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Turk ink!lab1 hakkmda §imdiye 
kadar yazilml§ eserlerin en miikem
melidir, Frans1z parlamentosu reisi 
Herriot ve doktor Kopriilii Fuad eser 
i~in hirer mukaddeme yazmJ~IardJr. 
Her gencin elinde bir tane bulun
mahd~r. 

Telefon: Ba§muharrlr ve evt: 22366 rabr1r beyett: 24298 tdare ve matbaa mnUle Matbaaelhk ve Ne§!iyat !;llrkett 24299- 24290 

lstanbulun 
Giinesi 

' 

Bellin Olimpiy-adlarJ k8)>afi(b . t;~~~Y~daki da~a: harb. ~ -~ 
• • 1 · _.. Asder 1000 m1hs esuini 

Kalikiratya afrklarindan 
goriinii§ 

M alum~ur ki ba§ka yerlere nis -
betle Istanbulun biiyi.ik bir gii
ne§i vard1r. Burada galiba ay 

cla az~ok bi.iyiiktiir. Hele bedre yakm za
rnanlarmda baktr rengile dogarken. Fa-

Kapanz$ meraszmz ae /evkalade oldu kur§una dizdiler 
- Hit/erie Bulgar Kralz Boris 

merasimde hazzr buluna'ular 
kat istanbul giine§inin hi~ artJp eksilmiyen 
biiyiikliigiindeki §ehamete nisbetle eksik 
8.ym en tam iken dahi bir iki metro 
arasmdaki c;abk kutru ancak solda stflr 
gibi 'bir mahiyet arzedebilir. Ay hi~ ka -
lays1z bak1r bir sini gibi gebe§ gebe§ dog
duktan sonra, sanki bu halinden utanmt~ 

En iyi atlarun1zdan biri oldiigii ve birka~I antrenmanlarda 
yaralandigi i~in binicilerimiz iyi derece alamadtlar 

gibi, gizli eller tarafmdan yava§ yava~ 
kalaylamr ve nihayet giimii§e yaldiZla • 
htr. Giine~. oyle degidir. 0 daha dogar

ken altJmn en tatlt sanstnt omuzlannda 
ta§tmaktadtr. Biiyiikadanm Maden ta -
tafmdan tema~a ettiginizde bu suda ts -
latJlmt§ gibi tatb serin sanyt ii~ be§ daki
ka ~tplak gozle dimdik bakarak ve goz.
lerinizi ktrpmak mecburiyetinde kalmt -

J 
' 

J 

Yarak seyredebilirsiniz.. Ayni zamanda 
bu koskocaman altm tekerlekte siiratle 
husule gelen degi§meyi de beraber go -
tiirsiini.iz: ilk dakikalannda c;tplak gozle 

Seyredebildiginiz bu serin halis altm sanst 
heniiz i.i~ be§ dakika ge~ip ge~memi§ de
ttilecek kadar ktsa bir zaman zarfmda, 
Banki arka tarafmdan onu kaynatan ce -
hennemi bir a!e§le yamp tutu§maga ba§

tu. Birdenbire o san serin altm, §eklini 
bozmakslZin, klZII - beyaz bir mayi ha -
linde ftkudamaga koyulur. Hic;bir de -
lnirhanenin kocaman ocaklarmdan akan 
~elik §elalesi bu feveranda degildir. Oy
le ki T uzla ile Y akactk arasmdaki dag· 

!ann iistiinde parbyan bu ate§, sizden 
epeyce mesafede oldugu halde, evvela 
gi:izlerinizi yakmaga ba§lar, sonra onun 
nte§ini biitiin viicudiiniizde duyarsmtz. 
Sanki giine§i tutu§turan bu ale§ onu kay
JlJttJ v kadar ba§langtcdaki iic; dort met· 
to kuturlu biiyiik!Ugiini.i de degi~tirerek 
gittik~e kii~iiltiir, gittik!re uzakla§ttnr ve 
boy lelikle nihayet ufuktan iki ii~ m1zrak 
boyU kadar yi.ikseldigi zaman giine§ et -
:tafma ve bi.iti.in kainata ate§ sac;an ki.i -
siik bir elek haline inmi§tir. 

Diin kapanan Berlin Olimpiyadlarmda ilk afrldtgt giin merasim yaptltrken 

Berlin 16 (Hususi surette gonderdi-~ Halk sabahleyin erkenden koca stadt kalan da nih~y~~len.mi~. ;e Olimplya'd 
gimiz arkada§tmtzdan) - Bugiin goriil- hmcahm(( doldurmu§. ot~racak degil, a· miisab.~kalan btlfnl bttmt~h. Y aptian son 
memi~ muazzam bir merasimle Olimpi- yali:ta duracak telc yer btle kalmam1~h. ath musabakalann da Almanl~.r taraftn -
yadlar kapandt. .. Saat i.ic;e kadar diger binicilik miisaba- rArkas1 Sa. 8 sutun 3 teJ ........................... p,;~{'~~~·~~~i ...... ~ti;·~~~~; ............................ r .... ·s~i~~d~ki .... $i~~· ... .. 

Gittikc;e kiic;iilerek goklerin i.ist tara
fma siiratle c;tkarken size ate§ten oklar 

Yagdtran gi.ine§in arttk cihan§iimul bir 
§elale halinde ortahgt kaphyan c;ig ay
dtnltgt kar§tsmda ii~ be§ dakika seyrine 

Dinar II Yunanii Maksosu cografya kongresi 

32 dakikada .yendi 
f1rsat bulmu§ oldugunuz tstanbulun bu- Kara Ali .ile Miilayim aras1ndaki ma~ ta bir iti~ip 
~iik giine~ini, daha dogrusu istanbul gii- •• •• 
he5inin 0 tath, serin bi.iyiik halini hasretle kakJsmadan ve bir suru miinakasadan sonra 
cl ' • ii~iini.irsi.iniiz. Esef etmeyiniz, gi.ine§ ug- K Alinin hiikmen ' galibiyetile neticelendi 
tadtgt bu haileden kurtulacakttr. Ak- ara 
§a~nustii gene Biiyiikadamn, fakat bu · · ~ 
clefa garbe miiteveccih diger mailesi 
iizerinden onun Y e~ilkoy a~agtlarmda 
ilYni zamanda karaya ve denize yakla~an 
lt!anzarasmt gori.iniiz. Ufuklan kanlt bir 
ilte§e yakarak inen giine§ gene biiyiimii~. 
i(ene ilk dogarken gosterdigi ii~ dort met
ro}uk kutrunu tekrar kazanmt§tir. Yor
~.un ve sanki biiti.in gi.in gec;irdigi biiyiik 
t;dalin kanlartm etrahna sac;a doke ih
ltfagahma c;ekilir gider. Bu Istanbul gii

:1\~§idir; onda ba§ka diyarlartn giine§le
~ne benze_miyen boyle haletler vardtr. 
~lciimle Istanbul giine§inin dogarken 
"e batarken gosterdigi biiyi.ikli.ige ba~ka 
~erlerin giine§lerinde pek tesadiif edil
lllese gerektir. Mesela Ankaranm da 

~~rubu ~ok giizeldir amma giine§ orada 
Ir kere bu biiyiikliigu gostermez, sonra 

da hep ate~in kii~iik kutru ile batarken 
j1tafma ve bi.itiin muhite eflatundan ba§
I}'arak morda karar ktlan nefti renkler 

~6Yar ve siz hafiften koyuya ve gittik~e 
'tllha koyuya giden bu harikulade giizel 
~tarh esmer renkler i~iru:le oyalanrrken 
O·daglann arasma kan§IP kaybolur. 
v· Dun !stanbulun giine§ini yeni bir za-
l}'eden tema~a ettim: Y e§ilkoyle Flory a 
~~stnda Kalibratya a~tklarmda denizde 
b lk. Meger istanbulun gi.ine§i yer yer 
i~~ka ba~ka cilveler gosteriyormu§. BU
~kadaya nisbetle hesabca giine§ burada 
] ilYI§dagi taraflanndan ve nihayet A
i~~~agt ile Camhca arasmdan dogmah 
Y 

1
•• Istanbul giine§i burada, sanki beni 

b ~111 bir oyunile §a§trtmak istiyormu§ gi
ll!, ad eta §imalden dogdu! .• Kalikuatya 
l '>Iklannda sabahm alaca karanhgvmdanl)er· 
ik· \ oltaya taktlacak bahklann on, on 
aj~· ~t~lac dibden elinizdeki beygir ktlt 
e]j~tn obiir ucuna temaslarml derhal 
lak~hde hissettiren elektrikli darbelerini 

1 ederken 1stanbul giine§i: 

b H~§t: ~iraz da ba~~. bak.l 
· er Kibt ht~ beklemedtgtm btr yealen, 

Dinarlt Mehmed, Maksosu szkz~trrmr~ vaziyette 
Diin T aksim stadyomunda «tekrar h. Bundan bir hafta evvel Cim Londosa 

gelmek iizere» memleketine dondiigii s~y- ben :•kacagtm, sen !;tkmJyacaksm diye 
lenen Cim Londosa ~tkanlacak Turk ortahgt Velveleye veren bir siiri.i pehli ~ 
pehlivamm tayin i~in se~meler yaptlacak- [Arkast Sa. 6 sutun 3 te] 
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hemen hemen istanbul iizerinden dogma
ga ba~lamaz mt? Nihayet istanbu!la ka· 
n~tk Bogaz iizerinden, nihayet olsa ols~ 
K1zkulesi iisti.inlerioden. Cihet i.istiindekt 
bu hissi hatayt istanbul giine§inin bu yer· 
den gordiigiim manzarasmdaki ba~kaltk, 
biiyiik bir hayranltkla kar~tladtgtm c;ok gii
zel bir oyun haline kalbetmi§ bulundu. 
Giine§ burada yukan uclan ate§ dante
lalarla yanan kara bir bulut iizerine bin
mi§ oyle ~tktyor, oyle yiikseliyordu. Bii-

yiikadadaki tath serin .. ktyaf~ti ~z.erin~e 
tevakkufa hi~ li.izum gormemt§ gtbt dog
rudan dogruya yamp tutu§an bir heyetle 
ortaya ugray1vermi~ti, ve alabildigine 
bi.iyiimii§ gibiydi. Kara ~ulut.a binmi§ 
dort be~ metro .kuturlu ate§m btr kiire. 
Bana bu yeni Istanbul gi.ine§i kendisine 
araba ittihaz ettigi o kara bulut iizerinde 
bir miiddet durdu gibi geldi. Onu o ate
§in halile ye c;tplak gozle enikonu seyret-

tim. Bu esnada istanbul giine§i bana bir 
miiddet sakin sa kin: 

- i~te gordiin a, istedigim zaman ben. 
hi<; beklemedigin yerden boyle de ~tka-
bi!irim I ' 

Der gibi bir tavtr gosterdikten sonra 
birdenbire ate§lendi, altmdaki kara bulu_. 
ta bir tekme vurarak onu oldugu yerde 
btraktp yiikseldi, ve arkastnda sakh. ebe
dl potanm cehennemi ate§ile yanarak. 
tutu§ara)c mavi goklerin derinliginde goz
lerin eri§emiyecegi irtifalara dogru uc;tu 
gitti .. 

YUNUS NADI 
Hami§: Acaba heniiz bir soy ad1 al

madtm mr di.I.Je dii§iinen oku.quculanma 
cevaben oz tiirkt;ede soz eri manasma. 
geli:ligi tahkik ve tesbit edilen (Nadi) Y1 
soy adr olarak dahi aynen muhafaza el· 
mi§ bulundugumu beyan ederim. 

Y. N. 

Pansla vizm tezahiirahna 
vesile mi oluyor 1 

Sofay 16 (Hususi) - Bu sabah saat 
10 da Sofya Universitesinin biiylik me
rasim salonunda SHiv cografya ve et -
nografya alimlerinin dordlincii bliylik 
kongresi toplanmt§tlr. 

Kongreye Bulgaristan, Yugoslavya, 
<;ekoslovakya vc Lehistandan gelen 420 
a.lim i~tirak etmi~tir. Sofyaya varan he
yetler Bulgar hududunda ve istasyonda 
askeri mtztka ve merasimle kar~tlan -
mt§hr, 

Sovyet Rusya bu kongreye i~tirak et
memi~. sadece bir mii!?ahid gondermi§
tir. Bu hareket, kongrenin biraz ne§'e
sini ka~trmt~hr. Bundan ba§ka Alman -
ya, Fransa, Avusturya ve Finlandiya da 
birer mli§ahid gondcrmi§ bulunuyor -
lardt. 

Bulgar Kralmm kardc§i Prens Kiril, 
Ba§vekil ve blitlin naztrlann haztr bu -
lunduklan bu kongreyi Bulgar Maarif 
Naztn a~mt§hr. 

Maarif Nazm bu munasebetle bir nu
tuk soyliyerck Slavlarm ~imdiye kadar 
ba§ka milletler tarafmdan istismar edil
diklerini, bu ylizden §imdiye kadar bir
le§emediklerini, fakat &rttk birle§me 
zamammn geldigini, arada ihtil&f kal -
madtgm1, Slavlar birle§ince diinya ta-

[Arkast Sa. 8 siitun 3 te] 

Pendikteki 
beyaz ev 

Yeni zab1ta roman1m1z 

Sirkecide ba§lzyarak Pen
dikte devam eden heyecan
lz vir vak' a. A§k, entrika, 

kadm kafrrma, cinayet, 
takib ..• 

irun cephesinde kanh 
hiikumet iki gemiyi 

muharebeler oluyor; 
ilan etti 

Madridde asker olarak asilerle dogii.~mege giden lspanyol kadrnlart 
iapanyaya giden tayyareler Grenada iizerine yiiriiyen diger kuv • 

Londra 16 (A.A.) - Oc; Haviland vetler de bu §ehirden 15 kilometre uzak
tayyaresi bugiin Barselona gitmek iizere ta bulunmaktadtr. 
Croydan meydanmdan uc;mu§lardtr. Bu Oviedodaki asiler lena vaziyette 
tayyareleri idare edenler mezkur kum - Madrid 16 (A.A.) - Gazetelerin 
panyamn adamlarmdan degildir. yazd1gma gore, Oviedodaki asi kuvvetle-

Diger taraftan Fransada tevkif edil- rin vaziyeti c;ok fenadtr. Albay T caad 
mi~ken ingiltereye don en di:irt F okker subaylara milislerle miizakereye giri§il • 
tayyaresi de ecnebi pilotiann idaresi a! - mesini teklif ctmi~. fakat, bunlar bunu 
tmda Lizbona u~mu~lardtr. reddederek albay1 hapsetmi~lerdir. 

Grenadaya yiiriiyen milisler lrum cephesinde fiddetli 
Madrid 16 (/:...A.) - Kordoba iize· muharebeler 

rine yiiriiyen milis kuvvetlerine kumanda Hendaye 16 (A.A.) - Havas A • 
etmekte olan sosyalist meb'us Gueronun jans1 muhabirinden: 
bildirdigine gore, kumandast altmdaki ihtilalcilerin iruna kar§t yapmt§ olduk· 
kuvvetler mezkur §ehire sekiz kilometro Ian taarruz, akamete ugramtsttr. 
yakfal!ffil§lardu. [Arkast Sa. 8 sfltun 1 de] 
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Sovyet biiyiiklerine kar§I 
suikasda te§ebbiis 
Sovyet gazeteleri 

siddetle tel'in 
' 

bu hareketi 
ediyorlar 

Di.inkii saytmtzda Sovyet Rusyada 
mi.ihim bir suikasd §ebekesinin meydana 
~Ikanldtgmt bi.itiin tafsilatile haber ver -
mi~tik. 

Bu suikasd §ebekesi Stalin ve sair Sov
yet biiyiiklerine kar§t suikasdler tertib 
etmek emelile c;ah~1yor ve ha§tnda Zi -
novyefle Kamenef bulunuyordu ve hatta 
bu adamlarm §imdiki halde bir Nerve<; 
§ehrinde bulunan Tro((ki ile miinasebet
te olduklart haber veriliyordu. 

Bu havadis biitiin diinyaya siiratle 
yaytlml§ ve her tarafta biiyiik dedikodu
lar ve heyecan uyandtrmi~ttr. 

Moskovadan aldtgumz a§agtdaki tel
graf ta bu yeni komplo te~ebbiisiiniin bii
tiin Sovyet Rusyada ne derece nefretle 
kar§JiandJgmt gostermektedir. 

Moskova 16 (A.A.) - Trotskist -
Zinovievist, birle~ik bir tethi§ te~kilatmiD 
meydana c;Ikanlmast hakkmda hiikumet 
tebligini mevzuu bahseden gazeteler, <;ok 
yakmda aleni surette muhakemeleri yap!· 
lacak olan bu c;etenin harekahm §iddetle 
takbih etmekte ve Stalinin: Leninist idare
si altmda Sovyetler Birliginin her sahada 
kazandtgr biiyiik muvaHakiyetleri teba
ri.iz ettirmektedir. 

Biiyiik A vrupa anketimiz 
Muharriri: Peyami Safa 

Tiirkiye matbuattnaa ilk dela o
larak, biiyiik ve sistemli bir Avru
pa anketi yapmak ifin seyahate 
ftkan arkatlaftmlz Peyami Safa, 
Yunanistant, ltalyayt, lsvifreyi, 
Fransayt, Almanyayt, Avusturya· 
yr, Macaristant ve Romanyay1 zi
yaret ettikten sonra· vatana don -
mii.s bulunuyor. Bu sekiz memle -

' 
kette ve bilhassa Pariste devlet 
adamlarile, Belediye azalarile, li
kir adamlarile, san'atkiirlarla, si
nema ytldrzlarile, ~rplaklar cemi • 
yeti azalarile, muharrirlerle oldu
gu kadar ahalile, foforlerle, gar • 
JJonlarla, miivez:z:.ilerle, hatta ~0 • 

cuklarla da ayn ayrr konusan ar -
kada~tmtz, her birinin yas~, mes • 
legi ve seviyesine gore dUnya go
rii~leri ve Tiirkiye hakkrnda bil • 
dikleri Ve dii~iindiiklerine dair 
siyasi, edebi ve sosyal biiyiik an -

ketimizin birinci serisini hazrrla • 
mr~ bulunuyor. 

Pariste Halk cephesinin bilhassa 
lspanya ihtilali iizerine siddetle -
nen mitinglerine, niim~yi~lerine, 
Franstz Meb'usan Meclisinde gii -
riiltiilii miinaka1alara fahid olan 
ve Fran sa H ariciye N ezaretinin 
b..ir ziyalet ve merasiminde de 
haztr bulunan Peyami Safa, oyrrca 
miizelere, sergilere, likir ve san'at 
ocaklanna dair de intrbalartm 
kaydetmi~tir. 

Seyahatteki biitiin mii~ahede -
lerini, asrllartnr goz oniine getire
cek kadar canlr ve hakika.tt;i bir i· 
lade ile yazacak olan Peyami Sa
lanrn anketini ve intzbalarrm per· 
1embe giiniinden itibaren Cumhu
riyet sahifelerinde takib edecek -

SlniZ. 
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etrrka: 126 M. TURHAN TAN Bu sene tiitiin yiiziinden 
koy ii ·iyi para alaCak Kuc·· · Kara Mehmedin saray kadtnlarile ko u•

maktan maksadt, yiiziinii gormedigi, dudagtnJn ta· 
dlnl alamad~l ana.slhakkmda bir~eyler ogrenmekti! 

fn~ol (Hususi) - Su yaz mevsi • 
minin stcaklan yiizunden bunalanlar bi
raz dinlenmek, ferahlanmak ve bilhassa 
banyo ihtiyacmJ temin etmek i~in akm 
akm 1300 metro yiiksekligindeki tepele
Jin ve ormanltgm i«rim: gomiilen Oylat 
hphcastna gitmektedirler. lnsan bu ka
labaltgJ goriince Oylata ragbetin yerinde 
ve hatta faz.la bile oldugu gorU!uyor. Fa· 

Haremagalan ise belinlemi~lerdi. lar
la sanlt olduklari halde ~yuna ter dO
ki.iyorlardt. Orada, o tipi ic;inde kurdla
nn, aytlarm hiicumuna ugramak atll'l~ 
rma gelmekle beraber endi§e etmemi§ler· 
di. Ciinki.i o vah~i hayvanlarm Krzlara
gasml tan1yarak saygi gtistereceiine ina
nJyorlardt. Padi~ah. insin ve cinnin hii
kiimdan olduguna, KIZiaragasJ da onun 
ba~hizmetkan bulunduguna gore hay
nnlardan dahi kendilerine zuar gelmi
y~cegine imanlan varch. Onlar yalntz 
boradan ve sog\IIdan k.ortoyorlardt. 0-
nun ir;in de yolu az1tan silahh sarayhla
rm yanlanna gelmelerini helliyorlardt. 
Simdi onlerine fJTtmadan kuvvetli, kurd
dan ve ay1dan imafstz bir adam <;Jl:m•~-
1!, saraym en buyiik adamma Haseki 
Sultanlar onunde dayak atlyoordu. Bu 
hal, zanlhlann minimini ak1llannt biis
biitiin kiic;iiltmii~ ve i~lemez hir bi<;ime 
~okmu~ gibiydi, hepsi bonbOn manzara
ya baktyordu. 

Y usuf Aga, attan ytktlmak ve atm 
altmda kalmakla zaten harab olup git • 
mi§ti, ba§ma durmadan inen karn~1 dar· 
beleri bu bitkinligi son hadde getirdigin
den artJk inliyemez de olmu~tu, gozunii 
kapaytp oliimiinii bekliyordu. Kii<;iik Ka
ra Mehmed, onun luzumu kadar ezildi
gini goriince kam~t fasltm ka~adt.: . 

- Seni pis igdi~ seni, ded1, bu Stpa
hi yavrusile dala~mayt vezir kafast Ices • 
tirtmek kadar kolay sandm ha. Surada 
geberip git te oz Tiirk yumrugunun ne 
oldugunu anla. Eger Kara Mustafa Pa
~anm hayli su<;lu oldugunu bilmesem se· 
nin kara derini yiizer, i<tine kar doldu
rurum. F akat bunu yapmtyorum, mur
dar etini gene murdar derinin i~inde btra· 
ktyorum. Oliirsen vebali senin boynu· 
nal... 

Ve ytkJ!digt yerde rahata ermi~ gibi 
duran hayvanm bu bali dikkati eelbet
tiginden giiliimsedi: 

- Ulan, dedi, sizin atlarm1z da ken
diniz.e benziyorlar, dii~tiikleri yerden 
kalkamJyorlar. fnsan ve hayvan ne giizel 
uyu~mu~sunuz! 

Art1k aynhp gidecekti, lakin ilk ham
le ma~mda kopardtklan yaygarayl ,bt • 
rakarak nkJTfJktr gi.ilen goz.lerile kendini 
alkt§lar gibi gori.inen kadmlann bu <;ap· 
km dururnundan ilham ald1, yeni bir aziz
lik tasarladt ve atlarmm i.izerinde - kuv
vet ilahmt selamlarcasma - miskin bir va
ziyet alan obi.ir Haremagalanna done· 
rek kamc;JSint ~akl alii: 

- Haydi, dedi, dag1ltn, bana goriin
miyecek kadar uzakla~m. agamz.t da bile 
aim. Ben ~u hatun ki~ilerle yalmz kal • 
mak isterim. 

Emir agtrdi, fakat karlar i~inde ses • 
siz bir inilti ile ktvranan Yusufa ~ ol
mak daha agtrdJ. Haremagalan bu ha
kikati sars1lmi~ aktlc!klarile kavramakta 
geri kalmadtlar, bir lahzada verilen em
re itaat ettiler, atlannm ba~mt tipinin ya
rattJ&t dumanh ufkun kucagma <;evirdi
ler, uzakla~maya ba~ladtlar. 

Agalanm, yerde yatan Yusufu unut
mu~lardt, biran once oradan savu~mak is
tiyorlardi. Ki.i<;i.ik Kara Mehmed, iki 
kuvvetli kamc1 darbesile, karlara biiri.i-

ni.ip yatan ah ayaga kaldudt e urliip 
ka<;masma meydan vermeden dizginlerin
den yakaladt, giir sesile yola diiziilen ko
leleri <;agtrdt, Yusufu gostererek giirledi: 

- Bu iti de bile gotiiriin dedim, duy-

madmrz mt~ kat ne yaz1k ki burastnt Maliyeden iearla 
Herifi ata yi.ikletmek ve dii§1I1ernesi alanlar kaz.anclannm bir ktsmmJ olsun 

i~in sanp sarmalamak be§ on dalc.ika sii- halkm 51hhatini korumak i~in sarfetmi • 
ren bir i~ oldu, agalar, muhtemel tehlike- yorlar. 

yi mahzuz bir si.iltunetle kar~uamaya ha- Barakalar 6 • 7 sene evvel idman 
zulanm1~ goriinen Haselci Sultanlann, Yurdu tarafmdan yaptlmt§, f~kat sonra 
damdonorlerin yiiziine babnadan arttk hi~ bal:tlmadJgmdan delikde~ik olmu~ -
aynhyorlardt. Lakin n;Ierinde bu sessiz- tur. Nitekim hu hafta yagan bir yagmur-
ll.kten dog-an den·n bt"r Lt·n vard1, kadmlan .. 

.. da biitiin ~yalanle birlikte baraka lC::Jn-~imdiden itham ediyorlardt. 
deki balk tslanmJ~tir. Buna goz yumHalbuki Kiic;iik Kara Mehmedin hi<; 
male. sthhat i<;in hi~ dogru olamaz. 

te l:otii bir niyeti yoktu, J.admlarla ~yle Hamamda soyunma mahalli ~ok ip-
1-ardetre hasbt.hal etm_._ t··tiyordu. Pa- H lie 
1'- "" Cl'- ~ tidal oJduau mbi <;oJ. ta pistir. a ID di. ahm horoz sesine namehrem tutup yal- "' o· 

m~ Haremagalanna emniyet edebildigi, kaphulara gelmesile buyiil kazanc te-
oyleyken }.;jrJi dedikoduJardan uzak tuta• min cdenler, milletin Slhhati Ve temiz}igi 
mad1g1 alay alay kadmlardan birhr;J ic;in lcazandarmm bir ltsmtm oraya sar -
ile ba~ba~a kalmak.ta saray kudretini. fetmege mecburdur. Boyle giderse Oy
saray lmkan<;ltgml yenen bir erlik sezip !at kaphcalanna ragbet azahr. Ve bu 
lcJVanr; duymuyor degildi. Lakin oz maL:- azah~ kaphca yiiziinden ge9nen yiizlerce 
sad1 konu~maku ve kabil olursa yiiziinii koyliiniin elc.mek lcaplSlW hpamJ' olur. 
gormedigi, dudagmm tadm1 alamadJgl * * * 
talihsiz anast hakkmda bir ~eyler ogren- Bu sene lnegolde havalann yagt§h 
mekti. gitmesi bir klSlm koyliilerimize zarar ver-

Bu ana hicram, oksiiz bi.iyi.iyen Kara mi~e de umumiyetle elcinler r;ok iyidir. 
Mehmedin yiireginde sonmiyen bir ate~- Bilhassa mJstr eken ve onunla g~inen 
ti. Babasmdan ve Biilbiil Hatundan din- dag koyliileri <;ole. memnundur. Dort b~ 
lemek suretile kendini yabancJ bir mem· senedenberi bu derece mJsmla bereket 
lekette dogurduktan sonra b~ikte L:oyup olmadtgJ anla~.!tyor. Bu sene her ba~ak
olen anasJ i<;m haya)inde bir sima ~iz- ta en a~agt dort be~ m!Sit ko<;am gorii} " 
mi~ti. Sava~larda oliim tehlikesile kar~•- mektedir. Hele susam ve tiitiin yeti~ti • 
la~tJkc;a, her zafer sonunda genis bir ne- renlerin keyfine diyecek yoktur. 
fes ald.lcr;a hep o simay1 selamlardt. He- Bu sene tiitiin tarlalan, en iyi boy ve
le yatacagl Zaman Onu kueakJamadan ren IDJSJr tarJa)ariJe boy ol<;u~meJctedir. 
ba~ml yashga lcoymazdJ. T alibsiz anas1- Bu sene bi.itiin tiitiin eken koyliilerimiz 
mn saraydan denize attldJgmt ve oliince koylerine iyi para sokacaklardir. Bir kar; 
de Tuna yolile gene denize yollandtgmt sene evvel lcoyliiye bir eins ve lnegol 
biliyordu. Bu bilgi sebebile de ir;inde de- topragma uygun ti.itiin tohumu daihttl • 
rin bir hmc ya~Iyordu. anasm1 denize ahp mi~ti. t~te bu iyi idare sayesinde inegol
oldiirmek istiyen kadmt tammak istiyor- de ti.iti.in cirui tslah edilmi~tir. 
du. l§te Haremagalanm piiski.irtiip lc.a- ------=--~--~---~---
dmlarla ba~ba~a kah~1 bir yandan da 
bu dilek yi.iziindeodi. Eger orada, o h
dmlar arasmda ana.smm l:atili varsa va~ 
zifesini yapacaktJ. 

Ku~i.ik Sipahi, kendisinin de tasnif ve 
tahli! edemedigi bir siirii kan~tk dii~iin· 
celerin ibramt altmda boyle bir durum 
yaratttktan sonra arabalarm yamna ya • 
na~t1. Tipi hala durmamt~tJ, kar horast 
olanca h1zile devam ediyordu. Lakin ka
dmlarm ii~i.imesi c;oktan ger;mi§ti, s1cak 
bir merak ve alevli bir heyecanla lcendi
lerine mukadder gori.inen macera dakika
lanm bekliyorlardt. 

Burada psikolojik bir noktaya i~aret 
etmek isteriz: Mahpuslulc., insanlan ek
seriya hasta eder. Uzviyetin yanmeflu<; 
ya~amas1, dimagm ise boyuna ve verim
siz i~lemesi bu hastal1ga sebebiyet ver -
mektedir. Fa kat hiirriyet hi«rimindeki 
mahpusluklardan ruh anar§JSI dogar. 
Sark saraylarmdaki miivazenesizliklerin, 
akla sJgmtyan dalaletlerin sebebi de hu
dur. Dimag terbiyesi nakts olan ve yal
mz di~i olarak ya&adtibm her saniye his
seden sarayh kadm, ruhl dalaletlere dii~
mekte saray erkeklerini fersah fersah 
ge<;mi tir. r Arkast vorl 

MOTEFERRIK 

EC:iirne yolunun tamiri 
N afta Vekaleti Londra - Istanbul ~o· 

sesinin miihim bir k!SJru olan Edirne • is
tanbul sosesinin bir an evvel in§asmm ik
mali ~n lertibat almt§lu. Bu yolun Edir· 

neden Silivriye kadar olan par~ast eylul 
i(;inde ikmal edilecektir. Silivri ile ls • 
tanbul vilayeti dahilinde kalan 12 ki • 
lometrolulc yolun da oniimiizdeki ilkba -
harda insaat1 ikmal edileeektir. 

. POLISTE 
KUYUYA o"O~OP OLDU - Uskii

darda Selamiali mahallesinde "Oziimkx
Zl sokagmda 23 numarah evde oturan 
Yunan tebaasmdan Yaninin 4 ya§mda
ki oglu Ko~ro dun bahcoede oynarken 
agz1 ar;1k bulunan kuyuya kazaen dii§e· 
rek bogulmu~tur. Cesed kuyudan r;tka· 
nbnl§ ve vak'a etrafmda tahkikata ba~
lanml§tlr. 

Gene bir san'atkartn 

RAKI YUZUNDEN M"O~TERiYi 
YARALAMI~ - Evvelki gece saat 24 
raddelerinde Bostancx iskele kazinosu
nun miisteciri Yisinle Erenkoylu :;aban 
arasmda rak1 ahp verme meselesinden 
cotkan kavga neticesinde Yisin tabanca 
ile iki el ate§ ederek ~abam yaralaml§· 
hr. Yarah kanlar ir;inde hastaneye kal
dtnlmt§ sucolu da derhal polis tarafm
dan tevkif olunmu§tur. 

San'atkar Eski,ehirli Kemalle yaphit giizel bii.t 
Yukandaki ktli~ede goriilen bi.i5t me~- san' atkar bunda da hakikaten muvaffak 

hur bir san' atkar tarafmdan degi), Giizel olmu~tur. 1 

San'atlar Akademisinin mimari ktsmJnda Bu gene talebenin heykeltra§hktaki is-
okuyan M. Kemal admda Eski~ehirli 

Lidadma ragmen mimarl §Ubesine girmi§ gene hir talebe tarafmdan ~amurdan ya- . . A • 

ptlrnt§ltr. Biist, kemanile giizel bir par- olmasJ bu sahada yeh§mesme mam ola-
c;a '>alan hassas bir artistin duydugu de- i cakttr. M. Kemale heykeltra§hk §Ube -
rin zevki ifade i<;in yap1lmt~hr. Gtne~~ine devam etmesini tavsiye ederiz 

OTOMOBiLiN ALTINDA KALAN 
(:OCUK - Diin saat on ikide Beyog • 
lunda Aynahcoe§mede 14 numarah evde 
oturan Nikotina, karde~i 4 ya§mdaki 
Viktoria ile ingiliz sarayt i:iniinden geco
tikleri esnada kiicoiik Viktoria ablas1 -
nm elinden kurtularak kar§t kaldrrrma 
gecomek istemi~, o esnada §ofor Meh -
medin idaresindeki 2195 numarah kam
yonun sadmesine ugnyarak muhtelif 
yerlerinden yaralanmt§tlr. 

1?ofor, Mehmed yakalanmt§, r;ocuk ta 
berayi tedavi Beyoglu hastanesine kal
dutbnt§br. -···--T ecavi.ize ugr1yan k1z 

izmir (Hususi)- Cumaova nahiyesi
nin Yeni koyiinden Efe Mehmed na -
mmda biri, iki arakda~ile beraber Yu
suf. k1z1 15 ya§tnda Dudunun yolunu 
kesmi§, lazt kac;rrm1~ ve kirletmi§tir. 
Mehmed, evlidir, yakalanm1~hr. 

Koyliiniin altmlartm kim 
~alm1§? 

izmir (Hususi) - Cumaovas1 nahiye
sinin Giiner koyiinden Arablt Mehmed 
Ali nammda biri. ytllarca aim teri do
kerek biriktirdigi 257 altmt koydeki 
toprak dammtn bir ko§esinde saklarmr§, 
fakat mccohul birisi, bu serveti a§Irmt§
tir. Zavalh, §imdi kom§ularmdan §lip
he cdiyor. 

Dolubaba .kamp1nda 
Denizden 1200 metre yiiksek olan bu 

yerde giinler ~ok giizel 

Bursa Valiai aile•i elradile Dolubaba kampmda 
Bursa (Hususi muhabirimizden) -

Saat on sekiz! Bursanm birr;ok tamnmt§ 
~ahsiyetleri i~lerini bitirmi§ler, otomobil
lerine binerek denizden 1200 metro yiik· 

sekteki {Dolubaba) kamptna gidiyorlar. 
Buras1 kamp degil, emsalsiz bir dag say

fiyesi ..• Camhgm i<;inde yiize yakm irili 
ufakh <;adtr kurulmu~. kadmlar, gene ktz-

lar, minimini yavrular ~en kahkahalarla 
sabahtan geceyansma kadar 'koruyu ~m
lattyorlar. Dansediyorlar, ko§uyorlar, <te· 

§id <;e~id oyunlarla <;ok egleneeli vakit ge
~iriyorlar. 

mtya hacet yok. Yemekler i~in ise hava 
burada zaten tabii bir frijider vazifesi gO
ruyor. Camlarm gogdelerine asth duran 
teldolablan cazib hirer lokanta vitrinlerini 
andmyor. Asayi§in, emniyetin en c;ok hii
kiim ·siirdi.igii yer burast... Ci.inkii Bu • 
rada herljey meydanda ... Hatta geceleri 
r;adtr kaptlanm bile kapatmadan yallyo· 
ruz. Degjl insan ve hayvan; hatta vah§i 
hayvan tehlike ve korkusu bile yok I., 

Ak§am yemeklerini 30-40 ki§i Vali -

miz.le birlikte yiyoruz.. Bursa Valisi Sefik 
Soyer; miikemmel bir i~ adamt oldugu 
kadar, e~siz bir cemiyet adamJclJT da .. 
Onun burada mevcudiyeti bile hepimize 
yiiksek bir z.evk veriyor. Sofrada 7 ya • 

~mdaki r;ocuktan tutunuz da her eins ve 
meslekten kadm ve erkek var. 

Bursa, rutubetli bir stcagiD bunaltJet 

tesirile eaytr caytr yanarken burada tltk 
bir bahar havast esiyor, paltolar, yi.inlii· 
ler strtlardan <;tkmtyor. Geceleri iistiimi.i
ze stkt stkl kt~ ortuleri koyuyoruz. 

Bursa Valisi .Sefik Soyer, Va!i muavi· 
ni Edib de ailelerile buradalar ... Ben de 

Ceceleri kamp; giindiiz.den daha c;ok 
ne~'eli .. CadiTlann onundeki lambalann 
t§Jklarile korumuz sanki her gece §eh

iir; dart giindenberi aralannday1m. Bursa· riayin yaptyor ..• 
da i§i olanlar sabahlan inip ak§amlan Aileler grup grup toplamp gramofon 
kampa' doniiyorlar. 1<;lerinde zabitler, <;altyor, ~ark! soy)i.iyor, dans ediyorlar. 
doktorlar, baytarlar, miihendisler. fabri· Gene ktzlar burada, manikiirlii parmakla
katorlar, muallimler, ticaret erbabl, tica- rile c;adJrlannm oniindeki topragt diizel
ret odast reisi ve Borsa komis~ri de var., .. tip .dans yerleTi yapmt§lar ... 

istanbullular, yazm Bursaya go~etmek Ceeeleri ortahga giizel kokul·ar sar;an 
ic;in can atarlar. Halbuki Bursal;lar s1ca~· c;amfami· !Hi halitll bit arkad.a§; bir oksi

tan kurtulmak i<;in i~te boyle daglara, de- jen tiipiiniin birdenbire a<tJh§ma benzeti
niz kenarlarna, ka<;arlar. . yor. Ci&erlerimiz oyle y1kamyor, oyle te-

Dolubaba kampmm mucidi Bursa has- miz.leniyor ki adeta bir daha kirlenrni-
tanesi doktorlarmdan rontgenci Cevad yecek gibi. . 
T ahsindir. Be§ altt y1l once ilk defa bur a- Ceceyansma dogru kamptakiler iic;er 
ya ailesini <;tkaran doktor bugiin kampm be§er kolkola gez.inti yaptyorlar. On iki
kii<;iik bir kasabayt andirdtgmt gormekle de herkes r;admna ~ekiliyor. Arllk dag 
kimbilir nekadar seviniyor... ba~mda korkunc ve vah~i Jshklar c;alan 
Ak~amlan saat 19 da Dolubabaya va· «ramlarm ugultusundan ba~ka ~tt kalmt

nyoruz. (:adnlann oni.inde ve r;amlarm yor. 1200 metrodan a§agJlarda, uzaklar
golgesinde kurulan masalardan seyredilen da kalan ve ovalarda ya§tyanlara bura
gurub, ortahg1 her saniye degi§en renklere dakiler: Ne talihsiz insanlar! diyorlar. 
boguyor. Dolubabanm sulanna buz kat- MUSA AT A$ 
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Bir maznundan 

Rii,vet alan polislerin 
muhakemesi 

Casusluk yapttgt zannile tevkif edilen 
bt>yaz. Rus T ehonoftan rii~vet almaktan 
sur;lu Emniyet Birinci ~ube miidiir mu· 
avini Sadullah ve ayni ~ubeden Hasanm 
muhakemelerine devam edilmektedir. 

Y ap1lan iddialara gore Dahiliye Ve • 

kaletinin emrile, casusluk yaphgJ zanne
dilen T ohonof hakkmda gizli tatbikat 
yaptlmasma ba§lanmi~IJr. Bu esnada 

Hasan. T ehonofu aray1p bularak §ayed 

1500 lira verdigi takdirde kendisini kur· 

tarmak i<tin ~ah~acagmt soylemi§tir. Fa

kat T ehonof bun a yana§mak istememi§ • 

tir. Sadullah ve Hasamn Jsrarlanna ta -

hammi.il edemiyen T ehonof nihayet pa

raca r;ok stkmuda oldugunu soylemi§tir. 

Hasan ise bu sahada kendisile uyu~abile
cegini bildirmi§tir. T ehonof bu teklifi de 

kabul etmeyince Sadullah bundan iki giin 

sonra hic;bir kanunl sebeb yokken T eho

nofu altt saat ahkoymu§tur. Tehonof 

bu bali ortag1 N ebil -5akire a~ml§, N e -

bil -5akir de hadiseyi dogrudan dogruya 

Emniyet miidiirii Salihe anlatml§tlr. 

Emniyet miidi.iri.i T ehonofu c;agtrtmt~ 

ve hadiseyi tahkik ettikten sonra Hasam 

tevkif ettirmi tir. Hasan su'>unu iti!af et· 

mi§se de Sadullah inkarda bulunmu§tur. 

Evvelki giinkii muhakemede §ahid o

larak polis Sadeddin, Nadir, komiser 

Hikmetle merkez. memuru .;levket dinlen· 

mi§tir. Ve Miiddeiumumilik makam1 suc;u 

sabit gordiigiinden her iki suc;lunun ka • 

uunun 230 uneu maddesi mucibince ce

zalandmlmalanm istemi§tir. 

Muhakeme 21 agustosa b1raktlmt§lir. 

Edirneyi ziyaret 

Diin 600 ki,ilik bir kafile 
Edirneye gitti -Baktrkoy ilkmektebleri himaye heyet· 

leri tarafmdan hastlatt yoksul ~ocuklara 
sarfedilmek i.izere tertib edilen Edirne te· 
nezziihii dun yaptlmt~hr. Saat 6,20 de 
kalkan trende 600 den faz.la yolcu var • 
dJ. 

Edirne gezintisi 24 saat devam ede
cektir. Bu 24 saatin 8 i gitmek, 8 i don
mek ve miitebaki 8 saati de Edirneyi 
gez.mek i<;in aynlmt§hr. Diin sabah kal· 

kan trenle Baktrkoy muhtelit spor takt
mt da Edirneye gitmi§tir. Edirnede bir 
rna<; yapacaktu. 

Haber aldJgJmtza gore Edirne Valisi 
bu seyahati biiyi.ik bir alaka ile kar~IItya
rak 1stanbullular §erefine bi.itiin r;ar§t 
ve paz a r yerlerini a~tJrmJ§tr. 

Diinkii ziyaret~i kafilesine bir de ban· 
do i§tirak etmi§tir. Kafile bu sabah §ehri· 
miz.e donecektir. 

SEHIR ISLER/ 
lstanbul plam i.izerinde 

~ah§malar 

Sehircilik miitehassisJ M. Prost tara
fmdan verilen direktif iiz.erine !mar Mi.i
diirliigii ~ehrin miistakbel plam iizerinde 
«rah~malara devam etmektedir. Simdiye 
kadar alman neticeler Vali ve Belediye 
Reisi Muhiddin Osti.indaga bir raporla 
bildirilmi~tir. 

Bu i~lere esas olmak iizere ~ehrin ha
vadan alman fotograflan nihayet eylQI 
sonuna kadar ikmal edilecektir. !stan • 

bul cihetinin havadan fotograflan aim • 
mi~br. Simdi mikyas1 tevhid i~ile ugra • 

stlmaktadtr. Sehircilik miitehasstst M. 
Prost eylul iptidasmda ~ehrimize gelmi! 
bulunacakttr, 
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Siyasi icmal 
Musul petrollar1 

M usul petrollan birdenbire "diin' 
ya politikasmda tekrar fevka • 
lade nazan dikkati celbetti. 

Ciinkii yeryi.izi.iniin en zengin petrol hav· 
zalanndan biri olan Musul ve civann • 
daki petrol sahasmm heyeti umumiyesi 
simdi lngilizlerin ve daha dogrusu dog • 
~udan dogruya lngiliz hazinesinin eline 
ge<tti. Bu suretle lngiliz donanmas1 ye 

hava kuvvetleri cenubi irandaki, sernw 
yesi Ingiltere devleti haz.inesine aid bu • 
lunan 1ngiliz. • fran kumpanyasmm i§let• 
tigi petrol sahasma ilaveten, daha zeng:n 
ve daha emin mayi mahrukat membat te• 
min etmi§ bulunuyor. 

~imdiye kadar Musul ve eivari pet ' 
rollan beynelmilel sermaye ve mi.iessese• 
lerin elinde idi. Filvaki bu petrollan i§ ' 
letmek imtiyazma sahib olan mi.iesseseler 
hala beynelmilel stfah ve sermayeyi ha • 
izdir. F akat sermayelerin ve §irketlerdeki 
hisselerin ekseriyeti ve binaenaleyh kon • 
trol hakkt aruk tamamile !ngil terenin e • 
line gec;mi§tir. ~oyle ki Musul ve alelu • 
mum §imali lrak petrollanm i~letmek im· 
tiyazt Irak devleti tarafmdan iki bey • 
nelmilel kumpanyaya verilmi§ti. ·Bunlar· 
dan biri eski Turk petrol §irketini istihdaf 
eden «lrak Petrol §irketi» Diclenin §ar· 
kmdaki ve «lngiliz hletme §irketi» de 
m~zkur nehrin garbindeki petrol maden• 
lerinin imtiyazmt almt§tlr. Miiahharan. 
ikinci miiessesede Alman, ftalyan ve Mt• 
sir sermayelerine hisse aynldtgmdan bu· 
nun ismi degi§tirilerek «Musul Petrol 
madenleri kumpanyasJ» admt almt§tl. 

Birinci kumpanyada miisavi olara~ fn· 
giliz, Amerikan, Frans1z ve Felemenk 
hisse ve sermayeleri vard1r. 1ngiliz hisse· 
sine aid sermaye 1ngiliz hazinesine aid 
«ingiliz - Iran Petrol kumpanyasJ» ser • 
mayesinden tefrik edilerek verilmi§tir. 
«lrak Petrol kumpanyast» ismini ta§tyan 
bu §irkete kii~uk F elemenk sermayesinin 
sokulmu§ olmas1, ismen degilse de haki· 
katte lngiliz hissesini kuvvetlendirmi§ bu· 
lunuyor. 

~imdi ise lrak petrol kumpanyasmdaki 
ingiliz sermayesi Diclenin garbinde, yani 
astl Musul petrollannt i~leten kumpan • 
yanm, italyaya ve M1s1ra aid hisseerini 
almt§ ve bu suretle her iki kumpanya ta· 
mamile ingiliz kontrolu altma girmi§tir. 

1talya, bu kumpanyaya bir milyon fn• 
giliz llrahk sermaye vermegi vektile L;J. -

ahhi.id etmi~ti. Fa kat mall mii§kulattan 
ve ihtimal siyasi dii§iincelerden dolayt bu 
sermayeyi vermiyerek hissesini ve hakkmt 
ingiltereye satmt~lir. MISir dahi kendisi 
i<tin aynlan 500,000 Ingiliz lirahk hisseyi 
almaktan feragat eylediginden bu hissc 
de gene Ingiliz hazinesine aid sermaye ile 
satm ahnmt&tlr. 

Sermayesi ve i§letmesi lngiliz hazinesi· 
nin eline gec;en Musul ve alelumum lrak 
petrollan fngiliz fmparatorlugunun mil • 
dafaa ve ikhsadi noktadan §imdi gozbe• 
begi bulunuyor. Bunun i<;in Filistindeki 
Arab - Y ahudi kttaline kar§t bir derece 
lakayd kalan lngiltere, Musul petrollan· 
m Hayfaya akttan boru hattmm taarruza 
ugramasma kar§t fevkalade hassasiyet 
gostermektedir. Ahiren boru hattm1n bir 
ktsmt tahrib edilerek ate§e verildiginden 
ln~iliz ordusu, bi.itiin hattl askeri muha" 
faza altma alml§hr. Musul petrollann1 

Akdenize getiren boru hattmtn miinteha• 
st olan Hayfa limamm deniz cihetinden 
iyice muhafaza i«rin Ktbns adastnm diin• 
yanm en bi.iyiik deniz ve hava uslerinden 
biri olmasma Ingilterece karar verilmi§rjr. 
-5imdiden adada tahkimat ve ke§iflere 
ba§lanmt§hr. 1ngiliz politikast Musul pet· 
roll an iizerine titriyor. Bunun i~in di.inya 
politikastnda Musul petrollanmn ehem • 
miyeti fevkalade arth. 

Muharrem Feyzi Toga:/ 

Odemi§te imar i§leri 
!zmir (Hususi) - Odemi~ ve hava • 

lisinde tetkikler yaparak donen Vali 
Fazh Giilet;le konu~tum. Bana §Unlaf1 

soyledi: 
c- Odemi§te halk, mahsuliinii. topts.• 

makla me§guldiir. 1kttsad, sthhat, em • 
niyet ve san'at i§lerini t;ok giizel bul ~ 
dum. Merkezde de belediyenin faaliyetl 
takdire §ayaodtr. Birkaco giin evvcl bil" 
buz fabrika~ tesis edilmi§ ve coah§111a~S. 
ba§larru§tlr. f;imdi de soguk hava depo• 
su yaptlmaktadtr. Mevcud elektrik .t~ 
sisabnm tevsii ve civar koylerin ist1fa 
d~ "~ttirilmesi. dii~ii.ntilmektedir .. G~r ~ 
dugum umumt vaz1yet bana m§l! 

vermi~tir .• 

Nii•haaJ 5 Kuruttur 

Abone 1 Tlirkiye Hari' 
feraiti I i~jo lela 

Senelik 1400 Kt. t:700 Kr· 
Alb ayhk 750 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk 1 set yoktu.r 
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Hadiseler kart;tstnda 

OLimpiyad ve sulh son hadiseler 
rans1z erkin1harbiye 

reisinin P olonya seyahati 
Ma~lan bir harb proua8t telcikki 

eden halk, atadyomlarda, yarrnki 
meydan muharebelerinin neticelerini 
tahmine mii•aid bir kuuuet denemeai 
kar,rsmda imi, gibi co$ar. Onun ka
fa•rnda Olimpiyad belki de tam bir 
Umumi Harb pe,revidir. 

Bulgarlar 
·kar~ISinda endi~eli 

Bulgaristanda baz1 menfi i,Iere karJ~acak adamlar 
Bulgaristan1n kaybettigi davalardan ~okmu~ 

General Gamelin Polonyada 
fabrikalarini ve mekteblerini 

tayyare 
• gez1yor 

Var§ova 16 (A.A.) - Fransa Bu-1 Var§ova I~ (A.A) -. 19?0 de Kt-
Yiik Erkamharbiye Reisi General Ga • ztl ordularm !lerlemesme btr mh_a~et ve-

l. d" b h G 1 R d S · ]y ren Var~ova meydan muharebesmm 15 tne m un sa a enera y z- rmg ld b ·1 b" .. p 
'] .. .. .. . p inci y1 onlimu miinase et1 e utun o -
l e goru~tukten sonra, refakatmde o • lonyada buyuk bir tezahiirat yap1lmt~ -
lanya Biiyiik Erkamharbiye Reisi oldu-
gu halde, Var~ova civannda Okience 
askeri tayyare meydanmda birinci hava 
alaytm tefti~e gitmi~tir. General Game
lin, bundan sonra, P. Z. L. tayyare fab-

rikaslm ve Demblindeki tayyarecilik mrk
tebini de gezmi~tir. General Gamelin og

le yemegini birinci hava alaymm misafiri 
olarak orada yemi~tir. 

tlr. 
Bu kutlamaya, bu zaferde koyliilerin 

ve o zaman Ba~vekil iken bugun menfi 
bulunan parti ~efi Witsin roliinii tebariiz 
ettirmek maksadile halkc;t parti onayak 
olmu§tur. Sefi menfada bulunan ~osyal 
hiristiyan partisile milli hiristiyan parti -
si de, halkc;tlann bu te§ebbiisiinii tut -
muslardtr. 

- ....................... .,,,..,,,""'"'"lllllilllllllllllllllllllll/lllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllullolluu .. , ... ,, .................. . 

Kii~iik Antant 

12 eylulde <;ekoslovak
yada i~tima edecek 

Belgrad 15 (Hususi) - Pragdan og
renildigine gor.e Kiic;iik Antantm son
bahar toplantlst I 2 ile 14 eylul arasmda 
Cekoslovakyamn Bratislav ~ehrinde ola~ 
cakttr. 

Yugoslav, Rumen ve <;ekoslovakya 
Ba~vekillerinin i~tirak edecekleri bu top· 
lanttmn programt kat'i bir ~ekilde tesbit 
edilmemi$ olmakla beraber orta Avrupa 
Ve Almanya - Avusturya anla~mas1 me
selelerinin muzakere mevzuu olacag1 an· 
la~IImaktadtr. T oplanhda Cekoslovakya 
Cumhurreisi Bene~in de ham bulunacagJ 
soyleniyor. 

lkttaad Vekili 1zmir yolunda 
<;anakkale 16 (Hususi) - ipar yati

le Marmara iyinde bir tur yapm1~ olan 1k
ltsad Vekili Celal Bayar buraya gelmi~ 
\'e 17mire dogru yoluna devam etmi~tir. 

Pul yerine soguk damga 
Ankara 16 (T elefonla) - Postane

lercle pul yerine soguk damga kullamla
cagJ yaztlmt~tt. Ismarlanan soguk damga 
tnakineleri bugiinlerde gelecek -ve ilk o
larak Galata postanesinde iki ayhk bir 
tecri.ibe yaptlacak ve almacak neticeye 
gore diger postanelerde de tatbikata ge
<;ilecektir. 

Yah mekteblerine ahnacak 
para11z talebe 

Ankara 16 (T elefonla) - Bu sene 
san' at mekteblerine yaram: 432 yattlt t<>
lebe almacaktlr. Vekalet Erzurum, Di -
Yarbekir. T rabzon, Edirne, Konya ve 
Adanada hirer ak§am k1z san'at mektebi 
a~rnak iizere haztrhklara ba§lamJ§hr. A
danada aynca bir k1z enstitiisi.i kurula -
c,.k~tr. 

Ankarada iicretli 
muhtarhklar 

Ankara 16 (T elefonla) - Ankara 
l3elediyesi muhtarhk miidiirliigli te&kila· 
rn~n geni~letilmesi ir;in Dahiliye Veka -
etme miiracaatte bulundu. ~ehrin nufusu 

Ri.inden giine artmakta oldugundan her 
ll"lahallede bir ucretli muhtarhk ihdasJ za
turj goriilmektedir. 

Gonenin noksanlari 
Gonen (Hususi) - Gonenin bugiin 

1ki noksam ve derdi var: 
Birincisi arazoz meselesidir. Koca ka

~ada icabmda nahiyelerde ve koyler -
13eki ~tkan yangmlara da yeti§ecek sa -
dece bir tek arazoz var. Bu bozulsa ve-
3'a i§ icab1 bir yere gittigi vakit Gonen
~c _ bir yangm c;1ksa biiylik felaketler 

0.C:urabilir. Bunun ic;;in Gonen Beledi
~esi daha bir, hatta iki arazoz almall
'-lll:, 

b Gonenin ikinci noksam, hastalanna yer 
~ Ularnamasidir. Burada hastalananlar 
, •. and1rma Memleket hastanesinde teda
n l Cdilirler. Fakat Gonen Belediyesi bu 
. ~staneye maddeten yard1m etmedigi 
ci~~ ve hastane esasen dolu oldugundan 

t Onen hastalarma yer bulunamamak · 
il.dtr · 

.l~cir ambalaj malzemesi 
~ 1~ir (Hususi) - Incir ambalaj mal
~~ll"lesinin ithali hakk1 Uziim Kurumu
'1,~ Verilmi§tir. Hlikumet bunun ic;in 30 
~n lirab.k serbest doviz kabul etmi~tir. 
~ Ururn, ihtiyac1 tesbite baslamu~tlr. 

\lraada Merinos fabrikasm· 
da bir kaza 

ia.~~rsa 15 (Hususi) - Bugiin Merinos 
~ l'ikasmm in§aab esnasmda iki bu
cl~ l'netroluk bir temel ~okmii~. i§~iler
te~ Salih olmli§. Ahmed de agi.I' su -
'I e Yaralanmu;1t1r. 

\ir/lt'a yerinde Miiddeiumumi mua . 
t~ i.le fen heyeti tetkikat yapml§, neti
~ e k:azamn dikkatsizlik yiiziinden vu-

a geldigini tesbit etmi§tir. 

Edirne gezintisi 

Diin biiyiik bir muvaf
f akiyetle ba,arddt 

Edirne 16 (Hususi) - istanbul Ba
kukoy ilk mekteblerine yardtm cemiyeti 
tarafmdan tertib edilen Edirneye gidip 
gelme tren gezintisi bugi.in muvaffaki ~ 
yetle ba~anlmt§hr. 

lstanbuldan saat alt1 buc;ukta hareket 
eden hususi tren tam saat 1.5 te Edirneye 
980 seyyah getirmi§tir. Y olcular T rakya· 
daki biitiin duraklarda halk tarafmdan 
c;.ok samimi bir l)ekilde selamlanmt§lar, 
kendilerine ayran, karpuz ikram edilmi§ • 
tir. 

Edirne istasyonunda ise birka~ bin ki§i 
tahmin edilen kalabahk bir halk kiitlesi, 
ba~ta hiikumet ve te§ekkiiller mi.imessil • 
leri olmak iizere lstanbullulara istikbal et
mislerdir. 

Tren defne dallan ve ~ic;eklerle ctok 
giizel bir ~ekilde siislenmi§ti. 

tstikbalden sonra en onde bando mt • 
z.1ka oldugu halde beraberce yaya olarak 
Edirne parkma gidilmi~ ve Atatiirk bey
keline merasimle 1stanbuldan getirilen bii
yiik bir ~elenk konmu§tur. Bu mada ban
do m1Z1ka milli mar~JffiJZl c<alml$ ve SJra 
ile Edirne Belediye Re1si F erid ve ls -
tanbullular, Baktrkoyliiler namma muh
telif hatibler hararetli nutuklar soylemi~
ler, T rakyanm ve Edirnenin tarihi ve bu
gi.inki.i ktymetinden uzun uzadtya bahset
mi~lerdir. 

Bundan sonra misafirler Edirneli reh
berlerin refakatinde Edirnenin gorulmege 
deger yerlerini gezmi~ler ve Bakukoy fu~
hol taklmile Edirnelilerin yapt1klan btr 
dostluk mac;mda haZIT bulunm~§lar~tr. 

Mac;tan sonra da Cumhunyet smema 
bahr;esinde tertib edilmi~ olan ktr balo
sunda gey vakte kadar eglenilmi~ ve dans 
edilmi~tir. 

lstanbullulan §ehrimizden g_er~ goturen 
tren saat tam 9 da hareket etmlstlr. 
Giimii§anede §iddetli bir fir-
tina biiyiik zararlar verdi 
Gumu~ane 16 (A.A.)- IO giinden· 

beri hergGn vilayet merkezine ve ~oyle
rine dolu ile kan&tk ~iddetli yag~urla: 
yagmaktadtr. il merkez ve ilr;elenndekl 
bazt koylere dii&en iri taneli dolu mezr_u: 
ata zarar vermi& ve yagmurdan gozl~rm~ 
ac;amlyan c;iftc;;i mahsullerini suriip t~en 
alamamt~ttr. Bu vaziyet c;iftc;ileri endt~e
ye dii~iirmii~tur. Ko~kur koyiine dii~e~ 
dolu ve yagmurlann getirdigi selden b1r 
kadm ve bir erkek bogulmu~tur. 

Y alan bir havadis 
Ankara 16 (T elefonla) - Tan ga· 

zetes1 Tiirk - italyan ticaret anla~mas1 
miizakerelerinde italyanlann mii§ki.ilat 
c;;Jkardtgmt yazmJ§tl. Bu haber Hariciye 
mehafilinde fena bir tesir uyandtrmJ~~Jr. 
italya, ticaret anla~masmda zorluk_ de · 
gil bilakis kolayhklar gostermektedtr. 

Bulgar Krait Berlinde daha 
kalacak 

Sofya 15 - Bulgar Krall Boris. Kra
lic;;eye yaptlan ameliyat yiiziinden Ber
Jinde birkac;; giin daha kalacaktir. 

Bulgar Kralma, Hitler, General Go
ring, Hariciye ve Propaganda Naztrlan 
ayn ayn ziyafetler vNrni§lerdir. Kral 
Boris, bu ziyafetlcrde Hitler vc diger 
belli ba~h Alman ricalile gori.i1.1mii~tiir. 

Fransanm bir iakandali 
Cenevre 16 (A.A.) - M. Delbos, Mil

letler Cemiycti umumi sekreteri M. A
venola Milletler Cemiyetinde reform 
yapJlmasJ meselesinde Fransa hiikume
tinin neler dti§iinmekte oldugunu bil -
dirrni§tir. 

M. Delbos. bu miilahazalarmda Fran
sanm bilhassa Milletler Cemiyeti mu -
kavelenamesinin 11 inci ve 16 nc1 mad
d,..lerinin tadilini istemeke oldugunu 
beyan etmcktedir. 

Ne olurdu, milletler harbedecek • 
leri yerde, aadece boyle kan6t:z; ve ;;. 
liimauz bir miicadelenin neticelerine 
gore hududlarrnt ta•hih et8elerdi! 
Krlu; kavga•tnr z.arar8r:z; bir e&krim 
oyununa ~euirmekten ba:;ka bir ,ey 
olmtyan bu miicadele, kuuvet ve me
haretin tecelliaine belki harbden z.i _ 
yade hraat verebilecegi halde, onun 
biitiin facialarrndan da u:zak kaltrdr. 

Fakat, milletlerin harbde yenmekle 
beraber aradrklart ~ey, dii:;manz htr· 
palamak, 8ayrca azaltmak, i&tikbalde
ki zalerlerine de moni olacak tarzda 
belkemigini krrmak oldugu i~in kan
siz ue oliimaiiz; silahlarla miicadeleyi 
hem de&tani duygularma, hem de 
menfaatlerine yediremezler. Her bii
yiik hrr8 gibi destan ue menlaat te 
ancak oliimle doyar . 

Olimpiyad oyunlarr i&e ne olmek, 
ne de oldiirmek i~indir; ya,amak Ue 
ya~atmak it;in olduguna gore, harbin 
dePil. belki de milletleri 8ulhun mii 
cadele asaletine alt,hrryor. 

PI!YAMt SAFA 

$evki Behmen 

Tiirkiye hakk1ndaki 
inhbalarJnJ anlabyor 

Sofyada c;1kan Slovo gazetesi lspanya Metaksas hiikumeti nekadar ciir' etkar 
ve Yunanistan had1selerini tahlil eden sosyal mktlablar yaptJ. Siyasal partiler 
a~agtdaki ~ayant dikkat ba~makaleyi ne§- iizerinde siirekli bir siikunet ve tahammiil 
retmi~tir: atmo~feri yaratmak ic;in kral vasttasile ne 

«Siirprizlerle ve miicadelelerle dolu kadar tazyik yapmaga muvaffak oldu ve 
bir devir ki birc;ok kimseler bunlardan nihayet sosyal ve siyasal disiplini koru -
yeni diinyamn ~ogmasm~ beklerl_er: ~u mak ic;in ne derece tedbirlcr aldtysa gene 
mi.icadelelerin b1r cephesmde kommternm kominternin Yunanistandaki organ! olan 
idare ettigi ktztl reaksiyon vard1r, ki ko- kiic;iik, fakat aktif komi.inist grupuna 
mintern bu sayede biitiin halk kiitlelerini karst hi«bir muvaffakiyet gosteremedi. 
ihtilale sevkederek boylelikle diinyaya Ciinkii, bu kii~iik grup, Venizelistlerle ve 
hakim olmak emelindedir. Silahlandmlan daha baz1 siyasal te~ekkiillerle birle~iyor
ihtilaller doktrinler mucibince, hi.ikumet du. Komintern boylelikle Akdenizde ikt 
idarelerini i~«i s1mflannm cline vermekle onemli noktaya hakim olmaib dii~iinii -
miikellef bulunuyorlard1. yordu. Bu. bir yurdun ic; durumunu boza-

Fakat, muvaffak olamad.Iar ve biitiin rak anar~iye sevketmek istiyen bir avan· 
konspirasyonlar sukut etti. Haddizatmda ti.irizm siyasastdu. Yunanistanda ba~gos
bunlar belk-1 de muayyen ve mahdud an- teren bu tehlike, Kral tarafmdan goriil -
Jar ir;in halk stmflanna faydah olabilirler- mii~ olma!tdJr ki, hiikumet, devlet reisinin 
di. Ancak i«timai nizama bir istikamet nzasile derhal askeri bir diktatorliik ilan 
vermekten ziyadesile uzak bulunuyorlar- etti. Cunkii, bu son ~ekil, bol~evizme kar· 
d1. f~te bundan sonrad1r, ki sahneye gene ~~ kurulmast icab eden biricik cephedir. 
«Halk cephesi» admda yeni bir kuvvet Hadiseler olanca si.iratile yuruyor. 
c;tktJ. Komiinizm, gizli bir surette ulusal Kuvvetlerimizi topl1yarak uyamk olahm. 
cepheye kar~t bu namla taarruza geymi~ ~ <;unkii; bu kamgalarm birdenbire ba~l -
ti. Ciinkii; ulusal cephe dunyamn her mtz iistiinde ~toriinmesi de miimkiindiir. 
tarafmda bol~evizmin yaytlmasma mani Muhitimizdeki hava esasen istial edici 
oluyordu. «Halk cephesi» bugiin ko • mevadl~ doludur. Halk fakirdir. 
minternin parolasJdtr. ilk darbe !span • Miinevverler yoksuldur. Millet erne! -
yada ba~ladt; F ransada hamhk yaptyar.. siz ve arzusuz. bir hay at siiriiyor. Milletin 
ve Balkanlarda da ilk tecriibelerini yap· oni.ine bazt demagoglar c;tkarak bizde de 
maktad1r. <<Halk cephesi>> nin tath hayallerinden ve 

1ki giindenberi Yunanistanda kurulan nimetlerinden bahsedebilirler. Bizde ise 
Bundan bir miiddet evvel memleketi • sahnelerden anhyoruz ki. «Halk cephe- boyle bir cepheye kan~acak miiflis siyasa 

mize gelen istanbul, Ankara, Hmir ve si» bizim de kapJianmm yalmakta ve hi- adamlan, memleketin kaybettigi davalar-
BursayJ dola&arak burada yirmi gun ka· ze de taarruza haznlanmaktadtr. dan daha yoktur.» 
dar kalan Yugoslav Naz1rlarmdan Sev· ~--=~=~-~~~---....,~=~-----....,~~~""'!"......,..,..--~ 
ki Behmen, seyahati, Tiirkiyede edindigi 
inttbalar ve Montro konferansmm neticesi 
etrafmda Pravda gazetesine ~u sozleri 
soylemi~tir: 

«- Tiirkiye son derece demokratik 
bir memlekethr. Anayasa ve biitiin ka : 
nunlar demokratik esaslara, biitiin yurd
da~larm istisnas1z olarak miisavi hakla
ra malik almas1, devlet idaresinde de bii
tiin yurdda~larm ayni suretle vazife al -
mast esaslanna dayanmaktadtr. Biliyo -
rum ki Tiirkiyede yalmz bir tek partinin 
mevcud bulunmast ve intihabatta umumi
yetle bir tek listenin teklif edilmesi dik • 
kati celbetmektedir. Fa kat bu partinin 
ba~mda Kamal Atatiirki.in bulundugunu 
bilenler bu vaziyete hayret etmezler. 

Cok biiyiik sempatilerden ba§ka derin 
bir milli itimad kazanmt~ olan bu Adam 
o kadar biiyi.iktiir ki yurdda ve onun ha· 
ricinde Atatiirkle mukayese edilebilecek 
ba~ka bir otorite mevcud degi]dir. Bunun 
ic;indir ki ba~ka bir partinin ihdas1 ic;in 
~apt~acak bi.iti.in gayretler bo§tur ve ne· 
ttcestz kalmaya mahkumdurlar. Kamal 

Atati.irkiin partisinin esas hatlan neler • 
dir? Bunlar, partinin ge<;:en seneki toplan· 
ttsmda gorii~iilmii~ ve kat'i program dahi 
haztrlanmt~ bulunmaktadtr. 

Azc;ok zeki olan her Turk bu progra
ma maliktir, esasen program bir~ok ya
banct dillere de <;:evrilmi~ bulunmaktadtr. 

Partinin ba~hca altt prensipi vardtr, 
bunlar da, cumhuriyet, nasyonalizm, de· 
mokrasi, devletc;ilik (her~eyin fevkinde 
devlet). laiklik (dinin devlet j~)erinden 
ayrtlmas1). ve inktlab ( eskinin ortadan 
kaldmlmast v_ yeni ~eylerin devamh su
rette ikamesi) prensipleridir. 

E·sasen ~imdi bl! prensiplerin devlet 
anayasasma temel olarak kabul edilmesi
ne de c;ah;•lmaktadtr. Bu suretle demok· 
rasi Tiirk politik hayatmda en esash 
prensiplerden biri olarak gaze c;arpmak
tadtr. 

Montro mnvaflakiyeti 
~-ogaz!ar m_es~lesinin halledilmi~ olma· 

st ~up~estz T ur~tye i<;:jn biiyiik bir mu • 
vaffabyett1r. Btr milletin viicudiinden 
canh bir parc;.anm kopanlmasmt ve ya
ba~~~ vasiligi altma konulmastm tasavvur 
edmtz. _Bogazlar meselesinde Tiirkiyenin 
va.~ty~tl . ~e bu §e~ilde idi; Bogazlar, 
T urktye I<;rn stratejik ehemmiyeti haiz 
bulunmalarma ragmen, Tiirkler tarafm
dan tahkim edilemiyorlardJ. Bu uygun • 
suz vaziyeti tanzim eden protokollann 
Mo11trode imzalanm 1~ olmast yalntz 
Tiirkiyeyi degil, onun sadtk miittefiki o· 
Ian Yugaslavyayi da sevindirmi~tir. 

Turkiye bu neticeye vast! olmak hu -
susunda Balkan Antantt devletlerinin i§· 
birligine malik bulunuyordu. Esasen 
Montrode Balkan Antantmm onu te§kil 
eden devletlerden her biri ic;in haiz oldu
gu biiyiik ehemmiyet tezahiir etmi§ ol
du. Bu netice ayni zamanda Tiirkiye 
Dt~ Bakam Dr. T evfik Ri.i~tii Aras1n 
mehareti sayesinde elde edilmis bulun • 
maktadtr. 

Seyahatim esnasmda Tiirkiyenin bizim 
ic;.in samimi ve sadtk bir muttefik oldugu 
kanaatini edindim. Kat'i surette emin 
bulunuyorum ki Ti.irkiyede de biz Yu • 
goslavlar hakkmda ayni ~ek:ilde di.i§iiniil
mektedir.» 

ingilterede bir 

skandal oldu 

Ba,vekil, Ha va Miis· 
te,arini azletti 

Dun gelen gaze
teler ba~tana§agt Sir 
Christopher Bul -
lock, meselesile do
ludur. Sir Chris -
topher Bullock 1n -
giltere Hava Neza
reti katibi umumisi -
dir. 44 ya~mda ol • 
masma ragmen on 
yedi senedenberi ge-
len giden hava na- Sir Chnstopher 

z.trlanna miiste§arhk Bullock 

etmi~lir. Subesindeki ihtisasJ oun Hava 
N ezaretinin demirba, elemanlan arast
na sokmu§tur. fstikbali son derece parlak
ttr. 

Buna ragmen Sir Christopher Bul
lock, Ba~vekil Mr. Baldvin tarafmdan 
vazifesinden azledilmi~ bulunmaktadtr. 
Bu azil keyfiyeti uzun si.iren tetkikattan 
sonra kararla~tmlmt~hr. 

Sir Bullock, Imperial Aerways hava 
nakliyat §irketile 1934 denberi lngiltere 
Hava Nezaretini alakadar eden bir mu· 

kavele iizerinde gorii§mektedir. Bu mu
ka velename i.izerinde §irketin mudiirii 
Sir Eric Geddes ile Sir Christopher Bul
lock miiteaddid gori.i§meler yapmt~lar -
dtr. M ukavelenameyi kabul veya red Sir 
Bullock'un a§agtyukan elinde bir§eydir. 
Halbuki Sir Bullock mukaveleyi kabul 
edecektir amma, imperial Aerways ~ir -
keti de ona kar~J bilahare Sir Eric Ged
des c;ekildikten sonra kendisini mi.idi.ir 
yapacagma clair taahhiidlerde bulunmall

dtr. Aksi takdirde mukavelenin kabul e· 
dilmemek ihtimali vardtr. 

Sir Bullock §imdilik hi.ikumetten se • 
nede 3,000 ingiliz liras1 maa~ almakta
dtr. ihtisas sahibi bir adam oldugu i«in 
bu parayJ azmsamaktadtr. Bittabi mes

leginde ilerlemek, daha c;ok para kazan~ 
mak gibi me~ru emellerine bir §ey -denG
mez. Ayni zamanda tetkik heyeti de 
Sir Eric Geddes Ye Sir Bullock arasm

daki konu§malarda ri.i~vet veya sair gay· 
riahlaki tekliflerin mevzuu bahsedilme -
digine kat'iyyen kani olmakla beraber 

hiikumete aid miizakerelerde velev tma 
tarikile olsun mi.istakbelde lmperial Aer
ways ~irketine miidiir olmak iiure arzu· 
lanm izhar etmeyi de dogru bulmamak
tadtr. 

Nihai karan vermek Ba§vekil Mr. 
Baldvine aid salahiyetlerdendir. 

Hulasa: Ortada riisvet, vazifeyi sui-

istimal, vazifede tekabu gibi suc;lar ol • 
mad1g1 halde, memurlannm karaktrri 
hakkmda son derece hassas davranan 
ingiliz hukumeti, velev gozbebegi malc:a
mmda olsun, en miitehassts, en zeki Vf' 

istikbali parlak memurunu yakastndan 
tutup kaptdJ§an ediyor. 

Belgradda beyaz 

kad1n ticareti 

Bu i,Ie me,gul bir ,ebeke 
meydana ~Ikarildi 

Belgradda <;Jkan Yreme gazetesinde 
okudugumuza gore Belgrad polisi beyaz 
kadm ticareti yapan biiyiik bir §ebekenin 
izi iizerinde yi!riimektedir. 

Gayet gem§ bir §ekilde ~ll§llgJ anla~J
lan bu §ebekenin malum olan kurbanlan 
~imdilik lit; gene ve giizel' hzdtr. Bu ktz
lar Belgradda i~ bulmak ic;in bir i~ buro
suna ba~vurmu§lar. Buronun direktoru 
vaziyetinde olan bir ihtiyar kadm iyi bir 
i§ oldugunu, yalmz bunun ic;in Belgrada 
yakm bir ~ehir alan Y agadine gitmek Ia· 
zun oldugunu soylemi~. Gene ktzlar ihti
yar ka,dmdan hie; §imhelenmemi~ler, ken
disinden aldtklan para ile haz1rhklanm 
tamamlaml~lar. Biletlerini de ihtiyar ka
dm alm1~ ve Yagodine hareket etmi~ler. 

1htiyar kadm hareket etmeden once 
onlara orada bir adres vermi , kendilerini 
kar~thyacak olan adamdan hi~ c;ekinme
melerini, onu adeta bir baba saymalannt 
tavsiye etmi~tir. 

Gene k1zlar Y agodine gelince bu ada· 
m1 bulmu§lar. Adam onlara §a§tlacak de
recede iltifat etmi~. Kendilerini yiiksek 
bir otelde misafir etmi~. Giizel, siislii, 
ipekli elbiseler alm1~. 

F akat az sonra gene k1zlar bu giizel 
otelde hapsedilmi~ olduklannt anlam1~lar. 
Bundan sonra feci gi.inler gec;mi~. Bir ta
klm sarho~ ve seviye itibarile du~iik insan· 
lar ktzlarm yamna sokularak kendilerine 
tecavi.iz ettirilmek istenmi~. Ktzlar biitiin 
kuvvetlerile buna kar~t koymu~lar. Niha
yet bir fiTsattm bulup otelden kac;maga 
ve polise stgmmaga muvaffak olmu~lar • 
d1r. 

Polis derhal tahkikata el koymu§ ve 
ayni giinde ayni ihtiyar kadm taraf1ndan 
Y agodine gonderilmek iizere trene bindi
rilmi~ alan iki gene klZI da felaketten kur· 
tarmJ~hr. 

ihtiyar kadmla Kostic; admda alan o • 
telci yakalanmt§lardtr. Bu ~ebekenin yap
hgt diger i~lerin de yakmda meydana ~~
kanlaca~t kuvvetle i.imid edilmektedir . 

Yunanistanda Matbuat 
ve Turizm Nezareti 

Atina 16 (Hususi) - Matbuat Ye tu
rizm i~lerile me§gul olmak lizere yeni 
bir nezaret ihdas edilmi§tir. Yeni ne _ 
zarete §imdiye kadar yan resmi tu . 
rizm tc;1kilat1 direktori.i bulunan mu 
harrir Nikolau ta~·in edilmi~tir. Niko _ 
lau bu hafta u;inde tahlif edilerek va _ 
zifesini ifaya ba~hyacakbr . 

Amerika · Almanya ticareti 
Vatington 16 (A,.A.) - Maliye Ba -

kanhgJ, Almanvanm ihracat pr· 1 .. · 1m enm 
ilga edecegine dair teminat vermesi li-
zerine Alman muvaredattna kaqt mu
kabele bilmisil olarak konmtl§ olan it _ 

halat resimlerini kald1rm1shr 
s 

__ ;e __ _ 3 

HEM NALINA 
MIHJNA 

Giire~ numaralarJ! 

V az1m1n serlevhasmt koymadan 
dii§iindii": :_ <<Giire~ numaralam> 
m1 daha tyt, yoksa «numara gli· 

re~leri» mi? 1kisi de caizdir; ikisi de mii
nasibdir. Siz hangisini begenirseniz oyle 
diyiniz. 

Evvelki pazar, Moda deniz yart§larma 
gitmi§tim. Sonra yagmura yakalanarak 
vaktinde stadyoma yeti~emedim. Onun 
ic;in Cim Lanclos denilen Yunanlt - Ame
rikah ~i~irme pehlivanm Gi.ircii rakibile 
giire~ini goremedim. 

Di.in de, Istanbul havasmtn bu sene 
takib ettigi yeni modaya (her pazar 
yagmur yagmak arttk moda oldu) uygun 
hareket edecegini gokyiiziine ii~ii§en ka
ra bulutlardan anlamJ~hm aroma stadyo
ma gitmekten kendimi menedemedim. 

Dinarh ile Y unan §ampiyonu diye iddia 
edilen Maksos ringe r;tkar c;tkmaz hava 
bozdu ve yagmur ba~ladt. iki pehlivan, 
gi.ire~miyorlar, bir sirkte akrobasi yapan 
iki cambaz gibi marifetler yap1yorlar, 
nobetle~e alta yat1p i.iste ~tktyorlardt. A
mater giire~~ilerin rakiblerini, dii§iirdi.ik
leri zaman mutlaka yendikleri, en mi.i§· 
kiil vaziyetlerden yalmz yiizlerini ek~ite· 
rek kalavca kurtuluveriyorlardJ. Yunanh 
hantal, Turk c;evik.ti. Dinarh Mehmed, 
bazan r;ok ho~. fakat ciddi bir giire!i ic;in 
giiliinc hareketler yaptyardu. Arada bir, 
bir kedi c;evikligile yerde, bir omzu lis· 
tiinde stc;nya si~Tiya kac;tyor, Yunanlt da 
bu numarayt yeni gormu~ olacak ki ra· 
kibinin i.istiine atJlacak yerde, onu hay· 
retle seyrediyordu. 

Bu giire§, dant§tklt dovii§ miydi? 
Herhalde, giire~ esnasmda tatbik edi

len oyunlar, cambaz numaralanna ben -
zedigi ic;;in halkm ho§una gidiyordu. 
T aklaklar, perendeler. kundeler, boyun
duruklar, fmldak gibt donii§ler, makas -
lar, manivela oyunlar1 birbirini takib e • 
diyordu. fki pehlivanm esmer adali vii -
cudleri, birbirile o kadar karmakar1~1k 
oluyordu ki bir ytlan sarma§ dola§mJ an· 
dtran bu vaziyetlerde hangi kol Tiirkiin. 
hangi bacak Y unanhmn oldugunu an • 
lamaga imkan yoktu. Galiba. bu pehli ~ 
vanlann ikisi de, son gunlerde T epeba§l 
bah~esinde numara yapan ve iki baca -
gmt ensesinde kol gibi kavu§lurmagJ si -
zm benim ellerimizi ba tmiZin i.istiine 
koymam1z kadar siihuletle ba§aran «kur
baga • adami» seyretmi§ler ve onun nu
maralanm mii~tereken, el ve ayak birli -
gi/e yapmaga karar vermi§lerdi. 1f 

Gi.ire§ esnasmda belki otuz defa bir • 
birlerini miikemmelen yenecek vaziyet -
Jere girdiler. otuz defasmda da seyirciler 
ha yendi, he yeniliyor derken onlar bu 
rr..ii§ki.il vuiyetlerden kolayca kurtldu -
lar. Sanki, her ikisi de boyle nazik ve 
mii§kul vaziyetlerde birbirini yenmegi 
merdlige laytk gormiiyorlardt. 

Halk, tayyare oyunu istiyordu. Hal
buki onun miitehassJst, Atinaya stVJ;im;~
tJ. Burada kalan trkta~t ise, fmldak oyu
nu yapabilecek kudrette degildi. Bizim 
Dinarh halkt memnun etmek i~in, bir 
~imendifer oyunu yapb. Hem diinki.i sa· 
ganakh havada tayyare oyunu tehli.keli, 
~imendifer ayunu daha emindi. Bu oyu
nu at cambazhanelerinde gormu§sijni.iz
diir. 1ki cambazdan biri arkaiistii ycre 
yatar, oteki de onun aksi istikamette, y:~
ni ayaklan yerdekinin ba~ma dogru gel
mek iizere, lisle ylkar. Ellerile birbirleri
nin ayak bileklerini tutarlar ve done do
ne, alttan iiste, iistten alta yuvarlamp gi
derler. hte Dinarhmn ~imendifer oyunu 
da boyle idi. 

Nihayet, gosterilecek oyun kalmamt~ 
olacak ki 32 nci dakikada Dinarh h~s
mJm bilmem kac;mcJ defa olarak yere 
\'urdu ve bu defa, arttk kalkmasma mey
dan vermeden omuzlannm iistiine ada
makJlh abandt. Oteki ayaklanm yere 
vurup Sl<;nyarak kurtulmak istiyor, ya
hud oyle goriiniiyordu. Hakem Cemal 
pehlivan saytlan sayd1. Dinarh altmda
ki hasmmm mtmt stmstb yere yapl~tlr
mt§tJ. Galib geldi ve rakibile opii~tiikten 
sonra alkt~lar arasmda ringden indi. 

Kara Ali ile Miilayimin giire~lerini 
anlatacak degilim. Bu giire~. §iddetli ya
gan ya~mur yiiziinden yagh giire§i an
dJran htr sulu giire§ oldu. 

T ertib ve hakem heyetlerinin kararsJz· 
h~lart, dedikodula r. profesyonel gijre~in 
btzde c;arba halinde oldugunu gosterdi. 
Y aztk ki o r;elik viicudlii pehlivanlar. 
Tiirki.in bi.ikiilmez kolu olacak rerde, 
c;orak bir sahada, anar§i ic;inde heder o -
lup gidiyorlar. iyi idare edilse, cmin olun 
ki o asian Kara Aliden iki lane Cim Lon
dos r;tkar. 

-

Komiir yakan vesait sergisi-
ne haz1rhk 

Ankarada a~1lacak komiir yakan vesait 
~erp;isile me~!l;lll olmak i.izere sergiler u -
mumi katibi Ikhsad Veka-leti mi.i§avirle . 
rinden Suad Sakir ~ehrimize gelmi§tir. 
Suad Sakir alakadar makamlarla bu ser· 
gi hakkmda temaslarda bulunmaktadtr. 
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I 
Yenipostahane 

Sigortaya aid 
kar,tstnda Biiyiik K1nac1yan hantnda 

her mi.i~kiiliiniiz hakk1nda gi~elerinden rneccanen 
faaliyete ge~mi,tir 

rnalurnat alabilirsiniz 

KU~Uk 
HI kAye Kan ktrmtzi 

Vapurda, yanrma oturdu. 
- <;oluk c;ocuk nas1llar? 
Diye sordugum zaman, gilliimsedi: 
- Hamdolsun, iyiler ... 
it;in it;in §a§lyormu~ ta, bir tii.rlil §3~

kmhgmi gideremiyormu§ gibi gozlerini 
a<;ml§tl: 

- Yeni nesil, yaman yeti§iyor! dedi. 
Sormama vakit b1rakmad1: 
- Bizim kiit;iik oglan. btekilerden de 

baskm t;lkh. En ufag1 kan k1rm1Z1! Der
lerya, vallahi ~ok dogru ... 

Sesinde ;;ikayetten. ovtinmekten c;ok, 
§a§an bir duraklay1 vard1: 

- Yeni nesil, yaman yeti§iyor ... <;o
cugun, gi.ildi.igilnden, akSird1gmdan ma
na t;1kar1p. hiiktimler yiiri.iten babalar -
dan degilim... Evvela. kendimin. ale -
lade, basit bir insan oldugumu kabul e
diyorum. Evladlar1m it;in de, ayn bir 
iddiada bulunamam ... 

Elini dizime koyarak, yi.iziime baktl: 
-;- Yani, harci alem martavallardan 

birini dinliyecegim. diye ic;inden ki.if -
retmege ba;;lama ... 

Beni, cevab vermege mecbur etme -
digi ic;in, zaten, istekle dinliyordum. E
lmi dizimden c;ekti, cebinden t;Ikard1g1 
paketien bir sigara ald1, yakb: 

- Kilt;iik oglam, obiirlerinden t;ok se
verim. Evlad arasmda sec;mek dogru 
degildir. Fakat, ne olsa, obtirlerinden 
kiit;i.ik! Daha sivrilmedigi, her soze kar
jthk vermedigi ic;in. daha fazla sevili
vor. Ak§amlan, i;; icab1, ben, eve ge<; 
doni.iyorum. Bizim kiit;ilk, o zamana ka
dar bekliyemez, yemegini yer. Fakat 
yatmaz. muhakkak beni bekler. Ben, 
eve gidince, soyunurum, onu yatagma 
yabnnm. Tabii. ben de yatanm. 0, 
oyur, o vakit kalkanm. Sofraya oturur, 
vemegimizi yeriz. 

Uysal uysal giili.iyordu: 
- Parmak kadar c;ocugun istidadma 

bak ... Onun keyfi gelip te, uyuyunCl -
ya kadar, tekmil ev halkt, yemek ye -
miyor, bekliyor. Bir kere ah~h. Daha 
dogrusu, ah§tlrd1k. Kabahat c;ocukta 
degil... Biiyiiyi.inciye kadar ~ekeccgiz .. 
$ikayetim ... 

Si:iziini.i geri ahr gibi durdu: 
- Sikayet diyemem ... As1l anlataca

g1m, bu, degil ... 0, uyuyunc1ya kadar 
mecburen bekliyoruz. Eger vaktinde u
yumazsa, ev halkl ic;in felaket ... <;i.inkii, 
uyku ba§tn.a s1c;nyor. hm;mlamyor, ti
tizleniyor, aghyor, yapmad1g1 kalm1 -
vor ... Hem o rahatstz oluyor, hem de . . 
biz! 

Kendisine hak verileceginden emin 
bir gi.iliimse •i§le ba~mt salhyordu: 

- Bizim kiic;iik. biitiin c;ocuklar gibi, 
c;ikolataya. karamelaya, <;iklete. §ekere 
baythr. Fakat en <;ok sevdigi ~ey yemi~
tir. lhiim, elma. §eftali, kiraz, erik gi
bi yemi§leri gi:irtince agn sulamr. goz -
leri parlar. Bilmem, sen de benim gibi 
misin? Bir kiicyiik t;ocugun gozleri par
bya parhya, agzm1 §ap1rdatarak yemi~ 
yiyi~1, benim pek keyfime gider. Seyri, 
bir zevktir, alimallah! 

Gozleri dalmt~h: 
- Ak~amlan, eve eli bo§ gitmem. 

Mevsimine gore, elma, iizi.im, kiraz. ne 
varsa, ne bulursam ahnm. Fakat get; 
dondugiim ic;in, <;ocuga, yemi§leri he -

Mahmud Yesarl ' 
men vermem. Vaziyetin mti§kiilli.igunli 
anhyor musun? 

K1s k1s gi.iltiyordu: 
- Benim kap1 \fah~rml bilir; kap1ya 

ko§ar, kih;ticiik kollanm ac;arak beni 
kar§tlar. Elimde paket gorecck olsa so
rar. La.fla kansa, iyi! Kanmaz ki! .. Mini
mini ellerini paketlere daldmr, ne bu
lursa avuc;lar. Ytkanmadan, kabugile 
agzma atmaga ba§lar. Dur, yeme! de 
arttk. dinletebilir misin? Elinden al, 
bir ti.irlii, alma, bir ti.irlii ... 

Gogstinli kabartarak dogmlmu§tu: 
- Bunun c;aresini buldum. Ald1g1m 

vemi§leri. btiyiik el <;antama koyuyo -
rum ... <;ocukla sarma§ dola§ olurken. 
<;antay1, kanma veriyorum. Tehlike 
yok! 
Ka~larmm arast buru§uyordu: 
- Bazan, karrm evde bulunmuyor; 

.vahut bir i§i oluyor. 0 zaman. \rantay1 
hizmet<;iye veriyorum. Biz, ki.ic;iikle ya
hyoruz. Gelgelelim. ya~ yemi§, ~antada 
uzun miiddet durur mu? <;antada, ka
gidlarlm da var. Bunu soylemek, anlat
mak iliZlm. Kanma scslenip: 

- Yahu! c;antada elma var; yahut 
kiraz var; c1kar da dolaba koy! diye 
bilir miyim? 

Kurnaz bir gi.ilii~le i<;ini c;ekti: 
- Klic;i.ik, zaten tetikte... Baba, ne 

getirdin? diye sorup duruyor... Onu 
gil<; bela avuturken , yemi§in ad!, soy -
Ienir mi? Bunun da \faresini buldum. 
Kanma bagmyorum: 

- Yahu! <;antada (Porn) var, <;Ikan
ver. 

Keyifli keyifli giilmege ba~laml§b: 
- Kar1m, i§in farkmda hemen anh -

yor ... Vaziyet, miikemmel degil mi? 
Parmak tslrlr gibi yi.iziime bakh: 
- Bir gi.in, gene: yahu t;antada (Porn) 

var, dedim. Bizim oglan: - Baba, elma 
almi§Stn, elma, isterim! Demez mi? Op 
babamn elini... Peki, c;ocuk, bunu ne -

reden ogrendi? Evde, franSlZCa konU§ • 
muyoruz. Yatakta beraber olmasak, ku
lagma bir f1shyan var, diyecegim. Bu 
da degil ... 

Dudaklanm bi.izerek ba§Im salh -
yordu: 

- Kanm1a, §a§ip ;;a~1p kald1k... iki 
giin sonra idi; kar1ma; yahu, c;antada 
(Rezen) var, dedim. Dedim amma, yii
regim de oynuyordu. <;ocuk sesini !;l -
karmad1. <;ocukla, gi.ili.i§e konu§a yat -

tlk; o, uyudu, ben de a§ag1ya indim. 
Sabahleyin, i;;e gitmek i<;in, giyiniyor
dum, ki.it;iik, sofada, mektebe gitmege 
haztrlanan agabeysinin yanmda dola -
§Iyordu. Bir ara, agabeysine sordugunu 
duydum: Agabey, (Rezen) ne demek? 
Agabeysi. cevab verdi: Uztim, demek! .. 
Ben, gene i;;in farkmda degilim ... Ogle 
ve ak§am yemelkerinde, ki.i~ge iiziim 
vermi~lerdi ... Aradan iki gi.in mli ne 
gec;mi;;ti'? Gene iiziim alml§hm. Kan -
rna; yahu, (Rezt.>n) ald1m, ~antadan p
kar, dedim. C::ocuk, birden feryad1 ko
parmaz m1?.. Baba, (iizilm) isterim! .. 
Buyurun bakahm! 

Geriledi, uzun uzun yilzi.ime bakti: 
- Nasilml!i, yeni nesil? Yaman ye -

ti§miyor mu? 
MAHMUD YESARJ 

Mara,taki Kanhdere kapatihyor 

Marafla kapattlmaarna fallfllan Kanl1dere 
Mara§ (Husuai) - Belediye, Kanh- her <;e~id hastahga sebebiyet verirdi. 

dereyi kapatmaktad1r. Dereye (lcanh) Belediye buraya Sagbk bulvan adm1 
denmesini!J sebebi eski devir beylerinin vermi~tir. Bence, Kanhderenin kapam
hudud tamd1klan derenin her iki boyunu ~~. Mara, i<;in i~lenmi~ en biiyiik ve fay
ge~mek cesaretini gosterenleri bu dereye dah bir hizmettir. Dere kapamrken ~"f..
atmalafl te~kil eder. rin umumi kanalizasyonu da temin edil-

Kanhdere, amlarca bu tarihl hiiviye- mi~tir. 
tini ta~1m1~ ve sonralan bir pislik ve has· Gonderdigim resim ~u giinlerde ta -
tahk yuvas1 olmu~tur. Sehrin pis sulan bu mamlanmas1 mukarrer olan Kanhdereyi 
dereden gec;er ve hiicum eden mikr-oblar kapamrken gosteriyor. 

Bulgaristanda 
Tiirk dostlugu! 

Gene bir yddonumii 
aleyhimizde propa .. 
gandalara vesile oldu 
Sofya (Husust) - Bulgar kom§ula -

nm1z kendi genclerinin milli hislerini yiik
seltmek ve bu suretle onlan komiinizm ce
reyamndan koruyabilmek ic;in bir iki se
nedenberi bir metod tuttular. Bu usul her 
sene say1s1 elliyi bulan bir tak1m milli 

bayramlarm tes'ididir. Fa kat bu milli 
bayramlar hep Bulgaristandaki eski Turk 
hakimiyetile alakadar olduklan ic;in diger 
taraftan Bulgar genc;ligine istenilmedigi 

halde hissedilmeden, bir TUrk dii§manhgt 
da a§Ilamaga ba§laml§tlr. Bu mesele et -
rafmda bir<;ok yaz1lar yazildigl halde bu 

vaziyet hala devam etmetedir. Bakm1z, 
6 agustos tarihli Utro gazetesi bu husus
ta neler yazmaktad1r. 

Velc;ova ihtilalinin 101 inci yildonii -
mii ( l) miinasebetile T1rnova yakinmda 
tarihi (Sveli iliyo) manastmnda biiyiik 

merasim yap1ld1 ve dini ayine Tunova 
metrepolidi ba§ta olmak iizere tam on iki 
papaz i§tirak etti. Bun dan tam 1 01 sene 
evvel ha~lannda yiizba§l Mamarc;ef, 
camel Delc;o, sakalh Hac1 Y ordan, So
mah Dimitri usta oldugu halde bu rna -
nashrda yiizlerce Bulgar ihtilalcisi ba§pa
pazm oniinde bir hat;l bir kamay! ve bir 
de incili operek Bulgaristamn istiklali ve 
biiyiikliigii ic;in olmege ham olduklanna 
clair yemin etmi§lerdi. 

Bundan sonra T1rnova metrepolidi ve 
bir dariilfiinun talebesi bu ihtilall hakkm
da hamuna hararetli hirer nutuk irad et
mi~ler, etraf koylerden toplanan halka da 
bir ogle ziyafeti vermi§lerdir. 

93 harbi esnasmda Eskizagra civarm
da yap1lan muharebelerin 59 uncu yildo-

niimii miinasebetile de muharebelerde ol
diiriilen Bulgar ihtiialcileri namma da 
kaymakam Kalitinin heykeli oniinde ~ole 
biiyiik bir merasirn ve ayin yapilnu~tlr. 

Merasime Eskizagra garnizon kumandant, 
Eskizagra valisi, Eskizagra metropolidi 
ve Eslcizagramn biitiin yiiksek memur -
Ian, Sofyadan mf hu merasim ic;n gelen 
ihtiyat zabitleri cemyeti, reis ve cemiye
tin hususi miimessilleri, Eskizagradaki 
biitiin milli t~eklciiller, Eskizagra gar -
nizon efrad1 ve biitiin halk i~tirak etti. 

Heykele t;elenkler konulurken Eskizag -
ra belediye reisi, Eskizagradaki to~u a
lay kumandam, Sofyada ihtiyat zabitle
n cemiyeti reisi ve Eskizagradaki biitiin 
milli te~ekki.iller miimessilleri hararetli hi
rer nutuk irad etmislerdir. Bundan sonra 
Eskizagra garnizon~na mensub yeni ef
rad sadakat yemini etmi~. garnizon ku -
mandam kendilerine hitaben ve bu ihti
lalcilerin kahramanligml niimune goste -
rerek bir nutuk soylemi§ ve en sonra bii

yiik bir gec;id resmi yapllml~llr. Ertesi giin 
TiirkJer tarafmdan katledilen (!) 16,000 
erkek, k:adm ve <;ocugun mezan vazife -
sini goren Sveli T royilso k.ilisesine gidi -
lip Tiirkler tarafmdan vah§iyane oldii -
ri.ilen bu 16,000 ki§i ic;in kilisede dua eder
ken oldiiriilen binlerce hJristiyamn ruhu 

ic;in biiyiik bir ayin yap!lml§hr. 

Ondan sonra oldiiriilenlerin kemikle -
rinin toplattmldtgl yere gidilip orada da 
bir ayin ,,e arkasmdan Kalitino koyiine 
gidilip orada yeniden merasim yapilml§
hr. Biitiln bu ayinlere zabitan, askeri kit
alar, resmi memurlar ve halk i§tirak et -
mi§tir ve bu ayinler esnasmda hararetli 

nutuklar irad edilmi§tir. 
hte 6 agustos tarihli Utro gazetesinin 

bu <;e§id Bulgar merasiminden ikisi hak
kmda yazd1g1 ~eylerin hulasas1 bunlardan 
ibarettir. Birc;ok defalar bu si.itunlarda 
yazd1k. Gene de tekrar ediyoruz: 

Gencligm milli hislerini yiikseltmek 
her milletin hakbd1r. Buna hi<; kimse 
bir ~ey diyemez. Fa kat bu ba§ka bir mil
Jete kar§l dii§manhk hisleri a~llamaida 
degi), ancak o milletin yaptlg1 ve iftihar 
edecegi biiyiik i&lerle olur. N as1l lei biz 
Tiirkler, kendi genclerimizin milli hisle
rini Tiirk inblab1 gibi Tiirkiin yaratt1gi 
ve iftihar edecegi biiyi.ik bir i~le yiikseiti
yoruz, Bulgarlara kar&t dii~manhkla de
gil. Acaba Bulgar dostlanrnlZln tarih -
lerinde hie; te iftihar edecek bir vak'a yok 
ta m1 kendi genclerinin milli hislerini ancak 
Tiirk dii~manhgile yi.ikseltmege mecbur 
oluyorlar) Burasm1 anlamak istiyoruz. 

MEMDUH TEZEL 

Deniz seyahatinin zorluklari 

Nereye ne vakit vapur c Bu aksamki prowWOil) 

k lk "" I .. v ·1· ? · 

RADVO · .. 

a acagi nasi ogr en I If • ;~T~~~~•ikis~ (plakl - 19 haberler-
19.15 muhtelif plaklar - 20 halk muslkls1 

Ortada bir usul olmadigindan balk ta, 
memurlar da sikinb ~ekiyor 

-5u s1cak giinlerde deniz havas1 almak 
ic;in k1sa bir deniz seyahati yapmag1 tasar
ladlm. Nereye? 

Buna karar verebilmek i<;in vapurlan -
m1zm iskelelerimiz a.rasmda i§leyi§lerine 
dair program, tarife, ne ismi verirseniz ve
riniz; basilm1~ bir eser tedarik etmek iste
dim. Boyle bir~ey yokm~~ I Bu malumatJ 
almalc i<;in Denizyollar1 Idaresinin Kara
koydeki acental1gma gitmek mecburiyeti 
varml§. 

ilk ad1mdaki ( ad1m degil a! Mesele 
daha tasavvur halinde) gii~li.ik, d{'niz 
seyahati hakkmda tahayyiil ettigim kfyif 
ve zevkin bir pan;asml ahp gotiir,.:iii. 

defterler ve kag1dlar iizerinde, ba§ kal • 
dtrmadan <;ah~Iyorlardi. 

(plak) • 20 ,30 sttidyo orkestralan - 21,30 
son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm 
gazetelere mahsus havat.:lls servisi verile
cektlr. 

[Avrupa programlan gelmedi!inden bu.. 
giin konamamJ~tJr.J 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece niibet<;l olan eczaneler fUnlardJr: 
istanbul cihetlndekiler : 
Aksarayda <~?erefl, Alemdarda CEsadJ, 

Bak1rkiiyde (Merkez), BeyaZJdda (Asadcr 
VahramJ, Emlniiniinde CA. Minasyanl, Fe, 
nerde (HiisameddinJ, Karagiimrtikte (K€.· 
mal). Kiic\lkpazarda (Necati), Samatya, 
Kocamustafapa~ada CR1dvanJ, ~hreml -
ninde (A. Hamdil, 9ehzadeba§mda CHam
di). 

Beyoglu cihetindekller: 
Galatada CBI<fopulol, Ha.skiiyde (Nesim 

Aseo), Kas1mpa§ada IMtieyyed), Merkez 
nahiyede fMatkovl~l, (Vinkopulo), §~lide 
(Pertevl. Taksimde <Kemal Rebtill. 

Uskiidar, Kadlkiiy ve Adalardakiler: 
Biiyiikat.:lada (Mcrkezl, Heybelide ('iu • 

sufl, Kad1k6y. eskl iskele caddeslnde CBii.. 
ytik), Kadikoy, Yeldcgirmcnlnde fU<;Ierl, 
U~kiidar, IskelebaJimda <Merkez). 

Bir tren seyahati dii~iinseydim, oldu • 
gum yerden ktm1ldamadan program1mm 
anahatlanm c;izebilirdim. T ren tarifesini 
aramaga liizum gormeden «Herkesin ki
tabl» diye be§ kuru~a satllan faydah e!er· 
de bile biitiin memleket trenlerinin kalkl§ 
van~ giin ve saatlerini bulabilirdim. 

S1ra hala bana gelmemi~ti. Bakmaga 
ve dii~iinmege vakit miisaid. Bu yeri bam- ( YENi ESERLER ) 
ba&ka bir ~ekle ve hale sokmak nekadar -------------

BITkac; giin tereddiidden sonra bir gi.in 
Karakoy acentahgma ugrad1m.. V apur
lann hareketlerini gosteren ilanlan koy -
maga mahsus ve sokaga a<;tlml§ pencere -
Jerden birisi bombo~. Digerinde ufak iki 
ilan. Arad1g1m malumata dair pencereler
de bir~ey bulamay1nca ic;eriye girdim. 

kolay: Tiirk!rede roman 

i<;eride, duvarlara as1lmJ~ yald1zh, 
liiks levhalar goziime <;arptl. S1ra ile is • 
kele isirnleri de yaz1h. Maalesef bu lev -
halarda yalmz fiatlar ya:uh. Harek.el za
manlanm anlamak i<;in memurlara mlira
caat etmekten ve sormaktan ba§ka <;are 
yoktu. 

Luks tezgahlar boyunca giden yiiksek 
kristal camh bolmeler ic;inde ac;Ilm1~ pen· 
cereler ~eklindeki ufac1k delikler kar~1 -
smda biriken ve hic;bir maya tabi tutu! • 
mad1g1 i~in bu s1cakta birbirini iten ve 

lcakan halk lciitlesi arasma ben de kans
tlm. Bu izdihama sebeb yedi miiraca~t 
deliginden yalmz iki tanesinde memur bu
lunmas!dlr. 

Biri T rabzona bilet ahyor. Digeri o
nun kolu altmdan ba~m1 delige uzatarak 
Mersine ne giinleri vapur var~ sualini 
soruyor. Uzunca boylu bir zat bunlarm 
ilcisini de a~arak << Y ann Canakkaleye gi

den vapur nereden ve saat kac;ta kalkl • 
yor» diye sesi <;lkhgl kadar bagmyor. 

Camh bolme arkasmda havaSIZ!Jktan 
ve s1caktan buram buram terliyen ve bu· 
nalan gene memur, biitiin bu azablara 
ragmen sogukkanhhgm1 muhafazaya ve 
nazilcane cevab vermege c;abahyor: 

«- Mersine (misal olarak yaz1yo -
rum) cuma saat 3 te, pazar saat 7 de, c;ar
~amba saat 10 da vapur var.» 

Diyor ve ba~kasmm suali veya bi!etile 
ugra~maga ba~hyor, fakat o giinleri ve 
saatleri saymcJya kadar soran yazamadJgl 
i<;in tekrar tehar sormak mecburiyetinde 
kahyor ... Memur hakh, miiracaate cevab 
veriyor. Soran hakh; verilen cevab1 an -
byam1yor. Y azacak vakit bulam1yor ... 

fki tarafh bu lshrab ve i§kence biitiin giin 
devam ediyor. Caresine bak1lmazsa kim· 
bilir daha nekadar glinler, aylar ve bdki 
de seneler devam edecek! Sebeb? Sebeh 
pek bas it: Basllm1~ veya yaz1 makinesin
de yaziiml§ bir parc;ac1k kag1dm olmama

Sl ve bulunmamas1. Malumat istiyenlere 
«soz» yerine bu kag1d olsun verilebilse 
memurlar da, halk ta rahat edecektir. 

Krista! camh bolmedeki pencereye ya
na~mak ic;in miicadele ve miibarezeye hi~ 
niyetim olmadigl it;in nekadar uzarsa uza
sm s1ra beklemege karar verdim. Evet, 
bir dakikahk siirecek bir malumat almak 

i~in 30 dakika beklemek bu amda hi;; te 

Duvardaki ceket ve entariler ta ic;eri· 
de, halkm goziine bat;;-1Iyacak bir yerde 
de duvara as1labilirdi. Dort, be§ !irahk 
ayakh bir portmanto olsayd1, bir ko~ede 
hem §apkalar, hem ceketler hem entari
ler ... Hepsi de as1labilirdi ve hie; gaze 
batmazd1. Tezgahlar iizerindeki k1istal 
camh bolmeler masrafs1z kalkabilirdi. 
Hatta bunlan satmak suretile elde edile
cek para ile elbise asmak i<;in, evrak do
lablan bi<;iminde kapah bir iki tane do -
lab da almabilirdi. 

Camh bolmeler kalkmca salon daha 
biiyiik goriinecek ve herhalde gerek rue -
murlar ve gerek halk i<;in daha c;ok ferah 
bir ~ekil alacak. 

Duvarlara, kara tahta iizerine tebe -
~irle ,olsun biitiin vapurlann hie; olmazsa 
bir haftahk hareketleri ymlabilirdi. 0 -
kumak bilenler bari rnemurlar1 rahatstz 
etmeden istedikleri malumah bu tahta 

ifanlannda gorebilirlerdi. Hareket giin ve 
saatleri, el ilanlan §eklinde olsun kag,d
lar iizerine basiiabilirdi ve istiyenlere ve
rilebilirdi. 

Duvarlar vapurlanmlZln resim ve fo • 
tograflarile si.islenebilirdi. Sokaktaki pen
cerelere ise fotograflar, renkli ilanlar 
ilah .. neler konamazd1. 

«Denizyollan» idaresinin pek az za • 
manda pek c;ok i§ gormek i<;in nekadar c;a
h~hgmt goriiyor ve biliyoruz. lslah edi • 
lecek, miikemmelle~tirilecek, yeniden ya

ratrlacak i~ler arasmda noksanlar, kusur
lar bulunmasl pek tabiidir. Bu kusurlar -
dan goz.iimiize ~arpanlan samimiyetle a

lakadarlann nazan dikkatine koymak 
borcumuzdur ve terakki ve tekamiil an
cak bu suretle IUiimkiindiir. 

Denizyollan 1daresinin muvaffakiyeti 
memleketin, milletin muvaffakiyeti de • 

mektir. Onun att1g1 her terakki adimml, 
gogsiimiir. iftiharla kabararak tak1b ve 
takdir ederiz. V. BIRSON 

Otobiis kazas1 
Dun saat 6 da Si§li Bomonti istasyo -

nunda feci bir otobiis kazas1 olmu~tur. 
Si§li cihetinden gelmekte olan bir oto -
bi.is buti.in h1zile tramvay durak yerindeki 
kaldmma <;arpml~ ve parc;alanrnl§tlr. 

Biiyiik bir talih ve tesadiif eseri ola
rak ic;inde bulunan iki ki~iye bir ~ey ol
mami~. yaln1z iic;iinciisi.i ba~mdan aibr 
surette yaraland1gmdan Etfal hastanesi
ne kaldmlml&hr. 

Miiessif bir ziya 
ho~a giden bir&ey degil. ihracat giimriigu ba~katibliginden 

Beklemek laz,mdl, bekledim. Bekler - miltckaid mUlga Kademi§erif tckkesi 
ken de can s1kmtJsile bu salonun dort ko- §eyhi Bay Salahaddinin vefat ettigi te-
~esini gozlerimle yoklad1m. esstirle haber almrru§hr. 

Sol tezgah -3 miiracaat penceresi oldu- Gi.imri.ik mecmuast sahibi Esadm bi.i-
gu halde- tamamile bo§. Bo~ demekten yi.ik babas1, izmir liva kumandam as
maksadtm, pencerelerinde oturan memur _ keri muharrir §ehid Nihadm kaympe
lar yok, demek istiyorum. y olcsa tezga- deri olan mumaileyh \fOk Haluk ve 

muhterem bir zath. 
hm iisti.inde dagm1k defter ve kag1dlar 

Na§I salt giinii saat 11 de Etyemezde 
gozt! ~arpacak kadar yoktu I mulka Kadem tekkesinden kaldmla -

Tezgah ba§tnda memur yoktu. Fakat rak namaz1 Si.imbi.ilefendide badeleda 
duvara c;ivilere asiimt§ ceketler vard1. makberei mahsusasma defnolunacakttr. 
Y az1hanenin i<; tarafmdaki salonda bir - Cenab1hak gufran ve rahmeti iliihiyesi
c;ok erkek memurlar kollanm s1va:n1§, ne mazhar eylesin. 

Gazl Orta Muallim mektebi ve Terblye 
Enstltiisii edebiyat mualllml Mustafa. Nl• 
hadm bu ad1 ta~1yan eserini Remzi kltab .. 
hanesi bastmp sat1~a CflkarmJ~tlr. 

Degerll mualllm, tiirk~ede roma.nm ne 
demek oldugunu ilmi blr tasnlf ve tahlille 
anlatmak lc;in ti<; biiyiik kltab hazrrlaml~ 
olup §imdi basllan, onlarm birincis!ei.ir. 
Avrupada roman, eski edeblyatlmlzda hi, 
kaye, okuyucu gruplan, diin:iel:'l bugiinc 
kadar, ilk terctimeler, Ahmed Mithat Efen• 
di ba~llkll frunllan ihtiva etmektedlr. 

Roman sevenlerimlzin Tiirk<;ede Roma• 
nm ne demek oldu~unu ve romanciianml• 
ZITI guzldeleri!e c.serlerinl ogtenmelerl de 
gereklldir. Ondan otiirii muallim Mustafa. 
Nihadm, bu yolda yegane olan, eser!ni 
tavslye etme(l"i faydall buluyoruz. 

Yeni Adam 
Diin c;1kan son sa.YJsmda ismall Hakkl 

BaltacJOglunun kiilttiriimiizii kurtarmnk 
laz1m makaleslle, kLSa tetklk ve tenkldler, 
gencler i<;ln biiyiik tehllkeler, memleket ~u
tunlan. Ru.s temel ya.sas1, dt~ siyaset, E, 
dison, Freud hakkmda Stefan Zweig'in b!r 
tetkiki, lllm ve tetkik haberleri, manife,:~ 
terciimelel'i, san'at haberlerl va.rd1r. B'l 
klymetli mecmuay1 karilerlmize tavslye c• 
dcrlz. 

Varhk 
On be~ giinde bir <;lkan degerlt san'at ve 

fikir mecmuasmm 15 agustos tarihli 75 In• 
ci saYJ.Sl makale, hikiye ve §iirler, aync~~o 
Maksim Gorkiye dalr giizel blr etiidle In· 
gilizce ve rus(fadan yapllml~ terctimelerl& 
CflkmJ~tJr. Okurlarmuza tavslye ederlz. 

Miiessif irtihal 
Denizli meb'usu esbak1 ve Yiiksek ik• 

tlsad ve Ticaret mektebi kanunu mede' 
ni mi.iderrisi merhum Sad1k Beyin r~ 
fikas1, bestekar tanburt Salahaddin Pl' 
narm annesi, Zonguldak Ktiltiir dire}{• 
torii Fahri Alperin, Mes'udiye Mal -
miidtirii Hakk1 Erdenin, Si.ireyya Pa§ll 
(abrikasl muhasibi Safa K1hcoglunu!1 
kaymvalideleri Bayan ismet Pmar bit 
hafta evvel tutuldugu hastahktan kU!' 
tulam1yarak diln ak§am i.izeri vefat et • 
mi§tir. Cenazesi bugi.in Ni§anta§l Gii .. 
zelbahc;e Kuyulubostan sokak Yud1z a• 
partlmanmdaki ikametgahmdan kaldt -
nlacak vc cenaze namaz1 ogle ezanl01 

mi.iteak1b Tc;;vikiye camisinde kilma ~ 
rak makberi mahsusuna defnoluna • 
caktJr. Allah rahmet eyliye. 

irtihal 
~ckerci Hac1 Bekir merhumun orta11• 

ca oglu Hasan Tahsin Tosunun mah " 
dumu, Ti.irk Harita §irketi miiessisle • 
rinden rniiteahhid Hasan ~abrin~ kae; 
ympederi, Adapazar1 Turk Ttcar. 
Bankast eski m~diirlerinden Ta.h51~ 
Hakkmm babas1 Ismail Hakln irtib8 

danbeka eylemi~tir. Cenazesi Gozte • 
pedeki evinden kaldmlarak Haydar • 
pa~a ibrahimagada aile mezarllglfl: 
defnedilmi§tir. ismail Hakkt temiZ kal W 
li ve herkesin muhabbetini kaza.ndl 
ic;in vcfab kendisini tan1yanlar1 rniite j 

essir etmi§tir. 1i e 
Cenab1 Hak garikl rahmet ~ 

Kadtkoy Siireyya Bah!resinde 
H A L JC 

OPER£'Tl 
Bu aktalll 
21.45 te 

HALt.M£ 
y artn Buyiikd~· 
re Aile bllhc;esJI1 

de .T elli 'furtla 
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TERBiYE BAHiSLERi~r~~~c.~0~s~:~G_n_~-~~~-;~k~~~~-~-s~:~:~~~~~~) Paul Bourget ve '- istanbul mmtakasJ 

c 

«Deniz a~ I r I» _s;,~::t,::~y::~~ ... ,. _ SI h hi tes i r leri 
dan olmak. Yazan: Mehmed Osman Saka H atice Aha benim dil ogretme· 

Yazan: Selim S1rr• Tarcan 

-1-
2 - Resml bir ilk okulu bitirmi§ ol

mak. 
-1-

Bundan 200 sene evvel ilk dc!a ingi
Iiz hekimi Russel tarafmdan iklim ve 
deniz tedavisi ileri si.iri.ilmii~tiir. Son -
ralan muhtelif hekimler tarafmdan de
niz ikliminin s1hhat iizerine olan iyi 
tesiratL teyid edilmi§tir. Mikrob ve 
hiicre patholojisi devrinde iklim ve 
banyo tedavisi ekseriya istihza ile .kar -
~1lanm1~tlr. Hi~ §iiphe yoktur ki bu -
giinkii bilgilerimizin bir~ogunu mikro
biyolojinin terakkiyatma medyunuz. 

deniz kenarmda ikametle miikemmelen 
iyi oldugunu gosteriyor. 

nimdir. Osmanhca ile oz tiirkc;e 
arasmdaki fark1 ilki:ince ondan 

ogrendim. Cevdet Pa~alann, Selim Sabit
lerin, Muallim Nacilerin straladJklan li· 
san kaidelerindeki sakathklan gene onun 
yardJ.mile gorebildim. Kendisini candan 
sevettm. <;iinkii bir kahvenin hatmm ktrk 
yJ) sayanlar kadar ifrata kap1lmasam bile 
bana bir kelime ogreteni omriim oldukc;a 
unutmamayt bore tamyanlardamm. 

y aztmm ba~mda biiyiik edibin adm1 
Ve k1ymetli bir eserinin ismini griince be
lliJn edebi bir kritik yazacagtma elbette 
hiikmebnezsiniz ve bunu benden bekle -
lllezsiniz. Ben de boyle bir ciir'etkarhkta 
bulunacak degilim. Zaten bu iistadm to
Pil, to;>~u di:irt kitabtm okudum. 

1896 da Miihendishane Harbiyesinde 
l~hsilimi bitirip giizel lzmirin Y enikale • 
81ne tayin edilmi~tim. Bir giin Frenk ma
hallesinde kitabct (Obajouli) nin came -
kanmda dizili F rans1z eserleri arasmda 
"Outre-Mer - Deniz a§Jn>> gozumu 
c;ekti. Ostiinde (Paul Bourget} imzastm 
~~riince hemen girip ald1m. Bir hafta 
1S:tnde bu iki cildi sindire, sindire okudum. 
Amerika ve Amerikaldar hakkmda o iki 
eser sayesinde bir fikir edindim. Ondan 

l
sorua {Cruslle Enigme) ini, (Le Dissip
e), bir de (Physiologie de l'amour)unu 

0 kudum. 
. Birkac; ay evvel biiyiik edibin oliimii 
dolaytsile Paris gazeteleJ{' mecmualar 
sahifeler dolusu methiyeler yazdtlar. Biz
~e de k1ymetli bir kalem gene «Cumhu
l'lb~et>> te hayahm ve eserlerini bize tath 

1r ifade ile anlatt1. 
Bir Franstz mecmuasmda goziimii 

l
c;.eken bir yaztda iistaddan §Qyle bahsedi
IYorclu: 

1. ~<~u son on iki y1l i~inde Fransa biri-
lrl ardmca (Loti) yi, (Anatole Fran -

te)J, (Barres) yi ve nibayet (Paul Bour· 
~~t) yi kaybetti. Bu adamlar diyebilirim 
~ F ranstzlara olmmak, yazmak, dii§iin
lllek ve meram1m ifade etmek zevkini ver
llli~Ier. hatta ogretmi§lerdir. 
I Son kalan (Bourget) de ya~tyan oili
er. kafilesine kahldt. Y>k sevilen, peresti§ 

bdtlen, hayranhk duyulan bu biiyiik de-
.antn oliimiinden her F ransJZ kendi aile

S!nden birini kaybetmi~ kadar miitehassis 
o~du, iiziildii. Gec;en nesille bugiinkii ye-
111 nesil arasmdaki rab1ta zincirinin bu 
~?~ halkasJ da koptu. .;iimdi bu biiyiik 
ohiniin kar~ISinda biitiin F ranstz mii -
devverleri diz c;okiip ona kar§l kalblerin
Yen ta~an ~iikran hislerini ifade ediyorlar. 
'· a~1 seltsenle saytlan. fakat fikir gencli
i(Jni tamamile muhafaza eden biiyiik san· 
a.tkar yenilerle ~ok iyi anla§lyordu. Bir
~ok gene kalemler yaZJiannda onu tapl
llttcasma sevdiklerini gosterdiler. 0 da 
~enclere nasihatlerini, sevgilerini her ve
S!)e ile ve biiyiik bir ci:imerdlikle izhar 
etti. 

Etrafma toplanan ve yeni yeti§mekte 
olan gene kalemlere bir arkada§, bir ak
ran, bir samimi dost muamelesi yapardt. 

0 hie; bir~eyi sadece anlatml§ olmak 
ic;in soylemezdi. Soylediklerini canlandt
nr. ya~ahrdt. Mesela (T a in e) den mi 
bahsediyor? Sizi (T aine) nin yanma gi:i
tiiriir veya daha dogrusu siz (T aine) i 
dinliyorum samrdm1z. 

Hakikate c;ok bagh idi ve diyebilirim 
k.i dogruya tap1mrd1. iptila derecesini 
alan bu a§l:. onda hayatla birlikte si:indii. 

(E. Zola) y1 hi~tbir muharrir onun ka
dar vukufla anlatmadJ. Dii§iinceleri, his
Jeri ondan «;ok ayn oldugu halde gene 
ondan hayranhkla bahsetti. Onun roman
clhgmJ, muharrirligini hiinnetle metetti. 

Tam elli ytl fastlaslz san'atJ ibadet 
seklinde kendine maletti. Onu her!jeyin 
fevkinde bildi. (Curelle Enigme), (Dis
siple), (Un Crime d'amour), (Physio
logie de l'amour moderne), (Cosmopo
lis), (Mensanges), (Pastels), (Andre 
Cornelis), (Une Laborantine) .... 

3 - 13 ten a~ag1, 17 den yukan ya§
ta olmamak. 

4- Sagsal durumu okuldaki san' at §U

~elerinde bedenen c;ah~masma engel ol
mtyacak derecede saglam oldugu okul 
doktoru veya Kiiltiir Bakanhgmca gos _ 
terilecek hastanelerin sthhi heyeti rapo
rile anla~tlmak gerektir. 

Istanbul San' at okuluna girmek 1~10 
§U vesikalar istenir: Niifus kag1d1, ilk 
okul diplomast, a§l kagtdt, bir dilek«;e, 
4,5 X6 biiyiikliigiinde 4 fotograf. 

istanbul Bi:ilge San'at okuluna: Pa

rah yabh, paras1z yatJh, ve yatlstz olmak 
iizere iic; tiirlii talebe ahmr. 

Bu ders y1h iic; ~e~idden kac;ar talebe 
almacagm1 Kiiltiir Bakanhgt tayin e
der. 

A - Okula parah yat!h ve yahs1z 
olarak girmek i<;in yukandaki §artlan ta· 
~1mak yeter. 

B - Okula paras1z yahh girmek i<;in 
yukandaki §artlarla beraber miisabaka 

smavmda kazanmak ta gerektir. 

C - istanbul San'at okuluna parastz 
yatth smavma istanbul, Erzurum, Trab-

(Paul Bourget) nin bu eserlerinde e§
hasm degil, biitiin bir cemiyetin terciimei
hali vardtr. 1870 ten sonra gec;en otuz 
ytl zarfmda gelen nesil Paris hayatmm zon, Ciimii§ane, Kars, Erzincan, Cire-
teferruatmi bilmek isterse (Paul Bour • sun ve Ordu vilayetleri halkmdan olmJ
get) yi okumalidtr. <;iinkii onun eserleri yanlar giremez. Bu vilayellerden baska 
biitiin bir tarihin edebl ve felsefi bir hula- vilayetlerin halkmdan olanlar Oz Boige 
sastdtr,>> San' at okullan ic;in miiracaat eder ve sJ· 

Bu okudugum yaztda (Outre-Mer- navda kazamrsa mensub oldugu Bi:ilge 
Deniz a§m) eserinin ad1 ge~miyorsa da San' at okuluna girerler. 
edebi seyahatnamder i~inde bu ayarda D - Parah yahh ve yahstz talebe i
yaztlmt~ pek az eser vardtr sanmm. A- c;in bolge halkmdan olmak ~art degil
merika terbiyesini, Amerikada aile haya- dir. 
t1m, Amerikahlarm zevlderini, tema~ala- E - Okula talebe kaydine ba~lanma 
nm, sporlanm, kadm erkek ya§ayl~ tarz- zamam ve paras1z yatt.hhk smavlanrun 
lanm, hulasa Amerikah zihniyetini bu tarihi Kiiltiir Bakanbg1 tarafmdan bildi
kadar derin bir vukufla gormek, anla - rilir. 
mak, tahlil ebnek pek az kimseye nasib F Ok I h 1 1 - u umuza er ne surel e o ur-
olmu~tur. ~imdi aradan kuk sene gee; -

sa olsun giren talebeden okulun demirba§ 
mi~tir. Bundan on be~ y1l evvelki yaptlan 
~eylere daima eski nazarile bakan Ame- alet, kitab gibi e~yasmdan yapacaklan 
rikahlar kimbilir bu miiddet zarfmda ne- ziyanlan tam gerekli zamanmda i:ideme 

kadat yenile§mi~lerdir? Fa kat ne de olsa · kar~Jhg1 olarak be§ lira depozit emane
ktrk y1l evvel (Paul Bourget) nin anlat- ten ahmr. 

ZamammlZm hb ilmi biyolojik te -
davi vasttalanm suurlu bir surette tat
bik ve istimal etmektedir. Bu metod • 
!ann ba§mda tabiatin bizzat gosterdigi 
yol ve vaSltalardan olan iklim tedavisi 
gelir. Uzviyetimiz muhtelif iklimlere 
kar§l teamiillerle cevab verdigi gibi 
yiizlerce ve binlerce senedenberi iklim 
tahavviilahm morfolojisinde bir~ok de
gi§ikliklere sebeb olmu~tur. 

Hayvanat iizerine tesir eden ve ni -
hayet yeni hayvan cinslerinin husuliine 
sebeb olan tesiratm1 hariciyeye izah et
mekte biz gene bugiin Darwinin dahi -
yane fikirlerinin tesiri alimday1Z. Dar
win. cinslerin zuhurunda iklim tesira -
tmm oynadlg1 role pek bi.iyiik klymet 
vermektedir. Bugiin biz 1iyle bir zaman
daylz ki her gi.in biiyiik §ehirlerden bin
lerce balk deniz kenanndaki plajlara 
akm etmektedir. Bu bize gosteriyor ki 
halk kiitlesinde ya§adl~ §ehir haya -
tmdan ve §ehrin bogucu, giiriilti.ilii ha
vasmdan kurtulup klrlara, koylere ve 
deniz kenarma giderek adeta baZl ku~
larda mevcud olan iklim degi§tirme 
sevki tabiisinc tabi oluyorlar. 

insan muhtelif biyolojik teamiillerile 
harici hayata uyar ve bu harici hayat 
insanlarm i~inde ya~amt~ oldugu soy -
sal ve fiziki ~eraittir. Uzun zamandan
beri iklim tahavviiHlb dolaJisile uzvi
yette husule gelen tesirat ve bilhassa 
bu tesirabn mazarrat ve faydalan in
ce elemelere sebeb olmU§tur. iklim de
gi§tirmekle viicudi.imi.izde husule geti
rilen tahavvi.ilahn tedavi noktasmdan 
faydalan pek bi.iyiiktiir. Yazm deniz 
kenanna gonderilen ~ocuklarda don -
diikleri zaman daha ilk bak1~ta kuvvetli 
ve dimagi c;ah~ma kabiliyetlerinin ga-

$eker Metabolizmas1 iizerine de de
niz ikliminin pek faydah tesirleri var
dlr. $eker hastah~na miiptela olan c;o
cuklarda deniz kenarmda tatbik edilen 
insulin miktanm bazan azaltmak icab 
eder; bir~ok mii§ahedelere nazaran Al
lergie hastahgt denilen uzviyetin ha -
rici veya dahili baZl maddelere kar§l 
g1isterdigi hassasiyet dolay1sile husule 
gelen bir takun anzalar deniz iklimi 
tesiri altmda ekseriya zail olur. 

Viicudiimiiziin girizi hareketinin bo • 
zuldugu vak'alarda deniz iklimi bu a
nzalan tenzim edici bir rol oynar. Me
sela bir soguk du§ ve yahut ac;rk hava 
banyosu almakla viicud hararetinde 
hali tabiinin altma dti~me gibi artzalar 
gosteren kimselerde takriban 6 hafta 
kadar deniz kenarrnda bl'r kurden sonra 
't 50 nisbetinde bu halin iyile§tigi tes -
bit edilmi~tir. Deniz kenannda ikamet
le viicud hararetinin intizam1 §U fiziki 
hadiselerle vuku bulur: Deniz kuru ni
hayetinde fazla hararet ziya1 netieesi 
eildin harareti di.i§er. Cildimiz vaSlta -
sile fazla hararet zayi ederiz. l§te bu 
fazla hararet sarfiyatlm onlemek ir;in 
hararet istihsali yani kalori sarfiyah 
c;ogalu ve bu fazla kalori ihtiyae1m 
kar§rlamak ic;in de fazla g1daya ihtiyar; 
olur, yani i§tiha artar. 

Bu biyolojik hadiseyi bize bir Baver
ya darb1 meseli pek a~1k ifade ediyor: 
ciyi yemek yan c;1plak giyinmek de
mektir.s Deniz kenarmda damak ve 
bogaz g:ti;jayi muhatisinin hararet tan -
zimi meselesi c;ok iyile~ir. Bu hadisede 
nezleden korunma da pek milhim rol 
oynar. Cildimiz iizerine bir buz par • 
c;asr tatbik edecek olursak burada ev -
velen sathi damarlar bilziilerek bir be
yazhk ve sonra da ktrm1z1hk yaparak 
bir reaction husule gelir. Eger deniz 
kuru yaprlchktan sonra bu tecrilbe ya
pllacak olursa klrmiZ1hk n!actionu da
ha fazla ve daha ~abuk olur. 

Dr. Mehmed Osman Saka 

t1~ Amerilcadan gene bizler ic;in almacak T alebeye okuldan ~1karken bu para-
) mn tamamt veya yapbklan zarardan ar-

ze c;arpar bir nisbette artbgml g1iri.iri.iz. Vizede vahtiyane bir einayet 
Deni zikliminde teneffiis harekati 

goze c;arpar derecede derinle~ir. 8 - 14 itlendi 
pek c;ok ders er vardtr. Onun Amerika-

da talim ve terbiye sahasmdaki mii§ahe

delerinden gelecek ya21mda bahsedece-

ya;;andaki r;ocuklarda 6 haftal.Jk sahil Vize (Hususi) - Vize kazasma bagh 
tam aynen geri verilir. ikametinden sonra 300 - 500 santimetro Tatarh koyiinde ~ok feci ve tiiyler iir • 

C - Derslerin diizenli olarak yiirii- mikabt kadar teneffiis kapasitesinin pertici bir cinayet olmu!jtur. 
mesini saglamak i~in pergel tak1m1 ve ba- tezayiid ettigini goriiri.iz. Bu suretle te- Bu koyden Hasan oglu 34 ya§mda 

I 1. neffi.is harekatl yava~Iamr« olur. Hiller Ahmed ko··ye 15 dak1·ka mesaf d k. ~ Zl o «;ii aletleri ic;in 3 lira aynca aumr. " " e e 1 agr-
I. nammdaki adam bizzat kendi iizerinde lmda bulunan koyunlanru sagmak iize-
stiyenler elveri§li pergel taklmile ok:ii teneffiis harekatmm 14 ten 7 ye l·ndt. - b k 1 .d re a rrmr omuzuna a ffil§ g:t erken yo-

Selim Strrr T arcan 
gim. 

~~ndisi ok.ur yazar olmadtgJ halde ba
na ogrebnenhk etmi~ olan Hatice Aha 
~~rtmhdJT. Ytlm birkac; aym1 bizde ge· 
«;mr ve tereyagmdaki k1llan -ne derece 
ince olursa olsun· bulup c;1karmakta ma
hir ahc;t gozlerinden daha keskin olan 
kulaklanm daima faaliyette bulundura
rak benim kelimelerimi siizge~;ten ge«;irir, 
oz tiirkce olmtyanlann kalp ak~e gibi 
agztmdan yakalay1p alar ve beni hemen 
hergiin faydalandmr. 

F akat onda Bartma kar~1 yaman bir in
cizab vardtr. 1stanbula geli§inin iizerinden 
on gun ge!;meden Barhm ozlemege ve 
bir ay sonra da daiisstla buhranlan gec;ir· 
mege ba~lar. Bu vaziyette bize dii~en va• 
zife onu yolcu etmektir ve donmesini bek· 
lemektir! .. 

i§te bu Hatice Aba diin, bilmem ka
~IDCJ seferinden geri geldi. «<;oban ar
magam, c;amsakmdu ogul. Sen de az1m1 
c;oga say» si:izlerile ka!llma SJTaladtgJ 
sekiz pili~le yiiz yumurta:n, bir sepet ce
vizi teselliim ettikten soma sordum: 

- Ne var, ne yok Barhnda Hatice 
Aha? 

- Ne olsun ogul, ~enlik, diizenlik. 
- Yiyim, ic;im nastl? Bolluk var m1 

bari? 

- T ann kern gozden saklasm, bolluk 
Ia var, ucuzluk ta. Ce«;en y1l bizim Be
kir oglan yol paras1m gii«; i:idemi§ti. Bu 
ytl bir araba un sat!!, giile giile odedi 
Gec;imin kolayhgmt bun a gore ole;! 

- <;ank hmtzlan, yolkesenler fil5n 
var rot? 

- Onlann ad1 sam si:indii, kokleri ke
sildi arttk. Ba§ma bir tabla altm al, Bar
tmdan kalk, gun dogan yeredek git. El 
uzatan degil a, tablanda ne var diyen bi· 
le olmaz. 

Ben: «Oh, ne ala» dernege haZJTJamr
ken Hatice Abamn gozleri bulutlantr ve 
hatta nemlenir gibi oldu: 

- Su hekim i~leri de, dedi, diizene 
girse bizim koyler cennet olacak. 

T abiatile merak edip sordum: 
- Nedir bu hekim i§i? 

- Barhnda guzel bir hastane var ~ 

inegolde bir • yen1 spor kuliibii 
aletlerini kendileri tedarik edebilirler. gini gormi.i~tiir. Deniz ikliminin tesiri lun ortasmda pusuya yatm1~ olan ayni 
---....,.""'!'"----~~~--~- altmda bu vazifevt iyile§me morfoloji k1iyden Arab Hiiseyin tarafmdan 17 

noktasmdan da gogi.is muhitinin 2 - 3 yerine b1~ak saplanmak suretile oldu -
santimetro kadar tezayiid etmesile sa- rUlmii§ ve maktuliin en biiyi.igu sekiz 
bit oluyor. Nab1z adedi yava§hyor, kalb ya§mda olmak iizere dort ~ocugu yetim 

gul. KaptsJ her derdliye ac;~l:.. Celgele
lim, uzak koylerdeki hastalan oraya go
tiirmek giic;. Soz.gelimi bizim ki:iy Barll
na sekiz saat uzakhr. Daytm i«;agnsma 
tutulup di:i~ege dii§iince elim bogriimde 
kahverdi. Ne hekimi kasabadan ahp ko
ve getirmege giiciim yetiyor, ne hastay1 
kaldmp kasabaya gotiirmek elimden ge
liyor. Daytm inledi, ben aglathm. Hani, 
kaplmtza bir hekim gelse HJZir yerine k~ 
yup eliJ,e ayagma sanlacakllk. Nidelim 
ki Htm hekim degil, hekimler d" Hl7lr 
degil !.. 

Yiiksek hir sefkat ve 
• 

hamiyet niimunesi 
Ankaranm Ay -

vah mevkiinde otu
ran 1smail Kocaer 
uzun ydlardanberi 
sarfettigi emek ve 
gayretlerle meydana 
getirdigi 21 di:iniim 
bagile meyva bah -
c;elerini, koskii ve 
memba suvil~ birlik
te Cocuk Esirgeme 

Doganspor kuliibii futbolculart bir ma!;la 
<I lnegol (Hususi) - Yeni te~ekkiil e • kadar ~ayam takdir bir ~ekilde c;all~a • 
t:~ Yeni Doganspor kuliibiini.in futbol rak kuvvetli has1mlarma say1 farkl ver
t11e11~l ~uranm en eski bir kuli.ibii olan miyen Yeni Doganblar bundan sonra 
h go} Idman Yurdu tak1mile bir rna~ yorulmu§lar ve bundan istifade eden 

Kurumuna hediye E.mlakini t;ocuk E • 
ve teberru etmi~ • szrg~me Kurmnun~ 

hedzye eden 1 sm. a zl 
Kocaer 

tir. 
fsmail Kocaerin 

r~~~hr. haslmlan da tistiiste ii~ gol atarak ma~l 
!{lnci devrenin son on 3-0 kazanmt§lardtr. 

b.u _fedakarhgmt kutlar, bunun zenginle
nmJze giizel bir i:irnek olmast ve bu biiyiik 
fedakarlann i.ilkede ~ogalmastm dileriz. 

"c 

Saniha kiic;iiciik elini, onun erkek elinin 
ku~etli _ok~ayt~lanna teslim eder, sonra 
sevden btr kedi gibi gi:izlerini kapJyarak, 
marh, ba~dondiiriicii bir zevk i«;inde da
ha tath nevazi§lerin hasretini duyardt. 

Pulanta da, kendi tiiyleri arasmda bir
le§en ellerin ate~ ve heyecamm duyuyor· 

llruhuriyet,, in tefrlkas1 39 

-15-
~" Cdiinler yeis verici htzla kac;1p gidi 

Abidin Daver DAV'ER mu§ gibi stk stk nefes alarak onlara ba • 
r a· kard1. Kopegin gozleri de sanki ac1, tat· 

ryarak yemek yemek i~in_k.azmoya ge IT I. J: hatJraJarJa siizii)iiyordu. Q da, kendi 
- Saniha da onu gormek 1c;m kocasmm ya· 

' 1· b 11 s ·h muhitinde a•km magvlubu olmu·tu. Fa -ut u: 
hi A.ksi gibi, bu hafta, Erdimendin c;ok 
t~)·"~rdt. Bir tefli§e haZJrlandtklan ic;in, 
~ii;~ ~~le me§guldii. Birbirlerini pek az 
bit ilxryorlardt. Sabahlan, Erciimend 
~\J ~a ~tbyor, otelin oniinden ge~iyor • 
~o~cl am o esnada Saniha balkona ftrh • 
d<lr u. Selamla~ma, gec;ici bab§lar, o ka
lll~~d Ak§amiistii, alaca karanhkta Ercii
hl\01 b~iediye bah«;esine, mimozalann al
~<1 k !!ehyor, Saniha da otelden r;tktp ora· 
ltlld 0§Uyordu. Agac;lrm golgeleri ara -
llli 11t ~~lu§uyorlar, delikanh, onun mini 
de11 ' I!Uzel kokulu ellerini kimse gorme • 
:Yor' alelacele, kac;amak buselerle opu -
tvvele ~.em en ayr1hyorlardt. Y emekten 
ba1:1 ' Suha kazinoda Ali Day1 ve diger 
IJ ~1 dostlarile bir ik.i kadeh rakt i~erdi. 

racla Erciimed de bir bisiklete ath -

nmdan aynlmazdt. stan u u an~ a ' , 
Hammefendi, ~imdi arhk bu ta~ra kazmo kat ~imdi, bir zamanlar si.irii il~ pe§inde 
ve lokantasmJ, eskisi gibi. miip~ezel ve ko§an a§tklan tarafmdan terkedilmi~. §a
adi bulmuyordu, bilakis §imdi Istanbul yam ha.~r~t ~ir surette §i§manlamaga, 
kazino ve lokantas1, ona muhle§em bir sa- karm buyumege, nefesi kesilmege ba~ -
ray gibi geliyordu. 1stanbulu~. en bii~.iik lam!~ h. 

!okantalan degil; hatta Pansm en luks Erciimend, kopegin kammJ yava§c;a 
kazinolan bile buras! kadar giizel de - muayene ederek: 

gildi. . . - En az sekiz tane doguracak dedi. 
Biifenin yakmmdakl peykelerden bt Yollarda bu yavrulan ne yapacaksmtz~ 

·ne Ercumendle yanyana otururlar, P1r· Siiha, Erciimendin bu miijdesini i§ite-
[~ntayt aralarma ahrlardt. Eskiden a~_ak· rek bag1rd1: 
lannm dibinden yukan ~tkmasma rp.usa- - Bu pis kopek te ba§tmtza bela ol-
ade etmedikleri kopegin makam1 §im - du. Bilmem ne yapacag17 ? 
di yiikselmi§ti. <;iinki.i Si.iha, Ali Day1 Saniha ki:ipegi miidafaa etti: 
ile ve diger dostlarile §akal~§arak kah a- - Zavallmm ne giinah1 var? Kaba· 
yakta, kah masada raktsmi 1c;erken Ercii· hat onun mu? Belki de birka«; giine ka· 
mendle Sanihanm parmaklan P1rlanta • dar dogurur da yavrulanm burada bt -
nm tiiy!eri arasmda birbirine siiriini.irdii. rakmz. 

faaliyeti daha kuvvetle§iyor. Tansiyonu kalml§hr. 
yi.iksek olanlarda gerginlik azalarak 
kendilerini iyi hissettikleri gibi tansi -
yonu az olanlarda da kan tazyiki ~oga -
llyor. Deniz kenarmda lnrm1Z1 kan a
deki kan hemoglobini miktan bilhassa 
kansrzllga miiptela olan hastalarda te
zayiid eder. Kamn kalsiyom miktar1 
fazlala~1r. Bu nokta bilhassa ti.iberkil
loza miistaid olanlarda hastal!~ onle -
me hususunda nazari dikkati calibdir. 

Ahmedin ac1 ac1 istimdad sesini du -
yanlar ko~mu§larsa da sabtkah giiru • 
hundan olan Arab Hiiseynin yamna 
korkudan sokulamamJ~lardlr. 

Vak'aYl miiteakib katil firar etmi§se 
de jandarmamLZJn dirayeti sayesinde 
24 saat gec;meden yakalanml§hr. Mese
leye Miiddeiumumilik el koymu~tur. 

Istanbul liselileri Bursada 
$urada hayati milhim baZl noktalan Bursa (Hususi) - istanbul Haydar • 

tebari.iz ettirmek isterim: Deniz kena- pa§a, Galatasaray liselerinin meccani 
rmda ekseriya Metabolizma tezayiid e- leyli talebelerile Haydarpa§a Muallim 
d ·· mektebi leyli talebesinden miirekkeb 

er, vucudiin albumin sarfiyatJ yiikse -
150 ki!?ilik bir grup tatili ~ehrimizde ge-

lir, uzviyetin kalsiyum melhini tatmuk ~irmek i.izere buraya gelmi§ler ve bi • 
kabiliyeti artar. i§te biyolojik olarak rind liseye misafir olmu§lard1r. 
tesbit edilen bu miihim keyfiyet bize istanbul liselileri burada bir mtisa • 
Rachitisme denilen kemik hastahgmm mere de vereceklerdir. 

- Ne oldu daym? 
- Sana yazmay1 unuttum, ogul. 01· 

dii, hekim bulamadtglmlZ, hastaneye de 
gi:itiiremedigimiz i~in oldii. 

:(.'f. >f. 

Bu ftkrayl, seyyar hekim te§kilatmm 
hem yenilendirilmesini. hem ~iimullendi -
rilme~ini istiyen koyli.iler a~zmdan yaztl
mt~ bir arzuhal olarak S1hhiye Bakanh
gma takdim ediyorum. 

M. TURHAN TAN 

Erciimend. gozlerinde gizli bir iimid 
parltyarak dedi ki: 

- Y a iic;, yahud da azami' b, ~ giinii 
var. Hareketinizi birka«; giin daha tehir 
edersiniz. Ptrlanta hammm lohusa §erbe
tini burada i«;eriz. 

p1yor, hayvanm kulagma bir §eyler fts1l· Son defa nakaratt tekrar- ederken E;. 
dtyordu. Saniha onun si:iylediklerini i§~~- cii~endin de sesi, adeta boguk bir feryad 
meden anltyordu. Bu ok§amalar, bu gu- hahnde bogazma ttk1ldt 

Saniha da onu teyid ederek: 
- Elbette dedi, en dogrusu budur. 

Yolda giderken otomobilde, yahud da 
gittigimiz otellerin birinde, tam yola c;t
kacagJmtz zaman dogurursa c;ekecegimi
zi dii~iin. 

Siiha: 
- Bakahm, baytara gosterelim, ne 

diyecek diye cevab verdi. 
Erciimend atJ]dJ: 
- Ben baytara soranm. Benim ahba

bJmdu. 

Saniha, kopegin tiiyleri arasmdan par 
maklannm ucile Erciimendin parmakla -
Tint stkarak te§ekkiir etti, sonra, ki:ipegi 
on ayaklarmdan tutup kaldtrdt. Kulakla

nnm arasma dogru agzm1 uzath ve hay -
vam opiiyormu§ gibi agzile sesler <;Jkar· 
dJ. 

Arkasmdan Erciimend Pulantay1 diz
lerinin iistiine oturttu. koltuklannm al -
tlndan tutup kaldmL. 0 da, Sanihay1 
taklid ederek kopegi i:ipiiyormu§ gibi ya-

zel si:izler, Pulantaya degil, sahibine 
aiddi. 

Y emekten sonra, Saniha ile Erci.imend 
uzun bir gezinti yapmaga can athklan 
halde, kac; giindiir, i~ine kurd du§mii§ o
lan Siiha, buna yana§madt, arastra ug
radJklan askeri mahfile kadar gittiler. 
Saniha, mahfilde bir saltncakh iskemleye 
oturdu. Sallanmaga ba§ladt. Erciimend, 
mahfilin bahc;esinden ona c;ic;ekler, koku
lu yapraklar getirdi. Ak~amm hazin gii
z.elligi ve «;ic;eklerin ba~di:indiiriicii koku
su, onlann temiz ve masum a~km1 co~tu
ruyordu. Baygm gi:izlerle birbirlerine ba
kiyorlardt. Dudaklanndaki arzu yava§ 
yava~ o kadar kuvvetlendi ki, adeta i§
kence duydular ve goz goze bakmaktan 
vazgec;tiler. 

0 zaman Erciimend §ark1 soylemeve 
ba§ladt l~k defa ordugahta, binba§l 0~
man Beym c;admnda soyledigi §aTkilan 
okudu. Gene ve s1cak sesi, Sanihanm b _ 
ligine giriyor, ona saadetler veriyor~~
F a kat Erciimendin sesi: 

Oliirsem yazrkttr, 3ana kanmadan 

diye inlerken gene kadm aglamak istedi. 

. Er'tes~. ~~§am •. gene askeri mahfile git
tJier. Donu§te h1r ara Sanihanm yamna 
sokulan gene zabit, Sanihaya: 

- Sizi bir saatc;ik olsun, yalmz gore· 
miyecek miyim, §oyle kuytu ve tenha bir 
yerde? ... 

So~ra fikrini izaha liizum gordii, utan
gan btr ta vula ktzararak ilave etti: 

- Sakm, akhmza bir§ey gelmesin ..• 
Haytr, gitmeden bir defac1k olsun agz1· 
mzdan opmek isterim. Agztmzdan ve se· 
def di§lerinizden ... iki giin sonra <;1k1p gi· 
deceginizi, beraber ya~adiglmtz giinlerin 
belki de bir daha ele ge~mez bir hayal o
lacagmJ, sonra da sizi daha bir kerecik 
olsun agzmdan i:ipemedigiroi dii§iindi.ikc;e 
deli oluyorum. 

Saniha cevab verdi: 
- istanbulda. Erciimend !stanbul • 

da ... Orada tamamen sizin olacag1m. is
tanbulda ben c;ok serbestim. Kocam, ek
seriya diger vilayetlere tefti§e gider, git
medigi zamanlarda gene i§lerile c;ok me§· 
guldiir. 

(Arkas1 varJ 



6 CUMHURiYE'l 

Tiirk futbolu hakktnda Profesyonel giire~ler iSA DOLAR iSTiYOR! 
Almanlann dii§iinceleri Dinarh Y ~nanh Ma \s?su Amerikada servet yapan 
Berlinde rezil olduk, diyenler bu 32 daktkada ye Jdi asri ve g .. ze} peygamber! 

yaziyt ibretle okusunlar 
Almanyada en c;ok okunan ve yalmz [ mesafeden s1k1 bir §iitle ilk g~lii yaph. 

futboldan bahseden Der Kicker adh bir Bu golden sonra ~orvec;h1er ac;tldtl~r 
futbol mecmuast vard1r. ve Tiirkleri slki§t~r;naga ba§l~?~~ar. Bll-

Bu mecmuamn Tiirkiye - Norvec,: ma- hassa TUrk kalecJSI Arman butun seyir
c;Indan bahseden 1936 agustos 4 tarihli cilerin sevgisini kazamyor ve c;ok gi.izel 
nushasl mac;I §Oyie anlatmaktadtr: oynuyor. . . 

Tiirk taklml §U §ekilde sahaya c;tkmw Haftaymda ~nglitz ve MlS!r takimlan 
b: 

(Alman gazetesinde Tiirk tak1rn1 yalmz 
soy adlarile yaz!lmi§hr. Fa kat biz oku -
yuculanmJZJn yaz1yl kolayhkla takib e -
debilmeleri i~in soy adlannm yanma 
Tiirkiyede Ianman isimlerini de ilave edi
yoruz.) 

Cihad Arman - Y a§ar Baran, Hiisnii 
Savmar - Re§ad Nair, Lutfi Aksoy, 1b
rahim Tusdur - Niyazi Sel. Said Altm
ordu, Hakk1, Rebii Erkel, Fikret Arcan. 

Ma~a. bin kadar seyirci oniinde Mon
nasen stadyomunda ba§landt. Sahaya ev
vela Norvej;likr t,:Ikh ve stadda bulunan 
Norv~lilerin alki~Iarile kar~Jlandtlar. 

Ay YJidizh ve beyaz formah s1k1 c;o
cuklar meydana c;•kmca alkl§ sesleri ara
smda birc;ok ta Tiirk sesleri duyuldu. 

Oyuna Norve~,:liler ba§lacLlar ve ba§· 
lar ba§lamaz Turk yan sahasma girdiler. 
Norv~ taktrnl anla§amJyordu. Tiirk ta
klml yava§ yava§ ac;1lmaga ba§lad1, bil -
hassa sol tarah c;ok iyi i§liyor. Tiirkler 
yava~ yava~ Norvec; yar1 sahastna giriyor
lar. 

Oyunun ilk §iiti.inii Norvec;li Kvame11 
c;ekiyor. Turk kalecisi topu tutuyor, fa
kat elinden kac;myor, kat,:an top ta kar
ga§ahkta avut oluyor. 

N orvec;lilerin beklenen faikiyetlerin -
den bir§ey gozukmiiyor. Tiirkler oyna
dJkc;a a<;Ihyor ve rakiblerini sJkJ§tiTtyorlar. 
!yi ortalayi§lar ve iyi paslarla N orvec; 
yan sahasma giriyorlar. Haf hath, farlan 
miikemmel surette takib ediyor. Norvec; 
miidafaas1 c;ok s1ki~Ik vaziyette, Turk sag 
ac;hgi Sei topu ortaltyor ve ilk Tiirk fma
tmt Altmordu ve Hakk1 kac;myorlar. 0-
yun c;ok seri devam ediyor. 

Norvec;lilerin uzun paslanna mukabil 
Tiirkler yerden ve k!Sa paslarla kendile
rinden beklenmiyen c;:ok giizel bir oyun 
gosteriyorlar. Solac;1k Arcan, sagac;Ik 
Sel ve santrhaf Aksoyun top kontrollan 
ve solic; Erkalm c;alllTllan ve cambazhk -
lan c;ok miikemmeldi. 

Norvec;lilerin seri bir akmtm, Tiirklerin 
fevkalade kalecisi Arman topu ancak 
kornere atmakla kurtar1yor. Bundan son
ra Tiirkler gene siki§tmyorlar ve Nor -
vec;liler c;ok slkt§tk ve tehlikeli bir vaziye
te giriyorlar. 

F akat Tiirkler bazan N orvec;lilerin i§i
ni c;ok kolayla§tmyorlar. 1Ieri pas ver -
meleri laztm gelirken geriye pas veriyor
lar ve bun dan N orvec;liler istifade edi -
yorlar. 

Norvec; miidafaasi gayet iyi oynuyor. 
Muhacimleri bilhassa iki ic; oyuncu fev
kalade. Solic;leri kar§Jsmda gec;:ilmez bir 
Turk beki buluyor. Baran, tehlikeli sol
ic;i kat'iyyen buakm1yor. 

Norvec; sagic;i tic; Turk oyuncuyu at -
lattJktan sonra §iit c;ekmege hazulamrken 
Tiirk kalecisi Arman fevkalade bir kur
tan§ia topu Norvec;linin ayagmdan aid1. 
Bundan sonra kirmizt iizerine beyaz ay 
ytldizh ve beyaz formah seri muhacim 
hath gene Norvec; kalesinde goriinmege 
ba§lacL. Santrfor Hakk1 ~ok miisaid ve 
yiizde yiiz go! olacak bir pas! kat,:Irdi. 
33 iincii dakikada Norvec; santrforu Tiirk 
miidafaasmda bir bo§luk bulup yakm bir 

oyunu seyre gehyorlar ve herkes Norvec;· 
lilerin galib gelmesini bekliyor, c;iinkii 
N orveC<liler Tiirklere nazaran daha emin 
oynuyorlar. 

1kinci haftaymm ilk dakikalarmda va
ziyet Turklerin 1ehine oldu. K1rm1ZI be
yazlar, c;ok iyi oynuyorlar; yalmz §ahsi 
oynad1klarmdan topu daha tecriibeli o -
Ian Norvec;lilere kaptmyorlar. 

60 mc1 dakikada solic; Erkal, ani ve 
beklenmiyen bir §iitle beraberligi TUrk 
taktmma kazandlilyordu. Fa kat bu gii· 
zel ~iit talihsizlik eseri olarak kale dire -
gini yaityarak avut oldu. 

Ayni dakikada Tiirkler ikinci goli.i ye
diler. Norvec;liler bu golii kornerden ka
fa ile atttlar. 

Turkler hala maglubiyete raz1 olmu
yorlar ve biitiin kuvvetlerile c;ah§Jyorlar; 
fakat fazla §ahsi oynadtklanndan muvaf
fak olamtyorlar. 

Bir defasmda sagic; Altmordu dort 
Norvec;liyi atlatllktan sonra kale oniinde 
c;ok miisaid bir vaziyette duran Hakk1ya 
topu vermedi ve topu Norvec;li miidafie 
kapllrdt. 

70 inci dakikada N orvec;lilere frikik 
oluyor. Gayet ustahkh ve falsolu bir su
rette alllan topu N orvec; kalecisi giic;:liik
lc komere ahyor ve §iddetle alki§Iamyor. 

Norvec;lilerden daha iyi bir oyun bek
liyorduk. Muhacim hatlan iyi oynamt -
yor, muavin hattt ile uyu§amtyor. Tiirk
ler daha sogukkanh ve daha tecriibeli oy
nasalardJ oyun ba§ka tiirlii bir netice ve
rirdi. 

Turk muhacimleri fmattan istifade et
mesini bilmiyorlar ve miiddileri ani ha
reket edemiyor lardt. N orvec;liler 1ngiliz 
sistemi oynuyorlar. 

75 inci dakikada Norvec;: merkez mu
hacimi Tiirk merkez muavinini atlatarak 
penalt1 noktasmdan ~ektigi bir ~title ii -
!;iincii golii yap1yor. Hala c;a1I§rnakta de
vam eden Tiirklerin §ere£ saylSim herkes 
bekliyor, fakat olacak gibi degil. <;unkii 
c;ok temiz ve sevimli Turk tak~mmm iri 
N orvec;lilere gol atacak kadar tecriibesi 
yok. 

Bu iri miidafaa kar§tsmda biz Alman 
takmu dahi giic;liik c;:ekecegiz ve bu seri 
Norvec; muhacimleri bize birc;ok siirpriz
ler yapacak ve belki de yenecekler. 

Dordiincii gol bilhassa N orvec;liler i
c;in tipik bir gol oldu. Tiirk kalecisi Ar
man topu iyi bloke edemedi. Norve.:; sag 
i<;i yeti§ti ve yaktn mesafeden dordiincu 
golii ath. 

Norvec;liler ani nrlayt§ian ve fmattan 
istifade etmesini bilmeleri sayesindedir ki 
kendilerinden ustiin olan bir taktml yen
diler. Bu galibiyet Norvec;liler ic;in !rOk 
~anh oidu. Tiirkler ise bu oyunu §erefieri
le kaybettiler.» 

Y ukanda okudugunuz yaztyl Alman
yanm futboldan en iyi anltyan miinekkidi 
yazmi~tu. Bu miinekkid 4 agustosta yaz
digi bu yaz1da Alman takimmm maglu
biyetini iki giin evvel ke&fetmi§ ve efkan 
umumiyeye bildirmi§tir. hte ma<;I gorme
den panige ugradJk, aleme rezil olduk 
diye bagiranlara kaqt Almanlann futbo
lumuz hakkmdaki kanaatleri ... 

Kurek tesvik miisabakalar1 
' 1stanbul bolgesi Su Sporlan Ajanligl-

nm tertib ettigi lciirek te§vik miisabaka -
Ianmn birincisi dun Kumkap• oniinde ya
ptldt. 

Ne yaztk ki yarl§iara yalmz Beykoz, 
Giine§ ve Beylerbeyi kuliibleri i§tirak et-

fki c;iftede: Birinci GUne§, ikinci Bey
koz. 

T ek c;iftede: Birinci Giine§, ikinci 
Beylerbeyi, iic;iincii Beykoz. 

Ktdem•iz 
tiler. Dortliikte: Birinci Beykoz, ikinci 

Galatasaraylt kiirekc;ilerin hemen hep- Beykoz. 
sinin askeri kampta bulunmalan, Alhn - lki c;iftede: Birinci Gi.ine§, ikinci Bey-
ordu dortluk klasik teknesinin de gec;en koz. 
haftaki Moda yan larmda sakatlanmas1 Tek c;iftede: Birinci Beykoz, ikinci 
bu iki kulubiin yan~lara girmelerine rna- Giine§. 
ni olmu§, F enerbahc;e kuliibii de ogrenil -
miyen bir sebeble bu yan§lara gelmemi§
tir. 

Ktdemli 
Dortliikte: Birinci Beykoz, ikinci Gii-

Beynelmilel kiirek nizamnamesinin ta· ne§. 
mamen tatbik edildigi bu yari§lar dii - 1ki ~iftede: Birinci Beykoz, ikinci Gii-
mencili ve diimencisiz olarak iki klSlm 
iken kliiblerimizin diimencisiz yan§iara 
heniiz ah§amaml§ olmalanndan yalmz 
diimencili yan§iar yapiimt§llr. hte bu so
niik yan§lann neticeleri: 

Mi.iptedi, ktdemsiz ve k1demli olarak 
iic; sJmf miisabtk iizerine yapdan diinkii 
miisabakalarda &u neticeler almmt§!Jr: 

Miiptediler 
Dortliikte: Birinci Beykoz, ikinci GU-

ne§. 

T ek c;iftede: Birinci Beykoz, ikinci 
Giine§, uc;iincu Beylerbeyi. 

Boylece yan§a i§tirak eden tic; kuliib
den Beykoz, 6 birincilik 3 ikincilik ve 1 
ii<;iinciiliik almi§tlr. Giine§ 3 birincilik, 
4 ikincilik almi§hr. Beylerbeyi ise 1 ikin
cilik, 1 iic;iinciiliik kazanrnt§!Jr. 

Gelecek yan§lara biitiin denizci lnt -
li.iblerimizin i~tiraklerini temenni ederiz. 

Kara Ali ile Miilayim aras1ndaki rna~ ta bir iti~ip 
kak•,madan ve bir siirii miinaka~adan sonra 
Kara Alinin hiikmen galibiyetile neticelendi 

«Ayin bitince gene k1zlar mabeddeki halktan para topla· 
maga ba§ladilar. Yalanc1 Peygamber Mrs. Feron sahne• 
den bag1r1yordu: Bozuk para vermeyin, dolar verin. lsa 

dolar istiyor! lsa dolar istiyor! » 

1930 senesi bi -
dayetlerinde, Mar -
silyadan MIS1ra se
fer yapan vapur · 
lardan birinde, c;ok 

• giizel bir gene k1z 
seyahat ediyordu. 
uzaktan bakiitnca, 
bu gene klZin V ene
dikte, Pekinde, ya
hud Honoluluda te
sadiif edilen Ame-
rikab gene kizlar -
dan hi<; bir farkt 
yoktu. 1c;iyor, gi.ili.i-

---' yor, dans ediyor ve 
Dinarlr, Maksos mafrndan heyecanlt bir vaziyet bol bol flort yap! -
LBa~taratt 1 tnct sahttede) 

vandan yalmz Kara Ali ile Miilayim is
pati vlicud ettiklerinden sec;meler bu ib.i 
pehlivan arasmda yapiidi. Bu sec;meden 
evvel de Yunanistan ~ampiyonu diye hal
ka bildirilen Maksosla Dinarh Mehmed 
kar~Jla~tllar. 
Dinarlr Mehmed- Maksos giire~i 

Bu giire~e saat dort buc;ukta miktan 
iki bini bulan bir seyirci kiitlesi oni.inde 
ba~land1. Ayakta gec;en bir kac; dakika
dan sonra giire§c;iler branda gerili ringin 
tahtalan iizerinde altalta, iistiiste bogU§· 
maga ba§ladtlar ve yapabildikleri biitiin 
numaralan gosterdiler. Nobetle~e uste 
c;•ktp alta dii§tiiler. Arama birbirlerini 
yumrukhyarak canlanm yakt1lar. 

Dinarh, hasmma nazaran daha iisti.in 
ve c;evik giire iyor ve alta dii§tiigii zaman
lar bir tak1m oyunlarla mii~kiil vaziyet
lerden kolayhkla kurtularak ayaga kal
ktyordu. Bir arahk Maksos Dinarlmm 
~imendifer oyununa yakalanarak bir hay
li miiddet hnpalandt. 

Simendifer oyunu bir giire~c;inin ba -
caklarile hasmmm ba~m1 kJstJrmasJ ve 
kendisi yerde yuvarlandikc;a hasmtm da 
bacaklarmm kafasma yapt1g1 tazyikla 
yuvarlanmaga icbar etmesidir. Dinar!., 
rakibini ikidebirde makas oyunu ile ba
caklanmn arasma kJstirarak sJkl§tmyor
du. 

rinden fulaymca, pehlivanlar ringden 
a~ag1 yuvarlandJ!ar. Giire§, kaz1gm yeri
ne kakilmasJ ic;in bir miiddet durdu. 
T ekrar ba§land•g• zaman, pehlivanlar 
birbirlerini ringden a§agl yuvarlamak i
<;in gayret gosterdiler ye bunda da mu-
vaffak oldular. Mac;m sonuna kadar her 
ikisi, beraberce, bir kac; defa daha a§a -
g1ya dii§tiiler. 

T u~suz gec;en yanm saatlik giire§in 
sonunda hakemler, yagmur yiiziinden bir
birine oyun tatbik edemedikleri ic;in peh
livanlardan birini say1 hesabile galib ilan 
edemediler. l§i muhakkak bir neticeye 
baglamak istiyen pehlivanlar ise arala
nnda gure§in on be§ dakika daha de -
vammt istediler ve hakem heyeti de mu
vaf•k gordiigii ic;in tekrar tutu§tular. Bu 
karara Belegiyenin giire§leri idareye me
mur ettigi Kemal Rag1b itiraz etti. Bu
na ragmen pehlivanlar tutu§tular, bu de-

yordu. F akat Mtsua 
gitmekten maksad1 bir 
mabed viicude getir- . . . 

k · B b d Yeni din in peygamberi .Mrs. A1mee Semple Phe1 ron me t1. u ma e , 
vaktile annesinin Amerikada ortaya at - dans havasma benzer bir melodi tegannt 
ttgt bir tarikatin, bir akidenin nurlanm ediyorlardJ. Haz1run, bu melodiye uy ' 
etrafa nesredecek, yayacakt1. mu~. ileri geri sallamp duruyordu. 

Gene k:tz bunu gayet ciddl bir tavJIIa Ben, mabedi dolduran her smtf hal• 
~cylemi§ti. Bun a vapur yolculan da gii- km yi.izlerini tetkik ederken, ~~vi. t~IIe' 
Jiimsemisti, ben de. re bi.iriinmi.i~ meleklerin teganms1 bitt! ve 

A d. t' B' .. H lly- bu sefer sahneye bir tak1m hokkabazlar ra an zaman gee; 1. 1r gun o 1 
woodda, bir Los Angeles gazetesinin ad- r,tkarak parlak topuzlar, yuvarlak ba§ 1 

]iye havadislerine aid kismim okurken bastonlarla tiirlii tiirlii numaralar yap : 
goziime bir havadis ili§ti. Mrs. Aimee tJ!ar. Acaba bu cemaati eglendirmek l' 

Semple Mac Pherronun ba~rahibesi ve c;in miydi yoksa ipnotize elmek ic;in miy' 
seriki alan bir kadm, ondan 500.000 do- di anhyamad1m. Bundan sonra, ba~ra ' 
iar tazminat istiyordu. hibe, Mac Pherron i~e ba§ladt. Sahne ' 

Bu ismi okuyunca, gozumun onune nin oni.ine kadar ilerledi, kollanm kal ' 
derhal bir vapur giivertesi ve dans eden d1rd1, bu hareket, viicudiiniin heykel ka' 
bir gene k1z hayali geldi. Evet bu ismin dar mi.itenasib giizelligini meydana koY' 
sahibi, anasmdan miintekil tarikati yay - du. Bunu miiteak1b ayine, daha dogrus~ 
mak icin M1mda bir mabed tesisine gi- numaralara ba§lad1• 

den g~nc kJZdl. Demek oluyor ki, tari - Aimee Mac Pherron, <;ehre hareket ' 
kat, hie; degilse mali cihetten, hayli alml§ Jeri yapJyor, dans ediyor, ilahiler okuyor• 
yiiriimii•tii. Bu isin kiinhi.inii anlamadan bi.\ti.in bunlann arasmda hikayeler, f1k ' 
oradan 'aynlmam.aga karar verdim. ralar. ni.ikteler soyliiyordu. Arada imaP• 

T emas1, zannedilebileceginden <;ok din, karde , hem ire Jakud1lan qa i itili' 
daha kolayhkla temin ettim. Bi.iyiik ra- yordu. 

32 nci dakikada Dinarl1 hasmm1 tu~
la yenmege muvaffak oldu. Bu tu~ ge
c;en hafta Cim Londosun Kvaryana tat
bik ettigi ve c;ocuklann bile hilesine, da
nt§Jkh dovii§line akll erdirebilecekleri 
tayyare oyunile degil; pek sa de bir su
re tie oldu. Dinarh hasmmt kap1p yere 
vurdugu gibi iistiine c;ullandt ve hakem 
bir, iki, iic; diye saymasm1 bitirinciye ka
dar o vaziyette kalarak galib geldi. Yu
nanh yenilirken ayaklarile tepinip duru
yordu. 

hibe, evvelce Mary Pickfordu lanse et - Hi<;bir profesyonel aktriste, onda giW 
mek ic;:in tavassutta bulunan bir ilanat a- diigiim hareket serbestligini, jest kudre' 
centasile t,:ah§tyordu. Bunu ban a haber bni gordiigiimii ha!irlamJyorum. T ath ve 
verenler, bu vaziyeti gayet tabii bulu - boguk, derin ve hazin sesi biiti.in salon~ 
yorlardt. Uzun zamanlardanberi tanm - dolduruyor, mikrofona li.izum hissettir., 
m•s ve kabul edilmi~ dinlerin na§irleri, meden biiti.in kulaklara gidiyor, bi.itiJ~ 

1 salikleri i<;in gazetelere ilanlar veriyor -
lar, radyo ile ne~riyat yap!yorlardt ya! his! ere hitab ediyordu. 

Kara Ali - Miilayim giire,i 
Bundan sonra ringe Kara Ali ile 

Cohan isminde ba~ka bir pehlivan c:;IktJ, 
fakat halk miilayimin giire§mesini iste
digi ic;:in o soyunup geldi. Giire~in yarun 
saat devam edecegi, bu yanm saat zar -
fmda tu§la bir netice almmazsa bir tara
fm say! hesabile galib il.in edilecegi bil
dirildi. 

Y anm sa a tin ilk yirmi dakikast bir i
ti~me, kakt§ma §eklinde cereyan etti. Bu 
strada gittikc;e §iddetini arhran bir yag -
mur ba§iadt. Y almz zaman zaman pehli
vanlar birbirlerini kiindeden atarak hal
ka bir tek numara gosterebiliyorlardi. 
Bir arahk giire§c;ilerden biri ringin ip!e
rine abanml§ vaziyette iken digeri gelip 
bunun iizerine c;ullandJ. ipin kazlklann
dan biri bu tazyika dayanamtyarak ye-

Maksos Dinarlryr belinden 
kavramaga falt~rrken 

fa da birbirlerini yenemediler. Neticede 
hakem heyeti once berabere karan ver -
mi~ ve gi.ire~in tekranm tensib etmi§I!. 
F akat halkm itirazlan iizerine uzun mii
naka§alardan sonra Kara Alinin hiik -
men galibiyetini ilan ederek i§in ic;inden 
t,:Ikll. Kara Ali ile Dinarlmm giire§meleri 
mukarrerdi. F akat Kara Ali c;ok yorgun 
oldugu ic;in mac; hafta ic;ine bJrakiidJ. 

Bu mac; ba§lamadan evvel, hakem 
Cerna! pehlivan gerek Miilayim namma, 
gerek organizasyon namma halka hita
ben mikrofonla bazi sozler soyledi. 

Cerna! pehlivan, T ekirdagh Hi.iseynin 
gazetelerle herkese meydan okuduktan 
sonra kii~,:iik bir giire§i bahane ederek fz
mite kac;ttgim, halbuki Kara Alinin ge
.:;en sene onu kmk bacagile yendigini, 
Miilayimin de, arttk bugiinkii ka<;I$10 -
dan sonra, T ekirdaglmm kendisini ra -
hat buakmasmt soyledigini anlath. 

Bu yagmurlu ve dedikodulu giire§ler 
de boylece bitti. 

Miilayimle Kara Ali giire~irlerken 

Sahnenin geri kJSffilDI orten mavi pe( Bunun onlardan fark1 ne idi? , 
Hulasa. bu acentaya telefon ettim ve de birdenbire ac;Jld1 ve bir dekor goriiO 

M dii. Bu dekor elektrikli idam odas1m go~: ecnebi gazeteci oldugum ic;in, ac l k 'kli 
Pherronla ilk ayin merasiminden sonra teriyordu. Odanm ortasmda e e tn l· 
gorii§mek imkamm elde ettim. koltuk duruyordu. Koltugun yanmda ce 

Cuma gi.inii, ortahk karamken, Mac Iadla yamaklan bekliyorlard1. Bir iki 53' 

Pherronun mabedine gittim. niye sonra, muhaf•zlar idam mahkumu~d 
Bu sayam hayret kadmm on binlerce ireri getirdiler. 0 aheste adJmlarla kol : 

miiridi ·.oldugunu, tarikati sayesinde mil- tuga dogru yiiriirken Aimee onun rna~ 
yonlar kazandtgmJ, Amerikanm her ta - kumiyetine sebeb alan cinayetleri, §Cll 1 ~· 

rafmdan onu dinlemek ic;in binlerce ki - Ian hirer birer anlath ve cinayetleri~~~ 
§inin akm ettigini biliyordum. Oraya ka- cehs1m ~imdi gorecegini soyledi. Fak31' 

dar gelemiyenlere, radyo ile bir saat ne§- tam mahkum koltuga oturacagt madB· 
riyat yapttgtm da biliyordum. Aimee bitdenbire yerinden f1rladJ, mah' 

Tarikatin esaslan oldukt,:a miiphem - kumla idam koltugunun arasma girdi ,e 
di. Mac Pherron kendisini, !sanm emir- heybetli bir tavirla: 
lerini en iyi nakleden bir §ahsiyet diye - Haytr, olmiyecek! dedi, c;iinkii 0 

tamtml§tt. Onun tarikati kadmla erkegi kurtulmu~tur. hte, giinahkarlar, lsaya ': 
karde§ diye kabul ediyordu. man ederlerse, bana iman ederlerse, ce , 

Garib garib ayinleri vard1. Bir miid- henneme atliacaklan mada boylece kur 
det evvel bir arahk ortadan kaybolmu tu. tulacaklard1r. d~ 
Miiridleri, onun melekler tarafmdan go- Bu c;ok iptidal sembolizm kar JSJll 
ke c,:ekildigini iddia etmi§lerdi. Haydud- bu ilkmekteb talebesine mahsus canh til~: 
iar tarafmdan ka<;mJdJglnl soy)iyenJer JoJar kadar basil manzara kar§ISlndn 3~ 

d ~~· de oldu. F akat, Mac Pherron giinun hi- z1m hayretten bir kan~ ac;tk, yamm 3 , 

rinde, bir erkekle beraber, hertiirli.i es - lerin yiiziine bakllm. Hepsi derin bir 1 ~e 
bab1 istirahati cami bir otelde ke§fedildi. f d d d A' J11e essiir, bir heyecan i a e e iyor u. ' 
Maddi dii§iinen kimseler, arttk onun sal- Mac Pherron tekrar hayktrdJ: ' 
tanatmm nihayele erdigi zehabma ka - - Selamele ermek ic;in vaftiz Jaz;l~ 
pi)d,Iar. Halbuki Mac Pherron giinahml dJr. Heniiz vaftiz olmlyanlar bana ge, 
ac;1k ac,:Ik itiraf etti, kendisinin de Mesi -

h b' k I I b I sinler. Is' bin §efaatine mu tac Ir u o a i ece - Bundan sonra vaftiz merasimi ba~ 
gini soyledi ve bu suretle eski vaziyetin- dJ. Sahnede bir havuz vardl. Tam bir .s~' 
den daha i.istiin bir mevki kazand1. A' , ·1 k d k k 'k' ua"'11 ' 

h at, 1mee 1 e a m ve er e 1 1 Ill bit 
Mabedin ic;ine girdigim zaman ay - h · h ftan 

relten agz1m ac,:1k kald1. Mabed, bayram her ya§tan, er cmsten, er sm• Jer· 
si.iri.i insam bu havuzda vaftiz ettdal" 

giinleri bedava eglence :yerleri nastl do- Cozlerime inanamJyordum. Ha\"uza , 
\arsa oyJece dolmu§tU. lgne atsan yere k Jarlfl 

f dmhp vaftiz edildikten sonra, ar a 1 , di.i§miyecekti. Mabedin, i<;indeki an ite- daki beyaz pelerinle mstklam sudan ~ ..... -
atr ise en geni~ tiyatro salonlarmdaki an- 'I me"' 

kanlar ellerinde bir defne dah 1 e, filerden daha biiyiiktii. 
Diz dize, dirsek dirsege, 11khm llkhm 

dolan be§ alii bin ki§inin ortasmdan ge -
c;erek geriye kadar gitmege ve orada ye
re oturmaga mecbur oldum. 

Nihayetine mavi bir perde gerili sah
nede, bir taht iizerinde i§lemeli elbiseler 
giymi§ giizel bir kadm, daha a§ag1da ge
ne beyazlar giymi~ ba~ka bir kadmla bir 
erkek oluruyordu. Ayaklannm dibinde 
b:r sol vardt. 

I Bu gal maviler giymi§ gene hzlardan 
miite§ekkildi. Bunlar hem ilahiye, hem 

nun, mes' ud uzakla§lyorlardl. r3 fl 
F akat merasimin asll ~a~1lacak t\1t' 

en son k1smt idi. Melek kanadh gene a: 
d .. t tar 

lar ellerinde tepsilerle salonun or ha' 
fma dagiidigl zaman, Mac P.her~n, d~a 
zin, ahenktar, harikulade sestle 1~ r ' 
tilavet eder gibi durmadan seslenJYO 
du: . dol at 

- Ufak para vermeym, sade ·sti ' 
verin. !sa dolar istiyor ... isa dolar 1 

yor ... isa dolar istiyor... ESS£/1 
JOSEPH K 
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Diinkii at 

yari,Iari 
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T rakya manevralartnda 

Kahraman erlerimiz ! 
Mari Bel hayatini anlabyor Birinci inonii ve Bogazi~i 

miikafatlartni kimler 
kazandt? 

TafCin derelerden bogazlarma kadar sulara 
gomiilerek ge~en KirmtzJ taraf piyadeleri 

- meydan muharebesini kazanddar 
<<Otuz senelik hayat, otuz 

giinlerce tahlil etmek 
dakika i~inde nasd hulasa edilir. Onu bazan 

istiyorum da muvaffak olamtyorum» 
Di.inkii ko§ular, ko§uculuk teknigi ba

ktmmdan !stanbulun en ehemmiyetli ko
~usu idi. istanbulun «Grand Prix» si sa
' I n ~<Birinci !nonii» miikafatt Avrupa-Paris, agustos -

Bizde gerek sahne 
Ve gerekse sinema 
artisti olarak ~ok se· 
•ilmi~ bir san' atkar 
olan Marie Bell bu
rada. gi.inden gi.ine 
rni.ihim bir ~ahsiyet 
haline geldigi H,;m 
kendisinin son faali
Yeti hakkmda oku
Yuculanmlza biraz 
tnalumat vermek hit; 
te faydastz olmtya
cak. F akat, bu rna· 
lurnatl bizzat onunla 
gori.i~erek almak an
cak yaztma ktymet 
Verdirebilecek. Hal
buiti artist bir taraf
tan idare etmekte 
oldugu tiyatronun i~
lerile ugra§uken di
ger taraftan yeni fj. 
lirnlerdeki rollen do
laytsile stiidyolarda 
rne~gul.. Birka<; gi.i· 
ne kadar da bir ki.ir 
:Verine gidip biraz 
dinlenmesi mevzuu
bahis.. Binaenaleyh 
onu gormek ic;in c;ok 
acele etmelc.ligim ve 
bulmalc ic;in de onii
ll'le ~1kacak muhtelif 
ltli.i§kiilteri t;igneyip 
&ec;rnekligim icab e
diyor .. 

Birkac; gi.in bo • 
~ubo§una binbir ye -
re ba~vurduktan son
ra nihayet telefon • 
da tath sesini i§iti -
:Yo rum: 
. - Beni gi:irmek, bemmle gori.i§mek rni 
tstiyorsunuz.. Pekala.. N e zaman emre
derseniz.. Y ann sabah, ogleden evvel.. 
Durunuz bakaytm, haytr, kabil degil.. 
A.yni giin ogleden sonra saat dor~te evim
de .• 

kmda neler ogrenmelc istiyorsunuz.. bm
riimun bin;ok mlanm birden meydana c;J
karacagtrni m1 zannediyorsunuz. Otuz se
nelik hayat. boyle otuz dakih ic;inde hu
lasa edilebilir mi"? Onu bazan bizzat hen 
tahlil etmek istiyorum da gene muvaffak 

*** olamJyorum. 
Raynovari! sokagmda geni§ ve aydm- Ben, verilen bu geni§ mi.isaade iizerine 

hk bir ev .. Biiyi.ik divanlar, sayiSiz yas- artisti sayiSIZ sorgulara boguyorum. 0, 
hklar her tarafi kaplami§ .. Kuyruklu pi- bunlan maya koyarak toptan cevab veri
Yano, bu steak gi.inlerde uykuya dalml§ yor. 
biiyuk bir canavar gibi ko§ede hareketsiz <;:ocuklugu .. Marie Bell frlandah bir 
duruyor. Geni§ tar~<;a. ad eta ufak bir baba ile Bordolu bir F rans1z .~n-~ede~ 
Plaj sahasm1 hatulahyor .. Bahc;ede muh- d"' a gelmi•tir. Ki.i~iikhigii buyuk btr 
t I unyay ' b" d lc . e if ~i<;eklerin te§kil etigi tabii buketler ~ehrin iicra mahallelerinden mn ~ e <;~ 
tnsana binbir gece masallanndaki tahlola- sade ve c;ok fakirane ge<;mi§ .. ~ egane e~ 
rt hatJrlatJyor. lencesi, babasmm memur oidugu tr~n Js-

B k I d k k lokomotlflere iiyu sa on a ar§l ar§Iya oturuyo- tasyonuda rnanevra yapan 
ru;z. Kanapede giizel ve uzun bacaklan· binip gezmekmi~. . 
n1 biraz bukerek arkai.isti.i yaslamyor, son- B .. b"l d1'yor rocukluktak1 bu - ugun 1 e, • :r k . fi 
ra oyle rahat edemiyecegine karar vermi§ itiyad1m1 terkedememi§imdir. L? o~ott -
Ribi one dogru igiliyor ve iki elini sag di- ni muayene etmeden, rnakinisb gozden 
Zinin altmdan birbirine kenedliyor.. Yi.i- ge<:;irmeden bir rene binemem. 
:Ziinde ~1emen hem en ne pudra, ne de bo- p k k" .. k da dansa merak sar-e uc,:u ya§ID .. , 
Ya var, yalmz dudaklanmn iisti.inden ha- ml~. Gazetelerden biiyi.ik dansohzlenkn r

1
e-

fif<;e bir ruj batonu gec,:irmi§. simlerini kesip saklar ve onlann a~~ .~t e· 
- Buyurun! rini taklid edebilrnek i<;in aynamn o~unde 
Diyor. Geni~ bir tebessiim, gozlerinin saatlerce vakit gec,;irirmi~. AltJ buc,:u. y~

kenarlanm <;izgilendiriyor. Bu «Buyu- smda Bordodaki buyiik tiyatroya gt~mi§. 
llln I» si:iziini.i soylerken biitiin mevcudiye- On di:irt ya~mdayken Londraya gJde~ 
t' d · d almt§. Btr In e bir miisabakaya mutlaka kazanmak baiet heyetmin arasm a yer .. 
H · b. ·· A d k f · 51 temsil ed1hrlcen ~ n g1ren 1r sporcu tavn var.. j gun n roma acta . 

- Buyurun, konu~ahm, hayabm hak· Kleon roliinii oymyacak olan arhst has-
••••••••••• It I fill t Itt Ill Ill II I II Ill II ,II I I Itt II t I 1 I ott •t tl It I I I I Ill If I I If 0 II It I I I fit I I If I I II Ill 11 I I tfflf I If ttl It Ill ltttffll 

Marlene Dietrich Parise 

· .Marlene Dietrich Holivudda Charles Beyerle birlikte c;evir~ekte oldugu 
~I II~h.tn bahc,:eleri» filmini bitirdikten sonra Normandie vapurile . ~r.ansaya 
J1e tnJ~hr. Yukanki resim yildlZI Pariste Sen Lazar istasyonunda kendiSim kar§l· 
~anlt~r arasmda gi:istermektedir. 

YI a ' . d . 'I muhtelif memleketlenn en getm en 
nm ld ~ .. b !ngiliz atlan arasmdva o ugu. 1c,;m un -
!aria memlekette dogmu~ hahs kan ln -

iliz atlan arasmda bir sec,:me ko§USU rna· 
~iyetindedir. lkinci m.iihim . ko~~ da, 
memlekette dogmU§ hahs kan lngthz tay-
1 birinci defa , olarak ko§U sahasma 
anm . "kAf . 'd' B 
1karan «Bogazic;t» mu a an 1 1. . u 

c,; ulan giiri.ip te memleket namma Jf
~ahvr etmemek elde degildi. Herbirisi 
tl ar . 'j . 1 .,. tl 

k. Avrupadan gehn IDJ§ ng1 1z a an san 1 . . .1 . . 
'b' fevkalade bak1lmt§ ve yetl§hn mJ§lJ. 

gt 1 'drn I I Ayn ayn sahi~leri ve 1 anc1 an o an 
F ethi. Attf, Sa1d Kara Osman:. Ahmed. 
. £min Salihi memlekete boyle atlar 
~:ti§tirdiklerinden dolay1 tebrik ederim. 

Birinci kofu 
Satl§ ko§usu: Dort ve daha yukan 

ya§ta yanm ve halis kan Arab atlanna 
mahsus. S1klet diirt ya§~nda 56, bet ve 
daha yukan ya§ta 58 k1lodur. 1936 se· 
nesinde bir ko§U kazana":lar 2, daha faz· 
I ko§U kazananlar 4 ktlo fazla ahrlar. 
4a00 liraya sat1hk olan at ~ kil~ eksi~. a
hr. Mesafe 2000 metr~. -~.kr~m1ye bt~m· 
ciye 120. ikinciye 50, uc,;uncuye 20 hra-

dJr. 
Netice: Birinci Yusufun Ceylam 62 

kilo, ikinci Sada 62 kilo, iic,:iinc~ Necib 
62 kilo. Plase olmtyanlar: Sank us, K: 

talanrni§. Am an, onun T eylan. Zaman 2.21. Atlar arasmdakt 
yerine birini bulmak !a- mesafe: Bir boy, yanm boy. Bahsimu~
z1m ... Direktor, bu siyah terek Gangan 1 liraya 7 lira. Birinci pla
ve gi:ilgeli gozlu, biraz se 4 lira, ikinci plase 110 kur~. 
'Vah,i tavuh gene k1zl lkinci kofU 
mi.inasib gormu§. !kinci ko§u: Dort ve daha yukan ya~-

- l§te, diyor, sahne- ta yanmkan fngiliz atlanna mahsus. Stk· 
ye ilk defa Racinein kah- let 4 ya§mdakilere 56, daha f~zla ya§~a
ramam olarak c,:Jkt1m ve kilere 58 kilodur. 1936 senest 250 hra 
o direktori.in te§vikil.e kon- kazananlar 2 kilo, 450 lira kazananlar 
servatuara girdim. Iki se- 3 kilo, 750 lira kazananlar 5 kilo, daha 
ne sonra komediden bi-j fazla kazananlar 7 kilo fazla s1klet aldi
rincilikle diploma ald1m. Jar. Mesafe: 2400 metro, ikrarniye bi -

Bu muvaffakiyet «Komedi Fran-] rinciye 410, ikinciye 75, iic;i.inciiye 25 
sez» e kabul edilmekligimi temin et- lira idi. 
ti. Komedi F ransezdeki san' at hayatlm N etice: T emelin Alemdan 63 kilo, i
iimri.imi.in en tatlt ge<;mi§ zamanland1r. kinci Ceylan 63,5 kilo, u~i.incu Semira
NasJI bugi.in miihim bir futbo! mac,;ma mis 56,5 kilo. Plase olm!yanlar: Nona, 
40-50 bin ki1i birden hi.icum ediyorsa Asian, Bora, Olga, Selten, Ayhan. Za· 
programa Andromak veya F edr gibi bir man 2,21 dakika. ara mesafesi c,;ok kolay 
eser koydugunuz vakit te 15-16 bin diirt boy, bir burun. Bahsimii§terek Gan
frankhk bir has1lat temin edebilirsiniz. gan 1 liraya 230 kuru~. Birinci pla~e 
Bu vaziyet kiilti.ir ve tema~a san' all nok· 105, ikinci plase 140 kuru§. 
tasmdan herhalde timid verici bir hall.. Birinci lnonii kofUSU 

Sessiz ve sesli sinemaya san'akar Hen· Oc;i.incu ko§u, Birinci fnoni.i miikafa-
ry Roussellin tavassutile girdim. Sessizde t1: Memlekette dogmu~ iki ya§mda 1n -
Veda Yalsi, Madame Recamier, Figa· giliz ayg1r ve ktsraklanna mahsus. Me
ronun hdivac1 ve sa ire .... Seslide ise A§k safe 800 metro, ikramiye birinciye 785 
Geceleri, Katil Kim?, <;":1lgm Macera, lira, ikinciye 120 lira, ii~iinci.iye 50 lira. 
Fedora, Polis, Bi.iyiik Oyun, Otomobilli S1klet 56 kilo. 
Adam, Fakir bir delikanlmm hikayesi, Netice: Birinci Fethinin Baylam 54,5 
Ihtilal giinleri ve saire... Son olarak ta kilo, ikinci Merana 56 kilo, ii~iincii Oaf
Abel Gancein idaresi altmda Kroyc,;er· ya 54.5 kilo. Plase olmtyanlar T a~p1 -
sonatl c;evirmek i.izereyim.. nar, Girgin, ~ehrazat. Zaman 0,52. Da-

. f~t~ ?~nim hak~1mda ogrenmek iste • kika atlar arasmdaki mesafe i.i~ boy, bah
dtkl~nmzm kompnme haline getirilmi~ simu§terek: Gangan I liraya 150 kuru§, 
§ekh! plase 130 kuru§. 

H. iJ. Boiazi~i miikalatt 
.............................................. " .. ,......... DOrdiincii ko§u, Bogazir;i miikifatJ: 

Sinema Haberleri o!r ve daha yuk.an ya§ta halis kan insi-
B liz aygtr ve ktsrak.lanna' mahsus. Siklet 3 

ir ihtilalcinin portresi ya§mdakilere, 53 kilo 4 ve daha yu.kan 
Katerin Hepburn ~evirmekte ol • ya§takilere 58 kilo. Mesafe 2400 metro. 

dugu «Kralit;e Mari» filmini bitirmi~tir. Ibramiye birinciye 730 lira, ikinciye 8) 
~alond~ <<Bir ihtilalcinin portresi» is • lira, ti<;i.inci.iye 55 lira. 
mmde bu kordela Yapmaga ba§hyacak • Netice: Birinci Prens Halim Saidin 
hr. Tapaini 60 kilo, ikinci Bekar, 60 kilo, 

Mi§el Strogof iit;iincu Markiz, 60 kilo. Plase olm1yan 
. ~i~el Strogofun amili Ermoliyef, bu yerli T omru 52 kilo. Zaman 2, 34.5 da
f!l~m ~~erikada yeniden vucude ge • kika. Aradaki mesafe <;ok kolay iki boy, 
tmlmes1 1~10 R. K. 0. kumpanyasile bir ii<; boy. Bahsimu~terek Gangan 1 liraya 6 
mukavele imzalanu§br. lira, birinci plase 4 lira. ikinci plase 130 

Ginger Rogers kuru§. #,> 

Ginger Rogers, Fred Astairele birlik- Be,inci kofU 
te yen1"d 'k· f'l· Be•inct' ko•u·. Diirt ve daha yukarJ en 1 1 1 1m yaprnaktadu. Bun ' Y 7 

l~r~an birinin ismi «Swingtime», dige • ya§ta yanm ve halis lc.an Arab atlanna 
nnm ad1 «Watch Your Step» tir. mahsus. Mesafe I 800 metro. S1klet 4 yaJ 

L 'l D 58 kilo daha yukan 60 kilo, lkramiye 
• I agover 30 .. ·· .. birinciye II 0 lira, ikinciye , uc,:uncuye 
.. ~ranstz~a kopyasmda ba§ kadm ro • 15 lira. 

lunu Mane Bellin oynad1 g~1 "'Kroyrer N T 1 S k 60 s " .. etice: Birinci a atm an U§U .onat~~ fi!minin almanca kopyasmda ay· kilo, ikinci Giiler, i.ic;i.incii F. Ceylan. 
DI rolu Ltl Dagover temsil etmektedir. piase olmtyanlar: Giilizar. Zaman 2.09 

Saadet ~ocuklar1 dakika, mesafe bir boy. uzak. Bahsi • 
Lilian Harvey ile Villy Fri~; c;evirmek- mii§terek gamy an 130; birinci plase I 05, 

te olduklart «Saadet c;ocuklan» filmini ikinci plase I 30 kuru§. C:ifte bahis 1 lira· 
bitirmi§lerdir. ya 6 lira getirmi§tir. 

45,000 lira vergi 
Claudette Colbert, Paramounta bir 

mukavele ile baghdu. F akat senede bir 
filim de ba§ka bir kumpanya hesabma 
t;evirmek i~in miisaadesi vard1r. Bu sene 
i~!e o ba§ka kumpanya hesabma c;evirdigi 
«<ki bayrak altmda .. » filn!i i~in bizim 
paramJZ!a 200 bin lira alrn1~tlr. F akat 
derhal vergi rnemurlan yakasma yap!§· 
mtslar, kendisinden bu kazancma muka
hi 45 bin lira vergi tahsil etmi§lerdir. 

SABRi 

lzmire gelen aeyyahlar 
izmir (Hususi) - Tempres Of Avus

tralya vapurile §ehrimize 480 seyyah 
gelmi~tir. Seyyahlarm bir k1smi trenle 
Sel~uga gitmi§, buradaki eserleri gor
mii§ ve avdet etmi§lerdir. 

Diger k1sm1 da payton ve otomobil -
lerle §ehrin muhtelif yerlerini, yeni 
miiessesemlerimizi, miizeyi ve lzmir 
hafriyahm dola~ml§lardir. 

Son manevralarda bir audan gegen piyadelerimiz 
T rakyadaki biiyuk manevralan talcib I oldu. 0 giin Mavi tara£ ricat ediyor, 

eden arlc.ada§lmtz yaz1yor: KnmtZI taraf ta bi.iyiik bir taarruz haw· 
Hayahmm en heyecanh gi.inlerini bu- hyordu. Biz evvel KumiZI tarafm bi.itiin 

yiik manevralar miinasebetile T rakyada kuvvetlerile ilerleyi§ini takib ettik. \=ok 
gec,;irdigim bir hafta i<;inde ya§ad1m, Za- geni§ bir cephe uzerinde asian piya"dele· 
ten bir Turk gencini askerlikten daha rimiz kendilerini gizliyerek, yere yatarak 
fazla alakadar eden, daha fazla heye - ilerliyorlar. Mavi taraf ta muntazam bir 
canlandJran ne olabilir ki,,. gerileme yap1yordu. 

6 agustos ak§aml, bana Trakyadaki 0 gi.in ak§ama dogru Kumm tara£ bi.i
biiyi.ik manevralan «Cumhuriyet» namma yiik bir taarruza ba~lad1. En heyecanh 
takib emri verildigi vakit i~imde bir se - vaziyetin, iki tarafm kar§Jla~acagl yerde 
vine belirdi. Ertesi sabah erkenden foto olacagm1 di.itiinerek M a vi tarafm bu
muhabir arkada~1mla birlikte ~ark De- lundugu Havza civanna githk. Sonra ala
miryollarmm kulustiir vagonlanndan bi- kadarlardan da ogrendik ki iki ordu bu
rine yerle§tik. Sirkeci lstasyonu bir~ok rada kar~1la§acale ve manevra da bir mey· 
generaller ve bi.iyi.ik ri.itbeli subaylarla dan muharebesinden sonra burada niha
dolu idi. Onlar da ayni trene bindiler. yet bulacaktJ. 

Babaeskide Burast geni~. bir vadidir; ortasmdan 
Babaeski, Babaeski olah bu kadar ka- bir dere gec;iyor ve nehrin bir tarafmda 

labahk gormemi§. Sokaklar hep zabit ve KumlZilar. diger tarafmda da l'vlaviler 
askerle dolu. ~ehirde yerli ve yabanc1 si· var. Biiyiik meydan muharebesi bu de
viller, askerlerin arasmda hirer benek gi- re civannda olacakh. 

bi kahyor. K1rm1zl taraf nehre amudi olarak iler· 
Kaymakam ve Belediye reisinin ta - Iiyordu. Derede lcar§tya g~ebilecek tek 

v~ss.utile yerli bir. Musevinin .evi.nde ken: kopru vard1. Hakem heyeti bu ki:ipriiniin 
dJrnJze yatacak b1r yer bulabJ!dJk. ErteM dii man tarafmdan tahrib ediimi, 
giin Genelkurrnay Ba~kan1 Mare,al F ev- old· rna karar vermi§ti. 
ti <;:akmak ve birc;ok kumandanlar, ge - B · ,. k 

II B b k' ld'l 0 h u vaztyete gore, 1rm1Z1 ordu muha-
nekr~ ebr ladaesSoJyke kgle d1 er. gecet ak.- rebeyi kazanmak ic,;in dereyi ge~mck mec-
re at a§ a 1. a ar an gec;en an , b . . , . . . , 

hl t b.l t s'klet lcamyon ve unyetmde Jdt. BJZ 1~m kolaymJ bulduk r.n 1 o omo 1, moo 1 , • d. . . d k O , 
askerin haddi hesab1 yok. Miitemadiyen ~y~ sevm1yor u · anda kend1 ken • 

· J d · J'k d 1 1 b' dJmize §Unlan konu§tuk: ge!;lyor ar, emu ve c,;e 1 a ga 1 1r ne- ~ 

hir gihi miitemadiyen ak1yorlar. ~n ~ag~urlar~a.n sonra H~vza dc-
T unc; yiizlii, ~elik yuriiyii,lii Meh - res1 had~ I, Kyukselm1 t1. f~~radan 

1
m san gek-

d •v. f rb T haJdekJ' heybeti ororii - !fernez I. ITmiZI tara Jc,;m yap! acak te me c1gm se e e • · d d b · 'd · b I k 
lecek §ey, 0 aagma soluna bakmadan gi- 1 ~· , ere ~ . Ir. ge~1 yen u rna t1. ~u 
diyor, terleri akarak gidiyor, ~ark! soy- gec;Jd yenm hlz onlar~a.n ~vvcl aramaga 
liyerek gidiyor. K1t' alar timdi manevra - koyulduk. V e ~tomobJh~tzle . dere bo -
daki mefruz cepheye gidiyor. Bundan yunu gezerek. m~ayet b1r gec;1d bulduk. 

I h I r·1 e de bo"yle gitmi§ Ve arhk emmd1k. K1rrniz1 ordu ancak evve sava§ cep e e n • b'l' d' B 
· y b d )' e bo"yle gi- buradan gec;e 1 1r 1. urada suyun derin-h. arm gene a§l ara ge ITS , ••.. "] "k o· I d b' 

decek, boyle gidecegiz, boyle gidecekler. Igmt 0 r;tti · IZ er en uaz yukan c,;1· 
Ertesi gun manevra ba§ladt. Biri ku- ktyordu. 

mm vt biri rna vi olmak iizere k1t' alar iki Rahatl~d1k. Bur~d~ .bekliyecek ''e 
grupa aynlmi§lardi. Biz de iki arkada§, ba§ka gec;1d olmad1g~ J~tn ordumuz b~: 
otomobilimizle her iki grupun cepheleri radan gec;:erken fotograf aiacak, gec,:I§l 
arasmda mekik dokurnaga ba§lad1k. rniikemmelc:_n. seyredecekti~. •v• . . 

Mavi taral taarruz ediyor Fakat hadlse pek tahmm ethgirniz gt-
M · K d 1 hakiki bir bi olrnad1. V ak1a bul undugumuz gec;id-av1 ve ITmlZI o u ar, d · 'k 'I )' k • 1 · 

barb vaziyeti almitlarru. Otomobilimizle en o Ish amette J er Jyen Jt a ar gc<;h-
harb sahasmdan gec,;erken mi!.kemmelen ler amma sonradan iigrendik ki as1l bi.i
gizlenen k1t' alan gi.ic;liikle s~ebiliyord~k: yiik kuvvetler de renin. ~erin yer.i~den o-

T elgraflarmuzda okudugunuz g1b~ muzlanna .~a~ar su u;mden, stla~lanm 
manevralar be~ gi.in siirdii ve evvela MaVI ba§lanm~ ~stunde tu~ar~k gec;mt~lerdi. 
taraf taarruz etti ve K1rm1z1 taraf, ustaca AskerlenmJZ, gazetectle.o ii1latml§lard1 . 
bir ~ekilme hareketi yaparak Mavi kuv· . Mehmedcik al?1g1 emri hie; yerine ge
vetleri yanmdan sard1. Ve manevranm tmnez olur mu ? .. I§te sular, boyle bog a • 
be~inci gi.inu Mavi tara& ta Edi~ne hu· zma kadar da yuks.~lse gene yiiriiyiip ge
dudlanna kadar siirerek biiyiik b1r rnu • ~er. Her zaman boyle olmu§tu; manev
vaffakiyet kazand1. Bu be§ giin benim i- rada da boyle oldu. 
c;in ve rnanevray1 gi:irenler ic,;in buyuk bir Kzrmuz tara/ galib 
heyecan kaynagi oldu. . . . Ak~am ba§ladJ. Gune§ kar§Iki tepele-

Mare§al F evzi <;akmak btl e. resm1ge- nn arkasmdan yava~ yava~ kayboldu. 
<;idden sonra k.umandanlara §oyle demi§· ~imdi biiti.in o sahayt temiz ve berrak bir 
, · · k1ztlhk kaplami§h. 

t1: l b' K «- Manevralara gelmedcn evve t· ltmiZl ordu ilerliyor. Dere r;;ok ge-
raz rahaisrzdrm. F akat (Ukcrlerimizde ve ride kaldt. Mavi taraf ta muntazam bir 
subaylarrm1zda giirdugiim heyecan, vazi- §ekilde geriliyor. Bu snada k1rm1z1 tara· 
fenin ciddiyeiini kavrayt§ ve §evkle t;all§- fm tank ve ZIThh otomobilleri dere bo • 
mak hasletleri beni de onlar kadar, sizler yuna geldiler. Kar§Jya gec;eceklerdi. Fa
kadar heyecanlandtrdt. H astalrgrmt unut• kat ki:ipru mefruz olarak tahrib edilmi • 
tum. Simdi ben de si::ler kadar, en gene ti. Onlar da dereden gcc;mek mecburiye
erlerimiz kadar heyecanlt ve zindeyim.>> Iinde idiler, ge~tiler. Onlan sevkedenler 

Bi.iyi.ik asker <;ok gi.izel ve hakh soyli.i- de biraz evvel dereyi yaya gec,:enlerin 
yordu. Turk asJ;;.ri her tiirlii mi.i~kiilatJ karde~leriydi. Nihayet hava karanrken 
yenerek ald1g1 emri mutlaka yerine getir- kiTmJZJ taraf kuvvetleri tamamen derenin 
megi bilen bir lwdret oldugunu bir kere obiir tarafma ge~mi§ bulunuyorlard1. Ha
daha ispat etti. kern heyeti, meydan muharebesinin ktr • 

lki taraf kuvvetlerinin kat§Jia§hgt ge- m1z1 tarafm lehine neticelendigini ilan 
ni§ manevra sahast hummah bir faaliyete etti. 
sahne oluyordu. Yi.izlerce karnyon }'11- ArtJk k1taat yerierine di:inmege ham· 
dmm si.iratile cepheye asker ta~1yor. lanJyorlardJ. Osti.iba~I c;amur i~inde, te • 
T anklar. mhh otomobiller kar§t kuvvet· miz almndan terleri aka;o bir nefere yal
Ier uzerine ilerl!yor. Uzaktan uzaga top la~hm: 
sesleri geliyor. Iki taraf tayyareleri, ta • - Nas1l yoruldun, degil mi hem~eri? 
rassudlar ve ke§ifler yaparak erkamhar- dedim. 
biyeleci."le rapor veriyorlard1• 0, biran tereddi.id etti ve giiltimsiiye-

Hakem heyeti, kar~1la~an iki taraf1n rek: 
sevkulcey§i vaziyetine ve sahanm 0 kts- - Hayn,dedi; Tiirk askeri yorul .. 
~mda.ki k~vvetlerin nisbetine gore netice- maz. 
y1 taym ed1yor ve ik.i taraftan birine ~ekil- Mahc;ub oldum. Dogru soyli.iyordu. 
me, digerine takib vazifesi veriyordu. Tiirk hangi harbde yoruldu ki manevra· 

Meydan muharebesi da yorulsun! 
Manevramn en heyecanh giinii son giin RV~TIJ SEZGiNOCLU 
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lspanyadaki dahili harb 

Asiler 1000 milis esirini 
kur§una dizdiler 

irun cephesinde kanh muharebeler oluyor; 
hiikumet iki gemiyi korsan gemisi ilan etti 

LBagtaraJt 1 tnct 8ahttede) 

Di.in sabah saat alhdan ona kadar !run 
etrafmda simdiye kadar gori.ilmemi§ §id
detli bir muharebe olmu§tur. 

ihtilalcilerin Burgostan hareket etmi§ 
olan tayyareleri .I 0 kilometro imtidadm· 
ca hi.ikumet kuvvetleri cephesini bombar
diDlan etmi§lerdir. F akat hiikumet kuvvet
leri Bilbaodan gelmi& olan 1 000 kadar 
milis kunetile takviye edilmi§ oldugun
dan, $iddetli bir mukavemet gostermi~ • 
ler ve sonra mukabil taarruza gec;erek ih
tilalcileri bi.iyiik zayiat vererek (fekilmege 
mecbur etmi§lerdir. 

Ogle vakti irun cephesinin her tarafm· 
da sukun yeniden teessi.is etmi§ bulunu
yordu. 

Asiler elindeki gemiler 
hakkmda karar 

Madrid 16 (A.A.) - M. Azana, 
bir kararname ne&rederek ihtilalcilerin 
elinde bulunan Espana ve Nalesco ismin
deki iki harb gemisini korsan gemisi ilan 
etmi~tir. 

Diin ciddi. bir farptfma olmaml~ 
Madrid 16 (A.A.) - Diin vaziyet, 

degi memi~ti. Ciddi hi~bir (farpi~ma ol -
mami§hr. Hiikumet kuvvetleri, Cordoba 
ve Granadaya dogru ilerlemektedirler. 

Asturies maden amelesi, Oviedoyu 
muhasara altmda bulundurmaktadir. 

ihtilalcilerin kuvvetleri, Avila yak1 -
nmda bir muvaffakiyet kazanmt~ olduk
lanm iddia etmektedirler. 

Madriddeki Kolombiya elfisi 
Va~ington 16 (A.A.) - Kolombiya 

hiikumeti, Amerika Hariciye Nezaretin
den Madriddeki Kolombiya el~isile 
konsolosunun Amerikan sefarethanesine 
iltica etmelerine miisaade olunma~•m ta· 
leb etmi~tir. Bunun iizerine Hariciye 
Nezareti, Madriddeki Amerikan sefaret· 
hanesine icab eden talimati vermi~tir. 

Kur~una dizilen milisler 
Liz bon 16 (A.A.) - Badajozdan 

donen siyasi mii~ahidler ~ehrin zaptmdan 
sonra 1 000 kadar milis efradmm ihtilal
ciler tarafmdan kur§una dizildigini soy
lemektedirler. Badajozun k1sa, fakat 
kanh muhasarasJ esnasmda iki tarafm 
ugrad1g1 zayiat hakkmda kat'! bir fikir 
edinmek c;ok zor oldugunu ve nihayet 
son iki gi.in i~inde ~ehrin sivil halkmdan 
1500 ki~inin azaldigJDJ tahmin etmekte -
dirler. 
flarbiye Nezaretinin tebligine gore 

Madrid 16 (A.A.) - Harbiye Ne
zaretinin bir tebligi, Grenade, Cordoba 
yakmmda E strandurede §iddetli muha -
rebeler cereyan etmekte oldugunu bildir· 
mektedir. Hiikumet kuvvetleri Grenada
dan ancak 15 kilometro mesafede bulun
maktadJrlar. Hiikumete sad1k diger kuv
vetler T reuel istikametinde ilerlemekte -
dirler. 

Luesca, Saragosse mmtakalarmda bu 
saatte muharebeler cereyan etmektedir. 

Hiikumet kuvvetleri La linea ve Ca
dix yakmlarmda bi.iyi.ik miktarda esir al
mi§Iardtr. 
Fransanm teklifine cevab verenler 

Paris 16 (A.A.) - Hariciye Ba • 
kanhg1 lspanya i~lerine mi.idahale edil -
memesi yolundaki F rans1z teklifine Por· 
tekiz. Bulgaristan. irlanda, Y unanistan 
re !sve~ten esas itibarile muvafakat ce -
vablan almi~tlr. 

lngiltere de muvafakat 
cevabt verdi 

Paris 16 (A.A.) - Sir Clerk, diin 
ogleden sonra M. Delbosa ispanya i§ -
lerine miidahale edilmemesi hakkmdaki 
F ranS!Z tekliflerinc !ngilterenin res11 
muvafakat etmi§ oldugunu bifdirmi§tir. 

lngilterenin vermi§ oldugu cevabda u· 
mumi bir itilaf akdinin !talyan, Alman, 
Sovyet ve Portekiz hiikumetlerinin i§ti -
raki §artile kabil oldugu beyan olunmak
tadtr. 

Paris siyasi mehafili, ingilterenin ka -
ranm memnuniyetle kar§Ilami§lardu. Bu 
mehafil, 1ngilterenin vermi§ oldugu ce -
rabm dogrudan dogruya Roma ve Ber 
line kar§J yapiimi§ bir hitab mahiyetindc 
oldugunu, ciinkii Moskova ve Lizbon hii
kumetlerini~- F rans1z tekliflerine daha ev· 
velce miisaid bir surette cevab vermi§ ol
duklanm beyan etmektedirler. 
Paris gazetelerinin miitalealar1 

Paris 16 (A.A.) - lspanya i§lerinde 
bitaraf kalmmasi hakkmdaki F rans1z pro· 
jesine lngilterenin iltihak ettigine dair o
lan tebligin ne§ri dolayisile Paris gazete· 
Jeri ltalya ile Almanyamn da bu hususla 
§imdiye kadar tahmin edildiginden daha 
miisaid cevablar vereceklerini iimid et • 
rnek tedirler. 

Journal gazetesinin Berlin muhabiri di• 
yor ki: 

«Alman cevab1 haz1rd1r ve miisbet -
tir .» 

Bununla beraber Matin gazetesine 
§Oyle deni)iyor: 

«Umumiyetle iyi haber alan mahfille
rc gore Alman hi.ikumeti §imdilik F rans•z 
notasma cevab vermemege karar ver • 
mi§tir.» 

En sag cenahm gazetesi olan <<Le 
Jour» italyan gazetelerinin ne§riyabm 
eie alarak diyor ki: 

<<F rans1z teklifleri eger iimid edilen 
ncticeyi istihsal edemezse bunun sebebi 
resmi tekliflerin edasile hiikumetimizin 
dogrudan dogruya mes'uliyetini i§in i~ine 
~okan baz1 ef'al ve icraatm mahiyeti a -
rasmdaki mi.ibayenettir.» 

lspanyaya gonderilecek 
miihimmat 

Morning Post gazetesine 12 agustos 
tarihile Briikselden bildirildigine gore 
Liegeden Anverste Lodewijik vapuruna 
yi.ikletilmek ii_zere sevkolunan miihimmat 
vapurun Brezilyaya gidecegi hakkmdaki 
teminata ragmen liman amelesi tarafm
dan vapura yiiklenmemi§tir. Amele va -
purun ispanya limanlanndan birine gi -
decegini iddia etmi§tir. 

Diger taraftan ispanyanm sag cenah 
ajanlarmm Anverse gelerek esliha ve mi.i
himmat mubayaa etmekte olduklan da 
haber almmi§tir. Bir habere gore bunlar 
19,000 mavzer, siinkii, 150 mitralyoz, 
500 obiis, birkac; milyon el bombasi, 
2500 rovolver ve 50 milyon mavzer 
fi~egi almi§IardJr. Bu miihimmat elyevm 
Anverste bulunmaktadir. Bunlardan 
Schmeisser tabancalan dakikada 500 · 
600 kw-§un atmakta oldugu i~in bilbassa 
sokak harbine yanyacagi soylenmekte -
dir. 

Liman amelesinin bunlan da gemiye 
yiiklemekten istinkaf edecekleri tahmin 
edilmektedir. Ayni zamanda Bel~ika hii
kumeti de ispanyaya silah ve miihimmat 
satmak ic;in izin vermediginden bunlarm 
nereye gonderilmekte oldugu hakkmda 
tetkikat yapacakhr. 

Diger taraftan fa~ist lehtan N a loon 
Beige gazetesinin yazd1gma gore Kata
lonya hi.ikumeti liderlerinden sosyalist 
meb'us Bolanos ile Barselon erkam -
harblerinden Sanjan da Bri.iksele gelerek 
esliha ve mi.ihimmat tedariki i§ile ugra§ · 
malctadirlar. 

General Franko yerli asher 
topluyormuf 

Madrid 16 (A.A.) Hi.ikumetin 
radyo ile ne~rettigine gore, General Fran
ko, Riffte yerli asker toplamaga ba§la • 
m1~ ise de birc;ok reisler itaatten istinkaf 
etmi~lerdir. 

Burgo.ta bir ihtilal komitesi 
huruldu 

Burgos 16 (A.A.) - Burgosta hii • 
kiimet aleyhine isyan etmi~ bi.itiin vilayet· 
ler iizerine hakim olmak i.izere bir ihtilal 
komitesi te~ekkiil etmi§ bulunmaktadir. 
Sekiz ki~iden miirekkep olan bu komitenin 
reisi General Cabanellastir. General Mo
la §imal ordulan ba§kumandam, General 
Franko cenub ordulan ba~kumandamdu 
ve her ikisi de bu komitede azad1r. 

Eski Burgos Valisi, Dahiliye Bakan • 
hgm1 yapmaktadu. Komitede bunlardan 
gayri aza olarak miralay Menlaner, mira
lay Moreno ve miralay Calderon vard1r. 
Komiteye merbut aynca Finans, Ziraat, 
fnhisarlar, N akliyat ve Matbuat i§lerine 
bakan komisyonlar da mevcuddur. 

fliikumetin bir hiicumu 
piiskiirtiilmii¥ 

Burgos 16 (A.A.) - Asiler karar
galu umumisinin bir tebligine gore, hiiku
met~ilerin kuvvetli bir kolu, Avilaya 30 
kilometre mesafede Hin Naval • Perala 
s1k1 bir hiicumda bulunmu~tur. SamldJ
gma gore, hiikumetc;ilerin hedefi, Madrid 
etrafmda yan daire te§kil eylemekte olan 
asilerin hatlannt yarmakt1. Hi.ikumetc;i -
lerin bu hiicumu, biiyiik zayiat verdiril
mek suretile piiskiirtiilmii~tiir. 

Madrid hiikumetinin bir tebligi 
Madrid 16 (A.A.) - Resm! gaze

tenin ne~rettigi bir emirname, hiikumet 

elinde bulunan ~ehirlerle asiler elinde 

bulunan ~ehirler arasmda yap1lacak ban
ka muamelelerinin kac;akc;Ihk telakki e· 
dilecegini bildirmektedir. 

Asiler sahillere torpil dokmii§ler 
Londra 16 (A.A.) - Majorka ada

smm merlc.ezi Las Palmastan Roytere 
bildirildigine gore, asiler, muhtemel bir 

hiikumet taarruzuna kar§J biitiin koylara 

torpil dokmii~lerdir. Y abanCI gemiler bu 

vaziyette11 habecdar cdilmi§tir. 

CUMHURIYET 

Berlin OlimpiyadlarJ 
diin merasimle kapand1 

[Ba~taratt 1 tncz saltttedeJ ci, Polonya ikinci ve ingiltere ii~i.inci.i ol-
dan kazamlmJ& olmasi ekseriyeti Alman mu~lard1 r. Ogleden sonra daha yiiksek 
olan halka t;Ilgmca bir sevin(f vermi§ti. maniah yan~larda gene Almanya birin-

Saat tam iic;te Hiller, Bulgar Krah ci, Holanda ikinci ve Portekiz iic;i.incii 
Boris, ecnebi sefirler ve daha bir c;ok yiik- gelmi~lerdir. 
sek ~ahsiyetler stada gelerek yerlerine F erdler itibarile birinci Almanya, 
gec;mi~lerdir. ikmci Romanya ve iic;iincii Macaris -

Bu esnada hava yava~ yava~ karan· tand1r. 
yordu. Havamn kararmasile birlikte Bii- Bizim binicilere gelince Berlin Olim
yiik stadm etrafma yerle~tirilmi~ olan piyadlan kendileri i~in gori.ilmemi§ bir 
binlerce projektor birdenbire yanarak talihsizlik vesilesi olmu§tur. En fazla ii
koca stadyomun iizerini nurdan ve 1~1ktan mid baglami§ ve kendisinden diinya birin
bir kubbe gibi kapladi. ciligini beklemi~ oldugumuz bir at1m1z 

-5imdi SOn mi.isabakaJann birinciJik - antrenmanJarda oJmi.i~ Ve diger bir ka~I 
lerini kazanan milletlerin milli mar~lan da yan§am1yacak kadar ag1r yaralanmi§ 
<;ahmyor, altm, gi.imii§ ve bronz madalya- olduklarlndan siivarilerimiz ikinci derece
lar dagitihyordu. <;alman milli mar§lann de ve noksan atlarla miisabakalara gir • 
ekserisinin Alman mar 1 olmas1 halki bi.is- mek mecburiyetinde kalmJ§lardi. 
bi.itiin co~turuyordu. Bando mar§I c;alar- Bittabi daha tecriibesiz ve k1ymet 
ken on binlerce ki§i de buna ag1zdan i§- itibarile a ag1 atlarla mi.isabakalara gi • 
lirak ediyordu. ren si.ivarilerimiz birincilik, ikincilik ve 

Nihayet umuml tasnifte birincilik alan i.ic;i.inciiliik gibi dereceler alamamJ§Iardir. 
madalyalar dagJttldi. Bununla beraber yiizba~1 Cevad, Ce-

Sira bayrak merasimine gelince her d G·· k S · p 1 k ·k· · d va ur an ve a1m o at an 1 mc1 e-
milleti temsil eden bir sporcu elinde bay- recede atlarla girdikleri mi.isabakalarda 
rakla ortaya geldi ve §eref tribiiniini.in o- bir c;ok milletleri gec;mege ve §ayam tak
niinde yer ald1. Her bayraga merasimle dir dereceler almaga muvaffak olmtJ§Iar
birer c;elenk takdd1. Ayni anda 10limpi - d Jr. 
yad oyunlarmm bittigini ilan eden top • Boks neticeleri 
Jar da atdmaga ba~land1. 

Top ve onu takiben ~an seslerinin or- Berlin 16 (Arkada§IrnJzdan. telefon· 
tahg1 bogdugu ugultu arasmda Olimpi - Ia) - Bir kar; giindenberi devam ede • 
yad bayragJ da yava~ yava§ indirildi. gelmekte olan boks madan neticelendi. 
Ve ate~i ta Yunanistamn Olempiya da • Tiiy siklette Arjantinli Kazandova, 
gmdan getirilen me§'ale de yava§ yava~ sinek siklette Alman Kayzer, horoz sik
si:indi.i. lette ltalyan Sergo, hafif s•klette Macar 

lndirilen bi.iyiik bayrak gene merasim· Harangi, yari orta siklette Finlandiyah 
Suvio, orta s1klette Frans1z Depo. yan 

le katlandi ve gotiiriildii. Aynca Olim -
· d k · · f d d AI ag1r s1klette F rans1z Mi~lo, ag1r 51klette p1ya omitesi tara m an a manya· d AI 01' · · 

b. b k h d. d"ld" e man Runge Jmpiyad §amp1yonu 
ya Ir ayra e lJe e 1 1. oldular. 

En sonra saat tam 10 da herkesin bir ' Amert'k • 1ng1"}1"z tl t' 
- d ·· 1 d"" · 01- · d 0 an a e 1zm ag1z an soy e 1g1 Imp•ya mar§I • .. k 

limpiyadlar ic;in yaptlan son tezahiir oldu. musaba as1 
Diyebilirim ki bu kapam§ merasimin - Berlin 16 (A.A.) - Amerikan Ye 

deki azamet, diinyanm hi~ bir yerinde ingiliz atletizm tak1mlan di.in Londrada 
goriilmemi§ muazzam bir hadisedir. Gay- White - City' de bir dostluk mac;• yap -
ri ihtiyar! benim bile gi:izlerim ya~ard1 . mi~Iardir. Amerika ~ampiyonlan, bu ma
Merasimi ifade edecek kelime bulam1yo· (fl iic;e kar§J 11 galibiyetle kazanmi§lar -
rum. y almz ~u kadanm soyliyeyim ki dir . 
Olimpiyadlarm muazzam a;:,:Jb§ mera - Bu mada bir (fok di.inya rokorile in-
simi bile bunun yanmda hic;ti. giltere rokoru tesis edilmi§tir. 

Ortahg1 tam manasile bir matemin kap· Amerikaldar, 4 X 800 metroluk bay-
ladigt staddan yava§ yava§ aynld1m. rak yari~mda 7 dakika 35 8;1 0 saniye-

AHMED tHSAN de yeni bir diinya rokoru kirmi§Iardir. 

Binicilerimi:z muvaffak 
olamaddar 

Berlin 16 (Hususi) - Bugi.in bini· 
cilik .. mi.isabakalarmm da sonu ahnm1~ -
t1r. Ogleden evvel ve ogleden sonra ya

J?.•lan , miisabakalann neticeleri §Udur. 
Ogleden evvel. nisbeten al~ak mania

larda yap1lan yan~larda Almanya birin-

Bostanc1da · bir adam 
Tren altmda kalarak can 

verdi 

Dun Bostanc1da bir adamm oliimile 
neticelenen feci bir tren kazas1 olmu§· 
tur. 

Kmmh Mehmed admda olan bu za -
valh saat 7.15 malannda Bostanc1da 
tren yolundan gec;erken Pendikten gel
mekte olan 41 numarab katar gori.inmii~. 
Mehmed kac;mak istemi§, fakat tellere 
takiidigmdan ka~amamt~. Neticede tre
nin altmda kalarak elleri ve ayaklan ke
silmi~ti:: Kendisini haslaneye kald1rmak 
iizere Uskiidar s1hhl imdad otomobili ge
linciye kadar da adamcagiZ oJmu§tur. 
· Yak' a yerine derhal nobetr;i Mi.idde
iumumi gelerek hadiseye el koymu~tur. 
Bu yiizden saatlerce bu hattaki trenler 
i~liyememi~tir. 

Snfyadaki Slav cografya 
kongresi 
[Ba§taratt 1 tnct saltljede) 

rihinde ve medeniyetinde mtihim rol
ler oymyabileceklerini soylemi~ ve §id
detlc alkl§lanml§tir. Bundan sonra kon
gre murahhaslan da soz almi§lar, on -
lar da ayni mealde nutuklar soylemi§ -
lerdir. 

Kongre cografya ve etnografya saye
sinde Slavlar arasmda bir vahdet te -
sisi gayesini giitttigiindcn siyasi meha -
filde alaka ile takib edilmektedir. Fa -
kat bunda nekadar muvaffak olunacagt 
ayn bir meseledir. <;tinkii birbirile 
hemhudud olan Slavlar arasmda r;ok 
biiyiik cograii ve ctnografi ihtilaflar 
mevcuddur. 

Bu ihtilaflarm kongre s1rasmda mey
dana <;Ikacagi ve birbirine z1d fikirlerin 
c;arpl§acagi tahmin ediliyor. 

Agustos niha rctine kadar siirccek o
lan bu kongre, Umumi Harbden sonra 
Sofyada toplanan ilk beynelmilcl Slav 
kongresidir. --·--·--
~ankhayda kadm polisler 
~ankhay 16 (A.A.) - Belediye, polis 

kuvvetlerine k1rk kadm polisin alm -
masma karar vermi~tir. 

!ngilizler, bu ma;:,:1, 7 dakika 41 4! 10 
saniyede bitirmi~lerdir. 

Ingilizler, 4 X 440 yardahk bayrak 
yan§ml 3 dakika I 0 6/ 10 saniyede biti
rerek yeni bir diinya rokoru tesis etmi§ -
lerdir. Amerikahlar, ikinci gelmi§lerdir. 

Tamamile muvaffak olmu§ olan bu 
spor bayrammda daha bir c;ok giizel o
yunlar yapilmJ~hr. 

•-• Doktor • Operator - ... 

FERiDUN ~EVKET EVRENSEL 
Haydarpa:,a Nnmune hastanesi ope
ratoru Beyoglu, lstiklal eaddesi No 

• 284 Karlman yanmda Tel. 44551 

S I H Hi QALSAMiN KREMi 
~, ; ., , 

GUlELL/6/N 
SIRRI 

Esmer, arl§m, kumral her tenc 
tevafuk eden giizellik kremleridir. 
SJhhi usullerle hazuland1gmdan 
cildi hesler ve bozmaz. «;il, leke. 
sivi1ce ve hurusukluklarJ karnilen 

~ 

giderir. 
4 §eki1de takdim edilir: 
1-Krem Balsam in yagh gece 

i~in pembe renkli 
2- Krem Balsamin yagsiZ gi.in· 

diiz i~in beyaz renkli 
3- Krem Balsamin acabadem 

geee i~in 
4- Krem Balsam in acahadem 

giindi.iz i~in 
Kibar mahfillerin takdir ile lrul

landlklarJ yegane slhhi kremlerdir. 
iNGiLiz KANZUK ECZANESi 

Beyoglu . istanbul 

C:ioz Hekimi 

Dr. SUKRO ERTAN 
Cagaloglt! Nuruosmaniye cad. No 
30 (Cagaloglu eczanesi yanmda) 

TeL 22566 
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Cumhuriyel 
Matbaa ve Cinkografhanesi 

Senelerdenberi temiz ve muntazam mesaisile tamlmtf ve bir 
muddet Matbaactltk ve Ne~riyat Turk Anonim $irketi tarafmdan 
idare edilmi~ olan 

CUMHURIYET 
Matbaa ve <;inkografhanesi 

faaliyetine devam etmektedir. 
En son aistem makinelerle miicehhez olan bu biiyiik mueaaese 

hernevi tab1 ve ktlife i~lerini nefaaet ve siiratle meydana getir · 
megi taahhud eder. 

Adres: Istanbul - Cumhuriyet Matbaast. Posta kutusu ~ 
istanbul: 246. T elefon: 24290 

Kapalt Zarf Usulile Eksiltnte ilant 

T unceli Naf1a Direktorliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i,: Dorduncii Umumi Miifetti,lik mmta· 

kast dahilinde takriben 102 kilometre uzunlugundaki Elaziz - Pliir 
yolunun tesviyei tiirabiye, smai imalat ve makadam fOsesi intaattdtr. 

Bu i,lerin tahmin edilen bedeli 500,000 liradu. 
2 - Bu i~e aid ,artnameler ve evrak ,unlardtr: 
A - EksHtme ,artnamesi, 
B - Mukavelename projesi, 
C - Baymdtrbk itleri genel f&rtnamesi, 
D - T esviyei tiirabiye, fO&e ve kargir intaata dair fenni tartname, 
E - Hususi ,artname, 
F - Silsilei fiat cetveli, 
G- Tat, kum, su grafigi. 
tstiyenler matbu Nafta itleri teraiti umumiyesi ve fenni tartna • 

meyi dairede tetkik ve miitalea ve diger f&rtnameleri ve evrak1 on 
iki bu~uk lira bedel mukabilinde Ankara Nafta Veki.leti $oseler 
ldaresinden ve Elazizde Tunceli Nafta Dairesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 24/8/936 tarihinde pazartesi giinii saat 15 te Ela· 
zizde TunceH Nafta Miidiirliigii binasmda yapllacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 23,750 lira muva.k • 

kat teminat vermesi ve bundan batka Ticaret Odas1 vesikasmf ve 
Nafta Vekaletinden istihsal edilmi~ yol ve teferriiah miiteahhidligi 
ehliyet vesikasm1 haiz olup gostermesi laztmdtr. 

6 - Teklif mektublart yukartda ii~iincii maddede yazth saat • 
ten bir saat evveline kadar Eli.zizde Tunceli Vilayeti Nafta Daire• 
sine getirerek Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilin • 
de verilecektir. Posta ile J'Onderileeek mektublarm nihayet iicriincii 
maddede yaz1l1 saate kadar gelmif olmas1 ve d1f zarfm miihur mu
mile iyice kapahlmtt olmast laz1mdtr. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. ( 4427) 

Sinirli ve cigerleri zay1f olanlar 
Bunalttcl sicaklarda rahat nefes almak ve sinirleri teskin etmek i~in 

AM Losyonunu 
Kullammz. 

Cigerleri temizler. <;am agacmm biitiin ~ifai tesirlerini haizdir. 
<;am losyonile banyo yapmtz, cilde giizellik verir. Kokulart izale 

eder. Asabi zafiyetleri ge~irir. Ferahhk ve ne~'e uyanchnr. 

!1if1esi 60 kuru,tur. BUyUk eczanelerde bulunur. 

Karacabay Belediyasindan: 
1 - Karacabey kasabastna 15 kilometre mesafede bulunan «Gole· 

cik» suyu getirilecektir. Bu suyun in,a ve tesis masrafmm ke• 
,if bedeli «77233» lira «98» kuru,tur. 

2 Plan, model ve harita vesair evrakm istinsah masarifi kendi
lerine aid olmak iizere istiyenlere gonderilir. 

3 Eksiltme 28/7/1936 tarihinden 28/8/1936 tarihine kadar 30 
giin devam edecektir. 

4 Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakbr. 
5 Muvakkat teminat miktart «5111 » lira «70» kuruttur. 
6 lsteklilerin Nafta Vekaletince elli bin liradan yukart itlerde 

miiteahhid olabileceklerini gosterir vesaik ibraz etmeleri 
,art hr. 

7 - Kapah zarf usulle yaptlacak teklifler 28/8/1936 cuma giinii 
saat on befe kadar Karacabey Belediye Enciimenine verihnif 
olacakttr. • { 4341) 

T iirkiye Cumhuriyeti 
Uyu$turucu Maddeler 
iNHiSARINDAN: 

Ellerinde 1936 veya daha eski seneler mahsulii bulunduran 
tuccarlar idaremizin deposu veya maliimab haricinde kahntf 
mevcudlarm1 bir beyanname ile idaremize bildirmek mecburi • 
yetindedirler. 

Bu beyannameleri almak i~in tiiccarm lstanbulda idarerni:z:e 
Anadoluda 1936, mahsulu i~in teselliim merkezi olarak Han 
ediler_ Ziraat Bankasi ,ube veya sandtklarma miiracaatleri Ia -
ztmdir. Beyannamelerin en ge~ 1 eyliil 1936 sah giinii ak,atn10a 
kadar doldurularak almdtklarJ yerlere iade edilmesi H.izumu 
teblii olunur. Aksi halde ileride verilecek kararlarda beyannli -
mey; ithal edilmiyen afyonlar hi!rbir tekilde nazart itibare ahn) 
m1yacakhr. (396 
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EKSiL TME iLANI 
SUMER BANK 
Umumi Mudiirliigiinden: 

1 - Gemlikte insa edilmekte olan Sun'i tpek fabrikamtza sa
hilden 3 kilometro ~esafede kaim lhcak auyunun kaptaj ve isa
lesi iti vahidi fiat eaasile eksiltmi;e ~Jkartlmtthr. ftin tahmin 
edilen bedeli 31.155,- liradtr. 

2 - Bu ite aid miinakasa evrak1 tunlardtr: 
A) Eksiltm~ tartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Umumi tartname 
D) Huauai, fenni tartname 
E) Silsilei fiat eetveli 
F) Projeler. 

latiyenler bu evrakt 1.60 lira bedel mukabilinde Ankarada 
Siimer Bank Muamelat ~ubeai Miidiirliigiinden ve Siimer Bank 
fstanbu] ~ubesinden satin alabilirler. 

3 - Ekailtme 25 agustoa 936aah siinii aaat 16 da Siimer Bank 
Istanbul ~ubesi Miidiirliigiindeki Komisyon huzurunda yap1la • 
cakttr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile olacakttr. 
5 - fateklilerin 2337 lira muvakkat teminat vermeleri Ia • 

zrmdtr. Bundan batka ekailtmiye girecekler ilan edilen mahi ~ 
yette bir iti muvaffakiyetle yapttklartnl tevaik ederek eksiltme 
giiniinden ii!r giin evveline kadar Bankaya miiracaatle beraber· 
lerinde 25 kurutluk pul getirmek suretile bir ehliyet veaikaat ala
caklar ve bunu teklif mektublartna leffedeceklerdir. 

6 - Teklif mektublart yukartda yazth giin ve aaatten bh· sa· 
at evveline kadar Siimer Bank Istanbul $ubeaine makbuz mu • 
kabilinde verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublartn niha
yet ihale aaatinden bir saat evveline kadar gelmit ve zarfm ka· 
nuni {oekilde kapahlmtf bulunmast tartbr. 

Kandtra Kaymakambgntdan: 
27/8/936 tarihine muaadif pertemb~ giinii saat on alttda Kandtra 

ll!resinde Elmahya 26077 lira 50 kurut bedeli ketifli 61 evin invaall 
kapah zarf usulile ekailtmiye ~tkanlmtthr. $artname ve ketif evra • 
kile buna miiteferri evrakt 160 tar kurut mukabilinde Kandtra Ia • 
kan Memurlugundan alabilirler. Muvakkat teminat 1956 liradtr. 

lstekliler Ticaret Odasma kayidli bulunmast ve bu gibi i,Ieri yap
lnif bulunduguna dair resmi vesaiki ibraz etmesi ve matbu niimu • 
neaine gore tam:im edecekleri beyannameyi doldurarak ihale gii -
nti.nden en az sekiz giin evvel ibraz ile fenni ehliyet vesikast almas1 
liztmdir. ( 4507) 

Her yerde 

Doktorlar tarafmdan 

tavsiye 

olunmaktadt~. 

ENO " 'rult Sail ••, 
''Sal de Fruit" 11 
"Meyva Tuau" k!ll · 
meler l lab rlka mar· 
k1t1 olar«k tescll 
tdll'l' l!tlf· ,, .. v 

CUMHURiYET 

Geyve Sarbayhg,.ndan: 
Geyve kasabastntn Belediye yapt ve yollar kanunu ve Baymdtrltk 

Bakanhitmn 17/3/936 giin ve 915/3209 sayth emirlerine baih Na
fia Meclisinin 29 aayth kararile taadik edilen farlname mucibince ha
Hhazir haritas1 yaptmlacakhr. HalihazJr haritalart yapacak miihen
disin ihtisas1 Bay1ndnhk Bakanhgtnca musaddak olmast ,artbr. ta • 
tekliler hektar iizerinden bir fiat teklif edeceklerdir. ftbu harita iti 
eksiltme ve ihale kanununa tevfikan 1 aiuatoa 936 tarihinden 1 ey• 
lui 936 tarihine kadar eksiltme miiddeti bir ay olup ihale kanunu 
mucibince 50 lira teminatl muvakkate ile beraber 936 senesi eylu • 
liin birinci aah giinii aaat 15 e kadar Geyve Belediye Enciimenine 
talibler miiracaat edehileceklerinden daha sonra miiracaat kabul 
edilmiyecektir. fatekli bulunanlar Belediyemizde mevcud tartname
leri bedelsiz istiyehilecekleri ilin olunur. ( 4374) 

I istanbul Harici Askeri Kttaab ilinlar• 
Atagida cinsi, miktan yaz1h iki kalem arpa ve ii~ kalem yulaf 

kapah zarfla miinakaaaya konulmuttur• $artnameleri Ankara ve 
Istanbul Levaztm Amirlikleri Sabnalma Komisyonunda ve Tekir-
dagtnda Askeri Satmalma Kotniayonunda hergiin goriilebilir. 

Eksiltmiye girecekler 2490 say1h kanunun 2 ve 3 iincii madde -
sindeki vesikalart birlikte bulundurnnya meeburdurlar. Kapah 
zarfla ihale saatinden bir aaat evvel Komisyon ba,kanhgtna ve -
rilecektir. «156» ( 4407) 
Cinsl Miktart Tea. ;yeri M. bedeli llk teminab lbale tarlht Giin ve aaat 

kilo Kr. San. Lira Kr. 

Arpa 240000 Tekirdai 5 00 900 00 17/8/936 pazarteai 15 
» 180000 Malkara 5 75 776 25 » » 16 

Yulaf 490000 T ekirdag 4 50 1653 75 18/8/936 aah 15 
)) 165000 » 4 so 556 85 lt » 15,30 
» 360000 Malkara 5 50 1485 00 lt » 16,30 

,.,. 
Demirkoy alayt i!rin 376,000 

kilo ekmeklik un kapah zarfla 
eksiltmiye konulmuttur. lhalesi 
aiustosun 19 uncu giinii saat on 
bette Vizede yapdacakttr. tatek· 
lileri teminat makbuzlarile vak • 
tinde Komi~yonda bulunmah • 
dtr. Unun beher kiloaunun tab
min fiatJ on dort kuru,tur. Ilk te
minah 2447 lira, tartname her· 
giin Vize Sattnalma Komiayo • 
nunda goriilebilir. «143» (436~) 

*** 
Bursa, Mudanya ve Bandtrma 

garnizonlan i~in 560,000 kilo ku-

1.ru ot n.tm ahnacakhr. Tahmin 
edilen bedeli 16,800 liradtr. $art
namesi Bursa SatJnalma Komis
yonundadtr. Eksiltme 24/8/936 
pazartesi giinii aaat 16 da Buna 

11'•-- Dr. lhsan Sami --.. 

Oksiiriik Surubu , 
6ksiiriik ve nefes darhgt, boji' • 

maca ve lazamlk oksiiriikleri ir;in 
pek tesirli ilacdl.I'. Her eczanede ve 
ecza depolannda bulunur. 

Askerl Sattnalma Komiayonun • 
da olacakt1r. Ekailtme kapah 
zarf uauliledir. Muvakkat temi -
nat 1260 liradtr. Teklif mektub
lart 24/8/936 pazartesi iUDU Ill· 
at 15 e kadar Sabnalma Komia • 
yonuna verilmif olaeaktlr. • «16b ( 4465) 

*** 
Edremid Gamizonu i~in 625 

ton arpa kapah zarf usulile aa
bn ahnacakhr. Tahm.in bedeli 
34375 liradtr. Birinci teminah 
2578 lira 15 kuru,tur. lhale 18/ 
8/936 aah giinii saat 11 de Ed • 
remidde Tiimen Sahnalma Ko -
misyonu binasmda yaptlacakhr. 
lsteklilerin ihaleden bir saat ev· 
vel teklif mektublarile miiraea • 
atleri. Evsaf ve tartnameaini gor
mek istiyenler i~in Komiayon 
hergiin a~tkttr. «155» (4406) 

~anakkale Jandarma Okullan Sahnalma Komisyonundan: 
Giinii Saati Nastl olaeagi !hale Erzak1n 

cinsi Kilo 
Tahmini Muvakkat 

. ~ . 
bedeli temmah giinlemeci 

L. K. L. K. 
£kmeklik uri 668133 93538 62 8015 40 .Z8/8/936 Cuma 15 Kapah zarfla 
Odun 1579684 15796 84 1184 76 » » 15 » :. 
Sade yagt 21517 19365 30 1452 23 » >1 15 » » 
St(tr eti 128661 24732 20 1929 92 » » 15 » » 
. 1 - ~anakkalede 1, 2, 3, 9, 10 say1h Jandarma okullarile J. Haatanesinin 1 eylul 936 giinleme· 

CJnden 937 nisan nihayctine kadar ihtiyaclart olan yukartda yazdi 4 kalem erzakm hizalarmda giis • 
t~rilen giinlemec giin ve sa~tlerde 9 saytlt Jandarma Okulu Orduevinde aalahiyettar Komiayonca ek· 
"lltmesi yaptlacaktir. 

2 - Teminat meklublart ihale giinii aaat 14 te kadar Komiayona teslim edilmit olacakbr. 
3 - $artnam61er c;anakkale Jandarma Sattnalma Komisyonunda parastz veriletektir. ( 4501) 

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

Elaziz Iskan Miidiirliigiinden: 
Y aptlacak Ke,fe gore Yiizde yerli 

Kazas1 Koyii ev adedi beher ~ifti Tutart hu~uiu 
~ift Lira Kuru~ L. K. Lira Kuruf 

Sivrice 20 805 2 16100 0(1 1250 50 
Palo Ho,mat 18 567 38 10212 84 765 96 
» Ntrht 15 " » 8510 70 638 30 
» Kapta~maz 28 » » 15886 64 1189 SO 

£Iaziz Merzek ova koyleri 13 585 86 7616 18 571 21 
1 - Jn,aat yerleri yukar1da da goaterildiji iizere bet yerde ceman 94 ~ift go~men evi in,aab ayrt 

'n1 kapah zarf uaulile ekailtmiye konmuttur. 
2 - Beber ~ift evin hedelile tutan yekunu ve yiizCie yedi hu~uiu hizalartnda sosterilmittir. 

3 - Bu i,e aid evrak tunlardtr: 
A - Ketif cetveli 
B- ~artname 
C - Reaim ve proje 
latiyenler bu evrakm auretlerini kanuni bedeli mukabilinde Elbiz lskan daireainden alabilirler. 

l 4 - Ekailtme 21/Vlll/936 tarihine rachyan cuma giinii saat 15 te Elaziz lakan dairesinde yapl • 
lcakt1r. . 

Pazarhkla Marsilya tipi kiremit 
satm altnacakttr 

Tekirdag iskan Direktorliigiindeni 
~orlu kuas1, Muradh ve ~erkeskoy nahiyeleri, Sartlar Ktrkke· 

penekli, Balhhoca koylerinde yaptlacak gor;men evleri ir;in 10 tem
muz 936 tarihinde miinakasaya konulan Marsilya tipi kiremitlerin 
tartnamesinde goriilen liizum iizerine baz1 deiitiklikler yapllmt' ol
dugundan bermucibi kanun miiteahhide ihalesi yapllamtyarak sa • 
bn ahnmalarJ yeniden miinakasaya konulmuttur. ' 

1 - Sahn ahnacak kiremitlerin adedi 627446 (alb yiiz yirmi ye· 
di bin dort yiiz ktrk altt) adeddir. 

2 - Beher kiremitin muhammen bedeli en yalun istaayonlarda 
teslim tartile 7 (yedi) kuruflur. 

3 - Birinci ve ikinci maddelere gore ahnacak kiremitlerin tutar1 
43921,22 (k1rk ii~ bin dokuz yiiz yirmi bir lira yirmi iki) kurustur. 
4- Yiizde yedi bu~uk hesabile muvakkat teminah (3294,l0) ii~ 

bin iki yiiz doksan dort lira on kuruttur. 
5 - Sartnamesini gormek istiyenler T ekirdagtnda Valikonait 

caddesinde 1akan Miidiirliiiiine miiracaat etmelidir!er. 
6- Miinakaaa 22/8/1936 tarihinde saat 9 da Tekirdag Valiko ~ 

naga cadde~inde pazarltk uaulile yapllacakhr. (359) 

. 
i$BANKA51 

0 \ - · \. ' 

de. S :-. Teklif mektublar1 dordiincu maddede y~Zih .~aatt~n bir aaat evvel ve nihayet mezkur saate ka· 
r £Iaztz takan Miidiirliigiine verilecektir. Posta tle gondertlecek mektublartn gene mezkur aaate kadar 

:~lltlit olmaa1 ve dtt zarftn miihiir mumile iyice kapahlmt~ olmaat M.zimdir. Postada olacak gecikmeler 
a'bu) edilmez. 

tt' 6• - Talib olanlartn ve daha fazla izahat almak istiyenlerin mezkur riin ve saatin hitamma kadar 
Bugiinkii K U M 8 A R A Yartn KASA 

Olur. a,;J.Z. fskan Dairesine miiracaat eylemelcri ilan olunur. · (4414} Obiirgiin BA KA 
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Grip, Nezle, Ba§, Di~ agnlarinin kat'i ilac1 Y dl Bir~ok ba,agnsl iiAclanndan azami 
r. tesir goremediginiz takdirde bir tane iKA alm1z. Aknlardao hemen kurtulursuoul• 

esiri kat'i pek yeoi miistabzard1r. 

ince ruhlu ve duygulu kibar kad1nlar bu 
~ok cazib ve p1rlanta (Brillant) 

as n T n c·la ar na 
baytllyorlar 

Beyaz ve K1rm•z• I 0 va 20 kuru,. Sadef 40 • 60 kurut 
Hasan Tuvalet ve Gliserin Sabunlari 

Kuru ve ~ok miikemmeldir. Bilhassa ~ocuklara ve yumutak cildli 
kadtnlara mahsustur. 12! - 20 - 30 kuruttur. 

Hasan Deposu: ISTANBUL, ANKARA, BEYOGLU 

Kapab zarf usulile eksiltme ilan1. 

Karacabey Merinos Y eti~tirme 
<;iftligi Miidiirliigiinden: 

1 - Merinos Yeti,tirme (;iftligi hayvanatlnm ihtiyacmdan bulunan 
«197,363» kilo yulaf, «202,270» kilo arpa, «72,000» kilo mi· 
air ve «80,363» kilo sisam kiisbesi kapah zarf usulile eksilt • 
miye konmu~tur. 

2 - Yulafm beher kilosuna «4» kuru,, arpanm beher kilosuna 
«4» kuru' «25» santim, mtsmn beher kilosuna «6» kuru, ve 
sisam kiisbesinin heber kilosuna «4» kuru' fiat tahmin edil
mi~tir. 

3 - Eksiltme 28/8/936 taribine musadif cuma giinii saat on be,te 
Harada miitetekkil Merinos Y eti,tirme (;iftligi Mubayaat 
Komil'yonunca Harada merkez binasmda yapilacakttr. 

4 - Muvakkat teminat olarak «1,802» lira ahnacakttr. 
tsteklilerin yevm ve vakti mezkiirda yukar1da sozii ge~~m Ko
misyona «2490» numarah kanunun tarifall dabilinde miiracaat 
eylemeleri illin olunur. (4519) 

Nordloit Seyahat 
H~NS WALTER 

Acentas1 
FEUSTEL 

Diinyan1n her taraf1na 

TREN-\' .. A.PUR-UCAK 
B i L E T L E R i 

Galata: R1hllm caddesi No. 45 Kefelihiiseyin han. Telefon: 44848 

Malatya I 0 uncu Daire Su 
isleri Miidiirlii!!iinden : 

' -27/8/936 tarhine rashyan pertembe giinii saat 15,30 da Malatya-
da 10 uncu Daire Su t,Ieri Miidiirliigii binasmda Artbrma, Eksiltme 
ve ihale ~omisyonunda «28700» lira k~if bedelli Siirgii suyu ka • 
nah amehyat ve intaab kapah zarf uaulile eksiltmiye konulmu,tur. 

Mukavele projesi, fenni tartname ve intaat projeleri Baymd1rhk 
itleri gene] ,artnamesi ve buna miiteferri diger evrak 144 kuru, mu· 
kabilinde Malatyada 10 uncu Daire Su ltleri Miidiirliigiinden veri
lecektir. 

Muvakkat temin!lt «2152» lira «50» kurustan ibarettir. 
lateklilerin teklif mektublartm ve 2490 sa;th kanunda yaz1h ve

sikalarla beraber Naf1a Vekaletinden ihale giiniinden en az sekiz 
giin evvel aldlklart yirmi bin lira derecesinde if yapbgm1 gosterir 
miiteahhidlik vesikasmt 27/8/936 perfembe giinii saat 14,30 a ka
dar 10 uncu Daire Su t,leri Artbrm~, Eksil~me ve !hale Komisyonu 
Reisligine vermeleri li.ztmdtr. ( 4511) 

__. 

istanbul Esnaf1na 
istanbul Ticaret ve 

Sanayi Odastndan: 
1 - Esnaf Cemiyetlerince aidat tahsiline memur edilen kimse -

lerin miiracaatlerinde kendilerinden Odaca tasdikli hiiviyet va • 
rakas1 sorulmas1 ve verdikleri paray1 gosterir makbuzun istenmesi, 
liizum gosterildigi halde hiiviyetini ispat etmiyen kimselere aidat 
vesair namlar altmda- para verilmemesi ve bu gibi vaziyetlerde 
derhal Oda Esnaf $ubesi Miidiirliigiine ve Cemiyet Reisligine ba
ber verilmesi esnafm menfaatleri icabJdJr. 

• 

2 - Alakah oldugu cemiyetin miihiirile mubasibinin ve tali • 
sildarm imzasm1 ta,Jyan makbuzu alarak birlik aidatlm verdigi 
balde heniiz ciizdanlarJ kendilerine gonderilmiyen esnaf derhal 
Cemiyet Reislerine ve herhangi bir miifkiil kar,ISmda kahnca da I 
Oda Esnaf ~ubesi Miidiirliigiine miiracaat etmelidirler. 

Elaziz iskan Miidiirliigiinden: 
1 - Go~mel!l~r i~in Eli.ziz Merkezinde 42 ~ift go~men evi in • 

taab kapah zarf usulile eksiltmiye konmu,tur. 
2 - Beber ~ift evin bedeli 1081 lira 30 kuruf olup 42 ~ift eviri 

mecmu bedeli 45414 lira 60 kuru,tan ibarettir. 
Muvakkat teminat 3406 lira 9 kuruttur. 
3 - Bu i~e aid evrak fUnlardtr: 
Ketif cetveli, 'artname, resim ve proje. 
lstiyenler bu evraklar1 kanuni bedeli mukabilinde Eli.ziz lskan 

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

bette Elaziz Jskan dairesinde yapdacaktu. 
5 - TekJjf mektublart dordiincii maddede yaz1h saatten bir sa• 

at evveline kadar Elaziz lskan Miidiirliigiine verilecektir. Posta ile 
gonderilecek mektublann gene mezkur saate kadar gelmif olmasl 
ve dJf zarfm miihiir mumile iyice kai'ahlmtt olmas1 liztmdir. 

6 - Talib olanlarm ve daha fazla izahat almak istiyenlerin mez· 
kur giin ve saatin hitamma kadar Elaziz lskan Dairesine miirac3at 
eylemeleri ilan olunur. (4475) 

Arazoz Al1nacak 
Kastamonu Belediye Reisliginden: 

Kastamonu Belediyesi i~in miicedded bir arazoz ahnacakttr. Ta • 
liblerin 31 agustos 936 giiniinde, mallarmm markasile fiatlarm1 ve 
evsafm1 gosterir izahath mektublarmm Belediyemizde bulunduruJ, 
mast ilan olunur. (4517)' 

1 - Eksiltmeye konulan it: Tunceli Vilayeti Ovac1k «Pliir» kaza· ' Krem Pertev'in faikiyetini si-

l~unceli Nafta Direktorliigiinden: l§te bu en ufak fark 

SAHiBi • 
I SESi 

atnda Hiikumet KOl\agi intaabdtr. 
Ketif bedeli 20600 lirad1r. 
2- Bu ife aid tartnameler ve evrak ~unlard1r: 
A - Eksiltme ,artnameai. 
B - Mukavele projesi. 

ze anlatabilir, ;;iinkii: Krem 
Pertev: herhangi bir tesadiifiin 
veya mahiyeti me;;hul bir ke§-
fin neticesi degildir. Krem 
Pertev <;ok <;ah§llmt§ ve <;ok 

C - Nafia itleri teraiti umumiyesi. 
D - Tesviyei tiirabiye, fOse ve ki.rgir intaata dair fenni tartname. 
E - Hususi tartname. 

tecriibelerden sonra kibar me
hafile takdim edilmi§ yegane 
Krem olup ba~hca fevaidi: 
cilddeki mesamatl yumu~ata • 
rak kapatrr. Bu suretle bu me-

Gelecek haftadan ba§hyarak dinliyeceginiz yeni plaklar 

F - Ketif cetveli, silailei fiat cetveli, metraj cetveli. 
G - Proje. 
H - Devlet Demiryollarl fenni tartn~eai. 
latiyenler bu tartnameleri ve evrak1 bir lira bedel mukabilinde 

Tunceli Nafta Miidiirliigiinden alabilirler. 

samatl harici tesirattan muha • 
Bayan SA FiVE Bahk~dar 

Dursun Kaptan 
Bestekar Sadettin 

faza ederek cildin piiriizlerini 
defeder. Cildi besler ve bu su· 3- Eksiltme 31/8/936 tarihinde pazarteai giinii saat 15 te Eli.. 

zizde Tunceli Nafta Miidiirliigii daireainde yaptlacaktlr, 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapdacaktu. 

retle genclik ve teraveti te -
min eder. 

Bay an FAHRiYE Anam olast omer 
~ak1r Emine 

5- Eksiltmeye girebilmek i~in iateklinin 1545 lira muvakkat te
minat vermeai, bundan batka ataiidaki veaikalart haiz olup goater· 
mesi lazJmdir. 

Naf1a Vekiletinden ite girebilmek i~in veaika alacakbr. 
6- Teklif mektublart yukartda 3 iincii maddede yaz1h saatten 1 

saat evveline kadar Tunceli Nafta Miidiirliigii dairesine getirilerek 

Cildde §effaf ve gayrikabili 
niifuz bir tabaka yapar ki, ya· 
zm s1cagm, kl§m sogugun tah· 
ribatma mani olur. 

Bu eserleri sahnelerimizde ya,atanlardan dinleyiniz. 

Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 
PC?sta ile gonderilecek mektublarm nihayet 3 iincii maddede yazlh Ar; karruna bir kahve ka§lgi almdlkta ---· s a t I I I k ---
saate kadar gelmit olmaat ve dtt zarfm miihiir mumu ile iyice kapa· K A B I Z L I G I D E F E D E R K 0 f k ve a r a z i 
ttlmtt olmaat li.zimdtr. Poatada olacak gecikmeler kabul edilmez. Yakac:akta Yeni mahallede Mii· 

(554)' h~~aroglu Selimio ko~kii ve (70) 
-----::=-------==-:-~-----------___:_::.~ donumdeo tazla arazisi satJhkbr. 

<;anta - Eldiven ve <;orab i~indekilere miirac:aat. 

sab,Jnda miitebassl.S ve 9lk Bayanlarm magazasJ R. FAT rAGV I L 
Istiklil c:addesi Hacopulo pasaji kar,lSlnda No. 283 Or. I ¥ 

En gii~ beteuenlert bile memnun ecter. 
Mutedll flatlar • MUkemmel cins 

r,~------------------~------------~ Edirne Vilayeti iskan 
Miidiriyetinden: 

_ Tekirdag iskeleainden Muradhya, nakil ve timendifere 
tahmU olunmak iizere 2100 metre mikabt kerestenin yirmi giin zar 
fmda nakletmek tartile nakliyah pazarhk suretile isteklisi miiteah
bidine ihale olunacakllr. 

Pazarhk ve yevmi ihale aguatosun on aekizine tesadiif eden sah 
giinu aaat on befledir. 

Beber metre M3 kereatenin sevk ve tahmil bedeli muhammeni 200 
kurut ve yiizde yedi bu~uk teminab 315 liradan ibarettir ve iskele 
reami hiikumete aiddir. lsteklilerin teminatlarile beraber o v.iin E • 
dirne lskan Miidirivetinde miitesekkiJ Komisyona miiracaatleri. 

(411) 

Gureba hastanesi sinir miitebassJsl 
Ankara caddesi No. 71 

Kolaylik'-$ikfik 
.. " He,. t•rden ••~•I kolayhi• ar~) 
1'" epor mtrtkhat B1y1nlar, onl1r 
lt;ln y1ptlm•• al1n bu eantGr ... kW~ 
lotler• glyer~k flklt§l ~~ hmln 11· 
"''' olur"ltr. Hututu lncelttf' VO 
cucfun tenuDbO"O dOzeltlro •• en 
ttdld horokotlordt bllo hl'lno~ 
klym11 

Flyetl : 7 11 z: llt•tdan ltfb•ren-: 
6 " 

Sa!!_• r•rl pal"tZ I 

J.~QW, 
ISTANBUL, Beroglu' 

TOnti meydtnl 12 No . lu . • 
Mtfuemtzt z.lynet edl,lr: Ye)'l' 

12 No.lu tarlftmlzi lsteylnlz. 

~ ....... ·.fl.r••""•"m~ll-da·b·D~,o~kt•••••'-.'11~ 
Y emeklerden birer saat sonra almlr· ~ 

sa HAZIMSIZLIGI, rnide ek§ili.k ve ~---~--~.....,~~~--!"'---
yanmalarJru giderir. Ag1zdaki tats1zllk Sahib ve Ba~mmwm"irt: Yunu8 Nadi 
ve kokuyu izale eder. HOROS markab umumi ne$riyatt idare eden Ya;:~ l§lerf 
ambalajma dikkat. 

Deposu: Mazon ve Botton ecza depo- Mildiiril: Hikmet Miinil 
su, Yenipostane arkas1 A~ir Ef. Sok. 
No. 47. Cumh.urtyet matbaasl 

istanbul Nafta Vila yeti 
Miidiirliigiinden: 

4/9/1936 tarih cuma giinii saat 15 te tstanbulda Vilayet Nafta Mii· 
diirliigii Eksiltme Komisyonu odasmda 623,94 lira ke,if bedelli Si,li 
(;ocuk hastanesi hala in,aatt a~tk eksiltme usulile eksiltmiye ko ~ 
nulmuttur. ~ 

Mukavele, eksiltme, nafta itleri umuml, hususi ve fenni ,artna • 
meleri, proje, ke,if hulasasile buna miiteferri diger evrak dairesiJt• 
de goriilecektir. Muvakkat teminat ( 47) liradtr. 

isteklilerin teklif mektublann1 ve en az (500) lirahk bu ite bert . .c 

zer i~ yaphgma dair Nafta Miidiirliigiinden almtt oldugu miiteah• 
hidlik ve Ticaret Odas1 vesikalarile 4/9/1936 cuma gii:g_ii saat t51 

te Vilayet Nafta Miidiirliigiine gelmeleri. ~ 

Emniyet Direktorliigiinden: . 
Siivari hayvanlart i~in az1 90,000, ~ogu 95,000 kilo yulaflli fl~J 

95,000 kilo, ~ogu 100,000 kilo yem otu ve azt 60,000, ~ogu 66,000 lf:J•i 
lo yatakhk ot kapah zarfla eksiltmeye konulmuttur. _ 

Eksiltme 28 agustos 936 cuma giinii saat 16 da Vili.yet muhasebe•l 
cilik dairesinde k•;rulu Komisyonda yapilacakbr. _ 1i t 

Muhammen fiat yulafm beher kilosu 5 kuruf, yemlik oturi be e. 
kilosu 2 kuru11 75 santim, yatakhk otu.n beher kilosu 2 kurut 20 5811 

tim, muvakkat teminat 674liradtr. tJ 
isteklilerin teklif mektublarm1 ayni giin saat 15 e liaaar Komis~o , 

Reisl~gine vermeleri ve !}eraiti ogrenmek i~in de Direktorliik }\<1u G~) 
aebeaine miiracaatleri. .(3 


