ettiler. Bu suretle bir tiirke takdim etti. Sonradan Satie me -
tarafta Moda sahili, sagmda ve kar§Jsm- murlanndan Nevzadm oglu oldugunu 
da da vapurlar olmak iizere yan§ sahas1 ogrendigimiz kiic;:iik Esad hemen Ata -
biiyiik bir havuz §eklini ald1. Her zam~n ti.irkiin elini optii. Atatiirki.in suallerine 
Moda ac;1klannda duran Moda demz. cevaben 12 ya§mda oldugunu ve Kadt
kuliibiiniin iki kat!t sah da hakemlere tah- koy II inci ilkmektebinde bulundugunu 
sis edilmi§ti. y almz hakem dubasile Ege dordiincii Slmfa gec;:tigini soyledi. 

Hakikaten iftihara degen bu guzel 
zaferi, bize Y a~arm r;elik bazulan temin 
etmi§tir; daha dogrusu Y a~ann kolla
nnda tecelli eden Ti.irkiin ve Tiirkliigun 
ilahi kuvveti ... Birkac; gi.in evvel, Mer
sinli Ahmedin muvaffakiyeti miinascbe
tile gene bu si.itunda «Berlin stadyomun
da ilk defa yiikselen Turk bayrag1 bize 
kutlu bir ba~langrc;: miijdeliyor>> demi~ ve 
lstiklal mar~mm §U giizel m1sralanm zik
retmi$tim. 

Dogacakttr; sana vtidettigt gunTer hakkm 
Kimbtlir, belki yarm, belki vanndan da 

F akat.. Astl bu tatstzhklara, giire§le -
nn sonunda ve ~oylece tuz biber ekildi: yokm! 

Hem bir iimid, hem bir temenni olan 
bu erne! ve o miijde pek c;abuk tahakkuk 
etti : 0 giin dogdu. 

Cim Londos, evvelden haber verdigi 
«tayyare oyunu>> nu, rakibi Giirciiden 
aCleta muzaheret' gorerek, kemali muvaf
fakiyetle tatbik etti. Bu «tayyare oyunu» 
seyirci Rum vatanda§lartmizdan bazJ!an
nt pek ziyade heyecana getirmi§ olacak 
ki, birrlenbire tribiinlerden sahaya, ora
dan da ringin iizerine fnltyarak. Yunan
h pehlivanm, elini, yiiziini.i, gogsiinii vel
hast! neresi raslarsa, orasmt opmege ba§
ladtlar. Zab1ta bu karga§ahgt dag1tm1ya 
mecbur kald1. Aralannda za'Sttaya kar
§1 gelecek kadar kendilerinden gec;:mi§ o
lanlar karakola sevkedildiler. Bu suada 
tribiinlerde, bu ta§kmhgl gosterenlerin, 

bw mlinaka~alara sebebiyet verdikleri 
de oldu. 0 kadar ki, bizzat Cim Londos 
dahi, spor terbiyesi baktmmdan, kendi 
i<;:in de ol~a. bu derece ta§ktnltgt yersiz 
buldugunu ifade ederek ringden aynld1. 

vapuru arasmda bir bo§luk bJraktlml§tl. Atatiirk yap1lan yart§lan sonuna ka -
Saat 9 a geldigi zaman banyolann, dar dikkatle seyretmi§lerdir. 

Bugi.in. Berlin Stadyomu denilen o 
muazzam ermeydanmdo. bayrag1m1zm 
nazh nazlt §eref diregine yiikseldigini ve 
f 20 kisilik bi.r miZJkanm mar§lffilZJ ~al -
d1gm1, iki yuz bin elin Turk giicunli al -
kJ§IadJgml goren bahtiyar yurdda§lara 
g1pta etmemek kabil degildir. 

t\lbculuguna Arpac;ay kaymakaml Siverek kaymakamhgma. Ad1yaman 
l.t~s'ud tavin edilmi§tir. C 1 El 1 k k 

l3itinci · Umumi Miifetti~lik Emniyct kaymakamt em a rna 1 ayma am -
ll1ii~ vir muavini Azmi Kemah kayma- hgma, Ispir kaymakarih Nureddin Pa
L zarctk kaymakamllgma, Pazarc1k kay
,..amh~ma, Kemah kaymakamr Akif makamt Nafi Gediz kaymakambgma, 
l\ahmi Midyat k:aymakamhgma, Div -
· Bavburd kaymakam1 Zeki Qaq;amba t1gi kaymakarru Adil U§ak kaymakam- -

hgma, <;oruh mektubcusu Hlisnli He _ kaymakamhgma, <;ar§amba kaymaka -
~irnhan kaymakamhg~ma, Hekimhan mx Hamdi Bayburd kaym.akamhgma, 
,_ Hizan kaymakam1 Yahya Orner Sake ~~:aymakaml Suphi Arpa~ay kaymakam 
hgma, Kangal kaymakaml Cerna! Ar _ kaymakamhgma, Datt;a kaym~karm 
dahan kavmakamhgma, Ardahan kay- Hiiseyin Finike kaymakamhgma, Istan
"" J bul maiyet memuru 9ehab Hizan kay -·uakamJ Said Gi.indogmw~ kaymakam -

Ve diinkii mac;:m yorgun, bitkin ve 
magmum seyircileri ... Sanki, astl mil yere 
gelenler kendileri imi§ gibi, maglub Giir
cii pehlivanm ne~· e ic;:inde ve herkesten 
evvel, rahat rahat stadyomdan savu~u -
vermesme g1pta ile bakttlar! 

MEKKI SAiD 

hgtna, Mugla mektubcusu Sabri Per - makamhgma, Suru~ kaymakamt Kami~ 
tek kaymakamllgma, Kartal eski kay- Alacak kaymakamhgma, Midyat e~_Io 
ll'lakamx Hamdi Yenice kaymakamhg1 - kaymakamt Rifat Suru<; kaymakamhgt
na, Ku~adasx kaymakam1 Ha~im Eyiib na Fatih kaymakami HalUk c;:ankaya =~~===-------~~
ltaYmakamhgma. istanbul sicilli ticaret ka~makamhgma. Karakose eski kay -
~ell'luru Nail Ku§adast kaymakamh - makam1 ~evket Adtyaman kaymakam-
611la, Bey!iehir kaymakam1 Talat Man- bgma tayin ve nakledilmi§lerdir. 
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ingiliz Krah Yunanistanda akim 
balma~ya yolunda ·kalan hiiviik grev 

- Hususi yah Nahlin 
Krab bekliyor 

~Londra 9 (A.A.) - Kral, Fransa \a!·i
y tie, bir deniz gezintisi igin, Dalma<; -

aya hareket etmi~tir. 

Kral Salr.burgda 
t Salzburg 9 (A.A.) - Diik de Lancas-
~ . . 

1 
1Smile seyahat etmektc olan Ingil-

:yete l<:ra11 Sekizinci Edvard bugiin Or
g att. e~presile saat 10,30 da buraya 
d~ ll'lt~~~r. Mii§arunileyh italya Veliah
:Ya 1

ll 1kamet etmekte oldugu otele ya
tr olarak gitmi~tir. Kral Saat 12,30 da 
~~le Sipenike hareket etmi§tir. 

dt~ 1Penik, ufak bir Yugoslav kasabast -
~e,: .I<rai, buradan Nahlin yatma bine

~~:tlr 

Z cl(ral Zagrebe de gidecek 
Ok agrebde t;tkan N ovosti gazetesinde 
ba~du~uza gore Yugoslavyaya seya
~a' eden 1ngiliz Kral1 Sekizinci Edvard 
lllij~ebe de ugnyacak ve orada k1sa btr 

det kalacakt1r. 

:t:> .Sila~ imalab projesi 
I arts 9 (A A) A- 1· · 'l"h llla]· · . - yan mec tsl, s1 a 
j)roj at:nrn millile§tirilmesine aid olan 
til', ~~ u~ak bazt tadilatla kabul etmt!i
l'i!)e · .~lerre Cot, projenin hava i§le -
faa 'lnuteallik olan klstmlanm miida • 

etrn· -
hi t 1~br. Mumaileyh yap1lacak ye-
l'a"d e~kilatm Fransanm fabrikalann '" ltn . 
cag1n ~~1nt tslah etmesine medar ola-
ta"'. 

1 80Ylemi§tir. M. Pierre Cot askeri 
".rarec·I·k 

eafltn 1 1 te yapllacak 1slahahn Fran 
tn!!ltt •asia kullanmtyacagr timid et -

~1.1 e~ "e fakat elinde bulunmastm ar
blllu ~"rnekte oldugu:o silahlara mal ik 

1\ll§t~~asuu temin eyliyecegini soyle -

Amele 5 agustosta •a · 
f akla harekete ge~ecekti 

Atina 9 (A.A.) _ Atina Ajansl bil

diriyor: 
Otoriteler, hiikumetin mukabil ted • 

birler almasma miisebbib olan k':in~Jkhk 
unsurlanm yakalamaga devam etrnekte

dir. 
Emniyeti Umumiye Direktorliigu tara· 

fmdan alman son malumata gore, 5 a ~ 
gustos ~afak sokerken amele kiitlelerl 
Atinanm muhalif meydanlannda toplana-

cak ve sonra, muazzam bir miting halin
de, stad Sokagmda, Konkord meydam 

ile k Bakanl1g1 arasmda numayi~lerde 
bul unacakt1. Bu niimayi§ler esnasmda. 
greve riayet etmiyen diikkanlara "~ ~o -
lise taarruz edilecek ve niimaytsctler, 
Ba~bakanhgm siyasi biirosu onunde ha

diseler c;:tkaracaklardl. Bundan sonra 
numayi§c;iler, 1c;:. h ve Milli Ekonomi 

Bakanbklarmm penceresini ta~a tutacak, 
ve gec;en otomobil ve arabalara taarruz 

edeceklerdi. 
Dun bir komiinist delegasyonu Ba§ba

kanhk miiste§an Yorgakopulosu ziyaret 
ederek, amelenin, hiikumetc;:e kararla~h · 
nlm1~ olan mecburi hakemligi hic;:bir za -
man kabul etmiyecegini, ve buna, yalmz 
24 saatlik degil, icabmda 248 saatlik bir 
grevle mukabele edilecegini, icabmda so
kak muharebell'rine bile giri~ilecegini 
kendisine bildirmi§tir. 

Komunistlerin orduda bile propagan
dada bulunduklan ihtan iizerine komi.i
nist delegeler ~u cevabt vermi§lerdir: 

<<Orduyu zehirlemek li.izumlu degil -
dir. F akat. eger smtflar arasmda bir mu-

italva V eliahdi .. 
A vusturyada 

valde haz1r 
bir festi
bulundu 

Viyana 9 (A.A.) - 1talya Veliahdi 
Salzburg ~ehri festivalinde ham bulun· 
mak uzere mezkur §ehre gitmi§tir. Prens 
Salzburg istasyonunda Vali ile birc;:ok 
Avusturyalt zevat tarafmdan kar§1lan • 
ml§hr. 

Viyana siyasi mehafili, Prensin Salz • 
burga bir nezaket ziyareti yapmak ve A
vusturya Ba§vekilinin s1k 51 k Romaya 
yapmt~ oldugu ziyaretleri iade etmek u
zere gelmi~ oldugunu beyan etmektedir. 

italya Veliahdinin ziyareti, her turlii 
siyasi mahiyetten aridir. 

lspanya Krah Avusturyaya 
hareket etti 

Prag 9 (A.A.) - Eski lspanya Kra
h Alfons, Meternich Kontun malikane
sinde oturdugu K1jnzhart deniz kenan 
~ehrinden otomobil ile Avusturyaya ha -
reket etmi~tir. 

Y ahudi kongresi toplandt 
Cenevre 9 (A.A.) - Diin ak~am. 

Sovyet Rusya ile Almanya cemaat!eri 
miistesna olmak ~artile, buti.in millctler 
Y ahudilerinin iki yiiz elli miimessili hu
zurunda, ilk diinya Y ahudi kongresi a· 
nlm1~ttr. 

cadele ba~hyacak olursa 
cakhr. <;unki.i bu boyle 
dagtlmasl mukarrerdir.» 

ordu, ktztl ala
olmazsa, onun 

Emniyeti umumiye direktorliigiiniin ra· 
poru, amele merkezleri idare meclisleri • 
nin son giinlerdeki toplanttlar e.~nasmda -
ki gorii§meleri bildirmektedir. Bu toplan· 
tdann birinde, ba§kan Evangelin §U soz
leri soylemi§tir. 

«Hiikumet adamlan ~imdiden bilmeli
dirler ki, amele smtft, ben miicadeledc 
olsam bile, bu miicadeleye devam ede -
cektir.» 

oniinde stralanan vapurlarla Moda SJrt- Kurek yarrflar~mn neticeleri 
Jan goriilmemi~ bir kalabahkla dolmu§tu. Diinkii ki.irek yan~larmda ~u neticeler 

Ba~vekil yarr,larda almmJ&tn: 

Yanslara tam sa at 10 da ba§landl. DortlUk klasik bayanlar arasmda: I • 
Sa at I i de Ba~bakan ismet inonii, Da - F enerbah~e. 2 - Gune~ 
hiliye Vekili ~iikrii Kay a Moda kuliibii- Bir c;:ifte klasik (mi.iptediler) : I - ,Fe
ne geldiler ve ogle yemegi~i orada ye~i~ nerbahc;:e, 2 - Galatasaray, 3 - 1stanbul 
ler. Bawekilin sofrasmda Ikttsad Vekth Su Sporlan Kulubii. 

Cel.3.1 Bayarla, Biikre§ elc;:imiz Hamdul- iki <;ifte amatorler: 1 - Giine&, 2 - Ga-
lah Suphi ve birkac;: saylav da ham bu- latasaray, 3 - Beykoz. 
lundu. Y emekten sonra Ba~vekilimiz ~iik- Dortliik klasik: I • Beykoz, 2 - Ga-
ri.i Kaya ve Celal Bayarla birlikte ha - Iatasaray, 3 - Anadolu. 

kern dubasma c;1khlar ve yan~lan ora~a~ Iki c;:ifte klasik 1 ktdemli: I - Giine§, 
seyre ba§ladtlar. Bu SITada 1smet 1nonu 2 B k 3 G I t 

k I M AI . - ey oz, - a a asaray. 
o civarda yiizme te o an asum ve 1 AI 'f 1 1 5 

• • ~ v k II <;:1 te a amana ar yan§t: ~an • 
admda Jkt c;ocugu yakma c;:aguara on· d I . . k . I K k II 2 
lara hakem dubasmm en yiiksek yerinden Ka dl~h~a]') ettl. - urn apJ 1 ar, -

k . . .. . .. "' · ara emz 1 er. 
atlama cesarehm gostenp gostcremtyece· D . kt b' l 1 b I . 6 'ft fl'k 
ceklerini sordu. ikisi de hie;: tereddiid et- emz ~e. e. 1 a c e erbl .. c;:~ e 1 a 

d k d .l · · d · B b yarm: I - 1kmc1 s1mf, 2 - mnc1 s1mf. me en en 1 enm emze atmca a~ a- ' . 'k I 
k b . d ·1 'k' · · d t kd' Vapurdak1 cankurtaran fh a an ya • an memnun 1r e a 1 e 1 lStnt e a IT 

ve tebrik etti. 

Atatiirkiin tesrifleri 
Y an§larm ogled en SO~raki k1sm1 ba§· 

lamtsh ki saat 16 ya dogru Ertugrul yah 
Marmaradan · dogru gelin gibi siiziilerek 
Mod a koyuna geldi. Y atm arka tara -
fmda Atatiirk bulunuyordu. Halk Ata· 
tiirkun geldigini gorunce bir alkt§ tufam 
Moda koyunu inletti. Bu esnada biitiin 
bapurlar, motorler, romorkorler diidiik
lerini c;alarak Atatiirkii selamlamaga ba -
lad1lar. Moda koyu bir an ic;:inde bir bay· 
ram yerine dondi.i. Buyuk ~ef, Ertugrul
dan bu selamlar1 mukabele ediyorlardt. 
Bir arahk yat, ismet inoniiniin bulundu
gu hakem dubasmm pek yakmmdan ge<;:
ti. BaFekil, Atatiirkii selamladJ. Ata
tiirk te elini sallamak suretile mukabele 
etti. Y at, Ege ile Hakem dubast arasm
da evvelce bo§ b1raktlan yere demir.ledi: 
Ba&vekil ile Dahiliye ve 1kttsad Vek1llen 
motorle Ertugrula giderek Atatiirke am 
tazimat ettiler. 
Atatiirkiin bir yavruya illilatlarr 

Bu mada birc;:ok sandallar, §arpiler ve 
motorlerle halkm miihim bir k1sm1 Ata • 
ti.irkii daha yakmdan gormek ve alkl§
lamak ic;:in Ertugrul yatmm arka tarafm1 
sard1lar. 

Sandallarda bulunan birc;:ok gene mek
tebliler Ertugruldan sarkan iplere llrma -
narak giiverteye kadar <;1k1yorlar ve lsmet 
i nonuni.in elini Slklp gene ipten iniyorJar
dt. Bu srrada ku~i.ik bir c;ocuk ta ayni 

TI~l. 

Buna ~irketi Hayriye, Devlet Deniz
yollart hletmesi, Liman hletmest ve 
k1lavuzluk flikalan girdiler. Dort taktm 
Ege vapu1 unun flikalanna binmt~lerdi. 
Y an~larm en miinazaaftst oldu. Lim an -
c1larla, Denizyollan mi.irettebab iri ya
n, kuvvetli ki.irek~ilerdi. Neticede bun -
lar, berabere denilecek ~ekilde yan 1 bi
tirdiler. 

Hakem heyeti evvela limaocdan birin
ci saydt. Hemen hepsi Karadenizli olan 
Denizyollanntn flikasmdakiler buna §id
detle itiraz ederek haklanm i tediler. Bir 
araltk hakem dubasi devrilmek tehlikesi 
gecirdi. Denizyollan, limanctlan tekrar 
ermeydanma davel etti. Nihayet hakem
ler Denizyollarma da bir birincilik bay
ragt ve kupas1 vererek i&in ic;:inden c;tktt -
Jar. Bu suretle Liman flikas1 da. De!liz
yollan flikast da birinci saytldt. 

1 Padilbot yan§I: I - F aham Evlin. 
Saat 18 de ~iddetli bir yagmur ba§la · 

d1. Buna ragmen yan§lara devam edil • 
di. 

Anadolu ve Rumeli tahlisiyeleri ya -
n~mda kii~iiklerden Rumeli, buyuklerden 
Anadolu birinci oldular. Bu mada tah · 
lisiyelerden 2 numarah Rumeli flikas1 
batma tecriibesi yaph ve ~ok alk1~landl. 

!kinci stmf 3 c;ifte kiklerde kiirek ya -
n§t: 1 - Deniz lisesi ikinci s1mf, 2 -
Deniz lisesi 3 iincii s1mf. 

6 r;ifte flikalarda: 1 - Deniz lisesi 

Deniz yar~,larr esnasmda Modanrn hali 

Onlar, bugiin gozleri ya ararak kalb
leri ~arparak §ahidi olacaklan bu bi.iyiik 
Ye mes ud heyecam, bi.itiin hayatlannca 
asia unutmlyacaklardJr. 

Y a§ann zaferi, Allahm, daima mu -
zaffer olmak. ic;:in yarattlgt bi.iyiik Turk 
rrkmm Olimpiyadlarda kazanacagt za -
ferlerin besmelesidir. 

Kahraman 1rktmtz, orada daha nice 
nice zaferler kazanacakttr. 

Pamuk fiatlar1 yiikseliyor 
Ankara 9 (Telcfonla) - Gelcn ha -

berler, Adana mmtakasmda, eski pa _ 
muk mahsuli.ini.in hemen kalmad1g101 
gastermektedir. Bir sene zarfmda Mer
sin limanmdan Almanya, Japonya. :.\'la
caristan, <;:ekoslovakya, italya, Roman
~·a. Filistin ve Amerikaya 5 milyon 153 
bin kilsur lira dcgcrmde 14 milyon 119 
bin 333 kilo pamuk ihrac edilmi~tir. 
Yeni mahsul, anlimiizdeki hafta it;inde 
piyasaya <;1kacakhr. Stoklan kalmarnl§ 
olan eski pamuk mahsuliiniin fiatlan 
mil!emadiyen ylikselmektedir. 

2 - Harb okulu. 
Y edi ~ifte alamanalarda da birinciligi 

Anadolu kazanm1~t1r. 
Bir c;:ifte klasik k1demliler. ile dortluk 

klasik kidemliler arasmdaki yan§lar va· 
ptlmJ&, fakat ihtilaf (:lkhgmdan neticeler 
teblig edilmemi~tir. 

Kurek yan~lan umumiyetle giizel ol
makla beraber, ogleyin iki saatten fazla 
zamamn yan~siZ gec;mesi, seyircileri stk· 
mt~llr. 

Kiire~ miisabakalarmda teknik baknn• 
dan baz1 noksantar olmu~ ve kronometro 
tutulmam1~hr. Bu babmdan ki.irek yan~
lan bir eilence mahiyetinde kalml$hr. 

Y elken yarrflarrmn neticeleri 
14 kadem dinki yan~1: 1 - Orh:m 

(Galatasaray). 2 - Biirhan. 

15 metro murabba.t yoleler: 1 - T ur
gud. 

20 metro murabba1 yoleler: 1 - $e
hab, 2 - Sili. 

Yelkenli kikler: I - Deniz lisesi ii -
<;i.inci.i s1mf, 2 - Deniz lisesi ikinci s1mf. 

Y elkenli be~ <;ifte flikalar: 1 - De
niz Harb okulu, 2 - Deniz lisesi. 

Bi.iyi.ik kotralarda: 1 - Ruya, 2 -
!par. 

Bi.iyi.ik orta kotralarda: I - Refii 
Bayar, 2- Testa. 

Orta kotralarda: I - Ceylan, 2 -
Akbulut. 

Ki.i<;uk kotralarda: 1 Eyvallah, 
2- Goyland. 

Akuaplan yan~t: Motorlerin arkasma 
iple baglanan tahtalar i.isti.inde yaptlan 
bu yan~ bizde ilk defa yaPihyordu. Dart 
ki~i i~tirak etti. T ahtalann iizerine binen
lerden iic;i.i diismediler. Bu yan~ halktan 
c;ok alaka toplad1. Motorlerin siiratleri 
mi.isavi olmadlgmdan kimseye derece ve· 
rilmedi. 
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Sigorta Tekniginin modern esaslar1 

E T i 
Y enipostahane 

Sigortaya aid 
kar,•s•nda Biiyiik K1nacayan han1nda 

her mii~kiiliiniiz hakk1nda gi~elerinden meccanen 
faaliyete ge~mi,tir 

maliimat alabilirsiniz 

KU~Uk 
HI kAye Bu da bir miicadele Muvakkat diktatorluk :J=\\ I Yunanistandaki 

LSafmakaleden devam I "================= Marc Bernard'dan cephesinin dahi memleket idaresinde bil-
Genc ag1r ag1r plaja dogru ilerledi. Arhk ayaklarmm ucuna basarak yii· hassa harice kar~t bUyiik bir zaytfhkla 

ve su kenarmda durdu. Deniz iistiinde riiyordu ve ~imdi de ayaklart kumdan maluliyete miintehi olmu$ oldugunu kim
beyaz bir sis dalgalamyordu. Uyuyan aynlmt~tl. Yiiziistii ytizerken bir duva- se inkar edemez. 
deniz nefes alrmyormu§ gibi, uzaklarda ra tlrmanmanm zevkini duyuyordu: Bizzat Karl Markstn koydugu dlistur
ne bir gi.iri.iltii, ne bir ses. Siyah dal - Elleri ve ayaklarile, altmda pargala - lar gozoni.inde tutularak acaba buglin 
galar. sert bir madde gibi, loyllara ka- nan, tekrar kapanmak tizere tazyik al - Avrupamn hangi memleketi komlinist re· 
dar km~lkSlZ bir §ekilde uzamyordu .. tmda derinle~en kaypak bir duvara ttr· jimle idare olunmaga ehil saytlabilir? 
Korfezin iitesinde berisinde yiikselen mamyordu. 
lie; fencr goz k1rpar gibi yamp soniiyor Uzun miiddet boylece ilerledi. Dur - Bizce hi<;biri... Binaenaleyh fikir hi.irri-
ve bu birden parlay1p sonen I§lklar si - dugu zaman biraz yorgunluk hissetti, yeti namma olmJYacak bir idareye mey
se birer par<;a sanhk olarak tak1h ka - sulara biran ytizti goklcri seyredecek dan vermek suretile memleketi goz gore 
IIyordu ve karanhklar derin, aroma c;ok ~ekilde arka iistii uzand1. Kollan ve ba- gore anar*iye sevketmekte elbette hi<;bir 
derin bir siikut ibadetine varmi~lard1. caklan aynlmt~, hareketsiz bir §ek1lde isabet bulunamaz. Smtf mi.icadelesinin 

Hulyaya dalan gencin arkasmda, ha- viicudiinii denize terketmi~ti. Bu vazi - cemiyeti herciimerc edecek dereceleri bul
nn uzak 1~1klarma dogru kayan golge- yctte, giindiiz bulutlann ilerlcyi~ini, masma miisaade etmek, bizce hiirriyeti 
ler ilerlemekte idi ve geceye dalarken gece de semanm y11d1zdan ba~aklanm. yanh~ anlamak demek olur. Milletlerin 
garib tarzda bir silini~leri vard1. c;ol kadar sonsuz mesafelerini scyret • sola dogru terakkileri nic;in behemehal bir 

Bu golgclerden bir tanesi plaja dogru mekten zevk duyuyordu. amele diktatorli.igiinde karar ktlacakmt§? 
ilerledi ve yava~~a: cJ can! • diye ses - Sularda bir scs bir ballk slc;ray!§ilc Herhangi memleket yalmz ameleden mi 

lendi. kaydt: terekkiili eder? Demokrasi makul olabii-
Genc derhal dondii ve kar§tsmdaki - Jean, geri don! 

d h . mek i<;in ennihayet cemiyette i<;timai te· golgeye: Suyun serinligi ken ini tssettiriyor· 
k · · saniidii kat'i bir muvazene esas1 olarak - Bu kadar ~abuk geleccgini tahmin du. Jean da donmege arar verm1~t1. 

etmivordum, dedi. Kuvvetli kulac;larla p1.1ja dogru ilcrle - kab• 'mek tstlrarmdadtr. Komiinistligin 
Arkastm kaytga dayaml§, chO§ gel - mege ba~lad1. Karanhklarda hi~bir §CY leh v .. ya aleyhinde bulunmaga asia Iii

din!• demek istiyen bir jest, bir hare • fatketmeden ilerliyordu: Hatta oniinde zum gormeksizin onun devlet idaresi~de 
ket bile yapmtyordu. parhyan, kendi iistiinde k1vnlan den ?i hakim bir usul olabilecegi zamanlardan 

Gene ktz tatll bif sesle: bile gormiiyordu. cBu, ya soguk, d ' c heni.iz amlarla uzak bulundugumuzu soy-
- Her zaman sozi.ine sadJk bir ktz ol- dii§iindii, yahut ta biraz yorgunlP ;... lemekle iktifa etmek dogru olur. 

dugumu bilirsin. Bunda bir zevkin mevcud olmadJ•;ml General Metaksasm Yunanistanda 
Ayakta idi, s1rhnda yerlere kadar u- anlamaga ba~lad1. Belki bu giri§tigi bir ilan etmek rnecburiyetinde kaldtgt muvak-

zanan bir mantosu ve bekliyen bir hali miicadcle idi. kat diktatorli.ik, kendi mazeretini, memle-
vardl. Hareketsiz durmasma ragmen, - Jean! keti kan ve ate~e verecek karga~ahklann 
yorgun omuzlan, vucudiinun one uza- - Geliyorum, geliyorum. k 
nan yukan kismi, B!Jlk ve terkedilmiey - Jean! Jean! oni.ine ge<;me zaruretinde buluyor. Eger 
elleri bir §eyler beklediginin kuvvetli Derhal Rhone'u d~iindti. Onda yii - bu hakikatse kom~u hlikumeti bu aktlh 
~ahidleri idi. zerken insan nehirde degilmi§ hissini kararmdan dolay1 hatta tebrik etmek ye· 

-Yann gidiyor musunuz? diye sordu. duyar. Ah, §imdi onun kucagmda olsa, rinde olur. Di.inya vaziyeti oyle kan~1k 
- Evet. cereyana ve soguga kar~1 miicadele ve daha ziyade kan§maga oyle miistaid 
Jean, su kenarmda, yava~ yava§ yti- etsc.. ki hayali hi.irriyet fikri nam ve hesabma 

riirncge ba~lad1. Gcldigi yolu biliyordu. Sahile ~oyle bu kan~tkhklara yenilerinin kaulmasm1 
- Oyle icab ediyor. 0 ~ehre donmek- be§ yiiz metro kadar bir mesafe olma· tecviz etmek sadece gaflet veya cinayet 

ligim laz1m. Burada ya§amak bana Iaz- hyd1. Kulagma sevdigi bir musiki par- olurdu. 
Ia bir §eyler temin etmiyor. Oraya git- c;asmm sesleri geliyordu. ihtimal kum- Bu tehlikeli ge<;id fevkalade tedbirle Ie 
mek, mticadele etmek, durmadan, din- salda yiiri.iyenler de vardJ. Belki bir, iki siild!n ic;inde ge~ildikten sonra herkesin 
lenmeden miicadcle etmek mecburiye- <;ift ayaklanm sulara daldrrmt~, ba~ - akh suya erdigi zarnan normal rejime ko
tindeyim. Biittin istediklerimi meydana lanm yrldtzlara ~evirmi§ ve .. 0 ise su- I l 

ay tkla avdet olunur, ve zaten Yunanis~lkarabilmi~ degilim. Her gec;en an ye- larla mticadelede idi. 
ni felaketler haztrhyor. Buradaki haya- -Jean neredesin? Ianda bunun ba~ka ti.irli.isiini.i tasavvur 
hm sonu gelmiyen bir uykuya benziyor. - Lucienne! etmege dahi ihtimal yoktur. Y unanistan· 

- Basitlik ve iktifamn verdigi mem- - Geliyor musun? da demokrasi her zaman vaziyete hakim 
nuniyet bizi miitemadiyen tahrib edi • Tckrar yiizmege ba§lad1. Fakat, ya- olur. Eger bu bir faziletse kom~u hi.iku-
yor. Bu insaru c;eken. uyku gibi bir ~ey. va§ yava!l bir s1kmti hissediyor, kanm metin anar~inin oniine ge<;mek zaruretile 
Mesela, §U deniz gibi.. parmaklarmdan c;ekildiginin farkma ihtiyar ettigi hareketi ondan hie; te a§agt 

Lucienne dizlerini elleri arasma aid! vanyordu ve fiimdi elleri olii bir halde olmtyan bir aktlhhk ve bir muzafferiyet 
ve kuinlan e§mege ba~lad1. Giilmek is- sulara dalmakta idi. Luciennc'in sesi, saymakta tereddi.id edilemez. 
tedi ve Jean bu tecriibenin farkma riizgann kucagmda hafif sular iistiinde YUNUS NADI 
varmad1. Bilakis, onda kendisini sar - ilerliyordu. 
makta olan bir agrr1tk hissi, uyumak - Biraz daha gayret sesini i§itiyo - nu abyor, gogsiinde sikryor, §akaklan
ihtiyaci gibi bir §ey belirmi§ti. Denizin rum, yakla§tln artlk. na yap!§ffil§ sac;lanm arkaya atiy .. .-du 
bareketsizligi, sanki bu siikun onu der- Halbuki, Jean: cBirbirimizden neka- ve bir ag1z kendisininkine. soluk veri -
hal h1rpahyacakm1§ kadar Jearu s1k1 • dar uza_ktaYJz. Biraz gayrct, birbirimi- yordu. 
yordu. ic;inde tsyan halinde bir harekct ze belki kavu§acagtz! • diye dii~iinti - Lucienne, diz c;okmii~, bir c;ocuk sa
ihtiyacl vard1. Birbirinin yamna uzan- yordu. $imdi, i~inde mukavemetsiz deligile Jcan'm viicudiinu oguyordu. 
mi§, fakat birbirinden c;ok uzak, birbir- bir korku duydu. Yorgunluk ve deh§et Kan yava;; yava§ yiiziine dogru gel -
lerinin ac1kh inzivasm1 hissetmekte intibaJ. bu korku ile karl§tyordu. ller - mege, morarm1~ yerlere hayat ver -
idiler. Iemiyordu; §akuli bilr vaziyette duru • mege ba§hyordu. Sanki bu gene klz • 

- Jean! yor. hafif kol hareketlerile ba~m1 su - dan gec;en mucizevi bir §eydi. 
Elinde oynad1g1 kurnlann, su gibi a- yun yiizi.inde tutabiliyordu. Biittin iirni- Jean tamamen kendine gelince, ga • 

kan inceligini seyrediyordu. Ba§IDI ~e- di kmld1g1 zaman, yiizi.i km§Ik bir hal- rib bir dinlcnme hissi duydu. Biraz ev
virdi, fakat Lucienne hi<;bir §CY ilave de, bir ikinci dcfa: vel yalmzhgmm verdigi ac;hktan escr 
etmeden ba§mt iiniine igdi. - Luciem:\e! diye bagtrdt ve c;ok ya- kalmaml§tl. Yanagmda tazeligini hisset 

* * * kmda olan scs ona cevab verdi: tigi kola ba§tnl dayad1, gene kiZln elle-
Jean, acele acele elbiselerini kumla - - Jean! rini avU<;:lan ic;ine ald1 ve agz1m agzma. 

rm iistiine f1rlatti. suya girdi, bacak • Hayata yeniden doguyordu. Son ka· $imdi, denize dogru donmii~ olan ba-
larmda duydugu ilk huzlu tesirden son- lan enerjisini topar.ladt. ti'midsiz blr kl§, o zamana kadar tatmanu§ oldugu 
ra, denizin thk mmtakasma yakla§mi~- kudret ve §iddetle i~arete dogru ilerle - bir huzuru ya~ayordu. Dudaklan iis • 
h. Yava§ yava;; ilerliyor ve su o suret- mege ba:!iladt Biraz sonra, el parmak - tiindeki parmaklannda bir tuz c;e§nisi 
le derinle§iyordl,! ki, Jean suyun viicu- ]art kuma temas ediyordu. Orada iki el, vard1. K1saltarak c;eviren: 
diinii degil, ic;ini sardtglm hissediyordu. onu plaja c;1kanyor, arkasma mantosu- $ERJF HULUSI 

Be~i k1rk iki ge~e 
«.Cumhurryel» in zab1ta romanu 131 

Yazan: Ch;~~rles de Richter 

F riedal onlar i<;eri girincc: 
- Daha bir§ey yok! dedi. 
Ge~ kadmm arkada§lan masaya o -

turdular ve ~uradan buradan ehemmiyet

siz birka~ Ia£ ar;llktan sonra hep beraber 
sustular. Sanki her biri, son yakla~tyor 

diye, dii~iinceye dalarak bir kii~eye <;ekili
yordu. 

Cama yakm olurmu~ olan Achille Bas
tien birdenbire dizile T onyyi itti. 

Ko~eden, bir sthhi imdad otomobili 
~tkmt~h. yava~ yava§ siizUlerek evin o -
niine kadar geldi ve orada durdu. 

Achille Bastien ayaga kalkmt~ ve iki 

perde arasmda buaktlan arahktan dort 
gozle baktyordu. 

fki hastabaktct otomobilden bir sedye 
indirdikten sonra binaya girmi~lerdi. On
Jar tekrar dt§att <;Iktnctya kadar bir c;ey
rek saat gec;ti. Fa kat bu sefer sedyeye be
yaz sa~h bir kadm uzanmt§h, yanmda da, 
nabzm1 tutan bir adam vard1. 

Arahk kalan kap1 arasmdan Achille 
Bastien birka<; ci.imle serpintisi duydu. 
Adam sedyeyi ta~tyanlara, son derecede 
dikkat etmelerini tenbih ediyor, onlar da 
Her Doktora, miisterih ol11bilecegini te
min ediyorlardt. 

Nihayet ihtiyar kadmt otomobile yer
le~tirdiler. Kadm hi<; agztm ac;mam1~h. 
yalmz aradamada ah ~ekiyordu. 

Sedyeye yerle~tirildikten sonra doktor 
da otomobile bindi, hastabaktdardan biri 
~oforiin yanma ger;ti. Bunun iizerine oto
mobil de hareket etti. 

Achille Bastien yerinden kirntldama • 
mt~ll. Y almz dudaklannda hafif bir gii· 
li.imseme belirmi~ ve bundan sonra tshk 
<;almaga ba~lamt~tl. 

Artist Tony on a taaccUble bakll. 
- F akat gidiyorlai! dedi. Pe§lerine 

taktlmtyacak mtytz? 
Achille Bastien ba~m1 salladt. 

- Hacet yok. Nereye gittiklerini bili
yoruz. Sadece ko$UP bir taksi getir. Kay
bedilecek <;ok zaman yok. 

Artist Tony hemen ernri yerine getirdi, 
labtta memurile yard1mctlan da iki daki
ka sonra otomobile biniyorlardt. 

Achille Bastien ~ofore diin ihtiyan ta· 
kib ettigi gan tarif etti. .Sofor gaze act-

maz, otomobilini <;abuk si.irerse, bol bir 
bah~i~ te alacakh. 

Araba son si.iratle hareket etti. Bin be~ 
yiiz metro ileriledikten sonra sthhi imdad 
otomobiline yeti$ti. Imdad otomobili bir 
eczanenin oniinde durmu§tu. 

Achille Bastien: 
- Yay da vay I dedi, zavalh hast a 

kendisini fen a hissetmi~ olmah! Y aztk ki 
onun yanmda degilim, kendisini birkac; 
tath sozle iyile~tirirdim I 

Tony ona baktyor, ad eta gozlerile so
ru§turuyordu. Ba§mlifetti~ bunu gormedi. 
N e~esi tekrar yerine gelerek hafif hafif 
tsltk <;almaga ba§ladt 

Schlesischer gan nihayet gi)ziiktU. So
for, Achille Bastienin emri Uzerine, gi • 
dip, maya dizilmi~ otomobillerin arka -
smda durdu. Birka<; daki,ka ge<;ti, a$agt 
yukan on dakika, sthhi imdad otomobili 
goziiktU. 

Achille Bastien, T onyye: 

- Haydi, <.~di, sua ikimizde. F akat 
Allaha~kma bir pot k1ray1m deme, hapt 
yutanz o zaman. ,Simdi sen otomobilden 
iner, gara girmek ir;in bir bilet ahrsm. Bu 
an i<;in yapacagm biricik §ey, hastayt 
hangi kompartimana yerle~tireceklerini 
gozleyip i§aret etmektir. Friedayt da be-

Yunanistanda 
IB~tara!r 1 tnct sahtfecte) 

nan Matbuat Miidiriyeti tarafmdan mii
nasib gorillmemi§tir. 

Ecnebi muhabirlerin, yeni intihabatm 
yapthp yaptlmtyacagl, ve yapthrsa ne 

zaman ba~hyacagt hakkmdaki sualine 
cevaben General Metaksas §U cevab1 ver
mi~tir: 

Bugi.inkii rejim tarsin ve takviye edil
dikten, memleketin ir;inde derin kokler 
salan komi.inizm tehlikesi tamamen kal -
dmJd,ktan, yani bu hastahk iyice tedavi 

edildikten sonra hlikumet vaziyeti tet -
kik edecek, yeni intihabat i<;in di.i~i:mecek 
ve bir karar verecektir. 

M uhabirler ikinci bir sualle yeni ida
renin ismini ve reiimin esaslarmt sordu -

Jar. General Metaksas §U cevablan ver· 
di. 

«- N as1l isterseniz soyliyebilirsiniz. 
Ben, isim ve §ekle degil esas mahiyetine 
ehemmiyet veririm. Prensipimiz ve mem

leketin bugiinkU rejimi kraliyets;i me§ruti
yettir. 

Muhabirlere, sanslirlin uzun mliddet de
vam edip etmiyecegi sorgusuna da : 
«- Bugi.in sansiir yoktur. Biz, yal -

mz gazetelere tavsiyelerde bulunuyoruz. 

Gazeteler de biitlin Yunanistan gibi hii
kumetin tavsiyelerine itaat etmelidir.» ce
vabmi vermi§tir. 

Bundan sonra muhabirler nazik bir sual 
daha savurdular. Yaptlan inktlabdan 
sonra fuka liderleri tarafmdan Krala bir 

mi.iracaat yapthp yaptlmadtgmt sordular. 
Bu suale Ba§vekilin verdigi ciddi cevab 
§Udur: 

«- Bu hususta bir§ey bilrniyorum. Fa
kat... Bugi.inki.i fukalann neyi ve kimi 
temsil ettikleri tetkike muhtac; bir keyfi
yettir. <;iinkii buglinkti ftrkalann halkt 
temsil etrnedikleri kanaatindeyiz. Halk, 
idaremizi mli§ahede ve tecriibe ediyor. 
Bizim mevcudiyetimizi tamyor. Halkm 
~iikunu, memlekette gordi.igliniiz siikun ve 
fuhur bunun ac;:tk bir delilidir.» 

Tevkil edilen meb'uslar 
Komi.inist meb'uslann lideri Sklavenos

tan ba~ka biitlin komiinist rneb 'uslar bir 
koylli ftrkast yapmak istiyen ve momU
nist meb'uslarla mii~terek bir program vii· 
cude getiren meb'us Sofyanopolus, dari.il

fiinun miiderrislerinden Z volos, V enize
list Atina meb'usu <;ac;:us umum Yunan 

i§c;:i ve Yunan miittehid i§c;i federasyon· 
lan reisleri Klomiro ve Vangelo tevkif 
edilmi§lerdir. 

Komiinist te§kilahna dahil bulunup 
polisc;e malum olan nafiz azalardan, ida
re heyeti mensublanndan da 700 ki§i tev
kif olunmu~lardtr. 

Yunan ga.zetelerinin yazamr
yacaklarr noktalar 

- Gazeteler, Venizelist ve Antive· 
nizelist tabirlerini kullanmtyacaklardtr. 

2 - Bu giinkii idare ve hlikumet hak

bnda diktatoli.ik tabiri yaztlmtyacakttr. 

3 - Siyasi fukalar hakkmda oldugu 

gibi ftrka liderleri ve siyaset alemine men
sub meb'uslar ve §ahsiyetlerden bahsedil

miyecek, bunlarm temaslan, gidip gelme
leri hususunda bir§ey yaZiimtyacaktlr. 
4- Her tiiriU siyasi miinaka§alar, hii-

-

raber al, sana yardunt dokunabilir. 
Gene kadtnla Tony arabadan inerek 

gara girdiler. Achille Bastien onlan goz
le takib ediyor ve manm kendisine gele
cegi am bekliyordu. 

Garlarda~ci stkmm hala devam ettigini 
biliyordu, bil'!t almaga gitse hemen tam
nacakll. Bunun ic;in tehlikeyi bertaraf et
megi di.i$i.indU. Bir tlirlii akhna gelmiyen 
plan §imdi goziini.in oniinde canlanmi§tt, 
ba~miifetti~ bunu, sanki derinden derine 
tetkik etmi~ gibi, biitlin tafsilatile gorli • 
yordu. Bu plamn muvaffakiyetle sona 
erebilmesi bliylik bir sogukkan'hhkla bi • 
raz da talihe bagh idi. Achille Bastien 
sogukkanh idi, demek ki i~ talihe kahyor
du ki bunun da biraz olsun kendisine ya
ver olacagmt umuyordu. 

Sedyeyi ta~tyanlann gara girerek goz· 
den kaybolmalanm bekledi. Sonra kapiyt 
ac;arak dt§an atladt ve pardesiislinli §Ofo
re uzattl: 

-· Ben arkada§fartmt aramaga gidiyo
rum, dedi, kuzum bunu bana saklaytve -
nn. 

Rehin ~ofore itimad telkin etti, herif. 
Achille Bastienin de gitmesine aldtrma
dt. Esasen mi.i~terisinin hali de insana em
niyet veriyordu: Zira Achille Bastien ii· 

• yen1 • vaz1yet 
kumet aleyhinde tenkidler memnudur. 

5- Donanma ve orduyu alakadar e· 
den haberlerin ne§ri, k1t' a! ann hareket 
veya nakli hakkmdaki haberlerle , askeri 
miibayaata mliteallik havadislerin ne§ri 
yasakhr. 

6 - Gazetelerde bugiinki.i reiime, ic;· 
timal nizama, aile heyetine, nezahete ay· 
km romanlar ve hikayeler ne§retrnek ya
saktlr. 

Bu neticenin mii.sebbibi 
Solulis imi1 

Venizelistler arasmda mutedil ve mU
Iayim dii§iinenlerin kanaatine gore bu -
giinki.i neticenin ba§hca mes'u) ve mi.iseb
bibi vaziyeti kavnyamtyan liberal ftrkast 

lideri Sofulistir. 
Sofulisin birkac; yliz matrud zabitin 

hahn i<;in tarihi liberal hrkastm karanltk 
bir c;1kmaza soktugu iddia olunmaktacLr. 

Sofulisin diger hatalan da, komiinistlerle 
birle~mesi, bu suretle Krahn itimadtm 

kaybetmesi, son T eodokis anla~masma 
te~ebbiis etmesi ve bu suretle Metaksast 
tahrik eylemesidir. 

Mi.ilayim ve mutedil Venizelistlerin fi
kirlerine gore Sofu{is, koriikoriine girdigi 
<;ukurun derinligini hissedecek adam ol -

saydt ve bilhassa Kralm bu derece itima· 
dtm kaldumasma sebeb olan enerjiden 

c;ekinseydi Metaksasm bir hareket yap • 

masma imkan kalm1yacaktJ. Giinkii Kral, 
Y unanistana samimi bir me§rutiyet kur -
mak kararile gelmi§ti. Krahn bu kanaat 
ve arzuda olmas1, htirriyetseverler i<;m 
bi.iylik bir nimetti. -Bu hakikati ne Jibe -

railer, ne ahali partisi mensublan, ve ne 
de son zarnanlarda gemi aztya alan T e
odokis, dii§iinmek istememi§lerdir. Veni

zelosun oglu Sofoklisle yerinde bir tiirlii 
rahat duramtyan General Plastirasm 
menfi hareketleri de Sofulisin yapbgt ha
talara tiiy dikmi~tir. 

Bor,ada mii.sbet neticeler 
Orfi idarenin ilam, komiinistlerin ~~d • 

detli surette takib ve tenkil olunmast bur
iuva muhitlerinde ve sermaye aleminde 
iyi bir ~ekilde kar§tlanmt§hr. Y eni ink1 -

labdan sonra Atina borsasmda bariz bir 
memnuniyet havast hissedilmi~. bazt es -
ham ve tahvilat hakkmdaki endi~eler za
i[ olduktan ba~ka bir<;ok tahvillerin fiatt 
ylikselmi§tir. 
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Oliim 
Anadolu Ajans1 Ba§muharriri Sabri 

Baysugun babast Ankara avukatlarm -
dan ve eski hakimlerden ismail Hakln 
Baysug bir mtiddettir c;ektigi hastahk 
sonunda evvelki gece irtihal etmi~tir. 
Cenazesi diin kaldmlarak Baktrkoy 
kabristarl\na defnedilmi§tir. Ailesine 
ba§sag1s1 ve kendisine Hakkm rahme
tini dilcriz. 

Bay Sarkis Kaaabyamn 
oliimii 

Sirkeci , Sanasan hamnda, nalburiye 
tiiccan Bay Sarkis Kasabyan, diinkii 
Pazar giinii hanesinde sektei kalbden 
vefat etmi§ olmakla cenaze merasimi 
yarmki sah giinu sabah saat 10 da, Bey
oglu, Bal1kpazan Ermeni kilisesinde ic
ra k1hnacaktrr. 

zerine tekrar vagonli kontrolorii ceketini 
giymi~ti. 

Cabucak uzakla§arak, nhttma giden 
kaptya geldi ve orada tela§h tela~h etra
fma bakmmaga ba~ladt. Sanki birisini a
nyor ve onu bulamadtgt i<;in akh ba~mdan 
gidiyordu. Sonunda ba§ka r;are bulamt
yarak, biletleri ztmbahyan memura ba§· 
vurdu. 

- Sedyede gotiirUlen bir hasta ile bir 
doktor gorrnediniz mi? diye sordu. Be
nim vagonuma gireceklerdi. Kendilerine 
kolayhk gostermem i~in kumpanya bana 
talimat vermi~ti de. 

Memur ellerini havaya kaldtrarak o
na, pek gee; kaldigmt, mii§terilerinin hani· 
dir ge~tigini soyledi. 
. Bu haber, vagonli kontroloriini.i sanki 

beyninden vurdu. 

- E, diye soylendi, belamtzl bulduk 
desene. 

Bunun iizerine kap1ya ko§tU, memura 
<;arparak i<;eri girdi. Memur da kendisini 
nobette sanarak ge<;mesine mtisaade et -
mi§ti. Achille Bastiep <;ok gec;meden goz
den kayboldu. 

Ba~mi.ifetti~ i<;eri girmege muvaffak ol
mu§tu. Gi§elerin ba§mda duran sivil za
bita memurlan arttk onu istedikleri kadar 

ISTANBUL: 
18 oda musikisi <plakl - 19 haberler 

19,15 muhtellf plaklar - 20 solo <plakl 
~0,30 sti.idyo orkestralan - 21,30 son 
ler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajan.s!lllll 
gazetelere mahsus havadis servisi verne• 
ccktlr. 

VIYANA: , 
18,35 ~arkila.r ..)e opera. ha valar1 - 19.0J 

felsefe haberlerl, konu~malar, ha.berler, b9' 
va raporu - 20,15 koy diigiinii • 21,05 karl' 
lilk yaym _ 22,05 Berlinden na.klen Ollm · 
piyad haberlerl - 22,25 senfonik konser · 
23,05 haberler • 23,20 cglenceli konser-24 o; 
konu§ma - 24,20 konserin devam1 - 24.~ 
dans mu.sikisi. 

BERLIN: 
17,05 kii<;iik konser - 17,35 eglenceli mU• 

siki - 19,05 polislerin bandosu • 20,05 gr~d 
mofon - 20,55 haberler - 21,05 Ollmpiy3. 
haberlerl - 21,25 muhtelif milletlerln ha ' 
va.Jarmdan miirekkeb konser - 23,05 ha ' 
berler • 23,20 Ollmpiyad haberleri _- 23.5,0 
~an ve musiki • 24,35 dans ve eglence•1 

muslki - 1,55 gramofon - 20,05 gra.mofonl~ 
gece konseri. 
BUDAPE~TE :. 
18,05 Ma.car ha.lk §arkllan - 18,45 

rans • 19,15 piyano konserl, 
gramofon • 21,15 Olimpiyad ,__, ___ , __ , 
orkestra konseri - 22,50 ha.berler -
cazband tak1m1 • 23,55 konferans -
Qingene musikisi - 1,10 son haberler. 
BUKRE~: 
19,05 konser, konfera.ns, konser • 2t,15 

konferans - 21,30 oda muslldsi - 22,05 ha• 
vadls • 22,10 !;!an ve muslld - 22,35 ha.ber • 
ler, spor - 22,50 gece konserl - 23,50 fran• 
s1zca ve rumence haberler. 

LONDRA: 
17,05 orkestra konser! • 17,50 §arki!ar • 

18,20 c;ocuklarm zamam, havadis • 19,35 
National lstasyonu - 21,05 musikili temsil' 
22,05 seya.hat • 22,35 mu.siki. spor, hava. " 
dis • 23,35 dans muslk • 24,35 havad!S• 
in§ad. 

PARIS [P. T. T.]: 
17,05 Org konseri, §arkilar, orkestra kon• 

serl - 18,35 konu§ma, gramofon - 19,05 
orkestra konseri, havadis • 20,34 orkestr~ 
kon~rerl, konu~ma, slyasi haberler • 21,2· 

rk1l 21.35 medl: Ye II l.4t 

dmlar , 23,35 havadis. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece n5betgl olan eczaneler §Unla!' 

dll': 
Istanbul clhetlndekiler: 
Aksa.ra.yda (Sarim), Alemdarda. (E~reC 

Ne§'etl, Baktrkoyde (Hila.!), BcyazJddll 
(Cem!l), Eminoni.inde (M~hmed Kazun>• 
Fenerde (Vitali), Karagiirnri.ikte (M. F\l• 
ad). Ki.igUkpazarda (Yorgil, Samatyaci~ 
<Teofilosl, r:?ehremininde <Naz1ml, r;;ehza· 
debal;lmda (Asa.fl. 

Beyoglu clhetindekiler: 
Galatada (Bigopulol, Haskoyde (Bar • 

but), Kasnnpa~ada. (Vastf), Merkez nan!• 
yede (Matkovic;l, (Vinkopulol, l;li§lide (Per• 
tevl. Takslmde fKemal Rebi.ill. · 

Uski.idar, Kadikoy ve Adalardakiler: 
Bi.iyiikadada. (!;lin as!). Hcybellde ('J'll' 

na&l, Kadtkoy, eski Iskele caddesinde csil· 
:r.i.ik>, Kad1koy, Ycldeglrmenl,pde {Uglcrl• 
Uski.idar. Selimiyede (Selimiyel. 
HALK. SUTUNU 

Kad1koy Siireyya Bah~esinde 
H A L I( 

OPERETI 
Bu ak,am 
21.45 te 

FLORYA 
Biiyiik operet 

3 perde 
Yarm ak,am Taksim 
Ba~~esinde FLORY A 

bekliyebilirlerdi .. 
Kaybolan zamam telafi etmege ~ah ' 

~an bir adam halile ko§arak,. Paris eks' 

presine kadar geldi. ilk gordi.igli adaml~· 
sedyeyi bo§alttp ta geri donen hastaba~l' 
ctlar oldu. Bunlann ge<;meleri i<;in birat 
<;ekildi, sonra tam ileri attlacagi suada at' 

tist T onyyi gordU. 

Tony ba~miifetti§i gormU~ ve ona d?f 
ru gelmi~ti. Bu vaziyet kar§tsmda Achtl.e 

Bastien geriledi ve bir mar§andiz treJli~~~ 
arkasma saklanarak artist T onydeJl Ja 
Zlm gelen istihbarall aldt. 

Artist: • 

- 3 i.inci.i vagon, 6 net komparfi1113di 
diye fts1ldadt. F akat acele edin, tren ye 
dakika sonra kalktyor. 

1
, 

Achille Bastien izahatla vakit kaYr!111 
medi. Kafast cay1r cay1r i~liyordu .. p 3Ji• 
~imdi kendisine gayet a~1k ve baslt ge 

yordu. . . dell 
Cebinden karnesini c;tkararak 1~111 ya' 

bir yaprak yuth. Bu, diinkii habertll JJl~ 
zth oldugu kagtd par~astydi. Arka:,. 

bir tak1m ~eyler yazdrktan sonra 'foll, 
uzatar~k; 

lAr~as' varl 
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Diinkii profesyonel 
pehlivan giire§leri 

Cim Londos, K varyan1 tayyare oyunile yendi; 
Miilayim, Yunanb Maksosla berabere kald1 

Cim Londos Rus giire~<;i Kvaryani ile giire~irken 
I Ba$taratz 1 tncz sahltede I yerlerde uzun miiddet r.;npmd1 durdu ve 

Herkes ~ehrimiz giire~ aleminde bii • cidden hayrete deger bir c:;eviklikle bu 
l'Uk bir degi~iklik alan bu mac;:lan zevkle c:;ok mii~kiil vaziyetten kurtulmaga mu· 
seyretmege haztrlamrken hava birden vaffak oldu. 
kapandt ve bardaktan bo§amrcasma yag- Yunanlmm daha teknik, Kvaryanm 
lnur ba~ladt. da daha kuvvetli oldugu goriiluyordu. 

MiiUiyim • Maksos maft Londos hasmma iki defa iistuste bilek 

Havamn muhalefetine ragmen ilk gii- kilidi denilen bir oyunu tatbika muvaf
te~i yapacak alan Miilayim pehlivanla fak oldu. Kvaryan bu miiddet zarfmda 
Yunanh Maksos ringe r.;1kular ve yanm yerlerde bir hayli muddet inledi durdu. 
saatlik bir mac; yapttlar. Giire~r.;iler zaman zaman o kadar kt-

Ring tahtalanmn iizerine serilen bez zt~Iyorlardt ki birbirlerine taka~ ~tl~o: -
c;ok kaygm bir hal aldtgmdan bu mac:; lar, bacaklarmr, tavuk budu g1b1 1k1ye 
ba§tana§agi zevksiz bir ~ekilde cereyan ay1rrnak ir.;in, r.;eki~tiriyorlar, ayaklanm 
etti. lki giire~c;:i yiiri.irken bile ihtiyatla k1ras1ya burkuyorlardJ. . 
hareket ediyorlar, birbirlerine yap1~mak Bu nurnaralara maruz kalan giire~:~
istedikleri zaman da bir tiirlu tutunanu- nin yerlerde hvrams1, inleyi~i halkt bus-
Yorlard1. bi.itiin heyecana dii~i.iriiyordu. 

Giire§in ba§larmda Mi.ilayimin nisbi Bir arahk Londosun nisbeten kii~_iik 
bir hakimiyeti goze c:;arptyordu. Fa kat da- viicudile koca hasmm1 arkaarkaya gu~
kikalar ilerledikc:;e Maksos hakimiyeti ele deden yerlere c:;arpmast gori.ilecek §eydt. 
ald1. Bir saatlik giire§ mi.iddeti sona yakla-

Smlstklam olan giiresc:;iler birbitlerine ~1rken Londos hasmm.a tayyare oyununu 
o kadar yava~ numaral;r tatbik ediyor • tatbik etti, yani Kvaryam ba~mm iizerine 
l~rdt ki mat;m dam~1kh dovi.i~ olmad1gm'l I kaldmp birkat; .. de_fa <;evirdikten sonra 
bm tane ~ahid ]az1md1. Yahud da da:ll· yere c;arph ve uzerme c;ullanarak hasmt-

Miilayimle Yunanlt Noksas giireflerinden heyecanlt bir safha . 
§tkh dovii§ olduguna tek §ahide liizum mn iki omuzunu yerden kaldH~asma i~n-
Yoktu. kan b1rakmad1 ve bu suretle gahb geldt. 

Giire§in son dakikalannda Miitayim Londosun hem iyi bir giire§c;i, hem de 
t~krar hakimiyeti ele ald1. Buna muka • iyi bir artist oldugunu gordiik. Muhtelif t1l Maksos miitemadiyen ring kenarma oyunlan kolayhkla ve iyi bir. surette ~~~

at;lyordu. bik ettigi gibi, mii§kiil vaz1yetlere du
. H"lkem mac;m bittigini giire§c;ilere bil- §i.ince de yiiziine yerdigi elem, tshrab 

~trdigi Zaman Maksos ringin kenanndaki manalarile de miikemmel bir sinema ar-
ala!lara ellerile sanlmt§, yani maglub tisti olabilecegini gosteriyordu. 

Vaziyetinde bulunuyordu. F akat tu~un Dun sahada inzibat ~;ok rniikemmeldi. 
bttada olmas1 laztm geld1ginden mac; y agmur ba§lar ba§lamaz buyiik mac;lar· 

erabere ilan edildi. da oldugu gibi diihuliye tarafmdaki halk 
Cim Londos - Kvaryan maft parmakhklan kmp tribiinlere hiicum ede-

Sira ikinci ve miihim ma~;a geldig! za- medi. 
t'nctn hava biraz ac;ar gibi oldu. Fa kat inzibatm miikemmelligi Cim Londo • 
~C\<;tn ba§lamasile yagmur da tekrar sun gal~b.iyeti_nden sonra kendisini omuz· 
k'·§l.~dJ. Yunanh hasmma nazaran daha lamak 1<;m nnge sald1ran Rum. vatan
lllc;uk yap1h, daha c;evik gori.iniiyordu. da~lanmlZln bir anda dagtlmalanle ve 

ondos gozlerine su ve ter girmesin diye ta~kmhkta bulunmak istiyenlerin derhal 
san bir ilac siirmiistii. karakola sevkedilmelerile ac:;1k bir suret-

l 1Ik dakikalar G~rciini.in kovalamalan, te goriildii. 
.?nd.osun c;evik kac;malarile gec;ti. Bu Cim Londosla hangi pehlivammtz 

illre§m birincisine nisbetle zevkli olaca· giire~ecek? 
1 

daba ilk dakikadan anla~tlmt~h. Oniimiizdeki pazar giinii Cim Lon -
k A~t~nc1 dakikada Kvaryan, Londosun dosla giir~mek istiyen Dinarh Mehmed, 
d~ndt.~tle alay edip halb bir hayli giil- Miilayim, Kara Ali ve Tekirdagh Hii
tn Trnu§ olmasma b?arak sald1rdt ve has- seyin pehlivanlar c;ar$amba ak$ama ara
]j)1n1n bilegini jiu-jitsu J apon gi.ire~ usu- larmda kar~tla§acaklar ve iclerinden en 

ei?J~kaladJ. I fazla muvaffak alan Turk pehhvam ola-
1 kmlacak vaziyete gelen Londos rak Yunanl1ya kar$1 <;!kanlacakhr. 

halkt!1 yagmurdan kurtulmak ifin buldugu pratik fare 

CUMHURiYET 

At Ker:mes eglenceleri yariflari 

istanbul at kosular1nm , 
u~uncii haftas1 

- Diin, istanbul at ko§ulannm i.igiincii 
haftas1, Veliefendi c;aymnda 'I:Y>IIv:~ffa _ 
kiyetle yaplld1. 

Diin yapdan giirbiiz ~ocuk, dans miisabakalar1 ~ok 
parlak oldu. Kermes veda miisameresile kapand1 

Birinci yarrf 
Birinci ko~u satlhk ko!ju: Ug ya§mda 

yanm ve halis kan Arab ayg1r ve kts
raklara mahsustur. 3000 liraya satlbk 
olanlar 6 kilo eksik, 500 ve daha yuka
n sahhk olanlar 5 kilo ziyade ahrlar. 
Mesafe 1400 metrodur. ikramiye: Bi _ 
rinciye 140, ikinciye 50, iic;iinciiye 20 
lira. Siklet 53 kilo. 

Netice: Birinci Kara Osmamn Oneil • 
s~ 58 k.ilo, ikinci Ser;et 56,5 kilo, iic;iin
cu Gahb 53 kilo. Plase olm1yanlar De
mir ve Ceylan. 

Atlar arasmda bir at boyu, bir buc;uk 
at boyu, bir kafa vard1. Zaman 1,45 da
kika. 

. Bah~i .m~~te:ekte Ganyan 1 liraya 3 
hra, bmnc1 plase 150, ikinci plase 180 
~ru~. 1500 liraya sahbga !f.tkanlan 
Onsu sahibine kalm1~hr. 

Kermes miinasebetile dun sabah Taksim bahfesinde bir go'flerif 
miisabakasr yapan ilk kadm boksorlerimiz maf esnastnda 

lkinci yartf 
ikinci ko~u, Gentilmen ko~usu: 1500 

lira kazanm1ran 4 ve daha yukan ya _ 
ta halis kan Ingiliz aygtr ve ktsraklan~
na ~ahsus. Siklet 70 kilo. ikramiye bi _ 
r.mc1ye 210, ikinciye 75, iic;iinciiye 25 
!Jradtr. Mesafe 2000 metro idi. 

Netice: Birinci Binsin Baris 70 kilo 
iknci $aronpi 70 kilo, iic;i.incii Salvato; 
70 kilo. Plase ol!myan: Edes. 

Atlar arasmda mesafe: Uzak dort at 
boyu, bir at boyu. Zaman 2,14 dakika. 

Bahsi mii~terekte Ganyan 1 liray:~ 
150 kuru~, birinci plase 120, ikinci pla
se 130 kuru~. 

tJ fiincii yanf 
Uc;iincii ko~u: Uc; _ve daha yukar1 ya!i

ta yerli yanm kan Ingiliz atlanna mah
sus. 

Siklet: Uc; ya~mda 50, dort ve daha 
yukan ya§takiler 60 kilodur. Mesafe 
1600 metro. ikramiye: Birinciye 500, i
kinciye 80, i.ic;iinciiye 40 lirad1r. 

Netice: Birinci, E. Salihin Alemdan 
60 kilo, ikinci Ceylan 60,5 kilo, iic:;i.incii 
Semiramis 60 kilo. Pla§e olmtyanlar: 
Bayburt, Giller, Bora, Selten, Ayhan, 
Asian, And1ran ve Gi.iliizar atlar ara • 
smdaki mesafe, bir at boyu, yanm bo
yun, bir kafa. 

Zaman: 1,46, bahsi mi.i§terekte birin
ci 1 liraya 4 lira, birinci plaseye 2 lira, 
ikinci plaseye 150 kuru§. 

Dordiindi yartl 
Dordi.incu ko§u Handikap: Dort ve 

daha yukan ya~taki halis kan Arab at
lanna mahsus. Mesafe 2200 metro. !k • 
ramiye birinciye 225, ikinciye 55 lira. 

Netice: Birinci Necib 63 kilo, ikinci 
Demir 53 kilo. Zaman 2,39. Atlar ara • 
smdaki mesafe crok uzak. Bahsi mi.i§ 
terekte 1 liraya 110 kuru~. 

Be,inci yanf 
Be~inci ko~u: Dort ve daha yukan 

ya~ta yerli yanm kan ve halis kan A -
rab atlarma mahsus. Siklet: 4 ya§ta 56 
kilo, 5 ya§tan yukan 58 kilodur. 1936 
senesi 300 lira kazanan 2 kilo 500 lira 

' kazanan 3 kilo, 700 liradan fazla kaza -
nan 5 kilodan fazla ahrlar. Mesafe: 1800 
metro. ikramiye birinciye 120, ikinciye 
50, iic;uncuye 20 lirad1r. 

Netice: F. Manisamn birinci Sada 63 
kilo, ikinci Sanku~ 61,5 kilo, ucruncii 
Ceylan 63 kilo. Plase olm1yanlar Sada. 
Guler, Y. Ceylan, Dervi§. Atlar arasm
daki mesafe: Bir at boyu, bir kafa. Za
man: 1,58. Bahsi mii§terekt>e Ganyan 1 
liraya 150 kuru§, birinci plase 140, ikin· 
ci plase 130 kuru§tur. 

SABRI 

Erzurumda ~1kacak 
yevmi gazete 

Erzurum (Hususi) - Erzurumda en 
b~yiik ihtiyar; gazetedir. Posta gi.inleri
m herkes sabirs1zhkla bekler. 0 gun -
Jerde gazete sahcismm di.ikkanmm o
ni.in~. biriken merakhlarm kayna§masl
m gormek ba§hba§ma bir zevktir. Bu 
vaziyet bilhassa ki§ giinlerinde daha 
hararetlidir. K1~1 8 - 9 ay siiren Erzu • 
rumda_ muntazam pasta almaga pek az 
a~~§km alan bizler posta giinlerini dort 
gozle bekleriz. Kl§lU §iddetli tipi ve kar 
Kop dagmdan eksik olmadtgl ic;in Bay
burddan sonra pasta otomobili vazifesi
ni ktzaga devreder. Posta klzakla gel -
dig~ h~l~_e ekseri zamanda tipinin §id
d~h ~uzunden guni.inde gelemez ve bu 
gu~lukler kar§lSlnda bir istanbul ga -
zetesini Erzurumda okumak ancak 20 
giin sonra kabil olabiliyor. 

Dogu illerinin gi.ini.i giini.lne havadis 
almak ve doguda yapllan baymdtrllk 
r;ah§malanm halka duyurmak ic:;in bir 
gazetenin c;tkmasma §iddetle ihtiyar; ol
dugunu gozoni.ine alan c;ok ktymetli U
mumi Mi.lfetti§ Tahsin Uzer ycvmi ol
mak ve. Erzurumda inti§ar etmek i.lzerc 
(Dogu Ili) namile bir gazetenin c:;tkmo.
smt liizumlu bulmu§lardlr. Erzurumda 
yevmi bir gazetenin g1krnas1 ic:;in laz1m 
gelcn tertibat almmt§, kiir;i.ik §ekilde 
ve fakat modern bir matbaa viicude 
getirilmi~ ve gazeteyi idare edecek ya
Zl i§leri heyetinin kadrosu tamamlan -
m1~t1r. Gazetenin ilk niishas1 15 agus • 
tosta gtkacakhr. 

Dun, KJZJiaym tertib ettigi Kermesin 
ikinci giini.i idi. Kermes eglencelerine dun 
sa bah saat I 0 pan itibaren ba§lanm!§ • 
hr. Evvela Kermesin en ziyade alaka ile 
beklenen c:;ocuk rni.isabaks1 yaptlm!§tlr. 

Giirbiiz .;ocuk rniisabakasma giren .;o
cuklar dort ya§mdan yedi ya§ma kadardt. 
Yi.izlerce ana baba ve gene yiizlerce me
rakh miisabakanm neticesini alaka ile 
beklemekte idi. 

Memleketin en tanmm1* doktor ve mii
tehasstslanndan miirekkeb alan jiiri he· 
yeti evvela dort ya*mdaki c;ocuklan m't
ayeneden gec;irdi. Nihayet bu r.;ocuklar 
arasmda birinciligi Pakize, ikinciligi Giil
c;in Mustafa Nuri, iir.;iinciili.igii Bilma 
Adnan kazand1lar. 

Bundan sonra be~ ya$mdaki <;:ocuk -
lara gec;ildi. Birinciligi Ezher, ikinciligi 
de Hazan kazandtlar. 

Alii ya§mdaki t;ocuklar arasmda da 
Lamia birinci, Dali ikinci geldi. 

Yedi ya~mdaki t;:ocuklardan Bi.ilbi.il 
birinci, Diyanic;a ikinci ve Ahmed ii!;iincii 
oldu. 

Bundan sonra her ya~ c;ocuklar ara • 
smda umumi bir gurbi.izliik miisabakas1 
yap1ldt ve birinciligi Biilbiil, ikinciligi 

Ilk kadm boksorlerimiz 
F ethiye ve $aziye 

Pakize ve iic:;i.inciili.igii de Ezher aldt. 
Ktztlay, kazanan ~ocuklara bebek, albi.im 
ve saire verdi. 

Dans miisabakast 
Programm ikinci k1srnt dans miisaba

kasJ idi. Bu mi.isabaka c;ok zevkli oldu. 
Tan go, vals ve fokstrot olarak iic; k1sma 
~ynlan. mi.isabakaya birc;ok criftler girmi§· 
h. Nel!cede tangoda artist Karedino 

Giirbiiz fOcuk miisabakasmda 
birinciligi kazanan 

Mold ve e§i, valste gene Madam Azma
nova ve e§i, fokstrotta da artist Kemal Ri
fat ve e§i kazand1lar. 

Giire~ ve eskrim Mo•terileri 
Bundan sonra giire§ gosterileri ve es· 

krim miisabakalan yaptld1. Eskrim yapan 
Haluk ve Bedihinin mec;i kmld1gmdan 

devam edilemedi. Boks yapan iki kadmm 
mac;! an c;ok alki§landt. F akat kadm spor
culardan birinin yiizii yaralanmca miisa
baka yanm kald1. 

Selami - Naci arasmda yap1lan boks 
mac:;t da Selaminin yaralanmasile yanm 
kaldt. 

Sayliyeliler matinesi 
Ogleden sonra saat 17 de sayfiyelilere 

mahsus olmak iizere bir matine yap1ldz. 
Bu matine de c;:ok kalabahk oldu. Bil • 

hassa Belgrad operas! primadonnas1 
Bahriye Hac;it;: ve Tamara Bek heyeti 
numaralan <;ok alkt~land!. 

Veda miisameresi 
Veda miisameresi havamn bozuk ol • 

masma ragmen biiyuk bir ragbet gormii§· 

tiir. Buna Sehir tiyatrosu artistlerinden 
Semiha, Sevkiye, Bedia, Muammer ve 
Haz1rn da i~tirak etmi~lerdir. Kermes, sa
baha kar&t bitmi~tir. 

Kermeste giirbiiz ~ocuk miisabakasma iftirak eden yavrular 

Domuz zannile vurulan 
adam oldii 

1zmir (Hususi) - Bucada baglarda 
Ramazan nammdaki bir §Chsm karan -
hkta kendisine dogru yakla§an arkada
§1 Aslaru domuz sanarak vurdugunu 
bildirmi§tim. Asian, aldtgt yaralardan 
muteessiren olmi.i§tiir. 

Adananm su tesisa h 
Adana (Hususi) - $ehrimizde igme 

ve kullanma suyu tesisah i§i gec;en ki§, 
Mersin ve Tarsus §Chirlerinin su in§aa
ti ile Ankarada bir muteahhide ihalc e· 
dilmi§ti. Ug yiiz kusur bin liray1 bulan 
bu ii=;in gc<;endc tcmel atma merasimi 
yaptldt. 

ihale tarihindcn itibaren 18 ay sonra 
biitiin tesisatm tamamlanrnas1 ve §ehre 
terniz su verilmesi mukarrerdir. Bu isin 
temel atma mcrasiminde Vali, Beled-i -
ye reisi, komutan, saylavlar ve bir~ok 
balk bulunmu§tur. 

Ba§vartanik yolsuzluktan 
§ikayet~i 

Ba§vartanik (Hususi) - Tuncelinin 
en §irin nahiyesi buras1d1r. Munzur da
gmm etegine yaslanmi§, etra£1 bag ve 
bahcrelerle crevrili 300 evli bu nahiyenin 
ahalisi Istanbul §ivesile konu~maktad1r. 

Nahiyenin ba§hca derdi yolsuzluktur. 
Kaz~ merkezi ola_n <;emi§gezege pek 
gaynmuntazam b1r yol olmakla hera _ 
ber nahiye_11in ikl!sadi ve hayati ka _ 
p1s1 Arabgtrle Kemaliyeye muteve .1 
l 

_ CCI.l 
o masma ragmen buralarda yol h 

k 'b'd· B' emen yo gi I tr. tlhassa Kemaliye tarafi -
na di.i§en koprii senelerdenberi yapll -
maml§hr. Bu yi.izden 26 koyiin halkl 
~ok s1kmti ~ekmekte ve pek . t"d • . . 1p 1 a1 ve-
sattle ge~tlkleri F1rat suyunu her se-
ne asgari be§ ki§i kurban vermektedir
ler. Yol ve kopriiniin biran e\·vel yap
tmlmasml klymetli ve faal Generali -
miz Abdullah Alpdogandan dileriz. 

V aktile Ticaret Odasz muntaza -
man, Belediyede arama muka

. . _yeseli bir g~im cetveli ne§reder· 
~~ _ve. bzz1m bogazJrniz, strbmtz i<;in sarfet
hgJmtz, yahud sarona mecbur oldugu· 
muz paranm !;ogahp azah§ nisbetlerini 
gene bize ogretirdi. Simdi bu cetveiier ya· 
pd!yor mu, yapJlrntyor mu, bilmiyorum. 
Herhalde .g~zetelerde bastlmtyor. Ucuz
l~k ke~ahm bulmu§ ta cetvellerin ne§re
dtlmesme art!k li.izum mu kalmami§tlr, 
yahud. P~~~hhk tabil bir halet olarak ka
bul edddJgmden mi boyle bir kiilfetin ihti-

yar edilmesinden vazget;:ilmi~tir, buras! 
da met;:hul. F akat Avlupa, Umurni Har· 
bin sonundanberi ac;dan bu yolu heni.iz 

kapamamt§hr. Hemen her ecnebi memle
ke~ ~yda veya iir.; ayda bir, ge<;:im cetve!
lenm ne§rederek i<;timai hayatm ikiisadi 
durumunu tebelliir ettirmektedir. 

. fJ! in~ilizce bilen bir arkada§, T aymi· 
stn s1yast makalelerinden ziyade bu cet • 
vellere deger verir ve rastgeldik!;e suretini 
ahp defterine ge!;irir. Ge~en gi.in bir tiir

lii klstlarmyan masraflarla gene bir tiir
lii geni§letilemiyen kazandar arasmdaki 
nisbetsizlikten bahsolunurken koynundan 
defterini t;:JkardJ, bize ingiliz milletinin 
g~im durumunu rakamlarla gosterdi. 

Ne yalan soyliyeyim, imrendim, agz•· 
rnm sulandtgam ve yiiregime bir ezinti ya· 
ytldJgini duydum. N as1l g1pta ve hatta 
hased etmiyeyim ki biiti.in di.inya milletleri 

it;:inde en ag1r vergi yi.ikiinii ta§tyan, akla 
durgunluk verecek kadar t;:ok •askeri ve 
beledi- masraflara katlanan ingilizler, 
Biiyiik Harbin ikhsadi buhrarum, pahah
hk denilen afeti gidermekle, yurdlanndan 
siiriip <;tkarmakla iktifa etmemi§ler, 1914 
y1lma nisbetle daha ucuz bir hayat elde 
etmi§lerdir. 

hte cennet mefhumunu hayal olmak • 
tan t;:zkanp hakikat yapmak buna derler. 
Zaten cennetle cehennemin akla u 
d .. 'f· d" ygun 
u~en tan 1 ne tr? Cennet, s!kinl.!stz ya-

§amlan yer, cehennem de yoksuiluktan 
kavrula kavrula, kara kabuslar ic;inde bu
n~!~ bunala omiir ge!;irilen bolge degil 
m1dirL Resmi istatistiklere gore fngiliz· 
ler, h~rb sonu cehenneminden yava§ ya • 
Ya~ a rafa ve oradan da hie; giiri.iltii et -
meden, yaygara koparrnadan, niimayi~
~er yapmadan cennet~ g~mi§lerdir. Bu 
unrenilecek vaziyet, Biiyiik Harbden ev
v~l arda yiiz §ilin sarfetmekle g~inen bir 
a1lenm bugi.in altmJ§ i.it;: §ilinle ayni kiratta 
bir ge<;:im temin etmekte olmasmdan iba
rettir. 

Arkada§Jmln defterinden bu mevsuk 
hab_eri okurken haiinma Kral Be§inci 
J OTJtm pn ytl once soy[edigj bir SOZ gel· 
di. Kral, parlamento huzurunda bir nu· 
tuk verdigi ~rada: «Her !ngiliz arnelesi· 
nin mutfagmda haftada iki kere olsun ta· 
vuk pi§tigini gormek isterim.» demi§tir. 
Bu temenni §imdi tahakkuk etmi§ ve giin· 
de dort defa yemek yiyen !ngiliz amelesi 
ak§am sabah hirer tavuk haklamaga ba§· 
lami§hr. 

Dans! bizim ba§Irruza diyecegim amma 
Buyi.ik Harbden once tanesi lit;: kuru§a 
satalan tavuklarumzm bugi.in tavus by -
rneti aldtklanm dii§iinerek boyle bir te
menniyi yersiz buluyorum. Bununla bera· 
ber fiitura du§IDU§ te deii;ilim. <;iinkii sa• 
btrla koruklann helva olacagma inanan· 
lardamm. Bir giin gelir, elbet bizim de 
yirmi yJ! onceye nisbetle yiizde yiiz altrrus 
nisbetinde yiikselen hayat pahahhg1m1~ 
ucuzlar ve §imdi kiimeste cilvele~tiklerini 
gordiigiimiiz tavuklann tencerelerimizde 
kaynadtklannl da gormek miiyesser olur. 

«Buna kim alemi imkan derler • 01-
maz, olmaz, deme, olmaz, olmaz !» 

M. TURHAN TAN 

F1nd1k fiatlar1 yiikseliyor 
. Fmd~~ fiatlan gec:;en bir hafta ic;inde 

ktloda uc; kuru§ daha yiikselerek 48 ku -
ru~u bulmu§tur. Agustos sonlanna dogru 

bilhassa Almanyaya mlihim sah§lar ya • 
ptlacagt umulmaktad1r. 

Bu sene, Denizyollan idaresile ecnebi 
§lfk~tl~r arasmda yaptlmi§ olan antant 
muctbl~ce Karadenizden dogru kon§ -
menta 1le sevkedilecek ve ihracatm mii • 
him bir k1sm1 gene kabuksuz olarak ya -
palacaktn. 

Ku§yemi ihracah 
Am erika dan gel en bir vapur T ekir -

dagmdan 10,000 t;:uval ku§yemi yiikle • 
mege ba~lam!§!lr. Amerikaltlar ku§yem· 
lerimizi 1 0-12 kuru§ arasmda alm!§lar • 

dtr. Gelecek hafta, bir Alman vapurile 
Belcrikaya muhim bir parti ku§yemi daha 

gonderilecektir. Bu partinin sat!§ fiatr da 
k1lo itibarile 13-13.5 kuru§tur. ....... 

Schuschniggin seyahati 
Salzburg 9 (A.A.) - M. Sclotuschni"g 

bugiin Salzburg yakmmda Saint - Gil
gende bulunmaktadtr. Maksad1, bir 
halk festivalinde haZlr bulw1maktlr. 



CUI\lHURiYET 

Olim iyatlar 
Grekoromen giire§lerde takimimiZin 
yaphg1 ilk ma~lar nas1l oldu? 

Muhtelif milletlere mensub 172 giire,~inin i,tirak ettigi bu giire~lerin 
birinci k1srmnda yaptlgJmJZ yedi ma~tan ii~iinii kazandtk, dordiinii 
kaybettik. Bur ada galibiyet ancak bariz bir tefevvukla elde edllebiliyor 

Berlin 6 agustos (Sureti mahsusada 
Olimpiyadlan takibe giden arkada§Imiz
dan) - l 1 inci Olimpiyad Greko - Ra
men giire§lere bugi*! !aat 11 den itiba -
reo b.a§landt. Bu mlisabakalara 172 gii
re~~i ginnektedir. Y almz Amerikahlar 
bu giire§e ginniyorlar. Bugiinkii miisaba
kalar !<ok heyecanh oldu. Diinyanm en 
tamnmi§ giire~~ileri burada. 

Bugiinkii giire§lere bakdma, diinya 
. ampiyonlugu c;ok c;etin miicadelelerle 
almacakhr. Bugiin giire~c;ilerimizin hepsi 
de miisahaka yaptJlar. Miisabakalann ii· 
c;linii kazand1k, dordiinii kaybettik. Yap
hgimJz miisabakalann nasi! ge~tigini ve 
neticelerini tuttugum notlardan aynen bil
diriyorum: 

56 kilo: Hiiseyin - Pertunen 
«F inlandiya» 

Greko-Romen §ampiyonasmm ilk gii
re~ini bizim Hiiseyinle Finlandiyah Per
tunen yapular. Pertunen, Finlandiya !a
kunile istanbula gelmi§, Hiiseyinle iki 
ma<; yapmi§tJ. Bu mac;lann birini Hii -
seyin, digerini de Finlandiyah kazanmi§h. 
Onun ic;in iki giire~i birbirlerine yaban
CI degildiler. Hiiseyin, giilerek mindere 
~1kt1. Her ikisi de birbirlerinin oyununu 
bildiginden bir§ey yapam1yorlar. Bizim 
Finlandiyah antrenor minder kenannda 
oturmu§, iki cami arasmda kalmi§ bina -
maz gibi miisabakayi takib ediyor. Ma
lum ya giire§<;ilerden biri talebesi, oteki 
de hem§erisi... !lk devre berabere bitti. 

Finlandiyah kur' a ile alta dii§tii. Hii
seyin saltoya almak istedi fakat, muvaf
fak olamadt. Hiiseyin, bir ~eyler yap -
mak ic;:in ugra§tyor. ilk ii~ dakika bitti. 
,Simdi Hi.iseyin alta dii tii. Finlandiyah 
da bir §ey yapamad1. Fa kat, ugra§tyor. 
HUseynin kolunu kaptl. Hiiseyin kurtul
du. De; dakika da bitti. 

~imdi ayaktalar. Hiiseyin son gayre -
tini sarfediyor. Bu suada Hiiseyin min -
der kenannda yere d~tii. Finli kolunu 
kapm1~. ~evirmege ugr~§Iyor. Hiiseyni 
hafif fileye ald1. Hiiseyin bundan kur -
tuldu; sonra tek kolunu kaptJ ve kopriiye 
getirdi. Fa kat Hiiseynin mtJ yere gel -
medi. Neticede, Finlandiyah say1 ile ga· 
lib ilan edildi. 

Greko - Ramen giire§lere bu suretle 
biiyiik bir talihsizlikle ba~lam1~ oluyoruz. 
ilk giire§te kar~tmtza Finlandiyalmm t;Ik
masi her halde ati ic;in fali hay1r degil
dir. Finlandiyah, Hiiseyne nazaran da -
ha tekniktir. Bunu istanbul halk1 bilir. 
f§te bu teknik burada bu zaferi temin et
mi§tir. 

Ya,ar • Nislen «Danimarka» 
lkisi de iniisabakaYI birbirini denemek

le ba~ladi!ar. Danimarkah da fena de -
gil. iki dakika gec;ti. Hala elele c;eki§i -
yorlar. Y a§ar, oyun yapmaga c;ekiniyor. 
Miisabaka hep ayakta gec;iyor; dakika -
Jar ilerliyor, henliz bir§ey yok. l!k devre 
bitti. Hakemler berabere karan verdiler. 
Danimarkah kur'a ile alta dii~tii. Ya§ar, 
§imdi oyun yap1yor, hasmm1 kopriiye ge
tiriyor ve bu suretle arka arkaya saltoya 
ahyor, tekrar iki defa koprliye getiriyor. 
Y a§ar c;ok glizel... Miitemadiyen oyun 
yaptyor. Danimarkah, gogsiinden incin -
digini ileri slirerek giire§i b1rakti. Minder 
kenannda kenqisini muayene ediyorlar. 
Danimarkah Abandone etti, Y a§ar ga
lib ... 

Nuri - ~ekoslovak Zivonar 
Nuri Giller yiizle mindere <;1kb. Bir 

kac giindenberi yaptlan giire§ler, belli ki 
!'\ urinin heyecanuu azaltmi§ ... <;eki elen
se ederken emniyetli hareket ediyor. Cek, 
Nuriye nazaran daha kahn. ilk dakika, 
hep elense ile gec;iyor. fki tara£ ta bir o
y,un yapmaga cesaret edemiyor. Nuri, 
79 dan 72 ye indigi ic;in incecik goriinii
yor. Nuri, Cekin kafasm1 kaptt, fakat 
minder kenannda olduklanndan aynl -
d1lar. Nuri, ~imdi, hep kafa kapmaga ug
ra§Iyor, (;ek minder d1~1na kac;tyor. Oyun 
gittikc;e sertle§iyor; N uri hiicumda. <;;ek 
miitemadiyen kac;•yor ... (;ek, favul yap
maga ba~ladt. llk devre berabere bitti. 
Nuri kur' a ile alta dii§tii. 

<;ek giire§c;isi salto yapmak istiyor, fa
kat yapamtyor .. !?imdi de burguya almak 
istiyor. Fa kat, Nuri herifi iistiinden kal -
dmp ath. Az daha tu§ yap1yordu. 
Biraz sonr~ Nuri kopriiye gelir gibi bir 
va2iyete dii§tii, fakat kolayltkla kurtul -
du. <;ek hAl! iyi bir oyun yapamad•. 

Olimpiyadda Grekoromen giire~lere i~tirak eden takzmzmtz 

Simdi N uri iistte ... <;eki sa !toy a almak fayi yerden kaldumaga c;ah~1yor. Fa kat 
istedi. F akat, hasmi i§in farkma vararak sokemiyor, kolunu almak istedi, onu da 
yere yap1~h. Nuri, bir~ey yapamad1. Pu- alamadi. Macar sa!toya te§ebbi.is etti. 
van vaziyeti §imdilik N urinin aleyhinde.. bir~ey yapamad1. Macann her tatbik et
Devre bitiyor. mek ettigi oyun ademi muvaffakiyetle 

Tekrar ayaga kalktiiar. Nuri iti§iyor. neticeleniyor. Bu iic; dakika da bitti. A -
Eger bir oyun yapamazsa maglub adde- yaga kalktilar. Mustafa, son kuvvetini 
dilecek. Nuri bugiin ~ok fena. Nefesi bile sarfederk bir §eyler yapmak istiyor. Mus
az. Dakikalar ilerliyor, Nuri sadece iti§- tafa Macan tekrar alta ald1. F akt ne o
mekle me§gul. Mac; bitti. <;ek ittifakla yun tatbik edecegini bilmiyor ve bu yi.iz
galib ilan edildi. N ahak yere bu ma<;I den miisbet bir~ey yapam1yor. Maamafih 
kaybetmi~ olduk. Nuri bir iki oyun yapsa hakim vaziyette ... Neticede hakem he
idi kazanacakhk. Fakat, be§inci dakika- yeti ittifak1a Mustafayi ga1ib ilan etti. 
dan sonra Nurinin nefesi ti.ikendi. ~oban Mehmed - ltalyan Donati 

Bundan sonra yapilan Saimin giire§i Bu gi.irc§in ilk dakikalan, pehlivanla-
biterken Nuri ile hasmi tekrar mindere nn birbirlerini denemelerile gec;:ti. <;oban 
c;:Iklllar. Nuriyi giire~irken altta bir daki- biraz daha atilgan. ilk devrenin iit; daki
ka fazla tutmuslar. !tirazimlZ iizerine gii-, kas1 hep iti§me §eklinde cereyan ediyor. 
re§in bu k1sm1 tekrar ettiriliyor. Bu. §im- italyan da <;oban kadar kuvvetli, ayni 
diye kadar goriilmemi§ bir~ey. zamanda daha oyunbaz. Mehmed, c;:ok 

<;ek, iic; dakikada Nuriye bir§ey ya • c;ekinerek giire§iyor. Altmc1 dakikada 
pamad1. N uri de i.ic; dakika iiste gec;ti. Cohan, italyanm belini kap1yor, fa kat 
F akat bizimki bu sefer de bir~ey yapa - !talyan c;ok c;evik, derhal 51ynld!. Italy an 
m1yor. Bu iic; dakika da bitti. T ekrar a- bun dan sonra Mehmedi hep di§an itiyor. 
yakta giire§mege ba§ladilar. Anla§Ihyor Caban kollan k1sa oldugundan hasm1m 
ki; giire§in yanstm tekrar ettiriyorlar. N u- saramiyor. ilk on dakika bitti. Hakem -
ri, bu defa Ceki alta almaga muvaffak ler berabere karan verdiler. <;oban ilk iic;: 
oldu. Fakat bir§ey yapamad1. Hakem dakikada kur'a ile alta dii§tii. 1talyan 
ikisini de ayaga kald1rdi. Bu klSim da Mehmedin tek kolunu yakalad1; fa kat 
bitti ve hakemler Cekoslovaka miittefikan Mchmed bundan kurtuldu. italyan salto 
rey verdiler. yapmak istiyor; Mehmedi yerinden kal-

Saim • As•ellar «Bel~ika» d1ram1yor. Bu ii~ dakikahk devre bittigi 
Giire§e ba§landi. Saim kafa kapmaga vakit italyamn burnu kanamaga ba§lad1. 

ugra§Iyor. Birbirlerini deniyorlar. Oc;iin- Simdi, Mehmed iiste gec;:ti. ftalyan 
cii dakikaya geldik. Heniiz bir§ey yapa· hasm1m c;evirmege ugra~tyor. Bu devre 
madtlar. Oteki minderde Avusturyah gii- de bitti ikisi de ayaga kalknlar. ltalyanm 
re~~i Bekikah ile giire§irken kolu kmld1. gene burnu kanamaga ba§ladi. Hakem 
Sediye ile kaldnd1lar. oyunu bir miiddet durdurdu. Jiiri heye -

Saim be§inci dakikada Belc;:ikahyt al- tile bir§eyler konu§tuktan sonra tekrar 
tma ald1. Herif alttan kafa kapmak isti- oyuna ba§landi. 
yorsa da muvaffak olam1yor. Saim, he • Tam bu mada Adnan da Mtmh 1b -
rifin tek kolunu kap1yor, minderde siirii- rahim ile ikinci minderde giire~e ba§ladi. 
yor. Bekikah bir arahk ayaga kalkmak Biz ikisini de takib etmek vaziyetine dii§
istedi. Saim b1rakh. Herif, miitemadiyen tiik Ayn ayn minderde iki giire~c;i takib 
kac;mak istiyor, Saim aman vermiyor. etmek kadar zor bir~ey yok. Bereket ver
Saim, 8 inci dakikada minder kenannda sin <;obamn giire~i bitti. Hakem heyeti 
tU§ yapt1. F akat saymad11 •r. Tekrar or- hir hayli dii~iindiikten sonra hire kar~1 iki 
taya geldiler. Saim, Bel~ikahy1 tekrar al- ile !ta1yam galib ilan etti. Halbuki ltal
tma ald1. Herif hala kafa kapmak isti - yan hic;bir i~ yapmami§h. Vakta Mehmed 
yor. !lk devre ittifakla Saimin galebesile de bir oyun gosterememi~ti. Fa kat daha 
bitti. Saim, ~imdi iistte c;ah§1yor. Oc;: da- ahlgand1. Buralarda galibiyet kazanmak 
kika bitmeden hakem giire§~ileri ayaga i<;in boyle az farklar kafi gelmiyor. Mut· 
kaldmyor. Simdi hie; miinasehct yokk~n !aka c;ok faikiyet laz1m. Cohan, bugiln 
ayakta giire~iyorlar. Bel~ikah favul yap- korkakhgma kurban gitti. 
maga ba§ladigmdan hakem ihtar etti. Sa- Adnan - Ibrahim Arabi «Mistr» 
im Belc;ikahyi tekrar alta ald1. Hakem, Adnamn Mmrh ile yapt1g1 miisabaka 
giire§c;ileri gene ayaga ka!dJrdi. Saim mii- 20 dakika devam etti. Miisabakamn he
teamz vaz.iyette.. Hiicumlan hep o ya- yeti umurniycsi iti ip kakt§ma ~eklinde 
ptyor. Son devre de bitti ve Saim ittifak- cereyan etti. Ne Adnan, ne de lbrahim 
Ia galib ilan edildi. Arabi oyun gosteremediler. ilk ii<; dev

Musta/a • Macar Bobi• ., rcde Mtmh alta dii§tii, ikinci iic; dakika-
Mustafa bugiin ak1lh davr!lntyor. Elen-. 

selerinde bile temkin var. Oc;iincii daki
kaya geldik. Hala iki taraf ta birbirine 
bir~ey yapamad1. Ayakta iti~iyorlar. Mus
tafa be§inci dakikada Macan yere att1. 
Hasm1 omuzlan iizerinde donerck ve 
minder kenanna kac;arak ayaga kalktt. 
Biraz sonra da Macar Mustafayi alta al
dt. Mustafa ayaga kalkarak Macan ters 
c;evirdi. Macar minderin dJ§ma zor kac;b. 
Mustafa gogiis c;aprazma ginnek istiyor. 
F akat, Macar c;:ok ~evik, biTakmiyor. 1Ik 
clevre bitti. Ekseriyetle berabere karar 
verdiler. 

Macar kur'a ile alta dii~tli. Mustafa 
salto yapb, herifi beyni listii yere at!J. 
T ekrar saltoya almak istiyor, fakat Ma -
car ~ok kurnaz. Yerden kalkm1yor. San
ki, yere mihlanmt~. 

Mustafa §imdi altta. Macar, Musta· 

da Adnan altta c;ah§tl ; ikisi de birbirine 
oyun• vermediler. Y almz son dort daki
kada MISirh biraz hiicum etti ve bu sa
vrde say1 hesabile galib ilan edildi. 

Diger miisabakalaran nctict?leri 
Bugiin yaptlan diger miisabakalarm 

neticeleri de §Un lardtr: 
56 kiloda <;ek, Almana say1 hesabile 

galib. Danimarka Y ugoslavyaya say1 he
sabilc galib. Romanyah Franstza tu§la 
galib. 1talyan E.tonyahya say1 ile galib. 
r 11s1r Avusturyaya tu~la galib. Macar 
t~vi<;reye tu~la galib. 1svet;, Norve\;e tu~
la galib. Polonya Belc;ikaya tu~la galib. 

61 kiloda: is vee; isvi~reye say1 ile, 
Polonya Macara say1 ile, <;ek, Yugos -
lavyaya say• ile, Alman Romanyaya tu§
la, Franstz lngiltereye say1 ile, Finlan -
diya Avusturyaya say1 ile, Letonya Bel-

Atletizm 
4 X 100 bayrak yari,ml 
Amerika, 4 X 400 ii 
inP.:iltere, Maratonu 

Japonya kazand1 
Berlin 9 (Sureti mahsusada Olimpi -

yadlara gonderdigimiz arkada§ImiZdan, 
telefonla) - Biiyiik stadda yap1lan son 
atletizm miisabakalan hergiinkli gibi yiiz. 
binden fazla bir seyirci klitlesi oniinde 
yaptldt. Bir arabk M. Hitler de geldise 
de sonradan yiizmelerin yaptld1g1 tarafa 
gec;ti. 

4 X 100 bayrak yart~t 
Dlin yap1lan sef<melerde Amerikahla -

nn dlinya rokoruna mlisavi bir derece e)
de ettiklerini bildirmi~tim. Bugiin de 
Ovens, Metkalf, Dreyper ve Vaykc{tan 
miirekkeb tak1mlarile 39 8/ I 0 ile hem 
birinci geldiler, hem de yeni ve arbk ko
lay kolay kmlamaz bir diinya rokoru te
sis ettiler. 

Holandahlar bayrak ahp vermede 
hay li beceriksiz davrand1kl anndan ltal -
yanlar 41 1 I I 0 ile ikinci, Almanlar da 
41 2110 ile iiC<iincii oldular. 

4 X 400 bayrak yartfl 
Oiin yap1lan sec;melerde finale kalan 

Almanya, !ngiltere, !talya, Amerika, 
Kanada ve Holanda tak1mlan arasmda 
Almanlarm yeni bir rokor yaptJklarm1 
bildirmistim. Bugiinkii yan~m onlar ta -
rafmda~ kazamlmasma hi~bir mani yok
tu. F akat bir mani gelip <;a ttl. 

Almanlarm iic;iincii ve dordiincii ko -
§Uculan bayrak ahp verirken degnegi de 
dli~iirdiiler. ikinci vaziyette olan Ameri
kahlarm, H. Blond, Roje, Beli Roben
son ve H. Stivensden miirekkeb takimi 
46 9 I 10 ile birinci, 1ngilizler ikinci, 
Kanadahlar iic;iincii oldular. Bu suretle 
altm, giimii§ ve bronz madalyalan ingi
lizce konueyan lie; millet kazanmt§ oldu. 
4 X 100 bayrak yartfl (kadtnlar) 

Bu yan§ta en miihim iki rakih olan 
Amerika ile !ngil tere, biitiin ko~u esna
smda miitemadiyen c;eki§tiler. N eticede 
1ngiltere birinci, Amerika ikinci, Alman
ya lic;iincli oldular. 

.$imdiye kadar, Olimpiyadlarda, bu 
yan§ be~ defa Amerika, bir defa da ln • 
giltere tarafmdan kazamlmt§tl. Simdi 
vaziyet 5 - 2 olmu~tur. 

M oraton yart,l 
\ O!impiyad atletizm miisabakalannm 

en muhim miisabakalanndan hiri alan bu 
42 kilometroluk yaTI§ i~in Arjantinli 
Zabala bir senedenberi Berlinde bulunu
yor ve miitemadiy~ c;ah§Iyordu. 

Stadyomdaki radyo tertibatile bu ya -
n§ hakkmda miitemadiyen tafsilat veri
liyor, hangi ko§ucunun ba~ta ve kac; ki
lometre kaJdiginl her Zaman ogrenmek 
kabil oluyordu. Y an§m bitmesine 15 ki
lometre kahnciya kadar Zabala miite -
madiyen onde ko~tu. 

Arjantinlinin bu gidi§le muhakkak bir 
rokor k1racag• ve iki Olimpiyad iistiiste 
bu yan§ln hirincisi olacag1 iimid ed1lir -
ken stadyomun kap!Sindan gozleri cekik 
ufaktefek bir adamm girdigi ve 382 nu
marayi ta§Idigi goriildii. 

Herkes bu mec;hul $ahs1 tammak i~in 
eldeki fihristlere sanld1. N eticede bunun 
Japonyah Son admda mec;hul bir ko§u~·u 
oldugu anla~IId1. Japan hie;: yorulmu~a 
benzemiyordu. Kendisini ~1lgmca alki§h· 
yan yiiz bin ki§iye selam vere vere birinci 
oldu. Arkadan lngiliz Harper ikinci, o
nun 200 metro gerisinden de gene J a -
ponyah Men iic;iincii oldular. Finhndi
yah T a mila ile Niunonen de dordiincii 
ve be§inciligi aldJlar. 

Bugiinkii miisabakalar 
Bugiln muhtelif saha ve ~ehirlerde es

krim, hokey, yelken, futbol, hendbol, bi
siklet, yiizme, basketbol miisabakalanna 
devam edilecek, boks ve jimnastik mii -
sabakalanna da ba~lanacakhr. 

c;ikaya tu§la, 1talyan Y unana tu§la ga • 
lib ... 

66 kiloda: ltalya ·y unana lu§la, ls -
vee; Avusturyaya sayt ile, Polonya MISI
ra say! ile, Danimarka Uiksernburga tu~
la, Estonya Norvec;:e t~la, Finlandiya 
Almanyaya say1 ile, Romanya Macara 
say1 ile ve Cek !svic;reye ~Ia galib. 

72 kiloda: !talyan Yunana tu~la, fs -
vic;.re F rans1za tu~la, 1sve~ Y ugoslavyaya 
tu~la, Almanya Estonyaya 11ay1 ile, Bel
c;ika Avusturyaya saYJ ile, Finlandiya 
Macara tu~la galib .. 

79 kiloda: ltalya Danimarkaya sayt 
ile galib 

87 kiloda: lsve<; Finlandiyaya tu§la, 
halyan F rans1za !u§la, Norvec; <;eke tu§· 
Ia, Almanya Letonyaya tutla, A vustur
ya 1svic;reye tu§la galib. 

Ag1r siklette: <;ek Letonyaya tu§la, 
Alman Yugoslavyaya tu~la, Finlandiya 
Danimarkaya tu~la, Estonya Avusturya· 
y a tu~la galib. 

Miisabakalara yarm sabahtan itibaren 
devam edilecektir. 

AHMED IHSAN 

10 Agustos 1936 

Serbest giire§lerde mag .. 
liib olntamiZin sebebleril 
F ederasyon Reisi, maglubiyetin sebeblerini bey· 
nelmilel temaslardaki acemiligimizde buluyor 

Giire§ F ederasyonu reisi Ahmed F et
geri Berlin Olimpiyadlannda serbest gli
re~ neticeleri hakkmda bana a§agidaki 
beyanatta bulundu: 

56 KiLODA- Ahmed <;aktry.ld•z: 
ilk giire~ini Alman Hebertle yapt1 ve ilk 
defa c;•kt1g1 20 bin ki§ilik muazzam giire§ 
salonunda anbale olarak §a§km bir halde 
tu§la yenildi. Bu Alman miisabaka neti
cesinde 3 iincii oldu. 

!kinci giire§ini J apon T amba ile yap-
11 ve kazandJ. 3 iincii giire§ini ingiliz Ca
zaut ile yaptJ ve tu§la kazand1. 4 iincii 
giire~te kar§Isma me§hur eski kurt Macar
h Zo~.Jari <;Ikh ve tu§la maglub olarak 
be§inci kald1. 

Bu Macari! Zombori §oyle bir giire§
c;idir: 

192a Olimpiyad 5 incisi, 1930 Avru
pa 3 iinciisii, 1931 Avrupa I incisi, 1932 
Olimpiyad 2 ncisi, 1933 Avrupa serbest 
1 incisi, 1933 Avrupa grek I incisi, 1934 
Avrupa 2 ncisi, bu sefer de Olimpiyad 
I incisi oldu. 

CaktryJidiz giire§e devam edebildigi ve 
A vrupa §ampiyonlanna i§tirak ederek 
(Rutin) ni artirdigi takdirde istikbalin 
hakikaten parlak bir yJldiZI olmak vasfm1 
baizdir. 

61 KiLODA : Y a§ar Arkan: Bu da 
ayni ~a§kmhkla ilk kar§Ila§hgl 1933 Av
rupa birincisi ve 1934 Avrupa 2 ncisi 
Macarh T otha kat§! tu§la yenildi. 2 nci 
mac;m1 Belc;ikah Riskeye kar§l kazand•k
tan sonra iic;iincii mac;:ta me~hur Finlan -
diyah H. Pihlajamaki ile kar§t!a§h ve 
tu§la yenilerek 7 nci kald1. 

Bu Finlandiyah giire§t;i de: 
1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935 

Avrupa ve Olimpiyad birincisi oldugu gi
bi bu sefer de Olimpiyad birincisi olmu§
tur. 

66 KiLODA: Sad1k Savanh: Bu 
kahraman yi.irekli Tiirk c;ocugu da ilk 
yabanc1hgm tesirile ilk kar~I!a~hg1 Ame
rikah Stonga kar~I hakiki kuvvetinin 
~ ini bile gostermege muvaffak olama -
dan vakit doldu ve iic; hakemden biri Sa· 
d1km, ikisi de Amerikahnm lehine hiikiim 
verdilderinden 1-2 yenik sayiid1. 

lkinci ma!;IDI yeni lsvec; yildiZI dedik
leri Milen ile yapt1 ve adamcagtZI peri~an 
ederek mac;• kazand1. Uc;iincli ma<;mt da 
1931 ve 1935 Avrupa 2 ncisi olan Fin
landiy;.h K. Pihlajamaki ile yapb ve 
rakibine goz ac;tmnadan miitemadiyen 
ez.di, ortahg1 hayrete dii§urdii, · nihayet 
gogiisleyip mtm1 yere getirdi ve mhn ye· 
re geldigini herkesle beraber kendisi de 
gordiigiinden biran rakibini biTakh. Bu 
fiTSah kac;IrmJyan Fin hemen bir kol kap
rnasile Sadtkm bir omuzunu yere getirdi. 
Bir saniye evvel Finlandiyahnm tu§unu 
gormek istemiyen karakteri zay1f Ameri
kah hakem bu sefer Sad1km iki omuzu ye
re gelmeden maglubiyet hiikmiinii verdi. 
Finlandiyahlar da dahil olmak iizere her
kesin hayreti i~inde FinlandiyahyJ galih 
ilan etti .... Miisabakalann neticesinde bu 
Fin 3 i.incii oldu. 

Ordunun Tiirk gencligine armagan et
tigi aslanlardan biri olan bu Merzifonlu 
tosun diinya giire~ muhitini toplam1~ olan 
Berlinin Deutschlan Hallesini kuvvet, 
meharet ve sogukkanlthgile hayrete dii
~iirmii~tiir. Askerligini bitirdikten sonra 
da <;ah!}masma devam edecek olursa diin
ya giire§ alemi kendisinden c;ok bahsede
cektir. 

72 K1LODA: Hii~eyin Erc;etin: llk 
mac;m1 1933 Avrupa §ampiyonu Frans12. 
J oulin ile yap h. !svic;reli hakemin idaresi 
altmda cereyan eden miisabaka sonunda 
1-2 reyle Hiiseynin maglubiyetine hiikiim 
verildi. 

79 KiLODA: Ahmed Kirec;c;i: Fev
kalade sogukkanh, ~uurlu ve miikemmd 
miisabakalar yapa.rak diinya giire~ mu
hitinin mevcud k.anaat ve tahminlermi de
gi~tirip muvazeneyi bozan bu tosu~un 
fevkalade muvaffakiyetleri maalesef da
ha c;ok ba~kalannm ilerilemesine yaramt~
hr. 0, dlinyanm o stkletteki en c;etin gii
re~cilerini hirer hirer h1rpalay1p kadro ha
ricine t;Ikamken otetarafta bir Fransizla, 
bir Amerikah nisbeten daha zay1f rakib
lerle kar~Ila§arak c;ok yorulmadan, biitiin 
kuvvetlerini sarfetmeden finale dogru 
yakla~Iyorlar, beritarafta ise giire~c;imi7 
her korkulu miisabakasmda kuvvetinin 
miihim bir ktsmim feda etmek mecburiye
tinde kal.yordu. Eger kur'anm ihdas etti
gi §ans biraz daha miisaid olsaydt Ah
medin ikinci ve hatta birinci olmast belki 
de bugiin kazanmt~ oldugu 3 iinci.iliik de
recesinden daha kolay olabilirdi. 

Ahmed, Alman ~ampiyonu Schedler 
ile yaph ve rakibini c;ok hirpaladtktan 
sonra kazand1. ikinci giire§ini de Olimpi
yad ~a,..'Tlpiyonlugu namzedlerinden 1s
vedi Lindblurne ile yaptt, !svec;liletin 
boyle hupalanmaama ah§mami~ olan ,a,-

kml~nn gozleri oniind~ bunu da kazandl· 
Oc;i.incii giire§ini 1932 Olimpiyadt ye 

1934 A vrupa iic;iinciisii olan me§hur 1• 
talyan giire~c;isi Gabllegati ile yaptt ve o• 
nu d<1 !.·na halde hiTpaladJktan sonra 
maglub ederek elimine olmasma sebebiyel 
verdi, dordiincii giire~ini ise dominfinale 
kadar dayanmt~ olan isvic;reli Ruabs ilt 
yaph ve onu da kazandt. 

Be~inci miisabakasmi -ki ayni giinde 
4 iincii miisabakas1 idi- Cenubi Afrikah 
ve Hindli zay1f giire~c;ilerle <;atpl§lp ko " 
layca ve klsa bir zamanda kazanarak da• 
ha dine kalmi§ olan Amerikah T olira ile 
yaph ve hakikaten varhgm1 di§ine takarak 
c;ah~h. Bu miisabaka da tu~suz gec;mi§ti. 
Mi.iddetin hitammda mevcud iic; halrem• 
den 2 si Amerikahya, biri de Ahmede 
rey verdi. Eger bir hakem daha Ahmede 
rey vermi~ olsaydt bugiin dlinya 3 iinciisu 
olan bu Ti.irk tosunu ikinci olacak ve bi• 
rincilik ic;in de Frans1zla kar§Jia§mak fw 
salJm kazanmis olacakt1. 

87 KiLODA: Kur'a bize bu siklette, 
ender tesadiif edilir bir !}ans kazand1nnw 
h. ilk devrede isvec;le Estonya, Macaris• 
tan Ia Finlandiya kar~.Ja~tyor; ikinci dev• 
rede de Estonya ile Macaristan, Fin • 
landiya ile lsvec; birbirini eritiyor ve boy• 
lelikle finale c;1kmak yolu kolayla§Iyordu. 
Nitekim Avc10glu, miisabakalarm ilk 
giinii goziiniin oniinde c;ocukJanmiZl/.1 ya• 
d1rgama yiiziinden arkaarkaya ugrad1k• 
!an 4 maglubiyetin tabii olan fena tesirine 
ragmen ilk rakibi olan ingilize kar~t c;ok 
giizel c;ah~m·~ ve kazanmt~tl. Fa kat, a • 
gustosun 4 iinci.i giinii ikinci rakibi lsvic;· 
reli D;twylere kar~I pek magrurane, pek 
ehimsemez bir tarzda giire~ yapmak hata
sma di.i~mii~ oldugundan birdenbire has
mimn s1ki bir <;apraz hiicumuna maru:z: 
kalarak yere yuvarlanmi& ve ayni zaman• 
da c;ok fena vaziyete dii~mii~ oldugundan 
bu mii~ki.il mevkiden kurtulmak i~in sar " 
fettigi enor ve enerjinin tesirile amuduft• 
karl istikametinde hem bir ac1 ve hem de 
garib bir hissizlik ve kuvvetsizlik duymu§ 
ve aukaiistii uzamp kalm1~ ve ancak bir
kac; ki~inin yard1mile kaldmhp panstman 
odasma gotiirUlerek tedavi altma almmlf• 
binnetice miiteahb miisabakalara da i§ti• 
rak edemiyerek yaphgi liizumsuz ve mag• 
rurane hatamn cezasmt biitiin tak1ma yiik• 
leterek helP elimine olmu~ ve hem de bu 
siklette.ki giizel f1rsatm kac;masma sebebi• 
yet vermi~tir. 

AGIR SIKLETTE: <;oban, teknik. 
hatta taktik itibarile c;ok terakki etmif 
olmasma ragmen cesaret, itidal bak1mm• 
dan maalesef heniiz tekemmiil edememit 
oldugunu pek ac1 sonuclarla gostermi~tir. 
Kendi s1kletindeki giire~c;ilerle mukaye• 
se edilemiyecek kadar c;evik, c;abuk ve he
le bugiin Berlin Olimpiyadlanna i~tirak 
etmi~ bulunan ag1r s1klet giire§c;:ilerinin 
hepsinden c;ok daha kuvvetli olan <;oban. 
eger 1stanbulda yapl!g1 giire§lerden birini 
yapmak cesaretini gostermi~ olsayd1 mu• 
hakkak burada kars1smda hakiki bir rakib 
bulamiyacakh. Ne .yaz1k ki Cohan cesu• 
rane bir giire~ yapamadt ... 

ilk miisabakada kar~ISina t;tkan tak • 
riben 130 kiloluk Belc;ikahy1 hiikmen 
kazand1. lkinci rakibi olan ve 1928 sene• 
sinde Amsterdam Olimpiyadmda gene 
cesaretsiz giire§tigi ic;in hiikmen kendisine 
galib gelmi{! olan 1926 Avrupa §ampiyo' 
nu, 1927 Olimpiyad i.ic;iinciisii, 192q 
A vrupa ~ampiyonu, 1930 ve 193 l 
rupa iic:;iinciisii alan Almanyah Gehring' 
kar~I hep intikam bekliyorduk, nitekim bir 
elense ile Almam yere yuvarlamak sur~ 
tile kendisinden nekadar zay1f olduzuntl 
giirdiigii ve gosterdigi halde bile ,uurlu 
ve cesurane bir giire~ yapamadJgl ic;in ra• 
kibi serbest kald1. Bu arahk Cohan, gQ: 
ya greko romen giire~i yaptyormu$ gibl 
hasmtna miinasebetsiz bir kol kapma oyU' 
nii yapti ve alta dii~tli. Gerc;i derhal alt• 
tan iiste gec;ip Almam altma almakta ~: 
cikmedi, fakat, bu alta dii~ii~ cesareHil1 

biisbiiti.in kirmt~.. muhakemesini sat~ 
oldugundan rakibi bir bradole ge¢ek 
f1sat~m buldu ve Cohan oyle bir yuvar 
Iandi. Serbest giire~te yuvarlanma kat ' 
iyyen yenik sayilamiyacaib halde boyle 
bir f1rsah kac;Jtmak istemiyen hakem dt1" 
hal diidiigii c;ald1 ve Almana bir galibiyef 
hediye etti. , 

Oc;uncii miisabakada <;obamn rakibl 
193 5 A vrupa 3 iinci.isii ve c;ok bati gi.ire,' 

'dt~ile me~hur olan Estonyah Polnalo I 

Kendi cevikliginden istifade ederek btl 
adamla gayet seri hir giire~ yapmasl ll 

1 

z1m gelirken tamamile aksine olarak "ri 
rakibinin tamm kabul ederek f<Ok ba ~ 
bir giire$ yapt1 ve hiikmen maglub olar• 
elimine edildi. r 

Giire~c;ilerimiz bunlardan ibret al~l• 1111 
sa istikbal icin cok iimidvar olmak latl 
geliyor. 

A. J. 
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Manevralar yar1n bitiyor Y afar diinya ,am
piyonu oldu 

-
agac Jallarile giz lenmif olan 

Asian giire,~imiz bize en 
biiyiik ,erefi kazandtrdt 

Berlin 9 (Husust surette gonderdigi • 
rniz arkada§rrntzdan) - Y a~ann birin
ciliginden sonra Finlandiyalt ikinci ve 
Isvec;li iic;iincii oldular. Bundan sonra 
Greko-Rornen giire§ler bitrni§ oldugun· 
dan kazananlara rnerasirnle madalya]ar 
verildi. Y a§ar da birincilik altm rnadal
yasmt aldt. 

Agtr stklet pehlivamrntz <.;oban Meh· 
med de stkletinde dordiinciidiir. Urnumi 
tasnifte lsvec; birinci, Finlandiya ikinci, 
Almanya iic;iincii, Estonya dordiincii, 
Macaristan be~inci, Tiirkiye alttnct, <.;e
koslovakya yedindi ve Letonya sekizin· 
cidir. 

lspanyada kanh 
bogu§malar 

General Mola, on 
Madrid 

7 



HASAN ANTALARI 
T iirkiye ltriyahnda biiyiik ink1lab yapmt~hr. 

~imdiye kadar ~tkan : 
Lale, ~ipr, Divinia, 
Meagis, Viyolet, 
Milflor, Leylak, 
Giiller, Revdor, 
Origan, Y asemin, 
Krepdo,in, Neroli, 

Suar do Paris, Pompador, 
A,k gecesi, Oag c;:ir;ekleri. 
Bahar c;:ic;:ekleri 

Kukaraca, Pupi, 

Zambak, Amber, 
Fulyalar, 

Cennet c;ic;:ekleri, 
Genclik, Senkflor, 
Amorita, ~ic;:ek demeti 

Yakmda Qtkacak olanlar : 
~anel, Rumba, 
Karyoka, Kadtn eli. 

HASAN Kolonyas1 
ve losyonlar1 

Hasan Kolonyast 95 derece halis limon c;:ic;:eklerinden 
yapllmt' misli ve menendine diinyada tesadiif edilmi -
yen ve biitiin itriyat aleminin tasdikmda bulunan bir 
,aheserdir. Hasan Y asemin, Leylak, Menek,e, Milflor 
vesair c;:ic;:eklerden yaptlmt~ kokulart insant zevk ve 
cennet bahc;:elerinde yafabr. Nesrin kolonyas1 Hasan 
kolonyasmm yavrusudur. Limon c;:ic;:eklerinden yap1lm1t 
75 derecede c;:ok ucuz olmasl itibarile harcl alemdir. 
Losyonlan dahi piyasay1 tamamile elinde tutmu,tur. Hie;: 
bir Kolonya ve Losyon Nesrinin giizel ve nefis kokusile 
ve ucuzlugile rekabet edemez. 

istanbul Oniversitesi Rektorliigiinden: 
Istanbul Oniversitesi Fakiiltelerinde 15 doc;:entlik a~tkbr. imti • 

han 29 eylu' 936 tarihinde yap1lacaktu. Doc;:ent olmak ,artlarmi 
dolduran isteklilerin a~tk doc;:entlikleri ve imtihan tartlarml ogren
mek iizere fimdiden miiracaatleri. ( 44{)9) 

Harbiyede 

BELVO 
Bah~esinde 

Mevcud programa ilaveten 

MELiKE CEMAL 
Rovusu ba,lam•,t.r. 
Fiatlarda tenzilat yapilm1~hr. 

Haricden meze getirilebilir. 

------ Telefon : 49091 ------

M.Ve ale en: 
Gedikli Erba, Haznlama mekteblerine talebe ahmyor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbat Haztrlama mekteble -

rinin ihzari tnmflarma 3 sm1fh ve gedikli orta ktsmm 6. smtflarma 
da 5 s1mfh kay ilkmekteb mezunlar1 almacakbr. 

2 - Bu mektebler yatth ve parastzdtr. Mektebe girif fartlan As
kerlik ~ube Batk~larmdan ogrenilebilir. 

3 - Yukar1daki 'artlar1 ta.Iyan ve gedikli erbat olmaya istekli 
olan koylii ~ocuklarmm en ge~ 20 eylul 936 tarihine kadar mensub 
olduklart Askerlik ~ubelerine miiracaat etmit ve evrak1m tamamla
mit oltralart laztmdrr. «136, ( 4349) 

Nordloit Seyahat Acentas1 
HANS WALTER FEUSTEL 

Diinyan1n her taraf1na 

T REN- 'I ~~P U R-U C ,\ K 
BiLETLERi 

Galata: R1hhm caddesi No. 45 Kefelihiiseyin han. Telefon: 44848 

Sthhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 
Ankara Merkez Htfztssthha 

1-

2-

3 

Miiessesesi Miidiriyetinden: 
Eksiltm~ye konulan i': Miiessese dahilinde yaptmlacak intaat 
ve tadilattn tahmini ke,if bedeli 19532 lirP ~n kuruttur. 
Bu ife aid tartname, evrak tunlardu: 
A - Eksiltme ,artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C F enni ve husuai ,artnam • 
D - Ketif cetveli. 
E - 5 aded plan. 
tstiyenler bu tartname ve evrak1 97 kurut bedel mukabilinde 
Miiessese Miidiriyetinden alabilirler. 
Eksiltme 13/8/936 tarihinde pertembe giinii saat 11 de vaptla
caktir. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapilacakbr. 

5 - Eksiltmeye girebilmek ic;:in isteklinin 1464 lira 96 kuru~ mu 

vakkat teminat vermesi, bundan batka ataiidaki vesikalar1 
haiz olup gostermesi laztmdtr. 

6 - . Eksiltmeye en az bir parc;:ada 15000 lirahk bina intaati yap -
• m1s olduguna dair Nafta Miidiirliiklerinden vesika almif olan· 

lar girebilir. 

7 - Teklif mektublar1 yukanda iic;:iincii maddede yaziii saatten bir 
saat evveline kadar Miiessese Miidiriyetine getirilerek Eksilt
me Komisyonu Reisligine makbuz mukabHinde verilecektir. 
Posta ile gonderilecek makbuzlarm nihayet iic;iincii maddede 

. yazth saate kadar gelmi~ olmas1 ve d1~ zarfm miihiir mumu ile 
iyice ka~ttlmt~ olmas1 laztmdir. Postada olacak gccikmeler 
kabul edilmez. · (4314) 

CUl\ffiURfVET 

Maltepe Askeri Lisesi Miidiirliigiinden: 
1 - Maltepe Askeri Lisesine girmiye istekli namzedler arasm -

da 17 agustos 936 pazartesi giinii saat dokuzda Maltepe Askeri Li
sesinde miisabaka imtihani yap1lacaktu. 

2 - Bu miisabakaya gireceklerin o giin behemehal mektebde bu
lunmalan ~artttr. Gelmedikleri takdirde miisabakaya giremiyecek
lerinden mektebe girmek hakkm1 kaybedeceklerdir. «149» (4394) 

r Sinirli ve cigerleri zay1f olanlar 
Bunalbc1 sJcaklarda rahat nefes almak ve sinirleri teskin etmek i~in 

' M Losyonunu 
kullammz. 

Cigerleri temizler. <;am agacmm biitiin ~itai tesirlerini haizdir. 
<;am losyonile banyo yapm1z, tilde giizellik verir. Kokulan tzale 

eder. Asabi zatiyetleri ge~irir. Ferahhk ve ne!l'e uyandmr. 

$i'iesi 60 kuru,tur. BUyUk eczanelerde bulunur. 

tanbul 
Kostenceden 9,000 ve Varna dan 3, 700 ve Burgazdan 300 ki ceman 

«13,000» go~menin 22 agustos 936 tarihinden itibaren azami iki ay 
zarfmda Tuzla limamna nakilleri kapah zarf usulile miinakasaya 
konulmustur. Olbaptaki mukavele ve tartnamesi dahilinde miina -
kasaya i~ttirak etmek iizere bilumum vapur idarelerinin 10 agustos 
936 tarihinde saat 14 te nakliyat bedeli muhammeni olan 50,000 li
ramn G( 7,5 nisbetinde «3,750» lira teminat ak~esile birlikte Gala
tada Deniz Ticaret Miidiirliigii binasmdaki Komisyonu mahsusta 
hulunmalan ve mukavele ve 'artnameyi anlamak iizere Fen Heyeti 
Reisligine miirac!latleri. ( 4493) 

Berlin Olimpiyatlanntn millet
ler aras1 komitesi REMING
TON RAND CO miiessesesinin 

KA RDEX 
sistemini tatbik etmi~tir. 

<;iinkii 52 milletin 300.000 azast ile i~
tirak ettigi boyle bir muazzam te~kila
tm idaresi ancak KARDEX ile kahildlr. 
TUrkiye i~in Acenta ve Depoziter: 

StONEY NOVJLL ve ~s1 Halefi 

SiD NEY NOV iLL 
Istanbul -

istanbul Vak1flar Direktorliigii ilanlari 

Oegeri Pey ak~esi 
Lira K. Lira K. 
1330 00 99 75 Arsa (115b) 

~emberlita~ta Mollafenari mahallesinde Nuruosmaniye cadde . 
sinde eski 24 yeni £2 numarah 332,5 metre murabbamdaki Mollafe -
nari camii arsasmm tamamt 15 giin miiddetle a«;Ik arthrm1ya c;1ka -
rilmt,tJr.ihalesi 17/8/936 pazartesi giinii saat 15 te Komisyonda ya
ptlacaktu. isteklilerin Mahlulat kalemine gelmeleri. ( 4380) 

I Dr. Mehmed Osman Saka 
Gogiis ve dahili hastahklar 

miitehaSSISI 
Cencvre tintversitestnden mezun. 

Cenevre Ttb FaT..-illtest ve halk 

sanatoryomu sabtk asistam 

Belediye kar,umda Sinanag-a 
daireleri. ()gleden sonra ikidea 
itibaren hasta.larmt kabul eder 

T elefon : 23565 

Goz Hekimi 

Dr. c-irvPiT ~- . T ..\N 
Cagaloglu Nuruosmaniye cad No 

30 (Cai(aloglu eczanest vanmda) 
Tel. 22566 

Bi~ki Dersleri 
Hocastz ve c;ok kolayllkla evi 

nizdc kendi kendinize kadm elbi· 
selcrinin nasll bic;ilecegini ogren
mek i.stersen iz Be§ikta§ Di.ki§ 
Yurdu direktorli ~likrli Can . 
alm Bic;ki Dersler1 ve Ylik . 
sek Bigki Kaideleri adlarmda . 
ki cne.tod kitablanm allmz. <;ok 
satle ve anlaJl~ll bir tarzda yaz1 · 
lan bu kitablarm bi.rinci cildi 2, 
ikinci cildi 2,5 lirad1r. Yalmz Be· 
sikta§ Diki§ Yurdunda sabllr. Be· 
deli gonderildiginde ta~raya der 
hal gonderilir. 

Adrcs: Be~ikta~ Dikt ~ Yurdu: 
Akaretler No. 87. Telefon 43687 

KAPALI ZARF 

EKSiLTME 
SUMER 

USULiLE 

iLANI 
BANK 

Umumi Miidiirliigiinden: 
1 - Giiniinde ihalesi yaptlamiyan Zafranbolu civarmda, Ka -

rabiikte kurulacak Demir fabrikasma aid ikametgahlarm temel
leri vahidi fiat esasile ve temelden yukart kiSlmlar toptan gotii· 
rii olarak eksiltmiye c;:tkanlmi,ttr. Tahmin edilen bedeli 
164840,59 (yi'.'Z altm1~ dort bin sekiz yiiz k~rk 59/00) liradu. 

2 - Bu i,e aid eksiltme evrak1 tunlarcJ,r: 
a) Eksiltme ~artnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Fenni ,artname 
d) Fiat cetveli, ke,if hula--' 
e) Hususi fartname 
f) Projeler 

istiyenler bu evrak1 8,25 lira mukabilinde Ankarada Ziraat 
BankasJ binasmdaki Siimer Bank Muamelat Miidiirliigiinden a

htbilirler. 
3 - Eksiltme 17 agustos 936 pazartesi gunii saat 16 da An -

karada Ziraat Bankas1 binasmda Siimer Bank merkezindeki 
Komisyonda yaptlacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacaktu. 

5 - tsteklilerin 9.493 lira muvakkat teminat vermesi lazlm
dJr. Bundan ba,ka eksiltmiye girecekler ihale giiniinden iic;: gun 
evveline kadar Bankaya bu iti ba,arabileceklerini isbat edecek 
evrak gostererek bir ehliyet vesikas1 alacak ve bu vesikay1 tek · 
lif mektublarma 25 kuru,Iuk pulla beraber leffedeceklerdir. 

Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm nihayet ihale sa · 
atinden bir saat evveline kadar gelmit ve zarfm kanuni tekilde 
kapatJlmtf bulunmas1 tartttr. 

istanbul O~iincii icra Memurlugundan: 
Mehmed tarafmdan Emniyet Sand1gma birinci derecede ipotek 

olup tamamma «3,500, lira k1ymet takdir edilen ~Ir~Ir Hac1hasap 
mahallesi Haydar sokaib eski 45 miikerrer yeni 1/55, 2/55 numarah 
sag tarah Cevdet arsast, sol taraft Sinanaga caddesi, arkas1 Siilev -
man maaarsa hanesi, cephesi Haydar cddesile mahdud diikkam bu -
lunan iki boliikten ibaret yanm kargir hane. 

Zemin kah: Diikkan, zemini 'rimento do~eli iistor kepenklidir. 2/55 
numarah k1s1m: Zemini toprak do~eli bir methal iizerinde bir apte· 
sane. zemini k1smen tahta doteli bir oda ve ittisalinde zemini malta 
do,eli bir mutfak olup buradan bahc;:eye c;:tktlmaktadu. 

Birinci kat: Arsanm meyilli olmasmdan bu kattan <;etmekuyusu 
sokagmda iki ka,ptsl vardu. 

2 miikerrer numarala ku1mm zemini karaaimen doteli bir methlll 

iizerinde bir aptesane, bir mutfak, bir komiirliik. 
2 numarah kiSim karasimen doteli bir methal iizerine iki oda, ikin· 

ci kat: 2 miikerrer numarah kiSma aid olup bir sofa iizerinde iki oda, 
bir aptesane ve ic;: i~e ge~me diger iki oday1 muhtevi olup binada 
eleklrik testsah ve bir kuyusu vardtr. 

Heyeti umumiyesi 101 M2 olup bundan 89 M2 bina kalani bah · 
c;:e olan gayrimenkul a~Jk arthrmtya vazedilmi,tir. 

12/10/936 tarihine musadif pazartesi giinii saat 14 ten 16 ya ka
dar dairede birinci arthrmas1 icra edilecektir. Arthrma bedeli k1y • 
meli muhammenenin yiizde yetmi' betini buldugu takdirde mii~te ~ 
risi iizerinde hiraktlacaktu. Aksi takdirde en son arthranm taahhii • 
dii baki kalmak iizere arthrma 15 giin miiddetle temdid edilerek 27/ 
10/936 tarihine musadif sah giinii saat 14 ten 16 ya kadar keza dai • 
remizde yapdacak ikinci a~tk arthrmasmda arthrma bedeli k1ymeti 
muhammenenin yiizde yetmit betini bulmadJgi takdirde saht 2280 
numarah kanun ahkamma tevfikan geri buakthr. Sahf pefindir, art· 
tJrmiya i'tirak etmek istiyenlerin k1ymeti muhammenenin co 7,5 nis· 
betinde pey ak'resi veya milli bir bankamn teminat mektubunu haroil 
bulunmalarl liztmdir. Haklan tapu sicillile sabit olm1yan ipotekli a· 
lacakhlarla diger alakadaranm ve irtifak hakkt sahiblerinin bu hak· 
larm1 VP. hususile faiz ve masarife dair alan iddialarmt evrakt miis ~ 
bitelerile hirlikte ilan tarihinden itibaren nihayet yirmi giin zarfmda 
birlikte dairemize bildirmeleri lizimdir. Aksi takdirde haklart tapu 
sicillile sabit olm1yanlar sall' bedelinin paylat~asmdan baric kalw 
lar. Miiterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden miitevellid Belediye rii· 
sumu ve Vak1f icaresile 20 senelik V ak1f icaresi tavizi bed eli miiza • 
yededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 26/9/ 
936 tarihinden itibaren herkesin gorebilmesi i~in dairede a~1k bu!un· 
durulacak artbrma 'artnamesile 35/645 numarah dosyaya miira • 
caatle mezkur dosyada mevcud vesaiki gorebilecekleri ilan olunur. 

(4495) 

SOMER BANK 
Istanbul ~ubesi MildilriUQUnden: 
(Miisabaka imtihanlar1na Girecek 

Olanlara Mahsus) 
1 - 10 agustos 1936 pazartesi giinii saat dokuzda Siimer Bank 

istanbul tubesinde (Galata Voyvoda caddesi) Avrupada rnii -
hendislik vesair ihhsas tahsiline gonderilmeleri ic;in yap1lacai• 
ilan olunan lise mezunlart miisabaka imthanlarmm, Banka ,u : 
besinde degil, Oniversite Fen F akiiltesinde ( ~ehzadeba~l eslc:I 
Zeyneb Hamm konagt) yaptlacagt ve binaenaleyh ayni giin ve 
saatte mezkur Fakiiltede isbati viitud eylemeleri liizumu ilaJ1 
olunur. 

2 - Bankaya memur olarak almacak lise mezunlar1 miisll • 
baka imtihan1, eskiden ilan edildigi iizere, Banka binasmda ya • 
pilacal<tJr. 
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S1hhat ve Ic;timai Mua
venet V ekaletinden: 
Bu y1l, Istanbul Fen Fakiiltelerinin F. K. T. s1mfma devam et

mek iizere, Leyli T1b Talebe Yurduna ahnacak talebenin kabul 
,artlart ~unlard1r: 

1 - Tam devreli liselerden veya lise derecesinde oldugu 
Kiiltiir Bakanhginca tasdik edilmit mekteblerden pek iyi ve iyi 
derecede mezun olmuf ve olgunluk veya bakalorya imtihamnJ 
vermi, olmas1. 

2 - tsteklilerin, 30 eylul 936 tarihine kadar, dogrudan dog · 
ruya S1hhat ve l<;timai Muavenet Vekaletine miiracaat eyleme • 
leri ve dilek!relerile birlikte &f&gldaki evrak1 tamamen gonder • 
meleri: 1 

A - Tiirkiye Cumhuriyet tebaasmdan oldugunu bildiren nii
fus hiiviyc.-t ciizdan1 ash, 

B - Mekteb •ehadetnamesinin ash, dmtihanlarml tamamen 
bitirdiH,~eri halde tehadetnameleri~i~ tasdik muamelesi, gecik
miJ1 olanlar mekteb miidiirliigiiniin, ayni zamanda mezuniyet dc
recesini de gosteren fotografh ve resmi miihiirlii bir vesikasmt 
gondereceklerdir.» 

C - Okuduklart mekteblerden ahnmtf hiisniihal varakas1, 
D - Miitehass•slar• tam bir hastane heyetinden, bastlmtt or

negine uygun ve iistiinde tasdikli fotograf1 bulunan bir s1hhat 
raporu, <<Bu rapor hastane battabiblikleri tarafmdan zarflaua • 
rak iistii .miihiirlenecek ve istekli tarafmdan miihiirlii zarf halin
de olarak gonderilecektir.» 

ltbu muayeneler Ankara, S1vas, Erzurum, Diyarbekir, Hay · 
darpa11a Numune hastaneleri, Istanbul ~ocuk hastanesi, lzmir, 

•u•urxa. Konya, Adana, Samsun memleket hastanelerinde yap1lacak 
bunlarda muayene olunmak i<;in bu hastanelerin bulundugu vi • 
layetlerin S1hhat ve t!rtimai Muavenet Miidiirliiklerine istektiler 
bizzat miiracaat edeceklerdir. 

E - Urnegi ataiida gosterilen noterlik!re tasdikli bir taah -
hiid aenedi, «Bu sened istekli tarafmdan aynen tanzim ve im.za 
edilecek ve alb omeginde goriildiigii Ve!rhile kefili tar.,fmdan 
keza aynen ve tamamen yaz1larak imzalanacakhr.» 
F- 4,5 X 6 boyunda ii!; tane fotograf. 
3 - Ya,Iart yirmi ikiyi ge!rkin bulunanlar ve Yurdda okuma

ga ileride mecburi hizmetlerini yapmaga engel olacak bir has • 
t i• vc ar1zast olanlar kabul edilmezler. 

4 - 1steklilerin gonderdigi dilek!re ve veaikalartn Vekalet~e 
ahndtgt adrealerine bildiritecegi gibi evraklarma gore kabul .!· 

dilip edilmedikleri de gene adreslerine ayr1ca bildirilecektir. 

Taahhiid Senedi Ornegi 
Leyli T1b Talebe Yurduna kabul edilerek her hangi bir T1b 

Fakiilteainden tabib olarak ~tkttg1mda 2,000 sayth kanun mu • 
cibince, Yurdda ge~irdigim zaman1n «tatiller de dahih> ii~te ikisi 
kadar bir miiddetle S1hhat ve t!rtimai Muavenet Vekaletinin Iii· 
zum gorecegi mahallerde hizmet ifasm1 kabul etmedigim veya 
kabul edip te i,hu muayyen miiddeti bitirmeden hizmeti terk~y· 
ledigim takdirde Yurdda benim i!rin sarfolunan paramn iki kn
hm odemegi ve tJb tahsilini terkettigim veya sthhl sebebler dt • 
ftnda Fakiilteden daimi olarak !;IkarJldtgtm veyahud Yurdda 
bir seneden az bir miiddet kalarak terkeyledigim takdirde benim 
i!rin tlarfedilmit olan parayt tamamen odemegi ve bu taahhiid 
senedi mucibince benden istenilebilecek para i!rin, odemek mecbu
riyetinde oldugum tarihten itibaren %9 faiz yiiriitiilmesini ve 2,000 
&~Lydt kanunun diger cezai hiikiimlerinin de hakk1mda tatbikini 
kabul ve taahhiid eylerim. 

Sarih ikametgah Adresi 
YukarJda adres ve hiiviyeti yaz1h olan ..................... tn 

taahhiidname mucibince faizile birlikte odemek mecburiyetinde 
bulundugu her ders y1h i!;in ii~ yiiz: lira olmak iizere biitiin tah -
ail miiddeti i~in ceman 1,800 liraya kadar paray1 borcJu ........ . 
ile birlikte miiteselsil kefil ve miisterek miiteaelsil borclu s1fati1e 
odiyecegim. . (4478) 

Kefilin Adresi: 

lstanbul S1hhi Miiesseseler Artbrma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Miiteahhidin kanuni miiddeti i!rinde muvakkat garantisini kat'i 
taranti miktarma ~tkarmamasma ve mukaveleyi yapmamasma bi • 
ttaeu ihalesi feshedilen Haydarpaf& Niimune hastanesinin azt 50000 
Soiu 75000 kilo siitii yeniden kapah zarf usulile eksiltmiye konul • 
tbu,tur. 

1 - Ekailtme 12/8/936 giinii saat 15 te Cagaloglunda S1hhat ve 
lstimai Muavenet Miidiirliigii binasmda kurulu Komisyonda yapda
takhr. 

2 - Siitiin beher kilosuna 11 kurut fiat tahmin edilmittir. 
l - Muvakkat garanti 618lira 75 kuruttur. 
4 - lstekliler tartnameyi hergiin parastz olarak Komisyondan 

lllabiJirler. 

5 - lstekliler cari seneye aid Ticaret Odaat vesikasile 2490 aa • 
lrth kanunda yaz1h belgeler ve ife yeter muvakkat garanti makbuz 
"eya banka mektublarile teklif mektublartnl eksiltme saatinden bir 
~ evvel Komiayonda vermeleri. (4282) 

!!kil~.!!!}~e~.nan 
'Ve di• agrllar1ndan koruyacak en 

lsmine dikkat buyurulmasJ 

Operator 

Sadi Rasim Konuk 
Kadtn hastahklan ve dogum miitehass1s1 

Kad1koy, Moda caddesi Muhurdar 
tramvay dur&#l 209 
Telefon: 60410 

Karacabey icra memurlugundan: 
A~1k arthrma lie paraya ~evrilecek 

gayrimenkuiUn ne oldugu: «;elpe§ ~ift -
liiinden miiirez tar]a. 

Gayritnenkuliin bulundugu mevki, 
mahallesi, sokagt, numaras1: fsmetpa§a 
KiiyiinUn «;clpe§ mcvkiinde, dogusu Le
hibe, bahst halen Azize, kuzeyi Kara -
dere, giineyi yol ile !,;evrili ve bilmesa· 
ha 277,535 metro murabbat. 

Takdir olunan k•ymet: Beher metro 
murabbat 60 para muhammen k~ymetli. 

Arttumanm yapdacaiJ yer, giin, sa
at: 10 eyiUI 936 per~embe giini.i saat 
14 ten 16 ya kadar Karacabey icra me -
murlugu odasmda. 

1 - t§bu gayrimenkultin arttJrma 
~artnamesi 20/8/936 tarihinden itibaren 
79 numara ile Karacabey icra dairesi • 
nin muayyen numar:lsmda herkesin gii
rebilmesi i~,;in a!,;IktJr. ilanda yaz1h o • 
lanlardan fazla malumat almak istiyen
ler, i§bu §artnameye ve 934/79 dosya 
numarasile memuriyetimize miiracaat 
elmelidirler. 

2 - Arthrmaya i§tirak i!,;in yukar1da 
yazdx k•ymetin % 7,5 nisbetinde pey 
veya milli bir bankanm teminat mek • 
tubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - tpotek sahibi alacakhlarla di • 
ger alakadarlarm ve irtifak hakkt sa • 
hiblerinin gayrimenkul Uzerindeki hak
larm• hususile faiz ve masrafa dair o • 
Inn iddialarmx i§bu ilan tarihinden iti
baren yirmi gUn i!,;inde evrakt mi.isbite
lerile birlikte memuriyetimize bildir -
meleri icab eder. Aksi halde haklart ta
pu sicillile sabit olmachk~a sab§ bede ~ 
linin payla§masmdan haric kahrlar. 

4 - Giisterilen gtinde arthrmaya i§· 
tirak edenler arttuma §artnamesini o-
1..-umu§ ve Iiizumlu malumat almi§ ve 
bunlart tamamen kabul ctmi§ ad ve iti
bar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda ga:rri -
menkul i.i!; defa bagrddtktan sonra en 
!;Ok artbrana iha]e edilir. Ancak arthr· 
ma bedeli muhammen k1ymetin yiizde 
yetmi!} be§ini bulmaz veya sab§ istiye
nin alacagma riicharu olan diger ala • 
cakhlar bulunup ta bedel bunlarm o 
gayrimenkulle temin edilmi§ alacakla
rmm mecmuundan fazlaya !;Ikmazsa en 
c;ok artbrarun taahhiidli baki . lmak 
iizcre arthrma on be§ &iin daha temdid 
ve on be§inci giinU ayni saatte yapda· 
cak arttumada, bedeli sah§ istiyenin a• 
lnca~na riicham olan diger alacakhla
rm o gayrimenkulle temin edilmi§ ala
caklan mecmuundan fazlaya !;Ikmak 
§artile, en -;ok arthrana ihale edilir. 
Boyle bir bedel elde edilmezse ihale 
yapilamaz. Ve satt§ talebi di.i§er. 

6 - Gayrimenku] kendisine ihale o· 
lunan kimse derhal veya verilen miih • 
let ic;inde paray:J vermezse ihale karan 
fasholunarak kendisinden evvel en ytik
sek teklifte bulunan kimse arzctmi§ o]
dugu bedelle almaga razt olursa ona, 
raz1 olmaz veya bulunmazsa hemen on 
be§ giin miiddetle arthrmaya !;Ikariiip 
en ~ok arthrana ihale edilir. l:ki ibale 
arasmdaki fark ve gec;en giinler i!;in 
% 5 ten hesab olunacak faiz ve diger 
zararlar ayr1ca hiikme hacet kalmakst· 
zm memuriyetimizce ahctdan tahsil o· 
lunur. Madde (133) 

Mezkur gayritnenkut yukanda giiste· 
rilen 10/9/936 tarihinde Karacabey ic:ra 
memurlugu odastnda i§bu ilan ve giis • 
terilen arttuma §artnamesi dairesinde 
satxlacag1 ilan olunUl'. (24881) 

~-· Doktor - Operator 

FERIDUN ~EVKET EYRENSEL 
Haydarpa,a Nnmune haatane1i ope· 
ratorii Beyoglu, istiklal caddesi No. 
184 Karlman yantnda Tel. 44551 

Bah~e Mimar1• 
Mevlud Baysal 

Park1ann, an1t, meydan, ~ocuk 
ve kii§k bah~elerinin en modern 
usullerle tarh _ve taksimabnt, plan· 
lanmn ihzaruu ve araziye tatbika· 
b.ru deruhde ve taahh{ld eder. 

Miiessesat ve hususi bah~elerin 
daimt nezaretini kabul eder. 
c;i!,;ek, sebze tohumlan, fide ve 

fidanlart; sUs, meyva agac ve agac· 
cxklan; salon ~i~ekleri bah!;e alit 
ve edevatJ ve ehliyetU bah!;tvanlar 
giinderir. 

Katalogu elli kuru§tur. 
lstanbul dordiincli Vaktf han. 

dordiincli kat No. 18. Telefon 22537 

---•operator ' 

RIZA UNVER 
DoAum ve kadJn hastahklarr 

mlltehaSSISI 
Ca~alo~lu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yapt 
T elefon ~ 22683 d 

Tiirkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasindan: 

Bankamiztn Mersin ~ubesi i!rin Mersinde satm almmits olan 
arsa iizerinde yaphr1lacak tube binasmm in~asm1 Banka muva
fik gorecegi teklif sahibine ihalede muhtar olmak iizere miina • 
kasaya koymuftur. Evvelce ilan edilmif oldugu ve~hile miina -
kasaya girmek istiyenlerin Ankarada Umum Miidiirliige ve Is · 
tan bul, fzmir, Samsun ve Merain fubelerimize miiracaatle laz1m 
gelen izahat ve evrakla planlarJ alarak teklif mektublarmt 20 a
gustos 936 tarihine kadar Umum Miidiirliigiimiize gondermele · 
rini dileriz. ( 4505) 

Me~hur T rakya Saray 
Balc;1k pan.ayu1 

Saray Belediye Reisliginden: 
Her sene agustosun otuz birinci giinii a!rJlarak bir hafta devam 

eden Trakya Saray methur Bal!;Ik hayvan ve emteai tiiccariye 9a • 
nayltl bu sene de a2ustosun otuz birinci giinii a!rilarak bir ha.fta 
devam edecektir. 

Panay1r mahallinde mevcud diikkanlar sthhi ve iizerleri kiremid
le ortiilii olup tiiccarlarJn her tiirlii mal te,hirine miisaiddir. 

Panay1ra gelecek eanaf, tiiccar ve ahalinin her tiirlii ihtiyac ve ~s
tirahatleri Belediyece evvelden temin edilmi, oldugu ilin olunur. 

(4474) 

TURK HAVA KURUMU 

·sOY OK PlYANGOSU 
$imdiye kadar binlerce ki~iyi zengin etmittir. 

4 iincii kefide 11 Agustos 936 dadu 

lliiviik ikramiye 3 5. 0 0 0 lirad1r 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) lirahk bir miikafat vard1r ... 

ist. Posta T. T. Ba,miidiirliigiinden: 
ldare vesaiti nakliyesinden olan 294, 213 ve 218 No.h ii!; poda 

kamyon~tinden ikisinin tamir ve birinin karoserisinin yeniden ima
li i~i a!rtk eksiltmiye konulmuttur. Eksiltme 17/8/936 pazartesi gii. 

nii saat 15 te Galatasarayda Istanbul Posta T. T. Ba,miidiirliigii Ahm, 
SatJm Komisyonunda yap1lacakhr. Muhammen bedeli lOlO 'Iira, mu
vakkat teminat 75 lira 75 kuru,tur. lsteklilerin ~artnamesini gormek 
ve muvakkat teminatlarini eksiltme giiniinden evvel yatJrmak iizere 
hergi.in Ba,miidiirliik Yaz1 lfleri Kalemine miiracaatleri. ( 4376) 

Lapsekinin Me~hur c;ardak Panaytn 
22/8/936 tarihindc a~:1lacak (3) giin hayvan (4.) giin emtea ah~veri~i olmak 

iizere (7) giin devam edecektir. 

Bu miinascbetle: 26/8/936 tarihinde Tiirkiyenin namdar pehlivanlarmm 
i§tirakile Ba~a (80) lira ba§ altma (40) lira ortaya (20) lira kii~tik ortaya (10) 
lira destelere (100) lira miikiHath biiyiik pehlivan kiire§leri yapilacait ve bu 
panayua gelecek ahc1 sahct ve giiriicUlerin memnuncn donecekleri ilan 
olunur. 

KUMBARA 

PUJ 
"VIENU~· 

Hepsi birbinne benzer 
Bi.itiin dudak boyalar1, birbirine ben· 

znler. Fakaf birinden alman netice 

otekine uymaz. Bunu, siz de kolayca 
tecriibe edebilir iniz. Bir tiip VENUS 
RUJU abruz, onra rastgele herhan&i 
markada, ba ka bir rujla bunu muka • 
yese ediniz. Goreccksiniz ki VENUS 
RUJU, dudaklarm1zda, orada kentli 
rengi gibi sabit duracaktu. Oteki ruj 
ise dudaklarm1zm dokundugu yerlerde, 
kendisinden hirer par~a iz buakarak, 
S'lluk ve silik bir leke haline gelecektir. 
l§te, VENUS RUJLARININ bu kadar 
ragbet giirmesindeki sebeb, onun bu 
hususiyetidir. 

Deposu: Nureddin Evliya Zade Kim· 
yevi Ecza, alat ve Itriyat Ticarethan 
istanbul. 1Jah~ekapt. 

Selimlye Askeri Sahnalma 
Komisyonu 1lanlar1 

1 - Tum birliklerinin sene • 
lik ihtiyacJ i!rin 22/7/936 ~ar • 
tamba gunu ihalesi yaptlan 
140,000 kilo SJgir etine verilen 
fiahro 1st. K. dan gelen 30/7/936 
gun ve 26107 aayi11 yaz1dan gali 
goriildiigii anla,IImtf oldugu ci
hetle tekrar 14/8/936 cuma gii • 

nii saat 15 te pazarhkla ahnacak
hr. 

2 - S1gir etinin tahmin be • 
deli 49840 liradu. % 7,5 temi
nat ak!resi 3738 lirad1r. 

3 - S1g1r etinin teminab nlU" 
vakkate ak~esi miinakasa saatin· 
den bir aaat evvel Tiim Muha -
sebesi vezne~ine yatmlmtf ol • 
mas1 lazimdir. 

4 - Bu eksiltmiye ittirak e
decek olanlarm resmi vesaik ib • 
raz etmeleri metruttur. Aksi tak· 
dirde miinakaaaya iftirak ede • 
mezler. 

5 - $artname hergun Ko -
misyondan goriilebilir. (4424) 

Satahk Laboratuar 
Galatada Voyvoda caddesinde bulunan 

85 • 87 numarah 40 senelik l>rof. Ce • 

lfllyan kimya laborafuarx biiti.in te~ek • 

kiilatile sahhkhr. Bu hususta gorii!imek 

iiTere her zat 10 giin zarfmda pazardan 

maada her giin saat 10 - 12 ve H . 16 ya 

kadar laboratuara gelip giirii~ebilir. 
Laboratuar telefon No. 41539 

0 

B'IRE, 
1000 

TARLADIR 

. ,., 
.,. .. - .. 

, .. -. ~- .. 
... ... ~,., .. 

. ~~~ ~ ... 
__ ,. ..... '~ -



KELV NATO 
Tecridi ba,ka markalardan °/0 

28 iistiin oldugundan az cereyan 
sarfeder, ~ok buz yapar 

Veresiye sab§: SAHiBiNiN SESi Beyoglu istiklal Cad. No. 302 
ANKARA 
izMiR 
ADANA: 

- Vehbi Koc ticaret evi 
- A. Vetter ticarethanesi 
- ~- R1za i§c;en ticaret evi 

KONYA 
KAYSERi 
ANTEP 

- A. Mucip Dolen 
- lsmail ve ogullar1 Cmgllh 
- Naci ve H. Ahmed Dai: karde~ler 

Sevgili zevcim ve iki !;O · 
cugumun babas1 Nihad, 
bir mtiddettenberi ben -
den sogumaga ve geceleri dt§ar1da ge· 
~irmege ba§ladL Evde kaldl~ geceler 
bile, bana kar 1 bigane ve adeta dargw 
gibi duruyor. Nihayet, bir ak§am, di • 
ger bir zevc:esi oldugundan bahsedin ;e 
kalbim btisbiitiin kmlacak sandun. Er· cildin unsuru pembe rengtndeki Toka
tesi sabah hem§irem bana ziyarete geldi Ion kreminde Biocel tabir edilen cildi 
ve ona biitiin olam, !;ektigim IShrablarJ besliyen ve gen~;lc§tiren ktymettar bir 
an1attrm. 0, bana pek muhik bir nasihat· cevher vardu. Her be§erede bulunan bu 
te bulundu: •Annelik hayatl ve ev i§:e- Biocel cevheri kayboldugu vakit cild
ri, yiiziinii !;irkinle§tirdi. Bi!;bir erkek, de buru§ukluklar zullur eder. Fakat tek
evde yorgun ve huru§uk yiizlii bir kadm rar verilince buru§ukluklar zail olur. 
giirmek sevmez. Sakm cesaretini ktrma- Gene hayvanlardan istihsal edilen bu 
yasm, !rlinkii ben, yiiziindeki buru§Uk· Bioeel cevheri Viyana Universitesi pro
Iuklan seri ve emin bir Surette izale ve fesiirii Doktor K. Stejskal usu1ii daire
taze, yuiDU§ak ve gencle§mi§ bir cild t~- sinde pembe rengindeki Tokalon kremi· 
min edecek bir usul bilirim, dedi ve nin terkibinde mevcud
her al§BD1 yatmazdan evvel pembe ren- dur. Her ak§am yatmaz· 
gindeki Tokalon kremini kullanmatru dan evvel kullamldtkta 
tavsiye etti•. Hemen tecriibe ettim. Dcr- az zaman zarfmda bii
bal cildimin iizerindeki miismir tesirc ttin buru§ukluklardan 
§B§trm. Birka!r hafta zarfmda biitiin bu- kurtulur. Solmu§, ih -
ru§Ukluklarrm zail oldu. Ve bir gene klZ tiyarlBD11§ bir cil . 
yiiziiniin manzarasm1 aldrm. !}imdi, zev- di gencle§tirir. Ve laa
cirn, beni evvelkinden daba fazla se - kal 10, 20 ya§ daha kii
viyor ve artJk evden !rtknuyor. !}imdi !riik gosterir. 

aliye_ Vekiletinden: 
1 - Eksiltmiye kQnulan it : lstanbulda Dolmabah~ede Maliye 

Evrakt Matbua ambartndan 31/5/937 tarihine kadar Istanbul Paket 
postanesine gonderilecek evralo matbua paketlerinin nakliyesi. 

2 - thale, a!rtk eksiltme suretile yaptlacaktu. 
3 - Tahmin edilen nakliyesi dort yiiz liradtr. 
4 - Eksiltme 18/8/936 salt giinii saat 15 te Vekalet Levaztm Mii

diirliigiindeki Eksiltme Komisyonunda yaptlacakttr. 
5 - Muvakkat teminat otuz lira olu~ Merkez Muhasebeciligi 

veznesine tealim edilerek ahnacak makbttz ile birlikte Komisyona 
miiracaat olunacakttr. 

6 - ~artnamesi Levaztm Miidiirliigiinde ve istanbulda Dolma -
bah!;ede Maliye Veki.leti Evrakt Matbua Aml?armda gorulebilir. 

(4318) 

SAM SUN 
BURSA 

- C. Celal Ozlii - S. Kemal Sezen KONYA EREGLiSi 
DiYARBEKtR 
MER SiN 

-Mustafa Erkek 
- Mehmed Huzmen - Celal AYYJ.ldlz 
- ismet Agartan - Ahmed Yiiksel - Jorj Satel 
- H. V eli karde~ler ve ~s1. TASKOPRti - TUr.kmenoglu karde~ler 

·~~~~~~~~ ... 111!!1 ... ~1-11 A~ karnma bir kahve ka§tgi almchl:ta 
S I H H t BAlSAM iN KREMi K A a 1 z L 1 G 1 D E F E D E R 

N ,.,, 

GUlELL/6/N 
SIRRI 

Esmer, sar~m, kumral her tene 
tevafuk eden giizel1ik kremleridir. 
S1hhi usuller1e hazuland1~ndan 
cildi besler ve bozmaz. ~il, leke, 
sivilce ve buru§ukluklan kamilen 
giderir. 

4 §Cki1de takdim edilir: 
1-Krem Balsamin yagll gece 

i!rin pembe renkli 
2- Krem Balsamin yagsJZ giin

diiz i!;in beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acJbadem 

gece i~in 
4- Krem Balsamin ac1badem 

giindtiz i~in 
Kibar mahfillerin takdir ile ltul· 

landJklan yegline silihl krem1erdir. 
iNGiLiz KANZUK ECZANESi 

Beyoglu - istanbul 

Hafiflik- Rahathl( -· . , J. R o u I 1 II kol'llf8rlnd• 
.,},~_-(Chino). olzl lncltobllocok no, 
~. ballna "' de hiQblr t•zylk yok~, 

tur. Bu korteler. vOcudunuzuf 
llkMikttz•n tenetObOnQzll lf\•t 

\ ?1calllrto gl.oOnDzO kuvvltlllldlrlr. 

Ftyat• 1 25 llrodon ltlboran. 

Saf1' Jarf ~aJn1z I 

)ITANIUL, hr•glu 
TGnot moydono 12 No.lu . 

M~lllft'H2t zlyer•t edlnlz VIJ'I 
12lllo.lll torlfomlzt lotoytntr. 

Fiyott.,,mlldo bDyDk ttnrlllt. 

Sahtb ve Ba~muharrtrt: Yunua Nadi 
Umumi ne§rtyatl tctare ecten Yae~ i~lert 

Mildiiril: Hikmet Miinil 

Halt tasftyecte Matbaamhk ve Ne§rfyat 

Turk Anontm ~trkett 

Yemeklerden birer saat sonra aluur
sa HAZIMSIZLIGI, mide ek§ilik ve 
yanmalarun giderir. Ag1zdaki tats1zllk 
ve kokuyu izale eder. HOROS markah 
ambalajma dikkat. 

Deposu: Mazon ve Botton ecza depo· 
su, Yenipostane arkas1 A§ir Ef. Sok. 
No. 47. 

.--TiFOBiL 
Dr. lhsan Sami 

Tifo ve paratifo hastallklanna tu
tulmamak i~in ajp.zdan allnan tifo 
haplandtr. Hi~ rahats1zllk vermez. 

• Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

Dr. A. KATJEL 
(A. K U T I E L) 

Karakoy, Top~ular caddesi No. 33 

BAUKLI RUM HASTANESi 
iDARE HEYETiNDEN ; 

Hastanemize Iazrm olan: 

15 bin kilo arpa ve yulaf samaru a!rtk 
eksiltme ile satm almacagmdan eksilt

miye i§tirak etmck istiycnlerin Gala • 

tada Biiyiikbahkh hanmda 69 numara

IJ dairede eksiltmesi icra edilecegi 11/ 
8/936 sah giinii iig1eye kadar %10 pey 
ak!;esile beraber eksiltme §artlanm og· 

renmek iizcre gelmelcri. 

ist. Posta T. T. Ba,miidiirliigiinden: 
327 metre murabbat olan Istanbul Telgraf Merkezi Muhabere sa• 

lonunun ii~ milimetre linolyom ile tefriti B!rtk eksiltmiye konulmut· 
tur. Eksiltme 17/8/ 36 pazartesi giinii saat 14 te Galatasarayda Is
tanbul Posta T. T. Batmiidiirliigii Ahm Sabm Komisyonunda ya • 
ptlacakhr. Muhammen bedel 750 lira, muvak,tat teminat 56 lira 25 
kurutlur. lsteklilerin tartnameyi gormek ve muvakkat teminatla .. 
rm1 eksiltme giiniinden evve] yabrmak iizere hergiin Batmiidiirliik 
Y azt t,leri kalemine miiracaatleri. ( 4377)' 

Bagl&l'ln Midiyo hastahg1na kart• 
Istanbul, c;emberlita~: Etem Pertev ve (terikl 

PERTEV MUST AHZARATI F ABRiKASI 
Zirai Miistahzarabndan 

PERONOSPiT ''B 
'' I 

. ., 

El'an baglarda bii -
yiik zararlar yapmak
ta olan Peronosportis, 
Pas veya Mildiyu de

nilen hastahga kar~1 

PERONOSPiT c B " 
kat'i tesiri haizdir. 

Baglarda zorluklarla 
ve crok zahmet ve mas· 
rafla yap1lagelmekte 
olan adi; giizta§lamaya 
ve sair pahah haz1r i
laclara nazaran PE -
RONOSPiT cB~ terki· 
binin hikemi ve kim • 
yev1 hususiyeti itiba • 
rile asmanm dal, yap· 

rak, salkun ve her taraftm daha iyi sarar, yapl§ll. Tatbikt gayet kolay ve 

gabuk, en ucuz ve ikhsadi olarak bag1 ve mahsulii kurtartcl bir ilacdtr. 

Miicsseseden tahriren tafsilat taleb ediniz. 
Depoziterleri: Karakoyde Karakiiy eczanesi, Per~embepazarmda: Tiirld • 

ye tohum magazast, Ketencilerde Ugur bakkaliyesi: Servet 

aliye Vekiletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan it : On bin metre kanavi~e. 
2 - ihale, a!rtk eksiltme auretile yapllacakbr. 
3 - Tahmin edilen bedeli bin bet yiiz elli liradtr. 
4 - Eksiltme 17/8/936 pazartesi giinii aaat 15 te Veki.let Le"lf-' 

ztm Miidiirliigiindeki Eksiltme Komisyonunda yapllacakur. 
5 - Muvakkat teminat: 116 yiiz on alh lira yirmi bet kuruf oh.tf 

Merkez Muhasebeciligi veznesine teslim edilerek ahnac"11 

makbuzla birlikte Komisyona miiracaat olunacakhr. 
6 - ~artnamesi Levaztm Miidiirliigiinde ve Jstanbulda DolrnS • 

bahc;ede ~aliye Veki.leti Evrakl Mat~ua Ambarmda goriil1) 
~~ j~ 


