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Biitiin di.inyaya 
Mal olmus soz: 

' 
Turk gibi kuvvetli! 
J'i::)) erlin Olimpiyad miisabakalann
lg) dan nihayet ylizii ak ~1khk: 

Turk pehlivam Y a§ar kendi st
ntf~nda diinya §ampiyonlugunu kazana
rak butlin dlinyaya mal olmu§ (TUrk gi
bi kuvvetli) sozUnU bir daha hakikat ktl
lnaga muvaffak oldu, ve bu muvaffaki
Yetile bize oteki sahalardaki actlanmtZI 
ltnutturdu. Bi.itiin Ti.irk kalblerinin min
llettarane §iikram bugun hep pehlivan 
,y 8§ann bulundugu Berline ve Berlinde 
Pehlivan Y a§ann §ahsJ iizerine aktyor. 

Bu mi.inasebetle ~ec;ende yazdigtmlz 
lnevzua tekrar geliyoruz: Arada diger 
tnUsabaka §ubelerinde ve bilhassa futbol· 
daki muvaffakiyetsizligimiz iizerine mem· 
lekette: 

- N e diye bOyle takimlarla diinya 
lnac;lanna i§tirak ediyoruz;. 
, Diye ~iddetli ve act tenkidler i~ittik te 
daha ziyade onun i~in o mevzua bir da
ha avdeti pek laz1m addetmekte bulunu
~oruz. Nasreddin Hocanm hikayesini bir 
daha hatJrlatmak fazla degildir: Banyo 
it;in girdigi derede bogulmak tehlikesi ge
~iren Hoca: 

- Yiizmeyi iyice ogrenmeden bir da
ha suya girmem, 

Demi§. Sanki suya girmeden yiizme 
ogrenilirmi~ gibi I Bu bir hakikattir ki 
cliinya ma<;lanna geni§ mikyasta i§tirake, 
gozpekligile karar vermeden, bunun i~in 
de o madara girmege laytk olacak vec;
hile haz~rhk ekzersisleri yapmadan beden 
terbiyesinin hi<;bir faslmda alemle boy 
olc;ii~ecek bir seviyeye yiikselraekligimiz 
irnkam yoktur. Bizim hamhk ekzersisleri 
cledigimiz ~eyse butlin bir spor aleminin 
her §ubesinde bi.iti.in gencligimizce alabil· 
di~ine c;ah§tlmaktan ibarettir. Milli ve 
~e:Ynelmilel sporlara i~tirak etmekligimiz 
J~in memleketin her tarafmda adamak1lh 
anziin edilmi spor §Ubelerinin c;ok biiyiik 

bir faaliyetle c;ah§masma ihtiyac varchr. 
bevletin bu c;ok ehemmiyetli ve hatta 
hayati i§e miiteveccih alakasmm daha 
biiyiik bir ciddiyetle tecelli ettigini gar· 
lnek isteriz. 
• Dogrusunu soylemek Hiz1m gelirse spor 
l~lerimiz son senelerde bir hayli ilerilemi§ 
ohnasma ragmen bir tiirlii yoluna da gi
ternemi§tir. Eskisine nisbetle memlekette 
genclik ktyas olunamtyacak kadar «<ok 
6Porla ugra§tyor, yahud ugra§Jyor gorii
hiiyor. Mahalle aralanndaki sokaklarm 
d?r uzun geni§liginde futbol oymyacag1z 
dJye ynbnan !fOcuklann hali bile ibretle 
terna~a olunacak manzaradtr. Fa kat her 
hareket esasen iyi olmakla beraber insan 
~ec;mesine mahsus sokaklarm futbol sa-

alan olmad1gt malumdur. Memlekette 
~0hlan sporculugumuz biraz bu mahalle 
~as1_ oyuncularmm vaziyetini haurlauyor. 

am gencligi kaphyan ve adeta giderek 
rnemlekete sirayet etmege ba§hyan spor 
berak1 icab1 ve~hile tanzim olunamamt§ 
b 1.Jlunuyor. Spo.r te§kilatJnm ve her tiirlii 
eden terbiyesi faaliyetlerinin bi.itun 

ke~[eket ic;in pek iyi olarak tensikine 
cl at '. bir liizum vard1r, ve i§te §imdiki hal
e htzde -hie; olmazsa her yerde- usuliine 

(uvaftk olarak teessus etmemi§ olan key
I.Yet budur. 

. Nic;in mas1 gelince en mukemmel bir 
(tlli taklrn te§kilinden hala aciz vaziyet
te hulunijyoruz? Cunkii boyle bir tak1m 
~~ki! edecegimiz zaman Se!firn sahamtz 

ht ayet nihayet yirmi otuz ki§inin dar c;er
!:.:vesine inhisar etmektedir. Demek ki 
b~jzde en ileri spar §Ubemiz olan futbol 
v1 e henuz memleket olc;iisiinde ilerilemi§ 
J e &eni§lemi~ olmaktan uzak bulunuyor. 
§te noksan taranmtz. 

d Ba~tmJz S1blmca Berlinde bile imda
d~1~a ~ehl_iv~nliglmlz yeti§ti. Eger o~e· 

suvarilenmJz de umdugumuz vec;ht!e 
~ene kendilerini gosterebilirlerse bu defa 
t a.. diinya musabakalarma daha ziyade 
b~llhi cw'anelerimizle kan~mt§ oldugumuz 
l~t cla® sabit olmu§ bulunacakttr. Ma· 
li•~clur ki Tiirkiin pehlivanhgt ve ci.iodi
~~1 tari~i bir §ohreti haizdir. Pehlivanh
l"a.k{'!n~ usullerine ve suvariligin asri te
ktJcltlenne ragmen bu i§lerde hala atavik 
Yo retlerimizin kemaline malik bulunu
]1., t Ve on a istinaden kendimizi gosterebi-

"'OI'J.lz. 

~e lialbuki beden terbiyesini alakadar e• 
tab sporlann kaffesinde i§in bilgisile be
~ib·e~ kuvvet ve mukavemet esasttr. Tiirk 
ha.~ Uvvetli diisturunu y~lmz bir iki sa-

a clegil, her sahada ve daima hakikat 
YUNUS NADI 

[ArkasJ Sa, S sii.tun 3 tel 

Telefon: Ba,muharr!r ve evl: 22366 l'ahrtr heyet1: 24298 tdare ve matbaa IDSm1le Ma.tbaaclhk ve Ne§I'lya.t Sirketl24299. 24290 
~ ----- -·----

Bayraiimiz .bugiin ~eref 
diregine ~ekilecektir 

·T r ak y a - ll_l~a -n e Vr a I a-1-1-
bu.gun sona erdi 

12 agustosta biiyilk b_ir ge~id 
resmi yap1lacak Diinkii Norvec • italya futbol ma~Inl italya 

2 •. 1, fakat gii~liikle kazand1 
Bisiklet miisab~kalar1nda 10 yelkende 11 inci olduk 

KirmiZJ kuvvetler ta'nu' derelere yar1bellerine 
'kadar girerek miithi, hiicumlarla Ma vileri maghib 
ettiler. Mare~l F evzi <;akmak ve General Kaz1m 
Ozalp neticeden memnun kaldiklarmi soylediler 

Olimpiyad "b irincilerine yap!lan yukartda gordii.!jiinilz merasim yann Y~ara da ya pzlacakttr. Ortadakl yii.ksek yerde, dunya 
smlcla atlanta §ampiyom£ Amerikalt Vidovs'un bulundugu yerde, " ba~mda defne daltndan bir ta9 oldugu halde Ya§ar 

duracak ve milli mru]zmzzz yiiz bin ki§i ayakta dinliyecektir. · 

Berlin I 0 (Sureti mahsusada Olimpi- dolduranlan hayran bnakan bir oyun oy-
yadlara gonderdigimiz arkada~1m1zdan namaga basladilar. Bununla beraber 
telefonla) -- Ciire~~imiz y a§ arm kazan- Ba~bakan y a,ari ftalyanlar 15 inci dakikada giizel bir gol 
d1g1 §ampiyonluk miinasebetile biiyiik tebrik etti yapt1lar ve I • 0 galib vaziyete gec;tiler. 
stadda yap1lacak olan bayrak merasimi Bundan sonra 1talyanlarm bilhassa sol-
yarma (bugiin) tehir edilmi~tir. istanbul 10 (A.A.) - Ba§bakan dan hiicum ettilderi goriildii. Devre so-

ltalya: 2 • Norve~: 1 ismet inonii kendi kategorisinde nuna kadar Norvec; kalesi birkac; mi.ihim 
Bir haftadanberi diinya atletterlnin dliqya ~ampiyonu olan k1ymetli gii- tehlike atlattJ ve devre I - 0 Norvec;in 

ko~tuklan, atladiklan biiyiik stadda 0 · re§<;imiz Ya§ara §U tebrik telgrafml aleyhine neticelendi. 
limpiyad futbol turnuvasmm domi final <;ekmi§tir: · I·k. · d · 'lk · · d k"k d . . · ·· ·· d • m-et evrenm 1 ytrmt a 1 asm a 
mu .. s b k 1 1 00 bm sey1rC1 onun e oy- Berlin 01impiya{lmda .Y A<:< A R b a a as '~ her iki tara£ hakim ir oyun tutturamadi-
nandl. . .

1 
N Sevgilcrle ~ seni candan tebrik ede - Jar ve mutekabil hiicumlarda bulundular. 

Kar§tla§an tak1mlar I_talya_ 1 e or - rim. Bundan sonra bir ara!tk Norvec;li sagic; 
vec;ti; Macar da hakemhk edly~rdu. lsmet !nonii 

Ma«<m ba§lamasile Norvec;hler, stad1 [Arkast Sa. 6 sii.tun 4 te] 
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MADRiD TEHLiKED£ Atatiirk 

~imalden ve cenubdan yii~yen 
iki asi kolu birlesti · 

' 

Burgoda General Kabanellas hiikumetinin ilam 

Londra 10 (Hususi.) - Gece get; vakit alrnan haber· 
lere gore, muhtelif istikametlerden Madrid i.izerine yii· 
ri.imekte olan asi kuvvetleri Bodahos civarinda birle§· 
mi§lerdir. Bu haber teeyyiid ederse, Madridin sukutuna 
intizar etmek lazim gelecektir. 

Paris I 0 (A.A.) - Sol cenah mtin - bildirdigine gore General Franko ile Ge
tehastntn na~iri efkan olan Le Jour gaze- neral Molanm kuvvetleri bu aym sekizin-
tesinin hususi muhabirinin ispanyadan [.A.rlcast Sa. 7 sii.tun 1 aeJ 

Diin Y alovayt 
tesrif ettiler , 

Reisicumhur Ataturk evvelki ge
ce Moda kuliibii tarafmdan Ege va
purunda verilen baloyu ~erefler.dir
mi~ler ve vapurda bir mi.iddet halk 
arasmda kalmJ§lardJr. Ba~vekil is
met inonu, ikttsad Vekili Celal Ba
yar, Dahiliye Vekili Siikrii Kaya, 
Adliye Vekili Si.ikrii Saracoglu, Lon
dra sefiri F ethi, Biikre§ sefiri Ham
dullah T annoven de, baloda Rei
sicu"mhurun refakatinde bulunmu§ -
lardu. 

Atatiirk dUn Ertugrul yatile Y a
lovayi te~rif etmi&lerdir. 

Y a~ar, milletine 
te,ekkur ediyor 

«Arkamda biitiin Turk 
milletinin bulundugunu 

~ 

bHiyordum!>) 
Berlin Lt (Sureti mahsusada Olim -

piyadlara gonderdigimiz arkada~ImJZdan, 1 

telefonla) -- Cumhuriyet gazetesinin va- ' 
sJtamla c;ektigi tebrik telgranm bugi.in 
gure§<;imiz Ya§ara verdim. Taraf1m1z -
dan gosteril en tevecciihe !fOk te~ekkiirler 
etti ve ~unlan soyledi: 

· «- O!fiincu mao;1 kazand1ktan son • 
ra F ederasyon erkamm1z birincilige git -
mekte oldugumu soylediler. Bunun uze
rine biitiin kuvvetimle mucadeleye ba§
ladun. Arkamda biitiin Turk milletinin 
bulundugunu ve vazifemin ~ok zor oldu-

[Arkasi Sa. 'l sutun 5 teJ 

Maneuralarda, agac dallarile bir kamyonu.n gizleni1i 
Kuklareli 10 (Hususl surette gander- Knmtzt tarafm kurnazca yaphg1 bir ~e

digidmiz arkada§Imtzdan ) - Dort gi.in- virme hareketinden sonra tamamen geri 
denberi devam eden biiyiik manevralar bu ~ekilmege mecbur oldu. 
ak~am bitti. 1lk de fa taanouza ge~en 'e KtrmiZI tarafm gittik~e geni§liyen 
birc;ok havaliyi i~gal eden Mavi taraf [Arkast Sa. 7 sii.tun 6 da] 
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Barbn vapurunun ge
kaza ~irdigi miithi§ 

~~~-------------

Tekiraag-
. kii~iik 

a~ddar1nda goriilmemif bir siklon 
gem1y1 az daha bahr1yordu 

Mucize TcalAlinden bir tesadii.jle batmaktan kurtulan Barttn vapum ve teh.ltkeyz 
sogukkanltlikla savu§ittran vapur siivartsi Hiisameddin ' 

Karabiga • Istanbul arastnda i~liyen 
Bartm vapuru evvelki giin (pazar - pa· 
zartesi gecesi) ~iddetli nrtm'a ve yagmur
lardan dolayt ~ok biiyiik bir kaza gec;ir
mi§ ve hmcahJnc dolu olan vapurun bii -
tiin yolcularile birlikte batmasma ramak 
kalmJ~ttr. 

Vapurda bulunan yolculann anlattlk
lanna gore kaza !ioyle olmu*tur: 

Bartm vapuru agustosun dokuzuncu 

pazartesi gi.inii Kar~bigadan sabah on 
birde kalkmJ~tJr. 

Vapurda 40 ton kadar zahire, on ton 
kadar karpuz, 30 aded iikuz olarak muh
telif cinsten yiik ve 70 - 80 yolcu bulu
nuyordu. Y olda Miirefteye ugramJ§ ve 
bir miktar yolcu daha ahm§hr. 

Denizin biraz dalgalt olmasma rag • 
men Bartm vapuru ayni gun saat ogleden 

[Arkast Sa. 5 siitun 1 de] 
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Sulh lehinde tezahurat 
M. Blum, diin miihim bir nutuk soyledi. Halk 
«ispanyaya tayyare yolbyabmh> diye bagir!yordu 

M. Leon Blum, sosyalist ve komiinist erkanile beraber bir niimayi~te ... 
Saint Cloud 10 (~.A) - Diin og- lara, butiin tehlikelere ve biitiin muhata

leden sonra s~lhseverlerin yapm1§ olduk- ralara ragmen istemek demektir.» 
Ian muazzam bir numayi~ esnasmda M. Bu niimayi§te birka~ yiiz bin ki§i bu~ 
~.lum ~ulh lehinde heyecanh bir nutuk lunmu~ ve hatibleri enternasyonal ma111 
soylem1~ ve sonunda §oyle demi§tir: soyliyerek ve «lspanyaya tayyare gonde-
«- Sulhu istemek onu biitiin mallia- [Arkast Sa, G siitun 5 te] 
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Tarihi tefrika: 120 M. TURHAN TAN 

Biitiin Avrupan1n elbirligile haz1rlay1p Budine 
yolJadigl muhte~em ordu, bir a vue Tiirkiin. zoru 

oniinde makhur ve peri~an geri ~ekiliyordu! 
- Prensin &akasJ yoktur. Allah kok

ten inip sizinle bile sa va~a girse arhk fay
da vermez. (:iinkii Prens kaleyi ba~mtza 
y1kmak karanm vermi~tir. Zaten ac da 
kalacaksmtz. hisi teslim olunuz, c;oluk 
c;ocugunuzla fstanbula gidiniz. 

Melek 1brahim Pa~a. giinde bir pek
simedle iki zeytin yeyip kann doyuru -
yordu. Elc;inin achktan bahsetmesi iize
rine bir niimayi~ yapmak istedi: 

- Hele. dedi, biraz havadan, sudan 
konu§ahm. Y e~ekten sonra Prensin Lek
lifini dile almz. 

Ve gizlice verdigi emirle hiiki.imdar 
saraylannda e~ine seyrek tesadiif oluna
bilecek derecede miikemmel bir ziyafet 
tertib ettirdi. Elc;i, altm tabaklarla getiri
len elli c;e§idden fazla yemegin bollugu 
·e gi.izelligi kar~tsmda hayretten yutku -

nup duruyordu. ibrahim Pa a, giimi.i~ 
legen ve ibrik getirterek ellerini ytkadJk
tan sonra ona di:indii: 

- Goriiyorsun ki, dedi, heniiz ac kal
mi degiliz. Bol <;e§idli yemek yiyoruz. 
Fa kat iic; be~ y1l muhasara altmda kahr 
da yiyecek bulamtyacak mevkie dii~er· 
sek §ehidlerimizin etini kebab edip yeriz, 
gene teslim olmaytz. Prense boyle soyle 
arkada~ I ( 1 ) 

Prens Maksimilyan, kuru tehdidlcre 
Tiirklerin papuc; btrakmadJklarmt gori.in
ce hi.icuma giri ti, pek kanh saldm~lar 
yaptl. Askerini ~arabia sarho§ edip ileri 
!aldtrtllgt ve aktllan ba~lannda olm1yan 
bu sarho§lar ise oliim tehlikesini sezinse
medikleri ic;in sava§lar gerc;ekten korkunc 
bir ~ekilde cereyan ediyordu. F akat Ti.irk 
bilegini bi.ikmek miimkiin degildi, dugiine 
gider gibi ileri ablan sarho~ alaylannm 
da bu yaman bilek i.ini.inde abllart ba§la
nna geliyordu. 

Hergiin ve her gece kar§Jhkh tekerri.ir 
eden bu c;arpl§malar altmt~ giin daha 
siirdii, binlerce ve binlerce Nemseli Tiirk 
siperleri oniinde can verdi. Fa kat kalenin 
tek bir ta§I ele gec;irilemedi. Hatta rnu
hasaranm ilk gi.inlerinde zaptolunan va
ro~ bile Tiirkler tarafmdan geri ahndJ, 
Nemseliler biraz daha ortaya siiri.ildi.i. 
Bu vaziyette dii~man i~in biricik yo! var
dl: Ka~mak 1.. lki yiiz elli bin ki~ilik a
lacah ordunun arttk ilertutar yeri yoktu. 
Metrislerin hepsi hirer mezarhk olmu~tu, 
diriler oliilerle koyunkoyuna yahyordu 
Ye oliilerin saylSI giin ge~tikc;e dirilerden 
daha yiiksek bir yekiin ahyordu. Diik de 
Lorren, muhasarada sebat etmekligin c;ok 
agtr bir inhizama sebebiyet vereccgini 
ve suasmda yaptlacak bir Ti.irk hi.icumi
le bi.itiin ordunun ktltcdan gec;ecegini he
sabladt, tam yiiz on ii~ giin siiren bu kanh 
maceradan vazgec;megi zaruri buldu ve 
futmah, yagmurlu bir gecede Tiirklerin 
yaptJgt baskm sonunda ricat emrini ver
di. 

Bir ytl evvel, biitiin Avrupanm elbirli
gile yapt1g1 tazyik i.ini.inde Kara Mus
tafa Pa§a ordusu Viyana muhasarasmt 
buaktp c;ekilmi§ti. Simdi biitiin Avrupa
DID gene elbirligile hazJTlayJp Budine 
yolladJgt muhte§em ordu, bir avuc Tiir
kiin zoru oniinde makhur ve peri§an geri 
c;ekiliyordu. Goriinii§te yenilen bir orduy
du, fakat hakikatte butiin Avrupa bir 
kere daha Ti.irk giiciine yenilmi~ bulu
nuyordu. 

¥¥¥ 

Melek Ibrahim Pa§a, kazamlan bi.i
yiik zaferin bilanc;osunu serdara bildirir
ken ~u rakamlan yaztyordu: Her!;ug fon 
Lutrinken ve Di.ik de Lorren kumandala
nnda Budin kalesini muhasaraya gelen 
ordu mevcudu: 250,000. Prens Maksi-

~ocuk bah~eleri 

milyamn getirdtgi kolordu mevcudu: 
30,000, karadan ve Tuna yolile hemen 
hergiin sokun eden goniilliilerin say lSI: 

70,000; bu 350,000 ki ilik ordudan a
yagile yiiriiyerek geri donenler altmt~ bin 
ve hayvanlara yiikletilip tasman yarahlar 
da elli bin ki~i olduguna gore Budin i.i
ni.inde 113 gi.inde can veren dii~man sayiSI 
240,000 ni bulmaktadtr. Ganimet ola
rak ktrk bin musketer, otuz bin gii\le, 
binlerce ~adtr, kaz.ma ve kiirek, on be§ 
bin mh, hrk gemi dolusu muhtelif 
cebehane, yirmi gemi kumbara ve kur -
§ttn, ii~ yi.iz bo§ gemi elde edilmi~ti. 

Melek Ibrahim Pa~a bu bilanc:;onun 
altma Budin gazilerinin muhasara dev
resi sonuna dogru c;ektikleri s1kmhyt gos
termek i~in de §U cetveli ilave ediyordu: 
Bugdaym okkast yirmi be§, ununki otuz, 
dan unununki on be~ para idi. Bir okka 
tarhana elli, bir okka bal seksen, yag
mumu kokan yaglarm okkasJ yetmi~. pi
rinc; elli paraya satJltyordu. Stgtreti i~;in 
otuz, at etine on para ktymet konul:nu~
lu. Lakin dandan ba~kas1 kolayhkla 
bulunmuyordu ve ga~iler - miri ambar
lanndaki - dandan yaptlan ckmekle bes
leniyorlardJ. 

Bu bilanc;olart biz, do&1-uluklattna i
nanarak kaydediyoruz. Viyana 0-
niinde Tiirkler adh eserin muhar
nn T ovafel, bir bi.iyiik tarih sa
hibi Helmolt, Macar tarihini ya
zanlardan Seyo, !gna~ Asadi ve Ham
mer gibi mi.iverrihler Budin inhizammt 
orduda yiiz gosteren hastallklara, mev
simin kt~a yakla!}masma hamlederler ve 
kaledeki Tiirkleri ise. refah ic;inde ya~ar 
gosterirler. Halbuki Ibrahim Pa~a haki· 
kati rakam rakam soylemekte ve Budin 
gazilerinin ac denilecek bir durumda dii~
mam tepelediklerini anlatmaktadtr. Gi.ic
lii kuvvetli ve her i~e yarar esirin alti pa
raya satJidJgJ bir giinde bir okka pirince 
elli para nark konulmast kalede r;ekilen 
stkmtJyJ isbat etmege Hfi gelir. 

Tiirklerin Viyanadan di:iniisiinii hiris
tiyanhgm muaZ7.am bir zaferi- ve Avus
turyahlarm Budinden ka(J~lanm da de
gersiz bir hadise gibi kaydeden ft.. ilk ta· 
rihc;ilerinin bu giiliinc telkinlerine ra'lmen 
vaktamn ehemmiyeti meydandad1r. Rah
metli Kara Mehmed Pa~amn ektigi to
hum filizlenmi~. ba~aklanmt~tt ve Melek 
fbrahim Pa~a parlak bir hasadm zevkine 
ermi~ti. ,Simdi gaziler, kale bedenlerine 
yay1larak lie; yi.iz ki.ic;iik gemilerini de 
tunada b1raktp savu~an bozgun orduyu 
seyrediyordu. 

Kii~;i.ik Kara Mehmed de, birkac; ~an
It _yara ic;inde, ayni tema~aya dalmJ~Il. 
Btr ytl once Viyana donii iinde ham bu
lunan yigit c;ocuk, ~imdiki manzarada o 
hailerun kirlerini geni~ mikyasta silen bir 
mana buluyor ve k1vanc duyuyordu. La
kin babasile pa~a babahgmm ~u tema~a
mn zevkine eremediklerini dii~iindiik~e 
de iiziiliiyordu, i(in ic;in aghyordu. Bu 
arada kendine dii~en vicdanl borclan ha
ttrladt, heyecanh tema§a sahnesini b~ra -
k1p ~ehre indi, pa~a babahgmm gomiil
diigii yere gitti, bir y1gm topraktan iba
ret olan o rnuhte~em tiirbenin i.iniinde diz 
c;oktii, belliyebildigi dualan okudu ve 
yiiziini.i goziinii mahzun bir yetimlik be
lirtip duran mezara siirdiikten sonra in -
ledi : I Arkast var J 

< 1) cibrahlm Pa~a bu kalede blnlerce 
cenkcl a. ker ve be~ y!lilk zahlre, milh!rn. 
mat vc ccbehane vard1r. Zahiremiz kalmaz
sa !?Chid olanlartrnizt c;Ikanp yerlz. Cebc
hanemlz tiikenirse yikilan duvarlarm tali
larUe ccngederi<~. Prcnse boyle soyle. Elln
dcn gelenl gcri komasm• dedi. 

~ok rag bet gordii 

Kadrkoy Sekizinci ilk mektebinJeki Cocuk bah~esinde bayralr 
rekme merasimi ve ~ember yarrfma hazrrltk 

~ehrimizin muhtelif yerlerinde a<;t - mekteb tatillcrinden de istifade eden 
lan c;ocuk bah~elerl i.imidin fevkinde yiizlerce yavru bu bah~clerde, tcm\z 
bUyuk bir ragbet gormii!?tiir. hava ic;inde spor yapmakta, muhte

Alakadar makamlar bahc;elcre yeni lif eglencclerle vakit ge<;irmektedir -
oyun vasttalan Have etmi§tir. H~giin ler. 

CUl\fHURlYET 

( ehlr v 
Kii~iik san' atlar 

sergisi a~Ilacak 

ikbsad Vekaleti hazir· 
h.klarda bulunuyor 

ikhsad Vekaleti bu sene Cumhuriyct 
bayrammda Ankaradaki Sergi Evinde 
bi.iyiik bir eli§leri sergisi ac;maga karar 
vcrmi§tir. Bu sergi aile sanayii ve kii
c;iik san'atlar it;in bir tc§vik vesilesi o
lacakttr. 

Ikhsad Vekili Celal Bayarm alaka -
dar oldugu bu sergide ayni zamanda 
eski ve yeni kadmlanm1nn el emegile 
vi.icude getirdiklcri eserler te§hir edile
cektir. 

Bu serginin haztrhgma aid i§lcri ta
kib elmek i.izcre Tiirkofis raportorlerin
dan Akil §ehrimize gelmh;;tir. Muhte
li f kad m tc§ekkiilleri ve saire ile te -
mas ederek sergiye gondcrilecek cser
leri tesbit edecektir. 

Eski ki.ic;i.ik san'atlara aid eserlerin 
de toplu bir halde bulunacag1 bu ser -
gide bilhassa §unlar te§hir olunacak -
ttr: 

a - Hernevi oymactl1k, gi.imi.i§, tahta, 
demir, bak1r, cam, mermer, liilcta:jl ve 
sair ta§lar iizerine yap1lan i§lemeler. 

b - Makine ile olmarnak §artile her -
nevi gtimii§ ve bak1r i§lemeler. 

c - Sedef, markotori i§leri. 
d - Hal!Clhk. 
e - Dellicilik: Hernevi deri iizerlne i~

ler. 
f - Hernevi brodori: Kadm c;ama~1r -

Ian, c;ocuk elbiseleri, masa ortiileri, pe
~etelcr, i§lemeli yastJk ve yorganlar ve 

. I sa1rc. 
g - Hernevi oya ve tentene i§leri: Ka

dm c;ama§trlan, masa i:irtiileri, pe~ete
ler ve saire. 

h - Tiftikten mamul hernevi eli§lcri: 
$allar ve saire. 

i - Hernevi el trikotajt: Blitz ve elbi
seler. 

k - Tezhib sanayii. 
Ankara eli§ler-i sergisinde te§hii' ic;in 

gonderilecek e§yanm Ankaraya kadar 
nakli ve iadesi, muhafazasi ve sigorta 
masraflan, stand tesisati masrafi Ikh -
sad Vekaletince deruhde edilecektir. 

Giinderilecek e§ya juri heyeti tara -
fmdan tetkik edilerek te§hire lay1k go
riilPnler tefrik ve te~hiri muvaf1k go -1 
r"lmi nl r rna raf1 V ·kalet<;.e tesvi c 
edilmek iizere yerlerine iade olunacak
hr. Sergide muvafiakiyet gosterenlere 
muvafhkiyet derecesine gi:ire nakdt 
miikafat ve madalyalar verilecektir. 

MOTEFERRIK 

Bogazlar komisyonunun 
tasfiyesi 

Bogazlar komisyonunun tasfiyesi i~ine 
devam edilmektedir. Komisyon re men 
tasfiye karan vermek iizere umumi bir 
irtima daha yapacaksa da umumi Htib
lik mevcud dosya ve evrakm tasnifine 
~imdiden ba~lam1~ bulunmaktadtr. Bu ha
mltk, lasifye karan verildikten sonra i§
terin c;abuk bitirilmesi i<;in yapilmaktadtr. 

Haber aldtgtmlza gore Hariciye Ve -
Hletinde Bogazlar hakkmda yeni bir 
biiro te§kil edilmektedir. Bogazlar komis
ronu umumt katibi Salih bu biiroda bir 
vazifeye tayin edilecektir. 

Agu sanayi tahsiline gidecek 
genclerin imtiham 

Si.imer Bank tarafmdan Avrupaya ag1r 
sanayi tahsiline gonderilecek talebeler 
ic;in dun Universite konferans salonunda 
bir mi.isabaka imtiham yap1lml~hr. Ka • 
zananlardan 1 S gene agJT sanayi iizerinde 
ihllsas yapmak iizere Avrupa ve Ameri
kanm muhtelif sanayi mmtakalarma gi:in

derilecektir. 
Miisabaka imtihanma 69 ki§i girmi~ • 

tir. 
Bugiin gelecek seyyahlar 
Empress of Australia admdaki trans

atlantik vapurile bugiin limammlla 600 
kadar lngiliz ve Kanadah seyyah gele • 
cektir. Bunlar arasmda ge~enlerde resmi
kii~adt 1ngiliz Krah tarafmdan yap1lan 
Vimy abidesini ziyaret ic;in Kanadadan 
Fransaya giden birr;ok Kanadah vardtr. 

Suadiyede halo 
<;:ocuk Esirgeme Kurumu Erenki.iy 

nahiyesi tarafmdan evvelki gece Suadi
ye plaj gazinosunda bir balo verilrni~ -
tir. 

Baloda Milli Mi.idafaa Vekili Gene
ral Kaz1m Ozalpla saylavlardan bazt -
!an ve ~ehrimizin tanmm1~ birc;ok sima
Ian haz1r bulunmu~lardtr. 

Miisamerede Afife Arif, Matmazel 
Saleryan ve Safiye arlu soylemi~. piyan
go, varyete ve sair eglencelerle sabaha 
kadar eglenilmi~tir. 

Bebek sergisi a~1k kalacak 
K1Z1lay Kermesi miinasebetile ac;tlan 

Bebek sergisinin, diihuliye baki kalmak 
§artile bir miiddet daha devam etmesi ka
rarl a~tmlm1~hr. 

Biitiin sergiyi i.ii]eye kadar T 000 zi
yaret<;i gezmi§tir, 

Dogru Degil mi? 
Halka ve davetliye hoyle 

mi muamele yapllu? 
Vak1t vak1t, demokrasi ruhunun 

i§liyemedigi ~ah1s ve rnevzularla, 
' bunlarm tecellilcrine raslar, iizii

liiri.iz. Bir Vekil laalettayin bir 
vatanda!) kar~1smda en temiz hiis
nti niyeti, tevazuu vc sarnimiyeti
le adeta ona c~it bir adam olur; 
i:itcdc ise hcrhangi bir kiic;;i.ik me
mur Sezarla mi§ bir azametle 
burnunu eflakc kaldJrmi~?, kendi
nin k1t'alara hiiktimran oldugu 
vehmindedir. Onun indindc chalk> 
hala azarlanan, terslenen, itilip 
kak1lan bir kalabahk veya tebaa -
d1r. 

Bunun bir misaline evvelki ak
§am Ege vapurundaki halo vesile
sile tesadiif edilrni§tir. 0 gece Mo
da kuliibi.indc ve Egede verilen 
balolara gidcnlcr bizzat ikbsad 
Vckilimizin davetlisi idiler. ( 

Ankarada tertib ettigi garden -
partilerin samimiyeti kadar inti -
zam1 da ~ayi bir ~ohret halinde 
bulunan muhterem Celal Bayar 
muhtelif te§kilatJ bu t;ifte balo -
nun miikernmeliyetini tcmine rne
mur etmi§ti. Hakikaten i:iyle de 
oldu. Biiyiik ~ef Atati.irkle sevgili 
Ba§vekil ve Vekillerimizin §eref 
Yerdikleri Ege balosu; lktisad Ve
kilimizin ve Ege siivarisi Said 
kaptanm c;;ok nazik ev sahibi iti -
nalan sayesinde mi.istesna bir 
~enlik ve bayram halini aldt. 

Fakat bu yiiksek toplanbya ta -
kaddiim eden hadise - ki bu sabr
lan yazanlann ic;inde bir ukde ol
mu§lur - demokrasiyi §Uraya b1 -
ralun, rnuhlerem Vekilin halka 
ve tahsisen davetlilerine kar111 ma
lUm. olan muhabbet hislerine dP. 
tearuz eden bir hareket olmu~tur. i 

Balo gecesi Ege vapuruna da • ( 
vetli olanlan nakil i9in iktlsad 1 
Vekilimizin emrile motiirler ha - 1 
zirlanmJ~tl. Aralarmda birkac; ar- ~ 
kadalilffilZ da bulunan bir davetli 
grupu, Moda nhtimmdaki bir mo- I 

ti:ire binmistir. Bu s1rada motore · , I 

fazla girenler olunca Deniz Tica - 1 
ret mi.idiirliigi.ine mensub oldugu 
anla~1lan bir zat, davetlilere ba - ', 
g1rtp c;a~rmaga ba!?lam1~hr. ba -
vetlileri nakle cmemur:o olan bu ' 
hidtletH vata:nda~ vaziyeti - neza- · 
ketten vazge<;tik - mantikla hal -
letmek kabilken gayet ha§in ve ': 
miitehakkir.1 bir eda ile: ( 

- <;1km d1§an oyleyse! Ben sizi I 
iyilik olsun diye motore almJ§bm, ( 
c;1km, goti.irtmiiyorum! diye hay - ~ 
k1rm1§ltr. ~ 

Gerc;i , motorden ctard• edilen I 
davetliler diger bir moti:irle va -. ' 
pura yollanml§Sa da bu <;irkin rnu
amelenin ag1r tesiri kolay kolay 

\ izale edilcmemi§tir. 1 

Meseleyi bu zabn devlet memu- 1 
ru olmak stfatile her yerde halka 
hiirmet etmege cmecbur:. olmas1 
baktmmdan tahlil etmiyecegiz. 1 

Moda iskelesinde iuzull Kaptan 
Pa~ahk yapan bu baym kendi Ve· 
kilinin davetlilerine gosterdigi bu 1 
cnezaket!. e bak1p halka kar§I . 
makammda. kimbilir nastl hareke~ 1 
ettigi tahmin edilebilir. 1 

Dogru degil mi? 

Bu adam deli mi? 
Arnavudkoyiinde oturan Arif evvelki 

gece T aksimde bir bahc;eli kazinoda o
tururken yanma gelen Abbas isminde bi
risi, orlada hie; sebeb yokken adamca -
gtzt yaralamt~llr. 

Y aralt tedavi altma almmt§, suc;lu ya
kalanmt~hr. 

berler• 
K1ymetli bir 

miicevher ~abnd1 

Zab1ta, muhtelif yerler
de ara,hrmalar yap1yor 

Zabtta miihim bir yankesicilik vak -
as1 iizerinde tahkikata girifimi§tir: 

Mts1r prenseslerinden Fatma, bun -
dan iic; giin evvel gogstinde yirmi bm 
lira k1ymetinde bir igne bulundugu 
halde 11ehir it;inde dola§rnaga ~IkiDJ§ -
hr. 

Prenses Fatma, ak§ama kadar muh -
telif yerlere ugrami§, baz1 diikkanlar
dan e§yalar satm almt§, mtizeleri gez -
mi§ ve ak§amiistii evine donmii§tiir. 

Prenses ak§am yemegi ic;in elbiscsini 
degi§tirirken gogsiindeki ignesinin yok 
oldugunu gi:irmii§ ve pol-ise miiracaat 
etmi§tir. . 

Hadiseyi haber alan Emniyet tkinci 
~ube miidiriyeti i§e el koyarak bu ~ok 
k1ymetli mticevheri aramaga ba~lamJ§
tJr. 

Prensesin verdigi iiade iizerine do -
la§hgi biitiin yerlere en muktedir me -
murlar yollanrru§, fakat §imdiye kadar 
bir netice elde edilememi§tir. Polisler 
bu miicevherin birisi tarafmdan t;ah -
nabilecegi ihtimali i.izerinde de tetki -
kata ba§lam1!1lar ve Prensesten o giin 
nerelere ugradlg1 hakkmda tafsilat al
mJ§lardJr. 

Prenses Fatma, magazalardan ba§ka 
Beyoglunda Tokatliyan oteli civarmda 
bir berber diikkamnda sac;larmt yap -
tJrdigiDt soyleyince berber bulUDIDU§ 
ve o da sorguya c;ekilmi§tir. 

Dun ak§am, get; vakit, memurlar ga
ib miicevheri bulmak ic;in §ehir dahi
linde bazt yerlerde ara~tmnalar yap -
TTU!?lardtr. 

KOLTOR ISLER! 
Zam gorecek mekteb 

muallimleri · 
!Ikmekteb muallimlerinden zam gore· 

cek I ,000 ki§inin listesi haztrlanmJ~hr. 
Gec;en sene, ilk tedrisat kadrosund:m yal
ntz 300 ki§i zam gormii§tii. 

llkmekteb kitablari 
Koy mektebleri i~in hal.lflanmakta b

lan alfabeler be§ kuru§a satJlacakhr. ilk
mektcb kit.ablrmmn fiatlarmda bu sene 
yeniden tenzilat yaptlacaktJr. 

SAGLIK ISLER/ 
Hastanelere yaptlacak 

ilaveler 
Bu ytl hastanelere ilave edilecek yeni 

yataklar ve paviyonlar ic;in T1b fakiilte
sinde ~ah§malara b~§lanmt§hr. Buna go
re, Cerrahpa§a haslanesinde yaptlacak 
150 yatakltk hariciye kogu~undan ba§ka 
Haseki hastanesine profesor Akil Muh
tarm <;alt~acagl 60 yatakllk bir tedavi 
paviyonu ilave edilecek ve Gureba has • 
tanesinde mevcud i.i<; paviyon da temir e
dilecektir. Hasekideki hariciye paviyonu 
Gurebaya nakledilecek ve bu suretle 
hem Hasekideki dogum paviyonu geni§
letilmi§ ve hem de Gurebaya yeniden bir 
dogum paviyonu ilave edilmi§ olacaktu. 
Rontken ile ugra§acak olan Radyoloji 
enstitiisi.iniin ac;tlma merasimi de bu ders 
y1h ba§mda yaptlacaktu. 

INHISARLARDA 
lnhisarlar idaresine almacak 

memurlar 
fnhisarlar 1daresinde mevcud ac;tk me· 

muriyetlere haricden imtihanla yeniden 
memurlar almacakttr. 

;>imdiye kadar !darenin ac;ttgt miisa • 
baka imtihanma yiizlerce gene miiracaat 
etmistir. Bunlardan ekserisi lise mezu • 
nud~r. T aliblerin irntihanlan yakmda ya
p!lacaktiT. 

Istanbul sokaklarmdan ikisinin di.inkii yagmurdan sonraki hali 
Di.in de §ehrimize ve civarma siirekli Y e§ilkoy hava rasad merkezinden ve· 

yagmurlar yagrnt§tlr. Y agmur saat be§c rilen maliimata gore Sarkt Anadolu kls
kadar devam etmi§, ondan sonra hava a· men bulutludur. Diger yerler ise c;ok 
<;tlmJ§tlr. Meltem riizgarlan ve yagmur - bulutlu ve yagt§ltdJr. Riizgarlar umumi • 
lar hararetli s1caklan bertaraf etmi§tir. yetlo ~imal istikametinden esmektedir. 
lki giindenberi hava hissedilir derecede Sarki Anadoluda kuvvetli, diger yerlerde 
serinlemi§tir, ise ruzgarlar orta kuvvette esmektedir, 

I 

Siyasi icmal 1 

ispanya hadiseleri ve 
ingiltere Krab 

a spanyadaki dahili harbin beynelmilel 0 sahada husule getirdigi gerginlik a ' 
zaldt. (iinkii F ransa alakadar hiikU· 

metlerin ve bahusus biiyiik devletlerin. 
lspanyadaki muharib taraflara kar~t bi• 
tarafhk ilan etmeleri ic;in agustosun birin· 
denberi giri~tigi te§ebbiislerde sebat etti· 
ginden ve lngiltere tarahndan muzaheret 
gi:irdiigi.inden tehlikeli vaziyette bir dew 
ce salah hast! olmu§tur. 

Gergin ligin azalmas1 ic;in Fran sa mi.i• 
him fedakarhklarda bulundu. Sulhun 
muhafazasJ ic;in sol cenah partilerinin Pa• 
risin Saint Cloud parkmda tertib ettiiji ve 
yanm milyona yakm insanm i§tirak etti· 
gi niimayi~te her tarafa lspanyol bayrak· 
Jan c;:ekilmi§ ve ispanyadaki sol cenah hi.i· 
kumetine tayyar verilmesi istenmi§ti!. 
Halbuki Blum kabinesi kendi taraftar • 
larmm bu temayiiliine ragmen sivil tayya· 
relerin dahi, esliha ve miihimmat gibi, L· 
panyaya ihracmJ menetmi§tir. 

Barselonda dort Alman gencinin ol • 
diiriilmesinden dolayt Alman ZJrhhlarmtn 
karaya asker ihrac etmesi yahud Balear 
adalann1 zapteylemesi ihtimali dahi §im· 
dilik bertaraf olmu~tur. Ciinkii lngiltere
nin tesir ve te§ebbiisii iizerine Almanya 
hiikiimeti bu askeri niimayi~ten sarfmazar 
etmi§tir. Bununla beraber vaziyetin ileri· 
de tekrar fenala§mast ihtimali hala mev· 
cuddur. Ciinkii ahiren Barselonda iir; 
italyamn oldi.iriilmii~ olmasJ ~imdi de bt1 

biiyiik devletin Madrid hi.ikumetini sJkJ§• 
tirmasma sebeb oldu. 

Bu i~te, italya hiikumetinin neh(:Jar 
ileri gidecegi belli degildir. Bundan ba~· 
ka italy a, lspanyol milliyetperverlerine 
iyice yardtma devam ediyor. Simali Fa· 
sa yeniden 24 !talyan harb tayyaresi gel· 
mi~tir. Almanya dahi tebaastmn can ve 
malma yeni taarruzlar vuku buldugu za· 
man asker! mahiyetteki tedbirlere miira• 
caatten arhk geri durm1yacagml anlatt1o 

Meselenin en mii§kul ciheti !spanya ~ 
nm kom~usu Portekizin bir tiirlii bitaraf· 
ltk taahhiidii altma girmemi§ olmasJdJr• 
Bu memleketteki milliyetperverler ve dik• 
tatorli.ik rejimi, lspnyadaki sol cenah hii· 
kfunetine dii§man ve komi.inistlerin bll 
hiikfunet iizerinde niifuz sahibi olmasma 
muhaliftir. 1spanyada komiinistler galebe 
ettigi ta ir e o tc iz e i rej ;,.,1 ~ .... ,....., 
likeye di.i§ecegi hakkmda Lizbonda ka• 
naat vardtr. !syanc1larm en ziyade Por· 
tekiz hududuna yakm yerlerde tutunmu~ 
ve kuvvet bu!J!!.U§ olmalan Portekizin 
bunlara muzaheret ettigi hakktnda ha • 
ricde bir zan peyda etmi§tir. Bunun ic;i.., 
Sovyet Rusya, 1spanya i§lerine kan ma• 
mag1 taahhiid ic;in daha evvel Portekizin 
boyle bir taahhiid altma girmesini ~art 
ko§mU§IU. 

Portekiz, lngilterenin diinyada yegaoe 
miittefiki oldugundan beynelmilel politi· 
kadaki mevkii saglamdtr. Ne Fransan1n 
ne de diger sol cenah hi.ikumetlerinin 
Portekizi stkt~tJrmalanna imkan yoktur. 
Bitarafltk meselesinde ingiltere diploma• 
tik noktadan F ransaya muzaheret gaster• 
mekle beraber lspanya hadiseleri, bu iki 
biiyiik milletin mi.inasebatt iizerinde derin 
tesir btraktJ. lngiliz efkan umumiyesi 
F ransada hiikumetin sol cenah partilerinin 
elinde bulunmasm1 ho§ gormemekte idi. 

Fransamn, yamba~mdaki !spanyada• 
sol partilerin ve bahusus komiinistlerin 
son intihabt akabinde yeni hiikumetin ,e 
parlamentonun te~ekkiil etmesini bekle • 
miyerek en miifrit ve §iddetli tedbirlere 

miiracaat etmeleri ve buna kar§I milliyet• 

perverlerin orduya dayanarak isyan etme• 
leri lngiliz efkan umumiyesinin Fran-say3 

kar~J itimadmt biisbiitiin sarsh. Bun11J1 
ic;in yeni 1ngiliz Krah tatil ve istirahatini 

eski adeti iizere Cenubi Fransada Niste 

gec;:irmekten vazgec;ti ve Yugoslavyanin 

Dalma<;ya sahiline gitmege karar verdi· 

Hatta bu sahilde sular s1ghk oldugunda!l 

kendi y tlarmdan vazgec;mi~ ve az su ~.,

ken hususi bir yat kiralami~tJr. Kral Yu• 
goslavyaya gitmek i<;in kara yolunu tercih 

etti ve Avusturyada !talyan veliabdile 

bir otelde kaldt. lngiltere Kralmm, Fr~n· 
say1 b1rakarak Yugoslavya sahilini isti • 

rahat ic;in tercih etmi~ olmasmtn politik~ 
noktasmdan dahi manas1 ve ehemmiyclf 

vardtr. 
Muharrem F eyzi To~ 

-~ - --
Maliye Vekilinin riya&!" 

tinde yaptlan toplantJ. 
Di.in 1stanbul Defterdarhgmda M~.~~: 

ye Vekili F uad Agnhnm nezdinde !Jill f• 
him bir toplanb yaptlm1~br. istanbul De .• 

. k u• terdan Khtm ile Istanbul tahalcku J1l f 

di.iri.iniin ve maliye miifetti~lerinin hatt. 
bulunduklart bu toplantJda istanbul t11 11

, 

Jiye kadrosu ile vergilere aid i~ler etrCl ~ 
fmda gorii§iilmii§tiir. !stanbulda .,~r , 
tahsilatJ ve saire etrafmda Maliye \ e 
kili alakadarlardan izahat almf§tlr. 
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Metaksas 
beyanatta 

yeniden 
bulundu 

Yunanistandaki komiinist 
dagtttbyor. t,~iler himaye 

• • partis1 
edilecek 

Atina 10 (Hususi) _ Ba~vekil diin di siyasetlerini yuriitmek i!;in ameleyi 
6azete miimessillerini kabul ederek miitemadiyen hiikfunet aleyhine tahrik 
hiikfunetin amele ve miistabdeminin ettiler. 
\'aziyetlerini diizeltmek ic;in haZJrla - Ben muhalefet edenleri pek iyi ta 
lnakta oldugu kararnarneyi oniimiizde- myorum. ~imdiye kadar bunlara rnii -
kt hafta ic;inde ne§redecegini ve bu ka- layemetle davrandtm. Heqeyin iistiin
tarnamenin ba§hca meddeleri amele de alan memleketin intizam ve asayi§i 
\'e miistahdemine verilecek giindeligin tehlikeye girince de miiHiyim davrana
asgari miktanmn tayini, bunlarla pat- cak degildim. Bunun ic;in §iddetli ha -
tonlar arasmdaki ihtilafm mecburi reket etmege mecbur oldum. Bu, ame
hakem usuliine tabi olmast ve amele - lenin menfaati i!;in Iaztm bir hareket
n.in ruhi ihtiyaclanm temin i~in kurs- tir. Memleketin intizammm bozulma 
lar a~1lmaS1 gibi §eyler oldugunu soy - mas1 i§!;ilerin de lehindedir.• 
liyerek a§ag1daki beyanatta bulun - Komiinist parti•i daitltynr 
ll'lu~ur: Atina 10 (Hususi) - Hiikumet ko -

c- Ben hiikftmetin ba~ma g~tigim- mi.inist partisini dag1tmak ic;in haz1rhk 
denberi mukerreren i§c;ilere kar~1 mu- yapmaktadtr. 
habbetkarane hareket edecegimi ilan Ziraat Vekilinin sozleri 
edip durdum. Son vaziyetten evvel dii- Atina 10 (Hususi) - Yeni Ziraat Ve-
§iini.ilmu§ olan §eylerin hepsinin tama- kili Kiryakos gazetecilere yapttg1 be -
tnile tatbik edilecegine herkes emin o- yanatta kendisinin malum alan Iibera~ 
labilir. I§c;iler, benim yapm1yacagtm duygulanna ragmen hiikftrnetin y~m 
~eyleri vadeder bir adam olmad1g1ma c;ah§malarma i~tirak etmegi bir vazlf~ 
E'lnin olmahdtrlar. Yapacagtml soyledi- bildigini ve her Yunanhmn da ken I 

kim ~eyleri tamamile yapacag1m. Bu kanaatlerini b1rakarak Kral ve Ba~ve
Yaptlacak ~eylerin c;ogu evveldenberi kilin eserlerini takviye etmekle mii -
hazulanml~ ve §imdiye kadar ~oktan kellef oldugunu beyan ederek: 
tatbik sahasma ge!;IDi§ olacaklardt. c- Berkes emin olsun ki son tedbir -

Fakat komiinistlerle guya ameleyi lerin almmasmr icab ettircn sebebler 
himaye cdenler hi.ikfunetin biitiin ted - zail olur olmaz memleket hemen par -
birlerini akim buakmak ic;in a~tktan a- hmantarizm usulune kavu§acaktir• de
!;lga muhalefet ettiler. Bu gibiler ken- mi~tir. 
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italya ordusu 
Harrar istikametinde 

bir da~ ald1 

Cinde kart~nkbk 

Talebeler bir magaza ya 
bomba attdar 

Roma 10 (A.A.) - Adis-Ababa - Pekin 10 (A.A.) - Pekinin bir (:in 
dan bildirildigine gore Libya ftrkast kuv- kaynagmdan gelen haberlere gore, 800 
Veteri, Ha;.rar istikametinde Garamou - Mongol askeri Suiyana girmi~. fakat 
lata dagmt i§gal etmi~lerdir. Libyah miihim ~arpt§rnalardan sonra ptiski.irti.il
kuvvetler, iki ay daghk mmtakalardan rnii§tiir. Nankin kuvvetleri, Suiyan iii 
~ec;mek mecburiyetinde kalrnt§lardlr. Bu .kuvvetlerine iltihak etmege haztrlanmak
llltntakalara ~imdiye kadar hic;bir Av - tadular. 

tl.lpa!J a yak basmi§ degildi. Bu mmtaka- Cinli talebe, J apon mallan satan bii-
~ ahalisi bir guna mukavemet gaster • yi.ik bir <;:in magazasma bombalar at 
memektedirler. mt~lardJr. Maddi zarar .;:ok mi.ihim ol -

Graziani Miisliiman riiesa&rm makla beraber insanca zayiat yoktur. 

kabul etti Y eni bir vergi konuyor 
Roma 10 (Hususi) - Habe§istan Nankin 10 (A.A.)- Central Newsin 

Urnumi Valisi Mare§al Graziani bugiin haber verdigine gore, Finans Bakanhgi-
1-Iabe~istandaki miisliiman riiesastnl k.a- mn arzusu iizerine, Dt~ hleri Bakanhgt, 
bu] ehni•tir. d 

' yakmda, gerek ecnebiler en, gerebe 
Musolini Habefiatana gidiyor yerlilerden tarhedilecek alan yeni bir 
Belgradda c;:lkan Politika gazetesinin verginin konulacagmt ecnebi memleket

Verdigi bir habere gore M usolini yakm- I ere bildirecektir. 
da Habe~istana gidecektir. 
Sthhiye Vekili y ozgad Mem- Bu vergi eylul aymdan itibaren mer'i 

ola~akt1r. 
leket hastanesinin a~Ih§ • 
merasiminde bulundu lngiliz Krah 

Yozgad 10 (A.A.) - Sagbk Baka-
111 Dr. Refik Saydam bugiin yeni ya -
Ptlmt§ ve modern hertiirlii tesisatt haiz 
bu!unan memleket hastanesinin ac;Jima 
toreninde bulunmu§ ve halkm alkl§lan a
tasmda kordelay1 kesmi§tir. Bakan ver -
digi ac;th§ soylevinde yurdun yi.ikseli§i 
Y?lunda Biiyiik $efin verdigi emirleri ge
t1krneden yerine getirmek bizim ic;in bir 
~iard1r, dedi. 

Halk bu vesile ile de Ulu Onde -
te derin saygt ve bahtiyarhklanm duru 
duygular ic;inde izhar etti. Bakan yarm 
c;:oruma hareket edecektir. 

Yugoslavyaya vard1 
Bel grad I 0 (A.A.) - lngiltere Kr.v 

h Sekizinci Edvard dun saal 17.50 de 
Avusturya - Yugoslavya hu_d~dunda 
]enitzeye gelmi~tir. Saltanat. ~a1b1 Pre~s 
Pol. kendisini istasyonda tsttkbal etrnt§ 
ve Kranja kadar kendisine refakat etmi~
tir. Kral, oradan hareketle Dalma~ya s_a
hiflerine dogru seyahatine devam elmt~-
tir. 

Saltanat Naibinin 
malikanesinde kabul 
temeldir. 

Krah Kranjdaki 
etmi~ olmas1 muh-

CUMHURIY.ET 

HAdiseler arasanda 

fhtilaLde kadzn 
1-rpanya sivil harbinde hadm, hern de 

gene ve giizel kadrn, yani bahhna 
iryan etrnesi ifin goriiniirde hifbir 
rebeb olrnryan kadrn bile, gih:ellerde 
iimidsi~lere has biiyiih reak .. iyon ve 
fiddetli cevab ihtiyaer bulunmadrgr 
halde, kavgaya karr,ryor, bomba aa
vuruyor veya riingii hiicurnuna ~riri -
yor. 

Ben boyle bir tane11ini - boyle, yani 
gene; boyle, yani gii~el bir tanesini • 
hem bir Avrupa rneernuasrnm ihtilcil 
rerirnleri i~inde, hem de bir •inerna -
ntn filim gaz~tesinde wordiirn. Giilii· 
yordu. Karfr taraf ~rkeklerini mah • 
vetrnen ifin yalnr~ bu giilii,ii kcifi 
iken elinde siingiilii bir tiifeh te var
dr. Bilrniyordu ki o gii~el kirpikleri -
nin her teli, kamnda biiyiik Ve kr:zrl 
afklar •avrulan l•panyol erkegini bi
tirrnek if[n elindeki silahtan daha 
yarnan bir (;liim aletidi. Bu incecik 
ve minieik siingiilerin ueunu dii,ma -
na dogru u:zaktan t;evirmeri yetifir -
di: T erlirn. 

Eger /spanyol ihtilcilinin bir tarafr 
yalnr:z boyle kadrnlardan, ote taralr 
da yalnr~ erkeklerden miirekkel> ol • 
saydr facia yirmi giin degil, yirrni da
kika bile aiirme:z, erkekler cephesi, 
derhal, aiyah bir ruh alevile Yanan 
korniir gozlii ve alef dudaklr Kar • 
menler cephesinin a~aklarr dibine ae
riliverirdi. N a file kan dohiilmek fOY• 
le duraun, lspanyollar ekrilecekleri 
yerde artarlardr. 

Bu rniicadele lspanyada da oteden
beri devam edip giderken hant;ere, 
piflova, aiingiiye davranmak ned en? 
lfte l>u ihtiliile u:zaktan ve tasasr:z ba
ktlrrsa boyle latifelere diifiiliiyor. Bu, 
sulh it;indekilere mah•u• keyiller 
ve hayallerdir; harb it;indeki miit -
hif :zaruret, on bef ya~rndaki milir 
foeuk ve yirmi ya~rndaki •ilahlr gene 
hr::da koskoca boga giireft;isi ara.nn -
da goriinen hertiirlii viieud ve kah -
rarnanlrk farklarrnr silip •iipiiriiyor. 
Biitiin lapanya, birbirini bogmak it;in 
kudurmus iki insanrn rt;me srgara1. 
dovii,rnektedir. F ark yalm:z bu iki 
lspanyolun kafalarr arasrnda kalmrt· 
trr. PEYAMI SAFA 

Biitiin dtinyaya 
Mal olmu~ soz: 
T iirk gibi kuvvetli! 

LBa$makaleden devamJ 
yapmaga mecburuz. Spor i~lerine buna 
gore ehemmiyet verecegiz ve onlar iize
rinde ona gore c;ah~acag1z. 

Biitiin gencligi sporun her ~ubesile 
alakalandtracak en piiriizsiiz te~kilah vii
cude getirmek liizumu ile kar~1 kar~tyayJZ. 
Mesela her taraft deniz alan memleketi· 
mizde denizcilik sporlarile me~gul olan 
genclerimizin azhgt gozonune getirile
cek olursa biitiin spar §ubelerimizde bii· 
tiin memleket.;:e ne biiyi.ik hamleler yap
maga ihtiyacJrntz bulundugu kendiligin· 
den anla~1hr. 

Spar i~lerinde kabul ettigimiz son ~ekil, 
bu i~leri devletin daha yakm alakasma 
c;eken bir ~ekildir. T emenni olunur ki bu 
te~kilat bi.itiin memleket i~in bu i~lerdeki 
ihtiyaclanrnlza gore i&liyerek, ba~ka ter
tiblere hacet b1rakmaks1Zln, alsm yiirii
si.in. Boylesi, devletin i~e dogrudan dog
ruya el koymasmdan daha iyidir. 

Irk anas1l c;ok kuvvetlidir. 0nu munta· 
zam te~kilatla kendine bakmaga sevkeder. 
sek Tiirk gibi kuvvetli di.isturunu pek az 
zamanda hi~ ~iiphesiz gene hal ve vaziye
te hakim ktlm1~ o1uruz. Bunu yap.maga 
mecburuz. hte bu mevzudaki yazl]arl
rnlzla biz bunu anlatmak· istiyorm. 

YUNUS NADI 

Avrupa muvazenesinin taklibi 

lr.giliz siyasetinde seri 
ve kiilli bir degi§me! .. 

John Bull, 
o aksi 

bu sefer daha aktlb 
Habe, seferini kar 

hesab1ntn pasif ktsmtna 

da vranarak: 
ve zarar 

ge~irdi! 

HEM NAliNA 
MIHJNA 

Seyyah, reklam, takas 
f'E5.) izim !!n biiyiik arzulanauzdan 
(.g) biri, lstanbula seyyah get1rmek· 

tir. Bunun i<;in de azc;ok c;aiJ~I
yoruz. F akat en miihim bir noktay1 rek
lam yapmag1 unutuyoruz. N itekim, eski 
sultan diigi.inlerini hatJrlatan kuk giin 
ktrk gece slirecek yaman bir eglenti yap
maga karar verdik. Hatta bunun ic;in de 

ingiliz diplomasisinin, mudebbir a -~ merkezi Avrupay~ ve Uzak§arka bag - bazJ .renkli ilanlar yaphk amma bunlar 
dlmlarla ve aristokratik bir yava§hkla ltyanlar, badema Italyamn kontrolu al- hep Istanbula aslhyor. 
degi§tigini, tarih, bize henliz dun anla- tmdadu. 1talya, Arnavudlugun maliye-
t1vordu. Surat asrmda her§ey degi§i - si ve ticareti, idaresi ve ordusu uzerm- Halbuki maksad, sade istanbul halkl-
~r. Biiyi.ik Britanyanm, Habe§ i§lerin- de, 19 mart 1936 tarihli anla§ma muci- m eii;lendirmek olmad1gma ve daha ziya

~ ve Roma ile alan anla~mazl!kta gos- bince icrasma salahiyettar oldugu mu- de ba~ka memleketlerden seyyah celbet• 
t:rdigi tahavvi.il siiratli oldugu kadar rakabeden istifade ederek, petrol i~let- mek gayesi takib edildigine gore, ilanla
kiilli olmu~tur. me i§lerinden Ingiliz sermayesi~i ve rm, Balkanlara. M 151r ve Suriye gibi §ark 

Temmuzun 6 smda, ingiliz kabinesi- mahalli jandarma te~kilatmdan Ingiliz memleketlerine, Merkezi Avrupaya gon
in te§ebbi.isii iizerine, Cenevre toplan- kadrolanm uzakla~hrarak, Otrant ka- derilmesi laztmd1. Acaba, istanbulun 

~lSlnda, Habe§istanm bir muhalif ve naltm kilidliyebilmek tc;m alelacele tahtaperdelerini siisliyen 0 afi~lerden bu 
Cenubi Afrika, ~ili, Panama ile Vene- Vallonay1 tahkim etti. Diger taraftan, memleketlere de gonderildi mi, zannet-

.. ela'nm dort miistenkif reyine kar~t Doumiraht adac1~ ve, 7 kanunusani E b' l . .
1
• I . d 

zu mem. cne 1 gazete enne 1 an ar venl i 
44 revle zecri tedbirlerin kaldmlmas1- 1935 tarihli mukaveleler mucibince H 

" mi? ic;bir ecnebi gazetesinde boyle bir Habe<>istanm bir muhalif re - Fransamn terkettig·i KIZildenizdcki ka-
na· gene · ~ ilan gormedigime gore, bunun da, ihmal ' 25 mu"stenkif reye kar"l 23 rey- yahklar, sahil batar,yalanmn in~ast bi-
yine ve " .. edildigine ~iiphe yoktur. le Neca!?iye ikrazda bulunulmasmm ter bitmez, daha ehemmiyetli bir mah-
re,ddine karar verildi. Temmuzun he - rec yoluna ikinci bir kilid vurulmasm1 M uns1f olmak ic;in hem en ilave edeyim 
men onuncu gunii, Kral, Bukingam .;a- miimkiin lulacakb. Bu yol da Siivey§ ki 1stanbula seyyah celbi ic;in, baZJ ecne· 
raymdaki h~susi konsey c_else~_inde ka- kanahyd1. bi memleketlerinde ilan yaphrmaga ve 
rarnameyi tmzalam1~t1. B1r gun evvel Ne bu hava, deniz ve ada faaliyet:nin masraf etmege pek te liizum yoktur. 
de bu pahah muamelenin mali balum- ne de, nisanda, motorlii bir f1rka ve E- Cunki.i bize bol bol seyyah gondermeleri
da~ icrast ic;in Roma ile miizakerata gi- ritre yerlileri sevki suretile Trablus ni istedigimiz Avrupa memleketlerine biz. 
ri~ilmi~ti. B~nd.~n daha ~abuk hareket garnizonlarmm takviyc edilmesi i<:ey - kimseyi gondermiyoruz ki oralardan sey~ 
etmek mii§kuldu. fiyetinin, Habe~ hezimetinin ferdasm- yah gelmesini istemege ve beklemege 

M. Stanley Baldwin, bu hareketin ;;i- da, Londrayl ani ve kiilli bir tahavvi.il hakktrniZ olsun. Biz, nastl harice doviz. 
vasi manasmt tebariiz ettirmek i~in, icrasma sevkettigi zanmnda degilim. . 
Bradford i§c;i meb'usu. M. Leach tara - Daha ilk giinlerden itibaren; Habe13is - gttmesin diye seyahati son derece tahdid 
fmdan sorulan suale, Ingilterenin. Ak- tandaki 1talyan istilasm1 k1rmak mak - ettikse bu mukabelebilmisil, yani k:sa&a 
denizde bir taarruz vukuuna kar§t ver- sadile harbe atllmamaga azmetmi~ o - k1sas devrinde oteki memleketler de, ta
digi teminatm ~strf muvakkah mahi - Jan ingiliz hiikftmeti, 1ta}ya Kralmm, bii, seyahat miisaadesini ve parasm• aza

ette oldugu ve .tngiliz hiikftmetinin Amiralhk haritalarmm ve dort devlet mi derecede k1smaktadtrlar. Me>ela, bi
~u teminatm istihdaf ettigi ihtimali, tarafmdan verilen vaidlerin teminah zim senede azami 50 ki~i bile gitrnesine 
sadece bir faraziye degil, hatta vukuu neticesinde Dut;enin, muhasamata gi - miisaade ettigimiz bir memleketten SOO 
gayrimelhuz telakki ettigh cevabmt ri§mege te§ebbiis edecegini hie; dii~iin - veya 5000 ki~i gelmesini beklemege hak
vermi~tir. Ayni gun, Lord ~tanl~y ta - mi.i§ degildi. Esasen, bizzat Musolini, 5 bmtz olabilir mi? Hie; almadan sade ver
rafmdan 29 haziranda venlen l~arete mayJsta, Daily Mail muhabiri cWard mek, bu devrin ik.l!sadi prensiplerine asla 
tev.tikan: Amiralhk, cAkdeniz filosu - Picre~ e ve 27 maytsta Daily Telegraph uymadli'P ic;:in, otcki memleketlerden bir 
nun imkan nisbetinde siiratle normal muhabiri cGordon Lennox~ a anla:.;:ma c;ogunun da bizim gibi yaphklanna §iiphe 
ser;is §eraitine avdet edecegini ve mu- emelinde bulundugunu soylememi§ 
vakkaten Akdenize gonderilen gemi - miydi? Ve bunlan, elc;isi Grand1nin yoktur. 
lerin tedricen mensub olduklan liman- teklifi i.izerine 28 rnavtsta ve 3 haziran- Gec;enlerde Cumhuriyetle bir Ankara 
lara 'doneceklerini> bir nota ile bildir- da teyid e~memi~ miydi? haberi vard1. Bunda, mcmleketimizde bir 
mi~ ve keyfiyeti, ertesi glin, Avam ka- *** turizm takast ihdas edilece~i bildidlivor· 
marasmda teyid etmi§ti. Cenevre zecri tedbirlerine bu suret- du. 0 habere gore, yap1lacak hususi tu-

Franstz Hariciye Nezareti, 9 temmuz le bir siyaset tebeddiilli mahiyeti ver - rizm kleringleri biiyiik turist kafilelr.rinin 
tarihinde ingiliz Hariciye Nezaretine, mek suretile, lngiliz kabinesi Alman kar~1hkh olarak seyahatlerini temm ede
zecri tedbirlerin 15 temmuzda kaldt - Hariciye Nezaretini geride btrakmak ve cektir. Seyyahlar, seyahat ic;in )az1m alan 
nJmasile, Akdenizdeki yardtm temina- onu miizakerata giri§mege icbar etmek paray1, kendi memleketlerinde tesiim e
hnm nihayete erdigini bildirerek bu iimidini mi beslemi~ demektir? decekler, buna mukabil gideceklen mem· 
tek tarafh kararlarm ehemmiyetini ar- Filhakika, !ngiliz Hariciye Nezareti, leketteki masraflan, kendi memlr: ctleri-
ttrm1~ oluyordu. Almanya ilc 1talya arasmdaki telii§h ne gelen seyyahlann oralarda alJkonuf· 

Demek oluyor ki tahavviil siiratli ve ziyaretleri §iiphe ile seyrettikten son - mu~ paralarile odenecektir. Bu SLtetle 
kiilli olrnu§tur. Bunu hakkile olc;ebil • ra, miizakerahn hava ve mustemlekP memleketler arasmda mal miibadele cdi
mek ic;in bundan pek az hafta evvelki sahalarmda elbirligine doj:!-ru gittigini 
parlamento muzakerelerini okumak, gorerek endi~elenmi;i olabilir. Fakat, lir gibi seyyah ta miibadele edi1ecek ve 
mesela 18, 21 ve 25 mayts celselerinde diger taraftan, Roma He Berlin arasm- harice doviz <;lkmarnt$ olacakhr. 
Sir John Simonun, Vikont Cranbrnein, da bir yalunla~ma vukuu, harbsonrast Cumhuriyetin Ankara muhabirinin 
M. Edenin, M•strdaki ve Filistindeki 1- tngiliz Hariciyesini endi~eye du~lire - verdigi bu haber tatbikat sahasma g;rdik
talyan propagandasma, Cibuti treninde mezdi. tngiliz Hariciye Nezareti, bunu, ten sonradu ki ecnebi memleketle~inden 
c;alman diplomatik !;antaya, Diredawa- Franstz - Belc;ika arazisinden daha az, seyyah gelmesini bekliyebiliriz ve ancak 
da bir ingiliz seyyar hastane miistah - fakat Leh - Rus ovalanrr:ian daha faz- 0 vakit 0 memleketlerde reklam yapmak
deminin tevkifi hadisesine, miralay la alakadar oldugu Tuna Avrupasmm tan bir fayda hast! olabilir. 
Lopezin lngilteredeki caniyane hare • istikran ic;in bir emniyet; zimamdarla- Fa kat, Mtstr, Suriye, Filistin, Irak gi
ketlerine ve domdom kur§unlan mese- rmm oldukc;a taraftar bulunduklan bi ~ark memleketlerinde seyahatm tak ·i
lesine dair sorulan suallere verdikleri dort tarafh paktlardan birine dogru a -

data tabi oldugunu zannetmiyorum. E· cevablan gozden g~irmek kafidir. hlmt§ bir adtm telitkki etmekte, ayni * * * zamanda, !ngiliz meb'uslarmm, Bol~e - ger, bu zanmmda yamlrnJyorsam, oralar-
Bu ricat hareketini, Musolini. Akde- vik tesiratlm garbe yaymasmdan kork- da reklam yapmamakta tsrar etmck. ktrk 

nizdeki askeri faaliyetle mi mecburi tuklart ve ingiliz bahriye erkammn. gi.in k1rk gece eglencelerinde kendi k~ndi
ktlmt§br? Avrupadaki faaliyelini begenmedikleri mize gelin giivey olmaktan ba~ka birsey 

Filhakika, o faaliyetin ehemmiyetint Sovyet Rusyaya kar§t bir mania te~kil if a de etmez. Maama fih o da, bir~eydir. 
inkar etmiyorum. Duc;e, 8 nisanda ya - edecegini' de dii~i.inmektedir. Meb'us - Yalmz, inadma gibi hep cumartf'SI ve 
ptlan naztrlar toplanttsmdaki beyana - !arm bu korkusu Lord Londondcrrynin pazar giinlerine musallat olan mubarek 
tmda, bunu ~oyle tebariiz ettirmi§ti: Von Ribbentropa gosterdigi tarzt ka - y t~murlar, goz a~tma da. biraz eg!en ek 
.- Ana vatan kara, deniz ve hava kt- bulle, Di.i§es of Atholliin sozlcrile \'e fena olmaz. 

taatmm haz1rhklan gitgide artan bir Times gazetesinin baz1 makalelerile sa
siiratle ilerlemektedir. Meclis, hava en- bittir; bahriye erkamnm endi~esir 1 

diistrisini ve bu endiistri i~c;isini, fab - gostermege de Bogazlar konferamnn -
rikalarm son aylarda artan ve hafta - daki hadiseler kafi gelir. 
dan haftaya ~ogalblmast takarri.ir eden lngilteredeki tahavviili.in astl sebebi 
vcrimi dolaytsile, sureti hususiyede ba§kadlf ve iki tanedir: Almanyanm e
tebrik etmelidir.> mellerinden ve Fransamn zafiyetinden 

Filhakika, bu verim, 1935 senesmm gitgide artan bir endi~e. . .. 

Musolini birdenbire 
Romaya dondti 

Bulgaristanda yagmurun 
zararlar1 

Sofya 10 (A.A.) - Di.in gece ve 
bu sabah yagan §iddetli yagmurlar neh
lesinde §ehrin baz1 a~ag1 mahalleleri su
ar altJnda kalmJ~IJr. T elefon hatlan bo-

2'.1Jlrnu$ ve muhtelif zararlar kaydedil -
tni§tir. !nsanca zayiat yoktur. 

F ransada casusluk son U!; ayma nazaran, 1936 senesinm Haziran aymm ba~langJcmda, InglllZ 
Kral yatma bindi ilk iig ayl zarfmda bir misli artml~ bu- Haricive Nezareti. Hitlerin elinde bir -

Londra 10 (Hususi) - Kral Se- lunuyordu. Akdenizin dar koridorunda, ka<; gUndenberi ingiliz sualnamesine 

Londra 10 (Hususi) - 1talyan Ba~· 
vekili Mu~olini yaz tattlini yanda btraka
rak bu sabah birdenbire Romaya don -
miistiir. 

M1s1rda kapitiilasyonlarm 
ilgas1 i~in haz1rhk 

. Kahire 10 (A.A.) - lngiltere Ha
ttctye Nezareti konsoloshaneler mahke
ce.Ie_rinin ceza i~lerinde kaza salahi~et-

nntn muhtelit mahkemelere devred1l -
lllesi suretindeki MISir tezini kabul et
~i~ oldugundan kapitiilasyonlar mesele -
't~ 1111Tt halli ic;in bir uzla&ma hast! olmu~
llr, 

cl Mtsuda kapitiilasyonlardan istifade 
: en devletler muhtelit mahkemelerin il-
~~~n~an evvelki intikal devresine aid u-

1 1.1 ert tetkik etmek i.izere 193 7 kanunu~ 
d<tnisinde Kahirede bir konferans akdine 
n a\:et edileceklerdir. Bu konferans, bir 
k~IJce elde edemedi~i takdirde M1s1r hi.i
" 1.11rneti, sadece keyfiyetten bir sene ev -
k ~ haber vermek suretile muhtlit mah
t e;"~leri ilga etmek hakkmt istimal ede-
etthr 

"Y~goslav gemileri Korfuda 
~-~ orfu 10 (A.A.) - AltJ Yugoslav 

.. gerni~i. ann buraya ge1rni§tit. 

kizinci Edvard bu sabah Yugoslavya - Milli Miidafaayi alakadar hava filotillalannm kesif inlJaatJ ve de- kar§t hazulanmt§ bir cevab bulundugu-
mn .Sibenik Jimanma muvasalat etmi~ ve nizalb filotillalarmm kesif talimi, gec;id nu ogrenmi§ti. Bu cevab hi~ te mucibi 
orada kendisini bekliyen yatma binmi~ eden evrakJar rabndl hakk1 noktai nazanndan, surat1e biti - memnunivet degildi: cHalihaztrdaki 

~ rilmesine c;ah~llan super drednotlar - hududlar; kabulden sureti kat'iyede 
tir. Bursada yakalanan Paris I 0 (Hu~- Milli mi.ida - dan daha ciddi bir tehlike arzediyordu. imtina• edilivordu. cAlmanyamn. ken · 

faayt alakadar eden baz1 miihim vesa - Bu koridoru, daha az muteharrik ve disini vicdan·· ve §erefi pahasma taah -
yankesiciler ikm c;almdJgt haber verilmektedir. Alp daha devamlt ba~ka manialarla kes~e~ hiid altma sokacak olan muahedeler 

Bursa (Hususi) - fzmirli F eyzull_ah mmtakasma aid olan vesaik Paris yolun-· miimkiin olamaz mtydt? Gerc;i. gem§ II- imzalamasma, statiisiinun ademimi.i -
oglu Siileymanla arkada~l lstanbullu Tb- da lrenden <;almmJ~hr. ye genil?liye, garbi Asya sahillerine savatt dolaytsile imkim yoktu>; Berlin. 

h. · · d 'k' b k I yankesJ.ct' bu H · · N ... dogr· u ve b•'r yelpa~.e g1'b1· a~"llmaktadtr. tJ,..iincu Reich namtna \'e Alman mille-ra 1m 1smm e 1 1 sa I a I - anc1ye azm M. Yvon Delbos og- '· .. -. 
h II · d b' k d 1 d Bu gavr1·mu" sat'd kts1mda bile ne ital_ - ti namma siiz soylemek hakkm1 mu -rada Maksim rna a esm e Jr a m- e- en sonra Erkamharbiyei umumiye re- J d Al k 11' tl 

t 'ld d yan u· sler1·n1·n su" ratle tahkimi, benzm hafaza ediyor u~; • man e a '' e e-dan para ve makinist smal en e sa- i~i General Gamelini kabul ederek, uzun 1 d • h h d d 
I k ·1 1 depolar1 tes1•51·. Rodas, Leros ve Kos a- rinin sakin bu un ugu em u u mm-atle kordonunu yankesici i sureh e ;1 1r- bi "l~k tt h 1 

r mu a a a u unmustur. dalannda malzeme stoklar1 viicude ge- takalarda reyiama miiracaat imk!mtmn 
larken zab1taca vakalanmJ far ve Adli- Lord H }'f k. A 1 .. h f · t ·1· d A a 1 a s ce e tirilmesi Britanva Amiralhgmm mu - mu a azast ts em 1yor u.; • vrupamn 
yeye verilmi~lerdir. Londraya do"ndu" him faali.yetler ~arfetmekte bu_lundu_gu emniyeti ic;in yaptlacak Lokarno mi.iza-

Fl.IJ'stinde karunkhklar k k · · .. t 1· t' k t h. · L d 10 (H "ra K1br1s adas1n1n tahkimi surettle a 1m eresmm, mus ace 1ye 1 yo sa, e 1n on ra ususi) - Haric1ve •' -
devam ediyor zm M. Erlene vekalet etmekte olan b1raktlabilir miw.!l? Fakat, koridorun taleb ediliyordu .• Bu gibi meseleler ve 

Kudiis 10 (A.A.) - Filistinin her Lord Halifaks tatilini yanda btrakarak en dar ktsmma: Tun us korfezile Sic;il - bu kabil tereddiidli.i i§ler kar tsmd&. 
d k b .. L d H yamn cenubu garbi burnu arasmda, ingiltere. •almz bir Akdeniz harbi teb-tarafmda vaziyet ci di alma ta berde - ugun ondraya donmiil.)tiir. Lor a-

lifaksm Londraya donmesi beynelmi yan yolda bulunan Pantellaria ad~st likesine degil. ayni zamanda bir Akde-
v;>mdlr. Y h d lel va7.iyetle al~kadardJr. hakimdir. Asker. top \'e tayyare J]e niz rekabetile muattal kalmak tr->hlike-

Arab liderleri, a u i muhacereti B 1 "k 1 . miidafaasl esbab• son zamanlarda artt- sme nasi] ahlabilirdi? ingiltere. Afrike~ 
d d I d n evvel tahrl.ka'ttan v e f"1 a ile husus"'1 takas i<- erl k · 1· t t 1 th d k d ur uru ma a az • -;: nlan bu adavt. say1s1 art1 gtz 1 u u a- su un an ve en i muvasala yollart 
~ec;mek istememektedirler. Ankara 9 (T elefonla) - Belc;ika hu- cak alan den.izalh · gemilerinden bir ma- nm selametinden em in olmak ihtiya _ 

Yiiksek Arab meclisinin vann c;:ok mii- susi takas muamelelerinde ithalatm, ihra· nia ile takviye etmek miismir ohnaz cmdaydt. 

him kararlar alacag1 haber verilmekte- cattan evvel yap1lmasma miisaade edil - mtydt? Bu tasfiyenin, bu temerkiiziin, bu ta-
d . mi~tir. Bunun jrin ithal edilecek mal be- Dahas1 var. italyan denizine ula~an havviiliin bundan ba§ka bir sebehi <!a· 1

rHayfada vaziyet vahimlesmi~tir. U- delinin tamamm~n veya ayni hymette btr dort deniz yolundan bir tanesi. Cebe - ha vardJr ki. o da, cFransada bir ade. 
mumi hizmetlerde bir grev ilin edilme- banka teminat mekt.ubunun Cumhuriyet liittank ge~idi, Buyiik Britanyamn e - miistikrar devrinin viicudti korkusu • 
sinden kor1c:u1maktadtr. Merkez Bankastna yatmlmasl §artttr. lit1dedir. En miihim ikisi, Akdeni2'i dur ~ Daily Mail, daha a~!k konu~uyor 

italya hiikumeti bugiinlerde ispanyol 
hadiselerine miidahale etmemek hu'lu~un· 
da Fransa tarafmdan yap1lan tekhfe ce
vab verecektir. 

ve d1yor ki: cFransanm Avrupada ha
kirniycti arhk kalmamt~hr. Fransa. da
hili birc;ok derin ihtilatlarla tefrikaya 
ugramt§tlr ve yeni hiikumeti. Mosko -
vanm tehlikeli ni.ifuzu altmd~ kalacak
tlr. Kuvveti, §arktaki iki kom~usunun 
kuvvetine nisbetle !;Ok azalmt§br 
Fransanm · yakm bir atide, Avrupada 
bir istikrar muessiri olmastna giiven -
mek imkam yoktur.~ Kimbilir, belkt 
de, komi.inist partinin. karga~hga, hat 
ta Franstz huki:tmelinc daha fazla nis • 
bette i~tiraki. M. Franc;ois Poncetmn 
ve Sir Eric Phippsin ihtarlan mucibin- • 
ce, M. Hitleri Got'bbelsin tekl iflerini 
dinlcyip Fransaya girmege ikna edebi
lirdi. Bu ihtimal. 10 haziranda .~ozi:inii
ne ~etir'lmedi mi? 

Ve John BulL bu sefer daha aku:1 
davranarak. o aksi Habe~istan seferim 
kar ve zarar hesabmm pasif ktsmm~ 
geGirdi. zecri tedbirleri kald'fdt, ~em·
Jerini geri ~agtrdt ve M. Duff Coope-r• 
Parise gonderdi. 

JACQUES BARDAUX 
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Ki.i~Uk K I b . . k ] Hikaye e a~a ~~m~Ir tara 
~========== 

0 sabah, kalem oda~mda, gene o me§· 
hur dansoz Lidya Lezanjm bahst oluyor
du. Onun ismi her amldtb;a renkten rcn
ge giren, kalbi heyecanla dolan Vaslo, 
bu bahis ac;tln ac;tlmaz gene ba~ml online 
1gmt~. yuregmm c;arpmhsmt, halindekt 
a§kmhgt belli etmemek ic;in han! han! 

yazt yazar gibi bir vaziyet takmmt§h. 
Vaslo, dansoziin ad1 soylendikcte yiirek 
ctarpmtilarma ugramakta pek le haksiZ 
degildi. Ci.inki.i Lidya Lezanj ismilc c;al
gth kahvelerde yanc;1plak dans eden, tiir
li.i tiirli.i maceralan dillere destan olan ka
drn, on be~ sene ewel Madam Vaslo is
mini ta~1yan, onun kamtydt. Aralarmda
ki nikah mahkeme kararile feshedilmedigi 
ir;in kanun nazannda hiila kan koca idi
ler. 

Lidya Lezanj, paras1z, miitevaz1 bir 
kiic;iik memur olan Vaslo ile tam§bgt za
man, mahr;ub, faziletli bir gene kiZdt. 
Evlendiler ve iki sene, Vaslo kendini 
di.inyanm en bahtiyar insanlanndan biri 
sand!. F akat bir ak~am, kansma biran 
enel kavu~mak emelile, i inden alelacele 
eve dondiigii zaman, aparhman1 bo~ bul
mu§tu. Y emek masasmm iisti.inde, bohc;a
smt toplaytp kac;an her kadmm btrakttgt 
neviden bir mektub duruyordu. Vaslo, 
mektubu ac;tJ ve ~u ciimleleri okudu: 
«Ya~adtgtm miiddetc;e can s1kmhs1 c;ek
memek ic;in gidiyorum. Pe~imde dola§ml
yaca~mzt i.imid ederim.» 

Vaslo, pek tepeden inme olan bu 
mektubdan once bir mana c;1karamad1. 
Kansmm r;tldtrdtgma hiikmetti. Sonra, 
,apkasmt bile giymegi dii~iinmeden soka
ga ftrladt, dogru kaympederinin evine 
gitti. ihtiyar adam zaten onun gelecegi
ni biliyordu. 

- Haberim var oglum, dedi. Sesil 
bu~n bana geldi. tiyatroya intisab et -
mek istedigini size soylemege beni me -
mur etti. Bana gore hava ho~. Zaten bu 
hareketine hayret te etmedim. Rahmetli 
ana 1, evlendigimizin iic;iinci.i senesi bana 
hpk.t boyle yaphyd1. Ustelik ba:;!lma bir 
de c;ocuk btraktp gitmi~ti. Sizde hie; ol -
mazsa o yok. Y a bir de r;ocuk olsayd1 ne 
yapacaktm? 

Vaslo, o giinden sonra, yeis ve matem 
dolu bitmez tiikenmez giinler ve geceler 
ya~amaga ba§ladt. Kendisine mes'ud giin
lerirri hattrlatan aparhmanda ya~amaga 
tahammiil edcmedigi ic;in ba§ka bir ma· 
halleye ta~mdt ve yava~ yava~. manas1z, 
p;ayesiz, kasvetli fakat yeni bir tarz1 ha
yat edindi. Yuvarlamp gidiyordu. 

ilk zamanlar, karlSini takib etmek, 
onun hakkmda tahkikata giri:?~ek isteme· 
m1sti. Bclki de, temiz bir hallrayJ, i~ite
ce~i kirli haberlerle lekelemekten korku
yordu. Fa kat, iki buc;uk sene sonra, bir 
giin, tesadiif. kar§Jsma bir tiyatro ilam 
c;tkarrm~ ve Vaslo bu ilandaki resmin, 
Lidya Lezanj ismile sahneye al!lan kan· 
s1 Sesilin resmi oldugunu gormi.i~ti.i. 

0 gi.inden sonra, bic;are adam ic;in ikin· 
ci bir t~kence devresi ba~lad1. Sesilin her 
muvaffakiyeti, kulagma eri~en her mace· 
rasJ, onun hakkmda anlattlan binbir 
vak' a, c;e~id c;ellid ac;tk hikayeler, Vaslo
nun kalbmi bir burgu gibi de)iyor, kts
ka.nchk ate~ile daghyordu. Yava§ yava§ 
kendini buna da ah~t1rd1 ve kalabah8Jn 
arasma kan~arak, eski kansmm sahnede
ki numaralarml seyretmek iizere onun c;a· 
It t1g1 c;algth kazinolara devama bile ba.;
ladl. Aynlmak ic;in mahkemeye mi.iraca.· 
ati aklma bile getirmemi~ti. Esasen elra
fma pervaneleri c;eken bir 1~1k gibi, halkt 

kendme cezbeden Lidya Lezanjm, Vas

lonun kans1 oldugunu kimse bilmiyordu. 

Aradan gec;en uzun sender, bu iki insam 

biribirinden ayiTan muhitlerin ba~kahgt, 
Vaslonun kendisinde bile iki senelik iz

divac hayatmtn mes' ud y1llanm riiyadan 
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- Bunu hemen doktora gotiir, dedi. 
Bunu sana ktsa boylu bir ihtiyar adamm 
verdi~ini ve onun kendisile gorii~mek is
tedi~ini soylersin, boylelilde doktoru allp 
getirirsin. 

- Fakat ya kabul etmezsel 
- Kabul eder, kabul eder, korkma. 
Unutma ki, mi.isveddesi elinde bulunan 

haberin sade ihtiyarca bilindigini samyor 
onlar. Y almz, talimallma harfi harfine 
ria yet etmege dikkat et: Donerken, tam 
sana gosterdigim yerde d~rsun. hte bak, 
o kagtd pan;asmm durdugu yerde. Ve 
btrakiTSm doktor kaldmmm dt§ tarafm
da, ray lara yakm yiiriisiin. Anladm m1? 

-Anladtm. 

Artist Tony gitti, daha gozden kay
bolmaml~h ki Achille Bastien filiyata 
gec;ti. E~rafma bir goz gezdirdi, kendisi
ne bakan yoktu. Arkasmda bir marllan
diz vagonu vardt. lc;ine athyarak kapmm 
tki kanadt arastnda bir yer btraktJ. Bun-

ibaret sanacak kadar bir galat1 his uyan
dtrml&h. 

hte, Vaslo, gene eski kansmm, seyre
denleri r;ileden ~1kartan a~tksa(ftk dans -
I anndan birini gordugiiniin ertesi giini.i. 
kalem odasmda, k1skanchk, hicab, tehev· 
viir gibi tiirlii tiirlii act hislerle ak~ma 
kadar bunald1ktan sonra, tatil zamam 
kendmi sokaga dar atm1~tt. 0 gi.in, her 
zamanki yesine, bir ak~am evvel ~al • 
g1h kazi!Joda, hie; istemedigi halde arka
daslan tarafmdan c.iirmi.i me~hud halinde 
goriilmii:'} olmamn hicab1 da inzunam edi
yordu. Aheste aheste yola diiziildii, evi
ne yakla h ve her ak~am, yemekten evvel 
bir saat kadar p;irip oturmagl adet edindi · 
gi kahvenin kapiSI oniine geldigj zaman 
omzuna bir el dokundu. Ayni zamanda, 
bir ses: 

- Affedersiniz, diyordu, sizinle bir 
dakika gorii~mek isterim. 

Vaslo ba~m1 c;evirdi ve fena. halde ~a
aladt. Kar~tsmda, kiirkler ic;inde Lidya 

Lezanj, eski kans1 duruyordu. Lidya ga
yet sakin bir eda ile: 

- Sizinle konu~acagtm var, dedi, ad
resinizi dairenizden aldtm. Aparhmam
mzm kaplctsl, her ak~am bu kahveye ug· 
radtgln!Zl soyledi. sizi bekliyordum. Evi
nize kadar gidelim, orada daha rahat 
gori.i~iiriiL. 

- Evime mi?.. Gorii§mek ic;in mi? .. 
- E,·et, evinize. Bunda ne fevkala • 

delik var yani~ Sizinle konu§mak istiyo
rum. 

Vaslo onde, kadm arkada, eve dogru 
yiiriidiiler. Kapmm oniinde muhte~em bir 
otomobil duruyordu. Herhalde Lidyanm 
otomobiliydi. Vaslo cebinden c;tkard1g1 
anahtarl:t kaptyl ac;tt, ic;eri girdiler. Grr ~ 
kadm, etrabna bakmd1. Bulunduk1 .trt 
yer bayag1 do§eli bir yemek odastydt; 

- Ayni e~yalan muhafaza etmi§siniz 
ha? diye sordu. 

V aslo, onun sualine cevab verecegi 
yerde birdenbire hayktrdt; 

- Nic;in ka~rtm, ni~rin beni buaktp 
gittin? 

Kadm, hayretle onun yiiziine baktt: 
- Bu kadar sene sonra, arllk bundan 

bah~etmege liizum yok zannederim. Si -
zinle bunu konu~maga gelmedim, istedi
gim ~ey ba~ka. Evvela, beni ~imdiye ).a
dar 1ahats1z etmediginizden dolay1 size 
te~ekkiir ederim. Saniyen, vaziyettmJzt 
diizeltmenizi rica ediyorum. Arttk bo~an
mamiZ laz1m. Tiyatroyu b1raktyorum, ev
lenec~gim. Biiyiik bir fabrikator, ne za
mandanberi benimle evlenmek ic;in 1srar 
edip duruyor. Nihayet kabul elmege 
mec:bur oldum ... 

v aslo, kansmm soze ba§ladlgl dakika
dan itibaren kafasJm biiriiyen ofkenin, 
gitgide arthgm1 hissediyordu: 

- Haytr, olamaz, imk.im yok diye 
giirledi. Buraya bunun i~in mi gel din? 
Kat'iyyen olamaz ... 

V t>slo, biran ir;inde mi.ihi§ bir hakikat 
ke~fetmi~. kariSimn evi btraktp kac;ttgt 
gi.indenberi, hep onun avdet edecegi iimi
djle avundugunu birdenbire anlaytvermi~· 
ti. Bugiine kadar onu takib etmeyi~i, ra
hat b1rakl§l hep bu iimid yiiziindendi. 
Sesil ~lbet bir giin olup gene onun yanma 
donec:ekti. Belki dii~kiin, fakir, ihtiyar, 
aciz bir hale geldikten sonra donecek. 
fabt mutlaka doneeekti. Buriu, tahte~
~uurunda kokle~mi~ bir iimid olarak yll
lardanberi ta~tdtgml kendisi de ancak 
~imdi anhyordu. Lidya, Lezanj, onun of
ker.in!.' kulak bile asmaml§, soziine devam 
ediyordu: 

- Bu i~i lutfen biran e.vvel yap bitir, 
hem kabll oldugu kadar gizli kalsm. Va
kta Mosyo Landral benim evli oldugu
mu bihyor, fakat kiminle evli oldugumun 
farktnda degil ... Camm, anlamamazhk • 
tan r(elme ... Seninle evli olu~um, macera
lanmm -nasll diyeyim- en az iftihara de· 

dan sonra bekledi. 
Bu esnada artist Tony, biraz evvel 

tesbit etmi$ oldugu kompartimana atla
mi~Il. Herr Doktoru koridorda gordii. 
Biiyi.ik bir ustahlda kendisini aptal goste
rerek tezkereyi uza th. 

Doktor, ~iiphelenmi~ bir tav1r alarak 
ka~lanm (fa ttl. Fa kat kagtdt goriince iti
mad etti. Haberi bilen tek bir adam var
di. 0 da, haberin kendisinden r;tkmi~ o
lan kimse idi. 

- N
1
erede? diye sordu. 

Artist Tony: 
- isterseniz gotiireyim sizi? dedi. 
iki adam beraberee vagondan inerek 

trenin arka tarafma dogru gittiler. T renin 
arkasmdan donerek mar~andiz vagonlar1 
hizasmda ilerlediler. Kaldmm1n sag tara
fmt doktora btrakmt~ olan artist Tony bu 
mada birdenbire durdu. 

Hayret eden doktor agztm ac;mak is
tedise de vakit bulamadt. Bir el boynu
na, yapt~mi~. diger bir el ise agztm hka -
mt~II. Viicudiiniin yerden havalandtgmJ 
hissetti. Bir saniye sonra mar~andiz va -
gonu ic;inde kaybolurken kafasma kuv • 
l'etli bir yumruk yiyordu. 

Achille Bastien: 
- Cabuk at! a I diye haykndt. 

l::UMHlJKIY~·r 

Bibliyografya 
istanbul Okullari 

Kdavuzu 
Devlet Bas1mevi 1936 • Fiatt yaztlt degil 

istanbul Kiiltlir Direktorlligu ne§ri -
yatmm ikincisi olan bu eser btiytik bir 
ihtiyaca tekabiil etmektedir. <;iinkii 
§imdiye kadar yurdumuzda her gi.in ar
tan okuma ve ogrenme arzusunu tat -
min i~in mi.iracaat edilebilecek mekteb
leri bulmak, bunlar hakkmda malfunat 
edinmek imkans1z denilecek derecede 
gii<;tii. 

Filhakika, gazetemizde de yapllmak
ta oldugu gibi, baz1 gazetelerde, taW 
miiddetince, bir~Sok mekteblerin duhul 
~artlan iliin edilmekte idi. Fakat gerek 
mckteblcrin tenevvi.iii, gerek arada bir 
nii ha ka~Strarak aramlan mektebin bu
lunamamast ve gazetelerin koleksiyon 
halinde tetkiki gii~liikleri bu Hanlar -
dan da tamamile istifadeye manidi. Bu 
sebebden ~ocuklanm ilk, orta ve yiik
sek dereceli mekteblere yazd1rmak is
tiyen ana, baba ve velilere, bu gibi okul 
lara girmek istiyen talebeye kllavuzluk 
edecek bu ~ok degerli eseri vilcude ge
tirdigi ic;in istanbul Killtiir Direkto -
riinil tebrik eder ve Killti.ir Direktor -
lilgiiniin bu hareketini hararetle alkt§
lanz. 

Kitabda istanbul ili i~;inde her de -
receli biltiin okullarla, kiittibhaneler ve 
miizeler hakkmda lilzumlu bilgiler Sl

ralanmJ~ ve baZl mekteblerin resim -
leri dercedilmi~tir. 

Ankarada bulunan yiiksek okullar 
hakkmda da - ihtiyam olanlara bir sil
hulet olmak iizere - laz1m gelen malU.
mat buraya eklenmi§tir. 

Bu suretle fstanbulda her dereceli 
biitiin okullar ve Ankara yiiksek okul
lan hakkmda her ne ogrenmek isteni -
lirse, §imdiye kadar oldugu gibi uzun 
ara~hrma ve soru§turmalara hacet kal
maksizm, bu ktlavuzda bulunabilecek
tir. 

Kitabm on soziinde, eserin oniimiiz • 
deki ders ythndan evvel ~tkanlmas1 
arzu edildiginden, acele ilc yazlldigl, 
bunun ic;in eksiksiz ve tam bir eser ha
linde ~tkanlamadtgt mahviyetle kay -
dedilmektedir. 

Son kiisuf 
ilk ilmi 

hadisesinin 
neticeleri 

Sovyet 
iki 

alimleri miisahede neticesinde 
kesfettiler 

' 
fenni hakikat 

Sovyetler Bir!igi !lim Akademisinin 
Ki.isuf T etkikatt komisyonu ba§kam ve 
Pulkovo Heyet llmi Rasadhanesi direk
torii profesor B. P. Y erasimovic;, kiisuf 
mii~ahedatmm ilk miihim neticeleri hak· 
kmda a§agtdaki beyanatta bulunmu§tur: 

«- Gec;en 19 haziran kiisufu csna -
smda Sovyet astronomi heyetleri eklili 
~emsinin ve kromosferin 150 den fazla 
fotoihafm1 almt~lard1r. 

Cenubi Uralda Akbulakta tarassuda -
lint yapm1~ olan Pulkovo Rasadhanesi 
astronomi heyeti tarafmdan alman kro • 
mosferin tayft muzisine aid fotograflar 
bilhassa miihim bir ktymeti haiz bulun -
maktadnlar. Bu fotograflar, fevkalade 
bi1 sarahatle ve netlikle kromosferin mik· 
rostri.iktiiri.inii gostermekte, yani atmos -
ferin yukan tabakalanmn esash unsurla
rt hakkmda sarih bir fikir vermektedir. Bu 
kli~eler ezci.imle §Unu ispat etmektedir ki, 
kromosfer, ~imdiye kadar samlcLgt gibi, 
yeknasak bir tabiatte degildir. Bilakis §U" 

ras1 arhk sabit olmu§tur ki, kromosfer, 
muhtelif alev fi§ktn~larma mii§abih ta -
mamen mi.istakil miiteaddid unsurlardan 
terekkiib etmektedir. 

Eski gayrimuntazam fotograflarda bu 
alev f1§km~lan birbirlerine kan~arak de
vamh ve muttarid bir tabaka hissini veri
yordu. Halbuki Sovyet astronomi heyet -
leri tarafmdan bu kere ahnan muvaffa • 
kiyetli fotograflar, giine§ atmosferinin ta
biatile alakadar biitiin meseleleri, tam su
rette halleder derecede aydmlatml§hr. 
Y abanc1 astronomi heyetlerinin aldtgt 
fotograflar, Sovyet heyetlerinin aldtklan 
fotograflar kadar sarih olmadxg1 gibi bu 

Yugoslavya ile olan ticaret 
anla§masi temdid edildi 

' 
derecede teferruatJ da kaydeylememek • 
tedir. 

1kinci miihim muvaffakiyet noktast da, 

bu son kiisuf esnasmda eklili ~emsin mi.i
hmmel fotograflanmn ahnabilmi§ olma· 
stdJr. Bu kli~eler, Sovyet heyetlerinin ma
lik bulunduklan Sovyet mamulatt hususi 

kronograflar vas1tasile, ki.illi ki.isuf hat -
tmm be§ muhtelif mmtakasmdan almmi§
tJr. Bu suretle Sovyet heyet§inaslannm e
linde, ay golgesinin §imali Kafkasyadan 
Pasifik denizi sahillerine kadar Sovyet 
topraklan iizerinden gec;tigi iki saat zar

fmda ekliii §emste hast! olan biitiin ta • 
havvi.ilati ink1tasiz takib edebilecek mii
teaddid kli§eler mevcuddur. Ayni cins 
plaklar iizerine ayni derece ziya ile ah -
nan ve ayni tarzda develope edilen bii -
ti.in bu ayni tip kli§eler, eklili §emsin da
hill hareketinin tetkikatt ic;in inceden in -
ceye birbirlerile kar§tla~tmlacakttr. 

Kiisufla alakadar olarak atmosferde 
Hertz dalgalannm in§iai hakkmda tet -
kiklerde bulunan ii~r Sovyet heyetile bir 
Amerikan heyeti de bu alanda c;ok mu
vaffakiyetli neticelere varmt§lardir. Ah

nan bu neticeler. stratosferin elektrik nak
leden ve Hertz dalgalanmn diinya sat • 
hmda yaytlmasma sebeb olan «ionosfer» 
tabakalanmn, giine§in iiltraviole tn§la -
atile viicude gelmekte oldugunu goster
mektedir. 

Bunlar, kiisuf mii§ahedelerinin ilk mii· 
him neticeleridir. Bittabi toplanan rna -
teriellerin tetkikatl ilerledikc;e, diinya 
stratosferi ve giinqin fizik te§ekkiilii hak
kmda yeni yeni bilgiler elde edilecektir.» 

Miisamere tehiri 

l'ltos 1936 

~ADYO 
( Bn aksamki orogram 

IsTANBUL: 
18 hafif musiki (pHi.k) - 19 haberler 

19,15 muhtellf plaklar - 20 keman solo 
Stiidyo san'atk~rlan tarafmdan - 20,3 
sttidyo orkestrala.rl - 21 ,30 son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmtn 
ga?.etelere mahsus havadis servi&i verile 
cektlr. 

ViYANA: 
18,25 konser, konu~malar, haberler , hava 

raporu - 20,15 Salzburg musikl ~enliklerl 
23,05 haberler, Berlinden naklen Olimpi 
yad hRberleri • 23.35 Avusturyah bestekar 
larm eserlerinden miirekkeb konser - 24,5 
konu~ma - 1,05 Viyana musik:lsl. 

BERLIN: 
18,05 musiki • 19,05 eglencell konser .. 

20,05 gramofon - 20 ,55 haberler - 21 ,05 O• 
Ilmpiyad haberleri • 21 ,25 mu.slkl ve e~ ~ 
Ienceli yaym - 23 ,05 haberler - 23 ,50 d • 
lencell mu.stki ve dans havalar1 - 2,05 ge• 
ce konserl . 
BUDAPE~TE: 

18.35 orkestra. konserl, konu~ma, konfe• 
ranslar • 21,35 haberler ve Ollmplyad ha. • 
berleri - 22 gramofonla dans havalan-22,45 
ha.berler - 23,05 Qingene muslkU!i • 23,45 
asker! bando - 1,10 son haberler. 
BUKRE~; 

19,05 gramofon, konferan.s • 20,20 ~!ftc 
piyano ile konser - 20,55 havadls - 21 §all 
konserl • 21,20 konser • 21,35 g-ramofonla 
senfonik konser, lstlr ahat csnasmda ha • 
berler, spor • 23 ,25 gece konserl - 23 ,50 sl· 
yast haberler Cfrans1zca) - 23,30 rumenct 
haberler. 

LONDRA: 
17,05 askeri bando ve ~rkllar (gramo 4 

fonla) - 18,20 cocuklarm zamam • 19,05 
havadls, National istasyonu - 21 ,05 plyes • 
22,05 dans mu.slklsi - 22,45 piyano kon.se • 
ri - 23,05 spor, havadls • 23,35 dan.s mu " 
slklsl. 

PARiS [P. T. T.): 

17,05 piyano musiklsl , §ark!lar • 1'1,45 
gramofon • 18,05 orkestra konseri - 18,35 
gramofon, konu~ma - 19,05 orkestra kon • 
seri, havadls • 20,10 Salzburg musiki §en• 
llkleri (Viyanadan naklen) - 23,05 e~len " 
cell yaym • 23 ,35 ha vadls. 

ROMA: 
18,05 havadls - 18,20 piyano muslklsl ve 

fiarktlar , yabanc1 dillerde konu~ma - 20 ,05 
e!I;Ienceli muslkl, tngillzce turizm haberle• 
ri • 20,25 e~lencell mu.c;lkt, frans1zca haber• 
ler - 20,55 Yunanlstan i<;in yaym, hava .. 
dis, konulima - 21,45 plyes • 23,20 dans mu· 
sikisi, istlrahat esnasmda haberlcr • 24,20 
!ngllizce haberler. 

Nobet~i Eczaneler istanbul mektebleri fashmn noksan
stz olduguna hi~ §iiphe yoktur. cEksik
siz ve tam• olmamas1 ihtimali olsa olsa 
yardtmct malumat olarak verilen fa -
s1llara raci olabilir. Bunun da boyle ol
mast pek tabiidir. <;ilnkii bu gibi kitab
lar daima ancak birka~ defa tabedil •· 
dikten sonra kat'i ~ekillerini ahrlar. 

Yugoslavya ile aramtzdaki ticaret an· 
la~mas1 temmuzun yirmisinde bittiginden 
o vakitten itibaren Yugoslav e§yasma u
mumi rejim tatbik edilmekte idi. Dun 
giimriiklere gelen bir emirle, Turk - Yu

goslav ticaret anla§mastnm iic; ay daha 

temdid edildigi ve bu temdidin 20 tern· 

mu~dan ba~ladigi bildirilmi§tir. Bunun 

iizerine giimriiklerde bulunan Yugoslav 

e~yas1 c;tkmaga ba§lami~hr. 

c;ocuk Esirgeme kurumu $i§li kolu -
nun fakir ~ocuklar menfaatine olmak ii
zere bu ak§am Harbiyede Belvii bahc;e

sinde bir konser tertib ettigi yazmi§tlk. 

Aldtglmtz bir mektubda havanm bo - Bu gece nobe~i olan eczaneler ~unlar " 
zuk olmasmdan dolay1 konserin cuma d1r: 

Kitabm ne derece herkesin i§ine ya -
rayacagm1 gostermek i~in miinderica - -···-tim h.ulasa edelim: Dogum 

Resmi ve hususi ilk okullarla azhk 
ilk okullan, san'at okullar1, resmi ve fzmir Emlak Bankas1 mtidiirti Kemal 
hususi orta okullarla azhk ve yabanc1 Turk Omerin euma giinii !zmire mu -
orta okullan, resmi ve hususi liselerle vasalati srrasmda vapurda bir erkek 
azhk ve yabanc1 resmi liseleri, yilksek ~ocugu dtinyaya gelmi§ limanda dog • 
mektebler, muallim mektebleri ve di • dugu i~in !;Ocuga cErliman• ismi kon • 
ger Bakanhklara bagll olan mekteb -

IDU§tUr. 
ler, kiiti.ibhaneler ve miizeler hakkmda --------------
etrafh mah1mat verilmekte, istanbul 
Kiiltilr Direktorltigu dairesi te§kilatl 
gosterilmekte ve Ankara yiiksek mek
tebleri bildirilmektedir. 

Alakadarlara hararetle tavsiyeyi bir 
bore addederiz. 

F ranstzca dersleri 
Yaz mevsimi bir ecnebi dile rahat ra

hat ~alt~mak i~in en milsaid ve miina -
sib bir devredir. Diplomalt ve pratik 
bir metoda sahib Frans1z bayam, mii -
said §artlarla ders vermektedir. Gazete
de cF• remzine yazllmasi. 

gi.ini.i ak§amma tehir edildigini ogren- istanbul cihetlndekller: 

dik. (Al~~~~~8Ba~~~d;e~:;;;kezJ~1~~::;:~~ 
C ) da. CBelklsl. Emlnoniinde (A. Minasyan) 

Fen rd !Emil I , K'nr•u>il~"rflr.._._ 

ad), Kiic;iikpazarda (Hasan Hulust), Sa • 

Lokman Hekim matya, Kocamustafapaljada (Rldvan) , §ieh• 
reminlnde (A. Hamdl) , §ehzadeba§mda (U• 

K1ymetl1 doktorumuz HafiZ Cemalln niversite). 
(Lokman Heklm) adlle ne§retmekte oldu
tu ayhk ttbbl , SJhh!, terblyevt mecmuanm 
lklnci say1s1 da ~J!Uml)tu-. :i:~erlslnde gli -
ne~ banyolarl hakkmda dikkate dejter blr 
makale ve salr pek cok okunmas1 Hlzun 
fayda!J yaz1Iar valdu-. 

Okuyuculanmiza hararetle tavsiye cde -
r!z. 

Beyoi1;Iu cihetindekller: 
Galatada (Hiiseyin Hiisnii), Ha.sl«iyde 

(Nesim Aseol, Kastmpa9ada <Miieyycdl, 
Merkez nahlyede <Della Suda), :;!i~Jlde 
(Nargileciyan), Takllimde (Llmollclyant, 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakller: 
Biiyiikadada (l;jinasl), Heybelide CTa -

na~) , Kad1koy, Pazaryolunda (Rlfat), Mo· 
dada (Sihhat), Uskiidar, Iskeleba§tnd!lo 

TAKSIM ------~- _<M_e_rk-ez_L _______ __. 

BAH<;ESINDE 
15 ve 16 Agustostaki biiyiik 
miisamere ve siinnet diigiinii
niin tatsilah ilao siitunundadrr. 

Kavid icin hahceve- milracaat. 

Taksim Bah~esinde 

ger "llantdtr. Gerc;i senin bunda kabahatin 

yok amma, senin gibi bir erkegin kansJ,-T•IYATRO FEST1•VAL•I 
olmak benim gibi bir kadm1n koltuklan· 
m kabartacak bir$ey olmasa gerek. Bu 
vaziyeti tamir etmek sana dii~er degil mi 

11 Agustostan - 16 Agustosa kadar 

HALK 
OPERETt 

Bu aktam 
21.45 te 

FLORYA 
Biiyiik operet 

3 perde 
yat 

Lidya Lezanj, sahna salma c;1kll, gitti. 
,fEPEBA$1 BAH~ESiNDE 

Va5lo bir muddet ,a~km ,a~km kald1. 
Sonra ic;inden gel en, samiml bir kanaatle: 

- Dogru ya, dedi, bu kadar gi.izel bir 
kadl!l bana yab~mazd1 zaten. Kel ba~ta 

Bu ak~am saat 21 de 

MEDDAH KARAGOZ 

im~ir tarak durur mu? 
<;eviren: 

HAMDIVAROCLU 

Saat 1 den sonra i~in tramvay ve vapur temin edilmiljtir. Hava kapah 

oldu~tu takdirde temsil F'rannz tiyatrosunda nrileeektir. 

·-

Artist Tony, bu emrin tekrarlanma -! kard1. 
sma yer btrakmadJ. Koridoru takib ederck iic;i.inci.i vagonun 

Ba~miifetti~: altt numarah kompartimanma geldi. Bir 

- ~u herifi yakala bana, dedi. Eger miiddet kapmm oniinde durduktan sonra 
yerinden ktm1ldamaga yeltenirse ktr kafa· vurdu. 
sm1, ~ikayette bulunur diye korkma. 0- Hastahktan eser gostermiyen bir kadm 
bi.ir iki garda da bize iltihak edemez. Bi· sesi cevab verdi: 
lir ki bu kendisine pek pahahya malolur. - Bob, siz misiniz) 

Bana gelince, ben gidiyorum. Allaha1s • Ba~mi.ifetti§ gayet resml bir ton takma· 
marlad1k, dost, Pariste gorii§iiriiz. Am an rak: 
ci.izdamm a! ~unun, belki biletler ic;inde- - Hay1r, dedi, kontrolor, biletleriniz 
dir. lutfen. 

Aradtgmt bulunca hemen vagondan Si.irgii c;ekildi, kapl aralandt. F akat 
inerck eksprese atlad1. Bastien onu derhal iterek tamamen ac;m1§ 

Tam vaktinde yeti§mi§ti. Biraz sonra ve ic;eri dalmt$h. 
tren hareket etti. Hasta kadm, bir mucize eseri olarak, 

Achille Bastien, dirsegini bir pencere- onun oni.inde ayakta duruyordu. Kadm 
ye dayaml§, goziiniin oniinde resmigec;id mi.ifetti~i goriince hafif bir hayktrdt ise 
yapan evleri dinlene dinlcne seyrediyor- de Achille Bastien ald1rmad1. 
du. 

Ger(fi hudud daha uzakti. F akat ba~ -
miifetti~. miisterih olabilecegini biliyor -
du. Ciizdan bo& olsa bile, bir c;eyrek saat 
Rec;meden hem bir bilet hem de bir yatak 
bulabilecekti. 

Achille Bastien d1~ansm1 biraz daha 
~eyretti. T ren siiratini gittikc;e artmyordu. 

Nihayet dogrularak kontrolor ceketini 
iistiinden ath ve adi ceketini meydana c;t-

Y ava~ yava~. sanki kendi komparti -
manmda imi~ gibi, kap1y1 kapad1ktan son
ra siirgiiyii i tti. 

0 zaman ihtiyar kadma bir adtm attt 
ve p;uliimsiyerek onun oniinde igildi. 

- Size tesadiif etmek ne biiyiik §ere£, 
Matmazel Muriel Smith. 

Kadm miifetti~in gozlerine dik dik ba
karak: 

- Zannederim yamhyorsunuz efen • 

-
dim, dedi. Muriel Smith nammda bir 
kimse yok burada ... 

- Evet, affedersiniz, yamld1m, Mis 
Thaisa Strafford demek istemi§tim. 

Gene klZin renginin soldugu, alhgmm 
altmdan bile belli oluyordu. F akat Bas· 
tien bir adtm daha atarak muhatabmm 
elinden yakalad1 ve biisbiitiin ba~ka bir 
tonla: 

- Zannederim birbirimize birkac; ke
lime soylemege vaktimiz var, dedi, ol· 
maz m1~ 

Muriel Smith bir§ey soylemeden otur
du. Fa kat hahi yiizi.i sapsan idi ve mii· 
fetti§i gozlerile yiyordu. 

*** 
Siikutu ilk bozan Muriel Smith oldu. 
- Oogrusu ya Mosyo Bastien, giizel 

bir oyun oynadmtz bana. 
Gene kadm ~Santasm1 a~rmi§, sig<i!'a ta· 

bakasile oynuyordu. Achille Bastien bir
denbire yerinde dikili kaldt. 

El c;an tad an c;tkmi~. ba§miifetti~in kar· 
~1sma bir tabanca c;1karmi§h. 

Y eniden bir si.ikut ba§ladt, fakat bunu 
bozan Achille Bastien oldu. 

- Siz de bana giizel oyun oynadm1z, 
Mis Strafford. F akat bizim az sonra ba~
hyacagimiz arkada§c;a gorii§mede bunun 

Kirahk Apart1man 
Istanbul- Tiirbede, Belediye kar• 
lii&Jnda No. 19 Sinanaga daireleri 
Su, kalorifer, gaz, elektrik, nezaret. 
Doktor, Di~ tabibi, Avukat, Noter 
i~in meskenle beraber idarehane 
o lmaga miisaid aparttman vard1r 

bir faydas1 olur mu samyorsunuz? 

Ba~mi.ifetti~ sesini zerre kadar yiikselt• 
memi~ti, sanki yazthanesinde oturuyor ' 
IDU§ gibi sakindi. 

iki has1m bir mi.iddct birbirlerini siiz * 
diiler, yerlerinden hie; oynam1yorlard1• 

Fa kat fikrinden ilk vazgec;en gene kadtfl 
oldu. Omuzlanm silkerek tabancasmt in• 
dirdi, sonra onu c;antasma yerle§tirerek: 0' 

radan sip;ara tabakasm1 c;tkardt. . 

- 0 halde bir sigara buyurmaz 1111' 
SlniZt 

- Siz bilirsiniz. .. 

Achille Bastien sigaray1 ald1, gene ~I" 
zm c;akmagmda yakhktan sonra birkll~ 
n efes c;ekti. 

Muriel Smith gozlerini yanyanya k~· 
d .. ~11' payarak ba~m1 geriye atml§, sanki u, 

niiyordu. 

G.. I · · d k' d ·ndell oz erm1 ac;ma an, ve san 1 en , 
derine konu~uyormu§ gibi soze ba§hya • 
rak, yi.ireginde ukde olan mevzua doklll' 
du. 

. nc 
«Hukuku be§er beyannarnest» bli' 

tapan Avustralyah gene k1Zm s1rnn1 , 
yiik F rans1z zab1ta memuru nas1l anLatll" 
ga muvaffak oldu? 

[Arkast varl 
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Barbn vapurunun ge
~irdigi miithi~ kaza 

l Mektebler 
--== Girif farllar• ==--J 
Ktz Muallim mektebleri 

1' ekirdag a~tklartnda 
kii~iik gemiyi az 

goriilmemi~ bir siklon 
daha batJrtyordu 

K1z muallim mekteblerine paras1z ya
tih talebe kabul §eraiti: 

I -- Ti.irk olmak. 
------ Ulusal duygunun saglamhgi, karak -

terinin diizgi.inliigiinii ogretmenler kuru -
lundan alaca8'J bir tezkere ile isbat etmek. 

[Bagtara!t 1 tncl sahttede I 
801\ta be§ raddelerinde T ekirdagma gel
ltti§tir. 

I Yapur, gece saat dokuz buc;uk radde
.ennde T ekirdagmdan kalkm1~hr. Vapur 
ISkeleden kalkmadan evvel, daha saat se· 
~iz raddelerinde karada ve uzaklarda ke· 
61f bulutlar ve ~iddetli ~im§ekler gori.il • 
~ekte idi. F akat bu f1rt1na vapurun ar • 
1\as~nda kalan ufuklarda ve o kadar u · 
~akta gori.iniiyordu ki bunun herhangi bir 
'llretle denize yakla*masJ kimsenin akhn· 
~an bile ge~miyordu. 

Gece yarrstna dogru 
, GeceyansJm birkac; dakika gec;e, ri.iz • 

rar, nrt.Jna §im§ek ve biitiin manasile bu
b~ttan bo~amrcasma §iddetli yagmur, ani 
It S\lrette vapuru yakalami§hr. Gi.iverte· 
~e ac;1kta yatan yolcular sJrsJklam bir hal-
e ambarlara ko~mu§lard1r. F Jrtma, yag· 

lllur, §im§ek, yudmm dakikadan dakika
ta §iddet ve hiddetini artumaga ba~la • 
~§. adeta dehha§ bir afet halini almi§tlr. 
'"lalk korkudan §Uraya buraya kac;I§ma • 
a, bagmnaga ba§lami§tJr. 
Ambardaki halk arasmda bulunan ve 

~armara adasmdan lstanbula gelmekte 
olan I 20 kadar kaYJk<;l Laz, hep bird en 
cankurtaran ku§aklanna hiicum ederek 
rukanya kacti§maga ba§lami§Iardu. Boy· 
b.~:. yolcular arasmda panik ba~lami§, 
Utiin balk ambardan yukan, giivert~ye 

ttkmak ic;in bir ~ek merdivenin bulundugu 
la.rafa hiicum etmi~tir. 

V apur devriliyor 
Tam bu mada vapur saga ve am bar 

Yolculanrun birikmi§ oldugu tarafm aksi
~~ birdenbire yabvermi~tir. Kamaralarda-
1: 1 Yolcular, kadm, erkek, c;oluk <;ocuk 
a.nnakan§lk ve yan<;Iplak halde yukan 

la.lonlara ko§IDU§, ambarlarda, kamara -
arda, salonlarda, her tarafta feryad, fi

Ran ... Anne, baba... Evladim, yavrum .. 
Allah, Allah batJyoruz... gibi her agiZ· 
da.n. <;dc.an vaveyla ic;inde vapur halkt kar· 
tnakan§Ik olmu~tur. 
l\.optan ve faTkfrntn miidahalesi 

Ba§ta kaptan ve c;arkc;tba~I olmak iize
~~ hiltiin vapur miirettebat bir taraflan 

alk ... diger taraftan deniz. firtma, §im· 
tek ve YJldmmlarla ugra§mak Ishrann-:!a 
k almt§lardir.. B u pek feci §erait ic;ind~ 
.aPtan kumanda kopriisiinde fubnamn 

kiddetinden yerlere dii§e kalka ikinci 
, aptan ve serdiimen ile, biiyi.ik bir so -
8ukkan~hkla vapuru idare ederken c;ark · 
~:?a§I Adil yumrukla tekme ile halkm 
F"erteye <;lkmasma mani olmu~. tayfa -
ann bit kismi hayvanlann bulundugu 
htnbarlarda yular ve zincirleri kopan 
aY\'anlann bir tarafa birikmemesi ic;in 

~ah§ll'll§lar, diger bir kmm tayfa bazt 
l'olculann da yardrmile ambarlann ka • 
l>aklanm kapamaga ugra§ml§lard!r. 
.. Bu deh~et, bu ana baba (bu sefer giitu degil) gecesi, oliimle hayat arasmda

bu rniicadele bir saat kadar siirmi.is ve 
~at bir buc;uga . dogru firtma d~ege 
1z tutmu§tur. l§te ancak bundan sonra 
~~n bitenler hakkmda malumat almabil
"'l~tir. 

1• Meger bu adi bir :fntma degil, emsa· 
ve nadir tesadiif edilir bir siklon imi~ ... 
l' apurun birdenbire batar gibi bir yana 
i'l~as1 bu siklondan ileri gelmi~tir. ~ok 
: ur lei vapur, ambar yolculanmn birik· 
-Jt bulundugu mukabil tarafa yatm1~ .. 
l ok · 
da ~a.' vapurun yatbgi tarafta yolcular 
~I bmbi~ bulunsayd1, bir tek ferd kur· 
IIi tnadan vapur bir anda . kudurmu~ de
~algalan arasmda kaybolacalum~. 
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r· ~rci.imend, o altm renkli goz bebekle-1 
s~n'n PlflltisJ ic;inde beliren harikulade fu
t>e 'll. 'Ye .cazibeye kap!ld1, kuvvetli bir ~r: 
k, trne t~e titredi, benzi sarard1. ~ozle~m 
ha Patnaga mecbur oldu. Halbukl Sam -
bt~ll .sihirli bir ate§le parhyan goz be • 

en emrediyordu: 
tijk Beni sevmeni istiyorum, beni bitmez 
~~ez bir a§kla sevmeni istiyorum. 

Run a~anoz gelip te yemegin ham oldu-
u aber verdigi zaman Si.iha: 

b1~-;- Arnk lokantada yemek yemekten 
bill\ lm, dedi. Birkac; giindiir, bir siirii ya· 
b,~l da peyda oldu. Burada dordiimiiz 
Dll~ a~a Yemek yeriz. Olmaz mi? Ali 
h._~~ Ira soy]iyeyim, bize burada bir sofra 
ti~. r ats~n, Bu ak~am bol bol bira ic;e • 

Sa 'h 
.._

01 a, c;.ok memnun oldu. 
l11ll b·· ~~avo Siiha I Kendimizi lstanbu -

uyuk birahanelerinde samnz, dedi. 

Bir mucize 
Anlatildigma gore, adeta mucize ka

bilinden o Strada c;akan bir §im§ekten is· 
tifade eden kaptamn sogukkanhhgi, di
rayeti, tecri.ibesi olmasaymi§ vapur bir 
daha dogrulmaga fxrsat bu1madan dev -
rilecekmi§. Ruzgar, futma, dalgalar her 
saniye istikamet degil}tirerek her taraftan 
hiicum etmege ba§lad1g1 bir Slfada alma· 
cak istikameti gorebilmek ic;in yegan:<: 
c;:are alan puslanm elektrik lambast kaza· 
ya ugnyarak sonmii~ ve kaplan ne yapa
cagiDI tayin edemez bir hale gelmi§ken 
birdenbire §iddetli bir §im§ek ortahg1 ay
dmlatJyor. 

Minare boyu su 
Bu aydmhkta, kaptanm gozleri yan • 

dan gelen miithi~ bir su siitunu goriiyor. 
Baztlannm dediklerine gore, minare bo· 
yu yiibeklikte alan bu siitun ( siklon, si -
fon, tul umba da derler) oldugu gibi yan 
dan vapurun iizeri,ne gelirse kurtulu§ im
kant ve ihtimali yoktu. Kaptan fevkala
de bir manevra ile vapurun burnunu sii • 
tuna dogru c;eviriyor. Yiizlerce insan ve 
hayvanla yiiz binl~rce lira ktymetindeki 
emtia ve vapur boylelikle kurtanltyor. 

Birincisi en §iddetlisi, en deh§etlisi ol
rnak i.izere siklon birka<; defa vapura sal· 
dmyor. Biitiin bunlar kaptan ve ona in
loyad eden miirettebat sayesinde atlatlh
yor. Kaplan da dahil olmak iizere va· 
purun iistiinde bulunanlar adeta havas~z: 
hktan ve suyun §iddetinden bogulur g1b1 
oluyorlar. 

Kamaralardakilerin hali 
Kamaralarda ra

hat uykuya dalan· 
lar neye ugradikla • 
nm bilmeden deh~et 
ve korku ic;:inde ka· 
ptlardan d1~an hu • 
cum ediyorlar. Ka
marot Suayb im
dadlanna yeti§mez· 
se birbirlerine gec;:e· 
cekler, koridorda, Fedakdr kamarot 

merdivenlerde bir • ~uayb 
birlerini ~igniyecekler... F akat bu gene 
bi.iyiik bir sogukkanhhkla kamaralar ara
smda ko~uyor: «Korkmaym, bir§ey yok .. 
KorkmaYJn ... » diyerek herkesi teskin edi
yor. Pencereleri kaptyor, dii~enlerin kalk
masma yard1m ediyor, yukandan a§ag1ya 
hiicum eden sulann kamaralara girmeme
sine c;areler anyor .•• 

Birinci stmfa girecekler ic;in ya~1 IS ten 
az 19 dan fazla bulunmamak. Sthhat ra
poru bulunmak (mekteb doktoru tara -
fmdan) 

2 - Birinci smtflara orta okullardan 
mezun olan pek iyi ve ve iyi dereceler 
mezunlan, ikinci ve iic;iincii stmflara lise 
ikinci ve iic;iincii stmflanna iyi derecede 
gec;mi§ olanlar ahnacaklardtr. Ancak !tse 
ikinci Ve ii<;iincii SlnJflanndan ogretrnen 
okullarmm mukabil s1mflarma gec;mek 
istiyenler meslek derslerinden imtihana 
tabi tutulacaklardtr. 

3 - Sec;:imde §ehid ~ocuklarile yetim
ler iistiin tutulacakhr. 

4 - Ogretmen okullanna girmek isti
yenlerden bu §artlan uygun talebe sec;i -
lerek evrakt en gee; 1 eylule kadar Ba -
kanhga gonderilecektir. 

5 - Kayidler her pazartesi ve per • 
~embe giinleri saat 9 - 12 ve 14 • 17 ara
smda yaptlacak ve 27 agustos ak§amma 
kadar siirecektir. 

Yukandaki §artlan haiz olanlarm be
raberlerinde getirecekleri kag1dlar §Un -
lard1r: 

1 - Niifus tezkeresi. 
2 - <;ic;ek a§ISI raporu. 
3 - Tahsil vesikas1. 
4 - 6--5 X 4 biiyiiklugiinde 6 foto • 

graf. 
5 - Okudugu okuldan alacag1 c;ahr 

kanhk ve ahlak vesikasl. 
6 - Kayidlere 6 agustostan itibaren 

ba§lanacaktJr. 

SEHIR 1$LERI 
T aksiler hakkmda bir emir 

Otomobillerin adam ba§ma on kuru§ 
almmak suretile yolcu ta§Jmalan mene • 
dilmi§ti. Halbuki, geceleri §Oforlerin bu 
memnuiyete riayet etmedikleri tesbit edil
mi§tir. Bunun online gec;ilmesi dun Be
lediye ~ubelerine tamimen emredilmi~tir . 
Sahillerin tehlikeli kisimlari 

Deniz kazalarmm oniine ge~mek mak· 
sadile, Belediyenin sahillerde tehlikeli ve 
anaforlu yerleri tesbit etmege karat ver
digi yazrlmi§h. Bunun i<;in, diin kayma
kamhklara da emir veri!mi~tir. Kayma • 
kamlar icab eden tetkikati yaphracak • 
Jar ve tehlikeli yerleri tesbit ederek bura
lara ( tehlikelidir) levhalanm astlracak
lardtr. 

Ah§ah binalardaki yangm 
tertibatl 

Goklerin, havalann, denizlerin gazab1 
ve hiddeti yat1~1r gibi bir hal almca yo1· 
cular, ufak gruplar halinde konu§uynr
lar. Herkes hadiseyi bildigi gibi anlatmak Kat kat kiraya verilen ah§ab binalar

da ve pansiyonlarda yangm sondiirme 
taklm tertibatma riayet edilmedigi, Belediye istiyor. 

Bic;are koyunlann iizerine bir 
sandlk1ar di.i~iiyor. Birc;oklan yaralan 
ml§ ... Sahibi yirmi tanesini kesmege mec
bur oluyor. Ambarlardan birinde oki.i~
ler, koyunlar, tavuklar ve pilic;ler hep bn 
arada bulunuyor ... 

~ memurlan tarafmdan yap1lan tetkikattan 
anla§IlmJ§tlr. Halbuki, otel ve pansiyon 
talimatnamesine gore, buralarda itfaiye 
tertibatma itina edilmesi icab etmektedir. 
Bunun ic;in Belediye, buralarda laztm ge
len tertibatm ikmal ettirilmesine karar 
vermi~tir. Pansiyonlar ic;in dogrudan dog· 
ruya Belediye memurlan, diger ah§ab bi
nalar i~in de mahalle miimessilleri taki -
batta bulunacaklardir. 

Hatta, dediklerine gore bu suada bir 
hm1zhk bile oluyor. Bir kadm. can:m 
kurtarmak ic;:in birinci mevki salonuna gir
mege c;:ah~an diger bir kadma yard.m 
ederken c;:antasmi c;ahyor ... 

Bir taraftan ay ~1kiyor, diger tara£ • 
tan uzaklarda hala §im§ekler ctabyor ... 
Bu~lan gordiikc;e halk hala tehlikP.nm 
ge<;tigine inancun1yor. 

Boylece «Ge~mi~ olsun, verilmi§ sa~a~ 
kanuz varmi§ ... Allah kurtard1 ... » g1ba 
miitekabil soz ve sohbetlerle sabah olu • 
yor. Vapur, biitiin bu felaketten bihaber 
uyuyan istanbula vanyor... Saat be~te 
T ophane nhtJmma yana~Jyor. 

Abidin Daver DAV'E.R 

Siiha agzmt §apudatarak ilave etti: 
- Peynirli francela da yaptmnz. 
Saniha kocas1m takdir etti: 
- Ne giizel §eyler bulursun koca • 

clgim. 
Fa kat sofrada, Saniha da Erci.imed 

de yemeklere el siirmediler. 1kisi de sanki 
bir §eyden korkuyormu~ gibi susuyorlar
di. Arasira baki§Iyor. Birbirlerinin baki
§IDda, yalmz sevi§enlerin gozlerinde oku· 
nan muhabbet ve harareti gorerek biiyiik 
bir saadet duyuyorlardt. Kar§l kar§Iya o
turduklan i~in bu daracik masada baz1 
bazi dizleri birbirine si.iriiniiyordu. 0 va
kit, her ikisi de titriyordu ve Erciimend. 
hemen iskemlesini biraz geri c;ekiyordu. . . . . . . . 

Y ava§ yava§ mii§teriler gelmege ba~ • 
lad~1 zaman onlarm yemekleri bitmi§ti. 
Siiha, masayi iterek ka!kt.J. 

- Haydi, arka salona gidelim, dedi. 

Ekmek fiatlar1 indirildi 
Nark komisyonu, un ve bugday fiat • 

lanndaki di.i§iikliigu gi:izoniinde bulun • 
durarak ekmek ve francela fiahm yeniden 
tesbit etmek karanm vermi§tir. 

Y eni narka gore, birinci nevi ekmek 
on bir buc;uk kuru§tan on para noksanile 
11, I 0 paraya, ikinci nevi ekmek on otuz 
paradan on buc;uk kuru§a, francela ise 
1 6,5 kuru§ tan yirmi para noksanlle 16 
kuru§a satJlacakhr. 

Lokantadan- gec;erlerken- Erciimend, 
gene kadmm kulagma fJs1Jdadl: 

-.Rica ederim. Oraya gitmeyiniz. 
Samha, memnuniyet ve muhabbetle 

ha§mi egdi ve gene zabitin omzuna dog
ru igilerek yava§c;a: 

- Peki, dedi. Sonra, kocasma dondii: 
- Bugiin, bayramm ikinci giinii. Ge· 

ne ic;eride loyamet kopar. Gi.iriiltiiden ba· 
§I~. §i§iyor. Ben, meb'us beyin salonuna 
gi?lyorurn. Haydi, sen de gel. Yi.itba§l 
Rtfat Bey de, Erciimend Bey de gelirler. 
Eger, mutlaka istersen, Ali Daytyi da 
c;agmnz. Ma Am ya sen onsuz edemez • 
sm. 

Erciimend, Sanihaya yava§c;a: 
-- T e§ekki.ir ederim. <;ok lutufkar -

stmz, dedi. Sizi o arka salonda gorunce, 
bilseniz nas!l sinirleniyorum. 

Soz dinliyen bir kiZ c;ocuk gibi, uslu 
uslu, mmldand1: 

-- Bir daha hie; gitmem oraya ..• 
F akat Siiha, kalabaltktan, guri.iltiiden 

uzak, sessiz odada stkihyordu. Ali Day!, 
mii§terileri fazla iken orada oturam1yor, 
bi.ifeden uzak oldugu ic;in garsonlar, ~a -
buk hizmet edemiyorlard1. 

Saniha, Erciimende rica etti: 
- Erciimend Bey, §ark1 soyleyiniz, 

taslanacak! 
' 

Diinya ~ok kesif bir ~ehab 
yagmurunun • 

-------------------
Bu hadise esnas1nda kiireye hacerisemaviler 

dii~mesi ihtimali de var 
Kiiremiz, 9 agustosta, bu aym on dor

diine kadar devam edecek olan bir seya· 
hate ~Ikml§ bulunuyor ve bu giinlerde 
b1r §ehab yagmuru altmda kalmamiZ ih
timali vardtr. F arkmda olmadan senede 
iki defa yaptiguruz bu yolculuga, bu y1l, 
Peltier kuyruklu yildiZI ile ad! konmtyan 
diger bir kuyruklu y1ld1Z da uzaktan se· 
yirci olmu~lardJr. 

DiinyaJJUZ, bir defa lo§m, bir defa da 
yazm. gune§in etrafmda donen dag1lmi§ 
bir seyyare enkaz1 arasmdan ge<;mektedir. 
0 suretle ki, giine§ten bu seyyarelere ak
seden §Ualar bize kadar ula§IT ve havayi 
tsibr. Ancak bu lSitma hadisesi ki§a rnah
sustur. Y az mevsimindeki gec;i§te hadise 
bunun z1ddid1r ve hava, !Slnacagi yerde 
bir derece kadar sogur. Muhakkak alan 
bir§ey varsa, o da son giinlerdeki hava 
§eraitinin bu semavi hadise ile pek ya -
kmdan alakadar oldugudur. 

Nadir vukua geen semavi hadiselerin 
halk tarafmdan daima korku ile kar§Jlan
mas1; dogrudan dogruya bir felakete, 
kiirei arzla gok yiiziinii dolduran I§Ilhh 
alemlerden biri arasmda bir musademeye 
intizar edilmesi, yahud, bu gibi hadise
lerin ileride zuhur edecek arzi hengame
lere, afetlere, musibetlere, muharebelere 
isaret sayiimasJ, be§eriyetin ezell tema -
;ullerinden biridir. Kiiremizin bu yaz 
Perseid denilen bu yiid1z kiimesi arasm
dan ge<;i§i de belki Peltianin zuhurile 
ayni tarihe tesadiif etmesinden dolayi 
olduk~a endi§e uyand!tmi§hr. 

YildJZ kiimesi arasmdan ge~i§imizin u· 
mumi bir felaket dogurmas1 ihtimali va -
rid olmadlgi muhakkakhr. Ancak. alim
ler, Perseid y1gmmm, dunyamiZI birkact 
tane parlak fi§ekle mi yoksa muazzam 
bir I§Ik yagmuru. bir donanma ile mi kar
§Jhyacagmi tayinde miitereddid bulunu
yorlar . .$u var ki, bu yolculukta, ihtiyar 
kiiremizin, hafif veya §iddetli surette ta§
lanacagl §iiphesizdir. 

Y1ldtz kiimelerinin, zaman zaman bize 
gonderdigi haceri semaviler hakkmda 
bir parc;a malumat vermek faydas1z de -
gildir. Bu ta§lann i~inde, bi.itiin bir §ehri 
harab edecek kadar biiyiik olanlan var
dJr. 30 haziran 1908 de kiiremiz ve bere
ket versin Siberyamn ISSIZ kaya!rklarma 
dii~en muazzam bir haceri semavi, oyle 
bir sadme ve o derece miithi§ bir tazyiki 
nesimi viicude getirmi§tir ki kilometro -
!area imtidadmda arazi karmakan§lk ol -
mu§tur. T azyiki nesiminin §iddetini tarif 
edebilmek i~in, bunun lngilterede bile 
kaydedildigini soylemek kafidir. Bu se
mavi ta~ bir §ehrin ortasma dii§seydi, hi~ 
§iiphe yak ki felaket olc;i.ilemiyecek ka • 
dar biiyuk olurdu. 

Bu ta~. dii~ti.igii yerlerde, dort metro 
derinliginde, 1 0 ila 50 metro geni~liginde 
CfUkurlar a<;mi§ti. Etrafa dag1lan par<;a -
!arm mecmuunun agullg1 130 tona balig 
oluyordu. Y ani bi.iyi.ik bir lokomotifin 
sikletine miisavi bir agirhk! 

Bir fehab kiimesi 
Cunkii, etrafa sa~Ilan parc;alar toplamp 
ta tetkikten gec;irildigi zaman bunlann 
nikel, platin, demir, kobalt iridium ve si
yah elmastan miirekkeb oldugu goriil • 
mii§tiir. Buti.in ta§lann agnhg1 10 mil -
yan ton olarak hesab edilmi~tir. 

Acaba bu semav1 ta§lann men§ei ne
dir? Seyyare par<;alan kiiremize dokiile 
dols_iile giiniin birinde sema m1 bo~alacak? 

Alimlerin bu hususta verdikleri rna -
lumat <;ok §ayam dikkat olmakla beraber 
gene noksandir. Evvela §Urasim nazan 
dikkatle almak lazimdJr ki, senede, irili 
ufakh yiiz elli milyar y1ldtz k~remize 
<;arpmakta ve bunlann bize hlfaktigl par
<;alar yer yuvarlagma, bir ~Ig gibi ek • 
lenmektedir. Saniyede 50, 60 kilometro 
siiratle inen bu ta~ par~alan bizim havay1 
nesimimize dahil oldugu zaman, I 20 ki
lometro irtifaa kadar yakla§mca, hava· 
ya surtiinme neticesi olarak nanbeyza 
haline gelmekte ve ekseriya hararetin §id
detinden paralanarak gozden kaybol ~ 
rnaktadn. 

Men§elerine gelince, bunlar iki nevi -
dir. Bir klsrni, bilhassa iri hacerisemaviler, 
hie; beklenmedigi zamanda birdenbire 
inen ebedl bir tehdid gibidir. Digerleri. 
Perse biirciine mensub Pesseidler, yahud 
Leonidler, Andromedidler gibi gune§in 
etrafmda beyzi bir mahrek takib ederler 
ve kiiremize zaman zaman c;arparlar. 
Bunlar, semada, rastgele serpilmi§ y1l • 
dtzlar olmay1p, dagilan, kaybolan asH 
viicudlerinin eski i§gal ettigi noktada bu
lunmakta ve onun takib ettigi ayni istika
meti kemali sadakatle takib etmektedir • 
ler. 

Manzumei §emsiyeyi te§kil eden sey • 
yareleri, yanyana iki tramvay raymda ha
reket eden iki tramvaya benzetmek ve o 
tramvaylar nas1l c;arpi§madan her biri 
kendine mahsus rayda yiiri.iyorsa bu sey· 
yarelerin de toku~madan kendi yollanna 
devam ettikleri neticesini c;1karmak dogru 
olur. 

Dagtlnu§ seyyarelerin kiime halinc:!eki 
bakiyelerine, yani §imdi diinyamiZin ic;in
den gec;mekte oldugu neviden kiiroP!e.-~ 
gelince, bunlar, eski kuyrukluyildiz!ann 
patlad1ktan sonra semada buakttklan 
artiklard1r. 
~------

Halk Partisindeki 
F akat, gerc;ekten hirer dag iriliginde 

olan as1l biiyiik haceri semavilerin sikleti 
oyle yuzlerce filan degil binlerce hatta 
milyonlarca ton olarak hesab edilmekte· toplanblar 
dir. Diinyamn muhtelif yerlerinde ke~ - Cumhuriyet Halk Partisi Genyon ve 
fedilen haceri semavt bakiyeleri arasmda ilyonkurullan diin saat 16,5 t~ Cumhu
en §ayam dikkat olam Amerikada, Ari- riyet Halk Partisi istanbul merkezi bi ~ 
zamada ke§fedilenidir. Diinya rekoru • nasmda toplarum§tlr. Genyonkurul top ~ 
nu ktran bu semavi ta§, yere du§tiigi.i za- lantlSlna Cumhuriyet Halk Partisi Ge· 
man I 200 metro kutrunda ve 170 metro nel Sekreteri ve ic; hleri Bakam Siikrii 
derinliginde bir c;ukur ac;mt§, sukut esna- Kaya, llyonkurul toplanhsma da Vali 
smda yerden fi§klfan topraklar, <;ukurun ve Cumhuriyet Halk Partisi istanbul ba~
kenarmda 40, 50 metro yiiksekliginde bir kam Muhiddin Ostiindag riyaset etmi~
duvar te§kil etmi§tir. Bizzat haceri sema- tir. T oplant1 ge<; vakte kadar devam et
vi efsanevi bir servet te~kil etmektedir. mi~tir. 

bir oyun icad ediniz. Y oksa Siiha gide
cek hepinizi de beraber siiri.ikliyecek. 

Ercumend: 
- Durun, dedi. Size istanbulda yeni 

c;Jkml§ bir §ark1 soyliyecegim. Siz daha 
bunu i§itrnediniz. Gidip bir iki arkada§ 
bulayim, yalmz. soylenmez. 

Siiha bag1rdi: 
- Oyle ise birkac; §i§e de bira 1smarla. 
Birka~ miilazim arkada§ile beraber gel-

di. istanbulda oynanan yeni bir operetten 
l?ir iki eglenceli parc;a okudular. BaZI 
yerlerini ayn ayn okuyorlar. Sonra, hep 
birden nakarah tekrar ediyorlardi. Ope· 
retten bir parc;ayi da, kadma aid oldugu 
ic;in, Sanihanm soy lemesi ica_b ediyordu; 
fakat Saniha: 

- Hem sesim giizel degil, h~m de 
bu parc;aYJ bilmiyorum, dedi, soylemedi. 

Onun yerine de Erciimend okudu. 
Gene zabit, arhk, ne§' esini bulmu tu. im
tihanda s1mf1 gec;erek tatile kavu§IDU§ bir 
~ocuk gibi idi. 

Ba§ka §arblar, tiirkiiler okudular. Su
hanm ~ok ho~una gittigi ic;in Halimeyi de 
soylediler. Afif bir gene kadmm yamnda 
soylenmemesi. nezaket ve terbiye icabJ o· 
Ian yerleri gelince, Erciimend Ti.irkiiniin 
ya kelimelerini degi§tiriyor, yahud da 

-
busbiitiin atlay1p ge<;iyordu. Halbuki biz-
zat kocasi ve ana bakarak diger erkekler 
Sanihaya ac;1ktan a<;Jga erkek bir arka -
da§ maumelesi yaptJklan ic;in, ondan si· 
kilmaga liizum gormuyorlardi. Diiriist 
bir gencin ni anlmna gosterdigi hiirmet • 
kar nezaketi and1ran bu hareket kar§tSIO· 
da Saniha, biiyi.ik bir §iikran ve minnet 
duydu. 

Bu ara kapiya giim gum vuruldu. K1· 
s1k bir sa rho§ sesi bagmyordu: 

- Erciimend Bey, Erciimend Bey, 
§erefinize bir rakt ic;mek isterim. 

Katib, ktzd!: 
- Gene mi bu sarho§ herif. dedi. Er

ciimendin §ark! soyledigini duyar duy • 
maz hemen balta olur. Ba§lar gaze! oku
maga... Erciimend, herif, senin sesine 
a§Ik vallahi! F akat c;ok Ylh§Ik oldugu ic;in 
benim de, fena halde, sinirime dokunu • 
yor. 

Kalkt1, gidip kap1y1 siinneledi ve ka
pmm arkasmdan : 

- Miilazim Erciimend Bey, yak bu
rada, diye bagird1. 

F akat d!§andaki ses kah ricaci, Hh 
hiddetli, bazan da adeta aglar gibi de • 
vam ediyordu: 

-- ----- -- - --

akmak, vaktile hazari ve seferi 
buyuk onem ta§Iyan bir aletti. 
Kav, onunla tutu§turulurdu, ti.i-

feklerde zemberikligi o yapard1. Sikl bir 
vurulu§la klVllctm c;1kararak kaVI, tiifek 
barutunu tutu§turan ta§ La bu c;elikten ya
p~lma alete izafe olunarak <;akmak ta§l 
dJye amhrdl. <_;akmaklar, yay bi~iminde 
yapiidigl ic;in o §ekildeki papuclara c;ak
mak papuc denildigi gibi bir takim kay1k· 
lara ha§taraflannm yayimsi olu§undan 
dolayi c;akmak ba§h ad1 verilirdi. Fitilli 
ve kapsollu tiifekler arasmda harb alet • 
Jeri tarihl bak1mmdan bir merhale te§kil 
eden zenberekli tiifeklerin de ach ~ak • 
makh idi. 

Ehemmiyeti bu kadar geni§ olan <;ak
maktan ikbsadi ve lisanl bir takJm iire
meler viicude gelmemesine imkan yoktu. 
$imdi bir hatira olarak ya§Iyan <_;akmak
c;Ilar ~ar§tSI ve hic;bir i§e yaram1yan bo§ 
kafah adamlara verilen ~akmakstz sifah 
o ciimledendir. 

F akat c;akmakla ilgili olarak dilimize 
gec;en §lk tabirlerin en manallSI «c;akar 
almaz» d1r. Bu tabirin mefhumunu kav
ramak ic;in §oyle bir tasvir yapmak laz1m 
gelir: Boyu bosu yerinde, goriini.i§te c;ok 
zinde bir adam. Yiiriiyi.i§iinde toprag1 ka
c;Iracak kadar salabet, bakl§lannda <<ya· 
kanm» diyen kmbmh bir mehabet var. 
Gorenler herifin endamma, geni§ ad1m ~ 
lanndaki salabete, gozlerindeki parlak -
hga hayran oluyorlar. Her kadln ba§I bu 
yiiri.iyen heykeli siizmek ic;in iki kere ge
riye c;evriliyor. hte bu alunh ve c;ahmh 
yiiri.iyii§, bu imreni§li tema§a S!Tasmda 
c1hzm biri pehlivan yap1h adamm nas1lsa 
ayagma basiyor, nasmm incitiyor. $imdi 
herif gazab halindedir, boyuna kopiirii ~ 
yor, boyuna klifur pi.iskiiri.iyor. Kazayi 
yapan cJhz. ilkin tarziye vermek isterken 
obiiriiniin haddini a~tlgiDI goriince kiZl
yor, daha agu sozlerle mukabeleye ba~
hyor. Sahneyi seyredenler bir faciaya §a· 
hid olacaklanm sezinsiyerek tel~§ ic;inde. 
Fa kat ag1zlarda ba§hyan dala~mamn 
sonu hie; te umuldugu gibi c;tkm1yor. Yii· 
riiyen heykelin gazab1, i.istiine bir kova su 
cloki.ilmi.i§ bir kiil~e ate§ gibi si.iniiveriyor, 
Galebe c1hzda kahyor. hte bu gibi son· 
suz lozi§lar, neticesiz kabadaYJhklar gos
teren kimselere, c;akar almaz, derler ki 
ger!;ekten canh bir tabirdir. 

Biz bu tabiri habrlatacak hareketleri 
en c;ok siyasi meselelerde gori.iriiz. Bazan 
bir hiikumetin ba~ka bir hiikumeti sert no· 
talarla prates to ettigi vakidir. y azl ile 
tarize ve taarruza ugnyan hiikfunetin o -
muz silkmesi, bildiginden §a§mamasl ve 
kuru giiriiltiiye pabuc buakmamasi iize· 
rine protestoyu yapan, iiltimatorn vere • 
cekmi~ gibi davranan tara£ sessizle§ti mi, 
~c..kar almaz oldugunu isbat etmi§ de -
mektir. 

*** 
Biz Tiirkler c;akmak devrinin kapamp 

ta kimyevi kibrit icad olundugu vakit bu 
yeni ke§fe bir ad takmak istemi~ ve c;ak
makslz demi§tik. HamiZI kibrit, humzu 
kibrit gibi tabirleri bildigimiz halde ince 
bir c;i:ipiin tepesine balmumu zerresi gibi 
konulan kiikurt terkibli nesneyi, gene 
c;akmag1 hahrhyarak adland1rmak istemi§
tik. Sonralan bu ismi unuttuk. <;akmagm 
halefine kibrit demege ba§ladrk. F akat 
Kibrin inhisanm idare edenler yi.izde 
sekseni yanm1yan kibritleri elimize tutu§
lurmak suretile bize ~akma!b habrlatmak 
lutfunda bulunuyorlar. Y almz §U fark 
var: Eski kibritlere c;akrnaks1z diyorduk, 
bugiinkiilere c;akar almaz demek zorunda 
kahyoruz. 

M. TURHAN TAN 

- Ben beyimle beraber §arkJ ~soyle • 
mek isterim. 

Saniha ile Si.iha gi.iliiyorlard1. Gene 
kadm Erciimende sordu: 

-Kim bu adam? 

-- Bu i§i sarho§luga vurmu§ eski bir 
hanendedir. V aktile alkolik olmazdan 
evvel c;ok san' atkarmi§. Hala, sesi ya -
mkhr, usulii iyidir aroma kafay1 c;:ekince 
clVlk, sulu, ki.ifiirbaz olur. Tahammiil e
dilmez. Benim burada oldugumu anlad1. 
Arhk rahat vermez. Gideyim ona bir 
rak1 Jsmarhyayim. Ba§ka tiirlii kurtulu~ 
yoktur. 

Katib: 

- Kabahat sende Erciimend, dedi. 
Bu ayya§ herife yliz veriyorsun. Raki ts • 
marhyacagma bir tokat yap!§tlr. Cehen· 
nem olup gitsin! Sen yapamtyorsan ben 
serseriyi kulagmdan tutup atanm. 

Fakat o soylenirken Erciimend d1§an 
fiTlami§, kimbilir, nasi! biiyi.ik bir derdi, 
act bir felaketi unutmak ve avutma.k i~in 
kendini ic;kiye vurmu§ alan bu bedbaht 
ve sefil san' atkan biifeye gotiirmi.i§tii. 

Bir iki dakika sonra gelip yerine otur· 
du. 

[Arkast var} 



6 CUl\IHURIYET 

Olimpiyatlar 

iire§lerde hakemlerin 
yaphg1 haks1zhklar 

Futbolda Alman takmu, Norve~ tak1m1na ncden 
maghib oldu? - BasketbolcularimJZI yenen ~iii, 
Cenubi Amerikan1n kuvvetli tak1mlarindan biridir 

Berlin sokaklartnda ~anlt bayragrmrz: Berlin Belediyesi oniinde 
Tiirk, Macar ve f;ekoslovak bayraklarr 

Berlin 7 (Sureti mahsusada Olimpi • kaz;:~myor ve kazandmyor. Say1 hesabi· 
yadlan takibe giden arkada§umzdan) - le, hatta tu~la kazandtglmiz birc;ok ma<;
Bugiin greko-romen giir~i §ampiyonasi • lan, burada aleyhimize olarak say1yor • 
nm ikinci giinii idi. Diinkii mektubumda lar. Pehlivanlar, burada ya\mz kar~1la • 
da bildirdigim iizere greko-romen giire§- nndu.ki mi.i ab1klarla degil, hakemlerle 
!ere serbest giire§lerden <;ok fazla millet de ~arpi §mak mecburiyetinde kaltyorlar. 
ve giir~c;i i~tirak ediyor. Serbest giire§ler Giire§ F ederasyonumuz, hakemlerin hak
u<; giin ve iic;; gece siirmii§tii. Greko-romen SIZ kararlanm miitemadiyen protesto et
giire§ler belki dart p,iinde bitmiyecek. mektedir. Hatta iic; tane Alman hakemim 

Musabakalar c;ok c;etin ve o ni;bctte diskalifye ettirmi§tir. Her milletin ancak 
de ha§in oluyor. Diinyanm en tamnmi§ dort hakem vermege hakk1 oldugu halde, 
giire§<;ileri birbirlerile bogu§uyorlar. Yu· Al:nanlar diskalifye edilen hakemlermin 
goslavlar, Romenler, ve Yunanhlar da yerine yeniden iic; hakem koydurmu~lar • 
greko-romen musabakalara i§tirak ettik- dir. ]iiri heyeti ve beynelmilel giire§ fede
lerinden, kendilerini !stanbuldan tamdigl rasyonu, Almanlann niifuzu altma gir -
m1z birc;ok simalarla burada da kar§I kar mi~tir. Alman pehlivanlan, birc;ok miisa· 
~1ya geliyoruz. bakalan bu sayede kolayhkla kazanmak 

$imalliler ~ok iistiin imkamn1 buluyorlar. Burada oyle tu~lar 
Giire§lerin tbresi daima §imale mute- oluyur, oyle say' hesabile miisabakalar 

veccih. Simalliler, bi.itii.n milletlerden da- kazamhyor ki, bunlarm binde biri bizdc 
ima usti.in. isvec;, Estonya, Finlandiya ol sa kiycmetlcr kopar. Fakat buril.da faz
her girdikleri miisabakayt hep kazam - Ia bir§ey yapmaga imkan bulunamiyor. 
yorlar; bilhassa greko-romen giire§lerde. ~ampiyonaya giren milletlerin di§lileri 
Bugiln §ampiyonamn ikinci gi.inii oldugu kendi aralannda aynca bloklar yapmt§ -
ic;;in heniiz §ampiyonlann kimler olacagm. lar. hep birbirlerini tutuyorlar. Olimpi -
tayin etmek ~;ok mii§kiildiir, fakat i§in gi · yadlann giires ~ampiyonasi oyle bir alem 
di§ine bakdnsa §imalliler gene diinyanm ki abl erdirebilene aeykolsun. Bu kadar 
mtun yere sereceklerdir. ~imalli giire§• ince i§e bizim istanbul futbol lig mac;la · 
c;ilcrin arasmda 1924 Olimpiyadma i§ti rmda bile tesadi.if edilmez. 
rak etmi~ c;ok tecriibeli pehlivanlar bile Beynelmilel Giiref F ederasyonu 
vardu. Bu giire§ kurdlan adamlarla mu· umumi katibinin fihri 

Ne Dersiniz? 

Hayal kuvvetile 
Diin <;1kan sabah vc ak§am gaze -

telerinden baztlart Ya§ann galebe -
sini yazarken bu galebeyi son ra -
kiblerini de ycnmek surctile ka -
zand1gmi yaZiyorlardi. Bu yaz1larm 
i.isti.inde de cBerline sureti mahsu -
sada gonderdiklcri muhabir• lerinin 
kaydi vard1. 

Bu cBerline sureti mahsusada 
gonderilcn bay muhabirlerin (!) • 
gazetelerine bu yanhlj, as1l ve esas -
s1z telgraflan veya telefonlan neden 
c;ektiklcrini bir ti.irlu anllyamad1k. 

Acaba Ya~arm tu§la ycnilmesine 
bu muhabirlerin i~i mi kail olmadt. 
Yoksa bunlarm istanbul miimessil · 
lerinin hayal kuvveti mi zavalh 
Ya§ara yorgun haline ragmen bu 
mac;lan yaphrmak ve rakiblerini 
tu§la yendirmek azizligini gosterdi. 

Ne dersiniz? 

Kabul edilen rokorlar 
Berlin 10 (A.A.) - A~ag1daki be~ 

rokor beynelmilel atletizm federasyonu 
tarafmdan resmen tasdik edilmi~tir: 

6 agustos 936, 110 metro maniah, 
14 1 / 1 0, Forest Towns -Amerika-

6 agustos 936, 1500 metro, 3 dakika 
48 8/ 10, ]ak Loveock -Yeni Zelanda-

6 agustos 936, lie; ad1m uzun atlama, 
16 metro, Tajima -]apon-

7 agustos 936 4 X 1 00 metro bayrak 
yan~1, 39 8; 10 -Amerika- «Owens Met· 
calfe draper Wykoff» 

7 ve 8 agustos 936 Dekatlon, 7900 
puan, Glen Morris -Amerika-. 

sporcu bir futbolcudur. icabmda on bir 
ki~i bir adam gibl oynuyor, icabmda bir 
adam on bir adamm yapacagt i§i yap! -
yor. Norvec; tak1mmm ag1r futbol oyna • 
digmi iddia edenler oldu. Bunlar, bugi.in 
burada bulunsaydtlar, seri futbolun nas!i 
oynand1gmt goriirlerdi. 

Ma~ esnasmda oyle anlar oldu ki topu 
takib edemez olduk. Oyun o kadar h1zh 
idi. N orve<;liler bugiin ferden ferda te· 
mayiiz ettiler, bilhassa miidafaast §ahe· 
serdir. Alman muhacimlerine goz ac;tu -
m1yor, en tehlikeli vaziyetlerde topu u -
zakla~tmyordu. Sol acr1klan, merkez mu
hacimleri, muavin hath c;ok yii.ksek oyun· 
cula1. 

Alman tak1m1, oyunun birc;ok k1smm1 
hakim olarak, hatta tek kale ~eklinde oy· 
nad1, buna ragmen go! yapmaga muvaf • 
fak oi.Lmadi. Bu, Alman muhacimlerinin 
beceriksizliginden degil, N orvec; miida
faasmm gayet kuvvetli olmasmdan ileri 
geldi. Norvec;liler, fmat buldukc;a gol 
yapmakta mii§kiil.it c;ekmediler. Ve par
lak bir netice ile sahadan c;1ktdar. 

T akrrnimiz, N orvec;e yenilince, birc;ok 
kimseler bizim c;ocuklarm bunlan yene -
bileceklerini ileri siirmii§lerdi. Norvec;in, 
diinya ~ampiyonluguna namzed Alman 
takimim yenmesi, boyle dii§iinenlere en 
kat'i bir cevab oldu. F utbolda biziml~ 
Norve<;in arasmda daglar kadar fark ol 
dugu bir defa daha meydana c;1ktl. 

Alman gaz.eteleri, takimJmJzm N orve
c;e kar~1 oynad1g1 oyundan sitayi~le bah -
settiler. Bilhassa Rebiiyi, Fikreti ve Hiis· 
ni.iyii c;ok begeniyorlar. Alman gazeteleri 
de yaramiZI te§his etlni§ler: Bizim c;ocuk
lar ferden iyi futbolcu, fakat tak1m itiba
rile fena. hte asii derd burada. Bunu 
hallettigimiz gun futbol meselesini de hal 
letmi§ olacag1z. 

sabaka yapmak, soma da bunlan mag - Beynclmilel Giire§ F ederasyonu umu· Basketbolcularrmu.rn maglii:biyeti 
!ub etmek, oyle zannedildigi kadar kolay mi katib1, Giire& F ederasyonu reisimiz 
b. · d ~ 'ld. S 1 ·· · d · Basketbolculanmtz bugiin <;:.ili ile kar· 1r I§ eg1 IT. ene erce gure~ mtn enn Ahmed F etgeri ile konu§mu . Giire.:rile· Y 
d · · b' b" ·· 1·· h"l h d' "' ~1la~tdar. 30-16 yenildiler. <;:.iii, Cenubi e PI§ml§, m 1r tur u I e ve u asmi rimizden takdirle bahsetmi•, fakat kuv- Y 

· d 1 k h b b · · ' Amerikamn en kuvvetli tahmlarmdan bi-ogrenmt~ a am an yenme er a ayigl· vetlerile mepsuten miitenasib olarak mu· 
· h d ~'I B · d k I I ridir. Bizim talihimize ilk ag~ IZda ka~§Im;-tm arc1 eg1 · u I§ sa e uvvet e o mu· vaffak clamamalanmn sebebini, beynel -

E 1• k "k .. b k za hep kuvvetliler "Iktyor. T akimlmiz bu-yer. vve a te m • sonra musa a a tee- mile! miisabakalara girmememizde bul " 
·· b · k b"l' · d k giin iyi c;aheyti, denilebilir. Y almz Habibir. ru est ve a I Iyeti, en sonra a uvvet muey. Bu, c;ok dogru bir te§histir. Biraz 
I. B d 1 ·· · d · antrenmanlarda kolu incindig~ in den bir ge 1yor. u a am ar, gure§ mm erme. evvel yukanda i~aret cttig~ im iizere biz, 

b b I · ·d· 1 'b' k kolu sanh olarak miisabakaya girdi ve a a anmn evme g1 1yor arm!§ g1 I <;I I· giire~te muvaffak olmak istiyorsak diinya-
1 H . b" · d k d j• kendi oyununu gosteremedi. Sonra ac .. Iktc~ yor ar. 1c; mn e zerre a ar te a§ ve n1n her tarafmda ve her z.aman yapdan 

h k 0 k d h ·· · 1 toprak iistiinde oynamak ta bizimkilere eyecan yo . a ar ra at gure~1yor ar mii>abakalara i~tirak etmeliyiz. Giire§<;I· 
~i hayret etmemek kabil degil. lerimiz, ecnebi memleketlcrde miisabaka tesir etti. Basketbolculanmiz, ,Siliye ye • 

nilmekle lasfiye edilmi§ de~dir. Y ann, Bizimkilerin en zayrf taraft yapa yapa yeti§meli, yntlimah, tecriibe 
Peru - Mtsir ma~;mm galibile oymyacak

Halbuki bizim rocuklar, mindere, he- sahibi olmah ve kendilerini de herkes ta· I 
v ar, bunu kazamrlarsa ikinci tura girecek-

yecandan sararmi• bir halde rikiyorlar. mmahdrr. Kendi kabugumuzun ic;mde I d (M l • .. er ir. a um oldugu iizere M1mhlara 
Tela•tan elleri ayaklanna dola•Iyor, bil- kaldiglmiz miiddetc;e arpa boyu ilerleme- d .1 k d 'l I 

~ ' a yem ere lasfiye e 1 mi§ erdir.) 
diklerini de unutuyorlar ·, bu heyecan ve mize ht'iyyen imkan yoktur, bu suretle H d 

er~ey en evvel $Unu soylemek laZim
halecan irinde kuvvetlerindcn de rok •ey· kendi kendimizi aldatmaktan ba§ka bir 

.. " v d1r ki, her c;e§id sporculanmiZI buraya 
ler kaybediyorlar. Biz, 11 inci Olimpi - ~ey yapml$ olrnaYJ7. 

getirmek bilhassa manevi bak1mdan c;ok 
yadlarda giire~ ~ampiyonastnda istedigi- ~¥-¥- faydah olmu§tur. Giiniil isterdi ki atletle-
miz, umdugumuz dereceyi bulamazsak, Norve~liler futbolde Almanl.trt rimizden en muvaffak olan be$ 00 tanesi 
bunun sebebini dogrudan dogruya miisa· naSll yendiler? buraya gelsin ve hergiin 100 bin ki~inin 
baka tecriibemizin olmadigmda aramah· Milli futbol takimtmiZI 4-0 maglub e- bulundugu biiyiik stadda mii~ahid ola -
YIZ. Kendi memleketimizde ecnebi taktm· den Norve~; milli taktmi bugiin Alman rak, miisabakalan takib etsin. Bu aza -
larla da miisabaka yapmamn kiymet ve milli takimmt 2-0 yendi. 0 Alman milli met ve ha~met goriilecek $eydir. 
ehe1m1miyeti yoktur. Ciinkii boyle beynel· tak1m1 ki, kendisinden dunya ~amp1yon - Sporcularirniz buradan birc;ok dersler 
md i e miisabakalan, T aksim stadyomuo· lugu bekleniyor ve senelerdenberi bu ne· alarak ve pek c;ok ~eyler ogrenerek mern-

a yaptlanlarla olc;mek kat'iyycn dogru ti"ceyi· almak ,·rl"n bl"n l'tl'na l'le hazirlani -
d -·td' " lekete doneceklerdir. Sadece bunun kan 

egJ IT. yordu. Alman milli takiml, Her Hitlerin 
Hak le 'n t rafgr"rl' ~· bile olriilmiyecek kadar biiyiiktiir. 11 inci em n a rgt ve ve Alman devlet ricalinin huzurunda, bu " 

giiref bloklarr sima! takimina maglub olmamak ic;in eim- Olimpiyad bizim ic;in bu noktadan bir k3r 

Burada her~eyden evvel hakem mese- den geleni yaph, fakat teknik, kuvvete temin ederse en biiyi.ik istifadeyi biz te· 
· Uhim bir roi oyauyot. Mim.bakaia I galebe etti. Bizim mac;lan sonra da, yaz- min etmi§ olacag1z. 

no c;ogunu pehlivanlar clegil, .ha\emler d1g1m gibi Norve<;liler tam manasile AHMED IHSAN 

Bayragimiz bugiin ~eref 
diregine ~ekilecektir 

Diinkii Norve~ · italya futbol 
2 · 1, fakat l!iicliikle 

ma~Ini italya 
kazand1 

Bisiklet miisabakalar1nda 10 uncu, yelkende 11 inci olduk 
fBa~taratt 1 tnct sahifede] 

solic;lerine miikemmel bir pas verdi, o da 
miikemmel bir go! yaptl. 

Vaziyet 1 - 1 berabere olduktan sonra 
Norv~liler hakimiyeti adamak1lh ellerine 
alarak ltalyanlan kalelerine sokarak c;ok 
giizel, kombine bir oyun oynamaga ba~
ladilar. 

italyanlar bu tazyikten kurtulmak ic;in 
i~i sertlige dokiince stad1 dolduran azim 
kalabahk bu hareketi 1shkla kar§Iladi. 

Mac;m nizami miiddeti bitinciye kadar 
Norvec;liler futboliin biitiin incelik ve 
san' atlerini gostermege muvaffak oldu -
lar. Fa kat go! yapamad1lar ve ikinci dev
reyi 1 - 1 beraberlikle bitirdiler. 

Mac; 1 - 1 berabere bitince oyun on 
be§er dakikadan iki devre daha uzatdd1. 

Birinci ilk on be§ dakikada !talyanlar 
canlanm di~lerine takarak oynad1lar ve 
sekizinci dakikada Norvec;li kalecinin to
pu elinden kac;mnasmdan istifade ederek 
ikinci gollerini de yaptilar. 

Bu goliin hemen akabinde Norvec;liler 
miihim bir f1rsat kac;Irdilar. Sagic;in hava· 
dan verdigi pasa bir kafa vuran solic; to
pu pek yakm bir mesafeden avuta ath. 
Birinci ilk on be§ dakika 2 - 1 italyanm 
lehine neticelendi. 

Son on be§ dakikada Norvec;liler tek 
kale oynad1larsa da go! yapamad1lar. 
halyanlar beraberligi temin edecek gale 
mani olmak ic;in favul yapmak, topu tri
biinlere atmak, yava§ hareket etmek gibi 
her tiirlii c;arelere ba§ vurdular ve bunda 
muvaffak olarak oyunu 2 - 1 galib bitir
diler. 

Avusturya Peruya galib sayrldr 
Berlin 10 (A.A.) - Peru tahm1 A

vusturya tak1mile tekrar mac; yapmak ii
zere ispatl viicud etmediginden Avustur
ya tak1m1 hiikmen galib gelere~ domi fi
nale kalmi§tlr. 
Bisiklette onuncu, yelkende 

on birinci olduk 
Berlin 10 (Arkada§Imizdan tele.fon -

la) - Bugi.in 100 kilometroluk bisiklet 
mukavemet yan~ma yirmi dokuz mil -
letten ii<;er mi.isab1k girdi. Neticede 
Frans1z §:arpantie birinci oldu. 

Ti.irk taklmmdan Talat ta seksen ye
di bisiklet<;i arasmda onuncu oldu. 

Kilde yap1lan yelken miisabakalan -
na 12 millet i~tirak etti. Biz on birinci 
geldik. 

Yirmi be~ milletin i~tirak ettigi yole 
miisabakalarmda da Ti.irk Demir Tur -
gud 62 puvanla yirminci gcldi. 

Bugiinkii mii1abakalar 
Bugiin eskrim, hokey, yelken, yuzme, 

basketbol, boks, jimnastik miif>abakala
nna devam edilecektir. 

Bugiin Kilde deniz sporlannm kiirek 
ctekme bsmmm musabakalanna ba§lana· 
cakllr. 

Y a§ar Finlandiyahya tu§la 
ni~in yenildi? 

Diin gelen ve Ya§arm galebesini ha
ber veren ajans, Ya§arm Finlandiya -
l1ya kar§l yapt1g1 son ma~ta tu§la mag-
1Ub oldugunu yaZiyordu. Bu magltibi -
yet, Ya§ann Olimpiyad birincisi olma
swdan dolaYl duydugumuz sevince 
biraz kararh, biraz golge veriyordu. Ve 
bir<;ok kimseler bundan dolay1 ne de 
olsa biraz miiteessir olmu~lard1. 

Fakat §Unu hemen haber verelim ki 
Ya§ann bu maglubiyeti sadece bir tur
nuva tabiyesi nelicesidir. Ve Ya§ar 
di.inya §ampiyonlugunu daha emin bir 
~ekilde kazanabilmek i<;in Finlandiya -
hya tu§la maglub olmak fedakarhgmt 
yaprru~hr. 

Vaziyeti izah edelim. U<; giire~<;i fi -
nale kald1klan zaman Ya§arm 1, Fin -
landiyahrun 4 ve !svec;linin 3 fena pu
vam vard1. 

Eger Ya§ar bu mac;ta kar§Ismdakini 
ycnseydi - ki yencbilirdi - bu takdirde 
tsve<;li ile de bir rna<; yapmas1 Iaz1m 
gelecckti. Finlandiyal! kadar kuvvetli 
ve teknik bir glire§c;i olan ve yorgun 
bulunrniyan isve<;li ile yapacag1 mlisa· 
baka, Finlandiyal. gibi c;etin bir gi.ire§
c;i ile giir~tigi i<;in <;ok yorgun olmas1 
tabii olan Ya§ar i~in tabiatile tehlikeli 
olacakti. 

Buna mani olmak ic;in ycganc §ey, 
tsvec;li ile Finlandiyahyi c;arp1~tirmak -
h. Fakat bunun i<;in de Ya§arm Fin · 
landiyahya tu§la yenilmesi lanmdt. 

Va§ar tu§la yenildigi takdirde bile 
puvan vaziyetinin mlikemmeliginden 
tiolay1 tasfiye edilmiyecekti ve kuvve· 
tini harcamami§ bir halde kalacakti. 

Diger taraftan FinlB.ndi:vah ile isvec:
limn yapacaklan miisabaka ii<; netice 
verebilirdi: 

1 - F inlandiyah say1 hesabile kaza
mrdL Bu takdirdc puvan vaziyctlcrin -
den dolay1 her iki giire§<;i tasfiye edi • 

tecek ve Ya~ar hie; miisabaka yapma -
dan di.inya §ampiyonu olacakb. Nite -
kim vaziyet boyle tecelli etmi§tir. 

2 - Finlandiyah tu~la yenebilirdi. 
Bu pek zaYJf bir ihtimaldi. Fakat is -
ve<;li gibi bir gi.irefi<;iyi tu§la yenmek i
c;in mi.ithi§ bir gayret sarfetmesi laz1m 
~elirdi ki boyle tureyuya donmii§ bir 
r,:i.ire§<;iyi Ya§ar kolayhkla maglUb e -
debilirdi. 

3 - isvec;li tu§la veya say1 ile kaza
mrdt. 

Bu takdirde zinde ve kuvvetli olan 
Ya§ar gene tur§U haline gelrni§ bir !s -
ve<;li ile <;arpi~acakb ki bu ma<;m da 
Yaf?ar lehinde tecelli etmesi gayet ta -
bii idi. 

i§te koca pehlivan Ya§ar s1rf bu yi.ik
sek tabiye neticesinde srrtmm yere 
gelmesine raz1 olmu§tur. 

Bunun i<;in Ya§arm galebesini 1~1 -

nizde hi<;bir ukde ve karanl.k nokla 
kalmadan candan alk1~hyabilirsiniz. 

Y a§ar hakkmda ailesinin 
tahassiisleri 

Kilosunun diinya §ampiyonu alan 
Ya§arm ailesi yigit ogullar1 i~in ~u soz
leri soylemi§lerdir: 

c- Ya§ar sekiz senedenberi giirei'e 
<;ah§rnaktadir. Sporu kendisine bir eg -
lence yapmi§hr. Ba§ka hi<;bir §eyle 
me§gul olmaz. Bo§ zamanlanm daima 
kullibde gec;irir. 

Olimpiyadlara giderken neticeden e -
mindi. Bu timidinin tahakkuk etmesi 
bittabi bizi de <;ok sevindirdi. 

Olimpiyadlarda yelken 
takimimiz 

Londrada miisabakalar yapmagi kabJ 
ettiklerinden atlet tabmlanm ikiye aytl' 
mi§Iardtr. Amerikahlar, F ransaya ~~ 
atletleri gondereceklerdir. I 00 metro i• 
c;in Vaykof, 200 metro ic;in Dreyper, 
400 metro ic;in Luval, 800 metro i~io 
Vudrof, 1500 metro ic;in KaningaJih 
5000 metro ic;in La§, 11 0 metro mani i
c;in T avos, 400 metro maniah i~in So • 
fid, 3000 metro maniah ic;;in Davson. 
yiiksek atlama ic;in Conson, uzun atlam' 
ic;in Klark, cirid ic;in Metkalf, giille vt 
disk ic;in de T ora us. 

Amerikan atletlerinin hemen hep~ 
ba§ta me~hur Ovens ve Conson gibi U• 
niversite talebesi olduklanndan ve hali• 
hamda mektebleri tatil bulundugundaO 
kendilerinin F ransa ve !ngiltereden mil' 
ada diger memleketleri de ziyaret ediP 
miisabakalar yapmalan ~ok kuvvetli ih• 
timal dahilindedir. 

K vary ani ve Cim Londos rna' 
~m neticesi hakkmda 

ne diyorlar? 
Evvelki gi.in zorlu bir rna<; sonunda 

Cim Londosa maglub olan Rus pehli • 
vam Kvaryani, kendisile gori.i~en bit 
gazeteciye malglub olmasmm sebebinl 
yagmura ve binnetice minderin kayg1n 
bir halde bulunmasma atfcttigini so)" 
lemi§tir. 

Maamafih bundan sonra yapilacaJ; 
herhangi bir ma<;ta, tam Amerikan u ' 
sulii giire~mek §artile Cim Londo51l 
muhakkak yeneceginc kani oldugUJlll 
da ililve etmi§tir. 

Diger taraflan Cim Londos ta RUg 
Berlin (Hususi spor muhabirimiz - pehlivammn <;ok kuvvetli oldugUJlll 

den) - Bugiin Kielde yap1lan son ii- hatta iki kere kendisi tehlikeli vaziyete 
c;iincii yan§lardan sonra Turk yelkenci- di.i§ti.igi.inu maamafi Dinarh Mehm~d~e 
Jeri kendilerinden bahsettirecek derece • yap1lacak bir ma<;ta Rusun kaybetmelC 
de bir vaziyet temin etmi§lerdir. Her ne ihtimalinin daha fazla oldugunu soy!e' 
kadar Olimpiyad (Yole) lerinde Demir mi§tir. 
Turgud sonuncu gelmi~se de (Star) tipi Pehlivan se~meleri 
tek:nelerde k1ymetli yelkencimiz Ulman TUrk pehlivanlan arasmda yaptlacBt 
bliyi.ik bir muvaffakiyetle teknesini uzun 5 me ml\ a a a a na .• a ~ 
miiddet Almanm arkasmdan ikinci b[r at sekizde Taksim sladyomunda ba~l3' 
vaziyette yan§IIrmi~. sonradan arkasm _ nacakttr. Se<;me miisabakalarma dorl 
dan yeti~en beynelmilel ~ohret sahibi ls- veya alh pehlivan gircccktir. Bu mU • 
vec;li ve diger 1ngiliz ikinci turda gec;il- sabakalara, Tekirdagh Hi.iseyin, Kara 

Ali, Mi.ih1yim, Dinarh Mehmed, Manl' 
mi~ ve son turda da Portekiz ve Holanda sal! Rifatla, ba~a gi.ire~enlerden Afyo!l' 
da yeti§mi§, bu suretle 12 tekne arasmda lu Suleyman, Molla Arifin gireceklerl 
bu yan~ta altmct gelmi§tir. Bundan son- soylcnmektcdir. 
ra yap1lan ikinci yan~ta ise be§inci gele- ilk yap1lacak mac;larm galibler~ 
rek daha iyi bir vaziyet temin etmi~tir. bilfihare birbirlerile glire§tirilerek bi ' 
T ekne giizel olmakla beraber yelkenci- rinci sec;ilecektir. 
lerimizin de muvaffakiyeti yan~larda rol Cim Londosun istanbulda rna<; yap • 
oynamt~tir. Zira bu teknemizden daha m1yacag1 hakkmdaki havadis dogru de' 
giizel tekneler de mevcuddu. Esasen gildir. Cim Londos bu husustaki kara ' 
kimse !ngiliz, Norvec; ve !svecy tezgahla- nm heni.iz vcrmi~ degildir. 
rmda yap1lan teknelerin faikiyetini in • Cim Londosun bir teberruu 
kar edemez. Cim Londosun Rus pehlivam Kva • 

Demir T urgudun kaybetmesine sebeb riani ile yaptli:'1 mac;tan kazand1gr pa • 
havamn futmalt olmasidir. Bilindigi ii- ray1 kamilen Bahkhdaki Rum hastant"' 
zere T urgud daha c;ok sa kin havada mu- sine teberru etiigi ~ayi olmu~tur. YaP' 

tlgim1z tahkikata gore, Cim Londo! 
vaffakiyet gosteren teknik sahibi bir yel- son derecc muzayakada bulunan Ba • 
kencimizdir. Onun bu meziyetine rag • hkh hastanesine vardimda bulumnUio 
men iyi bir netice almayi§Irnlz dogrudan fakat bi.iti.in kaza~d 1 g1 paray1 Rum haS' 
dogruya havamn sertligile Demir T ur tanesine teberru elmemistir. 
gudun daha fazla c;ok ihtiyatl1 seyretme- Bogazt ge~me miisabakasr 
sinden ileri gelmi§tir. Hatta bazan bu T . s. K. tsl:mbul Bolgesi Ba~kanh~mda!l~ 
ihtiyatb seyir biraz da fazla iirkme ile istanbul Belediyesi tarafmdan tertlb t 
mutab1k bir hal almi~tlr. dllen ve 20 18 f 193G per~embe glinil yaptlB' 

cak alan (Bogazt ge<;mel mlisabaka.sJtl~ 
Hulasa: Neticede Olimpiyad Y ole miHtefik kulf1blerin girmesine bolgece ]111l 

smifmda 25 milletten 25 inci geldik. Star saade edilmlsllr. 
81 mfmda ise 12 milletten 6 nci ve 5 inci Blitiin yliziiciilerin bu miisabakaya ~lr : 
geldl.k. melerl bolgemh:ce sayam arzudur. Glre rl 

ceklerin bolgemiz su sporlar1 ajam !(ad 
Fransada atletizm bayraml Nuri Koksala miiracaatle kayldlerlnl yaP~ 

t1rarak icab eden lzahatl almalari tcbll 
yapdacak olunur. 

Berlin 10 (Hususi) - Fransa Atle- Ayvactk Halkevi takimi 
tizm F ederasyonu, Olimpiyadlan miitea- ' Goneni yendi 
k1b Pariste Japon ve Amerikan atletle- Ayvac1k g (Hususi) _ Burava J;(el~'~ 
rinin de i~tirakile bir atletizm bayramt Gonen Halkevi futbolculan, AyvactJ 
tertib etmi~tir. Ualkevi tak1mile yaptiklan rna<;! 2 

Amerikahlar, ayni tarihte 1ngilizlerle kaybcttilcr. 

<;ekoslovakyah k1z 

... 
<;ekoslovak Universitesi talcbesinden on alh k1z talebe ~chrimize gelnJi~; 

tir. Talebeler di.in §ehrin muhtelif yerlcrini gezmi§lerdir. Yukandaki rc~ 
<;ekoslovakyah talebclcrdcn bir grupu gostcrmektedir. 
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f MADRiD TEHLiKEDE 
[Bagtaraft 1 tnci sahtfede] I 

de saat 16 da Badajozun 17 kilometre 
iarbinde yekdigerile iltisak peyda etme • 
ie muvaffak olmu~lardJr. 

AI bay Ortiz F ernandezin kumanda 
Stnda evvelki sabah Huelvadan hareket 
ttmi~ olan kuvvet te Salamanguedan 
inrni~ olan albay Gracia Escanezi -
nin kumandasl altmdak\ kuvvete mulaki 
olrnu§tur. Telefoncular, iki ordunun tele· 
fon hatlar1nt yekdigerine baglamJ§IardJr. 
Bu suretle Seville ile umumi karargah c
lan Burgos arasmda telefon irtibah temin 
~dilmi~tir. 

Bu haftanm ilk giinlerinde kat'i bir 
llluharebe vukua gelecegi tahmin edt!
tnektedir. 

Asilere gore vaziyet 
Burgos 10 (A.A.) - Asilerin umu

llli karargaht hiikumet kuvvetlerine kar§l 
San - Julien daglan yakmmda muhim bir 
hat kazamlm1~ aldugunu bildirmektedir. 

Katalonya hiikumet kuvvetleri soyle
nildiiine gore, 100 telef, 300 yarah, 500 
~sir vermi§tir. 

Burgos 10 (A.A.) - Hiikumet kuv
'\>etlerinin Badojozdaki vaziyetleri iimid
sizdir. Asi kuvvetler, §imdiden ,ehri her 
taraftan muhasara etmi~ bulunuyorlar. 
Badajoz mmtakasmdaki asi kuvvetler, 
Caceres mmtakasmdaki kuvvetlerle bide
ecek olurlarsa Madrid §ehri ~imali gar

biden ve cenubdan ihata edilmi~ olacak· 
hr. 

Hiikii.mete gore vaziyet 
Madrid 10 (A.A.) - Dahiliye Na

ZltJ, asilerin Burgos, Valladolid ve Gar· 
dobada kuvvei maneviyelerinin kmlm1§ 
Ve yiyecek ve ic;eceklerinin kalmaml§ bu· 
lundugunu bildirmi§tir. 

M adridde vaziyet, normaldir. $ehirde 
elektrik cereyant hie; kesilmemi~tir. 

Ovledo asileri teslim olmu§lard!r. 50 
kadar oliileri ve bin;:olc yarahlan vardJr. 

Bir taarruz haztrltit 
' Hendaye 10 (A.A.) -Saint Seba•,
tiendeki hiikumet kuvvetlerinin yak·.nda 
taarruza gec;ecegi tahmin olunmaktadtr. 

Biitiin gece asi kuvvetlerin karalcollan, 
~erhangi bir siirpriz kar§IStnda ~alm~mak 
1\in biiyiik bir faaliyet g~sterml~~erdtr: 

Ortada dola§an bir ~ayJaya gore astler 
Oyarzundan takviye kJtaatJ almi§lard!r ve 
1runa taarruza haznlanmaktadular. 
fliikum 11t kuvvetlerinin harekail 

Madrid 10 (A.A.) -Havas Ajan
&mu,. Coudarrama cephesindeki muhabi
ti diinkii giiniin hiikumet kuvvetlerin:n 
llluvaffakiyetlerile dolu oldugunu bildir
ll\ektedir. 

Sabahleyin fecir zamam, asilerin mart 
ay1ndanberi gizH olarak haZITlaml$ ol • 
duklan siperleri bombardiJllan etmi~!~r: 
dir. Bundan sonra hiikumet kuvvetlen, bir 
~evirme hareketine te§ebbiis etmi§lerdir. 
l3u hareket ilerlemi§tir. Ak§am GouaJar
tama kuvvetleri iic; giindenberi Naval 
lleral de Pinaresde icrayi harekat etmek
te olan albay Rubionun kuvvetlerile bit· 
le§mi§tir. 

Komiinist meb'uslardan La Passio • 
llaria ile Jose Daiz milislerin alki§lan a· 
tastnda cepheyi ziyaret etmi§lerdir. 

Hiikilmet kuvvetleri, gece yeni mevzi·· 
lerini tahkim etmi§lerdir. Nihai taarruzun 
bu mevzilerden yap!lmasJ muhtemeldir. 
l3u haftamn ba§langJcmda kat'i bir mu
harebe vukua gelecegi tahmin olunmak r 

tac:hr. 

A.lgesirasrn bombardtmant 
1' anca 1 0 (A.A.) - ispanyanm hii· 

kurnet elinde bulunan 1 Jaime zuhhs1, 
AlgesirasJ miiessir bir surette bombard: -
tnan etmi~tir. 

6 k1~i olmii§, 50 ki§i yaralanml§hr. 
}l 1'anca 10 (A.A.) - Algesiras ile 

Ponte - Camero arastndaki biitiin ba -
;a!}· alar, h\!krlmetin elinde bulunan J ai~r. 

Zlthhsinm abiislerile tamamen tahnb 
edilrni§tir. 

l fn~~:iltere, F ransa ve Arjantin konso • 
oshanelerile T arifa - Algesiras yolu ha· 
3'~ra ugram1~hr. 

lngilterenin protestosu 
1 ~ndra I 0 (A.A.) - 1spanyadaki 
d:g~liz biiyiik elc;isi, Blue Shadow ismi~-

.k1 Yah evvelki gece bombard1man edll
i1~ olan f ngiliz kaptam Sevil!ein bombar· 
C~an1 esnasmda telef almu~ olma.<ml 

t !Jon asileri makamatJ nezdinde prvles· 
o e•-· . '-'nl§hr. 

ltalyamn protestosu 
.. londra I 0 (Hususi) - Barselonda 
~~ ltalyanm oldiiriildiigii, bir italyanm 
tn \ ag1r surette yaralandigJ haber veri! • 
1 ~ tedir. Barselondaki ftalyan konso • 

1°~u 1spanyol hiikumeti nezdinde prates· 
0 a bulunmu~tur. 

l llrgosta yeni asker toplamyor 
1~ 0~dra I 0 (Hususl} - Burgos hii -
tn ~ti 1933, 1934 ve 1935 sJmflanna 

tnsub ihtiyatlan silah altma c;agmr.J§tJr. 
Molagatla taarruz ve 

l bombardtman 
biJ/.0d!.:', 10 (Hususi) - 1spanyada~ 
\.1 ;nldtgme gore, hiikumet kuvvetlen 
lar~ agantn ~imalinde taarruza ba~lam1~ • 

Jr. Bu cephec!e bilhassa tayyarder 

Diinkii telgraflara gore, asi kuvvetlerin fimal ve cenubdan 
Madridi ihata harekattnt gosterir harita 

b .. "k b' f aliyet gostermi•lerdir. Bale· I Franko ordulan birbirile birle§ecek ve 
uyu u a ' M d 'd b · · · · I k · dalanm i~gal etmek iizere hiikumet a n c;em er tc;lne g1rm1§ o aca hr. 

;:rafmdan tedbir almm1~ttr. Paris I 0 (A.A.) - D1§ hleri Ba -
Paris 10 (Hususi) - Asilerin elinde kam Del~.os.~ Var§~vaya ~arek~t. etmek-

b 1 tayyareler bugiin Malagayl te alan buyuk erkamharb1ye relSl Gene~ 
u unan I G I' . b 1 . . 

bombard1man etmi§lerdir. ra ~me 1m ka u etml~hr. 
Asiler bir fehri altyorlar Pans 1 0 (A.A.) - Sab1k 1spanya 

L . b 10 (A.A.) _ Asilerin bir Cumhur Ba§kam M. Alcala Zaroma 
IZ on d.. k P · l · h lk tayyaresi, diin Badajozu bombard1man un a ~am ~nse ge roJ§. ve a taratm-

etroi~tir. Asilerin birkac; saate kadar ~u dan <<ya§asm lspanya>> dtye alkl§lanmt~ ~ 
~ehri zaptedecekleri tahmin edilmektedtr. tlr, 
Asilerin bir muvallakiyeti daha 

Bayonne 10 (A.A.) -Havas Ajan· 
smdan: ispanyol asilerinin San Sebash ~ 
enin su ihtiyac1m temi~ eden su depolan· 
mn kain bulundugu «Oc;ta§ dagl» m zap-
tetmi§lerdlr. • 
Fransa silah ihractm yatak eftt 

Paris 10 (Hususi) - Frans1z hiiku· 
meti !spanyaya her nevi silah ve cepane 
ihracmm yasak oldugunu resmen ilan et· 
mi§tir. 

lki Alman tayyaresi 
muaadere edildi 

Londra 10 (Hususi) - Madriddeki 
Almanlan sahildeki ~ehirlere ·nakletmek· 
te olan iki :Alman tayyaresi buglin Mad
rid hiikumeti tarafmdan rousadere ~dil· 
mi~tir. Bu tayyarelerin fspanyanm dahi· 
1i hadiselerine roiidahale ettikleri soyle -
niyor. 

Almanya, !spanyaya iki harb gemisi 
daha gondermege karar verrni~tir. 

T ancayt terke davet edilen 
lspanyol gemileri 

Madrid I 0 (A.A.) - !spanya hii
kumeti, beynelmilel ihtilatlara mani ol.: 
mak ic;in T anca limanmda bu!unan hu
tiin !spanyol harb gemilerini lspanyaya 
c;ag1rmaga karar vermi§tir. . 

T ancadaki beynelmilel kom!syon bun
dan boyle ispanyol harb gemilerinin T a~
ca limamnda demirlemelerini yasak etml§· 

tir. . . f l 
Halihamda bu limanda Jkl spanyo 

harb gemisi bulunmakta olup ~unlardlr: 
Hasara ugraml§ olan ve yola <;lkm~ -

yacak bir halde bulunan Alse~~ torpl : 
tosu, Alsedoyu c;ekroek iizere ogl~ _vaktl 
gelmi§ alan Lepanto torpito muhnb!. 

Lepanto ve Alsedo, diin ak§am Tan· 
cadan ayrJlmi~lardJr. 

Lepanto, Alsedoyu Tancanm kara su-
lan haricine c;ekmi~tir. . .... 

ingiliz zJrhhsl Queen Ehsabeth butun 
projektorlerini yakmi§ oldugu hal~e ?~ 
gece C~beliittankta karakol vaztfesmi 
yaorru§tlr. 

Eski ispanya Krait ve 
Reisicumhuru 

Viyana 1 0 (A.A.) - E~k~ 1spaHya 
Krah, diin gece buraya gelm1~hr. 

Brlin 10 (A.A.) - Norvec;t~ yap • 
t1g1 bir seyahatten donen eski lspanya 
Reisicumhuru Zamora diin Hamburga 
~elmi~ ve Parise hareket etmi§tir. 
Londrada Alman telareti oniinde 

komiinist tezahiirii 
Londra I 0 (A.A.) - Yiizlerce ko· 

miinist, Almanya sefarethan:si oniine gi
derek Almanya tarafmdan, lspanyo] a~i· 
lerine yap1lm1& alan yard1m1 protesto ct
mislerdir. Niimayi§~ilerden bir heyetin se· 
fa;ethaneye girmesine miisaade ediln•i§ • 
tir. Heyet bir protesto mektub.u tevdi et
rni&tir. Hic;bir hadise olmami§hr. 
Balear adalartnt hiikii.met, Mon • 

tijozu da asiler zaptetmi~ 
Paris I 0 (A.A.) - Hiikumetc;ile: ve 

asiler mi.itekabilen muvaffakiyetler. elde 
etmi~ olduklanm bildirdiklerinden Lpan· 
ya hadiseleri hakkmda buraya gelen ha· 
berler, birbirini nakzeyliyecek mahiyette 
devam . etmektedlr. Muhakkak alan bir
§ey varsa o da Balear adalannm, hi.iku • 
met<;iler eline gec;tigi ve Badaj oz ciYa -
rmdaki Montijozun da vaziyeti iyi de • 
gildir. Eger bu §ebir dii§erse Mala ve 

Hiikii.met kuvvetlerinin 
bir mavalfakiyeti 

Burgos I 0 (A.A.) - Havas Ajan· 
stmn hususl muhabiri bildiriyor: 

Huescadan haber verildigine gore, go· 
niillii milis efrad1 diin San - J uliau tepesi
ni i§gal etmege ~ah~an Barselon kolunu 
maglub ederek piiskiirtmii§lerdir. 

Katalonyablardan yiiz kadar nefer 
yaralanmi§ ve olmii§tiir. Galibler be§ top, 
yirmi mitralyoz, elli kamyon igtinam et • 
mi§ ve yiizden fazla esir alrn!§lardir. 

Simdiye kadar Katalonya ordusunda 
kullamlmiyan bir tipte alan tayyarelerin 
faaliyetine ragmen, kt:(';ll kuvvetler siirat-
le geri cekilmi§lerclir. ' • 

'i-'i-$1-

Franstz gazetelerinin miitalealarr 
Paris gazeteleri, !spanya hadiseleri 

hakkmda birc;ok tafsilatla doludur. Le 
Journal gazetesinin muhabiri, F ransa -
nm 1spanya hududundan §U haberleri 
veriyor: ' Madrid, Barselon, Valans, Ali
kante, Malaga klZillann elinde. Beyaz· 
lar, 1spanyanm miitebaki k1s1mlannda bil
fiil hakim vaziyette bulunuyorlar. Her 
iki taraf ta, muhas1m kuvvetin elinde bu· 
lunan §ehirleri zaptetmek i~in biiyiik gay· 
retler sarfediyorlar. F akat bu gayretler, 
bugiine kadar miihim bir netice vermemi~-
tir. 

Saglarda olsun, sollarda olsun vazihan 
goriilen bir§ey varsa, o da isyana i~tirak 
eden aslc.eri §eflerin, i~i son hadde kadar 
gotiirmek hususundaki isteksizlikleridir. 
Y ani, her iki karargahta da z1mni suret~ 
te hakim alan zihniyet tedafi.ii hareket 
zihniyetidir. Halbuki, Barslon Saragosa, 
Valans, Burgos ve Madrid gibi §ehirleri 
zaptedebilmek, c;ok geni~ mikyasta ve 
c;ok ~iddetli harekatt askeriye icrasma' 
baghd1r. 

.Simdilik, ispanyada, en a§ag1 dort hii
kumet vardtr. Madrid ve Barslen hiikil
metlerile General Frankonun kontrolu 
altmdaki cenub hiikumeti ve General 
Cabanellas'mn idaresindeki Burgos hii
k~meti. Bu vaziyetin boylece siiriip git· 
m!Yecegini gosterir bir emare yoktur. 
Barslon ve K.a.talonya, otedenberi tam 
bir istiklal em eli beslemektedirler. F akat 
Navarre ile ~imal vilayetlerinin de peka· 
Ia devamlt olabilecek bir devlet te~kil 
etmemelerine hi'<bir sebeb yoktur. 

Cumhuriyet rejiminin koydugu kanun~ 
lar ve '<lkard!gl kararnameler tedricen ve 
miidebbir.a~e ilga olunuyor, eski usule 
avdet ed1hyor. Kaldmlm1~ gibi gi:iriinen 
§eyler ihya ediliyor. 
. Biitiin bu i~lerde, yakmda Kralhgm 
Jade edilecegine dair bir emare mevcud 
degildir. Navarre kralc1d1r fakat kar • 
listtir. Sefler Oniic;lincii Alfonsun ve ha
nedamnm adm1 i~itmek istemiyorlar. 

Cumhuriyetc;i lspanya isyam bast1ra· 
~ilecegini .soyliyerek ogi.iniiyor, fakat e
h~d: ves.aJ.t yoktur. Asi Ispanya Madrid 
hukumetmm Ylkilmasm1 bekliyor, fakat 
daha c;ok belc.liyecek gibidir. 

lntransigeant gazetesinin lspanyadaki 
daiml muh.abiri, Madridden c;ektigi bir 
telgrafta, lspanya Basvekili M. Jose 
Giralle yaphg1 miilakah nakletmektedir. 
1spanya Ba~vekili bu muhabire verdigi 
beyanatta, bugiinkii hadiselerin as1l se· 
bebini ~u ~ekilde anlatml§tlT: 

- Size, evvela, halkc;t cepheye ezici 
bir zafer temin eden 16 ~ubat sec;iroinden 

Tiyatro festivali 

Bugiin, Karagoz ve 
meddahla ba,hyor 

istanbul ~enliklerine dahil alan ti • 
yatro festivaline bu ak§am saat yirmi 
birden itibaren ba~lanacakhr. Havalar 
mtisaid gittigi takdirde festivallere Te
peba~l bahgesinde, yagmurlu . olursa 
Frans1z tiyatrosunda devam edilece~ -
tir. Festivalin ilk numaras1 meddah Is
metin oglu Kadri tarafmdan temsil e · 
dilecek alan «(,;apkm Siileyman • hil{a -
yesidir. Arkasmdan Karagoz oyna~a.
cakhr. Karagozde mevzu, Kanh Ntgru; 
faslmm tamamidir. E§has, hayah 
Memduh, Ali, Mi.i§fik, !rfan, Safa, A§kl 
ve Haliddir. 

Tiyatro festivalinin ikinci giinti olan 
yann ak§am, o~aoyunu olacakhr. 
Temsil edilecek p1yes, cTers evlenme• 
piyesidir. . 

Ayni gece bir de dligun alayt temsil 
edilecektir. 

Tiyatro festivaliniu ligtincii giinii Ha
lide Na§id ve Fahri kumpanyasi cNas
raddin Hoca• y1 temsil ede~ek~~rdU:: .. 

Tiyatro festivalinin dorduncu ~nu, 
!;jehir tiyatrosu :araf~ndan .• Mum son -
dih piyesi tems!l ed1lecektir.. . 

BC§inci giinli, Halk Operetl ye;m de
kor ve kostiimlerle me§hur «Emir• a -
peretini oymyacakhr. 

Festivalin altmc1 giinli, !;iehir Opere
tinin cDeli Dolu• operetine tahsis e -
dilmi~tir. 

F otograf sergun 
!stanbul Festival Komitesi ba§kanh -

gmdan: ~ehrimizde ter.tib olunan ~en -
likler dolaylsile Taksrm meydanmda 
Emlak §irketi binasmda h.~zn·l.anan Fo
tograf sergisinin a~Ilma torem 11 a -
gustos 936 sah giinii saat 16,30 da yapl-

lacakttr. .. . . 
Memleketimizin tarih, guzellik ve ik-

Pezetantn sukutu 

ihracat~darimiZJ biiyiik 
zararlara sokuyor 

ispanyadaki kan§Ikhklann dogurdu -
gu mall vaziyet ve pezetadaki sukut §eh
rimizdeki ihracat tacirlerinin Merkez 
Bankasmdaki paralan iizerine bi.iyi.ik ve 
menfi bir tesir yapm!§tlr. 

Merkez Bankasmda evvelce lspanya
ya gonderilml~ Turk mallanmn bedeli 
olarak 800,000 lir~ kadar bir para var· 
d1r. ispanyada bankalar ve borsalar ka
pah oldugundan fiat abnamarru~ ve bu 
yi.izden bu para da likide edilerek asha
bma teslim edilememi§tir. Bu vaziyet 
el' an da devam etmektedir. Halbuki pe
zetanm giindengiine dii§mesi yiiziinden 
Merkez Bankasmda esas1 pezeta olan bu 
paralar da kendiliginden ktymetten dii§· 
mektedir. $imdiye kadar bu 800,000 lira 
yiizde sekizini yani 16,000 lirasmt ken
diliginden kaybetmi§tir. ihracat tacirleri 
bu paranm biisbiitiin kaybolmast tehlikesi 
kar§Jsmda bulunmaktadirlar. 

Diin, ihracat tacirleri Tiirkofise ba~ 
vurarak bu paralann biran evvel likide 
edilerek biisbiitiin zararlanna meydan 
verilmemesini istemi lerdir. fhracat~Ilar 
bugiin de 1ktisad Vekili Celal Bayar 
nezdinde te§ebbiiste bulunacaklardir. 

Dun, ala.kadar banka direktorleri de 
toplanarak pezetanm sukutundan miite -
vellid vaziyeti miitalea etmi ler ve ted -
birler almaga karar Yermi~lerdir. 

Bir Ti.irk liras1 kar§lhgJ borsada bu a
ym be§inde 5.8848 alan pezeta aym al
hsmda 5.9880, yedisinde 6,0496, seki
zinde 6.1280 ve dun 6.12, 1 0 idi. Gorii
liiyor ki fiatlar miitemadi bir sukut ha -
lindedir. 

Y a,ar, milletine 
te,ekkiir ediyor 

hsadi inki§af bakimmdan tesbit ~t.
mek gayesile tertib olunan bu sergmm 
agllma torenine §ebrimizde bulunan , 
saylavlanm1zla matbuat mens~blarl - [Bas ta.rat& 1 lnei aahtfedB] 
m1z ve biliimum miinevverlerinnz da - gunu biliyordum. 
vetlidirler. Sevgili bayragJmlZJ birincilik diregine 

~ektirmek ve mar~Jmlzl yiiz bin ki~iye 
dinletmek ic;in c;ab~1p muvaffak oldu ~ 
gumdan c;ok memnun ''e bahtiyanm. 

Mikrobiyoloji 

kongresi Aziz milletimin alakasJDa minnettar -
hkla te§ekkiirler ederim.>> 

Sulh lehinde tezahiirat 

l1lstanbul Borsas1 kapantf-~ 
1

1 

fiatleri 10 - 8 .. 1936 
PARALAR 

~ Batt§ 
1 Sterlln t.i2\J. 635. 
1 Dolar L26.oO 126.50 

20 FransJZ Fr. 163. 166, 
20 L1ret 190. 196. 
20 Belclka Fr. !iO. 84. 
20 Dra.hmi 21, 23. 
20 i.svicre Fr. ti15. I:S20. 

22. ..,. 
20 Leva -o. 

1 Florin Ill!. &.\. 
20 Cek kronu ~. 94. 

1 Avusturva Sl 22. 2!1., 

I 1 Peceta 13. 15. 
1 Mark 28, 80. 
1 Zlotl :J1 23, 
1 Pengu 22. 23. 

120 Leva 13. 16. 
20 Dinar 49. 53. 

1 Yen 82. 84.. 
20 isvec kronu 31. 63. 
1 TUrk altmt 970. 971. 

_2_ Banknot Os B. 2-13. 24!1._ 

<;EKLER 

Londra. Ac~ Ka~ 
633. 63!1.50 

Nev Yok 0.7940 0.7910 
Paris 12.06 12.03 
M1lil.no 10.089) L0.0614 
BriikseJ 4..7134 4..il17 ' 
A tina ~3.8756 ~3.666::! 
Cenevre o!.436:l ;!.4310 
So tva 63.11:Sd0 63.0258 
Amsterdam 1.17 .1.1672 

Prasr 19.1918 19.14.40 
Vtvana 4..1432 U330 
Madrid 6,1:?10 6.1066 
Berlln 1,91-14, 1.9694 
Varsova 4.2U3 4.20&> 
Bud a-oeste 4.8043 U936 
Biikres L07.4113 l01.1440 
Belnad S4.6717 34.6!!.0·1 
Yokohama :!.69 2.6833 

· Moskova 14.905 24.9670 
~kholm a,r635 3.0560 

ESHAM 

I Aclll~ Kapll.nl§ 
Merkez Bankas1 75. 75. 

tSTtKRAZLAR 

Aclll3 
Tiirk borcu I pe~ln ~:t,o:la 

~ :. I va 2Z.~2o 
~ :. •II pe.$1n 20,70 

:. :. II vadell 2\. 7~5 
:. :. m va. ~1.30 

~ld 'I 96.0V 

Kapan~ 
<12.525 
:l2JSO 
20,92.) 
20.90 
21.30 
96,:.0 

TARViLAT 
~----~~~~~~~------

Anadolu I :c6~~0 Kap~3.Ill.$ 
:. n va 46.40 46,15 

1 

:. I va. .... 4uuu4b 

~~~-·~~m~U~.~v~~~de;l:1~4=7.=75~~---4~. 

Trakya manevralan 
bugiin sona erdi 

tB~tarat' 1 fnc~ :Jahttedel 
~emberi kat'! neticeyi si.iratle temin etti. 
iki giindiir ~iddetle yagan yagrourlann 
neticesi olarak biitiin dereler ta§mt§, arazi Kongrede sekiz mevzu 

iizerinde etiidler yapdm1~ [Ba1 ta.ran 1 fnct sahftede1 sular alhnda kalmt§h. Buna ragmen Kn-
relim» nidalarile alkt§lami~lardlr. m!ZI taraf kuvvetleri bellerine kadar suya 

Bu nida ispanyol isyammn zuhuru batt1klan halde silahlanm havada tutarak 
Yirmi be§ agustosta Londrada top • anmdanberi halk niimayi§lerinin ba§hca ricat etmekte olan Mavileri musmane ta-

lanan mikrobiyoloji kongresine i§tirak e- parolas1 olmu§tur. kib etmi§lerdir. 
den bekteriyolog doktor !hsan Sami dun Her nutuktan sonra orkestra «enter - KlrmlZ!lar pek buyiik muvaffakiyetler 
~ehrimize donmii§tUT. 1hsan Sami kendi: nasyonal» ve marseyyez mar§lanm ~al - gostererek Haskoy - Havsa hattma c;eki
sile gorii~e9 bir muharririmize a~agidakl mi§tlr. len Mavi kuvvetlere, merkezden muvaf
beyanatta bulunmu~tur: Niimayi~ yapild1g1 esnada biiyi.ik bir fakiyetli taarruzlar yapmt§. Maviyi M~ -

«- Beynelmilel ikinci mikrobiyoloji ispanyol bayragt ~ekilmi~ bulunuyor ve ric; nehrine kadar piiskiirtmii~tiir. Bu mu
kongresi 25 agustosta Londrada toplan- mavi, beyaz ve kumllllar giyinroi~ olan harebelere bil~assa tayyareler, tanklar, 
mi§hr. Kongreye 970 aza i§tirak etmi§ ve ~ocuklar da canh bir bayrak te§kil edi - znhh otomobiller geni§ mikyasta kat!l -
8 muhtelif mevzu miizakere ediln\i§tir. yordu. mt~lardJr. 
Bu mevzular §unlardir: Muhtelif te§ekkiilleri ve memleketleri Gurub vakti Kirmlzt tarafm biitiin mo-

fnsan ve hayvanlarda mii§terek has • temsil eden birc;ok hatibler ve bilhassa M. torlii vas1talarile top~u. siivari, tayyarele
tahk tevlid eden mikroblar; hayvanat Jean Zay, M. Prohazka - <;ekoslovak - rile hiicumu pek heyecanh olmu§ ve kclt'i 
ve nebatat hastahklanmn viriisleri, hay - ya - meb'usan hariciye komitesi reisi M. zafer saat 1 B de elde edilmi§tir. 
vanat ve nebatat hastahklarm1 doguran Grumbach, umumi mesai konfederas - Mare~al F evzi ~akmak ve kumandan-
mii§lerek bakteriler; mekulat mikrobiyo- yonu umumi sekreteri M. Leon ]ouhaux, Jar Kuklareline gelmi§lerdir. 
lojisi; tJbbi, baytari, zirai mikrobiyoloji M. Jacques Duclos Bel~ika murahhas1 Y arm Edirneye gidilecek ve 12 agus
ve parazitoloji, muafiyet veren a§tlar ve ingiliz meb'usu M. Arthur Henerson tos sabah1 Haskoyde biiyiik bir gec;id res· 
tedavi yapan seromlar, mikro organizm Gunior, nutuklar si:iylemi§lerdir. mi yap!lacaktJT. 
( uzviyat1 sagire) hayatiyetleri. Bu mev- ftalya ve Sovyet Ruaya da lapanya Manevralan yakmdan takib etmek 
zulan tetkik etmek iizere sekiz komite iflerine kartfmtyacak flrsahm bulan gazeteciler de Edirneye 
te§kil edildi. Y ukandaki mevzulardan Roma 1 0 (A.A.) - D1§ i§leri Ba • giderek biiyiik resmigec;idde ham bulu -
ba§ka nebatat ve hayvanat hastahklan, kam Kant Ciano, Fransa biiyiik elc;isi· nacaklard1r. 
sularda ve siitlerdekj mikroblann en son ni kabul etmi§ ve kendisine 1talyan hii - Arhk manevra harekab bitmi§ oldu • 
~ekilde tahlili, difteri a~ISl, insanda ve kumetinin, ispanya i§lerine ademi miida- gun dan dolay1 ktt' alar istirahate c;ekil -
hayvanda tetanoz a§ISI tatbikall, bitli hale hakkmdaki Frans1z tekliflerini pren· mi§lerdir. Kendisinden manevralar hak • 
humma, ( tifiis) viriisii hakkmda tetkikat, sip itibarile kabul ettigini bildirmi§tir. kmda ihtisaslanm sordugum Mare§al 
veremli insanlar kanlarmm seromlarm - . Maamafih mi.izakeratl kolaylafhrmak F evzi ~akmak, be§U§ bir ~ehre ile neti
da tetkikat yap1ld1 ve mevzulann c;ok • maksadile daha miizakere edilmesi laz1m ceden c;ok memnun kald1gm1 soyledi. 
lugundan toplanh on giin devam elti. gelen baz1 noktalar gizli tutulmaktadJT. Milll Miidafaa Vekili Kaz1m Ozalp 
Oc;iincii beynelmilel kongrenin Nevyark- Mask ova 10 (A.A.) - Sovyet hii - manevralar bittikten sonra manevra 
ta yaP!lmasma karar verilerek kongreye kumeti, 1spanya i§lerine ademi miidahale sahasmda Mare§al F evzi ~akmak ve di
nihayet verildi. hakkmdaki Frans1z tekliflerini kabul ey- ger kumandanlara tefekkiir ederek veda 

ledigini F ransa maslahatgiizarma bildir· etti ve otomobille Alpulluya hareket etti. 
sonraki hadiseleri harulatmak isterim. mi§tir. Oradan ekspresle fstanbula gidecektir. 

Bu zaferd.ttt sonra te§ekkiil eden ka- Kaz1m Ozalp aynlmadan once ma .. 
bine, sosyalistler ve komiinistler miistes- lzmir Belediye-reis7 nevralar hakkmda bana §U beyanatta bu-
na olmak iizere sol taraf cumhuriyetc;ile~ ' lstanbula geliyor lundu: 
rinden miite§ekkildi. Ba§hca icraatl zi • !zmir 10 (Hususl) _ !zmir Belediye «- Manevralar ~ok buyiik bir mu
ral inki!ab alan kabine. biiyiik arazi sa· reisi istanbul a gitmek iizere izmir vapu· Yaffalc.iyetle ba~anlmt§hr. Kit' alanmlz 
hiblerinin ~iddetli bir mukabelesile kar- rile hareket etti. Belediye reisi istanbul- biiyiik kabiliyet gostermi§lerdir. Milleti .. 
§lla§h. Saglann halkc;1 cephe alevhindeki da 9 eylul panaym hakkmda Ba§bakan miz ordumuzla nekadar iftihar etse 

d · 'd ·dd tl d' p,.;mo 1· t · h yeridir. Havamn rok gayr'Imu"saJ'd alma-propagan ast g1tg1 e ~~ e en 1. .. smet ni:iniine 1za at verecektir. .,. 
de Rivera'mn riyaset ettigi fa~ist partisi, lzmir iiziim rekoltesi sma ragmen ta~ml§ alan derelerden ge-
adedi az, fakat gozii pek genclerden mii~ S ~erek intizam ve inztbat altmda ~ok mii· 
te~ekkildi. F a~istler tarafmdan miinferid 6 ,000 ton kemmel hucumlar yapmt§lard1r. 
suikasdler yapdd1, fakat sollar buna mu- izmir 10 (Hususi) - Bu sene 90 bin M~nevra bugun iimid ve intizar edil-
kabele cderek suikasdlerde bulundular. ton olarak tahmin edilen iiziim rekoltesi digi §ekilde neticelenmi§tir. Miiftehir ve 
Calvo Sotelo'nun katli hadise i burtlann son yagmurlu havalardan sonra 65 bin memnun olarak doniiyorum.» 
en goze batanad1r. tona dii§mi..i§tiir. Rtl$Ti1 

i te Fasta patlak v~ren isyan bu sna· --=:_-=-=-----=--==--------------=~.:.::._ 
da ba§lad1 ve biitiin lspanyaya yay1lda. Ll Norastenl, 
Hiikumet buna intizar etmedigi i~in §a•a- zaUyet ve 
lad!. Eger, hava ve deniz kuvvetleri hi.i- Chlorose 
kumete sad1k kalmami~ olsaydJ, asiler ya- benizsizlik icin yegane deva kani ihya eden -

pacaklan i~i daha iyi bilselerdi ve bu i§i En muntahip etibba taraftndau tertip e~tir. SJRQP DES CHIEN Sf PAIUS 
daha bilgi ile yapsalard1 ve nihayet, hal- •;;.:;.:;.:-::--:=~----~-_:_ _________ __::..::..:~~=: 
km, mucize kabilinden gosterdigi hari - Dr. iHSAN SAMi s a t I I I k ---· 
kulade mukabele olmasayd1, hiikumet Gonokok A,ISI K o f k va a r a z i 
derhal devrilirdi. Bizi kurtaran bu ii~ a- 8 Is - kl Yakae1kta Yeni mahallede Mu"-

1 t I '11 · · 'hd k e ogu ugu ve ihtilatlanna karc:1 ' mi dir. spanyo m1 etmm tan e ~0 k 1 " hiirdaroglu Selimin ko~kii ve (70) 
biiyiik i•ler gormesini temin eden enerji - pe tesir 1 ve taze a~Jdir. Divanyolu doniimden ta:r.la arazisi sabhkhr. 

• Sultanmahmud tiirbesi No. 113 
leri tekrar uyanml§tlr. lwlliiiiiiiiiiiiiiiiiiilallilllli.lll---.1 ·-· i~indekilere murac:aat. 
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J1ASTALIK 

Ge ti r i yor-u z: 

Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, giive, an, karmca, orUmcek 
ve biitiin ha~aratJ kokiinden keser, yuvalarma ve e'yalarm 
iizerine ve odalarm havasma ve tahtalarm, duvarlann kenarla· 
rma, aralarma bolca FA YDA serpiniz ve tahta kurusu yuvalarm1 

FAYDA iLE T AHRiB EDiNiZ 
Biitiin yaz bu muzxr ha~arattan kurtulacak ve rahat edecek
siniz. Bilhassa aparhmanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, 
erzaklarmtzJ telvis eden hamam boceklerini, aptesanelerde, 
hamamlarda bulunan kii!riik bocekleri, tJrtlllarJ, kiimes hay
vanatmda, kopeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan 
keneleri, bitleri, nebatat ve agaclar iizerindeki brtJllan behe
mehal FA YDA ile imha ediniz. Numunelik 20, ufak 30, yanm 
kilo 50, bir kilo 80, be~ kilo 350 kuru~tur. F AZLA PARA 
VERMEYiNiZ. Tesiri daha az oldugu halde ecnebi mah diye 
fazla para koparmak istiyenlerdcn sakmm1z. F A Y D A 
imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. H A S A N 
markasma dikkat. 

Hasan deposu: ANKARA, iSTANBUL, BEYOGLU 

Ankara Belediye Reisliginden: 
1 - Sn tdaresi i~in ahnacak Font boru ve ek par!;alar1 15 giin 

miiddet;e kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Muhammen bedeli 5500 lirad1r. 
3 - Muvakkat teminah 412.50 liradxr. 
4 - Sartnamesini gormek istiyenler hergun Y az1 t,leri kalemi • 

ne ve isteklilerin de 25 agustos 936 cuma giinii saat dokuz bu!;uga 
kaclar teminatlarile birlikte teklif mektublanm Belediye Enciime . 
nine vermeleri. 

5 - Eksiltme o giin saat on bu~ukta Encumende 

EKSiL TME iLANI 
SU R BAN K 
Umumi Miidiirliig·iinden: 

1 - Gemlikte in~a edilmekte olan Sun'i ipek fabrikamtza sa
hilden 3 kilometro mesafede kaim lhcak suyunun kaptaj ve isa
lesi i'i vahidi fiat esasile eksiltmiye ~1kar1lmxfbr. ltin tahmin 
edilen bedeli 31.155,- liradn. 

2 - Bu i,e aid miinakasa evrakt ,unlardtr: 
A) Eksiltme f&rtnamesi 
B) Mukavele projesi 

C) Umumi 11artname 

D) Hususl, fenni ,artname 
E) Silsilei fiat cetveli 
F) Projeler. 

istiyenler bu evrak1 1.60 lira bedel mukabilinde Ankarada 
Siimer Bank Muamelat ~ubesi MiidiirlugUnden ve Siimer Bank 
Istanbul :;iubesinden sahn alabilirler. 

3 - Eksiltme 25 agustos 936 sah giinii saat 16 da Siimer Bank 
lstanbn! !;iubesi Mudiirliigundeki Komisyon huzurunda yaptla -
caktxr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacaktlr. 
5 - isteklilerin 2337 lira muvakkat teminat vermeleri Ia -

ztmdu. Bundan ba~ka eksiltmiye girecekler Han edilen mahi -
yette bir i~i muvaffakiyetle yapttklarJm tevsik ederek eksiltme 
guniinden iic; gun evveline kadar Bankaya miiracaatle beraber
lerinde 25 kurutluk pul getirmek suretile bir ehliyet vesikau ala
caklar ve bunu teklif mektublarma leffedeceklerdir. 

6 - Teklif mektublar1 yukaTlda yazth gun ve saatten hit sa
at <:v-veline kadar Siimer Bank Jstanbul ~ubesine makbuz mu -
kabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm niha· 
yet ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmit ve zarfm ka
nuni ~ekilde kapatJlmJf bulunmast ,arthr. 

ROMA 11ZMA 
LUMBAGO 
SiY A TiK 

agnlan T E S K i N 
ve izale eder. 

Her eczanede aray1n1z 

Telifi etmeyiniz 
Herhangi bir marka buz rna kina
mz veya buz dolabtmz bozulmu~ 
ise derhal Galatada Voyvoda cad· 
desi No. 74 BUZi~E telefon ediniz. 

Telo6nf4e113: 

ahmz 

KABIZLIGI 
dcfcdcr. Yemeklerdcn hirer saat 

sonra ahmrsa: 
HAZIMSIZLI(a, MinE EK~iLiK 

ve yanmalanlll giderir. Ajftzdaki tat 
snh~ ve kokuyu izale eder. ~i15esi 75 

ve 120 kuru!! 
HOROS markah ctiketimizc dikkat 

Dcposu: Y cnipostane arkas1, 
A!iirefendi sokak No. 47. 

UVANTiN KANZUK 

Sa~ boyalari 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabiJ renk verir. Ter ve y1kan· 
makla pkmaz. Ycgane zarars1z ve 
tamnm1~ slhhi sac; boyas1du:. 
iNGiLiz KANZUK ECZANESi 

• istanbul 

Edremid icra dairesinden: 
Biirhaniycnin Hamidiye mahallesin

de mukim ve bakkalhkla me§gul iken 
f:aybubetile mahalli ikamcti mec;hul 
kalan Ku:cuvah Ahmed ve validesi 
I<'atmaya. 

Edremidin Havran nahiyesinde Ebu
bekir mahallcsinden Day10glu Mustafa 
,·eresesile §Criki Ha ana olan 350 lira 
borcunuzun lel_llini tahsili ic;in mukadde
rna dairemizce tahtJ hacze ahnmt§ olan 
Havranm inonii mevldinde vaki 66 agac 
:tcytinligi havi bir k1t'a zcytinli~iniz 280 
lira bcdel mukabilindc 22/6/936 tari • 
hinde dairemizce mii~terisi uhdesinc 
J.at'i ihalcsi icra k•hnm•~hr. Arlhtrma 
YE' ihaleye dair bir itirazm1z varsa i~bu 
g·azele ilc ilan tarihindcn itibaren 20 
gi.in ic;inde dairemize bildirmeniz Hiz1m· 
du. Aksi halde zeytinligini7.in mii§le · 
risi uhdesine Tapuca ferag1 icra ettirile-
rcgi ilanen tcblig ohmur. (24913) 

SEN BENUA 
Frans1z Lisesi (Galata) 

Talebelcr lise programtm tck -
mil gori.ip resmi smavlara haztrla· 
mlar. 

Franstzcn lisamm ogrcnmck i -
<;in ihzari stmilar vardtr. 

Leyli ve nehari ve yemekli ne
hari talcbcler kabul cdilir. 

Lise 21 lylill tarihinde tckrar a· 
ctlacakbr. 

K 
Y azan: T EKIN ALP 

Frana1z Parlamentosu Reisi M. Herriot 

bu eser i~in bir mukaddeme yazmttbr. 

Profesor Dr. M. Fuad Koprulu gene bu 
esere yazdxgt mukaddemede diyor ki: 

«Bugiinkii Tiirkiyenin maddi ve manevi 
biinyesini, psikolojisini anlamak ve ogren -
mek istiyenler i~in, bu eserin krymetli bir 
rehber olacagrnr umumiyetle soyliyebilirim. 
Yalnrz yeni Tiirkiyeyi ogrenmek istiyenler 
degil, umumiyetle milletlerin uyanrf ve yiik· 
•eli, tarihile ugrafan sosyologlar ve tarih~i
ler de bu eseri biiyiik istifade ile okuyacak· 
lardtr, kanaatindeyim.» 

KEMALtZM, Tiirk inktlabmt anlamak 
i~in okunacak biricik ve en miikemmel 
eserdir. Fiatt 150 kuru,. 

T evzi merkezi: 

CUMHURiYET GAZETE VE MATBAASI 
Butiin kitabctlarda bulunur 

Van V aliliginden: 
1 - Vanm Havasor ovasmda ve Van ile Edremid koyii arasm -

da beheri 566 lira 77 kuru,tan yaphnlacak olan 250 go!;men evle • 
rine aid yaptlan eksiltme ilanmda miiddetin on be' giin ge!rtigi hal
de talib "Jkmadtgmdan onar onar miiteferrik suretle pazarhkla yap
tmlmast i!;in 16 agustos 936 giiniine kadar eksiltmiye konulmuftur. 

2 - Taliblerin Van tlbayhgma muracaatleri. (4518) 

Ankara Belediye Reisliginden: 
1 - Su idareainin bir senelik ihtiyac1 alan demir boru, dirsek, 

rakor ve saire on be' gun miiddetle kapah zarfla eksiltmiye konul -
mpflur. 

2 Muhammen bedeli 22598 liradtr. 
3 - Muvakkat teminah 1695 liradtr. 
4 - Miktar ve feraitnamesini gormek istiyenler hergun Yazt i,

leri kalemine ve isteklilerin 21 agustos 936 cuma giinii saat dokuz 
bu!ruga kadar teminatlarile birlikte teklif mektublanm Belediye En
cumenine vermeleri. ( 4508) 

1KTISAD VEKALETt 1<; TtCARET UMUM 

30 ikincite§rin 1330 tarihli kanun hiikiimleri dairesindc Tiirkiyede i~ yap • 

maga izinli bulunan ecnebi §irketlerden Kodak (Ecipt) A. ~- miiracaatle 15/ 
9/1929 tarihli vekaletname ile Tiirkiyc umumi vekiiJigine tayin edilcn Eduard 
inceyamn yerine kaim olmak iiz~rc G/5/19:;6 tarihinde tanzim cdilcn veka· 
letnamedc ismi yaz1h Eduard inccnin layin edildigi ve §irket namtna yapa • 
cagx i Jerden dogacak davalarda, biitiin mahkcmelerde dava eden, edilen ve 
iic;iincii §ahts s1fatlarile hazn bulunmaga mezun oldugu bildirilmi§ ve Jaz1m 
gelen evralu verilmi§tir. Kcyfiyct kanun; hiikiimlere muvafxk goriilmii:l ol • 
makla ilan olunur. 

Karamiirsel iskan Miidiirliigiinden: 
Karamiirselin Altunizade ~iftliginin Suba't mevkiinde in§a edile

cek 24924 lira 80 kuru' bedelli 32 ~ift ve 25702 lira 50 kuru§ bedelli 
33 !;ift ki ceman yekun 65 ve K1zderbendi koyunde 15578 lira bcdel
li 20 !rift ve yalakdere koyunde 3894 lira 50 kuru' bedelli be~ !;ift 
go~men evi kapah zarf usulile ve 20 gun muddetle a!rtk eksiltmiye 
konulmu,tur. 

26 agustos 936 giinii saat 16 da ihale edileceginden isteklilerin te· 
minat mektub ve veaikalarile Hiikiimet konagmdaki lskan Komi5 -
yonuna miiracaat etmeleri. 

tstekliler in,aat, ke,if ve fenni §artnamesini bedelsiz olarak il~e • 
bayhktan alabilirler. ( 4499) 

Emniyet Direktorliigiinden: 
Diroktorluk i!;in 12,000 litre benzinin almmas1 a~tk eksiltmiye 

konulmu,tur. 

Beher litrenin muhammen fiah 25 kuru,tur. isteklilerin 'artna -
meyi gormek iizere Direktorluk Hesab Memurluguna ve eksiltmiye 
i,tirak i!;in de 225 lira muvakkat teminat makbuzile 12/8/936 ~ar· 
famba giinii saat 15 te Vilayet Muhasebecilik dairesindeki Komis · 
yona rnuracaatleri. ( 4287) 

istanbul Harici Askeri 
KIT AA TI JL.ANLARI 

Konyadaki kurumlar hayva • 
natmm ihtiyac1 olan 407 bin kilo 
arpa kapah zarfla eksiltmiye ko· 
nulmu,tur. Muhammen bedeli 
15466 lira olup ilk teminatl 1159 
lira 95 kuruflur. ltbu 407 bin ki· 
lo arpaya aid ,artname Kor Sa • 
hnalma Komisyonundad1r. Is • 
tekliler ihale giiniinden bir gun 
evveline kadar ,artnameyi Ko • 
misyonda gorebilirler. Eksiltme 
24 agustos 936 pazartesi giinii sa· 
at 10 da yaptlacagmdan istekli· 
lerin mektublarm1 en son olarak 
24 agustos 936 pazartesi gunii 
saat dokuza kadar Konyada Kor 
Sahnalma Komisyon Ba,kanh • 
gma gondermit olmalan laz1m • 
dxr. Bu saatten sonra gelecek 
mektublar a~tlmaz ve kabul c • 
dilmez. «142» (4367). 

*** 
Tiimen birliklerinin koyun eti, 

~atalcamn 10925 kilo, Hadtm · 
koyiinUn 9~00 kilo, ~erkeakoyii· 
nun 9500 kilo olarak miinaka • 
saya konulmu,tur. Bunlar ~atal· 
cada Tiim Satmalma Komisyo • 
nu binumda 24/8/936 pa • 
zartesi gunu, ~atalcamn saat 11 
de, Had1mkoyiinun saat 15 te, 
~erkeskoyuniin saat 16 da ayr1 
ayn pazarhk suretile munakasa· 
Ian yaptlacakhr. !;iartnameleri 
Komisyonumuzda paras1z olarak 
hergiin gorebilirler. 10925 kilo 
koyun etinin teminah muvak • 
katesi 286 lira 78 kuruftur. Mu· 
hammen tutan 3825 lira 75 ku • 
ru,tur. 9500 kilo koyun etinin be· 
herinin ayrx ayn teminatt mu • 
vakkateleri 249 lira 37 kuruf • 
tur. Muhammen tutart da 3325 
lirad1r. lsteklilerin ilk teminat 
makbuzlarile birlikte ve vakti 
muayyende Komisyonumuza mii· 
racaat etmeleri. «186» ( 4536) 

"""~-"" I 
Seher metresine bi-;ilen ederi 

270 kur':l' olan 60 bin metre ka
putluk kum;,~ kapah zarf!a ek • 
siltmiye konulmustur. lhalesi 1 
eylul 936 a.a ' 1 

~artnamesi 810 kurufa M. M. Ve· 
kaleti Satmalma Komisyonun • 
dan ahmr. tlk temi!lat 9350 1i • 
radtr. Eksiltmiye girecekler ka • 
nuni teminat ve 2490 say1h ka • 
nunun 2 ve 3 uncu maddelerinde 
yaz1h belgelerle birlikte teklif 
mektublanm ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M. 
M. Vekaleti Sahnalma Komi~ · 
yonuna vermeleri. <<187» (4537) 

<;atalca icra dairesinden: 

Kii~uk~;ekmeceye sekiz kilomctro mr' 

safede vc Angurya c;iftligi namile rna • 

ruf .;ifUigin arazisi kiraya ''erileccktit· 

Bu c;ifHikte bllducm avt yapthnakta ol· 

dugundan c;iftligin villa tarzmda ya ' 

ptlDU§ binasr da (be~ odalulu·) ayriC~ 

avctlara kiralanacakbr. 

Tafsilat almak istiyenler «;atalca iC" 

rasma miiracaat eylemelidirler. (249M) 

Galata Niifus memurlugundan: 
Kad1koy Osrnanaga mahallesi Rtzll ' 

)la§a c;c!lmesi sokagl 25 sayxh hane z/6! 
da Nii!us kiitiigiinde kayidli Ahtttcd 
k1:r.1 Emine bu kere asliye bc§inci ht1 ' 

kuk hakimliginin 11/3/936 tarih '"t 
935/1304 say1h ilamile Ay~e olarak ta5' 

hih <'Uirmi tir. 

Cenub Demiryollar1 
Miidiirliigiinden: 

Cenub Demiryollarmda bu kere a,agtdaki tarifenin yuriirliige konuldugu saym ahaliye bildirilir. 
921 SA YILI FEVKALADE VE MUV AKKA T Y AVA~ GiDi~ TARtFES!NE 2 nci EKLEMEDtR· 

Maden cevherlerile maden ifletmesine mnhsus malzeme ve levaztmm Toprakkaleden Payaaa "" 
karfl yone ta,mxlmasJ. , 

Toprakkaleden Payasa goturulmek uzere ilk yollamadan ba,hyarak bir sene i!;inde demiryola one~!' 
li miktarda maden cevheri veren her yollay1c1 a,agtda yazxh tenzilattan faydalanacaktn: 

- Taftnllan miktar en az 10,000 tona yeti,irse, ton ba,ma 30 Turk kuru,u. 
- Ta,Jmlan miktar en az 15,000 tona yeti~irse, ton ba,ma 50 Turk kuru,u. 
- Tasmtlan miktar 15,000 tondan erhk olursa, ton ba~ma 60 Tiirk kuru,u. 
Aid ol.dugu miiddet zarfmda maden cevherlerinin yollaytclsl adma Payastan Toprakkaleye gon • 

derilecek madenlere mahsus !;imento, demir, kereste, komiir, makine ve malzeme ta,mlarmm mikt•''' 
yukanda yazth tenzilatm bu yollaytcl tarafmcl!!.n el rle edilmesi i!;in hesaba sokulabilecektir. , 

Bu tenzilatm ancak iicretin geri verilmesi sure tile ve buna aid hamule senedlerinin gosteriltne•' 
iizerine tatbik edilecektir. 

Tarifelerin yukartdaki hukiimlerle degi~tiriJmiyen bi.itiin hiikiim ve 11artlan yuriirlukte kalmakta~:· 
Fazla bilgi edinmek istiyenlerin Karkamt~ta Cenub Demiryollan Miidurliigune batvurmalarl rs 

olunur, 
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Grip, .nezle, ba~ ve di~ agrtlartnin kat'i ilact KESKiN Ka3eleridir. • ASRi SAC BOY As·l kul~anu~uz. Leke yapmadan 
sabtt brr renk temin eder. 

S1hhat ve l~timai Mua
venet V ekaletinden: 
Bu ytl, latanbul Fen Faki.iltelerinin F. K. T. atmftna devam et

rnek uzere, Leyli Ttb Talebe Yurduna ahnacak talebenin kabul 
fartlarl funlardtr: 

1 - Tam devreli liaelerden veya lise derecesinde oldugu 
Ki.ilti.ir Bakanhgmca tasdik edilmit mekteblerden pek iyi ve iyi 
derecede mezun olmut ve olgunluk veya bakalorya imtihantnt 
Vet·mis olmast. 

2 _:_ lsteklilerin, 30 eyliil 936 tarihine kadar, dogrudan dog -
ruyl'l Sthhat ve t'ttimai Muavenet Veki.letine miiracaat eyleme · 
leri ve dilek~elerile birlikte ataitdaki evrakt tamamen gander · 
llleleri: 

A - Tiirkiye Cumhuriyet tebaasmdan oldugunu bildiren nii· 
fus hiiviyet ciizdant ash, 

B - Mekteb tehadetnamesinin ash~ «fmtihanlannt tamamen 
hitirdikleri halde tehadetnamelerinin tasdik muameleai, gecik
tnit olanlar mekteb miidi.irliiiiiniin, ayni zamanda mezuniyet dc
~cesini de gosteren fotografb ve resmi miihiirlii bir vesikasml 
gondereceklerdir.» · 

C - Okuduklart mekteblerden ahnmtf husniihal varakast, 
D - Miitehasatslart tam bir hastane heyetinden, bastlm•t or· 

negine uygun ve uatunde tasdikli fotoirafa bulunan bir athhat 
raporu, «Bu rapor haatane battabiblikleri tarafmdan zarflaua • 
rak usti.i muhi.irlenecek ve istekli tarafmdan mi.ihi.irli.i zarf haHn
de olarak gonderilecektir.» 

t,bu muayeneler Ankara, S1vas, Er:wrum, Diyarbekir, Hay · 
darpa~a Ni.imune hastaneleri, Istanbul ~ocuk hastanesi, lzmir, 

Bursa, Konya, Adana, Samsun memleket hastanelerinde yap1lacak ve 
bunlarda muayene olunmak icrin bu hastanelerin bulundugu vi -
layetlerin S1hhat ve l~timai Muavenet Miidi.irli.iklerine istekliler 
bizzat miiracaat edeceklerdir. 

E - timeg: ataiada gosterilen noterlik~e tasdikli bir taah -
hud aenedi, «Bu sened istekli tarafmdan aynen tanzim ve imz:a 
edilecek ve alb orneginde goruldiiiii ve~hile kefili tarafmdan 
keza aynen ve tamamen yaz1larak imzalanacaktar.» ·• 

F - 4.5 X 6 boyunda ii~ tane fotograf. 
3 - Y atlart yirmi ikiyi ge~kin bulunanlar ve Yurdda okurna

ia ileride mecburi hizmetlerini yapmaga engel olacak, bir baa • 
tahg1 ve ar1zas1 olanlar kabul edilmezler. 

4 - 1steklilerin gonderdigi dilek~e ve vesikalar1n Vekalet!re 
ahndtgJ adreslerine bildirilecegi gibi evraklarma gore kabul .:
dilip edilmedikleri de gene adreslerine ayrtca bildirilecektir. 

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

Fakiiltesinden tabib olarak ~1kbg1mda 2,000 sayth kanun mu • 
cibince, Yurdda ge!rirdigim zamantn «tatiller de dahil» ii!rte ikisi 

ar b r miiddetle Sthhat ve l~rtimai Muavenet Vekaletinin Iii· 
Zllm gorecegi mahallerde hizmet ifasant kabul etmedigim veya 
kabul edip te i,bu muayyen muddeti bitirmeden hizmeti terk"'Y· 
ledigim takdirde Yurdda benim i!rin sarfolunan paramn iki ka· 
tm1 odemeii ve hb tahsilini terkettigim veya sahhi sebebler dt · 
ftnda Fakiilteden daimi olarak ~1kartldtg1m veyahud Yurdda 
bir seneden az bir miiddet kalarak terkeyledigim takdirde benim 
i~in sarfedilmit olan parayt tamamen odemegi ve bu taahbiid 
aenedi mucibince benden istenilebilecek para i~in, odemek mecbu
riyetinde oldugum tarihten itibaren %9 faiz yiiri.iti.ilmesini ve 2,000 
sayl11 kanunun diger cezai hiikiimlerinin de hakk1mda tatbikini 
kabul ve taahhiid eylerim. 

Sarih ikametgah Adresi 
Yukartda adres ve hiiviye~i yazah olan ..................... tn bu 

taahhiidname mucibince faizile birlikte odemek mecburiyetinde 
b.ulundugu her dera 11h i~in ii~ yiiz lira olmak iizere biiti.in tah • 
~·I miiddeti i~in ceman 1,800 liraya kadar parayt borclu ...... :·· 
~~e. birliktt mu,leselsil kefil ve miitterek miiteaelsil borclu stfattle 
od1yecegim. ( 4478) 

Kefilin Adresi: 

Elaziz iskan Miidiirliigiinden: 
k 1 - Karako~antn Tepe koyiinde yaptlacak elli ~ift ro~men evi 

e.pah zarf usulile ekailtmiye konulmuttur. 
2 - Beher ~ift evin ketif bedeli 756 lira 51 kurut olduguna na-

t
);•ran elli ~ift evin mecmu ketif bedeli 37825 lira olup muvakkat 
e • 
llllllab 2836 lira 87 kuruttur. 
~ - Bu eksiltmiye aid evrak •unlardtr: 
A - Ekailtme tartnamesi 
B - Ketif cetveli 
C- Resim ve plinlar. 

k" lstiyenler bu evrakm auretlerini bir lira iicret mukabilinde Ia • 
•n daireainden alabilirler. 

,.:1 - Teklif mektublar1n1n 19/8/936 tarihine rasltyan ~artamba 
lll'lii aaat 15 e kadar !skin Mudurliiiune verilmit olma11 tartbr. 

) 5 - Eksiltmiye ittirak e~ek i~in Nafaaca muaaddak bir ehli -
et ~eaika11 gonderilmesi lbamdtr. 

L· 6 - Postada olan mektublar dorduncu maddede yaz1h aaatin 
h ltanuna kadar gelmit bulunacakbr. Poatada olan gecikmeler ka • 
~ ediJmez. 
? - Bu terait daireainde talib olanlar1n fskitt Miidiirliigiine mii4 

~eylemeleri ilin olunur. (4415) 

Gordes Be!ediyesinden: 
d ~.orde8 kazaa1 merkez kasaba11nm elektrikle tenviri i~in kasaba
te" h~ lllevcud sularm elektrik istihsaline der.ecei kifayetini tetkik ve 
~It ettirmek istiyoruz. 

'" ll itten anlar fen adamlarmm Gordes Belediyesine atagidaki hu
l ••t• ha.vi veaaik ve malumatla miiracaatleri. 
f) - Fen b b ' · · h" · d ' 40 er a mm 111m ve uv1yet ve a real. 
3 - Mentei ve ihtuasma aid maliimat. -~· vltndiye kadar nerede ve hangi miiesaeseye bu it i~in hizmet 
~ - ittigi veya miiteahhid bulundugu. 

thu ~etkik ve tesbit i~in ka~ lira ucret istiyecegi. (4520) 

• 

A~tk Eksiltme ilan1 
Edirne Vila yeti Daimi 

Enciimeninden: 
Eksiltmiye konan it: Uzunkoprii - Ketan yolunun 0 q..· 000 ile 

34 + 000 kilometreleri arasmda bir ktalm tose tamirab esasiyesi. 
1 - Yapalacak it 4780 metre tuliindeki fOlie tamirah eaaaiyesi · 

nin bir ktstm malzemeai it battnda ve ocaklarda miiteahhide tes • 
lim edilmek tartile geri kalanlarile esash tamirahn tamamlanma • 
s1dtr ve bedeli ketif yekiinu 8722 lira 51 kuruttur. 

2 - Bu ite aid tartne.me ve evrak tunlardar: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavele projesi. 
C- Nafta itleri teraiti umumiyeti, 
D - F enni fartname, 
E - Ke,if evrak1. 
Bu terait Edirne Vili.yet Enciimen kaleminde veya Nafta Miidi.ir

liigiinde goriiliir ve iatiyenlere paraalZ ronderilir. 
3 - A~1k eksiltme 31//8/936 tarihinde Pazartesi giini.i saat 15 

te Edirne Vilayet Enciimeninde yapalacakhr. 
4 - Ekailtmiye girmek i~in miiteahhidlerin 654 lira 19 kurut 

teminat vermelerj eari seneye aid Ticaret Odastna kayidli bulunma· 
lara ve ayraca Nafta Veki.letinde ilan edilen talimatname mucibince 
eksiltmiye girebileceiine dair ehliyet veaikastnl haiz bulunmalan 
li.ztmdJr. 

Smai Kimya M iihendisligiTahsili i~in 

ALMANY A YA TALEBE 
GONDERiLECEKTiR 

Tiirkiye Seker F abrikalarJ 
• 

A. ~· inden: 
Fabrikalaram1zda bir sene staj yaphktan ve bu miiddet zarftn· 

da liaan ve fen dersleri i~in Iiizumu olan haztrhklann ikmalindcn 
aonra a1hhatleri fabrika itlerinde ~ahtmtya miisaid iki iii ii~ lise 
mezunu her sene stnai kimya miihendialiii lahsili i~in Alman -
yaya gonderilecektir. "' 

Staja kabulde fen dersleri noktalar1 en iyi ve Almanyaya gon
derilmeden fabrikada da bir senelik stajda muvaffak olanlar 
intihab edilecektir. 

lsteklilerin 1 eyliil 936 tarihine kadar ataiadaki vesikalart 
Eskifehirde Tiirkiye ~eker Fabrikalarl A. $. Genel Direktihlii
giine gondermeleti laz1mdtr. 

1. Hal terciimeai, 
?.. Stlihat raporu, 

3. Mekteb tehadetllhmesi musaddak aureti, 
4. Olgunluk imtihanlara, notlan musaddak aureti, 
5. 9 X 12 eb'adtnda U!r boy fotograft. 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme tlan1 
T unceli Naf1a Direktorliigiinden: 

1 - Eksiltmiye konulan it: Tunceli Vili.yeti Pliimi.ir kazastnda 
yaptlacak iki bolukli.ik aakeri katla intaahdtr. 

Ketif bedeli 28800 lirad1r. 
2 - Bu ite aid tartnamele; ve evrak fUnlarair: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B - Mukavele projesi, • 
C- Naf1a itleri teraiti umumiyest, 
D- Tesviyei turabiye, tose ve kirtrir intaata dair fenni tartname, 
E - Huausi tartname, · 
F - Ketif cetveli, silailei fiat cetveli, metraj cetveli, 
G- Proje, grafik 
H - Devlet Demiryollart intaat tartnamesi. 
tatiyenler bu tartnameleri ve evrakl bir lira nedeli mukabilinde 

Tunceli Naf1a Mi.idi.irliigiinden alabilirler. 
· 3 - 29/7/936 da yapdacak ihaleye talib ~1kmadagmdan eksilt · 

me 20/8/936 tarihinden pertembe giinii aaat 15 te Eli.zizde Tunceli 
Nafla Mi.idurliigunde yap1lacaktar. 

4 - Eksiltme kapah zarf uaulile yaptlacakbr. 
5 - Eksiltmiye airebilmek i~in iateklinin 2160 lira muvakkat te 

minat vermeai, bundan batka afaitdaki veaikalart haiz olup aoater • 
mesi li.zJmdtr. 

Nafaa Veki.letiuden ite girebilmeai i~in ehliyet vesikast. 
. 6 - Teklif mektublar1 yukar1da ii~iincii maddede yazth saatten 

h1r saat evveline kadar Tunceli Naf1a Miidiirliigi.ine getirilerek Ek -
siltme Koreisyonu Reialijine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile gonderilecek mektublartn nihayet 3 i.inci.i maddede yazth sa
ate kadar gelmit olma11 ve dtt zarftn miihi.ir mumile iyice kapablmtt 
olmast li.ztmdtr. Poatada olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4428) 

Arazoz Al1nacak 
Kastamonu Belediye Reisliginden: 

Kaatamonu Belediyeai i~in miicedded bir arazoz ahnacakttr. Ta -
liblerin 31 aiustoa 936 giinunde, mallarJntn markasile fiatlarm1 ve 
evsafm1 goaterir izahe.th mektublartnln Belediyemizde bulundurul
mas• ilan olunur. ( 4517) 

Develi Belediye Reisliginden~ 
Develi kaaabasmda Belediyenin idaresindeki buharla miitehar -

rik lokomobil i~in buhar makinelerinde ~ahtm•t elektrikten "nlar 
bir makiniat aranmaktad1r. Makinistin tenvir, teshin ve ev ican Be
lediyeye aid olmak i.izere ayda altm•t liraya kadar iicret verilecektir. 
Talib olanlarm makinistliie aid veaikalarintn ash veyahud sureti 
musaddakasile tahriren veyahud tifahen miiracaat eylemeleri ilan 
olunur. {4513) 

Tiirkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankastndan: 

Bankam1zm Mersin fUhesi i~in Mersinde sahn ahnm11 olan 
arsa uzerinde yapbnlacak tube binasanm in,asmt Banka ~uva-
flk gorecegi teklif sahibine ihalede muhtar olmak ·· .. uzere muna. 
kasaya koymu,tur. Evvelce ilan edilmit oldugwu v .. rh'l .. . 
k . k . . I . ""7 1 e muna 

asaya g1rme tstlyen erm Ankarada Umum Mu"d" 1··w 1 . . ur uge ve a • 
tan bu.l, tzmu, Samsun ve ~erstn tubelerimize miiracaatle li.ztm 
gelen tzahat ve evrakla planlar1 alarak teklif mektublaram 20 -
i.u~to~ 9~6 tarihine kadar Umum Mi.idurliigiimiize gondermelea
rml dtlertz. ( 4505) 

iskan Miidiirliigiinden: 
1 - Go~meql~r i~in Elaziz Merkezinde 42 ~ift go~men evi in • 

taatJ kapah zarf usulile eksiltmiye konmuttur. 
2 - Beber ~ift evin be deli 1081 lira 30 kurut olup 42 ~ift evin 

mecmu bedeli 45414 lira 60 kuruttan ibarettir. 
Muvakkat teminat 3406 lira 9 kurutlur. 
3 - Bu i~e aid evrak tunlardir: 
Ketif cetveli, tartname, reaim ve proje. 
tstiyenler bu evraklan kanuni bedeli mukabilinde Eli.ziz bkan 

dairesinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 24/8/936 tarihine rashyan pazartesi giinii aaal on 

bette Elaziz lski.n dairesinde yaptlacakttr. 
5 - Teklif mektublara dordi.incii maddede yaz1h saatten bir sa

at evveline kadar Eli.ziz tski.n Mi.idi.irliigiine verilecektir. Posta ile 
gonderilecek mektublarm gene mezkiir saate kadar gelmit olmas1 
ve dtt zarfm mi.ihi.ir mumile iyice kal'ahlmtt olmasl li.ztmdu. 

6 - Talib olanlaran ve daha fazla izahat almak istiyenlerin mez
kur giin ve eaatin hitamma kadar Eli.ziz lski.n Dairesine muracut 
eylemeleri ilan olunur. (4475) 

Siyasal Bilgiler Okuluna 
Girme ~artlan 

Siyasal Bilgiler Okulu 
Direktorliigunden: 

Okula namzeCl kay dine 17 agustos · 936 da batlanacakhr. 

4 

Girmek i~in liseyi .bitirmit ve olgunluk imtihantnt vermit olmak 
laztmdn. Bu tarh hatz olanlardan yap1lacak mi.isabaka imtihamnda 
muvaffak olanlar parastz yahh olarak ahnacakhr. Namzed kaydi 
lstanbulda Ytldtzda Siyasal Bilgiler okulunda, Ankarada Siyasal 
BiJgiler okulu i~in miiracaat edildiii tauih edilmek suretile Dil • Ta~ 
rib fakiiltesinde yapahr. Miisabaka imtihana ayni zamanda hem ls
tanbulda, hem Ankarada yapalacakbr. Kaydolunmak ve fazla ma
lumat almak i~in 17 agustos 936 dan itibaren her pazartesi ve per
tembe giinleri saat 15,5 kadar Okula, Ankarada Dil - Tarih fakiil . 
teaine mi.iracaat edilmesi. ( 4502) 

EO 
Y eni doldurulan plaklar 

BAYAN MUZAFFER 
Nr 270089 Kilrdili Hicazkir §ark• - G0ND0ZE MATEM 

• Hicaz " - HiCRANINl <;EK 

SAYAN BiRSEN 
N 270090 Tango - YILAAR - Muzik Necib Celal 

r. ,. - KiMSE Sf.VGiMi BiL \1EZ- Muzik N. Celal 

ZARALI HALiL SoYLER 

N 
Erzurum havaat - KARLI BAGLARl KARANLIK 

r. 270092 BAST! 
Siverek §ark1s1 - <;UBUGU ASMA Y ARIM 

BAY H. FAHRi 
Nr 270091 Raat gazel kanun ile - G(:hNOMO A~KA SALAN 

• Saba gazel keman ile - KALBiMDE Y A~AR 
Sat•ta ~1km••t1r. · 

Fazla izabat i~in 12 ve 13 numaralt ilave katalo~Ianmu:1 bayilerdeo Jsteivln,Jz 

Kandtra Kaymakamhgu1dan: 
27/8/936 tarihine musadif pertemb~ gi.inii saat on alt1da Kandtra 

tl~esinde Elmahya 26077 lira 50 kurut bedeli ketifli 61 evin intaab 
kapah zarf usu~ile ekailtmiye !rlkanlmattir. $artname ve ketif evra • 
kile buna mi.iteferri evrak1 160 tar kurut mukabilinde Kandtra is • 
kan Memurlugundan alabilirler. Muvakkat teminat 1956 liradu. 

lstekliler Ticaret Odasma kayidli bulunmast ve bu gibi i,Ieri yap
mtf bulunduiuna dair resmi vesaiki ibraz etmeai ve matbu ni.imu • 
nesine gore tanzim edecekleri beyannameyi doldurarak ihale gi.i • 
niinden en az sekiz gi.in evvel ibraz ile fenni ehliyet vesikast almas1 

lazamd1r. ( 4507) 

Kayseri TayyareFabri
kasi direktOrliigiinden: 

1 - Bu aene fabrikam1za birinci st01f tesviyeci ve kaportact usta
lara imtihanla ahnacakbr. 

2 - lmlihanlar Kayaeri Tayyare fabrikastnda yaptlacak ve muvaf
fak olanlara derecesine gore 3 : 5 lira yevmiye verilecektir. 

3 - l~tekli olanlarm atagtdaki vesaikle beraber eylul 936 nihaye • 
hne kadar hergiin iatida ile F abrika Direktorliigiine miiracaat 
etmeleri. 

A- Turk olmak ve ecnebi bir kadmla evli bulunmamak. 
B - Ahli.kt, durumu iyi olduguna dair Emniyet Direktorli.igi.inden 

vesika getirmek. 
C - Saghk raporu. 
D- Ni.ifus ciizdam ve bonservisleri sureti musaddakast, 
E- 0~ aded vesika fotograf1. (4510) . 
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idareli ve ucuz soguk 
hava dolab1n1 buldu ya, 
art1k diiuyaya bile me
telik verdigi yok! •• 

FRiG AiRE 
ucuzlugu ve son derece idareli 
olmast sayesinde her eve girdi 
ve 
FR 

hayahmtza kari§ti. Bugiin, 
i G i D A i R E soguk hava 

dolabtna sahib olan bir kimse her ne pahas1na olursa 
olsun F R i G i D A i R E den vazge~emez. 

Bu yaz s•caklardan bunalmay1n1z. lhk sularla, •A•rla,mlf yemeklerle mldenlzl 
bozmay1n1z. Yaz hastahklar1ndan kendlnizl ve ~ocuklar1n1zl koruyunuz ve blr 
FRiGiDAiRE ahn1z. 

' 

MOTORS BOURLA BiRADERLER ve ~iirekast 
Galata: Hezaren .caddesi - Beyoglu istiklal caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi -lzmir Gazi Bulvan 

Her dolabm iistiinde hakiki FRiGiDAiRE'in alameti olan 
bu markaya dikkat ediniz. 

ve S A T i E' nin biitiin ~ubelerinde 

----------------------------------------· 

Bu Ufak Yanlu; 
SiZi 10 VA$ 
Daha fazla gosterebilir 

§u renk pud:ra sizi gencle§tirir 
ve cildinizi giizelle§tirir, ba§ka 
renk pud:ra da, aksine olarak siz' 
ihtiyarlamt§ gibi gosterir. Teninh 
esmer ise, esmerlere mahsus hi 
pud:ra ve mesela koyu Ra§el ren 
ginde bir pudra kullanmamtz ical 
ettigi gibi teniniz kumral ise, a 
~tk Ra!jel renginde bir pud:ra kul 
lanmamz laztm gelir. Bir pudr} 
intihab etmek i~;in yiiziiniizde a) 
h muhtelif rengini tecrli.be etme 
li ve tesirini gormelidir. Burun vc 
~enenizi s1k S1k pud:ralamamak u;m 
cildde sabit duran bir pudra kullan • 
mahsJ.DJz. Bir kutu pudra deruniine 
bir ka§tk miktannda krem ki:ipiigu ila· 
ve ederek pudramzt kuvvetli ve sabit 
hir ~ekle ifrag edebilirsiniz. Tokalon 
pudrastnda en iyi cins havalandlnl • 
m~, pud:ra ile beraber krem ki:ipiigu 
matlup miktarda ve fenni bir surette 
kan§ftnlmt§ftr. 

Bu pudra, cild iizerinde ne leke bt • 
ralur ne de tabaka halinde gi:iriiniir. 
Yalmz bir defa pud:ralanmakla sekiz 
saat sabit kalarak §ayant hayret ve 
sevimli bir ten yarattr. Renk; son za • 
manlarda icad edilen ve hi~;bir vakit 
yanh~ltk yapmtya imkan buaktnlyan 
bir makine ile kontrol edilmi§tir. Her 
sabah 5,000,000 kadm Tokalon pudra • 
s1m kullamr. 

Tiirkiye i~in yegine miimessili: BOURLA BtRADERLER ve ~s1. 
ISTANBUL, ANKARA, tZMtR 

Samsun Sarba yhg1ndan: 
1 - Bir ay miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konulan ve 

27/7/936 tarihinde ihalesi yaptlacagt evvelce ilin edilen Sam· 
sun Belediyesi i~in ahnacak ve kurdurulacak ayar istasyonuna 
teklif veren olmadtgmdan ayni miinakasa ve fenni tartnameai 
dairesinde tekrar hir ay miiddetle 1'e kapah zarf uaulile ek • 
ailtmiye konulmuttur. 

2 - !thu ayar istasyonuna ve kurdurma masarifine yedi bin lira 
bedel tahmin edilmittir. 

3 - lbale 27/8/936 giinlemecine raahyan pertembe giinii saat on
da Samsu!lda Belediye Enciimeni taraftndan icra edilecegin -
den talibler teklif mektublarJnt ve 525 liradan iharet muvak -
kat teminatlarmi 2490 sayth kanunun 32 nci 'maddesindeki 
aarahat dairesinde ayni giinde muayyen aaatten bir saat ev • 
veline kadar atra numarah makbuz mukabilinde Belediye En
ciimeni Reisligine teslim etmit bulunacakbr. Posta ile gonde
rilen mektublarm nihayet ilan edilen saate kadar gelmit ol -
masJ ve dlt zarflarmm miihiir mumile iyice kapanmxt olma_sJ 
lazxmd1r. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilemez. 

4 - Teklifler &f&gxdaki vesikalart ibtiva edecektir. 
A - Tiirkiyede kanuni ikametgiht olmast. 
B - fstekli bir tirket oldugu takdirde: 

1 - tdare merkezinin bulundugu yer mahkemesinden veya aicilli· 
ne kayidli bulundugu Ticaret Odasmdan veya aair resmi ma
kamdan tirketin sicille kayidli ve halen faaliyeHe bulundu -
guna dair hu eksiltmenin ilin tarihinden aonra ahnmtt vesi -
kayt haiz olmasx. 

2 - ~irketin sirgiilerini veya tirket adma tekliflerde bulunacak 
kimaelerin bu tirketin vekili oldugunu gosterir noterlikten tas· 
dikli vekiletname gostermesi. 
C - Y abanct tebaa11nm on senedenberi Tiirkiyede mukim ve 

ticaret sicillerinde kayidli bulunmasx. 
D - Y abancJ tirketlerin B ve C f1kralartnda yazth tartlartn 

her ikisini haiz olmast. 
5 - ~artname bedelsiz olarak Belediye Y azt ltleri kaleminden te· 

darik edilebilir. 
6 - thale 2490 sayth artbrma, eksiltme ve ihaleler hakkmdaki ka

nuna goredir. 
7 - ~artname ornekleri, Istanbul, Ankara Belediyelerine gonde -

rilmi,tir. lstiyenler oradan tedarik edebilirler. (4357) 

15 Agustos 
Cumartesi 

16 Agustos 
Pazar TAKS_iM Bahcasinde 

·----------· ----------· Galata ~ocuk Esirgeme Kurumu menfaatihe 
BOYOK MOSAMERE ve SONNET DOGONO 

HALK ~EHIR TtY A TROSUNDAN San'atkir NA~tD 
OPERETt San'atkar HAZIM ve arkadatlart 
DENiZ KIZI EFTAL Y A SAD I - SAFiYE. BanGo • Varyete • Kukla • 

Orkestra • Hokkabaz. ~ocuk kaydi i~ln Bah~eye mUracaat 

•• 
·.SUDO-RO-NO PERTEV 

.,. . 
~~~~fL1ro~l~~ ! 

J' iz E E BE D i YEN tv1 i.i T E ~ E K ;< i R K A L I R . ,' 

lst. Posta T. T. Ba,miidiirliigiinden: 
fdare vesaiti nakliyesinden olan Benz ve Delahey posta kamyon• 

Iart i!tin dolma nev'inden dort on ve dort arka tekerlek lastiginill 
ahmt a~tk eksiltmeye konulmustur. Eksiltme 24/8/936 pazartesi 
giinii saat 15 te Galatasarayda istanbul Posta T. T. Ba,miidiirHisii 
Ahm Sabm Komisyonunda yapxlacaktxr. Muhammen bedeli 1120 
lira, muvakkat teminab 84 liradxr. Taliblerin f&rtnamesini gorme~ 
ve muvakkat teminatlarmt eksiltme giiniinden evvel yabrmak iize ~ 
re Ba,miidiirliik Yazx ltleri Kalemine miiracaatleri. ( 4473} 

, Makarna 8millerinin 
NAZARI DiKKA "fiNE : 

$irketimize aid olup Be§ikta§ta Koy i~inde lhlamur Dere caddesi 64 
numarah fabrika deruniinde mevcud bulunan makarna imaline mahsuS 
makine ve alat ve edevat teferruatile toptan ve perakende &uretile satJ• 
lacakhr. 

Istiyenler gormek iizere mezkur fabrikaya vc fiatlar1 hakkmda go: 
rii~mek i~;in de Galatada Karakoypalas dordiincii katta Iktisadi ve Stnll1 

Tesisat ve l§letme Tilrk Anonim ~irketi yazthanesine milracaat edebiJirlet· 

Zayi - 1934 scnesinde Vefa lisesin • 
den aldtgun 2/ A da 995 SaYJh tasdikna· 
memi kaybettim. Yenisini alacag1mdan 
eskisinin hiikmii yoktur. 

Rauf 

Sahib ve BG.$muharriri: Yunus N~:~ 
Umumi ne$riyatl idare eden Ya z' Jil 

Miidii.rii.: Hikmet Munif 

Cumhuriyet matbaa~ 


