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dagtld1 
Kii~iik Kara Mehmed, Kral Mihalla kar~IIa~Inca Ticaret Odas1 kongre mu· 

onun bahasma armagan ettigi ugursuz rahhaslar1na bir ziyafet 
yiiziigii Krala iade etti 

---------------------
- Rahmetli baban, dedi, hakstzhk.

tan c;ok. tibinir bir adamdt. Cok haksiz
bklar gi:irdugii i~in de yiiregi kmktt. T a
ntdtgt mazlumlarm ahmt zalimlerden c;t· 
karmay1 du~iiniip dururdu. Ben kendisi
ni agtrba§h davranmaya zorladtm. Pa -
tavatstzhk etmesine meydan vermedim. 
,Simdi benim de sabnm tiikendi. Ciinkii 
fenaltklar aldt yiiriidii. Umdugum gibi 
babantn sana bir vasiyeti varsa onu ye
rine getirmek i~in benden bol bol yardtm 
gi:ireceksin. Fa kat atJlganhk yok. Benim
le konu~madan, benim fikrimi sormadan 
bir i~e giri~miyeceksin. 

Ve c;ocugu alnmdan i:iptii: 
- Haydi, git, hamlan. Budine gi

decegiz. Bakaltm T ann bize daha neler 
gi:isterecek? 

Budinden biiyiik bir kalabaltkla Ci
gerdelene gelen Kara Mehmed Pa§a o
raya yiiz, yiiz. elli kieyilik bir miifrezenin 
ba~mda doniiyordu. Saduazam - c;ok si
nirli ve ~ok elemli bulunmasma ragmen
bu donii~ii mazur gi:irecek kadar insaf 
gi:isterdi, talihsiz vez.ire hakaret yapma
dt: 

- Yiiziin ak olsun, dedi, giizel hiz -
mette bulundun. Dii~mam yenemedinse 
kusur sende degil. 

Ona bir de samur kiirk giydirdi, dai-
resini yeniba§tan diizerck Budinin mu
hafazasma, yakmdaki kalelerle palanga
larm korunmasma dikkat etmesini em -
retti ve giile giile veda edip aynldt. 

Gururu yaralanmakla beraber irade
si gene kuvvetli kalan Kara Mustafa 
Pata biran once Belgrada gitmek istiyor
du. Orada kt§lamak ve k1~ ic;inde yeni 
bir ordu kurup ilkbahann yiiz gosterme-
sile beraber dii§mana c;ullanarak intikam 
almak plamna bel baglamt§h. 

F akat i~lerin ardt arast kesilmiyordu. 
Biiyiik bozgunluktan siirii siirii mii§kiil
ler yiiz gostermi ti. Di.ieymamn vaziyetten 
istifadeye kalkt§mast ise goriilen, sezilen 
'e c;ekilen stkmtdan bir kat daha c;ogal
tJyordu. Onun Belgrada dogru yola c;tk
maya haztrlandtgt bir strada ortaya Us
turgon meselesi c;tkt.t. Miittefik ordu Ci
gerdeleni yakhktan sonra bu biiyiik ka
leye taarruz etmek temayiiliinii goster
mi~ti. Halbuki Usturgon Budape§tenin 
e§igi demekti. Dii§man o e~1g1 a§arsa 
giizcl Budin tehlikeye dii§ecekti. 

Bu sebeble Saduaz.am Belgrad yolcu
lugunu geri btraktt, Usturgonu miidafa
aya yarar tedbirler almaya koyuldu, Vi
yana bozgunlan ic;inden gene birkac; alay 
asker sec;ti, §Uradan buradan top tedarik 
etti, cepane buldu ve bunlan Usturgona 
yolladt, kendisi de yola c;tktJ. 

Kara Mehmed Pa§a onu ugurluyor
du, Erdel Krait Apafi Mihal de - o 
giine kadar burnu· kanamamJ~ alan or
dusile - ayni vaz.ifeyi yaptyordu. Kiic;iik 
Kara Mehmed, bin c;e~id rezaletler ve 
biiyiik bir bozgunun getirdigi ki.ime kiime 
kirler ic;inde boz.ulmasma ragmen - Bu
din oniinde cereyan eden ~u parlak ugur
lama torenine hayran hayran bakarken 
Kral Mihali gordi.i, hemen atmt siirerek 
onun yanma vard1, akranmdan birile 
gorii~iiyormu~ gibi davranarak basit bir 
selam verdi. 

- Sen, dedi, Deh Murad• tamr mt-
sm? 

Mihal. c;ocuk goriiniip te olgun bir ba
hadir gibi konu~an kiic;iik Sipahiyi im -
rene imrene uzun bir lahze siizdiikten 
sonra cevab verdi: 

- T anmm. Beni F aztl Ahmed Pa-
§a ile bulu~turan o idi. 

- Sen ona bir yiiziik 
le mi? 

- £vet, crocugum. 

vermi§sin, i:iy-

Kiic;iik Kara Mehmed, koynundan 
kutuyu c;tkardt, Krahn eline tutu§turdu: 

- AI, dedi, c;ok ugursuz armagan -
mt~. Deli Muradm, anamm, babamm, 
analtg1mm ba~m1 yedi. Bana da musi
bet getirmesini istemem! ... 

Ve Kral Mihalin hayretten bir kan~ 
ac;tlmt§ olan agzt kapanmadan atmt siir
dii, babahgmm alayma kan§tt. 

~~~ 

Sadtrazam Kara Mustafa Pa§anm 
Belgrad yolculugu da Viyanadan do -
nii§ kadar actkh oldu denilebilir. Gerc;i 
bu sefer kac;llmtyordu, tantanah bir a
layla ve her menzilde dinlenilerek gidi
liyordu. Lakin birbiri ardmca gelen ha
berler, adtm ba~ma tesadiif olunan man
zaralar o inhizamm, o Viyana bozgunu
nun elemini, actsmt tazeletecek mahiyet
teydi. 

Ugursuz ve tatstz haberlerin ba~mda 
Usturgonun di.i~man tarafmdan sanlt§l 
vardt. Miittefikler, hic;bir taraftan mii
manaat gormeden T unaya koprii kur -
mu§lar ve biiyiik suyu - Kalenberge ge
lirken oldugu gibi - kollannt sal!tya sal
itya gec;mi~lerdi. Kalenin ic;inde ve dl~m
da hayli asker bulunmasma ragmen ne
tice pek iyi goriinmiiyordu. Soma Leh 
Krait Jan Sobyeski, oniine gelen palan
galan ate~e vererek, miisliiman ktzlanm 
esir ederek memleketine doniiyordu ve 
ardmda c;ok kanh bir iz btraktyordu. 

Belgradda kt~ltyacak olan Y enic;eri -
lerle Sipahilerin ve Sadaazam tak.mt -
ntn hali de berbaddt. Daha Viyana on
lerinde bulunulurken yiiz gosteren di
zanteri tam salgtn halini aldtgmdan gun 
ba~ma birc;ok oliim vukua geliyordu. as
kerin ne§'esi sarsthyordu (I}. Padi~ah
tan da kalbe ferah verecek haberler gel
miyordu. 

Sadtrazam i~te bu stkmttlar ic;inde Bel
grada dogru menzil ahrken Usturgonun 
dii~ti.igii haberi geldi. Bu. Dimyata pi -
rince giderken evdeki bulgurdan olmak 
meselini biitiin adtgile canlandtran bir 
hadise idi. Avusturya payitahtm1 ele ge
c;irmek ic;in uzun aylar didinip te hiisrana 
ugradtktan soma iistelik Usturgon gibi 
onemli bir kaleyi di.i mana kapttran Sa
dJrazam, yeniba~tan sersemlemi~ti. Pa
di~aha bu agtr vaklay1 nastl hazmetti
recegini dii§iinerek uykusuz kahyordu. 
Bununla beraber sert ve hoyrat bir vezir 
oldugunu bu vaziyette de gostermekten 
geri kalmadt, Usturgon muhafazasma 
memur iken kaleyi dii~mana teslim ede
rek Budine gelrni~ alan Bekir ve Asian 
Mehmed Pa&alarla Zagarct, Samsuncu, 
Zenberekc;iba~tlan bir emirle Kara Meh
med Pa~aya bogdurttu. 

rArka~ varl 

0 l Ca bee a orduda l<; agnst olmakla 
Tuna kenarlarmda. sokaklarda, yol \izer
lerlnde, ordu yerlerinde olenlerin say18ml 
ancak Allah billrdb 
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Giizel San'atlar Birligi Resim Sergisi 

Sergiden bazt tablolar 
Diin saat on altJda Galatasaray lise - Sergide yiiz yiri yedi tane eser te§hir 

sin de Gi.izel San' atlar Birligi resim §ube- edilmektedir. 
sinin yirminci sergisi ar;tlmt§ttr. 

Ac;tlma merasiminde Ti.irk ve ecnebi 
r~samlar, muharrirler, gazeteciler haztr 
bulunmu~lardtr. 

Bunlar arasmda ibrahim <;alh, Saa -
det, Nazmi Ziya, Sumer Ayetullah, 
Halid Duralm eserleri sergide bulunan
larm takdirini kazanrnt§bT. Sergi bugi.in -
den itibaren halh a~tlacakttr. 

verdi 
;leh_Wnizde toplanmakta oldugunu 

di.inkii niishamtzda yazd1gtmtz tiitiin kon
gresi di.in son toplantistm yapmt§ ve da -
gtlmt~hr. Diinkii toplantt iki celse halinde 
ve gene ic; Ticareti Umum Miidiirii 
Mi.imtazm ba~kanltgt altmda olmu§tur. 
ictimada ekiciden tiitiin alma kanununun 
e~elki giinkii toplantidan kalan miitebaki 
maddeleri iizerinde miizakerat cereyan 
etmi~ ve kanunun biitiin maddelerinin tet
kiki tamamlanml§hr. 

ikinci toplanttda hamlanan projeler 
imza edilmi§tir. Y aptian toplanttlarda 
vanlan netice hakkmda aldtglmtz malu -
mata gore ekiciden tiitiin alma hakkmdaki 
kanun etrafmda memleketin her tarafm
dan O"len murahhaslar lehte SOZ SOylerni~
ler ve mesela yalmz £ge mmtakasma bu 
kanun sayesinde miistahsil lehine iic; mil
yon liraltk fazla doviz. girdigini gozoniine 
koymu~lardtr. Kanunun tatbikatmda te -
sadiif edilen baz1 aksakhklarm kanunun 
birinci, ikinci ve iic;iinci.i maddelerinden 
c;tkan suitefehhiimlerden ileri geldigi ne -
ticesine vanlml§hr. Bu ii<; maddedeki hii
kiimlerin tavzih ve tasrihi ic;in bir izahna
me projesi haztrlanmt~hr. Kanunun bir -
kac; noktasmda iz.ah kabilinden yaptlan 
birkac; degi~iklikten ba§ka bir degi§iklik 
yaptlmam•~ttr. Kongre namma bu kanun
dan dolayt hiikumete te~ekkiire de karar 
verilmistir. 

!c; Ticaret Umum Miidiiri.i Miimtaz 
bu projeleri ikttsad Vekaletine gotiirecek
tir. 

Kongrenin dagtlmasJ miinasebetile Ti
caret Odasi bu kongre ir;in ~ehrimize ge
len murahhaslar ~erefine diin T arabyada 
T okathyan otelinde bir ziyafet vermi§tir. 
Ziyafette fnhisarlar idaresi ve Ticaret 
Odast erkam da haZJT bulunmu~lard1r. 

SEHIR ISLER/ 

Mezuniyet verildi 
Belediye makine ve sanayi §Ubesi me

murlarmdan Refet ve F ethiye i~tbn ~1 
c;ektirilrnemi§ olup hirer ay mezuniyet 
verildigi Belediye makine dairesinden bil
dirilmi~tir. 

Sigorta §irketlerinin bir 
kadir§inashgl 

Ge<;enlerde, tepeba§mda Kallavi so -
kagmdaki yangmda kazaen olen ifaiye 
cavu~u ~iikri.iniin ailesine Belediyece 800, 
i<; Bakanhgmca da 200 lira verilmi§ti. 
Aynca Milli Rasiirans ~igorta §irketi de 
bu vazife kurbanma diger §irketlerle 
rnii§tereken 1,500 lirahk bir yard1m tah
~is ettigini dun Belediyeye bildirmi~tir. 

.$ehir ve itfaiye ailesi namma Belediye 
Reisi Muhiddin Ostiindag, Milll Rasii -
rans direktorii Refi Bayara bir mektub 
gondererek bu <;ok yerinde kadir§inashga 
te~ekki.ir etmistir. 

GOMROKLERDE 

Giimriik kumusyoncularmm 
imtiham yapthyor 

Tiirkiyenin her tarafmda oldugu gibi 
di.in i stanbul giimriiklerinde de kumus -
yonculuk imtiham yaptlmt§hr. Sirkeci 
ithalat giimriigiinde yap1lan bu imtihana 
kumusyoncu, maiyet memuru, miistah -
dem veya §irket miimessili olmak ic;in 40 
ki~i girmi~tir. 

CEMIYETLERDE 

Darii§§afakahlar cemiyetinin 
toplanhsi 

Dari.i§~afaka lisesinden yeti§enler ce -
miyeti Erninonii Halkevi konferans salo
nunda diin fevkalade bir toplant1 yap -
mJ§lardtr. T oplanttda bazt sebeblerden 
dolayt istifa eden idare heyeti azasmdan 
be~ ki§inin vaziyeti ile cemiyet nizamna -
mesine aykm hareket eden iki azamn ce
miyetten kayidlerinin silinmesi i~i gorii -
~iilmii~ ve neticede be§ azanm ist[falan 
kabul edilmemi§tir. Cemiyet nizamname
sine aykm hareket eden iki azanm da ce
miyetten kayidlerinin silinmesi heyeti u
mumiyece kararla§tmlmt§hr. ---···-1zmir panaytrma Yunaniatan 

da gelecek 
lzmir (Hususi} - Dost ve kom§U 

Y unanistan da hmir panaymna i~tirak 
edecektir. 1zmir konsolosu bu maksadla 
belediye reisini ziyaret etmi§ ve beraber
ce panaytra giderek Yunan paviyonunun 
yerini tesbit eylemi~lerdir. 

Ylld•r•m bir koyliiyii oldiirdii 
hmir (Hususi) -- T orbah civanna 

yagan yagmur ve §iddetli ftrnna arasm
da bir de y1ldmm dii~mii~ ve Karahalil 
ogullanndan Mehmed oglu Mustafaya 

' is abet ederek z.avalltyt oldiirmii§tur. 

[ Muhiddin Ustiindagm beyanatJ 

Kuk gjin kirk .gece §en· 
likleri hugiiri 'ha§hyor 

ispanyadaki dahili barb 
ve devletlet 

lr spanyada bi.iyiik dahili harbin ~tkt~ D on be~ gi.in oluyor. Harbin ne §idde· 
ti, ne de netice ihtimalleri degi§medi. 

Programda giizel san'atlara, spora, Balkan 
festivallerine ayr1 haftalar tahsis edilmi~tir 

Hangi tarafm kazanacagt, yahud ~arpl ' 
§an kl!Wetler arasmdaki nisbi rniisavattan 
dolayt harbin uzun miiddet si.irecegi ya· 
hud ~abuk bi tecegi hal a belli degildir. 

Rusyadaki bol§evik inktlabile Fran sa 
ihtilali Kebiri mi.istesna olarak tarihte bu 

,Sehrimizde yaptlacak alan (lstanbul
da ktrk giin ktrk gece §enlikleri} bugun
den itibaren ba~lamaktadtr. 

Senliklere evvelce Moda deniz yan~
larile ba~lanmast mukarrerken programda 
kiic;i.ik bir degi§iklik yap1lmt§ ve bu yan§· 
lar 9 agustos pazar gi.ini.ine almmt§hr. 

(K1rk gun ktrk gece §enlikleri) nin bi
rici haftasmtn ilk giini.ine bugiin saat 14 te 
Velefendi c;aymnda biiyiik at yan§larile 
baslanacakttr. 

Bu miinasebetle tertib h_~yeti reisi 1s -
tanbul Valisi Muh)ddin Ustiindag diin 
gazetecilerle gorii~erek §enliklerin gayesi 
ve programt hakkmda ~u izahatt venni§• 
tir: 
«- T urizm cereyammn harb sonun

danberi kazand1g1 ehemmiyet malumdur. 
Milletleri birbirine daha yakmdan tamt
mak bilhassa hars ve giizel san' atlar saha
smda viicude getirdikleri eserieri yekdi -
gerine gostererek giindelik temas ve reka
betlerin iistiinde fikri bir bag kurmak mak 
sadmt giiden bu cereyana son on be§ sene 
zarfmda yeni bir saikm ilave edildigini 
gori.iyoruz. Hakikaten ikhsadi muvazene
lerini diizeltmek, vatanda~larm i§ sahala
nm geni§leterek refahlanm arttrmak isti
yen biitiin milletler ba§vurduklan muhte
lif ~arder arasmda turizm hareketine a
deta dort elle sanlmt§lar, memlebitlerinin 
giizelliklerini, tarihi zenginliklerini istis -
mara ba~lamt§lardtr. Bu suretle turizm de 
bir medeniyet davast olmu~. milletler bu 
sahada birbirlerile boy ol~<ii§mege klk•§· 
mt~lardtr. 

Bir iistiinliik devresi olan Atati.irk dev
rinde biz de bu harekete uyrnaktan geri ka
lamazdtk. Bu dii~i.incenin tasiriledir ki, 
Istanbul Belediyesi bundan 7 sene evvel 
bir «T urizm ~ubesi» viicude getirmi§, bu 
suretle turizm hareketine filen bir yer ve
ren ilk resmi te~ekki.il olmu~tur. 

istanbul tarihi zenginlik ba1nmmdan 
ktymeti olc;iilemiyecek eserlerle doludur. 
Bu topraklarda birkac; medeniyet birbiri
ni takib etmi~. eserlerini btrakmt§hr. Abi
delerinin ha~meti istanbulun simasma !i
linmez c;izgiler c;izmi§tir. l§te biz biitiin bn 
tabii varhklara dayanarak bu gi.izel ~ehri 
bir T uristik merkez yapmaga c;ah~tyor ve 
her sene biraz daha artan c;ah§mamtZla 
bunda muvaffak olacagJmiZI soyJuyoruz. 

Bence bugi.inkii hareketimizin biitiin 
ktymet ve ehemmiyeti boyle bir davamn 
geni~ bir mikyasJ iizerinde ortaya attlmt§ 
bulunmasmdan ve bunun etrafmda c;a -
h§tlmaga ba~lanmt& olmasmdan ibarettir. 

Seyyah getirtmek i,i 
Seyyah celbinde ilk seneler ic;in fazla 

hayallere kaptlmamahdtr. Y abanct ziya· 
reh;i bilhassa eglenmek ve dinlenmek 
maksadile gelenler gii<;liikle memnun edi
lir. Buna muvaffak olmak ic;in senelerce 
si.iren bir haztrltk ve imtihan devresi gec;ir
mek laztmchr. 

Bunun ic;indir ki «istanbul Ti.irkiyenin 
ve Y akm~arkm yazltgtdtr.» parolasile i~e 
ba~ltyoruz. ilk hedefimiz <<i~ turizm» dir. 
icr mernleketimizden gelecek vatanda§l 
memnun etmek kabiliyetini kazanmadan 
yabanctyt kolay kolay memnun edemeyiz. 
Bu yolu takib ederek kusurlanm121 ortiip 
eksiklerimizi tamamltyacagtz. Y ollanrntz, 
bahc;elerimiz, parklanmtz, otellerimiz, 
miinakale vasttalanmtz bizleri memnun 
etmezse yabanctyl nas1l mernnun edebi -
lir? .. Noksanlanmtzm ikmali, ancak bii
tiin vatanrna~lanmiZin bu hareketi benim
semesi ve bunun etrafmda elbirligi yap -
masile kaimdir. Biitiin vatanda§lann bu 
bi.iyiik i~te rolleri varrur. Her~eyden ev· 
vel istanbul hem§erisine yeni bir gec;im 
yolu bulmak gayesini kovahyan bu hare· 
kette biitiin vatanda~larm yardtmma maz
har olacagtmtzdan eminim. 

Ancak bu sayededir ki §ehrimize her 
sene biraz daha c;ekidi.izen verip biraz da
ha siisler, misafirlerimizi biraz daha agtr· 
!Jyabiliriz. 

Dt~andan seyyah getirme i§inde ilk 
hedefimiz yakm~ark rnemleketleri; bil -
hassa Balkan rnemleketleri ve nihayet 
<;ekoslovakyadtr. Tuna yolu yava§ yava§ 
giizel bir seyahat yolu halini ahyor. Y a
zm uzun miiddet §imendifer seyahati ya· 
pJlamlyor, biz de bunlan di.i§iinerek pro
pagandamlZI bu memleketlerde teksif e
diyoruz. 

Sehrimizde son zamanlarda rneydana 
c;tkanlan eski eserlerden ve Ayasofyanm 
miize halini alarak mozaiklarm meydana 
~tkanlmasmdan da biitiin diinya seyyah
lan i~in iimide dli§mekte bir hata tasav
vur edilemez. 

Bu seneki program 
Bu seMki programumzda gi.izel ~an • 

----

Vali ve Belediye Reisi Muhid(lin Ustiinda{J 

atlara, spora, eglencelere ve Balkan fes
tivallerine ayn ayn hl!-ftalar tahsis edil -
mi~tir. 

Olimpiyadlar haftarniZin zenginligine 
mani oldu. Maamafih bu haftanm han
cinde olarak agustosun yirmisinde bir de 
(Bogazic;ini yiizerek gec;me} mi.isabakast 
tertib ediyoruz. Belediye bunun ic;in bir 
kupa koyuyor. Bu miisabakanm beynel -
mile! bir mahiyet almasma <;al!§acaibz. 

Tiyatro festivali haftasmda Tiirk ti -
yatrosunun biitiin tekamiil seyrini gorece
giz. En ktymetli artistlerimiz bu festivale 
i§tirak cdeceklerdir. 

T aksimde acacagtmJz fotograf sergisi -
nin iyi bir te§ebbiis oldugunda eminiz:. 
Vatammtzm en giizel par<;alanm nefis 
fotograflar halinde burada gorecegiz. 

Bunun haricinde olarak (hah sergisi) 
ni, Ciizel San' atlar Akademisinde a~tla
cak ve yanm as1rhk Tiirk resim ve hey • 
keltra~hgmm biitiin eserlerini tophyacak 
ofan sergiyi de nihayet gene Taksimde 
a~tlacak alan (karikatiir ve mizah sergi
si) ni zikretmeliyim. 

kadar vah~iyane ve kanh biiyiik bir dahili 
harbin vuku buldugu goriilmii§ bir§ey de· 
gildir. Bu halin tam yiiz sene evvelki 
Karlist isyam ve diger hareketler gibi ha· 
nedan rekabetlerinden ve memleketin i• 
dare ve ikttsadiyatma hakim ~u veya bu 
ziimrcnin birbirini <;ekememesinden ne§et 
etmeyip belki stmf ve ic;timai miinaferet 
ve ztddiyetin sQ!l dereceyi bulmasmdan 
ileri geliyor. 

Biiti.in i~~iler ve fakir koyliiler ve bun· 
lara mensub mi.idafaa hizmeti mensublaTl 
hiikumet tarafmdadtr. Bi.itiin zabitam Z;J.' 
degan~n bulunan ordunun biiyi.ik ktsrnl 
ile zadegan stmft, demiryollann ve biiyiik 
sanayiin yiiksek memurlan ve sermaye sa• 
hibleri, kilise, hal ve vakti yerinde olan 
koyliiler de ihtilali c;tkaran milliyetperver· 
ler tarafmda bulunuyorlar. Zaten hiikii· 
metin yalmz adt vardn. . . I 

Muvakkat bir hiikumet kuran astlenn 
de icra ve idare te~kilatt askeri komitele• 
rin elindedir. iki tarafta da ortada otori• 
te sahibi hiikumet te~kilatt bulunmama • 
smdan iki tarafm komiteleri birbirinin mii• 
essesattm temelinden tahrib ediyorlar. 
iki taraf ta esir almtyorlar. Milliyetper -
verier ele dii~en komiinistleri derhal yok 
ediyorlar. Korniinistlerin komiteleri de 
milliyetperverlerden esir dii§enleri derhal 
oldiiriiyorlar. Biiti.in ispanya tam manasi
le biiyiik bir salhaneye donmii§tiir. 

ispanyada stmflar arasmdaki bu kanh 
sava~m ehemmiyeti yalmz bu bi.iyiik mem· 
leketin dahili i~i olmakla kalmaytp biiti.in 
Avrupay1 alakadar eden siyasl bir mesele 
halini de ald1. Sava§ yalmz lspanyada • 
ki birbirine dii§man smtflar arasmda de• 
gil, ayni zamanda biitiin Avrupadaki st• 
mflara dahj §amil oldu. Komiinistlerin ve 
sosyalistlerin nafiz bulunduklan memle • 
ketlerde ispanyadaki kgmiinistlere ve sos• 
yalistlere manen ve maddeten yardtm e• 
dilmektedir. Fa§istlerin hakim bulundu • 
gu yerlerden de ktyamCJ!ara hususi muza· 
beret ve yardtm yaptldtgt anla tltyor. 

Fa kat bu muzaheret ve yard1mlara res• 
miyet rengi ve ~ekli verilmesinden son de· 
recede ic;.tinab ediliyor. Mesela Fransa• 
daki sosyalistlerle komiinistlerin niifuzu 
altmda bulunan hiikumet, ispanyadaki 
mev,ud hiikumetin me§ru bulunmastna 

Aynca bir de itfaiye giinii tertib ettik. 
22 agustos cumartesi gi.inii saat 15 te 
Taksim stadmda; Y enic;eri devrinden iti
baren itfaiye te~kilattmtztn biitiin ornek
leri gori.ilecek ve bugiinkii yangm sondiir
me vasttalanmn tckemmiil derecesi tecrii -
belerle anlattlacakttr. ragmen herhangi suretle silah ve miihim "' 

bu mat vermekten c;ekiniyor. Ci.inkii Fran • 
samn yardtrnt derhal italyamn ve arka "' 
smdan Almanyamn a<;Jk ve resmi bir su• 

istanbul vatanda~lan itfaiyemizin 
tezahiiriine davetlidirler. 

Balkan festivali 
Kom~u Balkan milletleri daha geni§ rette jspanyol ihtilalcilerine yardtm etme· 

ekiplerle bu seneki festivallere i~tirak e • lerine sebeb olacakttr. N eticede F rans1t 
deceklerdir. Bizim heyet te Konservatu· ve Italyan niifuzu, yalmz ispanya topra· 
ar mi.idiriyeti tarafmdan haZJTlamyor. ibnda degil, haricde de <;arpJ§acakttr. 

Cori.iyorsunuz ki programtmtz c;ok ge- Fransa Ba~vekili M. Blum ispany.J 
ni~ ve ~i.imulliidiir. Sozlerimi bitirirken bu hukumetine F ransa taraftpdan silah veri!• 
i§le bir maddl menfaat beklemeden fera- digini defaatle parlamentoda kat'i olarak 
gatkarane c;alt~an muhterem arkada~lan- tekzib etti. F ranstz Hariciye Nazm M· 
rna te~ekkur etmegi bir bore bilirim.» Delbos son beyanatmda Fransanm ispan• 

MOT EF ERR/ K yada c;arpt§an kuvvetlere kar~t kat'i bir 
bitarafltk takib edecegini soyledi. Lakin 

T elefon gorii§mesi 1,5 kuru§ ba ka ecnebi hi.ikumetler yani italya ile 
Urnumi merkezlerden telefon miika -

]emeleri i<;in 7,5 kuru~ almmast ve fat.la 
para istenmesine meydan verilmemesi a
lakadarlara teblig edilmi§tir. 

~ark Demiryollarmm ucuz 
tarifesi 

~ark Demiryollan idaresi karpuz ve 
hububat iizerindeki yeni tenzilath tarife
sini diinden itibaren tatbik etmege ba§-
lamJ~ttr. · 

Trakya tacirleri ucuz tinifenin kavu -
na da te§mili i<;in ~irket nez.dinde le§ebbii
satta bulunmu§lardtr. 

Askeri tekaiidlerin gezintisi 
(Umum asker miitekaidleri) cemiyeti

nin tertib ettigi deniz tenezzUhii diin ;lir
ketipayriyenin 71 numaral1 vapurile ya
p!lrnt~ davetliler sabaha kadar gezdiril -
mi§tir. 

VI LAYETTE 

Agustoa maa§I verildi 
Memurlarm agustos ayhklan diin tev

zi edilmi~tir. 

Y eni Defterdarm ziyaretleri 
1stanbul Defterdarltgma tayin edilen 

maliye muraktbt Kaztm yeni vazifesine 
ba§lamaSI dolay1sile diin Vali Muhiddin 
Ustiindag ile muavinini ziyaretle kendi -
lerile gori.i§mii§tiir. 

MALIYEDE 

Maliye Miiste§ari §ehrimizde 
Maliye mUste§an F aik diin Ankara • 

dan tayyare ile §ehrimize gelmi~tir. Ma
liye miiste§arl aehrimizde bir iki gun 
kalacakttr. 

Almanya lspanyol ihtilalcilerine sila~ 
verdikleri takdirde F ransamn bitaraf ka · 
l1p kalmamagt dii§iinecegini de ilave etti. 
Bu sozler ispanyadaki milliyetperverlere 
ecnebi devletler tarafmdan yap1lacak yar' 
dumn derhal F ransa tarafmdan !spanyol 
komiinist ve anar§ist hiikumetine yardun 
edilmesini icab edecegini anlatan bir 
ihtardtr. Diger taraftan biiyiik devlet "' 
ler tebaalanm kurtarmak vesilesile 
bahri satvetlerini gostermek suretile !s • 
paoyada harbeden taraflann iizerine nii· 
fuz icra etmek istiyorlar. 1ngiltere !span' 
yanm kara sulannda otuz yedi par~~ 
harb ~misi bulunduruyor. Alrnanya dll 
Doy~land ve Amiral Scheer safft hat? 
kruvazi:irler~le 4 kruvazor gon~erd~ 
Fransa ve Italya dahi bu sularda bm;o 
deniz kuvveti bulundurmaktadtrlar. ls ' 
panyada bi.iyiik ihtilal devletler arasJndj 
yeni bir biiyiik rekabet ve rniinaferete r?~ 
ac;lt. Bunun sonu nereye varacag1 §imdth 
belli degildir. 

Muharrem Feyzi Toga~ 
=-

Cumhuriyet 
NuahaaJ 5 Kuruttur 

Abo~e J T~~iye H~ic 
'era1ti ' ·~·o 1~ 

Senelik 1400 Kr. t700 Kr· 
Alta aylak 750 1450 
0~ ayhk 400 800 
Bir ayhk \ 5() yoktur 
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SON I-IABERL.E~ ••• 
TELEFON TELGJlA J' '-'e TELSiZLE 

Briiksel konferans1 

CUJ'rffiURiYET 

HAdiseler aras1nda 

lki lmtihan 
T iirkiye, Avrupada iki imtilaan ver· 

mege frktr: Biri Montro, obiirii 
Olimpiyad. 

--·-~~~-~~~-----~--~~~--~-------------~-' ii r k i ye de k o y d a v a s 1 

KOy sosyolojisi 

Yeni bir sigorta 

kuruldu sirketi 
' 

Diin a~1lan bu sirketin • 
Almanya 
~timama 

ve italya, 
geleceklerini, 

Lokarno devletleri 
fakat 

nazar teati edilmesini 
onceden noktai 
bildirdiler 

Roma 1 (A.A.) - Hariciye Nazm M.l onceden diplomasi yolile noktai naza.r 
c.~Yano dun .ogleden sonra Fransa bi.i- teati edilmek suretile haZlrlanmasJ la· 
Ytik el~is.Ue Ingiltere ve Bel~ika mas - z1m geldigini i~aret etmi§tir. 
lahatgiizarlarmt kabul etmi§tir. 1talya sefiri, Almanyamn kararmdan 

Naztr kendilerine: baberdar edilmi§tir. 
c- italya hiikumetinin, muayyen o- ·. 

Ian tarihte be§ Lokarno devletinin kon- Almanya Rene yenrden a•ker 

Montroyii kazandr. Olimpiyadlar • 
da ~akacak mr, yok•a iyi kotii beynel· 
milel bir mertebeye ~rkacak mr heniiz 
b 'l . ' r mryoruz. 

Montrode kazanan, aulh ve 8 iya•et 
Tiirkiye•idir; Olimpiyadlarda imti • 
hana 11iren adale ve kuvvet Tiirkiyesi 
olacaktrr. 

Eakiden Avrupada «Tiirk gibi kuv
vetlil-~ derlermi,; Montrode Tiirkiye 
fii kuvvetin degil, beynelmilel rtza
ya ve alaidlere i•tinad eden me~ru 
kuvvetin alemdart 111fe1tile muvallak 
oldugu i~n cTiirk gibi hakfina&, Turk 
gibi •ullaperver, Turk gibi dirayet[j, 
tarzmda dogabilecelr yeni kanaatle • 
rin inkrlcibdanberi ektigi tohumlarrm 
•uladr. 

Diinyada koy sosyolojisi ic;:in ilk kiir· tehasslSlnm elbirligile hamlanan ve kiiy 
sii 1894-95 ders y1lmda Birle~ik Arne • mevzulanmn hakiki bir hazinesi olan 
rikada Chicago Oniversitesinde kuru! • «Koy sosyolojisi sistematik memba ki _ 
mu~tur. Bu itibarla 1894 senesi koy me- tabJ>> nm iic;:iincii ve son cildinin ne~ri ve 
selelerinin tamamile ilmi bir §ekilde ele zirai buhranm bu ydda ~iddetlenmesi 
a)mmasmm ba~JanglCI olarak muhim bir Amerikada koy Sosyo]ojjgj iizerinde bii
tarihse de bu mevzu iizerinde geni~ bir yi.ik bir alaka teksif etmi~tir. Koy ve kir 
ilim hareketi bundan epey sonra ba~ - mevzulan iizerinde artan bir bolluk ve 
Jar. Birle~ik Amerikanm buyiik devlet derinle§en bir degerle '>Ikmakta olan bin
adamlanndan Thedore Roosevelt - bu- lerce kitab ve bro~i.ir bu alakay1 besle -

sermayesi 500,000 lirad1r 
Ankara Sigorta ,Sirketi namile h. Eti 

ve Adapazan Ticaret Bankalarile Ana
dolu Sigorta ~irketinin a<;Ih§t diin ~0k 
samiml merasimle yapilmJ§hr. .,. 

. Bizde s.igortacihg!n arzu edildigi gibi 
milhle§mesme dogru kuvvetli bir ad1m olan 
bu §irketin idare merkezi ~imdilik Kmacl
yan hamndaki Anadolu Sigorta ~irketi bi
nasm.dadir. Dun, burada toplanan mem· 
lekehn mall ve ikhsadi mehafaline men -
sub zevat yerli Ve ecnebi sigortacilar ve 
matbuat miintesibleri Tiirk sigortacihgi-
01? az ~amanda biiyiik merhaleler katet· 
mi~ ve etmekte oldugunu gorerek takdir 
ettrler. 

feransma i§tirak etmekten prensip iti- •evhedecek mi? 
barile memnun olacagm1> soylemi~tir. Londra 1 (Hususi) - Almanyamn 

gunkii Cumhurreisi onun akrabasmdan- mi~tir. 
dir • 1908 senesinde bir «Kir .hayatJ ko- Biitun bunlarm neticesi olarak Ame
misyonu» te~kil ederek c;iftc;inin hayat rika Sosyo]oji cemiyetinin koy sosyolo -
~artlan iizerinde ilk esash ilmi tetkikt jisi kismi koy sosyologlan arasmda bir 
yaptJrmi$1Ir. Komisyonun raporunun fikir borsas1 ve bilgi deposu vazifesini 
1910 da ne~riledir ki Birle~ik Amerikada gormek iizere <<Key sosyolojisi» (-'~~) a-

M. Ciyano, italyamn karar1m Alman- Rendeki askerlerini arttracagma datr 
Ya sefirine de bildirmh;;tir. gelen haberler teeyyiid etmemektedir. 

Nazrr, Fransa, ingiltere ve Bel~ika M. Hitler Reni askeri i§gal altma ald1gt 
llliimessil'Ierine italya hiikumetinin, zaman iic; at miiddetle oradaki askerle
konferanstan once diplomasi yolile nok rinin miktanm arttrmtyacagtm taah -

Politika •porundaki bu biiyiik mu- 1 d"] b" k kir ve kiiy mevzu an iizerinde geni~ bir I e IT mecmua <;I armaga ba~lami~ttr. 
vallakiyeti adale •porunda - biraz 

tai nazar teati edilmesi fikrinae oldu hiid etmi§ti. Bu taahhiid miiddeti bu-
kunu da beyan etmi§tir. gun yartgecede hitam bulacagmdan 

dalaa kii~iik ve elaemmiyetd•iz bile alaka uyanmi~tlr. Su tarihten itibaren Mccmua i.i<; ayda bir, yani senede dart 
ol•a _ ikinci bir muvallakiyetin te _ sayisi siiratle artan kiiy sosyolojisi kiir - lane <;Ikacaktir. ilk sayist martta ve ha -
lrib etme•ini dort gozle, hayrr, 34 mil- siileri 1934 te, 436 SI mevzuu ziraat ol- ziranda <;Ikmi~lir. Mecmua bu mevzu 
yon gozle bekliyoruz. Biiyiik millet- miyan yiiksek mekteblerde ve iiniversile- iizerinde ilk ve tek mevkutedir. Bu vas
lerle yarr,ama•ak bile kendi faprmrz· Jerde ve 58 i esas mevzuu ziraat olan ii- h, ingilizce gibi beynelmilel bir dilde 
dakileri alabilmek muvaflakiyet ola- niversite ve yiiksek mekteblerde olmak c;Ikmasl ve yalmz Amerikan degi) bi.itiin 
caktrr. iizere. 494 ii bulmu~tur. Bu saymm ~im- diinya sosyologlarma hitab etmesi mec· 

.4lmanya da cevab verdi baz1 meha:f.ilde endi§eler ba§g&ster -
Berlin 1 (A.A.) - M. Von Neurath mi~tir. Bununla beraber, saHihiyeLtar 

diin ogleden sonra ingiltere ve Fransa mehafilde temin edildigine gore, AI • 
biiyiik elc;ilerile Belc;ika maslahatgiiza- manya gec;en iic; ay zarfmda Rendeki 
rm1 kabul ederek, Almanyamn be~ler askerlerini artJrmamt~hr. Bundan son
konferansma i~tirak etmeyi kabul ey - raki vaziyet ise yakmda top)anacak o -
lemekte oldugunu bildirmi~tir. Ian Lokarno konferansmda tesbit edilc· 

Ya a,amazaak? Ya hattr~ 90k geri- di 500 ii gec;mi~ bulunmasi tahtnin olu- muaya beynelmilel bir mahiyet vermek-
de lralrr•ak? nabilir. Bu kiirsiilerde ders veren profe- tedir. Filhakika ilk saytda inti~ar mak • 

Alman Hariciye Naz1rt konferansm, cektir. Zarar yok. Giin olur Ofarrz da. siirler yanmda kiiy mevzularile alakab sadmi anlatan bir yaz1 da mecmuanm 
.................... .,,,,,..,.,,,,,llllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllflllll/llllllllllllolloooomoo"'"'"·••••••"•••"•······ -

Harb ve •ulh Tiirkiyeainin ferefi ;. i~lerin ba§mda bulunan birc;ok ilim adam- kiiy ve kir mevzulannm beynelmilel bir 
fin Sakarya, Loza.n ve Montro yeti • lanm da hesaba katarsak Sirlesik Arne· orgam olmak gayesi kuvvetle tebarii1 et
fir i miicadelenin temrininden ve oyu- rikada bugiin bin den fazla birinci sJmf tirildigi gibi mecmua miidiirii Prof. T. L. 
nundan ba,ka bir fey olmryan •porda kiiy sosyolojisi miitehasslSinm c;ah§mak· Smithten aldigim bir mektubda da Tiir
muvalfakiyet.izlik, mutlaka doviif ta oldugunu siiyliyebiliriz. kiyede bu mevzular iizerinde c;ab§an'ar-

Yeni vapurlarimiz 

Alb gemi Ismarlanmasina 
karar verildi 

Ankara 1 (Telefonla) - Dcnizyollan 
4Ietmesi miidiirii ikt1sad Vekili tara -
ftndan yapilan davet iizerine Ankaraya 
gelmi§tir. 

<;agtnlmaS1, Denizyollarmm yeniden 
~:aptrracag. gemiler i§ile alakadardir. 
Ogrendigime gore, yeni 6 geminin sipa
ri§i hususunda mutabtk kalmmi§ttr. 

Denizyollart miidi.i.rii Pazartesiye ts
tanbula donecektir. 

ingiliz - italyan deniz 
anla.masJ yap1byor 

Briiksel 1 (Hususi) - Romadan ah 
nan haberlere gore, ingiltere ile italya 
arasmda yakmda bir deniz anla§mast 
akctedilecektir. !ki devlet arasmda bu 
~ususta cereyan eden mi.izakerelerin 
Ilerilemi~ oldugu ayrtca haber veril -
tnektedir. 

Harbiye mektebi Ankaraya 
ta§lniyor 

Ankara 1 (Telefonla) - Harbiye mek 
tebi bu ders YJ.hndan itibaren Ankara
da yapilan yeni binada tedrisatma de
Vatn edecektir. Bu sene mektebden me
zun olanlar 30 agustosta iiniforma gi • 
Yeceklerdir. 

1khsad V ekili geliyor 
Ankara 1 (Telefonla) - ikhsad Ve· 

ltili Celal Bayar pazartesi giinii !stan • 
?ula harekete edecek ve bir miiddet 
lstirahat edecektir. 

Polis tefleri araamda 
nakiller 

Profesor 
Konferanslar 
iizere Oslova 

Afet 
vermek 
gidiyor kabiliyetinde bir ek•il~lik degildir. Sosyal mevzulann en objektif, en hi- dan makaleler istenmektedir. 

Aari •porda Balkanlrlar kadar yeni taraf bir §ekilde, en ilml metodlarla j~ • Tiirkiyede kiiy mevzulan ii7erinde <;a-
Ve belki daha acemiyiz amma •aVQ"ta · J ( 1 k d 

Ankara 1 (Telefonla) - Profesor Ba- Y lenmesine politik biinyesi ve serveti im - I~an ar siirat e artma ta IT. En bi.iviik Atilla hadar e•kiyiz. Biiyiik Harbde, · 
yan Afet memleketimizde yaptlan Eti l;C1nakkale olimpiyadrnda bu imtihanr kan veren Sirle~ik Amerika Avrupa in- ihtiyacimiz <;ah§malanmiZln ilmilesme _ 
Ti.irkleri eserlerini meydana ~lkaran vermif oldugumuz i~in lalla yolile Ira- kiiablanndan ve buhranlarmdan sonra sidir. Su itibarla «Koy sosyolojisi». mec
son hafriyat miinasebetile konferanslar zandrgrmrz Montro zalerinden •on _ sosyal ilimlerin beynelmilel merkezi ha - muasmdan en ziyade istifade edecek 
vermek iizere bugiinlerde Osloya gi - ra Berlr'nden lfelebilecek alkr,lara line gelmi•tir. Eski Cumhurreisi Hoo - memleketlerden biri Tiirkiye olacakt1r. 
decektir. Bayan Afetle birlikte arke - ' 

Fazla ihtiyacrmrz yoktur. verin sec;tigi buyiik bir komisyonun mem· Bu itibarla Amerikadaki meslekta~lan • 
olog Remzi de Osloya gitmektedir. b 

Hafrivatta <;lkan eserlerden niimu _ Fakat, ne de olaa, kulak bu guzel leketin hemen biitiin degerli kafalannm mJZa u <;ok degerli te~ebbi.islcrinden do-
neler d; konferansta gosterilecektir. •ui bekliyor! yardimile ii<; sene sarfederek yaptlgi tel· layi te~ekkiiru bore bilir ve Tiirk ki:iycii-

1 PEY AMI SAF A kik <<Son zamanlarm ic;timat gidi~i» adi lerine de bu mecmuayt muntazaman ta . 
Valiler arasmda yap1 an altmda buyuk bir kitab ve muteaddid kib etmelerini ve dunyaya arzetmek iste· 

nakil ve tayinler I c monografiler halinde ne~redilmi~tir. Bu dikleri tecriibe ve dii~iincelerini ona yaz-
Verem Miicade e emi- f I . h' b' . d malanm tavsive ederim. Ankara 1 (Telefonla) - Bazl valile- monogra i erm en mii Im IT tanesi e 

(-'II l Mecmuanin adrcsl : cRural Soclo-
rin nakledildiklerini bildirmi§tim. Er- yeti kongresi dii~ «Koyun i<;timal gidi~i» dir. logy~. Loui~iana state University, Baton 
zurum Valisi Ekrem Bahkesire, Bah - Ayni tarihte 1932 de, i.i~ bi.iyuk mu- Rouge, La .. U. s . America. Senelill;l 2 d()lar. 
kesir Valisi Salim Giindogan Boluya, topland1 ---~!!!!.....~~!!!!_~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~~--~~'!!!!!!"--.....;.~~;:;;..;;..;:.;~ 
Bolu Valisi Cemal Gi.i.ler Mara§a, Ma - Veremle miicadele Cemiyeh umuml Yeni Bogazlar rejiminden sonra yeni merhaleler ... 
ra~ Valisi Mustafa Adli Kayseriye, Kay I heyeti dun saat IS te K1ZIIay lstanbul [Ba~makaleden devam) olurken haricen daima oeni•leyip yiikse-
seri Valisi Nazmi StVasa, Yozgad Va - ·· ·11"·· b' d 1 1 T 11 1 b "' ' 
lisi Baranda Erzuruma nakledilmi~ • mumessl Igi masm a top anmi~ Ir. de urk mi etinin emsa siz yiiksek ka j. len bir haysiyet kazamyordu. Bu hal 
Jerdir. Kongreyi reis dolctor General Ali Ca- liyetini ispat etmi~ olan bu zaferi yegane daha ileri merhalelere ge<;mek ic;in bize 

Yozgad Valiligi Miilkiye mii£etti§le - ltmh k1sa bir nutukla a<;t1ktan sonra ce- iftihar sermayesi ittihaz ederek durduk sadece kolayiiklar ihz:ar ve temin ediyor-
rinden biri tarafmdan §imdilik vekale- miyet umumi katibi T evfik lsmail once mu, durabilir miydik ~ du, i~te o kadar ... 
ten ifa olunacakt1r. A91k bulunan Ma- senelik raporu okumu§ ve rapor heyeti Silihla ve biitiin bir milletin cam Nihayet Turk istikil ve hakimiye-
nisa ve Eski§ehir Valiliklerine bugiin • umumiyece aynen kabul edilmi§tir. kam pahasma istihsal olunan bu kur- tini tamhyan Bogazlar rejimi milli 
lerde tayinler yaptlaeaktlr. Bu raporda, Eyiib dispanserinin in~aatt tulut zaferini Lozanda yeni Turkiye- ve beynelmilel bir zafer halinde gelip 

Cinde dahili harb v~ faaliyete ba~lamasi, Erenkiiy sana • nin istiklal ve hakimiyetini butun kucagtmtza dii§tii. Biitiin milletin 

Londra 1 (Hususi) - <;inde dahili 
muharebeler §iddetle devam etmekte -
dir. Nankin hi.i.kfuneti cenubdan gelen 
asilere kar§I mi.i.him kuvvetler gander • 
mi~tir. Cenub ve ~imal vilayetlerinde 
kanh muharebeler cereyan ettigi haber 
verilmektedir. 

Y unanistanda umumi grev 
haztrhklart 

Atina 1 (Hususi) - !ki giin evvel 
grev ilan etmi§ olan in§aat amelesi bu· 
giin greve nihayet vereceklerdir. 

toryomunun bir senelik c;ah~mas1 ve mu· dunyaya tasdik ettirmekle teyid et- hakb bir sevincle kar§Iladtgt bu mu
him miktarda para sarfile buraya ilave mittik. Ges:mitte misli bulunmtyan vaffakiyetin cihan deger lnymeti (). 
edilen 40 yatakh paviyon i~i zikredil - bu muzaffer muahede biitiin bir ha- niindedir ki Bll§bakan ismet inonii, 
mi~tir. yat is:i~ ogunme vesilesi olmaga ye- halii yapacaklanrruzm yapabildikleri 

ldare heyeti tarafmdan nizamname - terdi. Iti buakarak onunla ogiinmek mizden daha iistiin olarak bizi bekle
de bazi tadilat yapiimasi teklif edilmi~ is:in durduk mu, durabilir miydik? digini hatulahyor. Filhakika kazam-
ve bu teklif muvaf1k goriilerek bazi mad- lstihlcili temin olunmu~ milletin Ian muvaffakiyetlerin derecesi ne o-
delerde degi§iklik yapilmi~hr. dunya ol~iisiinde asrrlarca geri lursa olsun hayat, asia gafletle ihmal 

Cemiyete 1500 lira teberru eden ve halmrs hayat n l olunamtyacak demir leblebi vaziyeti-
' 1 1 asrr arrn cere ya - . d . h f . .. 

ismini soylemiyen zatm da cemiyete fahri nrna k t h . . .. .. .. d ·.. .. m atma mu a aza edtyor. Dunya 
aza olarak kaydedilmesi ve cemiyet na- 1 h d~' mal l~tn onu~uz e goru- sulhu kat'i bir emniyet altma ahnmtt 
mma kendisine bir te~ekkiirname gonde- e~~ unya ar hadar 'f vardr. Her olmaktan heniiz s:ok uzakbr. Dunya-

T e~rifattan t~mamen azade olarak ya
p dan ~Ih§ resmmde davetliler bir taraf -
tan zengin bir bi.ifede izaz ediliyorlar, bir 
taraftan da grup grup Tiirk sigortacthg1 
ve maliyeciligine aid musahabelerde bu· 
lunuyorlardi. ic; Ticaret umum miidiirii 
Miimtaz, ehrimizde toplanan tiitiin kon• 
gresine memleketin muhtelif yerlerinden 
gelmi~ olan murahbaslar da burada haz1r 
bulunuyorlardi. 

Su e~nada, Milli Reassiirans Direkton.i 
Refi Sayar yeni ~irkete ilk defa olarak 
Ayaspa~adaki evinin bir kiSim e~yasm1 
5000 liraya ve eczac1 Celal Ergun da 
Avrupadan gelen malzemesini 60 ingiliz 
lirasma sigorta ettirdiler. 

Buradaki samimi toplantJ saat II den 
13 e kadar devam etti. Refi Sayar bu a
rada kendisile goru~en bir muharririmiz.e 
~unlan soyledi: 

«- Mak,adimiz sozden ziyade istir. 
Y eni &irketi h. Eti, Adapazar Bankal~ri· 
le Anadolu Sigorta .Sirketi gibi milli ve 
biiyiik miiesseseler kurdular. Simdilik 
sermaye 500.000 liradu. Gayemiz daha 
ziyade harici i~ler yapmaktJr.» 

Milli Miidafaa i~in 
milyon tahsisat 

67 

I Baqtaraft 1 tnct sahifedel 

Mudafaa Vekaletine esasen mezuni •et 
vermi bulunuyor. 

Senelik azami tediye miktan da va -
Zildigi gibi 3,5 milyon degil. 7,5 mUyon 
lira oldugu bu kanunda musarrahtir. 

Mcclisin fevka1ade toplantJsma ve -
rilmi~ ve diinkii ee1sede ittifakla kabul 
edilmi~ olan kanun i e. Maliye Vekilm
ce hazirlanmis, Ba \'ekalet tarafmdan 
30 temmuz 936 tarihinde 6/2613 numi!
rah tezkere ile Mechse sevkedilmi~tir. 

Kanun 3037 numaralt kanunla veri • 
len fevkalade tahsisata ilaveten fevka
lade mcmbalardan temin edildikt;e. ka
nuna bagh hususi cctvel mucibin<'e 
Milli Mi.idafa kara vc eskeri fabrikalar~ 
biitc;elcrinde yeniden ac;zlacak husu i 
fastllara tahsisat kaydedilmek i.izere 
daha 5 milyon liranm sarfma dairdir. 

izmir (Hususi) - Bursa havalisinde 
kt\'lrc•k ko •unlara sun'i tohumlama u
sulii ile ap1lan Merinos ai?ISmdan iyi 
neticeler almmakta oldugu duyulmu~ -
tur. Burada, miitehass1s Fahri Aras111 

.Ankara 1 (Telefonla) -istanbul Em-
111Yet miidiir muavini Kenan Emniyeti 
!-ltnumiye 2 nci §Ube miidiirliigiine, Is • 
ta~bul Emniyet birinc·i §Ube mi.idiirii 

amran istanbul Emnivet miidi.ir mu -
Vinligine tayin edildi. .istanbul 3 iincii 
e 5 inci ~ube mi.idiirleri de polis mii -

Bi.iti.i.n amele birlikleri 5 agustosta 24 
saat siirecek umumi bir grev yapilmasl 
is;in hazirlanmaktadJrlar. Grev faah -
yetlerinin biitiin Yunanistanda tevessi.i 

"1 · k 1 1 B d brrr uzun zamanlar ve uzun ~a • y1 saran maddi ve manevi buhran de-n mesi arar a tma a mmi~hr. un an 1 l 
sonra azalar tarahndan bazJ teklifler ya- tfma ar istiyen bir suru inhrliib vam ediyor. riyasetinde 15 ki§ilik bir baytar hcye.ti 
piimi~ ve idare heyetinden aynlan 10 a- harehetlerini ut; bef yrlrn dar t;er- Harice harft emniyet it;inde bu· t;ah~maktadJr. 1000 koyundaki tccriibe 
zanm yerine Orhan T ahsin, i~ sand1gi t;evesi i~ine srkr~trrarak dunyaya lunabilmek i~in dahilen huvvetli c;ok iyi. netice vcrmi!?tir. Alman~·adan 
miidiirii Re~id, Necmeddin, .$akir, Nu· Tiirk milletinin yuksek habiliye • ve her gun daha mucehhez olma- getirilen damizhklarm mahsulleri ya
reddin. Fuad 1brahim. Emin, Hiiseyin linden yeni ve pariah numuneler ga mecburuz. Sulha hizmet ~~a • pag1 ve et cihetinden c;ok nefistir. Hal. 
Hiisnii, Nazim Hamdi ve 1zzet sec;ilmi~- verdik. Ortaya Atatiirk Turkiyesi rrmtzl bile evvelii. hendi selii · klmtz da alaka gostermektedir. 

etti§liklerine tayin edildiler. Polis mii
etti§lerinden Ekrem. istanbul birinci 
Ube mi.i.diirliigiine, Mehmed Taneri de 
. ilncii ~ube mi.i.di.irliigiine tayin e<;iil-
ller. 

eb'uslar intihab dairelerine 
doniiyorlar 

-:nkara 1 (Telefonla) - Fevkalli.de 
shn;a dolaytsile Ankara~'a gelmi§ olan 

eb uslar diinkii ve bugiinki.i trenlerle 
l"ltihab dairelerine hareket etmi~lerclir. 

:Sir k1smt da yann gideceklerdir. 
Utnhuriyet Halk Partisi umumi mer -
ez b.. . 

urosunun Istan hula nakli i~in de 
aztrltklarda bulunuluyor. 

c:tYmumi idare heyetinin oniimuzdeki 
1l"lla1 1stanbulda yaptlacaktrr. 

Udan hakkmda lngiliz - Ml
&lr itilaft imzaland1 

~Ondra 1 (Hususi) - ingiliz . Mtsir 
Uzakeratma i§tirak eden murahhRs -
l"bu ·· K • f . gun ahirede Sudan a dair bir iti-
ir Illlzalami§lardJr. Sudan meselesinin 

0 
<~nla§ma ile neticelenmesi haberi 

r.lldrada ~ok miisaid bir tesir yapml~-

'f ersanedeki i§tial §iipheli . . 
A... 1m1§ 
11~~~~ .1 .<Hususi) - Tersane depo -

ete} a I t~tial hakkmda. Ba§vekilin ga -
~ ~re vez•digi bir tebligde depoda ka· 
· d arutun fenni muayenesi netice -
Ule~=e~~i kendine i~tialine imkan go
lerj ~~~:~den bu i§tialin bir kas•ddan 
eue g~.~~gl. hakkmdaki §i.iphelerin kuv-
G n 1g1 hildirilmektidr. 

azetele · 
l:l b nn yazd1g-tna gore. i!;;tial e-

on d arut eskidir. Ktymeti de 15 mil -
rahmiyi bulmaktadir. 

etmekte oldugu anla Jlmaktad1r. 
Hiikfunet, zuhuru muhtemel uygun • 

suzluk]ann oniinii almak i<;in fevkalade 
tedbirler almaktad1r. 

V ehih Pa§AYl hudud harici 
etmek istiyorlar 

Atina I (Hususi) - Aneksortitos ga· 
zetesi italyamn mi.iracaati iizerine Yu
nan hiikumetinin Vehib Pa§ayt budud 
haricine ~1kmaga davet ettigini haber 
verm ektedir. 

Yunanistanda tiddetli 
11caklar 

Atina 1 .(Hususi) - Yunanistanm her 
tarafmda tahammi.i1 edilemiyecek d:! -
recede s1caklar ba~lamt§tir. Diin bura -
da giine~ c;arpmasmdan iki ki~i olmii§· 
tiir. 

Bir lngiliz tayyaresi diittii 
Londra 1 (A.A.) - Bir deniz tayya -

resi denize di.i~mii§ ve dalgalar arasm • 
da kaybolmu!?tur. 

lrak petrol yolu yamyor 
Kudi.is 1 (A.A.) - Irakla bura ara 

smdaki petrol borusu kesi.Imi§tir. Bu -
nun iizerine bir yangm r;Ikmt~tJr. Bu t§i 
Arablann yapml§ oldugu zannedilmek
tedir. 

S1vasta yagmur ve dolu 
Sivas (Hususi) - Bundan birka~ 

gun evvelki futma ve yagmur vilayetimi· 
zin bilhassa Hafik kazasmm Akpmar, 
Colciik, Acipmar ve Mamuga nahiyesine 
bagh Karayi.in koylerinde miithi~ hasarat 
yapmi§tiT. 

Cevi:rden daha biiviik dii~mekte olan 
dolu 10 ev yikmlf, 16 k.i~i kaybolmu~-
tur. 

lerdir. admr ta~ryan yep yeni bir varlth metimizi temin ile ba~lryacah her-
Su sene muhakkak surette te§ekkiilii frkardrk. Bunlarr iltihar edip Aal- gun miitezayid bir milli kudret sa

takarriir eden Tiirkiye milli Veremle mak i~in hatta bir dakika tevak - hibi olmakla · ispat ve idame ede
Miicadele Cemiyeti ic;in de giirii~meler hul ettih mi, edebilir miydih? biliriz. Daima uyamk, daima fa -
yapilmr§ ve ihzar edilen nizamname An· Hayret olunacak §eydir ki bizi dune lr~kan, daima daha gii~lii kuvvetli 
karaya gonderilmi§tir. nisbetle emsalsiz parlak vaziyetlere ka- olmaia giden bir varlrk halincle 

Bundan sonra kongre mi.inasebetile vu~turan her yeni merhale, millelin mu- bulunacagrz. Ancah bu ~artladrr ki 
biiyiiklere tazim telgraflan c;ekilmi§tir. k~dder olan en parlak istikbaline kavu~a- diin tes'id ettiiimiz gibi muvalfa-

Y -·-..- bzlmesi ic;in, oniimiize yigm y•gm ve dai- kiyetlerin yenilerini ve belki daha 
unanistanda gazeteler rna daha cok c;al 1~ma mecburiyetleri. <;Ika· parlahlarrnr hazanmaga namzed 

pahahla!l.lyor nyordu, ve fasdasJZ bunlann hepsme el b l 
:~r 1 u unuruz. 

Atl·n 1 (H ") d ali arak miitemadiyen ugyra 1hyordu. Su B b k a USUSl - YutlanJ"stan a ~~- as a an n .. t d' v• ld 
kan gazete fiatlannm ikJ. drahmive t:;t· mutemadi faaliyet ve terakki hamleleri · t gos er rgr yo a 

J • • d ld 1 b yiirumehten geri durmryan Turk kartlmasile §imdiden sonra gazetelerin rc;m e e e edilen muvaffakiyet erin ii-
okuyuculanna piyango ve miikiifatlar yiik olmasi hic;bir zaman elde edilecekle- milletine Atatiirkiin nurlu ir,ad ve 
vermesinin memnuiyetine clair hi.ikti - rin daha c;ok gorulmesine mani olmad1. idaresi altrnda daha parlak yarrn
met tarafmdan hazJrlanan kanun layi - <;:ali~Ip muvaffak olduk~a millet kendi lar mevud oldugunda :<;iiphe yok
hasJ te rii eneiimene verilmi§tir. biinyesi itibarile dahilen daha kuvvetli tur. YUNUS NADJ 

\ I/ 

-0-, I ...., 

V ekaletlerin 
Resmi 
Dairelerin 
Nazar1dikkatine 
Maarif Cemi 'eti, resmi ilanlarm 

ne§rine tavassut ic;in, Heyeti Veki • 
leden ald1g1 kararda aynen: « ..• llan
larm ne ri hi&<bir suretle teahhura 
ugramamak ve Hazinece bu tarzda 
verilen ilanlardan daha fazla i.icret 
itasma mecbur kalmmamak ye 
istenildigi zaman bu §ekilde ilan 
vermek . tkkma nihayet vermek ... ~ 
~artlanm iizerine almt~hr. 

~u hale gore ilanlann1 
gazetemizde ne§rettir
mek ve taahhura ugrat
mamak istiyen resmi da
ireler bu ilanlann1 miin
hasiran "Resmi llanlar 
T iirk Limtet ~irketi, ne 
gondermelidirler. 

~irketin adre i: istanbulda An -
kara caddesi, Karamanzade 
ii~iincii kat. 

Telefoa: !0118 
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KU~Uk 
Hi kaye U zaktan gel en 

Bayan Naciye, sabah temizliklerini 
yapmakla me§gul oldugu be§ ~ocugu • 
nun ortasmdan alekkele kalktl, yatak 
odasma segirtti. Kocas1, delik de§ik bir 
~ar~af serili yatakta hala sabah uykusu 
uyuyordu. Onun, )capiyt h1zla a~;1p ic;eri 
girmes1 uzerine, darmadagm sa~lan, 
tJra§l uzami§ yilzii ve mahmur gozlerile 
yatagmda dogruldu. 

- Ha? Ne var? Ne oluyor? Saat ka~? 
Diye sordu. 
Kad1n, sabunlu ellerini soluk enta -

risinin etegine silerek c;atJk ka~lartm 
bir kat daha r;attt ve ofkeli bir sesle <;1-
kl~h: 

- Hala yat•yor musun ayol! Eh a§k 
olsun sana! Ben kalkah tam iki saat 
oldu. Bir de saat kac; diye soruyorsun. 
Saat dokuz oldu, dokuz. Haydi kalk 
bakahm. 

Bay Hilmi. kar1smm nekadar kuv -
vetli r;eneye sahib oldugunu bilirdi. 0 
agnm ac;ar ac;maz yataktan ftrlami§, 
si:iylene soylene giyinmege ba!ilamt~tl. 
Fakat Bayan Naciye, tertibah sakatlan
mi~ bir kapl zili gibi durmadan otii -
yordu: 

- Tembelligin sJrasi degil kuzum! 
Bak, ayba~mda ikramiye var diyorsun. 
ister misin devams1z diye sana ikrami
''e \'ermesinler! 0 zaman av1kla baka -
bm pirincin ta~m1. Orhan~n ayagmda 
pabuc; kalmad1, Turhan dersen keza. 
ikisi de yerlere bastyor. Bari penr;e vur
duraytm dedim. Eskici benimle alay 
etti. ·Eder ya, kunduralarm yiizi1 kal -
marm:j ki, alt yapsm. cHamm penc;eyi 
hava\'a mt vuraytm?• dedi. Adam hak
h. Kliciiklcr biisbiitiin ~1plak. Ben der
SE'n oyie. Ele giine <;lkacak lullgJm kal
madt. Nevin gene okstiriiyor. ~urubu 
biteli bir hafta oluyor. ArtJk eczactdan 
utamyorum. bunlar ne bic:;im ana ba -
ba; c;ocuk taklr taktr oksi.irii.yor da bir 
oksiiriik :jUTUbUnU esirgiyorlar demez 
mi? Ald.lgm ayhk bakkala c:;akkala ye
ti§miyor. bu masraflar hep ikramiyeye 
bakar. Boyle sabahlan miskin miskin 
•ahp ta o parayt da kac:;mrsan vallahi 

seni pas gibi aymnm herif! Artik btk
ttm cammdan! Ne dolmaz c;ilem varnu~! 
Haydi bakahm haydi yiirti. Saat dokuz 
bw;uga geliyor. Yemek paketin orada, 
konsolun tistiinde. Ak§am da vakitli 
~Sel rica ederim. Mangal ba~mda pinek
li •ecek vaktim yok ... 

Bay Hilmi kendini sokak kaptsmdan 
dJ§an dar att1. Evlendiginin ikinci ayt 
b~hyan bu giirtilttili1 te~yi merasimi 
her sabah mutlaka tazelenir ve adam -
cagtz evden, ugurlanarak degil, kovu -
larak ~1kard1. Artlk buna o kadar altii· 
mt!,fh ki, kansmm, ayan ~a~maz muneb· 
bihli bir saat kadar muntazam, ctrlak 
sesini tam vaktinde i~itccegine emin, 
rahat rahat, mi§tl mt§Il sabah uykusu 
uyurdu. 
~imdi, evinden §irkete kadar olan 

rirmi dakikahk mesafeyi, her gtinkii. gi
bi tabana kuvvct yiiriirken, blr yandan, 
heba olan hayahm dii~Unii.yordu. Ma -
zisl, gencligi. parah giinleri, timid dolu 
seneleri goztiniin oniinden gec:;ti. Baba
·mm bJrakttjp serveti avuc; avuc:; yedlk
ten sonra, bugtin on birlik bir paket 
si_garay1 hesabla ic;mcgc mecbur kaldt
gmt ac1 ac1 hatJrladL Kansmm yayga
ra!:lfil hayalen, gayriihtiyari dinliye 
dinliye $irk!'tin kapunndan girdi. 

Masasmm ba§ma gec;ip oturmadan 
odact: 

- Sizi mtidiir c;agmyor. dedi. 
Bay Hilmi, mii.diiriin, kendisini hi~ 

bir zaman hay1rh bir i~ i~in ~agirdtgJ -
m hattrlamtyordu. Mi.idiir ~agmyor de
dikleri zaman ya k1stelyevm gibi bir 
sille, yahut ba§kalarma reva gortilmi -
yen bir angarye ile kar 1lanaca~m1 bi
lirdi. 0 giin de oyle oldu. Miidtir, iti -
raz cdilmemesinl istedi~l bir emir vere
cegi zamanlara mahsus abus ~ehresile: 

- Azizim, dedi. buglin tahsildar has" 
talanmi~. Ay sonu oldugu ic:;in tahsilat 
ihmale gelmez. Siz vekalct ediverecek
siniz. 1~ biraz fazladtr, hemen sabahtan 
dola~maga ba~laym. Makbuzlar l§te ~u-

Be§i ktrk iki ge~e 
«.Cumhurryel» in zabrto romanu123 

Yazan: CharlA• de Richter 

- E, ne haber? 
Memur selam verdi ve topuldanm 

vurdu: 

- Tam mana~ile bir muvaffakiyet • 
aizlik, ~ef. Muriel Smith, hesabm1 lama
men iidedikten sonra bugi.in Atlas otelini 
terketmi~ ve' nereye gittigi de bilinmi
yor. 

Kel adamm yuzi.inden. son derece 
hiddetlenmi~ oldugu anla~lhyordu. Dog
ruldu. 

- F alcat hani hie; gozden ayltmJya -
caklardJ onu? 

- Me:Ourumuzu karakolda gordiim. 
Bir polis gelerek, onu merkezden bekle· 
diklerini siiylemi~. Merourumuz da ko
miseri giirmek ic;in yerinden ayrtlmJ~. 

- Kimmi§ o polis? 
- Onu bulmak ~abi! olmadt. Obiir 

taraftn ortag1 olsa gerek. 
Kel adam kopiirdii. Birkac; dakihda 

bir siirii kiifiir savurdu. Sonunda siik\met 

rada, aim ve derhal yola c;•km. Bu i§i 
ilk defa yapacak.sm1z, onun i~in size bi
raz izahat vereyim ... 

Bay Hilmi, miidiiri.in izahattm dinle -
di. On be~ dakika sonra. koltugunda, i~i 
makbuz dolu bir ~anta ile yola <;Ikll. 
Kansmm czehir z•kktm olsun, temen -
nisile haZJrladigi kuru kofte paketi de 
evrak ~antasmm ic;inde idi. 

Bay Hilminin r;all§tl~ §irket biiyiik 
bir ticarethane idi. Makbuzlann ir;inde 
en kil~i.igil be§ yiiz lirahkt1. Tahsildar 
vekili , ugradtgi mi.iesseselerin her bi -
rinden ayrtltrken. c;antasmdan eksilen 
bir makbuzun yerine be§ alh deste 
banknot doldurmu§ bulunuyor, elinin 
ah§mad.lgt bu yuki.in gitgide agirl3§h -
gmt hissediyordu. 

Ogle vakti, bir kahveye girdi, karmm 
doyurdu, bir kahve ic:;ti, tekrar yola 
~Jkb. 

Ak§am saat be~e geldigi zaman, Bay 
Hilmi, en son makbuzu da vcrmi~, c;an
tasmt tlkhm hkhm doldurmu§, i§ini bl
tirmi~ti. Senelerdenberi oturmaga ah -
c;an bacaklan yorgunluktan kopacak 
gibi agnyordu. Ag.r agtr avdete ba§lad1. 

Bir arahk susad1, bir sucu diikkam -
nm i.ini.inde durdu. Sucunun uzattJgt 
bardag1 ahrken yanmdan bir kadm ge<,:
ti. Bay Hilmi. gayriihtiyari kadma bak
h, onu c;ok giizel buldu. Fakat, bu ~U
zel kadmm, yi.iziine adeta davetkar na
zarlarla bakmas1, onun dimagmda a -
deta bir ihtilal koparrnt§, kolundaki 
c;anta, r;antamn ir;indeki para desteleri, 
kadmm hayali birbirine kart§arak ora. 
da ani bir herciimerc; yaratml§h. Viicu
dii Urperir gibi oldu, diikkinm ontinden 
aynld1. 

9imdi, Kopriiden Galataya dogru i
lerliyor, §irket tatil olmadan evvel, tr h
sil ettigi paralan kasaya yahrmak i~ n 
acele ediyordu. Fakat, Kopri.iniin n~ ta
sma geldigi halde, sucu diikkam o.liin
deki kadm hayali, para destelerile sar
ma§ dola~, hala zihninden silinmiyor -
du. Koprii merdivenlerinden indi; Bo
gazic;i iskelesinde bir s1raya oturdu. 
Giindiizkii s1caktan ve biitiin gUn ba -
caklarm1 harab eden yorgunluktan zi -
yade, §imdi ir;inde karmakaT!§Jk dola -
~an yabanc1. gayritabii hislerin §idde -
tinden, §akaklanndan ter ak1yordu. 

Bir miiddet oturdugu yerde dalgm 
dalgm dii~iindi.i; sonra. dimagmda te -
§ekkiil eden fikirler kendi kendine bile 
itiraf etmekten c;ekindigini gosterir de
recede hafif sozler halinde dudaklarm
dan doklilmege ba§lad1: 

- Evet... 0 le apmah ... Bir kaskct 
ahnm, tira§ olurum, hatta bty1g1mt da 
kestiririm ... Elbet bu ak§am 1zmire fi
lan giden bir vapur vardtr. Oraya va -
r1rsam list taraft kolay ... ~irkete tele -
fon edip gee; kaldigtmt, paralan yarm 
yabracagimi soylerim. Eve telefon edip 
bu gece c:;alt§tyorum derim. Onlar bek
liye dursun, ben kapag1 vapura atanm. 
Az para degil, on be§ bin lira oldu ... Bu 
ftrsah bir daha ben nerede bulurum? .. 

Bay Hilmi yerinden kalkmak lc;ln 
davrandi, fakat kalkmadL $i§kin r,an
tasl koltugunun altmda. ba§I ellerin m 
ir;inde, bir miiddet, uzun, c;ok uzun di1· 
~iindii. Sonra, sarfettigi dima~ ve ira -
de kudretinin daha fazla ihtiyarlatmi~ 

gibi goriindii~ii yiizi.inde act bir tekel -
li.isle yerinden kalktJ: cHaytr ... Yap11 -
miyacaglm• dedi. Sendeliye sendeliye 
ilerledi, Kopri.iyii, riiyada yi.iriir gibi 
gec;ti, §irkete gitti, paralan yahrdt ve 
evine dondii. 

Bayan Naciye, taraz taraz sa~l;mm 
salhyarak §lpttJk ter1iklerini siiriiye sii
riiye kap1y1 ac;tJg1 zaman, yiizlinde of -
ke bulutlan dola§I ordu: 

- Ma~allah beyim, dedi, pek erkcn 
te~rif ettiniz. Nereden boyle? 

Bay Hilmi, her zamanki sab1r ve ta· 
hammiiliiniin daha fevkine c;1kan bir 
teslimiyetle ba§mi salladt: 

- Uzaktan geliyorum kancigtm, de
di, c;ok uzaktan geliyorum! 

Naklcden: 
HAMDIVAROCLU 

bularak: 
- Oday1 gezdiniz hi<; olmazsa, degil 

mi} diye sordu. 
- Evet, ~ef. Oda bo§tu. Y almz .. 
- Yalmz ne} 
- Y almz ~u vardt. 

Memur cebinden kiic;iik bir paket ~;•
kararak kel adama uzath. 

Sef palceti eline ald1. Uzerinde kendi 
elile yazdtgi yaziyJ okuyunca yazJhanesi
ne firlattJ atlJ, arkasmdan da bir siirii 
kiifiir daha savurdu. 

Bu, Doriaya Muriel Smithin evrakt a
rasma stki~IInlmak emrile verilen paket
ti. 

Eger Cedric Lacy. gene krzm arathr -
rna teklifini reddetmi§ olmasaydi, bu pa
keti eline gec;irecekti. 

Muriel Smith bu paketi, bavullanm 
haztrlarken gormii~ ve iizerine sadece ,u 
kelimeleri yazmJ§h: «Alman gizli servi
sine. Muriel Smithin biitiin saygrlarile. 
!n~allah ba~ka Sir sefer talihleri biraz da
ha fazla yaver olur.» 

Kel adam homurdandJ: 
- Hay kahpe hay I Bu k.adar mi? 
- Hemen hemen bu L:.adar, ~ef. Y al 

mz ,u slinger kag.dmt da buldum. Bu
nunla bir nz1 kurutulduktan sonra kag1d-

CUMHURlYET 

( Serbest Siitu n ) ----
Ceridei Ha vadis ne 

zaman ~1kb? 
Gazetenizin iki giin evvelki niisha -

smda cCer,dei Havadis• in yuzuncii 
senesi dolaytsile bir tes'id §enligi ya -
ptlacagma dair bir havadis var. 

Gazetelerde ~tkan malfunahn sthh:i
tine itina edilmesi tabii olmakla bera -
bcr arastra kii~iik yanlJ§hklarm bulun
mast da zaruridir. 

Yalmz bir gazetede gene bir gazete 
ic;in bir yanh§hga meydan vcrilmemesi 
daha dogru olur. 

Ceridei Havadis ilk defa 1256 sene -
sinde yani 1840 ta ~Ikml§hr ve 1247 de 
91kan ilk gazetemizle bunun arasmda 
hh;bir ne~riyat yap1lmamt§hr. 

Bu gatetenin sahibi Vilyam <;or9il 
isminde bir ingiliz oldugundan c§anst 
te§ebbiis ve sermaye, ile de olsa husu
si bir mahiyeti haizdir. 

Esasen inti§ar §ekli de pek garibdir: 
0 devirlerde mevcud nizamlara gore 

ecnebilerin §ehrin mukannen yerlerin
de oturmas1 m~ru iken bir tak1m in -
giliz tiiccarlan Kadtkoy ve Moda taraf, 
larmda kendilerine sayfiyc intihab e
derler. Civar ahalisi - o zaman Kad•kiiy 
Uskiidara merbuttu - tlskiidar muha " 
f1zhgma ~ikayet ederler. Bunlara Bey
ogluna donmeleri liizumu teblig olu -
nur. I91erinden av meraklts• olanlar 
birkac; ay mi.ihlet ahrlar. Tam bu s1ra -
da, bu miisaadeden isitfade edenlerden 
biri olan <;orc:;ilin av tiifegindcn c;tkan 
sac:;malar Kadtkoy c;aymnda kuzusu -
nu otlatmakta olan bir ~ocugu yaralar. 
Evvelce de §ikayetlerde bulunmu§ alan 
halk heyecana gelir. Kapitiilasyonlara 

ragmen <;orc:;ili yakalarlar. !ptida tls -
kiidar Muhaftzllgtna. oradan da Baht -
aliye gonderirler. <;orc;il bu suretle bir 
ka~ giin serbestisinden mahrum kahr. 
ingiliz sefareti miidahale eder. Bu vak
ada oynad1g1 rol dolaytsile Hariciye 
Nazm Akif Pa~a iptida azlolunur, son -
ra Dahiliye Nezaretine tayin edilir. 

<;orr;il de taviz makammda bir zeytin
yagt fermanile bir gazete imtiyan ahr. 
Yag fermamm biiyiik bir istifade ile 
satar ve mesele bu suretle kapanmJ§ 
olur. 

Filhakika bu vak'anm cereyan ettigi 
tarih 1836 dtr. Fakat bu tarih esas tu -
tulamaz. Biraz evvel kaydettigimiz gi
bi gazete 1840 tarihinde inti!;;ara ba~la -
ffil§br. <;unkii Akif Pa~a ile aras1 bozu
lan C,::or9il onun Dahiliye N ezaretinqe 

bulundugu mtiddet~e gazetes-ini 9tkar -
maya cesaret edememi§tir. 

C,::or~il. Akif Pa§anm Dahiliye Neza -
retinden infisali ii.zerine ~imdi Dordiin

cii Vak1f Hamnm bulundugu meydamn 
bir ko~esinde bir matbaa tcsis ederek 
i~e ba§lami§hr. Gazetenin imtiyaz sa
hib! miircttiblikten yeti§me Mehmcd 
Efendi isminde bir zatm1~. 

Selim Nuz.het 

Resmi ilanlar 
Tiirk Limited 'irketi 

Ankara Miimessilligi 
Resmi ilanlar Tiirk 

Limited Sirkelindan: 
' 

.$irketimizin Ankara Mii • 
messilligine Bilal Akba tayin 
olunmu,tur. Ankarada devair
den para ahzii kabzt, ,irket 
namma temas ve miizakerede 
bulunmak salahiyeti yalmz 
mumaileyhe tevdi edilmi,tir. 
Keyfiyet bilumum Resmi De
vairin nazart dikkatine vazo -~ 
lunur. 

Ia beraber yatagm iizerine at•lmt§tl. Ne 
olur nt olmaz diyerek ald1m. 

- Ver bakahm. 
Kel adam yaprag1 alarak tetkik etti. 

Bir taraf1 hakikaten adresi kurutmak i~in 
kullamlmi§tl. Slinger kag•dmt masasma 
birakacagJ I!Tada ba,ka bir,ey gozune 
ili~ti: Arka tarafmda da bir tak•m yaz• 
izleri vard1. 

Kel adam, ocagm iisti.inde asth duran 
aynaya gitti. Kag1d1 aynaya tutarak elin
deki yazmm tersini orada gorerek oku -
maga ba~lad1. 

Evvela boyle bir talihe inanmak iste
medi. Fa kat birdenbire bir sevinc kii fiirii 
savurdu. 

T ezkerede ~unlan yazthydJ: «Derhal 
Krausnickstrasse 34 e gidin. Orada bu
lunan Sendika Z nin smma miiteallik 
dosyay1 ele. gec;irin. Liiz•m gelen emirler 
verilmi~tir. Parol a ~udur: «Kayserimiz. '> 

Kel adam, kag1d1 elinde salhyarak 
diindii. Gozleri sevincden parhyordu. 

- Hurra I Kramer, yaphgm i§lerin en 
muvaffakiyetlisi bu i~te. Senin sayende, 
Sendika Znin mn Almanyanln elinden 
kac;m1yacak. Haydi, tavassut i~ini yap -
mak ~erefini sana bah~ediyorum. 

Sef, ajan Kramere tezkereyi okuduk· 

Sahhga ~Ikardan 
kralliklar 

On alb bin ingiliz lirasJni veren Ludy adasinin 
hem sahibi ve hem de Krab olabilecek 

ingilterenin garb sahilinde bulunan 
Lundy adas1 16,000 ingiliz liras1 fiat 
mukabilinde satJhga l;lkanlmi§tlr. Bu 
paray1 vermek kabiliyetinde olan her 
hangi bir kimse, adada sakin olan elli 
ki§inin refah ve saadetini dii§iinecegini 
taahhud etmek §artile aday1 satm ala
bilecek ve iistelik Kral yapesini de ih
raz edecektir. 

Bu adamn ve bu Kralhk tacrmn ga -
rib bir hikayesi vardtr. Bu adayt, vak -
tile, bir magazada miistahdem iken ac;1k 
gozliigi1 sayesinde bliytik bir servet 
yapmt§ alan Martin Cols Herman is -
minde birisi 10,000 ingiliz lirasma satm 

almi§h. ilk zamanlar adada oyle refahlJ 
bir hayat temin etti ve oyle miikem -
mel bir ekonomi dirije tesis etti ki, a
da halk1 duyduklar1 minnettarhk his -
lerini ifade etmek i.izere kendisine re
yiamla birinci Martin unvamm tevcih 
ettiler ve ba~ma Kralhk tac1 giydirdi -
ler. 

Fakat, Birinci Martin, kendini bilir 
bir hi.ikiimdar gibi hareket etmeyip gu
rura kaptldt, kendi namma sikka bas
hrmaga kalkti. Fifin adm1 verdigi bu 
para Lundy adasmda tedaviil etti; ar -
kasmdan pul tabettirdi, daha bir siiri.i 
miinasebetsizliklere b3§lad1. Nihayet 
giiniln birinde, ruhsats1z para bastlrdl
gmdan dolayt yakaland1, hapse ahld1. 
i§te §imdi Lundy adas1m mezada <;lka
ran bu Birinci Martindir. 

Diinyada mevcud miinhal kralhklar
dan biri de Okyanustaki Bre§u adas1 
kralhjpd1r. 

Yale Univcrsitesi talebesinden Ro -
bert W. Hathaway isminde bir gene ta-

Taksim Bah~esinde 
HAL K 

OPERETi 
Bu ak,am 
21.45 te 

1atine 17,30 da 
DENIZ 

HAVAS I 
Biiyiik operet 

3 perde 
Fiatlar: 75, 50, 30 me,rubatla 

beraber 
Yarm ak~am Kadtkoy Siirey -
va bah~esinde BAY BAY AN 

lebeden Mis Siby Beaumont isminde bir 
k1zla sevi§mi§ti. Evlendiler. Giiniin bi
rinde Mis Siby, c:;oktanberi kaytbda olan 
babasmm Bre§U adast krah oldugu hal
de vefat ettigini haber aldt. Bu haber 
uzerine, gene kan koca Bre§U adasma 
gittiler ve kendilerine intikal eden tah
ta tevariis ettiler. Fakat, maalcsef has
tahk yiiziinden adada oturamadtlar. Bu 
adamn krallt!rt o zamandanberi miin -
haldir. 

Miinhal kralhklardan iic:;i.inciisii de 
Pasifik denizindeki Jethu adas1 kral -
hg1d1r. Bu ada, !ngiltcre hiikfunetinln 
himayesi altmdadtr. !daresine bakan 
Mackenzie isminde bir muharrirdir. A
dada her tiirlii istirahat esbab\nt cami, 
muhte§em bir saray vard1r ve Jethu a
das•, tam manasile bir yeryiizii cenne -
tidir. 

Lakin Mackenzie, her nedense bil -
tun bu konforu, tac ve tahtile birlikte 
devredecek birini aramaktadtr. 

F ransJZca dersleri 
Y az mevsimi, bir ecnebi dile rahat ra

hat c;;ali§mak i<;in en miisaid ve mi.inasib 
bir devredir. Diplomah ve pratik bir me
toda sahib F rans1z bay am, miisaid §art
larla ders vermektedir. Gazetede <<f» 
remzine yazJlmasJ. 

Oliim 
iske~e e§rafmdan merhum Hac1 Emin 

Aga refikast Bayan Mahire vefat etmi§
tir. Cenazesi pazar giinii Kadtkoyi.inde 
Feneryolunda Yaveraga sokagmda 25 
No. h evinden kaldinlacak. Ogle nama
Zl KlZlltoprak Ziihti.ipa§a camisinde lu
lmacaktJr. 

BugUn herkes i P E K Sinemasana ko,uyor : 

Montro Zaferinden rANAKKALE 
evvel ve sonra ':s" 

TURK<;E SOZLO HADiSAT FiLMi - <;anakkalede yaptlan biitiin merasim 

Aynca : TOCCAR HORN : Avrupadan getirilen yeni kopya 

1 
.............. ~~~-~-·-~-~-~~---~~.~- .. ~~~.~.~~ .. = ... ~~.~.~!.·.~~--~·~---~~.~.~.! .............. . 

D1kkat : MONTRO zaferind~n evvel ve sonra <;ANAKKALE hlm1n1 
gostermek istiyen sinema miidfirlerinin iPEKFiLME'e tel~rrafla miiracaat 
etmPleri riea o'unur. 

T AKSiM BAHCESi 
Bugiin saat 17 de ve gece 22 den ,itibaren 

FiMELS KARDE3LERiN akrobatik oyunlar• 

WiPLOS Methur hava oyunlar1 

TAMARA BECK 
in yeni programile bir9ok varyete oyunlar1 

TAMARA BECK? 
Parisin Foliberjer, Gomonpalas, Paramount, Skala ,Berlin, London Ko· 
losyum Tiyatrolan yiidJzlanndan miite~ekkil RUVU HE YETI 

Fiatl~r: 85- 50- 35, Tabldot 120 Kr. - Tel. 43703 

tan sor:ua, ona hemen gidip Sendika ile 
miinasebete giri~mesini emretti. Bunun ii
zerine bir koltuga uzanarak, yakmda el
de edecegi zaferin tadmJ §imdiden tatma
ga ba~lad1. 

Muriel Smith ile Cedric Lacynin biraz 
evvel konu~tuklanm i~itmi§ olsaydt belki 
bu kadar memnun olmazd1. 

Cedric Lacy: «Bununla beraber, Al
man gizli servisinin goziinii boyayacak 
alan bu istihbarah onlara ula§hrmak iyi 
ol urdu.» demi§ti. 

Muriel Smith te cevab olarak ~unlan 
siiylemi~ti: «Merak etmeyin, bu istihba
rat onlarm eline gidecektir.» 

Muriel Smith soziinii tutmu~tu. 

*** 
Miiteak1b giinlerde kel adam nekadar 

sevindiyse o kadar da aksi i§lerle kar§da~
tJ. 

Evvela, Cedric Lacynin kan§hrdtgi 
dosyayJ ele gec;irebildi. Bu dosyayJ, otu
rulmtyan bir evin masasmda bulmu§tU. 
Bu eve ise, parolayi kapiCJ kadma soyli
yerek girebilmi§ ve bu kadm da kendisine 
masamn nerede bulundugunu gostermi§· 
ti. F akat kapicJ kadmdan fazla malumat 
almak ic;in ugra§malan bo§una c;tkh. A
parhman kirahkh. Dosyay1 o aabah mec;-

hul bir adam getirmi~. hizmetine mukabil 
kendisine yiiz mark verilecegini soylemi§· 
ti. Kadm, bu hie; beklemedigi kazancdan 
son derece memnun olmu§tu. 

Kel adam, daha fazla ogrenmege gay
ret etmedi. Dosyayt ele gec;irmi§ti ya, bu 
ona yeterdi. 

Smm ehemmiyeti derhal onu hayrete 
dii~i.irdii. Bilha:;sa ki ayni giin bir arziyat 
miitehassiSI lranla lrak topraklan altm -
daki petrol tabakasmin ayni oldugunu te
kid etmi~ti. Bunlardan biri, iibiiriiniin de
vammdan ba~ka bir§ey degildi. 

Dcmek ki bir memlekette, ora petrolii
ni.in bozulmasma muvaffak olunursa, 
obiir memleketteki petrol sahasJ da bozul· 
mu~ olabilirdi. 

$ef derhal bir rapor tanzim etmi~ ve 
yiiksek makamlara takdim etmi§ti. Bunun 
o makamlarda ne bliyiik bir heyecan u -
yandirdigJ kolayca tahmin edilebilir. 
Boyle bir~eyin kabil olacagm• baz1 miite
hass!slar kabul etmi~ ve baz1lan ise bu 
husustan emin olmadiklanm soylemi§ler
di. F akat bu emin olam1yan adamlara 
kar~t gayet agu basan bir deli! buldular: 
lngiltere ile Fran sa bir tak1m entrikalara 
giri~mi~lerdi ve Frans•z hiikumeti, AI -
manyayJ daha iyi aldatabilmek ic;;in, her 
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~ADYO 
( Bu ak$amki program) 

ISTANBUL: 
12,30 muhtelif plak ne~riyat1 ve ha~ 

mu.~iklsi - 18 dans musikisl - 19 haberter· 
19,15 muhtelif plaklar-20 kltar solo <pllk>· 
20,30 stiidyo orkestralart - 21,30 son ha • 
berlcr. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansm1n 
gazetelere mahsus havadls servisi veri!e• 
cektlr. 

viYANA: 
19 dan11 havalan • 20,10 cglenceU mu .. 

siki - 20,30 Berlin Olimplyadlarmdan na • 
kil - 21,05 Karuzonun oldiigiiniin 15 inCl 
yJldomimu - 22 a~k. sev~e ve teess\i! 
(musikllll - 23 vift keman ve piyano kon• 
seri . 24,25 dans havalart. 

BUDAPE$TE: 
19 dans plaklan _ 20,35 piyano refaka. ~ 

tile viyolonsel konseri - 21,10 Olimpiya.d 
haberlerl - 21,40 operet musildsl <orkes ~ 
tra l - 23.30 <;:in gene musikisi - 24,20 dans 
pia klan. 

BUKRE:;i: 
12,40 orkestra • 13,25 konu~ma - 13,40 

konserln devam1 - 14,15 haberler • 14,30 
konserln devamJ - 15 koylti yaYJ.OI - 16 or• 
kestra - 16,45 koyltiye haberler • 19 aktiiJ 
alite - 19,15 cazband - 21 ki.i~i.ik orkestra " 
22,05 ~arktlar - 22,55 plak. 
VA~OVA: 

18 vlyolonsel solo ve ~arki, plyano • 18,80 
Berlin Ollmplyadlarmdan nakll • 19,05 kil
«;:iik orkestra - 20,55 keman konseri • 21,45 
radyo piyesi - 21,45 saksafon (plakl • 22,30 
Berlin Olhnpiyadlarmdan nakil - 22,35 da~ 
~arkJ!arlle danslarJ _ 24 plak. 

PRAG: 
20,05 salon muslkisl - 20,35 radyo soh .. 

~ti - 20,50 konul!malar _ 21,05 blr perde
llk komed! - 21,40 <;:ck halk ljarkllan - 22,45 
Olimplyact haberleri - 23,25 plak - 23,30 aJ.. 
manca haberler - 23,35 gramofon. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobetvi olan eczancler ~1mlar• 

d1r: 
Istanbul cihetindekiler: 
Aksarayda <Sanml, Alem<iarda (Esad), 

Balorkoyde <Merkez>, BeyazJdda (Ccmill, 
Eminoniinde (Hiisnii Haydar), Fenerde 
(Vitalil, Karagii.mriik~ (M. Fuad), Kti~iik
pazarda <Yorgi), Samatya, Kocamustafa .. 
p~ada CRJdvan). ~ehrcmininde (NaZJDll, 
l;lehzadeba~mda rHamdll. 
Beyo~lu clhetindekller: 
Galaiada <Sporldisl, Ha.skoyde (Ba.rbut), 

Kasunpal!ada (VasJf), Merkez nahlyede 
(Kanzukl, (Giine~), ~iii !ide (Halk), Tak • 
slmde ('l'aksiml, rNihad). 

Usklidar, Kad1k6y ve Adalardakller: 
Biiyiikadada. <l;linasil, Heybellde {Ta .. 

nalil. Ka.dJkoy, eski iskcle caddeslnde rBii• 
:y_iik~.' Kadtkoy, Yeldeglrmeninde (U!;ler, 
Uskudar. Ahmediyede (Ahmediye). 

Vefat 
Baytar profesor Necib Zobunun ka • 

ymbabasJ ve Merkez Cumhuriyet Ban
kasmda R1dvan Yolevinin babas1 eski 
Evkaf meclis azaltgmdan miitekaid Sa· 
lahaddin diin vefat etmi§tir. Cenazesi 
bugiin Haydarpa§adaki evinden saat 11 
de kaldlnlarak Karacaahmedde 
mezarhgma gomiilecektir. Keder 
ren ailesinc beyani taziyet ederiz. 

Tef~ekkUr 
Kocam, karde§im ve eni§tem Murad 

Germenin act gaibi dolay1sile biiyiik a• 
!aka ve kadir~inashk gosteren yiikselc 
makamlara gerek yazile gerekse ziya • 
retlerimize gclmek ve cenaze merasi -
mine i~tirak etmek suretile yasumz1 
payla§ml§ olan muhterem ve sevgili 
dostlarumza derin minnettarhklartmizt 
sunanz. 

Seniha Germcn, Dr. Hasan Germen 
Nurullah Sumer 

Aleni te§ekki.ir 
Yiiriimekligime mani ve ileride ko • 

tiiriim olmak ·ihtimali mevcud hastall -
gtmm tedavisi hususunda Gureba has • 
tancsi Ba~hckimi Bay Orner Lutfi ve 
Ba~operatbrii Ali R1za, miitehassiS 
Mosyo Frank vc Ekrcm ~erif, doktol' 
Bay Muayyen, Sadri ve Dervi~e 
aleni te§ekkiirat ve minnettarhgimiil 
arz vc iblagma delaleti k•ymettarane • 
leri rica olunur. 

Uzunkiiprli avukatlarmdan 
Alaeddin Erkmen 

tiirli.i ~i.ipheyi izale eden bir adam• bu i§te 
kullanmt~tl. 

Bir heyet toplandt, miizakere ettiler ve 
hemen o ak~am §U karar ittihaz edi!di: 
Sendika Z ile anla§acaklardi. 

Uzak gormesile me~hur bir amiral §O~ 
Je muJahaLada bu!unmu§IU: 

- Fa kat ya bo§ bir vehimden ba§k3 
bir~ey degilse? 

Buna da ~u cevabt bulmu~lard1: AI' 
manyanm biiyiikliigii ic;in boyle bir ntll' 

hataraya giri~ilse degerdi. 

Kel adam miizakereye ba~lamak sali! 
hiyetini kendisine verdirmi§ti. ikinci i~ 
olarak, Sendika Z nin doymak bihne:t 
reisile mi.inasebete giri~mek oldu. Siyah!• 
kadmm ortadan kaypolmasma i§te o vak11 

her zamankinden fazla acJdJ. 
ilk giini.i, talihin donecegini sannu;ti• 

Fa kat ~ok ge<;meden, bu iimidin bo~ oldll' 
gunu gordii. Siyahh kadm bulunamtYor• 
du., diger taraftan da ne Achille Bastiell' 
den, ne de Muriel Smithten bir haber vat" 
dt. 

Kel adam ~oyle dii~iiniiyordu: 
<< Y a bunlar, hududlar kapanmazdall 

:J. 
evvel kac;maga muvaffak oldular ve Y 
hud da ~unun bunun evinde sakland•[at• 

{Ar'-M' 11arJ 
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Berlin Olimpiyadz a9zlzrken 

Eski Olimpiyadlar 
Eski Yunanblar bu spor oyunlar1n1 ilahlar1n 
yaratbg1na 

terbiyeye 
inan1rlardt. Olimpiyadlar milli 

biiyiik h5zmet etmi,Ierdir 
Olimp, Yunan ilah ve ilahelerinin ka

rargaht olarak tahayyi.il olunan me§hur 
dagd1r, Tsalya ile Makedonya arasm
dadtr, 2885 metro irtifamdadtr. ilk te
meddun devirlerinde bu dagdan daha 
Yi.iksegini gormiyen ve tasavvur da ede
rniyen Yunanhlar, ba~ta Zeus olmak i.i
zere bi.itiin tannlannm orada toplandtgt
na inamrlardt. Bu haysiyetle Olimp mm
takast mukaddes saythyordu. F akat 0-
lirnp bolgesini tarihte ebedi ~ir .~ohrete 
erdiren o kutsiyet degildir, O!tmptyad o
Yunlandtr ve bu oyunlarm ehemmiyeti de 
eski Y unanhlann hem terbiyevi lema • 

direbilmek i~in be§ oyunda da birinei 
!;tkmak laztmdt. 

Fa kat Miladdan once 688 ytlmda o
yunlara yumruk kavgast, sekiz ytl son
ra araba yaTJ§I ve daha sonra musiki ve 
~iir mi.isabakalan da kattlmea birineili
gin her yan~ta kazanmak ~artma bagh 
tutulmasmdan vazge~ilmek zarureti du
yuldu ve her oyunda kazanan o oyunun 
birineisi olarak ilan edilmege ba~laml -
dt. Su kadar ki bir Olimpiyad devrine 
adt verilecck kahramanm Pentatclonda, 
yani be§ eski oyunda birinei !;tkmast ge
ne mesrut kaldt. Bu §arh yerine getiren· 
ler gori.ilmemcge ba~lanmca Olimpiyad-

Ytillerine, hem milli bir ihtiyaclanna ter- Ian onuneu, yirmil)ei diye rakamla an -
ciiman olmasmdan ileri gelmektedir. mak adet oldu. 

Eski Yunanhlar fikri ve bedeni ter- Oyunda birineiligi kazananlara veri • 
biyeyi mi.ivazeneli bir ahenk ic;inde iler- len miikafat gayet basitti, bir zeytin ve
letmek, be~er ic;in bedii bir ideal olarak ya defne dalmdan ibaretti. Lakin zafe
kabul ettikleri fikir ineeligile beden gi.i - rin manevi mi.ikafatt gayet biiyi.ikti.i, kts
z.elligini mutlaka elde etmek isterlerdi. kandtnct bir degerdeydi. Ci.inkii galibin 
'f erbiye sistemleri bu iilki.iye istinad edi- ailesile mensub oldugu §ehir, bu zaferle 
Yordu. Kahramanhgt sevmek, kahraman- uzun ytllar iftihara hak kazamrdt. Ga
lara sayg1 gostermek te onlarca dini ve- libi, biiti.in Yunanistan candan alkt§ladtgt 
cibelerin en mi.ihimlerindendi. F akat Yu- gibi yurduna donii§i.inde ne krallara, ne 
nanlthk tefrika demekti. Ciinki.i her Yu- Tiranlara, ne muzaffer serdarlara yaptl
nan ~ehri ba~ltba~tna mi.istakil bir dev- mayan merasimle kar§tlamak ta an'ane ol
let te§kil ediyordu. Delfi mabedi gibi mu~tu. lsparta gibi bedcn terbiyesine ve 
btitiin Yunanhlarea mukaddes tamlan bilek kuvvetioe dini denilecek kadar bi.i
rni.iesseselerin ni.ifuzu bile milli bir birlik yi.ik ehemmiyet veren ~ehirler ise kendi 
te~kil edilmesine medar olamtyordu, o sinesinden yeti~en galibleri milli kahra
tefrikayl gideremiyordu. man ilan eder ve biitiin harblerde ileride 

Olimpiyad oyunlan i~te o terbiyevi bulunarak en bi.iyiik tehlike ile kar§tla~
Ulkuye in~irah ve inki§af vermek, ayni rna k ~erefini ona verirdi. 
Z.amanda Yunanlthgt birlige dogru go- Yunan ic;timal hayatmda oynadtgt 
turmek emelinin ve ihtiyacmm muhassa- pek mi.ihim rolden dolay1 Olimpiyaya 
lastdtr. Siyasi ve ticarl sahada birbirleri- c;ok ehemmiyet verilirdi, her mabeddcn 
nin goziini.i oyan Yunanl1lar ancak 0- daha zengin ve rengin bulundurulmasma 
lirnpiyad oyunlannda dilleri bir, dinleri c;alt§thrdt. Kudretli Tiranlardan Orta • 
bir, yurdlan bir, san'atlan bir olan bir gorasm oglu Miron, bir araba yan~mda 
rnillet bulunduklanm hissederler ve si- birinciligi kazandtktan sonra bu ~erefin 
Yasi aynltgt unutarak mi.i~terek bir heye- §iikramm odemi§ olmak i~in Olimpiyaya 
canm zevkini duyarlardt. Yunan milleti 500 talant (§imdiki paramtza gore yiiz 
Olimpiyad oyunlarmt birer tarih deversi seksen bin lira) degerinde bir elmas kutu 
olaralc ta kabul ettikleri i~in arada tak- koydurmu§tu. Met muharebeleri snasm
\·im i~tiraki gibi miihim bir kazanc da ta- da Yunanhlann Plateede muzaffer ol -
hakkuk ettirilmi~ bulunuyordu. Bu oyun- malan iizerine ele gec;en milyonlar de -
lara barbarlarm, yani Yunanhlardan gerindeki ganimetten ondab'iri de Olim -
ha§kastnm sokulmamast ~artb ve bu §art, piyadaki Zeus mabedine tahsis edildi. 
Olimpiyadlann kurulmasmdaki milli iii- fnhitat devirlerinde de OJimpiya gene 
ki.iyii tamamile tebariiz ettiriyordu. muhterem tutuluyordu, Makedonya Kra-

Yunanltlar, ilahlarla ilahelerin Olimp h Filip, Atina vatanda 1 ve bir lttstm 
0Vasmda di.inya kurulahdanberi oyun Yunan ~ehirlerinin mi.ittefiki stfatile Pe
:Yapttklarma, yanilah saytlan roe§hur loponezin alttm i.isti.ine getirdigi, T ebli
l-fercule'i.in de bu oyunlan takdis etti- leri tariimar ettigi yil, Olimpiyaya bir 
iine inamrlardt. Olimpiyadt kurmakla abide dikilmi& ve bu abidenin iistiine Ma
tanrtlann izinde yi.iri.idi.iklerini ve onla • kedonyah galibin altmla fildi~inden ya • 
ttn ho§una gideceklerini zannederlerdi. 0 p!lma bir heykeli konulmu~tu. 
itikad ve bu kuruntu Olimpiyadlarm ha- Olimpiyad miisabakalan tarihinde u -
ra.retini, §etaretini ve ehemmiyetini c;ogal- nutulmtyan bir sahife de ilk tarih<;i sa
hrdt. ytlan Herodotun tarihini ilk defa olarak 

Her biri bir tarih devresi olarak kabul orada okumas1 ve on talant mi.ikafat al
\·e dort ytlda bir tekrar olunan Olimpi - mastdtr. Herodot bu vesile ile ~ohret al
l'a.dlarm ilki Miladdan 776 sene once d1, Yunanhlara kendini tamttt, ayni za -
:Yaptldt, tarihsel dagm golgesinde uzanan manda Tiikididis gibi • kendinden daha 
ovadaki Olimpiamn temeli de o tarihte iistiin • bir tarihc;inin yeti~mesine imkan 
B.ttlarak yava~ yava~ tekemmi.il ettirildi. hamlad1• Ci.inkii Tokididis, Olimpiya
Oyur.lan idare etmek onceleri 0 mmtaka- da Herodotun alkt~landtglDI gorerek im
ntn hakimi olan Eliz hiikiimdarma inhi- renmi~ ve tarih~i o1may1 kurmu~tu. 
kar ettirilmi, bir haktt. Sonralan bu hak, Olimpiyadlann heyecantnt terenniim 
dol kuvvetine intikal etmi~ ve Olimpiyad- eden Yunan ~airlerinin en iinliileri Si • 
.~ ba~kalanmn da niifuz yi.iri.itti.igi.i go- monidisle Pindarustur. Bu iki kudretli 

li.ilrni.i~tiir. san'atkarm btrakttgt yaztlar. Olimpiya o· 
r O!imp oyunlan ilkin ko~udan ibaret- vasmda tam 493 kere yaptlan eski miisa
~· Butiin Yunanhlann Olimpiyadlara i~- bakalarda bi.itiin Yunan milletinin tek 

l1rak · d le . etmesm en sonra oyunlar da ~e~id- bir yiirek halinde duydugu heyeeam ger· 
y§h Ve 708 ytlmda saytlan be§e ~tktt. ~ekten eanlandtrmaktadtr. Gene bu o -

Unanhlarm Pentatelon dedikleri bu be§ yunlar yi.iziinden gi.izel san'atlar alemi 
orun St~rama, ko~ma, mJZTak alma Ve de bir~ok nefis eserJer kazanmJ~tir. 0 • 
l!Ure§ tutmadan ibaretti. Galib saytlmak limpiyada bulunan tun<; bir levha tez • 
"e 0 YII Olimpiyadma kendi adm1 ver- yini san' at bak1mmdan ~aheser sayt!tyor. 

"Cumhurlyet,, In tefrikasa: 25 A.btdtn Daver DAV'ER 

E:rcumend devam etti: . I kii zevce, kocasmtn arkada~t ve ortagt -

11•1- Kocamztn sizi otelde, Zehra de • dtr. Bazt bildiklerimiz, size <;irkin goriin
'!11 j11 o koti.i kadmla, o sokak ktzt ile mekle beraber biz mi.inevver ve namuslu 
q a ~z btrakttgmt ogrendigim Zaman, hid- kadmlar, mahremiyet kaygusiJe, koca -
IIG!trnden deliye diinrnii§tiim. Otelin o - lanmn kendilerinden sakladtklan §eyleri, 
'!to ~en her gec;tik~e, duvarlan yumruklu- gidip sevgililerinden iigrenen cahil kadm
~a r Urn. F akat bir mi.iddet sonra, kocast ]ardan, §iiphesiz, daha temiz dii~iinceli 
!U~~.?Iduktan sonra, bana ne diye di.i - ve daha asil duyguluyuz. Bizler, serbest, 

Urn. fakat ne yapttgmt bilen, vicdanmm, §Uu-
ta~hniha, ~«i.nde, tath bir minnet ve §iik- runun sesini dinliyen kadmlanz. 
l'rlUI" ~mlesmm kabardtgmt duydu. Gene - Oh, aemm sizlere, dedi, bir kadm 
bir a.z.tme, te§ekki.ir etmek istedi; fa kat, i<;in yapt1gtn1 bilmek, vicdanmm, §uuru -
~ev :yi·ndan itiraz merakt, diger taraftan nun sesini dinlemek c;ok gi.i<; ve can stktcl 
t 1Itkj lk gururu ona en samiml bir yalan- bir §ey olsa gerektir. Galiba, siz de ro -

a §U cevabt verdirdi: manct olmak hay ali pe§inde ko§an hamm-
1))- Erciimend Bey soylediginiz c;ok lardan birisiniz. Ben kadmlarm §air ve 
. anastz. bi d' B' k d . . . B do t r §ey tr. u a m, zevcmm edib olduklanm Jstemem. ana iiyle ge-

s u v k '-\aeJ· e ar ada§t olduktan sonra her§eyi lir ki yazt yazan bir kadm halktn kar-
t 1 

\'e anlamahdtr. Bugi.inlcu ya~ayt~ ~tsmda soyunan, ruhunu biiti.in <;tplak -
~ltntz; ~ h 

a gore, atta bu, elzemdir. <;tin- l!gile meydana koyan bir kadmdtr. Hatta 

cmmURtvF.T 

Miicadele istiyoruz! 
S1tma Adanay1 

kas1p kavuruyor! 

Muhitteki hastahk]arin % 
93 iinii s1tma te~kil ediyor 

r~ 

I 
A~1k hava mektebleri 

nas1l kuruldu? 
Yazan: Sellm Sarra Tarcan 
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Parkeler diizelt · 

Adana (Hususi) - Bu yJ] sttma has
talJgt biitiin Cukurovada korkunc bir afet 
halini almt~ bulunmaktadtr. Vakitsiz ve 
siirekli yagmurlann ~~did ettigi bu salgm 
kar~ISlnda sttma mi.icadele te~kilatJ kafi 
gelmemekte ve bugiin hemen her evde bir 
ka~ yurdda~m sltmadan mustarib oldugu 
goriilmektedir. 

Her nedense birc;ok kimseler kongic! 
denilince dudak bi.ikerler, gi.ili.imeerler. 
ba~larmt iki tarafa sallarlar ve bu vaz't 
tavtrlarile §Unu anlatmak isterler: «Kon
gre l Muhte~em binalarm siislii salon Ia • 
nnda ya~amasmt bilen bir tak1m kimse
ler toplamrlar, laf atarlar, sonra yerler, 

4 - Cocuklar havadan, gune~ten, ter
biye edici oyunlardan hakkile istif a de 
edemiyorlar. 

1?::! i.inahlardan koku ve ses 
~ smm yasak ol~ugu, ·~~er h 

perde ardmda t~lendtgl giinl 
bekta~inin biri dem tutmak ister, bir 
arabia mezelik biraz r;erez tedarik 

yarin de agyarm da kolayhkla "'".""'' 
cegi kuytu ve ~ehirden uzak bir 
<;ekilir, testiyi gozeye daldmr, c;ere7l 
malar, gevi~ getire getire kerahet 

ic;;erler, gezerler, eglenirler l» 
Y aptian istatistiklere gore, Seyhan vi

layetindeki umum hastahklann yi.izde 
93 iini.i sttma te~kil etmektedir. Sttmadan 
olenler -bilhassa c;oeuklar arasmda- ol -
duk~a endi§e verecek bir nisbettedir. Bu
gi.in 80-90 bin niifuslu Adana §ehrinde, 
bu kadar salgtn bir hastahga kar~t, sttma 
miicadele teskilatmm tek bir muayene 
evi ve burada da yalmz ii<; tane sthhiye 
memurunun bulundugunu soylersem mi.i
cadelcnin kifayetsizligi hakktnda daha iyi 
bir fikir vermi~ olurum. 

Bu suizan bi.isbi.itiin bo, degildir. 
Kongre azalannm ~erefine resmi kabul· 
Jer yapthr. ziyafetler veri~ir •. operal.arda 
galalar, civar koylere g~zmhler terltb .. e
dilir. Fa kat bunu ~ok gormek, ktsa gor
mek demektir. Misafirlere ikram her ev 
sahibi i~in §erefli bir vazifedir. Belki kon
gre azalan i~inde vazifesini unutan, bar
larda, sefahet yerlerinde goni.il eglendi
renler de bulunabilir. Fa kat bi.itiin di.in
yanm dort tarafmdan gelen, ilim ve 
san • at sahasmda gorgii ve bilgilerini kar
~tla~hran, medeniyeti.n ilerlemesine,. ~e • 
§eriyetin ref~hm.~ htz~et A et:n:k tstlyen 
mi.itefekkir btr zumrenm laklaktyatla va
kit gec;irdiklerine hiikmetmek insafs1zhk 

Dinmiyen bir yara halinde ytllardan· 
beri siiriip gelen ve zaman zaman da boy
Ieee tehlikeli bir hal alan sttmamn bu gii
zel yurd pan;asmda kokiini.i kurutmak 
ic;in herhalde daha radikal ve daha ciddi 
bir ugra~ma tarzma ihtiyac vardtr. 

Hamiyetli bir vatandastn , 
miihim bir teberruii 

Hay1rscn~r bir TUrk taraftndan Eyiib 
Vercm dispanserimizin noksanlarmm 
tamamlanmast ic;in Veremle MlicadE'lc 
cemiyetine bin be§ yliz lira teberru 
edilmi§tir. Ccmiyetin bu hamiyctli va· 
tanda9a te11ekkiirlerini kaydederken 
biz de hararctli tebrik ve takdirlerimi
zi sunar, boyle bir hayn·li hareketin bii
ti.in zcnginlcrimize nlimunei irntisal ol
mastm candan dilcriz. - .. ·--·--Y oldan ~tkan trenler 

Aydm (Hususl) - Forbes kumpan· 
yasmm vagonlart, fabrika makasmdan 
gec;irilirken yoldan <;tkml§, iki vagon dev
rimli§ ve bunlar hasara ugramt§tlr. Te
lefat yoktur. 

Keza, Ortaklar - Aziziye seferi yapan 
tren de gec;enlerde sellerde harabiye ug • 
n ·an Aziziye tiineli yanmda yoldan <;tk
rnt§tlr. Oerhal ~dbir•aluitnl~, 'trlaklite +!u,
tiigii yerden !;Jkanlmt~ttr. Bu yiizden De
nizli - lzmir postasmda 1,5, !zmir • De
nizli postasmda da 4 saatlik bir teehhur 
olmu§tur. 

1negolde koylii gazetesi 
inegol (Hususi) - Halkevimiz on 

be~ g(inde bir bastlmak i.izere Son Y an
may adh bir gazete c;tkarmaga karar ver· 
mi~tir. Dort sahifelik olacak olan bu ga
zete koyliiniin derdlerini yazacak ve pa
rastz dagt!tlaeaktJr. 

Praksitelisin elinden c;tkan bir Hermez 
heykeli ise taklidi mi.imkiin olmtyan be
dialardan addolunmaktadtr. Bu eserde 
Hermez bir agaca dayanm1~ olarak gos • 
terilmekte olup elinde de bir Diyonizos 
heykeli bulunmaktad1r. 

Hulasa Olimpiyadlar eski Yunan ha· 
yatmda si.irekli ve kuvvetli tesirler yapa· 
rak o milleti zarif, c;evik, saglam ve has· 
sas olmaya ah~tlrmt~ttr. l!k Yunanhla
nn zaferlerinde ve muvaffakiyetlerinde 
Olimpiyadlarm tesirini . bulmamak miim
ki.in degildir. iyi ve kotii herseyi ytktp go
ti.iren zaman, Olimpiyay1 da, eski Yu· 
nanhlan da tarihin bir c;ukuruna gomdii 
ve 392 • 396 miisabakalart Olimp da • 
gmda iskeletlenmi birer haylll olarak ya
*tyan ilahlarm ve ilahelerin seyrettigi son 
Olimpiyad oldu. 

kadm ismile yazt yazan erkek muharrir
lerden de ho~lanmam . .?air, edip ve ro -
manc1 hammlann sevgilisi olan erkekle
rin haline ben hem gi.iler, hem aemm. 
Cunkii bir romanct kadmm astkt olmak 
hayli tuhaf ayni zamanda da feci bir 
§eydir. 

- Neden? 

- <;i.inkii, roman k~hramam olmak, 
bi.itiin aleme te§hir edilmek ve giiliinc; ol
mak vaziyctine di.i~erler de on dan ... Bir 
hayli bo§bogazhk ettim, hammefendi, 
bari, bu kadar gevezelik ic;inde size bir iki 
giizel soz siiyliyebilseydim ... Onu da ya· 
pamadtm. Saniha Hamm, ben tatstz tut
SU7. bir adamtm. lsterseniz insanm sininne 
dokunan bir budala da diyebilirsiniz. Si
ze ruhu~u ac;mak: cesaretini gostermeme
liydim. Umid edcrim ki bana ktzmadmtz, 
danlmadmtz. Sac;malanm sizi stkdtysa 
affinizi dilerim. 

Giizleri uzak bir hayale dalmt§. du • 
daklannda hazin bir tebessiim: 

- Haytr, dedi, danlmad1m. Koea -
mm her z..aman soyledigi gibi ben c;ok iyi 
yiirekli, hamm hammctk bir kadmtm. 

Erciimend gi.ildi.i: 
- Oy!e ise, Allaha tsmarladtk, hantm 

olur. 
Gec;en ytlm temmuzunda Bri.ikselde 

toplanan Beden T erbiyesi kongr~~ine 
davet edili~im, bana yalmz mesle~tmc 
aid bilgiler ogretmekle kalmadt. Alelu
mum yeni terbiye cereyanlan hakkmda 
da malumattmm geni~lemesine yardtm 
etti. 

Belc;ikaya giderken 1talyada, fsvic;re-
de, Fransada i.i~er, be~er giin kaldtm, on 
senedir gormedigim Londrada da. on gi.in 
kadar misafir oldum. Her gittigim ~e • 
hirde Oniversiteleri, mektebleri dola* • 
ttm. Fikir adamlarile temas ettim. Bu 
son seyahatimin tetkik mihverini «ac;tk
hava mektebleri>> te~kil ediyordu. 

Doktorlann ve pedagoklarm elele ve
rip meydana getirdikleri «a~tkhava roek
tebleri» tam manasile bir ~aheserdir. 

Bundan otuz be~ ytl evveline kadar 
Avrupa ve Atnerikada ilkmektebler ka • 
bul salonlan, geni~ dersaneleri, yemek· 
haneleri, miizeleri. kiiti.ibhaneleri, tencf
fiishaneleri, hulasa herti.irlii talim ve ter
biye vasttalanm ihtiva eden iki, baz:an 
ii~ katlt yontma ta,tan yaptlmt' birer k11· 
Ia yavrusu idi. Bilhassa fsvec;te, Dani -
markada, Almanyada bunlarm pek 
muhte~emleril\C tesadiif ediyorduk. 

Bu ilkmekteblerin bin, iki bin, hatta 
i.i~ ·bin talebesi vardt. 

Biiti.in sthhi liartlan haiz olan bu Ia· 
lim ve terbiye yurdlannda okuyan ~o • 
cuklann maalesef gene miihim bir kt~ • 
mmm sthhatlerinde bariz. bozukluklar ol
dugu mekteb hekimlerinin dikkatini cel
betmi~ti. Muntazaman yaptlan muayene
ler neticesinde belkemikleri ~arptk o -
lanlar, burunlarmda fazla et bulunanlar, 
bademcik leri biiyiimi.i§, gozleri miyop, 
renkleri soluk olan, hulasa fakri.iddem ve 
dermanstzltktan ~ikayet eden c;ocuklann 
adedi gi.inden giine artmakta o)Jiugunu 
istatistikler gosteriyordu. 

Bunun sebeblerini §oyle bulmu~iar • 
dtr: 

1 - Cocuklar giini.in be~ alh saatini 
kaJabaJtk SIDiflarda Ve bazan vucudle • 
rine uygun olmtyan ve iizerinde rahat o· 
turulam1yan SJTalarda bozuk havada o
turmakla gec;iriyorlar. 

2 - Fakir ailelerin c;ocuklan iyi gtda 
almtyor. Sabah kahvalttst etmiyor, ogle 
yemeklerinde de karmlarmt iyi doyur -
muvorlar. 

3 - Bazt cahil ana babalar ~ocuk • 
lanm sthhi ~artlar dahilinde biiyi.itmesini 
bilmivorlar. 

hammctk Saniha Hammefendi. 
Gene kadmtn kar~tSmda dikildi, sonra 

c;evikligini gosteren bir hareketle st~radt, 
yere inmeden ayaklartnl iki defa havada 
birbirine ~arptt; kuvvetli baldtrlanmn 
bi.iti.in kudret ve tenasi.ibii gori.indi.i. 

Arastra begendikleri kitablan birbir -
lerine verirlerdi. Saniha, bir gi.in Ercii -
mendin kendisine verdigi bir kitabm yap· 
raklan arasmda bir kadm mektubu bul
du. Bu, gene zabitin annesinden aldtgt 
bir mektubdu. Kadtmn ogluna yazd1kla· 
nnt okumaktan kendini alamad1. Sevgili 
yavrum diye ba§ltyan bu mektubda an
nesi Erci.imende, kendisine gonde1digi 
Haleb i~i altm gerdanbktan dolayt te§ek
kiir ediyordu. <<Buru~uk c;enemin altma 
pek iyi yara~h. Kim gorse begeniyor. 
Bu hediyeyi maa§mdan arttrdtgm para • 
larla aldtgmt do§iindi.ikc;e iftihanmdan 
giizlerimden ya§lar doki.ili.iyor>> diyordu. 
Ondan sonra sahifeler dolusu hasret ve 
i~tiyak, ktzkarde§lerine ve bazt bildikle -
re clair haberler, hayat pahahltgmdan, 
gec;inme mii~kiilatmdan ~ikayet ... Bu dul 
annenin <<sevgili yavrum» diye hitab etti
gi biricik zabit ogluna kar§I adeta bir 

Oyle ise ne yapmah ~ 
I - T a til kolonileri tertib etroeli! 
2 - Ormanlarda, deniz kenarlarmda 

sagltk yurdlan vi.icude getirip stbhatindc 
bozukluk goriilen c;ocuklan oralara mu
vakkaten gondermeli I 

beklemege koyulur. 
Fa kat ilk kadehi heni.iz yutmadan 

be~ atlt belirir ve tozu dumana katan 
f~le goze ba$ma gelerek bekta~inin 
smde ki.imelenir. AdamcagJZ neye 
dtgmt kestiremiyerek bon bon ba 

Bu tedbirler lngiltere, Amerika, Ho
landa, Isvec;, Danimarka ve Almanyada 
tatbik edilmi~ ve pek iyi neticeler ver -
mi~tir. Birc;ok kanstz, dermanstz !;Ocuk
lann sthhatleri duzeltilmi~tir. 

Bu tecrubelerden alman netice u ol
mu*tur: 

Alelumum ilkmektebler c;oeuklara 
sagltk baktmmdan bi.iyi.ik bir~ey kazan -
dtrmtyor. Coeuklan fakri.iddeme ugrattp 
ta sonra tedavisine kalk1~maktansa onla
nn talim ve terbiyeleri kadar, viicudle -
rini hertiirlii afetlerden koruyacak bir 
muhit meydana getirmek elzem goriinii· 
yordu. hte Avrupada a<;tkhava mekteb
leri bu ihtiyacdan dogmu tur. 

Bu son yirmi be~ y1l ic;inde Avrupa ve 
Amerikada a~tkhava mekteblerinin tiir
lii tiirlii ~ekilleri kuruldu. 

1 - Ecole aere = Havadar mektrb. 
2 - Externats de plein air = A~tk

hava nehari mektebleri. 
3 - Tntrnats de plein air = A!;Ikha

va yah mektebleri. 
4 - Colonies de jour = Giindiiz 

kolonileri. 
5 - Colonies de vacance = T a til 

kolonileri. 
6 - Camps scolaires = Mekteb 

kamplan. 
7 - Preventorium - ecoles = Pre -

vantoryum mektebleri. 
8 - Kinderheim = Cocuk yurdlan. 
Bu mi.iesseselerden dordi.i ttpkt bir ilk

mekteb gibi tedrisat yaptyor. Y almz gi.i
niin i.ic; saatini fikri mesaiye hasredi yor, 
diger iic; saatini istirahat, giine~ banyosu, 
siest ve ac;tkhava oyunlanna aymyor. 
Mekteb biiti.in sene hi~ kapanmtyor. Di
gerlerinde ~oculdan i.ic; haftadan iic; aya 
kadar alikoyuyorlar. Bunlarm baztlann· 
da c;ocuklar yalmz giindi.iz, baztlarmda 
ise gece de kaltyorlar. 

Tabii bu mektebler, bu sagltk yurd • 
Ian her memlekette bu mi.ihim i~lerle ug
ra~an tabib ve pedagoklardan murekkeb 
komitelerin meydana gelmesine sebeb ol
mu~. aralannda toplamp Belediyelerm 
de yardtmile «a<;tkhava>> mekteblerini 
kurmu~lar ve ilk defa olarak Pariste 
I 922 y1h haziramnda Ac;tkhava Mek • 
tebleri Enternasyonal birinci kongresini 
Paris Ttb F aki.iltesi profesorlerinden 
doktor (Leon Bernard) m riyasetinde 
akdetmi~lerdir. flk kongreye sekiz millet
ten 200 kadar tabib ve pedagok gelmi~
tir. 

1928 de A!;tkhava Mektebleri Enter· 
nasyonal komitesi kurulmu~tur. 

Kongre ikinci loplanhsmt 1931 ni.a -
nmda Belc;ika Kralic;esinin himayelerin -
de akdetmi~. buna yirmi bir devletten 
diirt yiize kadar murahhas tabib ve pe -
dagok i~tirak etmi~tir. Ondan ba~ka 
Bri.ikselde bir ac;tkhava mektebleri ser • 
gisi kurulmu~tur. 

O~iincii ac;tkhava mektebleri kongresi 
1934 te Berlinde toplanmt~. buna yirmi 
altt devletin murahhaslan i~tirak etmistir. 
Altt yi.iz kongre azasm1n dOrt yiiziinii ~o
cuk htfztssJhasile me~gul olan hekimler 
te~kil ediyordu. 

Ac1khava mektebleri b(iti.in milletlcrin 

saygt besledigi yazdtklanndan anla~th -
yordu. En kii<;iik ktzkarde~inden bahse • 
derken ~oyle diyordu: 

«Bedia ge~en giin mektebde verilen bir 
mi.isamerede zeybek, kafkas dans1 gibi 
orunlar oynadt; fevkalade alkt~landt; 
fakat derslerine pek c;alt~mtyor. Ona bir 
mektub yaz da biraz c;ah~sm. senin so· 
1iini.i dinler, bilirsin ki aile ic;inde herkes 
sana biiyiik adam gozile bakar.» 

Bu anne mektubu ~oyle bitiyordu: 
«Senin i<;in, biricik oglumu bana ba -

gnlamast, kazadan beladan korumast ic;in 
her gi.in Allaha dua ediyorum. Sehid ba
bantn ruhu da hie; ~iiphesiz d~alanmm 
ka >ulii i<;in nezdi ilahide ban a yardtm _ 
ctctr. Bu yaz mezuniyet altr da, !stan -
bu~ a gelebilirsen, hasretimizi leskin eder, 
bi.itiin <;ektiklerimizi unuturuz.» 

Sanihamn giizleri ya§la dolmu~tu. Ha
ratnda hem bu kadar sade hem bu ka
dar miies ir hi<;bir ~ey okumadtgmt zan _ 
nett· Bu ~ehid zevcesi zabit annesmm 
me~tubu, ona o kadar dokunmu§tu. Bir 
an ic;in, gozlerinin oniine, sac;! anna ak dii -
nu~. kibar, bir 1stanbullu anne hayali 
&eldi. Bu hayal, yakas1 kapah robunun 
isti.ine Haleb i§i ince altm gerdanhg1 tak-

atltlardan biri sorar: 
- N e anyorsun burada? 
Bekta i bir elile suyun ic;indeki 

~ir elile de mezeleri gosterip cevab 
nr: 

- Goriiyorsun ya, gi.inah i lemege 
znlamyorum. 

Si.ivari, arkada~larile bir goz muha 
resi gec;irdikten sonra yere iner, <<Sen 
!;akarsm $arabdan be teres» diye 
~iyi bir kenara ftrlaiJr, arkada~larile 
likte ~arabt ic;er, mezeleri yer ve gene 
lamp yola diizi.ilmege hamlamr. Bek 
~i. attldtgt ko eden ytrhk htrkastmn 
si.inii kavu~turarak herifleri selamla 
sormak ci.ir' etini gosterir: 

- Y ediginiz i~tiginiz helal olsun. 
ri kim oldugunuzu soyleyin ki 
olahm. 

Kafilenin eleba~ISl atmt mahm 
mi.istehzi bir sesle bagmr: 

- Biz T anrmm sevgili kullanytz. 
liip eglenmek ic;in dola~mz! 

Bekta~i bir~ey demez, gamh 
~ehre doner. Lakin §araba susadtih 
ertesi ak~am bir testi yakalaytp gene 
goze ba~ma gelir. Mezelerini di.izi.ip 
niin batmastnt beklemege ba~lar. T es 
diif bu ya. Biraz sonra yolun bir 
dan bir alit kafilesi daha boy 
Su kadar ki bunlar, bir gi.in evvelki 
gibi davranmazlar, bekta~iye selam ven 
ler, lath So7Jer soylerler ve heybelerinden 
pek nefis ic;kiler, c;e~id c;e~id mezeler c;tb.· 
np mi.ikellef bir sofra kurarlar, onu da da
vet ederek yedirirler, ic;irirler, iistelik bir 
kese alttn verirler ve aynltrken kendilerini 
tamtJrlar: 

- Biz ti.iccardan filanm koleleriyiz, 
bir i~ ic;in filan ~ehre gidiyoruz. 

f~te bu sozler iizerine bekta~i dayana • 
ma7., ellerini goke dogru ac;ar ve haykt· 
nr: 

- Bir senin adamlarma, bir de §U be
zirgan kolelerine bak ta insaf et! .. 

* * ::: 
Son yagmurlarm fstanbul parkelerini 

didim didim didikledigini hepimiz gor • 
diik . .?imdi bunlann okc;elere ktska!;hk 
yaparak gelip gec;enleri ve hele stvn to· 
puklu bayanlan dii~iirmemeleri i~in ta
mirine ba~lamlmt~!tr. T ramvay yoluna 
tesadiif eden bozukluklar ~irket tarafm
dan ve bu yol dt~mdaki yamnyumruluk • 
lar da Belediye tarafmdan diizeltiliyor. 
Ayni i~ demek olan bu ameliyenin ayni 
dddiyetl!! yaptlmast laztm gelirken go
riiyoruz ki ~irket amelesi ~;ok iyi ~aliSlyor, 
berikiler tam manasile iisti.inkoru Kidiyor. 
Biz bu vaziyelte yukartki ftkrayt hahrla· 
dtk. lsabet mi ettik, hata mt? Bunun tak
dirini okuyuculanmtza btraktyoruz. 

M. TVRHAN TAN 

iimid bagladtgt c;ocuklan dii~iinen biiti.in 
terbiyecilerin ve hekimlerin alakalanm 
celbetmi~ ve bu mekteblerden altnan ha
ytrlt neticeler istatisliklerle kongrelerde 
ortaya konmustur. 

Selim Strr~ T arcan 

mt~. ellerini ac;mt~. «biiyi.ik adam gozile» 
bakttgt «sevgili yavrusu ic;in» dua edi -
yordu. 

Saniha i~;~inden: 

- Kadmcag171n bi.iyiik adamt heniiz 
pek <;ocuk, diye tebessiim etti. 

Mademki, oglunun hasretini c;eken an
nenin mektubunu okumu~. onun dii§i.in • 
eelerini ogrenmi~ti; simdi, arttk, onun og
lunun iyiliginden, selametinden, adeta, 
kendini mes'ul addediyordu. Ya~ itibarile 
gene zabitten biiyi.ik olmamakla beraber, 
ona kar§J yiiregindeki his, ~imdi, birden • 
bire bir anne §efkati gibi bir§ey oluver • 
rni~ti, 

-12-
Bir bayram gi.ini.i idi. Ak am, binba~J 

Osman Bey, eski dostu Siiha ile refika: 
sma ve bazt zabitlere kazinoda ziyafet 
cekecekti. Esasen o gece, kazinonun bi.i
~iik ktsmmda halo gibi bir eglence de 
lertib edilmi§ti. Zabitana mah•us salon • 
da birle§tirilen masalardan ~ic;eklerle us
Iii, uzun ve miikellef bir sofra hamlan • 
mtsh. Ali Day1, kan 1, garson <;aganoz, 
he~ beraber ziyafet ~ofrasmt ve salonunu 
dii7.eltiyorlar, Erci.imendin aziz arkada§l 
askeri kitib de onlara nezaret ediyordu. 

[Arkcm varl 
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OLiMPiYADDAN 
MEKTUBLAR 

Berlinde haztrltklar 
sona ermek iizereyken 

FutbolcularJmiZ Norv~ takJmlnl mutlaka yene· 
ceklerine kani ve bu imanla hie durmadan ~h~1yor 

I "" ,-...-~---

Biiyiik bir ayar 
istasyonu yapdtyor 

Bu suretle ol~ii ve ayar 
i,Ieri diizeltilecek 

$ehrimizde elektrik saatlerinin ay an i§
lerinde c;ekilen mii§ki.il.itl gozoniinde tu -
tan !kttsad Vekaleti !stanbul Olc;ii ve 

Ayar Ba§miifetti§ligine tabi biiyiik bir 
ayar istasyonu yaptlrmaga karar venni~ 

ve bunun ic;in laz1m gelen tahsisah ayu -
mi§br. ~imdiye kadar bu gibi saatlerin a-

yarlan Elektrik .;;irketinin ve Miihendis 
mektebinin ayar atolyelerinde yap1lmakta 
ve ba§miifetti§ligin miistakillen bir dairesi 
olmad1gmdan hem i§ler daha giic; c;1kanl· 
makta hem de ba§ka atolyelere muhtac 
vaziyette kalmmakta idi. 

Y enid en yap1lacak olan istasyon hal en 
Avrupa merkezlerinde bulunanlar gibi o
lacak, ve Y akm§arkm en modern labora
tuari haline getirilecektir. Bu laboratuar
da fabrikalarda yap!lan hatalar yiiziin -
den kusurlu c;1kan aletlere dikkat edile -
cek ve bu suretle bu yiizden c;1kan kaza
lann da onii ahnmJ§ olacakhr. 6 agustos
ta Ankarada ihalesi yap1lacak olan bu 
ayar istasyonu 5 ay sonra bitirilmi§ ola • 
cakhr. 

----------------\ Y af iiziim ihracah yaptlacak 
Berlin istasyonlanndan birnde ecnebi bir ekip istikbal edilirken !zmir (Hususi) _ Alakadar meha-
Berlin 28 (Sureti mahsusada gi:inder- sim ve F enerbah~<e stadyomlanna ah~ml§ file gelen bir habere gore, bu sene Bul • 

digimiz arkada~1m1zdan) - Berlin 0 - olan oyuculanmllln bu sahada biraz ace- garistanda iiziim rekoltesi '<ok azd1r. 
limpiyadlan aqlmak iizere.. milik gostenneleri muhtemeldir. Maa • Mahsul bsmen harab olmu§tur. Bu sebeb-

Berlinin niifusu ~imdiden be§ buc;uk mafih buna mani olabilmek i~<in Norvel<- Ie Bulgaristan, bu sene, ecnebi memle -
milyona yakla§ml§, oniimiizdeki iic; dort le oymyacagJrniZ saha biiyiikliigiindeki ketlere ve bilhassa Almanyaya ya~ iiziim 
gi.in i<;inde de iki lie; yiiz bin ki~inin daha antrenman sahalannda ekzersiz yap1yo • sevkedememek 1sttrarmda kalmaktadu. 
gelecegi muhakkak addedilmektedir. ruz. Siz de goriiyorsunuz ki buradaki Etse bile c;ok az olacakhr. Halbuki mer
~imdi Berlin sokaklarmda yerlilerden zi- sahalar tamamen c;imendir. Cocuklann c;i- kezi Avrupa piyasas1, ya~ i.iziime ah§ml§
yade ecnebilere tesadiif ediliyor. Buraya mende muvaffakiyetle oymyabilmelerini or ve ahc1 i§tahhd1r. 
Olimpiyadlar ic;in gelen ecnebiler, miisa- temine ah~tmyoruz. In~allah yiizi.imiiz !khsad Vekaleti bundan istifade e -
bakalara takaddiim eden giinlerini de eg- kara c;1kmaz.» dilmesini di.i~iinmii~ ve ya§ iiziim ihracah 
lence yerlerinde gec;irmegi fmat biliyor- 1290 gazete Olim,Piyadlarz yapacak mi.iesseselere yard1m vadinde bu-
lar. Biitiin eglence yerleri gece giindiiz takib ediyor lunmu§tur. Esasen bu mevzu iizerinde 
dolup ta•1yor. Almanlar, Olimpiyadlar Alman Olimpiyad komitesi burada, d k 1 t · h j' · b ' urma ta o an zm1r ve ava lSI ya~ se • 
ic;in c;ok biiyiik masraf etmi§ler. Fa kat bu miisabakalan takibe gel en gazeteler irin f d h 1 h 

" ze ve meyvactlar kooperati i .. er a a • biiyiik masrafm kan daha azim oluyor. bir bi.iro arm1•t1r. Fa kat bu biiro tabirini 0 d k' 
"' ' zubklanm geni§letmi§tir. niimiiz e 1 Almanlarm bu i§te bire be§ kar edecek- i§itince bir oda veya biiyiicek bir salon 

I I I 1 · f k !A ay irinde Avrupamn muhtelif memleket-erini soy iyen er var. hra etme az1m· zannetmeyiniz. Olimpiyad matbuat biiro- " 
k. b b ff k' lerine ve bilhassa Almanyaya ya§ iiziim dtr 1, u i§i u kadar muva a 1yet ve su Berlinin en biiyiik caddelerinden biri-

1 b II b sevkiyat1 ba§hyacaktn. Bu ihracahn epey-dikkat e yapan ir mi et bu nisbette ir nin iistiinde dort be~ kath muazzam bir 
kar temin etmege de hak kazanmt§ olur. binadtr. Burada her millet ic;in yer aynl- ce varidat getirecegi, hatta ci.iz'i bile olsa 

B d .. d" I' k d rekolte iizerine tesir yaparak miitebaki un an u<; ort ay evve me a ar m1~, her millet ic;in kendi klavyesile hirer 
Berlinde bulunanlar, Berlinin biiyiik daktil-o makinesi konmu§. H<!r makinenin rnahsuliin hymetlenmesine yar~Im Jede.; 
caddelerinin §imdi tamamen degi§tirildigi- ba~mda mensub oldugu milletin ipekten cegi soyleniyor. 
ni soyliiyorlar. Her yerde bir yenilik var. yaptlm•~ bir bayragt dalgalamyor. Bu ""'~----.... --"""!!!'!!'""-"'!!!!'~~~~ 
Her taraf siislenmi§, boyanrnl§, tamir e- biiroda kadmh erkekli belki iki yiiz ki§i yanm mukavemet ve uzun mukavemet ko
dilmi§, velhas1l ~imdi, gelenlere daha gii- c;a!I~Iyor. Bunlar, gazetecilerin her iste - ~ulannda diinya atletlerinin bu rnevsim 
zel gostermek irjn ne yapmak laz1msa dikleri ve sorduklan ~eyler hakkmda rna- zarfmda elde ettikleri dereceleri yazJyo-
hepsi yap1lrn1§. lumat veriyorlar. Her gazete i~<in aynca ruz. 

Berlin, diin ak~amdan itibaren ba§tan- kilidli ve numarah birer dolab var. Bu 
ba§a donanmaga bailad1. Biiyiik cadde - dolablar, bizim postanedeki abone kutu
lerde esasen haftalardanberi Olimpiyada Ian gibi bir~ey. Gazeteciler her tiirlii ma
i§tirak edecek milletlerin bayraklan salla- lumatl, havadisi, sorduklarl suallerin ce
nlyordu . .;;imdi her taraf, biitiin Berlin vablannl buradan ahyorlar. Herkesin a
diigiine ha:zalanan bir gelin gibi siislen- nahtan kendisindedir. Her giin her saatte 
di. Bayrak astlmtyan, tek bir bina yok... herkes dolabm1 ac;1yor ve ic;ine konulmu~ 
Her pencerede mutlaka Olimpiyad bay • olan kag1dlan ahyor. Dolab numaralanm 
ragt ve Alman bayrag1 var. Biiyiik bina- sayd1m. Tam 1290 l Y ani 1290 ga:z.ete 
1arda, biiyiik magazalarda Olimpiyada miisabakalan takib ediyor. Matbuat bii
giren milletlerin bayraklan da sallamyor. rosunda aynca bir postane, telgrafhane 
Hic;bir millet hic;bir i~e bu kadar ihtimam· kurulmu§, rniiteaddid telefonlar yaptlmt~-
la hazulanamaz ve hazalanmami~l!r. t1r. 

Futbol Federasyon reisimiz nikbin Olimpiyad komitesi, yiizlerce, binlerce 
Bugiin F utbol F ederasyonumuz reiSI bro§iir, kitab, program, harita, grafik, cet

Hamdi Emine Tiirk • Norvec; mac;1 hak- vel ne~retmi~ ve hergiin de 1<1kanyor. 
kmda ne dii§iindiigiinii sordum. .;;un!an Bunlarda bilinmesi, ogrenilmesi laz1m o
soyledi: lan her tiirlii malumat var. ~ehrin, stadia-

«- Bu tak1m hakkmda §imdiye ka - rm haritalan, planlan muhtelif ebadda 
dar aldJgtmJz malumat noksandtr. Maa - bastmlm1 ~. 
mafih kuvvetli bir taktm olarak kabul edi-
yoruz. Ciinkii Olimpiyad komitesi futbol 
turnuvasmm kur'asm1 <;ekerken miisaba
kalara girecek tak1mlan kuvvetli ve zay1f 
olmak iizere iki ktsma ayirmi~. Kuvvetli
ler; ftalya, Norvec;, Almanya, isve<;. 
Polonya, M1s1r, ingiltere, zaytflar da; 
Amerika, Tiirkiye, Liiksemburg, J apon
ya, Macaristan, Avusturya, Cin, Finlan
diyachr. 

T ahmlar bu sure tie aynldtktan sonra 
kuvvetlilerin isimleri bir torbaya, zaylfla
rtn isimleri diger bir torbaya konmu§, bir 
isim kuvvetlilerden, bir isim de zayiflar
dan almmak sure tile kur' a '<ekilmi§tir. Bu 
suretle de Tiirkiyeye Norvel< isabet et • 
mi§tir. Olimpiyad komitesinin taktmlan 
bu suretle tasnif etmesi de gosteriyor ki, 
Norvec; futbolu ihmal edilemiyecek bir 
kuvvettir. 

Olimpiyad komitesi, gazetecilerin mii
sabakalara girmeleri i~;in laztm olan bi -
letleri bugiin verdi. Fa kat komite bu i~te 
pek basis davr~nd1. Gazeteciler, biiyiik 
stadyomda yap1lacak miisabakalan ayn· 
ca verilen hiiviyet varakasile serbestc;e ta
ikb edebilecekler. F akat diger sahalarda 
ve salonlarda yap1lacak miisabakalan -ki 
giire~. eskrim, futbolun ba§langJclan, hi • 
nicilik, bisiklet, yiizme, boks, basketbol 
ve saire- tamamen goremiyecekler. Ciinkii 
her gazeteciye, biitiin rniisabakalar ic;in 
komple bilet verilmedi. Mesela binicilik 
ic;in on gazeteye dort, yiizmeler ic;in iic;. 
diger sporlar ic;in de bu nisbet dahilinde 
bilet verildi. Biz bu biletleri aram1zda 
taksim etmege karar verdik. Arkada~lar
dan birisi yiizmelere giderse, digeri bisik· 
lete, ba§ka birisi boksa ve saireye gide • 
bilecek. Y almz giire~ mi.isabakalanmr. 
biletlerini tam olarak kurtarabildik. 

Olimpiyad komitesi, her taraftan pet 
c;ok gazeteci geldiginden boyle yapmat 
mecburiyetinde kald1gtnl soylemi§. Pel 
iyi bir i~ degil :unma ne yapahm. 

Miisabakalara iki giin kald1. Burada 
yalmz sporcular degil, biz de imtihan'l 
haz1rlanan talebeler gibi korku ve heye
can i<;indeyiz. 

AHMED IHSAN 

Bu mevsimde kazandan 

100 metro 
Amerikah Zencl Ovens 10.2, Alman 

Borhmeyer 10.3, Kanadall Mak Fi 10.3, Ls
ve~ll Lindgren 10.3, Amer!kah Walludu 
10.3, Holandal! Berger 10.4 saniye. 

200 metro 
Bu mesafede en iyi derece alan ilk alti 

kO§ucunun hepsi de Amerikaltdtr. Bunlar. 
dan Zenci Ovens ile Walludu 20.5, Draper 
20.9, Luval, Rodenklrhen ile Valku 21 sa.
nlyelik hirer dereeeler elde etmt.,lerdlr. 

Avrupada bu mesafede en iyi dereeelerl 
Holandal! Osendarp 21.1, isvio<rell Hcnl 
21.2, Alman Hornbergu 21.4 sanlye ile elde 
etml~lerdlr. 

400 metro 
Bu mesafede de ilk alt1 iyi dereceyi A· 

mer!kalllar elde etmi~lerdlr. Vllyams 46.1, 
Luval 46.2, Smalvud 46.7, Fi~ tle O'Brien 
47 .1. Kasen 47.2 san1yelik dereceler elde 
etm!~lerdlr. 

Diger milletlerden ing!liz Bravn Ue 
Kampling ve Alman Haman 48 san!ye tut.. 
turabilm~lerdlr. 

800 metro 
Amerikali Vudrar 1.49.9, Fstman 1.50.1, 

Bithem 1.50.3, italyan Lanzi 1.51.3, isve<;li 
N! 1.52.4, Alman Harbig 1.52.5, gene Alman 
Deseker 1.52.6 dereeelerinl elde etmi§ler
dir. 

1500 metro 
Amerikall Kaningem !le gene Amerikal.I 

Koman! 3.49.9, italyan Bekali 3.50.6, is -
vec;li Ni 3.52.2, Macar §abo 3.53 luk den:. 
celer elde etmi~lerd!r. 

5000 metro 
h mukavemet yan~lanna doktilunee 

Finlandiyal!larm dereeeleri b~a ge<;mek -
tedlr. 

Hokert ile Salminen 14.30 8/10, Lehti
nen 14.31 7/ 10, Moekl !le Japon Murakoso 
14.41 6/ 10, :italyan Kerati 14.45 saniye el
de etmi~lerdlr. 

10,000 metro 
Danimarkah S!fert 31.1. 6/ 10, Finlandl

yali Askola ile :iso • Hollo 31.12 2/ 10. ita!. 
yan Beviak 31.32 8/ 10, Fransa Toten 
31.33 2/ 10, Alman Kelm 31.35 6/ 10 luk de
receler eJ.de etmi§lerdlr. 

Halkevi ma~lari 
Eminonli Halkevinden: 

Evimiz Spor komitesi tarafmdan gay
rifedcre kuliibler arasmda tertib ettigi 
futbol mac;larmdan finale kalan Altm
hilal - Bozkurd mac;mm 2/8/936 pazar 
glinli yapilacaW.m bundan evvelki teblig 
de bildirmi§tik. Lakin Fatih idrnan ku-
HibU tarafmdan verilen bir itirazname 
miinasebetile bu rna\;m yap1lrnasma ni-

F akat bizim c;ocuklar, kar§llanna bu 
tak1mm c;1kmasmdan hie; miiteessir degil, 
bilakis c;ok memnundurlar ve bu tak!ml 
yenerek beni mahcub edeceklerini si:iyli.i
yorlar. Biliyorsunuz ki, ben son Yugos
lavya mac;mdan sonra milli taktmm iyi 
vaziyette olmadtgmt umumi ba§kanhga 
bildirmi§tim. Cocuklar §imdi beni mah -
c;ub etmek ic;in canlanm di§lerine taka -
rak oymyacaklar. T akirnlrnlz kazansm, 
ben bu i§te bin defa mahc;up olmaga ra -
z1y1m. F utbolcularimiz, baz1 defalar gii
zel bir oyun tutuyorlar. Bunu siz de c:;ok 
defalar gormii§siiniizdiir., eger o oyunla
rmdan birini tutturabilirlerse, bizim seri 
futbolumuz, Norvec;in kuvvetli, fakat a
gtr futbolunu herhalde yener. Y almz oy
myacagtmtz saha biraz kiic;iiktiir. Tak -

zamen mani oldugunu bildirerek iti -
atletik dereceler raznamenin incelenmesinden sonra ve-

Berlin (Sureti mahsusada giden arka- rilecek karara gore bu rna<;m yaptla • 
da~tmndan) - Olimpiyad atletiz.m mii- rag1 tarihi diger tebligimizle bildire • 
sabakalan miinasebetile, manias1z siirat, cegiz. 

lnkzlab abidesi nereye dikilmel~? 
----------------------------

Miinevverler cevab • ver1yor 
I 

Ostad 
•• •• 

Halid Ziya, 
Operator goruyor, 

eski Adliye Saraytntn yerini miinasib 
Cemil yegane yer Ta,bkttr, diyor 

Vstad Halid Ziyanrn fikri 

Eski ~ehremini «§ehirde sini· 
rime dokunm1yan yok ki, do· 
kunant soruyorsunuz, diyor, 
fakat kabahat halkm degil, 
Belediye kanunlarmm hakw 
kile tatbik edilmemesinde .•. » 

Operator Cemil 
ti§tirdi: 

- Radyo ..• diye ba§lnl salladJ. Rai:l• 
Us tad Halid Ziya Y e§ilkoydeki ko§- yo azizim, §U giiriiltii memba1. Musikinin 

kiiniin bah~<esinde yemye§il dallarm serin miitecaviz bir hali vard1r, !nsanm musik..i 
golgesinde ham koltuga gomiilmii§, goz- dinlemegi cammn istemedigi bir anda 
lerinde gozliigii, elindeki franslzca kit a· efendi c;alar, siz de duymaga mecbursu• 
ba dalrnl§tl. Beni goriince kitabml masa· nuz. Mesela, ne bileyim, diger san'atlar .. 
nm iizerindeki c;ic;ek makasmm yanma Romancl Re~ad Nuri cda ilaleme boyle bir tecaviiz yoktur. Bo• 
b1rakh. Gi:izliigiinii '<1kardl ve sualimi tan, hem de saatin erken olmasmdan do- zuk bir tulumba glcJrtlsl bile radyodan 
dinledi: lay1 bahc;ede kalabahk bulunmasm. daha az dokunur bana. Onda nihayet bir 

- OstadJm, !stanbulda yaptlacak Erken bir trenle ki:iyden indim. Tram~ zaruret vard1r. Di.i§iiniiriim, adamcag1Z 
biiyiik in blab abidesini sizce nereye vayla dogruca T aksim bahc;esinin kap1- su c;ekecek ki i§ini gorsiin .. T 

kurmah~ smda bulundum. Operator Cemil ne diyor? 
Y ava§c;a yrerinden kalktJ. T ertemiz Saat dokuz buc;uktu. Operator Cemille Mac;kadaki apar • 

yolda, kumlan <;tt!rdatarak birkac; ad1m k' k d k E k' 1 bul Her iki tarafta, gi§elerde 1mse yo • t1manm a onu§uyorum. s 1 stan 
yiiriidii. T ekrar yerine otururken aglr tu. Y almz bah<;eye girilecek kapmm et· ,Sehremini, tereddiid etmeden: 
agJr si:iylemege ba§ladl: rafmda iskemlelere kurulmu§ be~ alii - Abide ic;in yegane yer T a§hkur, 

«- !stanbul, niifusunun kesafetine nis- d d' 1 .: !Ak d h I kt T I memur var 1. 1yor. sum a e e rna a yo ur. a§ a• 
betle liizumundan fazla geni§ bir sahaya Gayet nazikane yakla§tim, ayag1 aya- nndan da istifade edilir. Mevkii de Mar• 
yay1lrn1§ bir §ehirdir. T eessiif olunur ki gmm iistiinde oturan, sigaras1m ic;erek mara, Bogazic;i, dortbir taraftan goriiniir. 
bu kadar fazla §i§mi§ olan bu §ehirde ne sa bah keyfi yapan bir memura «Efen • En evvel goze c;arpan yer oras1d1r, F a• 
liizumu kadar bahc;e, ne de mesela bir dim gi§ede kimse yok, Duhuliye bileti kat a~ag1ya kadar biiyiik bir park yapJI• 
mill! rasimeye, yahud bir alaya ve ya· almak isterdim» dedim. «Bu saatte ya- mahd1r. 
hud bir toplanhya miisaid olacak bir saktlr, saat ondan evvel bahc;eye giril- - Sapa degi! mi? 
meydan yoktur. mez>> cevabmt verdi. - Hay1r .. Simdi bir ta~ y1gini oldu-

. vakitler Taksimdeki Taliiilhane «Halk i9n yapum• hir ba e cle~·l gu halde bile hergi.in birka~ yiiz ki i gi~ 
meydan1 vardt. Bugiin oras1 da yedi se- midir bwas1 ve bu bah<;ei:le ne es almak diyor, 

ktz ath acib bir tarzt rnimaride biiyiik yasak m1d1r~» diye soracak oldum. Uzun zaman Istanbul Belediyesiniri 
binalarla afak1 kapahyor. Y arm da «Nizam boyledir. Ben bilmem, §U me- ba§mda bulunmu~ olan muhatab1mm, 
Siirpagob mezar!Jgl ayni betbaht talihe mur efendiye sorun» diye diger bir zatl §imdi, bu §ehrin nelerine sinirlendigini 
maruzdur. gi:isterdi. ogrenmek merak1m1 yenemiyorum. 

!nk1lab abidesini nereye kunnah?.. Bu ikinci zat gayet nazik ve bana Ellerini ac;ar,k, ac1 ac1 gi.iliimsilyor: 
Bu sualinizle beni vehleten §a§lrtacaksi· kar§l soylenecek si:izleri bulamamaktan - Sinirime '<!okunmtyan yok ki, si· 
mz? peri~an bir hal ile «Efendim affedersi • nirime dokunam soruyorsunuz. Avrupayi 

KorkarJm ki hie; kimse ic;in muvaf1k niz: bize boyle emir verdiler» dedi. gormi.i§ bir adam, istanbula gelince ken• 
goriilmiyecek bir fikir serdedecegim. Ben de siikliim piikliim tramvaya dini harab bir koyde zanneder. Bu halin 

Maamafih mademki boyle hazulan~ bindim ve bu sene i<;in Y erli Mallar ser- kabahati halkta degildir. Biitiin mesele 
mad1g1m bir suale muhatab oluyorum. gisini gormekten vazgec;erek ki:iyiime Belediye kanunlarmm lay1kile tatbik e• 
0 tehlikeyi goze alarak §U dakika en ev- dondiim.» dilmeyi§indedir. Mesela dilencilik kanu• 
vel hatmma gel en fikri size soyliyeyim: Ostad, uzaktan gel en ve §ehrin guriil- nen memnudur. Halbuki sokaklar dilen o~ 
Adliye saray1 yand1. 0 binanm mimari tiisiinii getiren bir tren diidiigiine sinirle- ciden gec;ilmiyor. 
bir k1ymeti yoktu. Fakat tarihi bir ehem- nir gibi ha§ml c;evirirken, soziinii tamam- Belediye merhamet edemez. Merha " 
miyeti vardt. F azla olarak i§e de yaradt. lad1: met ba§ka, i§ ba§kad1r. Ben Sehremini 
Y andtktan sonra oraya 51gmrni§ olan ad- <<- 0 giindenberi de bu bah<;enin ha- iken meydanda tek dilenci b1rakmam1~ " 
Ji devairin bugiin §uraya buraya daglla- vasm1 teneffiis ve hastalanrnl§ olan sinir- tun. Birer hirer yakalathm bunlan, dol-
rak stki§Ip kalmas1 gosterir ki hakikaten lerimi tedavi etmekle me§guliim.» durttum kamyonlara, dogru Dariilace -
biiyiik bir hizmeti varrnl§.. Re1ad Nuriye gore zeye sevkettim. 

Bugiin bu dairenin, 0 giizel tepede, Uzun Anadolu seyahatinden heniiz Esasen burada patent~li dilenci peli 
hala bir tiirlii kaldmlmasma imkan bu • donmii§ olan Re§ad N uri hal a yorgun azd1r. Em in olun koca lstanbulda topll 
lunamtyan enkaz1 duruyor. goriiniiyordu. Bu halinde, onu bir de be- topu dort yiizii ge<;mez. Bunlann i~inde 

Nihayet onlann oradan kaldmlmasi- nim yormam dogru olup olam1yacagm1 47 hakikaten fakir olanlar 200 kadardtt• 
na bir crare bulunsun. Hatta 0 yiiksek te- dii§iiniirken, dereden tepeden konu§u • Ust taraf1 e bark sahibidir, miireffehtir. 
peden bakarak deniz kenanna kadar ne yorduk. Aynhrken dayanamad1m, sua • Bunlar yaka amp ta bir yere kapamncll 

d l ll.m1' sordum. crabucak canlan slkiiir. l~te o zaman elle-varsa ttra§ e i erek burada bir park vii-
cude getirilse ve bu sahamn en yiiksek Dudaklarmm arasmdaki Olimpiyad rinden: b~r daha dilenmiyecekleri~e, §a• 
noktasma da inkllab abidesi kurulsa... me§alesi gibi hie; sonmiyen sigarasml tit- yed dllemrlerken yakalamrlarsa aglr cr 
0 abidenin hem miirtefi, hem geni§, hem rete titrete giiliimsedi: zalara raz1 olduklarma dair senedler a 1• 

de denize kar§t her bakana goriinecek bir - Sultanahmed meydam, dedi. Va- mr, i~ olur, biter. 
d k. b d 1 Operator Cemil, Harbiye sirtlannll surette viicude getirilmesine imkan bulun- k1a ora a es 1 a i e er var ... Amma ne 

mu~ olur zannederim.» ~<tkar, bir de biz dikeriz ... Y almz ac;sm- bakan penceresine donerek kendi ken ,. 

Y Jar OraJan, aJabiJdx'g~l·ne arsJnJar., dine soy}er gibi, soziinii §oy}e bitiriyorf Susunca, e§ilkoyiin bu sakin ko§e· ... h J 
- Y a §ehrin sizi sinirlendiren halle- - Ancak, bu giizel §e rin sinir ere 

sin de ya§JY an iistada, §ehrin sinirlerine . ) dokunan, sa de dilencileri midir?... De• 
dokunan §eyleri olup olmadigmt sordum. n ·" b d b h d 1 kA i 

!Ah Elindeki rantaslnl salliyarak gu"lu"yor·. dim ya, ir okun in a in e ase Bir a za, dii§iiniir gibi durdu. Sonra :r 

h · d b b - Kitab, hatta k1'tablar doldurmak fagfurdan. · ..... a engm e 1shra sezilen ir sesle konu§· 
KANDEf.IIR tu: laz1m bu sua,le cevab verebilmek 1c;m .. 

«- Bugi.iniin hayatmda, hele benim Fakat bunu, bana §imdi sormamahydm1z. -----~-------... ~~~ 
gibi ya§lanrnl§ bir adaml, hupalaylci ve Ben nerelerden, nerelerden geliyorum lzmride bir doktor hakkmd~ 
ytprat1c1 ytllar Ya§adtktan sonra, hususi bilseniz .. Ve boyle, oralardan !stanbula takibat 
omriinde o kadar sinirleri berbad edecek yeni gelen adam, §U anda ancak «Ne 
vesileler var ki, itiraf ederim, §ehrin u- verseler ona §akir, ne k1lsalar ona §ad» 
mum! hayatmda sinire dokunacak §CY· diyebilir. 
!erie me§gul olabilmek i~in kendimde ka- Nurullah Atanrn sozleri 
fi bir kuvvet bulamadun. Nurullah Ata, artJk, Babtaliye inmi-

Manevi haletimi §U ciimle ile icmal et- yor. Y az k1~ oturdugu Biiyiikadanm an
tikten sonra size gec;enlerde sinirlerimi cak ~imdi safasm1 siirebiliyor. Bu inziva 
tugyan ettiren bir kiic;ii vak' a dan bah- ko~esinde onu yakahyan sualimden, ev
sedeyim: Ben i~te goriiyorsunuz ki Ye- vela; 
§ilkoyde oturuyorum. Mecburiyet has1! - Ben mimari i~lerinden anlamam .. · 
olmad1k1<a ~ehre inmem. Sehirden ah - diye kurtulmak istedi. 
nacak, benim ic;in bir zevk te kalmarnl§· Nihayet, uysal, cevab verdi: 

- Sultanahmed diyecegim. amma, hr. f I 
Fa kat vatanJmda terakki ve itila te • oranm kabahatleri var. Dikilita~ i an ... 

zahiirlerine lakayd kalabilmege de ken- Haytr oras1 olmaz. Abidenin i§lek bir 
dimi ah~t!ramadtm. Gec;ende, sideyim, yerde bulunmas1 da icab eder .. · 0 hal
bu sene de Yerli Mallar sergisini gore - de Beyaz1d rneydam amma neresine, onu 
yim, dedim. Bu karan son yagmur saga· kestiremem. Zannederim havuzu filan 
nagmm ferdasmda ald1m. Ve dedim ki, oradan kaldtrmak laztm ... 
oyle bir saatte gideyim ki, hem saganak- !kinci sualime, dii§iinrneden cevab ye· 

!zmir (Hususi) - Kar§iyakaC!a ZeY' 

neb nammda bir kadma dogum esnasmdiJ 

ta tbik ettigi forsepsi ile kadmm ve ~octl' 

gun oliimiine sebebiyet verdigi iddia o· 
lunan doktor Kaztm Karal hakkmdaki 

tahkikat bitmek iizeredir. 

Bir ehlivukuf te~ekkiil etmi§ ve otopsi 
yapmt§llr. Hadisede fenni hata ve mes' 

leki ihmal goriilmemktedir. Dava)'l a~<all' 

lar, miiteveffiyenin karde§leridir. Kadl 4 

nm kocas1 ve c;ocugu ise doktordan bet 

hangi bir §ikayetleri olmadigml soylem~:: 
lerdir. Doktor, gazetelere gonderdi~ 
ml'ktubda, bunun ic;timai ve terbiyevi b•~ 

'bl 
hadise olarak biitiin teferriiatile ve ne gt 

tahriklerle dogdugunun bilahare meyda' 
na ~tkacagtm bildinnektedir. 
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Eski Yunan olimpiyadrnrn umumi manzarasr 

1 • KlaClios ll'magz, 2. Jimnas, 3 • Tiyatro, 4 - Filippion, 5 - iranxn I mukaddes huvlusu, 10- Stadyom, 11 • rst1ul1 geftdl, IZ • Merasrm 
rnabedi, 6 - lrodes Attikin kiirsiisii, 8 - Zevs mabedi, 9 - Alttisin methali, 13 • Alfies 1rmagz • 
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Biz ne yapacag1z 7 
Hasimlarimiz kuvvetli, fakat 
hasketholcularla giire~~ilerimiz 

den iimidimiz fazlad1r 
Eger daha iyi hazzrlanabilseydik ... 

1928 Amisterdam olimpiyadznda Turk ekipi 

Epey bir para ve emek sarfile, 0 • 
litnpiyadlara i~tirakimiz etrafmda §im -
cliye kadar birc;ok ~eyler yaZIId1. Arnk 
hunlan tekrar faydah olm1yacagi i<;in biz 
sadece alacag1m1z neticeler hakkmda ba-
2:.1 tahminlere giri~mekle iktifa egecegiz. 

Futbol 
Kac;. defa mlinaka§a ettigimi~ gibi 

1'iirk futbol tak1m1 Berlin Olimpiyadma 
hambks1z gitmi~tir. Ger~i kamp kurul -
tnu§ ve sureti zahirede laz1m gelen her§ey 
:Yap1lml§ gibi gosterilmek istenmi~se de 
bir futbol tak1m1 hamlanrnasJ ic;io laz1m 
&elen vakitle, teknik, bilgi hi<;bir vakit bir 
araya getirilmemi§tir. Bunun ic;.in muvaf· 
fakiyet ihtimali zay1ftu. 

Eskrim 
Daha gec;en sene Tiirk • Rus temasma 

kadar ad1 sam batml§ ve uyuyan bu spor 
ic;in federasyon te~kili, Olimpiyada tak1m 
hazulamak ve bir~ok masraflara giri§ -
l'nek ne dereceye kadar dogruydu, bil -
?teyiz. Bunlann bir~ey yapmalan maddi 
1_tnkan dahil inde degildir. 

Bisiklet 
Biz.im gibi yollan heniiz yaptlrllaga 

ba~lanan ve bisiklet sanayii olm1yan bir 
~ernlekette bisiklet sporundan bahsetmek 

tie abesken mf bir karga~ahga gelerek 
~otUriilen bisiklet tak1m1 rnutlak ve mu
d akkak maglubiyet namzedidir. Holan -
l a, 1talya, Fransa, Avustralya gibi mem
etetler varken bisiklet<;ilerimizin, kayak-
~~ antniZin aktbetine ugramalarmdan kor-
ulabilir. .. 

Yelken 

Basketbol 
Simdiye kadar hamhk itibarile mem

leketin birinci derecede hamlanm1~ takt
ml ~iiphesiz basketboldur. Bizdc: en ileri 
gitmi~ bir spor oldugu halde basketbol 
hakkmda <;Qk az yaz1 yaz1lmi§, ~ok az 
propaganda yap!lm1~ ve halkta bu spora 
kar~I <;ok az ragbet uyandmlmJ§hr. Kol
lej tabmmda oynam1~ eski bir basketbol
cu olarak diyebilirim ki Avrupada Le -
histan miistesna; bizim tabm hi<; te fena 
bir gosteri~ yapm1yacakhr. Kur'amlZin 
Cenub Amerikas1 memleketlerinden biri
ne is abet edi~i miithi~ bir ~anssJzhktlr. Fa
kat iimidsizlige kap1lmaga hi<; te mahal 
yoktur. • 

Giire~ 
Bu bel bagladJgJmJz sporda, ~ok dua 

ederim ki bir~eyler kazanahm. Giire~i 
dorde taksim edersek ~oyle bir neticeye 
vanyoruz: T eknik yiizde 40, kuvvet 
yiizde 30, tecriibe yiizde 20, siirati inti
kal ylizde I 0. 

Bizim giire~c;.ilerimizde en eksik olan 
teknik ve tecrlibe olduguna gore rnuvaf -
fakiyet iimidleri de bu nisbette azahyor. 
Ger<;i <;ok iyi <;a!J~tJ]ar; ve azc;ok ta tee
rube gordiiler, fakat bu tecriibeler hi<;bir 
vakit <;ok iistiin rakiblerle yap1lmad1. 

ge~erken 

Nifin Olimpiyadlara gittik? 

Yukanki izahlardan sonra bu i~ten c;ok 
uzakta kalm1§lar bile kendi kendilerine ~u 
suali soracaklardu:. Bu kadar geri isek 
nic;:in gittik?. 

Bence lehte ve aleyhte olan iki nok -
tai nazar da yanh§hr. Memleketimizde 
yelken ve su sporlanm, bisikleti eskrimi 
te§vik ic;in makul yo] Olimpiyada gotiir· 
mek _ol~~az. Su sporlanm anlanm; mem
leketJmlzm etrafr su ile muhattir; yiizme 
ve kiirek c;:ekme biiyiik masraflara ihtiyac 
h!s~et~!rmiy_en sporlard1r. Fa kat yelken 
g1b1 luks bu sporu bizde taammiim ettir -
mek deveye hendek aatlatmaktan daha 
zordur. Bisiklete gelince bu olii bir spor
d~r. T opu tiifegi birkaG yiiz bisikleti<;i -
m1z vardir. <;ogalmalanna da imkan yok
tur. Kimlerin gittigi de malumumuzdur. 
Eskrime gelince, ben bu hususta soz soy
lemegi bile zaid goriiyorum. Cemanyekun 
on be§ yirmi sporcusu olan eskrimi te§vik 
dahi mevzuu bahsolamaz. 

Bunlarm haricinde futbol gibi memle
ketin her ko~esini kaplaml§ ve adeta milli 
spor haline gelmi~ bir sporla, bize Bal -
kanlarda birincilik temin eden ve balk 
tarafmdan da tutulan giire~ ve bir tecri.i
be mahiyetinde de olsa basketbolculan 
Olimpiyadlara goliirmek te -maglub olsa
lar bile- kat'i bir liizumdur. (iinkii bu 
sporlar iimid vericidir. Halk bunlan sev
digi gibi ilerisi i<;in de onlar iizerinde c;:a
lt§mamiZm faydah olacag1 belli olmu§tur. 

Hulasa; Olimpiyadlara i§tirak mesele
sinde programsJZ, ve hamhksJZ hareket 
edildi. Bunun kabahati ise i§ba§ma yeni 
gelenlerde degi[, eskilerdedir. Ciinkii on
lara dogru yolu gostermek dogrulugunu 
gostermedik. 

Olimpiyadlarda 
. atletizm rokorlari 

1896 ve 1932 miisabaka
larinda abnan neticelerin 
birbirlerile mukayeseleri 

Atletizmin diger sporlardan en bi.iyii.k 
fark1 ol~ii.lii bir spor olmasmdadu. Eski 
bir darbimeselle ifade edilmek laz1m gel
se «Haleb orada ise ar~m buradadm> 
mefhumunun tam bir ifadesidir. Bu iti
barla ilk modern olimpiyad olan 1896 
Atina Olimpiyadi i]e 1932 son Los 
Angelos Olimpiyad1 atletizm rokorlan
nm mukayesesi c;ok enteresand1r. Her ro
kor kmld1kc;a biitiin heveskarlar, antre • 
norler ve atletlerin bundan daha yiikse -
ginin maddi imkan dahilinde olmadigmi 
iddia etmelerine ragmen c;ok kisa zaman
da yeni yeni rokorlar teessiis etmekte ve 
bu rokorlarm nerede asih kalacagi hak
kmda biitiin diinyayi hayretler i~inde bi-
ra~~ktadu. . · 

l896...Atina...Oli.mpiyqt/J!l.!la 
100 metro F. E. Burke Amerikah 12 sa

niye, 400 metro i. E. Burke Amerikali 54 1/5, 
800 metro E H. Flack ingillz 2 daklka 11 
san!ye, 1500. metro E. H. Flack ingiliz 4 
dakika 33 1/ 5, 110 metro manlall T. P . cur
tis Amerlkall 17 3/ 5 saniye, Yiiksek atlama. 
E. H. Clark Amerikah 1 metro 81, Uzun at
lama E. H. Amerikali 6 metro 35, U~t ad1m 
J. Conolly :inglliz 13 metro 71 , Smkl a yiik
sek atlama. W. W. Hoyt Amerikah 3 
metro 30, Giille atma. R. Garrett Ameri
kah 11 metro 22, Disk atma· R. Garrett A
merikall 29 metro 15, Maraton ko§USU S. 
Lones YunanlL 2 saat 55 daklka 20 saniye. 
1932 Los Anjelos Olimpiyadznda 

100 metro E. Tolan Amerlkah 10 3/ 10 sa
niye, 400 metro W. Carr Amerlkal! 46 2/ 10 
saniye, 800 metro T . Hampson ingiliz 1 da
kika 49 8/ 10, 1500 metro L. Becalli italyan 
3 daklka 51 2/10 saniye, 100 metro manlah 
G. Saling Amerlkall 14 6/ 10 saniye, Yiik
sek atlama. D. Me Maughton Kanadail 1 
metro 96 , Uzun atlama E. Gordon Amerl
kah 7 metro 62, ti'cr ad1m c. Nambu Ja
ponya 15 metro 78, Smkla yiiksek atlama 
W. Miller Amerikall 4 metro 315 Guile at
rna Leo Sexton Amerlkalt 15' metro 98, 
Disk atma J . Anderson Amerikall 49 met
ro 39, Maraton k()§usu Juan Zambala Ar· 
jantin 2 saat 31 daklka 36 saniye, 200 met
ro E. Tolan Amerikah 21 2/ 10 saniye, 5000 
metro L. Lehtinen Finlandlyah 14 dakika 
30 sanlye, 10000 metro J. Kusokmskile Leh· 
ll 30 daklka 14 4/ 10 san!ye, 400 metro rna -
nial1 R. M. N. Tisdall irlandal! 51 8/ 10 sa. 
niye, 3000 metro engelll ko~u iso.Hallo 
Finlandiyall 9 dakika 18 4/ 10 sanlye, 
400 X 1 00 metro bayrak k()§usu Am erika ta
laml 40 s., 4 X 400 metro bayrak ko~usu A
merlka takum 4 d. 8 2/ 10 s., Cirid atma A. 
Jarvinen Finlandiyah 72 metro 71, <;;:ekl<: 
atma Dr. P. o. callaghan irlandal! 53 met. 
ro 92, Dekatlon (10 oyun) J . Bausch Ame
rikah, Pentatlon (5 oyun) J. G. Oxenstler
ne isve'<ll. 

Surasm1 da ilave etmeliyiz ki 1932 0-
limpiyadmdan sonra bu rokorlann bazl
lan kmlm1~tJr. Bunlar Olimpiyad rokor
lan olarak zikredilememekle beraber 
diinya rokoru olarak tesc;:il edilmektedir
ler. Herhalde Berlinde atletik rokorlar
dan ko§ular, atlamalar ve atmalardan 
baz1lan kmlnu§ olacakt1r. Simdiye ka -
dar gayriresmi olarak yiiksek atlama ve 
saire gibi rokorlann kmlmi§ oldugunu 
Amerika gazeteleri yaZJ11I~Iar.d1r. Bilhas
sa William Graber adh bir Amerikah
mn smkla 4 metro 425 atlad1g1 ve boy
Ieee Olimpiyad rokorunu knd1gl muhak
kakhr. Cornelmo Johnson adh Amerikah 
siyahinin yliksek atlamada her zaman 
i~in 2 metro 7 santimetreyi a~makta ol
duguna gore bu rokorun da kmlacagl 
muhakkaktir. Bu meyanda H. D. Owen 
adh atlayJCI da muhakkak surette eski 
rokorlara ta§ 'Oikaracak bir j~ gorecek • 

~ Bu liususta dostumuz ve arkada§imiz 
t l2:.a Suerinin kulaklan c;mlasm demek -
lte~ ~a§ka c;.are yoktur. Diger rakib tek
Y:]~T!n denizin dibine inmedik<;e bizim 

ende kazanmam1z. hatua bile gelmez. 

Sahsi temas sporlar1nda heyecamn oyna· 
d1g1 rol masma gore galebe veya maglu
biyet Uzerinde kat'i bir miiessirdir. Bunun 
icin giire~c;ilerimizin beni yalanci <;1kar • 
malanm candan ve gonlilden arzu et • 
mekle beraber birc;oklan gibi bu · ~ubede 
biiyiik bir§eY kazanacagimlZI ummam. 
Hi<; §iiphe yok ki kuvvet itibarile pehli -
vanlanm1z_, rakiblerinden a§agi degil, 
belki de iistiindiirler. Mazi ic;in c;ok Umid 
veren bu sporda bu seferki Olimpiyadlar
da fazla iimide kapllmamamJza sebeb de 
i~te bu teknik ve tecriibe noksamdu. NVZHET ABBAS tir. 
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11 iNCi OLiMPiY ADLAR 

Berlin sporcular 
i~tima1 muazzam 

bir hadisedir 
1896 da Atinada ba,hyan modern Olimpiyadlar 
adeta Berlinde kemal haddini bulmu, 

1932 Los Anjcles Olimpiyadlarmda stadtn havadan goriiniifii 
Biitiin ciham saran Umuml Harb fe- ~iiphe yok ki sporda ve atletizmde ilerle~ 

laketi yliziinden Berlin Olimpiyad1 yirmi mi§ olmak ba§hba§lna bir istifade ve te
senelik bir teahhurla dUn a~Ilml§ bulu - kamiildiir. Diinya milletlerini spor ve at· 
nuyor. 1hti§ami ve azameti itibarile 1936 letizmde §oyle bir tasnife tabi tutarsak 
Berlin Olimpiyad1 elbette ki tarihl bir ha- yanlJ§ haraket etmi§ olmay1z. 
disedir. Atletizmde ve bilhassa siir' at ko§ula4 

Bu tarihi hadise harbden miinhezim rmda Amerikahlan tutmak kabil degil
<;lkml§ken k1sa bir zamanda diinya mil - dir. Dekatlon da dahil olmak iizere A~ 
letleri arasmda gene eski mevkiini ka - merikahlar gec;en Olimpiyadda on bir 
zanan Almanya ic;in bir~ok bak1mdan birincilik kazantnl§lardir. Bu netice, A
bliyiik bir muvaffakiyettir. merika milletinin yiiksek heyecan sahibi 

Almanya hesabma temin edecegi mu
azzam propaganda ve bir bu~uk milyon -
luk bir seyyah kafilesinin rnemlekete ge· 
titecegi biiyiik paradan maada bunlarm 
kat kat iistiinde i§in bir de manevi c:ep
hesi vard1r ki Gok miihimdir. OJimpiyad
lann gayesi milletler arasmda dost~a ve ,. 
sportmence beden rekabetinin en yiiksek 
bir toplantlsl olmakt1r. Her ne pahasma 
olursa olsun kazanmak degil; sporculuk 
ve civanmerdlik prensipleri haricine <;1k -
m1yan §artlar ic;inde birinci gelmek mak
suddur. 

Y eni Olimpiyadlar 
Eski Olimpiyadlara dair tarihi tafsi -

lah ba§ka siitunlarda iistad M. T urhan 
T anm kaleminden okuyacaksmiz. 

Olimpiyadlarm ihyast fikri, Baron 
Pierre de Conbertin admda bir Frans1z 
tarafmdan 1894 Paris kongresinde ileri 
siiri.ilmii~tiir. Bu fikrin c;ok hararetli ta -
raftan c;.1km1§, birinci modern Olirnpiyad 
1896 tarihinde Atinada yapJ!mJ§tlr. Bu 
Olimpiyadm modern Yunan tarihinde 
c;:ok miihim bir donemec; noktas1 te§kil et
mi§ olduguna zerre kadar §iiphe caiz de· 
gildir. Y eni Yunanistam diinyaya tamtan 
bu olmu~tur. Bundan sonraki Olimpiyad
lar - 1916 da altmc1 Olimpiyad harb do
layJsile kurulamam1§tlr - Paris, St. Louis, 
Londra, lstokholm, Anvers, Paris Ams
terdam ve Los Angeleste yapllml§hr. 

Atina Olimpiyadmm mazhar oldugu 
umum! ve biiyiik ragbet Pariste ayni ha
rareti muhafaza etmi§, fakat Amerikada 
St. Louis §ehrindeki 1904 Olimpiyad1 
pek soniik ge-rmi§tir. 

Londrada gene lay1k oldugu ragbeti 
kazanm1§ ve her defasmda artan §ohreti 
onuncusuna kadar muhafaza etmi§tir. 

Berlin Olimpiyadmm ise emsaline naza
ran her baklmdan daha mutantan olaca
gma hie; §iiphe yoktur. 

Los Anjeles Olimplyadt Dekatlan 
~ampiyonu Amerikah Baw;c'Jc 

ve siirate dii~kiin karakterde bir millet ol
dugunu gosterir. 

F azla birincilik alamamakla beraber 
atletizmde ]aponlar ikinci gelirler. Bil
hassa ko§ularda ve maniah yan§larda da 
fngiltere ihmal edilemez bir kuvvettir. 
Atletizm birincilikleri bundan sonra ~ok 
dagtmk bir manzara arzetrnektedir. Maa
mafih uzun mesafe ko§ularmda Finlandi· 
yahlan da unutmamak laz1md1r. Pauvo 
Nurmi «Ebedi ko§ucu>> isrnini bo§una al· 
mamt§hr. 

Yiizme ve kiirekte gene Amenkahlar 
onde gelmektedirler. 22 yi.izme ve at • 
lama miisabakasmm on ikisini Amerika· 
l~lar, be§ini ]aponlar kazanmi§lardir. Ge
T! kalan yedisi de muhtelif milletler ara
smda payla§Ilml§tlr. 

Etrafmda birc;ok limid verici ne§riyat 
ve beyanat yaptlan giire§lerimizle ala -
kadar oldugu i~in §U k1sa maliirnat ta 
faydah olacakllr. 

Los Angeles Olimpiyadmda yedi kata-

Eski Olimpiyadlar hatta 1896 da Ati
nada tekrar ihya edilen modern Olimpi
yad oyunlan sonuncusundan evveline ka
dar bugiinkiilerden oyun ve spor tenev -
vUU itibarile c;.ok fakir addolunabilirlerdi. 
Y eni Olimpiyadlar 23 atletik miisabaka
dan maada boks, bisiklet, eskriro, jimnas
tik, hokey, kiirek, yiizme, giire~, futbol, 
baskctbol, hokey, dagcthk kayak~thk, 
uc;ak~1hk, ni anc1hk, binicilik ve saire gi
bi sporlar1 da ihtiva etmektedir. 

Atl f d" ~ l gori uzerine tertib edilmi~ olan serbest 
. . .e IZm ve z~er .spor ar giire§te birincilikler A.merikahlarla Fin • 

B~nnc1 ~o~ern ?lu~ptyad ile 1936 landiyal!lar arasmda taksim edilmi§tir. 
Berlm Ol!mp1yad1 uzennden ktrk sene G k R ·· 1 d d · 1 · b 1 y . re o - omen gure§ er e e §Ima 
g~c;mi§ . ~ un.uy~~· em §artlar, dlinya memleketleri temayiiz etmi§tir. 
mllletlel'lm bnbmne o kadar yakla~hr - B 1 • II' ·· 'I · .. k' b 1 . ~ un ar §!rna 1 gure§~l enn gure§te 1 
ml§ lukun~y.or kt spor . ve atletizm her faikiyetlerini gosterir. Acaba iizerlerine 
mern e et 1~In adeta m1lli bir ehemmiyet · d·~ · · .. '[ . 
iktisab etmi• b I k d B d tttre 1gJm1Z gure§~l enmiz yiiziimiizii a -

, u unma ta u. e en ter- ~ b'l kl . . . 
biyesinin fikir ve k"lt" t b' · d garta 1 ece er rn1~ Bunu ve Ohmpiyad-u ur er 1yesm en ay- . . · ~- . . 
nlamiyacagml, hatta bunlann birbirlerini !arm l§tlrak ethgimlz §ubelennde almam1z 
itmam eden iki lazime oldugu arbk diin- ihtimali olan neticeleri ba§ka bir siitunda 
yaca teslim edilmi§ bir hakikattir. Hi~ miinaka§a edecegiz. 



KART ALLAR KRALiCESi 

Kartallar krali~esi giizel, giizel oldugu 
kadar da biiyiik ve ~ahmh bir ku§tu. 
<;ok uzaklarda, Avrupanm en §imal 
noktastndaki tepeleri mavi sisli yiiksek 
.Norve~ daglarm10 goklerinde tath bir e· 
da ile si.iziilurdii. Sabahleyin giine~le be
raber yuvasmdan <;Jkar, hi~ durmadan u-
~ar, dereleri, tepeleri a§ar, yavrusunu . . . . . ~ . . . . 
d k b. tda arardt. Bu ya bir I htbmtn gelmt kucagmda mmtmmt san§tn oyuraca tr g • . . .. ·· d'' r -
k · bud da kiiriik bir tav•an btr yavru tie ortada gorun u. -.-ocugunu ec;1 yavrusu, ya " • .. b 1 · · k 
I d 0 k bir savletle yere kenara, gune§te eyaz anmast t<;tn on -0 ur u. nu urnazca .. 1.. k b '- .. .. .. ·· ·· .. 

· · '- "th' bt'r 1'ftihar ve gu mu~ tuy u, a an~. yun ortunun ustune mtp ~.apar, sonra mu ~~ • k b 
I "'- 1· d' yava§~a btrakh. Sonra uyunun a~ma rur a yu~.se tr t. . · b' k 
Bazan oteki kartallar onun pe~ine di.i- gtderek teknedek1 tr a~ par~a c;ama§m 

serler avmt elinden almak isterlerdi. La· ytkamtya koyuldu. 
kin o: herbirine gagasile, penc;esile, ka - hte o zaman Kartallar Kralic;esinin 
nadlarile oyle darbeler indirir, kendini b~yn!nde bir §im§ek, hem de ~ok pa:tltth 
oyle kuvvetli miidafaa ederdi ki bi.itiin btr ~~~e_.k ~~k.tl ve de~ha~ ortahktakt ak· 
dii manlan maglubiyetlerini itiraf ederek am sukunehm deh~eth btr kanad c;trpm
c;ekilip giderlerdi. hte bu kuvvet ve kud- tm y1rttt. ~.t'nc ~adm b~.nun .. ne oldugunu 
retinden dolayt degil mi ki, ona <<Kar - anlamak J<;m btrden donmu~ yavrusuna 
tallar Krali~esi» ismi verilmi ti. bakmJ~tl. Ba~mt ~evirir c;e~irmez gordiigii 

Bir giin Krali~e gene yavrusuna yiye· manzara ~u oldu: Koca bir ku~ c;ocug~~-u 
cek aramak ic;in ufuklan a§mtya koyul - ayaklartmn arasma stkt~hrmt§ ahp gotu-
mu~. yuvasmdan hayh uzakla~mt~tl. Bir riiyo~du: . . . 
an bulundugu yerde bir av bulunup bu - <;tftc;tmn gehm hayret ve .deh§etten ol· 
lunmadtgtm iyice gorebilmek ic;in yere dugu yerde dona kalmt§b. Iki iic; saniye 
yakla~mJ~tt. Anstzm tuhaf bir ses kula • ne yapacagtm, nastl hareket edecegini bil
gma c;almdt. B iitiin bir c;iftlik halkl. ev- miyenlere mahsus bir ~a~kmltk devresi ge
lerinin bulundugu avluda oturmu§lar, c;irdi. <;:ocugun kaybolup gitmesi miithi§ 
demir bir kafesin i~ine kapablmt§ bir kar- bir felaketti. F akat kartalm ayaklanmn 
tal yavrusunun muvaffakiyetsiz c;trpmma- ara tn.d.iln dii§iip paramparc;a olmast da 
lannt kahkahalarla seyrediyorlard1. ondan daha hafif bir musibet degildi. 

Kartallar Kralic;esi, derhal yavrusunu ,Simdi, ani bir ilhama mazhar olmak 
tamdt. Birkac; ay evvel bu yuvasmdan mast gene kadma gelmi~ti. Derhal demir 
bin bir hile ile dii~iiriilerek ~almmt§ olan kafese dogru ko§tu. Kartahn yavrusunu 
cigerparesidi. Arttk av ve yiyecek teda- kollartntn arasma altp derin hu;kmklal 
rikini unutmu~. yegane gayesi kendi nes- i~erisinde havaya dogru kaldudi. Bu ha
linden diinyaya gelmi~ olan mahluku kur• reketile hayvana: 
~armak olmu~tu. - Al yavrunu, ver c;ocugumu I 

Kralic;e, !(abahtan ak§ama kadar ac;tk Demek istiyordu. Zaten Kralic;enin 
kanadlar ve bitmez tiikenmez bir azimle maksadt da yavrusunu almak degil miy
~ftligin iistiinii orten gok parc;asi hudu- di ~ fki anne aralarmda pek giizel anlat· 
du ic;inde dondii, dola~tt. Gecenin ka • mt~lardt. Krali~e yava~ yava~ a§agtya 
ranhgt bastmnca da tssrz bir ki:i~eye inip dogru siiziildii. Kiic;iik bebegi kaldtrdtgt 
smdi, uykusuz gi.ine§i bekledi. Ciftlik sa- beyaz ortiiniin i.istiine usul~a btraktt. Ay
kinleri uykulanntn arasmda bazt act fer- ni zamanda c;iftc;inin gelini de kartal yav• 
yadlar i§itmekten maada kartahn orada- rusunu c;oktanberi ozledigi geni§ ufuklara 
ki mevcudiyetinden habersizdiler. dogru sahvermi~ti. 

Nihayet ortal!k aydmlandl. Kralic;e Gene kadm, bu ktsa hava seyahatin-
hemen uc;maga koyuldu ve gozleri yeri den pek memnun olmu~ gibi gozleri t§ll 
dikkatle ara~tJrarak c;iftligin etrafmda do- l§tl parltyan, yiizi.i yumuk yumuk gillen 
lanmtya ba§ladt. Bir an, kiic;iik evlcrden c;ocugunun yamna ko§arak onu muhab -
birinin c;iftlik sahibinin oglunun odun betle kucakladt. Kartallar Kralic;esi ise 
kesmekte oldugunu farketti. Onun biraz nihayetsiz anne ~efkatinin kendisine ka -
yakmmda bir taktm kiic;Uk c;ocuklar hal- zandirdtgt zaferden magrur ve miiftehir 
ka olmu§lar oyun oynuyorlardt. yavrusile birlikte yiiksek agaclann iistiin-

Vakit biraz ilerleyince di.in gi:irdiigii den karanhk dagl ann beyaz §apkah te
d emir kafesin tekrar meydana c;Ikttgmt 

pelerine dogru yo] ahyordu. 
iyiden iyiye se(;.ti. Kii<;iik kartal yavrusu •""'"'"·······n·············~~~····•·······~········· .. ·· 
kanadlarmt c;1rparak, gagasm1 parmak • 
hklara vurarak «beni btrakm, hiirriyetimi 
geri verin I» demek istiyor, lakin biitiin 
bu gayretleri bo§una gidiyordu. 

Y ava§ yava~ c;ocuklar, sonra da c;iftlik 
sahibinin oglu ortadan kaybolmu§tu. Og
leyin ortahga mi.ithi§ bir olii siikutu ~i:ik
mii§tii. Hic;bir tarafta hareket yoktu. Y al· 
mz yavrunun kafesi oyle oldugu gibi bl
rakJldigl yerde duruyordu. Kralic;e pen
cerelerin birinde elinde tiifegi, ~iftlik sa
hibinin oglunun bir pusu kurmu~ tarzda 
bekledigini goriince bu vaziyetin mana -
smt anlamakta gecikmedi. Y avruyu c;t -
g1rtkan ~eklinde kullanmak, onun etraft
na toplanacak kartallan hirer birer vur
mak istiyorlardt. 

Y agma m1 vard1? Bu kadar senelik 
tecriibeli Kralic;e boyle bir tuzaga dii~er 
miydi ~ Onun idn daima tlifegin kendisi
nin iizerine ~evrilemiyecegi bir sahada 
dola 1yordu. Bir milddet te boyle ge<;ti. 
Gitgide stcakltk azalm1~, ikindi vakti gel
mi~. c;ocuklar oynamak ic;in tekrar bah • 
c;eye c;tkmi~lar, biiyiikler de tarla ve hay
vanlara bakma~ ; ~eri!.. ugra~maga ko -
yulmu~lard1. 

Birdenbire gene ~ ir kadtn, ~iftlik sa • 

{:ocuk portreleri 

Samsunda Fahri Cantn 
krzr Altan 

Y A Z G E C E LE.Ril C...____. ~-~~,...;...____,.;--...,_. 
Yaztn yddrzlar doiar gokte bin bir diiziine 

Karanlrgr yer gebil .. 
Sanrratn bu yrldrzlar ~aktlmtf gokyiUiine 

Giimiif ~iviler gibil .. 

Kiiylerde i1itilir kurbagalaran 1e1i; 
Dinle, bu 1e1 ne giizel! .. 

Bence ~i~ek kokulu, 1erin bir yaz gece.i 
Krf giindiiziine beclel! .. 

~ 

Giiniin yorgunlugunu hemen gfdermek ifin 
Bir yaz gecesi yeter: 

Ciinkii yiiregimize lerahlrk vermek i~in 
Biilbiiller bile oter! .• 

Ben tatil aylartnda mutlak ya pencereye, 
Ya balkona giderim; 

«lfte bana en rahat, en ho, eglencel .. » diye, 
Geceyi 1eyreclerim! .• 

Yiik1elir bazt da ay, l§lk 1alar her yana, 
Aiartr yaz gece,if .. 

~ 

Her tara! aydtn olur, o .zaman derim ona: 1 

·~ -~~ _Y~~b~y~_!_~=~~~-~j Kiifiik Amerikal& sinema artisti Wheczer 
hkara fOcugu kryaletinde 
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lmerakh ~eylerl Bilmeceyi ~Ozenler 
T elefon bollugu 

Diinya y!iziinde en ziyade telefonu 
bol memleket Birle~ik Amerika cum -
huriyetleridir. Avrupada ise bu rokor 
Almanya tarafmdan kmlm1~hr. Ge~ten 
sene ba~mda Almanyada 3,167,713 te -
lefon abonesi mevcud oldugu yap1lan 
istatistiklerle anla~rlmt~ttr. Baz1 §ehir -

Bilmeceyi dogru c;;ozenlcrden b1ze fo
tograf gonderenlcrin resimlerini de 
bastyoruz. Fakat dikkat edilecek nokta 
§Udur. Burada resmi c;;tkanlar mutla -
ka hediye kazannu§ degillerdir. Miika -
tat kazananlarm llstesi her ay ba§mln 
ilk haftasmdaki <;ocuk sahifesinde ne5-
rolunur. Soldan saga s1ra ile: 

1 - Bursa 23 temmuz ilk okulu Mcm
duh. 

2 - Ordu Ziraat Bankas1 memurla -
rmdan Said akrabas1 Hikmet. 

3 - KandJ.ra Fehrni Dine;;. 

katibi oglu Fethi. 
11 - Galata giimriik baytar direk • 

torii oglu Kaya Ergin. 
12 - Goztepe 5 inci ilk okul Fcridun 

Ali Gok~e. 
13 - ~i§li Terakki lisesinde Asuman 

Ziya. 
14 - Bursa berber Ahmed Hamdi og

lu Demirok. 
15 - Be§ikta§ Muradiye mahallesi 

No. 23 Murad. 
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Aksilik 

2 Agustos 1936 

<;anakkale 

<;:anakkale Bogaz•ndan bir manzara 

Biliyorsunu, isvic;renin Montro 
kasabasmda istanbul ve <;anakka -
le Bogazlannm askcri idaresinin 
tekrar bizim elimize gec;;mesi i~tin 

uzun mUzakereler oldu. Miizake -
reler istedigimiz gibi ncticelcndi ve 
Bogazlar kahraman ordumuz tara
fmdan i§gal edildi. 

Gec;en hafta yaztlann ~oklugun
dan dolayJ. sahifcniz gazeteye gire
medigi ic;;in §U yazdtgtmtz sat1rlar 
da bugiine kaldt. Baztlarma giinti 
gec;mi§ gibi gelsc de bu miihim ha
dise bizim kadar, bclki bizdcn zi
yade gelecek nesli, sizlcri alaka -
dar edecegi ic;;in bir hafta sonra bi
le gene onun bahsc degerligi kay
bolmaml~br. <;iinkii bu muahede 
Biiyiik 9eiimiz Atatiirkiin ve Cum
huriyet hiikumetinin e~i tarihte 
giiq bulunur siyasi muvaffakiyet -
lerinden biridir. istanbul ve <;a -
nakkale Bogazlan eskiden yoktu. 
Asya k1t'asile Avrupa klt'ast birbi
rine biti§ikti. Binlerce sene evvel 
oralarda miithi§ ~okiintiiler oldu 
ve kuvvetli yer sars1lmalart neti -
cesi oralan yanldt, Akdenizin su
Ian Karadenizin sularile birle§ti. 

<;ok gec;;mi§ zamanlar bir tarafa 
b1rakJlacak olursa Tiirkler <;anak
kalcyi son defa Orhan Gazi ve is
tanbul Bogazmr Fatih devrinde 
zeptettiler. 

Osmanlt devlctinin son zamanla
rmda 1841 tarihinde yap1lan bir 
muahede ile miistahkem bir halde 
olan <;anakkaleden biitiin yabanc1 
harb gemilerinin gec;;mesi meno -
lunmu~tu. Fakat Umumi Harbde 
yenildik. Galib devletlcr de oray1 
asked mmtaka halinden <;lkarmak
hgt bize kabul ettirdiler ve Bogaz
Iarm idaresini biiyiik devletlerin 
mumessillerinden miirekkeb bir 
komisyona verdiler. Lozanda ~tok 
ugra~mamtza ragmen Bogazlart bu 
§ekilden kurtaramaml§tlk. 9imdi 
biitiin cihan haklumlZl teslim etti. 
Diinyanm en miihim noktalann -
dan ikisi olan !stanbul ve <;anak -
kale Bogazlan hakimiyetimize gec;
ti. Kahraman askcrlerimiz yurdu· 
muzun her tarafmda oldugu gibi 
orada da Tiirkii asri silahlarile ve 
~elik azimlerile koruyacaklard1r. 

lerde her yirmi ki§iye bir telefon dii§ • 
mektedir. Almanyada ge~en sene zar • 
finda yaptlan telefon konu9malarmm 
saylSl ise tam 2 bu~uk milyara yiiksel
mi§tir. Lakin son giinlerde telefon a
boneleri orada da yiizde yirmi azalmt§ 
ve bunu ciham kaphyan ikttsadi huh -
ranm hila devam etmekte oldu~una at
fediyorlar. Evet, muhakkak, buhran 
hala siiriip gidiyor, hem de ne zaman 
bitecegi mal f.trn de gil!. 

IFAYDALI BilGILER I 4 - Elaziz muamelat katibinin ktzi 
~iikriye Ayc;;in. 

Ya§asm ytlmaz ordumuz, 
Ger;cn ak~am Sirkeci istasyonundan Cumhuriyetimiz! 

Avrupa treni her zamanki gibi ~tan filtm ~~~~~~~~~~~~~~~ 

Seyyah kelebekler 
Krrlangt~lar, leyleklcr gibi muhacir 

ve seyyah ku§lann mevcud oldugunu 
herkes bilir amma, kclebeklerin de 
memleket mcmleket dola~makta ol • 
duklarm1 ~imdiye kadar i~itmemi§tik. 

Bir Frans1z aliminin yapml§ oldugu tet
kikata gore, kendilcrine Convolvulus 
ismi verilen bir cins kelebekler her se

dogar, fakat kallap Man~ 

denizini gec;cr, ingiltereye gider, haya
ta gozlerini orada yumarlarml§. Alim, 
onlara cacaba yolu kim gosteriyor?. 
diye merak edip en ziyade bu hususu 
tetkike kalki§ml§. Kim gosterecek, ta -
biat ve sevki tabii!. Koskoca alim bu -
nu gene dii§iinememi§, hayret! 

5 - ~?nya lm ogretmen okulu 82 
Hikmet Ozgcnler. 

6 - Temenniye ipek fabrikasmda ib
rahim oglu Halil. 

7 - Bursa Eceler mahallesindc Giillii 
sokak No. 4 Cevdct K1rca. 

8 - Bulvadin orta okul Hulusi. 
9 - Adapazan Soganpazan mobil -

yael Tevfik akrabas1 Nureddin. 
10 - Konya F1rka muhasebe ba§· 

qalmadan sessizce kalkh. Kalkh amm:t,( · · ' 
yolculardan biri de binememi§, dl§an- s p 0 r _.) 
da kalmi§h. Oradaki memur: 

- Zarar yok, dedi, bavullanmza de
min gorii§tiigiiniiz arkada~lanmz sahib 
olur. 

Adam miitevekkil bir haldc: 
- Ehemmiyeti yok, cevabm1 verdi. 

Onlar beni te§yie gelmi~lerdi. Tabii e,;:
ya ile beraber Ye§ilkoyde inerler. 

Eski olimpiyadlar 
1936 olimpiyad miisabakalar1 yann 

Berlinde yap1lm1ya ba§lanacak. Olim -
piyad miisabakalarmm ilk temellerini 
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kuranlar, biliyorsunuz ki, eski Yunan· 
hlard1r. 

Fakat o olimpiyadlarda bugiinkulere 
benzcr ne saba, ne de oyunlar vardl· 
Sahalar ve stadyomlar c;ok dard1 ve 
atletler de hic;;bir zaman buglinkii ka ~ 
dar mukavim degillerdi. Onlarm ell 
miihim ko§uculart ancak 5 buc;uk kilo· 
metro kadar ko~arlardt. Halbuki bugiiJt 
azami 42 kilometroluk bir mukavemet 
yan§t vardtr. 

Vakta eski Yunanistanda da mc§htit' 
Maraton ko§ucusu boyle uzun bir me~ 
safe katetmi§se de bu bir yart§ neticeS1 

degildir_ !ranhlar iizerine kazamlan z~· 
feri haber vermck istiyen bir askerill 
muvaffakiyetidir. 

st 

Hediye kazananlartn ;.;irrt• 
leri ve yeni bilmece gelecek 
haftgya. 
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Diin Berlinde ~ok 
hiiyiik merasim yap1ldi 

Bulgaristanda 

kooperatif~ilik 

1934 senesinde kooperatif 
miktar1 4888 i bulmu, 

M. Delbonun 
beyanab 

[Ba§taratl 1 tncl 8cthifedeJ 
ba§kalanna kabul ettiremiyecekleri mii
taleasmda bulunmu§tur. OlimpiyadlarJ yiizbinlerce ki,inin huzurile M. Hitler 

a~tJ. Miisabakalar bugiinden itibaren ba,byor Sofya (Hususi) - Bulgar kooperatif
~iliginin inki;?afma §Oyle bir goz atmak 

Komiinistlerden M. Peri, sulh taraf • 
tan olan devletler, mutaarnz milletle • 
rin amaline muhalefet etmek i~in mii~
terek bir cephe te§kil etmeleri za.rurl 
oldugu miitaleasm1 serdetmi§tir. 

[Blt§taraft 1 inct sahttedel 

llliifrezelerile birlikte me~hul asker ahi
desine giderek merasim yapttlar. Olimpi· 
Yad komitsi reisi Baye • Latur abideye 
tefneden bir \elenk koydu. 

Hitlerin nez.dinde 
Bundan sonra Ohmpiyad komitesi a -

l.alan Alman devl.et reisi M. Hitler tara
ftndan kabul edildiler. M. Hitler komite 
azalanm tebrik ettikten sonra, hiikumeti
nin Yunanistandaki eski Olimpiyad hara· 
belerini meydana c;1karmaga karar verdi
&ini ve Yunan hiikumetinin mi.isaadesi a· 
hndtgmdan Alman arkeologlarmdan mli
reklceb bir heyetin yakmda Atinaya ha
reket edecegini bildirdi. 

Me1'ale Berlinde 
Vak.it ogleye yakla§IIken mesalenin 

Berline muvasalat ettigi haheri bir §im~ek 
siiratile §ehri dola~tt. Sabahm sekizinden
beri bu ge[i~i seyir i~in sokaklara diikiilen 
muthi§ halk kiitlesi arasmdaki herclimerc 
polis kordonlanm yaracak derecede bii -
vliktii. 

Saat on iki otuzda me§aleyi ta~1yan 
Alman genci Berlin sokaklanndan ko§a· 
ralc Lustgardene geldi. Orada kendisini 
30 bin Alman gencile binlerce halk se· 
lamladt. 

Propaganda N azm M. Gi:ibels bur a· 
da ~iddetle alki~lanan bir nutuk soylemi§ 
ve me§aleyi mlh me§alesi diye tavsif et· 
llli~tir. 

Me§ale son defa eski Kral saraymm 
oni.inde vlicude getirilen mihrabda tutu§· 
turulduktan sonra stadyoma giinderilmi§· 
tir. 

Orada, yer bulmak i~in sabahtan iti
baren toplanmaga ba§hyan balk ~1lgmca 
tezabi.iratta bulunmu~tur. 

A~Iht merasimi 
Saat u~e dogru resmi davetlilerle hii -

kumet erkam, sefirler ve gazeteciler ken· 
dilerine tahsis dilen yerlri i§gale ba~l ami§· 
lard1. Biraz sonra Hitler de stadyoll}!O 
dolduran yliz binden fazla halkm miithi~ 
al!CJ~lan aras1nda goriindii ve Olimpiyad 
t;antmn bulundugu kuleye ~ttkh. Stadda 
Yiiz binlerce ki§i toplanmi§h. 

Ta.m bu esnada hak.iki bir san'at eseri 
olan ~amn giir ve Iannan sesi i~itildi. 
Arkasmdan borazanlar uzun uzun ti ler 
~ektiler. Miikemmel bir askeri bando ge· 
<;:id resmi havasmt ~almaga ba~lad1. Saha· 
Ya ilk giren atlet kafilesi Yunanhlardl. 

Kafilenin ba§Inda bir atlet Y unan bay
raglm ta~tyor, onun arkasmda diger bir 
atlet te « Yunanistan» ibaresi yaz1h bir 
levha ta~Iyordu. 

Y unanblan takiben diger milletlerin 
spor ekipleri de ba§lannda bayraklan ol
dugu halde hirer hirer sahaya dahil ol -
dular. 

Manzara cidden goriilmege deger bir 
azametteydi. Di.inyamn dort bir tarafm
dan Berline toplanml~ olan bu gencler 
temiz kiyafetleri, piirs1hhat yiizleri, c;evik 
hareketleri ve muntazam yiiriiyi.i~lerile 
herkesin goziinii kama~tmyorlard1. 

Tiirlt.lerin gefili 

Beynelmilel kardef hayatt her halde son zamanlarda memleketi • 
Diinyanm be~ bsmmdan gelen hinlerce mizde de kooperatif~ilige verilen ehem

gencler burada haftalarca karde~ hayah miyet itibarile ~k faydah olacakttr. 
ya~1yacaklardtr. Bu mes'ud neticeyi te • Qiinkii Bulgar kooperatif~iligi Balkan • 
min etmekle, Almanya sulha biiyiik hiz- larda c;ok ileriye gitm~, Balkan mem • 
mette bulunduguna kanidir. Almanya leketlerine ornek olaca.k bir hale gel
devlet reisi slfatile biiylik bir samimiyetle mi§tir. 
sulha bagh oldugumu resmen beyan eder- Bulgaristanda kooperatif~ilik daha 

Tiirkiye zamarunda ba;?lar. Bunlarm eken, daimi idealim olan karde~i.f]in yal • 
saSim, yani, koy kredi kooperatiflerinin 

ntz sporcular arasmda degil, biitiin mil- esastm Tuna eyaleti valisi me§hur Mit-
letler arasmda teessiisiinii de candan hat Pa§amn daha 1862 senesinde te~kil 
temenni ederim. Bu samiml arz.u ve te • ettigi koy menafi sandtklan te~kil eder. 
mennile Onbirinci Olimpiyadt ac;1yorum.» Bilahare bugiin menafi sandtklarmdan 

M. Hitlerin bu si:izlerini bir alb~ tufa· Bulgar Ziraat Bankas1 dogmU§tur. ilk 
m takib etti. Alb$lar daha bitmeden yliz· hakiki kooperatif Bulgaristanda 1890 
I b 0 b. · · OJ' · d senesinde te~kil edilmi§tir. ilk anlarda erce orazan n mnct Imply a m a· . 

1 
k b ·· .. k 

1 
kl k 

c;Ildigim ihin ediyor, ayni zamanda toplar koopderatkifler lf
1
° d uy;ak:~r1~07 ar ar-

l .. · 1 I d J §ISm a a ml§ ar rr. sene -
at1 JYor ve guvercm er u~uru uyor u. sinde Bulgar hii.kfunetinin yapttg

1 
hu· 

52 milletin soyledigi mar1 susi kooperatifler kanunu ve 1910 se -
Berlin Olimpiyadmm a~1ld1g1 bu su - nesinde de Bulgar Merkez Kooperatif 

retle resmen ilan edildikten sonra, 52 Bankasmm te§kilile Bulgar kooperatif
millete mensub binlerce sporcu hep bir a- c;iligi oniine <;Ikan biitun. zo.rluklardan 
~ d Olim · d ·· 1 • 1 d'r kurtulup dev adrmlarile Ilertye dowu 
glzKand I Pikyakl" mab~§lnlr soy emi§ er I • yilrumege ba§laml~ ve bugun ;?U vazi -

a m 1 er e 1 rn erce sporcunun · t 1 . t' 
bestekar M. ~trausun idaresinde si:iyledi- ye1:2~e ml§ 1.r:d B 

1 
. t d 

1718 gi Olimpiyad mar~1 !Utekli alkt§larla kar· ded k senesit~f e u bguariksoanp a tifl ~-
I t oopera 1 ve o era erm 

§I anmi§ Ir. 389,323 azaSI ve 114,796,230 leva kendi 
Bundan sonra 1896 da yaptlan ilk 0· sermaycsi bulunmakta iml§. 

limpiyadda Maraton ko§usunda birinci 1925 senesinde kooperatiflerin adedi 
gelen Yunanh Spiridon Yunanistandan 2234, azalanmn adedi 527,377 ve ser • 
getirdigi zeytin dahm M. Hitlere verdi. mayeleri de 999,000,000 levaya ~rkmr§. 

Milli kiYafetile Hitlere dogru ilerliyen 1930 scnesinde kooperatiflerin adedi 
Y unanl1 sporcuyu gore balk heyecanh 3505, azalannm adedi 750.496 ve serma-
t h.. 1 m 1 n yeleri de 1,554.000,000 leva olmu~. 1932 eza ura yap 1~ 1r. k t'"' . · 

38
a
3 senesinde ise oopera tuerm adedt , 

Bayrah merasimi azalarmm miktan 777,816 ve sermave -
Bundan sonra Olimpiyada i§tirak eden leri de 3,166,000,000 levaya ~1krm~. 1934 

52 miJletin bayraklan merasimle direkle· senesinde bu rakamlar §U raddeye <;rk
re c;ekilmi§tir. mt§lard1r: Kooperatiflerin adedi 4888 

En sonra bir klic;i.ik Alman <;ocugu sag yani iki senede bin kooperatif artm1s,! 
Azalarmm adedi 829,979 yani iki senede elinde bir Alman bayragJ olarak sahaya 

I aza adedinde 50 bin ki§i fazlala§ml~! c;Ikmt§ ve sporcu an yemine davet etmi~-
Sermayeleri ise 4,128,659,000 leva yani 

tir. bizim para ile 60 milyon Turk lirasr gi-
Binlerce sporcu yi.iksek sesle ve hep bi muazzam bir yekuna ~1kmt~tlr! 

bir ag1zdan Olimpiyad yemini yapmt§lar Nevi itibarile 1934 senesindeki koo • 
ve gene hep bir agtzdan Haleluya ~arkt· peratifler §iiyle taksim edilmektedir • 
s1m siiylemi~lerdir. Onbirinci Olimpiyadm Jer: 

resmi ki.i~adr bu suretle hitam bulmu~tur. 1 - Kredi kooperatifleri: 2025 aded, 
Ac;Jll§ merasimi giinii i\in biitiin biletler aza miktan 372,693, sermayeleri 

sablmt~ oldugundan i\erideki kalabahk 1 031,000,000 leva ve ihtiyat ak~eleri de 
kadar bir halk kiitlesi btitiin bu merasimi 463,000,000 leva. 
stadyomun iiniindeki meydanhkta radyo 2 - !stihlak kooperatifleri: 165 aded, 
ile takib etmi§lerdir. aza miktan 83671, ana sermayeleri 

I 6 agustos kapam~ merasimi ic;in de 
biitlin biletler sahlmt$ oldugundan bu ha
lin o glin de tekerri.ir edecegi anla§tlmak· 
tad1r. 

Hitler Prensleri kabul etti 

26,000,000 leva, ihtiyat ak~eleri 32 mil
yon leva yani ana sermayeden daha 
fazla! 

Hariciye NaZin Yvon Delbos, Fran -
s1z siyasetinin ba~hca gayesi Avrupa • 
nm zahiri veya hakiki bir §ekilde yek • 
digerine dii§man bloklar _ halin~. gel~e
sinin oniine ges-mek oldugunu soyleml~
tir. Mumaileyh demi§tir ki: 

c- Biz demokrasiye, fa§izme veya 
bol§evizrne kar§l bir ehlisalib harbi acr
mak niyet ve tasavvurunun tamamile 
aleyhindeyiz. Fransa, daima ba§ak m_il
letlerin dahili i§lerine kan§maktan u;
tinab etrni§ oldugu gibi hududla.rt ha • 
ricinde her hangi surette propaganda 
yapmaktan da c;ekinmi§tir. 

Yakmda toplanacak olan Lokarno 
konferansmm gayesi yeni bir Lokarno 
tnisakl akdetmek ve Avrupaya aid me
seleleri tanzim eylemektir. Ge~enlerde 
Londrada bir i~tima akdetmi§ olan u~ 
devlet kendi arzulanm ba§kalarma 
zorla kabul ettirmek niyetinde olma • 
diklan gibi be§ devletin bir araya gele
rek bir diktatorliik vi.lcude getirmek fik 
rinde de degildirler. Yaktnda yapllacak 
olan mi.izakereler, ~u veya bu devletin 
muvaffaki etini teminle u~ra§mamah. 
ihya ve imar i§inin ikmaline crah§mBll • 
dtr. 

I§te bu sebcbden dolayt Fransa, ital
ya. ve Almanyanm Lokarno konferan • 
sma i§tirak etmekte olduklanru gor -
mekle bahtiyard1r. Almanyamn Avru· 
pa camias1 haricin~e kaldlgu~1 gorme~
te Fransanm hi~btr menfaatr olmad1g1 
gibi Almanyanm da Fr~nsa~1 bu camia 
haricinde gormesinde b~ g~a m:nfa
ati yoktur. Avrupa i§lenne mutealhk o
larak yapllacak umumi bir itilaf, ancak 
biitiin 'alakadarlarm i§tirakile tahakkuk 
ettirilebilir bir i§tir.• 

Yvon Delbo, bundan sonra Montro 
konferansmm kazanm1:;; oldu~ muvaf
fakiyeti ehemmiyetle kaydetmi§tir. 

ispanyarun vaziyetinden bahseden M. 
Delbo , demi§tir ki: 

c- 1spanyada me§rU hii.kfunetin Mad 
rid hlikfuneti oldugunda zerre kadar 
i§tibaha mahal yoktur. Bu hiikfunet, 
ayni zamanda Fransamn dostudur. Hu
kfunetimiz !spanyaya silah vermi.§ ol
makla itham edilmi§tir. Bu itham ta
mamile yanh~hr. Biz, diger devletlerin 
miidahalelerine vesile te§kil edecek ha
rekette bulunmak istemiyoruz.~ 

Delbo Fasa gitmi§ olan !talyan tay
yareleri hakkmda bir anket acrllml§ ol
dugunu soylemi§. ancak bu husus hak
kmda fazla bir §ey soylemek isteme • 
mi§tir. 

NaZir, sozi.ine devamla demi§tir ki: 
c- Fransa hiikfuneti, mali ve iktl • 

sadi itilaflar siyasetine devam etmek -
tedir. Tuna misakile Akdeniz misak1 
bu mmtakalarda mi.inakalabn serbesti
sini temin edecektir. 

Fransa, silahlanma yarl§Inm oniine 
ge~mek arzusunu besliyor. 

Kii§ad merasiminden sonra, M. Hitler 
Olimpiyad mlinasebetile Berline gelmi, 
olan Italya Veliahdi Prens Umbertoyu, 
Yunan Prensi Polu ve isvecr Veliabdi 
Prens Gustav Adolfu kabul etmi~tir. 

AHMED IHSAN 
Ilk miisabakalar bafltyor 

Berlin (Hususi) - Olimpiyad oyun
larmm ilk miisabakalaTI bugiin ba§hya • 
cakl!r. 

3 - Bina kooperatifleri adedleri 409: 
aza miktan 12138 ana sermayelerr 
1, 779,000,000 leva, ' ihtiyat akc;eleri 
15,000,000 leva. Ancak bu bina koope • 
ratifleri sayesinde ba§ta Sofya olma~ ii
zere Bulgaristanm biitlin biiylik §eh1: • 
leri imar edilmi§lerdir. Bir bliylik bt. • 
nay1 on be§, yirmi aile bir koopera~If 
te§kil ederek yapbrmakta ve her a~le 
kendi dairesine tesahiib etmekte ve btr
birlerinin yardtmlarile bir maim sahibi 
olmaktadtrlar. 

Harb sanayiinin millile§tirilmesi, 
Frans1z hiikfunetinin hiisnii niyetinin 
bir delilidir . ~ 

Olimpiyad stadyomunda atletizm, 

4 - Toptan satm ah§ kooperatifleri, 
adedleri 411, aza miktan 75,165, Rna 
sermayeleri 593,000,000 leva, ihtiyat ak
(_feleri 74,000,000 leva. 

Kabine beyanatr tasuib etti 
Paris 1 (A.A.) - FranSiz kabinesi, bu 

sabah topla.nml§ttr. Naz1rlar, diin ak
§am M. Yvon Delbo tarafmdan meb'u
san meclisinde yap1lm1§ olan beyanah 
tasvib etmi§lerdir. 

POLISTE 

<!£ __ -= 9 

lspanyada • son vaz1yet 
italyantn . ..,. 

ettigt 
ispanyol 
kanaati 

asilerine yardtm 
kuvvetleniyor ------

Muvakkat hiikumet resmen devletlere miiracaat 
etti. V aziyet her tarafta ciddi endi,eler uyandirJyor 

[Ba~tarat1 1 fncl sahttede) 

Bel~ilt.ada heyecan 
Briiksel 1 (A.A.) - Siyasi mehafil, 

Raxiste «Bekika fa§ist fnkast» fukanm 
gazeteleri tarafmdan Belc;ika fabrika • 
larmm ispanyaya silah satm1~ olduguna 
dair verilmi~ olan haber dolay1sile bii • 
ylik bir heyecan i~indedir. 
Pel}te selarethane•i a•i hiikumet 

emrine tahsis edildi 
• Pe§te I (A.A.) - fspanya masla-

hatglizan, Pe§tedeki sefaretle konsolos· 
haneyi, Burgostaki asiler hiikumeti em
rine vermistir. 

Cebelitartka 52 lngiliz 
miilteci•i geldi 

Londra 1 (Hususi) - Malagadan 
Cebelitanka 52 lngiliz mliltecisi gelmi§
tir. Bunlar Malagada komtinistlerin bii
tlin fa~istleri ve ailelerini ku~una dizmek
te olduklanm soylemi~lerdir. 

Burgosta bir milli miidafaa 
birliii lefekkiil etmif 

Paris 1 (Hususi) - Salahiyettar hir 
lspanyol Burgosta bir milli miidafaa bir· 
ligi te~ekklil ettigini resmen Hariciye 
Nezaretine bildirmi~tir. Hariciye N eza· 
reti buna hic;bir cevab vermemi§tir. 
lapanya hak~rndaki Fransrz teklifi 

Londrada iyi lrarftlandt 
Londra 1 (Hususl) - Siyasi meha

fil, !spanyol i~lerine haricden miidahale 
vukubulmastna mani olmak ic;in Akde
niz devletlerinin bir konferans akdetme
lerine dair olan F rans1z teklifini mi.isa
id bir surette kar~IIamt§lardtr. 

Gene ayni mehafil, bu i~te lngiltere, 
Fransa ve !talyanm hatt1 hareketlerinin 
ne olacagtm tayin maksadile Roma, Pa
ris ve Londra arasmda miizakereler ya
p!lmast zaruri oldugu kanaatindedir -

Ian kendilerine geri diinmelerini ihtar et• 
mi§lerdir. 

Bu kuvvetlerin §efi yiizba§t Giliber • 
ti Ispanyol topragma inmi~ oldugundan 
~at'iyyen emin bulundugunu soylemi§· 
br. Mumaileyh, idaresindeki heyete hu· 
~usi bir ltalyan kumpanyasJ taraflndan 
lspanyol asilerine malzeme vermek i~in 
para verilmi~ oldugunu ilave etmi~tir. 

General Denain tahkikata devam et
mektedir. 

italyan tayyarecileri. 1talyan general 
konsolosunun miidahalede bulunmaw 
istemi~lerdir. 

18 ltalyan tayyaresi lspanyol 
F aarna varddar 

Rabat 1 (A.A.) - Melilladan bil· 
dirildigine gore, 2·1 !talyan w;agmdan 
18 tanesi sag ve salim ispanyol F asma 
vast! olmu§lardtr. Bu uc;aklar Savoia • 
Marchetti tipindedir. 

Paris gazetelerinin ne~riyafl 
Paris 1 (Hususi) - Paris sol cenah 

gazeteleri italyanlann a~1ktan a~1ga t~
panyol asilerine yardtm etmelerine \at
maktadirlar. Bu mesele hakkmda Echo 
de Paris gazetesi 1oyle miitaleada bu • 
lunmaktad1r: 

<<ArtJk italya dahili bir cidale ac;tk
tan a~tga i§tirak etmi§ bulunuyor. Aca • 
ba Musolini ile isyan reisleri arasmda bir 
anla§ma m1 var? 1923 ve 1926 senel('rin
de Du~e ile Roma de Rivera'mn mii~te· 
rek bir siyaset vlicude getirmege ~ah • 
ml§ olduklanm unutmamak laztmdlr.» 
Makale muharriri ilaveten diyor ki: 

ler. 

«Per§embedenberi F rans1z Hariciye 
Nezareti, ingiliz Hariciye Nezaretine 
mutlak bir bitarafhk muhafaza edccek
lerine dair F ransa • ingiltere ve ltal}.-a
nm mli§terek bir beyanname ne&retme-

Fransrz kabine11i vaz.iyeti Jeri teklifini kabul ettirmege ugra ffil§ • 
tJr .» 

tetkik etti 
Londra I (Hususi) - ispanya ha- Bir ~ok yerlerde halk asileri 

silahdan tecrid etti diseleri Fransada biiyiik bir alaka uyan-
dtrml§tlr. Bilhassa ltalyan tayyarelerinin Londra I (Hususi) - Ispanyadan 
F astaki asilere yard1ma ko§mast F ranstz alman son haberler hi.ikumet kuvvetlen
efkan umumiyesi iizerinde c,:ok derin te· nin yeni rnuvaffakiyetlerini bildirmekte -
sirler yapmi§tlr. dirier. Sima) ve cenubda birc,:ok kasaba 

Salahiyettar mehafilden ahnan malu- ve koylerde halk asilere kar~t ayaklan -
mata gore, F rans1z kabinesi bu sabah Ml§ ve asileri silahtan tecrid etmi~tir. 
toplanarak lspanya hadiseleri hakkmda Genera! Mollamn kumandast altm -
miizakerelerde bulunmu tur. Kabine . daki kuvvetlerin Madride yakla§makta 
Madrid hiikumetine yard1m etmek lizere olduguna dair dun verilen haberin dogru 
goniillii olarak Ispanyaya gitmek istiyen olmad~~1 • __ bila~is bu. mmtakada asilerin 
miiteaddid Franstzlann mliracaatini de <;ok mu kul hlr vaz1yette bulunduklan 
tetkik etmi§tir. anla§I)mJ~br. 

Kabine yalmz muntazam pasaportu o- ----------
Ian F ransJZlann lspanyaya gitmelerine 
mi.isaade etmege karar vermi tir. F rans1z 
hiikumeti bu suretle ispanya hadiselerine 
kar§l bitaraf kalmak istedigini isbat etmi§· 
tir. 

Ayni haberlere gore, gonlilli.i olarak 
ispanyaya gitmek istiyen F ranstzlarm 
miktan zannedildiginden c;ok fazlad1r. 

Katalonya hiikiimeti iatifa etti 
Barselon 1 (A.A.) - Katalonya 

hiikumeti istifa etmi§tir. Katalonya par
lamentosu Ba§kam Yuan Kazanovas ye· 

Ku§yemi piyasaai 
Bu sene haricden ku§yemlerimize kar· 

$1 fazla taleb vard1r. Mi.i§terilerin ba§m· 
da !ngiltere, Almanya ve Belc;ika gel • 
mektedir. Bel~ikaya ihracat takas yolile 
yapilmaktadJr. Talebin fazlahgt ve ihra· 
c:atJn kolayhkla yapiiabilmesi neticesi o
larak fiatlar saglam ve yiiksektir. 

Nihayet Turk ekipi gor\indii. T aktmt
rntzm oniinde giire~~i Nurinin ta~1dJgl 
§anh bayragtmtz dalgalamyor, onu ta
kiben de yag1z yiiziU sporculanm1z Tlir
ke has bir vakarla ve muntazam adun
larla iler[iyerek ~iddetle allo~lamyorlar
di. Bizi Macarlar takib ediyorlardJ. 

Doy~landhalde serbest giire§, Rayhi§ 
spor sahasmda da pentatalon miisabaka· 
lan yapiiacakiir. 

F utbol hakemleri 

5 - Sigorta kooperatifleri, adedleri 
1485, aza mi.ktan 192,964, ana sermaye: 
leri 593,000,000 leva ve ihtiyat ak~_;elert 
de 74,000,000 leva. Ancak bu sigorta ko· 
operatifleri sayesinde Bulgar koylii.~ii 
blitiin mahsulatm1 dolu ve kurakhga 
ve diger afetlere kar§t ve hayvanlarml 
da muhtelif hastahklara kar§I sigorta 
etmekte ve hi~bir §eyden mutazamr 
olmamakta ve atiye emin bir nazarla 
bakmaktadrr. Dansr bizim ba§tmtza! 

Bi:R KADIN ELEKTRtK CEREYA • ni kabineyi te§kile memur edilmi§tir. 

Bu seneki ku§yemi rekoltesinin 3,000 
kiisur ton olacag1 tahmin edilmektedir. 
Maamafih mahsullin k1sm1 azamt §imdi • 
den alivre olarak satilmt~hr. 

Alman milleti eski silah arkada~lan· 
ntn sporcu crocuklanm icrlerinden kopan 
derin bir heyecanla alkt~hyordu. En 
son olarak Alman ekipi gi:iri.indiigii 
Vakit stadyomun alk1~tan y1blacagmi zan
nettim. Bu esnada Hindenburg zeplini de 
stadyomun iizerinde dola~IYordu. 

11 inci Olimpiyadlar a~rlryor 
Sporcular sahada ahzi mevki ettikten 

~~nra, beynelrnilel Olimpiyad komitesi re-
131 Baron do Kuberten ktsa bir nutuk soy
liyerek M. Hitleri selamlam1~ ve kendi
s~ne komitenin te§ekkurlerini bil dirmi~ -
hr. 

Hitlerin nutku 
M. Hitle.r Beynelmilel Olimpiyad ko

lnitesi reisinin nutkuna cevaben irad ettigi 
llzun nutukta ezci.imle demi§tir ki: 

«- Onbirinci Olimpiyadt ac;arken bu 
lnuazzam eseri vlicude getirmek i.izere 
c;ah§an beynelmilel Olimpiyad komitesile i'" dakikada burada toplanm1~ olan bin
b~tc~ gence en samimi te§ekkiirlerimizi 

lldmn ek is terim. 

Oiimpiyad me§alesini Berline kadar 
Retirerek Olimpiyad idealini milletler ara
Stnda takviye eden 3000 atleti bilhassa 
~~brik ederim. T arihte bu kadar biiyiik 

1tr SPor tezahiirii giiri.ilmemi§ti. 3000 ki
ometro uzaktan Olimpiyada getirilen 
be~ ale bi.itiin diinya gencligini birbirine 

l
aihYan beynelmilel ~erefin bir timsali 

0 mu~tur. 

Berlin 31 (Hususi) - F utbol mac;la
nm idare edecek hakemler, b~~in \eki· 
lecek kur' a neticesinde belli olacaktJr. 
Ma\lan idare ic;in her milletten hakemler 
getirtilmi~tir. Bizden de -5azi T ezcan ha
kem duracakhr. 

I ki Brez.ilya taktmr 
Berlin (Hususi) -Rio de }aneiroda

ki Brezilya federasyonlanmn ihtilafi yii -
ziinden burada ~ok tuhaf bir hadise kar
~Ismda kahnmt§hr. 

Buglin Almanyada Olimpiyad oyun • 
!anna i~tirak etmek iizere iki Brezilya 
spor kafilesi bulunmaktad1r. 

Bunlardan biri Flamengo ekipidir ve 
c;oktand1r Olimpiyad kiiyiine yerle~mi§ 
bulunmaktad1r. Aym yirmi dokuzuncu 
c;ar~amba giinu Berline bir ecnebi sporcu 
kafilesinin c;tkagelip, biz, Brezilya ekipi
yiz, diye iddiada bulunmas1 herkesi §a • 
wtmJ~tlr. 

Bu vaziyet kar~ISinda Brezilyamn o • 
yunlara i§tirak edemiyecegi anla~tlmakta· 
dtr. Bununla beraber Flamengo ekipinin 

buraya gelmek ic,:in Beynelmilel Olimpi • 

yad komitesinden izin istemi~ olmas1 bu 

ekipi me§rU bir duruma sokmaktacLr. Ne

ticenin ne olacagmt herkes merakla bek· 

leme4.tedir. 

Baron Jo Kubertin sulh 
miikalatma namz.ed 

Berlin (Hususi) - Beynelmilel 0 -
limpiyad komitesi reisleri Baron do Ku

berteni. Nobel sulh mi.ikafatlna namzed 

olarak gi:istermege karar vermi§tir. 

6 - 1stihsal koperatifleri, adedleri 
348, aza miktarlan 79,666, ana sermaye~ 
leri 407,000,0 0 leva, ihtiyat akc;elen 
114,000,000 leva. 

7 - Kooperatif merkezleri ve san • 
trallcri, adedleri 45, aza miktarl 13,58~, 
ana sermayeleri 90,000,000 leva ve ihtl
yat ak~eleri de 84,000,000 leva. 

!§te Bulgar kooperatiflerinin 1934 se
nesi nihayetindeki vaziyetleri bu~l~~.' 
Yukandaki rakamlardan da goriildugu 
gibi Bulgar kooperatifc;iligi dev ad1m • 
larile ileriye dogru gitmekte ve Bulgar 
ki:iyliisiinu ve Bulgaristamn fakir ve or
ta s1mf halkmt selamete ~tkarmaktadir. 

Bulgaristamn kooperatif~ilik sahasJ~
da gosterdigi bu 'rOk biiyiik terakki. ~~
ze her zaman en iyi bir ornek olab1l.:r. 
<;iinkii kii~iiciik Bulgaristan dab~ ~un 
bizden ayrllmi§ ve bizim §eraitimlZ 1~te· 
risinde c;ah§nu§ ve bu derece muvaffak 
olmu§tur, 

MEMDUH TEZEL 

Afyon ahm1na batlaniyor 
Ziraat Bankasile Uyu§turucu Mad • 

deler inhisan arasmda bu sene koyliidenk 
dogrudan dogruya afyonlan sahn alm.a 
i<;in bir anla§ma yaptlmt~tJ. Banka _ve In
hisar arasmda bu anla~manm tatbtkatma 
aid teferriiat tesbit edilmektedir. Bundan 
sonra koylliden afyon sahn almmasma 
ba§lanacakttr. 

NiLE OLDU _ Samatyada oturan bak- M. Kompanis matbuata verdigi be • 
kal ihsamn kartsl Makbule, dun evinde yanatta daha geni~ iil~;iide siyasi esas • 
elektrik utiisile ~ama§tr utiilemek is - lara dayanacak bir kabinenin te~ekkiilii
temi§ ve utiiniin prizini takmak ister • ne fmat verebilmek iizere istifa ettigini 
ken eli c;Jplak tellere degmi§ ve elektrik soylemi~tir. 
cereyanile derhal olmii~tiir. Hiikfunet /talyan tayyareleri hakkmdaki 
doktoru kadmm gomlilmesine izin ver- tahkikata deuam ediliyor 
mi§tir. Rabat I (A.A.) - ftalyan tayya· 

URKEN BEYGiRLERiN YAPTICI relerinin mecburi surette karaya inmeleri 
ZARAR - Kastmpa§ada oturan araba- hadisesi hakkmda a§agtdaki malfunat ve
ct ~iikrii, dun sabah arabasma beygir - rilmektedir: 

lerini ko~arken hayvanlar lirkmu§ ve fspanyol sivil muhafiZlari mi.ifrezele • 
arabayt caddelerden siiriikliyerek ka~- ri dun hududu gec;mek ve imoad i~areti 
maga ba§lam1~lard1r. . · d k' k 

Beygirler Eski Tersane caddesmd~n veren «Savoia» ismm e 1 tayyareye ya • 
ge~erlerken tranh tutlincli Mehmedm la~mak istemi§lerse de F rans1z muhaftz

Mes'ud bir evlenme 
Kurum ve Haber sazeteleri sahibleri 

Hakkt Tank, Mehmed Astm ve Rasim 
Usun kizkarde§lerinin ktzJ Seyfiye ilf 
Ziraat Bankas1 memurlarmdan Nadi 
Gi.iresin evlenme merasimi diin Sipahj 0-
cagmda yap1lmt~hr. 

Y eni evlilere saadetler dileriz. 

~itli Halkevinde ders 
~i~li Halkevlnden: 

dlikkaruna ~arpmt~lardtr. Bu ~arpr~~a- --------------~-:-~"!!""!'~~~!'!"'"~""""'!~-'!!!!!'>----
da Mehmed ellerinden yaralanmt~, duk· 

Rlyail!ye derslerinden eyllil bakalorya!'ll· 
na glrecek ll.se talebesi ic;in, Evimizde pa. 
ras1z ders verilecektir. Istekl1 olanlar bir 
hafta l<;lnde herg\in o~leden soma Evl -
mize gelerek adlarmt kaydett!rmelidirler. 

kam harab olmu§tur. 
DiGER DEFiNECi DE YAKALAN • 

DI - Yakub isminde bir denizciyi de
finecilik suretile 1900 lira dolandtran 
iki agrkgozden birisinin yakalandigtm, 
digerinin de aranmakta oldugunu yaz
ffil§tlk. 

Firar etmi§ olan sahtekarlardan Feh
mi de Vizede yaklanml§br. 

Bugiinlerde §ehrimize getirilel:ek ve 
Adliyeve teslim edilecektir. 

KARISINI ALTI YERiNDEN YA. 
RALAMI§i _ Beyoglunda Sazlldercde 
oturan Qingene Mehmed, klskanchk 
yiizlinden dun kans1 Esma ile kavga et-
mi§ ve kadma bir tokat atmi§br. ~ 

Bu tokat iizerine kadm kocasma agza 
ahnm1yacak kiiflir savurmu§, M~~m~d 
de bu klifiir iizerine eline gec;irdigJ. brr 
kama ile Esmay1 alb yerinden yaral:\ -
ml§hr. 

Yarah kad1n hastaneye kaldmlm1 , 
suc;lu koca yakalanml§tlr. 

Sthhiye mektebi mezunlart 

Bu sene istanbul Kii~i.ik Sthhiye me muru mektebinden 20 ki§i mezun ol 
mU§tur. Resmimiz gencleri, hocalarile bir arada gostermcktedir. 
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I~CumhuriyetB! 
U={) @.1 0 ~ ~ lYJ ~ 1Y1 li'll IYI 

Bir seyyar fotograf~mm d:::rdi 
Ceyhanda scyyar fotograf<;l Cemil im. 

zasile aldlgimiz mektubda denlliyor ki: 
'Ck(jen sene Mallye dalresl benden senevi 
altt lira kazanc vergisl aid!. Bu paray1 se. 
ve seve verdirn. Halbuki ~imdi bir misll 
fazla para istlyorlar. Ailem yedi ni.ifuslu
dur. i§ler <;ok kesa.d gitmektedir. Bazan 
haftada 25 kuru!! bile kazanam1yorum. 
~imdi ben bu paraYl veremeyince ha • 

pisle tazyik edilecegim. 0 vakit bUtiln aile 
busbi.itiin sefll ve perl~an d~cek. Bu ver
ginin gegen seneki gibl alti liraya indiril. 
mesi i((ln icab eden makamlarm nazan 
dlkkatine vaziyetimi arzetmeye delii.let bu
yurmamzt rica ederim.• 

I Istanbul Borsas1 kapan1~1 
fiatleri 1 - B - 1936 

PARALAR 

1 Sterlln 
1 Dolar 

20 FranslZ Fr. 
20 Ltret 
20 Belcika Fr 
20 Drahm1 
20 t.'Vicre Fr. 
20 Leva 

1 Florin 
20 Cek kronu 

1 Avusturva Sl 
1 Peceta 
1 Mark 
1 Zlotl 
1 Penru 

20 Leva 
20 Dinar 

1 Yen 
20 isvec kronu 
1 Ti.ir k al tm1 
1 Banknot Os B 

All~ 
tJ2b. 
122. 
16-1. 
190. 
~o. 

41 
~15: 

22. 
!!2. 
:ID, 
22. 
14. 
~b. 

~0. 
.)0) 
~~. 

13. 
49. 
Jll. 
dl. 
6~. 

~1:!. 

Satl!J 
632 
126 
167, 
196. 
!H. 
23 

o4. 
~t 
24. 
16. 
3U. 
23. 
:!4. 
16. 
oa. 
;l,l, 
i!J, 

no. 
H3. 

(:EKLER 
-----.....:.~-:-----·-, 

A<jth~ Kapanlll 
Londra •i3l.o)O <i:l~. 
Nev Yok J. 7\IH J.7ll3U 
Paris u·Ot. 1</JtG 
Milano lO.Oh3 w.o ;, 
Brti.ksel 1.712;'1 4.112.J 
Atlna '·1.2M4 ,4,:!b44 
Cenevre J.-1.3:> .!.43:>' 
Sofva •><~AtllO o3..101u 
Amsterdam l,l6tl~ 1.l6~2 
Pral! 19,:!346 19.23Hi 
Vlvana t.l634 4.1631 
Madrid 5.b6 .'l,bG 
Berlin L.U733 1.97J3 
Varsava !.:li:l 1,23 
Bud a t>f'Stt· 1,32i'> -1.3~;, 
Bukres 1ll7.716 W7.i760 
BeliZTa.d >!.761:! ;i 7613 
Yokohama -.70~•; 2.7t3' 
Moskova .1. ·r.~;, !4.B~2;:, 

~~~m~------~--·_ ... _,_16 ____ ~_.o_7_L6_ 

ESHAI\1 

r~ BankasJ nama 
Merkez Ban~.:asJ 

A~ll!~ 

I tl.U· 
/t ;; 

Kapam~ 

9.9v 
7:!,5 

ISTIKRAZLAR 

Turk borcu 1 pe~in 
.. , l va 

:1> , 11 oesln 
• • U vadl'll 
, -. III oe. 

At;; Ill~ 
'l ,H1 
1l.1· 
,;'1. lit 
21 .fJI:i 
20oi> 

Ycm c;tktJ 

~l<;ERON 

Kapam~ 

~1. 75 
:H.ltJ 
~O,l :> 

:2J.· 7:'> I 
!I ,J:J 

Hitabetile biiti.ln esk1 Roma ta
rihini parlatan Gi~eronun bu ter
ciimei bali a zamanlann en ytik · 
sek tarihcisi PWta1·k tarafmdan 
yazllml§t;: Haydar Rijattn kalemi
le dilimize <;evrilmi§tir. 40 kuru§. 

GONON BULMACASI 
:G ;\ 4 o b I " lt 

I r 1 1•1 I I 1•111 
21 I I I I I 1•1 I I 
3 I 1•1 I -1 I 1•1 _I 
4 1•1 I 1•1 I I I I 

I I I I 1•1 I 1•1 ' 5 

6 •I I I I 1•1 I I I• 
7 I I I I 1•1•1 I I I 

8 I 1•1•1 I 1•1 I I 
91 1•1 1•1 1•1 I I 

I 0 __L !.-j ~~:..,_·..;.,~ ,_.;,__LJ!_I_ 
Soldan sa~a: 
1 _ l}u strada esen lekeleyici rUzgar 

kum denlzi. esmekten emir. 2 - Birqeyi bul
maya c;al~mak, iiye. 3 - Fiillere gelen bir 
soru edat1, para, kolun ucu. 4 • Beyaz, e9e
lemekten emir. 5 - Be9 vakitte mi.islii
manlarm k!ldiklan, erkek. 6 - istenilen 
i~ln oimas1 i(jln bulunan §CY, e~yay1 pis ya. 
pan. 7 - Toprak kab, deniz olt;;i.isi.i. 8 • KlSa 
zaman, me~iyet, krall((e. 9 - Nota, ((Ok 
degll, beyaz. 10 - Onunla yi.iriirilz, ne~·eu. 

Yukar!dan a~ag1ya: 
1 - Kuru ot, tarla onunla c;apalarur. 2 -

Bal yapan, kaptyanm aksi. 3 • Arabca su, 
imdad L5tiyen bir adamm tekrar ettlg! ke. 
lime, rusc;a «eveb. 4 . ii'zer!ne ipl!k san -
llr, yayla at1hr. 5 - <;:akmaktan emir, anla
Yl~h. 6 - Kunduranm yere basan arka ta. 
raf1, $a~maktan emir. 7 - En !nadc1 hay -
van, alfabede bir harfin okunu~u. 8 - Oii
ne~in kar~Ismda kann yapt1j!'1 hareket. 9 -
Arabca «titedenber! mevcud olan ii.lem, dl
lek. 10 - K1~m sabahlan tath tatll lt;:ilir, 
kirliligin e~ya iizerinde bJrakt1g1 iz. 
Evvelki bulmacanrn halledilmi~ ~ekli 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

~ ~ 1 ' H tn 

jAIGIAIGI•IGI i IMIEIN 
DIAIVIEITI•IHiiiLIE 
AIMI~INI•IGIAINIAIK 
PI•ILIEIKIEILIEIMIE 
Al~l•l•l i ILIEI8I .. IS 
ZIOIRIAIKiii•IAIYI• 
Al~l i ILI•IKIAIVIAIL 
RIEIMii ILI•IDIAIVIA 

91 II•IEIMIEILI•IZIAILI 
1o •IAILI•IYIAI~l•lNIE ----- ------. 

Fikir Hareketleri 
145 inci say1s1 ~1kt1. Bu niishada 

Marksc1hk sosyalizm kaynag1 tayi • 
ninde yapllm!§tlr. Ak11la imam kur· 
tarmak i~;in, Me§rutiyet hatiralan, 
Alman inblab1, Hiirriyet fikrinin 
kanunlara tesiri, T erbiyeye dair ko
nu~malar, Tiirk mektublan ve saire 
gibi k1ymetli yaz1lar vard1r. 

r TiFOBiL --
or. lhsan Sami 

rlfo ve paratifo hastallklarma tu
tulmarnak ic;in agudan alman tifo 
hapJarldlr Hie; rahatSizllk vermez. 
HPrke~ al:1bilir Kutusu 55 Kr 

Dr. Mehmed Osman Saka 
Gogiis ve dahili hastahklar 

miitehasstst 
Cenevre Ontversttestnden mezun, 

Cenevre Ttb Fakilltest ve halk 
sanatoryomu 8abzk aststant 

Belediye kar~umda Sinanaga 
daill'eleri. Ogleden sonra iktden 
itibaren hastalann1 kabul eder. 

Telefon: 23565 

Geyve Sarbayhg1ndan: 
Geyve kasabasmm Belediye yap1 ve yollar kanunu ve Baymdtrhk 

Bakanhgmm 17/3/936 gun ve 915/3209 say1h emirlerine bagh Na
fui Medisinin 29 say1h kararile tasdik edilen {'artname mucibince ha
lihazu haritas1 yaptmlacakllr. Halihaz1r haritalar1 yapacak muhen

disin ihtisas1 Baymd1rhk Bakanhgmca musaddak olmas1 'artllr. ts -
tekliler hektar uzerinden bir fiat teklif edeceklerdir. ·~bu harita ilji 
eksiltme ve ihale kanununa tevfikan 1 agustos 936 tarihinden 1 ey
lul 936 tarihine kadar eksiltme miiddeti bir ay olup ihale kanunu 
mucibince 50 lira teminah muvakkate ile beraber 9'36 senesi eylu -
liin birinci sah giinu saat 15 e kadar Geyve Belediye Encumenine 
talibleT' muracaat edebileceklerinden daha sonra muracaat kabul 
edilmiyecektir. istekli bulunanlar Belediyemizde mevcud \Jartname
leri bedelsiz istiyebilecekleri ilan olunur. (4374) 

ist. Posta T. T. Ba,miidiirliigiinden: 
tdare vesaiti nakliyesinden olan 294, 213 ve 218 No.h ij~ posta 

kamyonetinden ikisinin tamir ve birinin karoserisinin yeniden ima
li i,i a~1k £>ksiltmiye konulmu,tur. Eksiltme 17/8/936 pazartesi gii
nu saat 15 te Galatasarayda Istanbul Posta T. T. Ba~mudurliigii Altm, 
Sattm Komisyonunda yaptlacakttr. Muhammen bed eli 1010 lira, mu
vakkat teminat 75 lira 75 kuru,tur. lsteklilerin ~artnamesini gormek 

ve muvakkat teminatlanm eksiltme giiniinden evvel yabrmak uzere 
hergiin Ba,miidiirluk Yaz1 t,leri Kalemine muracaatleri. ( 4376) 

istanbul inhisarlar Ba~miidiirliigiinden: 
Kabata,ta Ba\lmiidiirlugumiiz binasmda yap1lacak 933 lira ke,if 

bedelli tadilat ve tamirahn 25/7/936 tarihinde icra kdman pazar
hgma istekli 'rlkmaml' oldugundan, 'rlkacak isteklilerin arzusuna 
q0re topluca veya pencere denizliklerinin 1slahi ve ~atlaklan, oluk 
tamiri, regar kapagile tamirat, stva, boya i,leri aynlmak suretile 
8/8/936 cumarte11i gunii saat 10 da tekrar pazarhk yap1lmas1 ka 
rarla{ltmlmt~br. lsteklilerin, bu i~lerin mii'tehass1s1 olduklarma •!air 
vesaikile ihale saatinden evvel yiizde 7,5 teminat ak.,:esi olan 75 Jj. 
rayt veznemize yahrarak Batmiidurlugiimiizdeki Komisyon11 miira· 
caatleri. ( 4340) 

CUMHURiYET 

BASURA ~ARE ADEMi iKTiDAR 

HEDENSA FORTESTiN 
dtr. Ameliyats1z memeleri kurutur. 

Kam, agrty• kcser. Me§hur ila~hr. 

M. Turhan Tamn ] ' 
eserleri 

1 - Cern Sultan. Tarihi roman: 
<;ok scvilmi§ ve <;ok begenilmi~ ne
fis bir eserdir. Fiah yetmi§ be~ 
kuru§. 

2 - Kadm avclSI. ic;timai ve cdc· 
bi roman, Giildiiriirken, dii§iindii · 
riir, hcyecandan heyecana dii~iiriir . 

Fiah: Yiiz kuru§. 

3 - Timurlcnk. Muhle§CID bir 
devri zarif bir ush1bla canland1 -
nr. Fiat!: Bir lira. 

4 - Tarihte Tiirklcr ic;in siiyle

oen si.izler. Biiyiik cmekle derlen -

mi~ hi.ikiimleri ihtiva cdiyor. Hem 

zevk, hem bilgi verir. Fiatt yirmi 

be§ kuru~. 

Bu nelis eserleri Cumhuriyct 

mi.iesseselerinden tedarik edebilir

siniz. Posta iicreti almmaz. -
Ziihrevi ve cilt hastahklan miitehass1s 

or. Hayri Omer 
Ogleden sonra Beyoglu Agacami 
kar~jlsmda 133 No. Tel 43586 

ile derhal ge~cr. Erken ihtiyarhyan · 
lara, yot·gun viicudlcrc din<;lik verir. 

Denizvollari 
l~LETMESt 

Acentalan: Karakoy KopriibafiJ 

Tel. 42362 - Sirkeci Mtihiirdarzade 

Han. Tel. 22740 ---1 
IMROZ POSTASI 

Bugiinku imroz yolu postas1 
yaptlmtyacakhr. (4378) 

ROMANYA SEYRiSEFAiN iDARESi 
HAREKET EDECEK V APURLAR: 
PRENyiPEZA MARiA vapuru 3 a

gustos pazartesi saat 13 te (Kosten -
ce) ye. 

DACiA vapuru 4 agustos sab saat JB 
de (Pire, Beyrut, Hayfa ve iskenderi
ye) ye. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Briiksel, Lahaye, Lwaw vc Warszawa 
i<;in tenzilath fiatlarla miittehid bilet -
Jer verilir. Butiin Romanya, Polonya ve 
Tuna limanlan i~in ve Tiirkiye, Ro
manya hiikumetleri arasmdaki itilaf 
mucibince merkezi ve ~arki Avrupl i
~in tenzilath fiatlarla e§yayi ticariye 
sevk ve nakledilir. Fazla tafsilat icin 
Galata nhhmmda Merkez Rthhm h~ -
mnda kain istanbul umumi acentahg1 -
na miiracaat. Telefon: 44827/8 

S1hhat ve i~timai Muavenet Vekaleti 
Ankara Merkez Hifzissihha 
Miiessesesi Miidiriyetinden: 

1 Eksiltmeye konulan i~: Miiessese dahilinde yaphnlacak in,aat 
ve tadilatm tallmini ke~if bedeli 19532 lira 80 kuru~jtur. 

2 Bu ilje aid 'artname, evrak ,unlardtr: 
A - Eksiltme 'artnamesi. 
B Mukavele projesi. 
C - Fenni ve hususi fartname. 
D - Ke,if cetveli. 
E - 5 aded plan. 
istiyenler bu ~artname ve evrak1 97 kuru' bedel mukabilinde 
Miiessese Mudiriyetinden alabilirler. 

3 Eksiltme 13/8/936 tarihinde per,embe giinii saat 11 de yaptla-
cakbr. · ~ 

4 Eksiltme kapa}l zar{ usulilcr yaptlac~ktu. 
5 Eksiltmeye girebilmek i~in iateklinin 1464 lira 96 kuru, mu

vakkat temina~ vermesi, bundan ba,ka a,agtdaki vesikalarl 
haiz olup gostermesi laztmd1r. 

6 - Eksiltmeye en az bir par~ada 15000 lirahk bina in,aah yap -
mts olduguna clair Naf1a Miidiirluklerinden vesika almtf olan
lar girebilir. 

7 - Teklif mektublart yukartda ii~iincu maddede yazil1 saatten bir 
saat evveline kadar Muessese Miidiriyetine getirilerek Eksilt
me Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gonderilecek makbuzlarm nihayet u~iincu maddede 
yazth saate kadar gelmi' olmast ve d1' zarfm miihur mumu ile 
iyice kap~blmt' olmast laztmdtr. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. (4314) 
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~ARPINTIYA TERi KOKUYU 

.; .. !!.~Y .~ ~~; .. ] .... ~ .. ~~.~ ~ ~= .. 
lcessiirle bay•lanlara hayat verir. Her eczanede bulunur. 40 kuru§tur. 

BALIKLI RUM HAST ANESI !dare .Heyetinden: 
Muhammen se-

Semti Mahnllesi Sokai!'1 No. Cinsi nelik kiras1 T . L· 
Galata Miicyyedzadc Aynahlokanta 13 

Bi.iyi.ikbahkh 
Diikkfm 168.-

" ,. Hanmm ir;inde 1,2 Dcpo 
Oda 

156.-
100.-" » " 31 

Beyoglu 

)) 

.. . 
" 

Fencrdc, 

" 

Taksim 

" 
" 
" .. 

Katibmustafa 
<;elebi, Me§elik 

" " 
» " .. ,. 

" " 

26 
36 
36 
36 
36 

Abdisuba§I, Ayazma sokak 11 

" <;tknk .. 2 

Ev 
Aparhman 

D 

" .. 

No.2 
No.8 

324.-
384.-
660.-

Rogazir;i Arnavudkoy Francclac1 " 1 

8 

7 

Ev 
Diikkan 

Ev 

No.9 720.
No. 10 660.-

120.-
60.-

132.-

192.-

84.-

,. Yenikoy Simit<;i " 

" Arnavudkoy Francelac1 w 

Ev 

Diikkan 

Bir sene miiddetle kiraya verilecek ~·ukar1da yaZih mahallerin artbrma -

Ian uzahlm1~hr. isteklilcrin. muha'mmcn senelik kirasmm yiizde yedi bn~ugu 

nisbetinde pey akt;csile birlikte 5/8/936<;aqamba !{iinii saat on be§C kadar 

(embcrlita!jta istanbul Valuflar Ba§miidiirliigiindeki il1ale komisyonuna gel -

SiPAHi OGLU , 
HASAN HiiSNii 

BURSA PAZARI 
Leyli mekteplerde talebeye liizumlu olan yatak, 
yorgan, yatak ve yorgan ~ar~atlan, pike ortii Vt' 

yiin battaniyeler, havlu, mendil. 4;0rap, fanile, pi 
jama vesair ihtiya~larmJZl ~ok ucuz fiatlarla ma

gazalar•m zdan teoarik edebilirsiniz. Ta11ra sipari~leri hemen gonderilir. 
AD RES: istanbul, Sultanhamam No. 24/ 4-Beyoglu, istiklal caddesi No 376 

Bursa, Uzun~ar 1 No. 98. Ba~'<a verde subemiz yoktur. 

Edirne iskan 
Miidiirliigiinden: 

Edirne Vilayetinden ~anakkale - Karanhk limandan Tekirdag 
iskelesine ve Tekirdag iskelesinden de Muradh istasyonuna kadar 
2100 metre mikab1 go~men evleri in,aatmda kullamlmak iizere ha
Zlrlanan kereste naklettirilecektir. 

Bir ay zarfmda limandan Tekirdag iskelesine ve oradan da Mu -
radh istasyonuna sevkedilmek uzere tekmil nakliyat isteklisine pa • 
zarhkla verilecektir. 

Pazarhlc 5 agustos 936 tarihine tesadiif eden ~ar,amba gunii saat 
on be,te Komisyon huzurile yapJlacakbr. lsteklilerin o giin Edirne 
I skim Miidiriyetinde miitetekkil Komisyona miiracaatleri. ( 4371) 

Gedikli Erba, Hazulama mekteblerine talebe ahmyor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbaf Haztrlama mek\eble -

rinin ihzari &Imflarma 3 stnJflJ ve gedikli orta ktsmtn 6. stnJflarma 
da 5 s1mfh koy ilkmekteh mezunlar1 ahnacakhr. 

2 - Bu mektebler yabh ve parastzdtr. Mektebe girif ,artlan As
kerlik Sube Ba,k~larmdan ogrenilebilir. 

3 -. YukarJdaki ~artlan ta,Iyan ve gedikli erbaf olmaya istekli 
olan koylii c;ocuklarmm en gee; 20 eylul 936 tarihine kadar mensub 
olduklar1 Askerlik ~uhelerine miiracaat etmi, ve evrakm1 tamamla
ml' ohralart laz1mdtr. «136» ( 4349) 

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

Bah~e Mimar11 
Mevlud Baysal 

Parklann, amt, meydan, ,.ocuk 
ve .kii§k bahc;clerinin en modern 
usullerle tarh ve taksimahm, plan
larmm ihzarrm ve araziye tatbika· 
bm deruhde ve taahhiid eder. 

Miicssesat ve hususi bah,.elerin 
daiml nezaretini kabul eder. 
Qi~ck, sebze tohumlan, fide ve 

fidanlan; siis, meyva agac ve agac· 
cJklart; salon r;i<;ekleri bahc;c alat 
ve edevab vc ehliyetli bahc;tvanlar 
giindcrir. 

Katalogu clli kuru§tur. 
istanbul diirdiinci.i Valo.f han. 

diirdi.i.ncii kat No. 18. Telefon 22537 

Mudanya Dintrspor kuli.i
bi.inden : 
Kulubi.imiizc kayidli iiyelerin bazda

rmm ba~ka yere gitmesi \'C baztlarmtn 

da nizamnamcyc gore hukuklarmm or

tadan kalkm1~ olmas1 yiiziinden ye • 
niden kayidlcrinin on be giin ir;inde 
yaptlmas1 siiz altma almm1~ oldugun -
dan mevcud iiyclerin bu miiddet ir;in • 
de sekreterlige ba~ vurmalan ilan olu
nur. 

Dr. Haf1z Cemal 
Dahiliye miitehassuJ 

Pazardan ba$ka giinlerde oii;leden 

wnra saat (21h tan 6 ya) kadar tstan

bulda Divanyolunda (104) nurnarab 

bususi kabinesinde hastalanm kabul e
der. Sah. cumartesi giinleri sabab 

.g If.! 12. saatlerl hakikl flkaraya rnah· 

sustur Herkcsin haline e;Bre muameh 
olunur Muavenehane ve ev telefon 

1
22398. (Yazll.k Tel: Kandilli 38 • Bey

lerbeyi 48) 

KUMBARA 

..... ~ 

0 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 
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~ ~ .. -
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Kolec ve Ticaret ktstmlarile 
··sKUDAR AMERiKAN KIZ Lisesi 

Gayrl menkul malla"n ·~•k artbrma Ulna 
CURLU ICRA MEMURLUGUNDAN : 

Eyluliin 22 nei sah giinii saat 13,30 da a~dir. Sthbate, tedrisata ve 
ahlaka pek iyi dikkat edilir. Kaytt ve kabul i~in sah giinleri aaat 9-12, Mevkn 
culllartesi giinleri saat 14-18 e kadar mektebe miiracaat. Istiyenlere Ciftlik derunu 

~ ~~~~~~m~e~k~t~eb~i~n~t~ar~i~m~a~m~e~st~'!g~on~d~e=r~il~ir~.~T~e~l~ef~o~n~:~60~4~7~4~~~~~~ 

Bankas1na memur 
al1nacakt1r 

Turkiye is Bankas1ndan: 
1
• Bankalarumzm merkez ve §Ubelerinde ~alt§hnlmak iizere Use veya tiearet 
Jseleri mezunlarmdan miisabaka imtihanile memur almacaktt.r. Bu imtihanda 
~~za~anlar arasmda aynca yiiksek tahsil gormil§ olanlar ve yabaDet lisanlara 
~~ hdcnler tercih olunacakbr. 
~ ~hnacak memurlara, imtihandaki muvaffakiyet ve tahsil derecelerine gore 
0 de 100 lira arasmda ayhk verilecektir. 
Yaz1 ile imtihan 15 agustos 1936 cumartesi giinil saat ONDA ANKARA, 

lS'l'ANBUL ve tZMiR §Ubelerimizde yapdacaktu. ED soD yaZllma tarihi 10 

atu tos 1!136 dad1r. 
lstekli olanlar, girme ve imtihan §artlanna aid izahnameyi bankamtztn An· 

kat-a, istanbul ve lzmirdeki §Ubelerinden alabilirler. Ba§ka yerlerde bulunan· 
1at- llu izahnameyi bankam1zdan tahriren de taleb edebilirler. Ancak biitiin 
!aUblerin ~ok vazm adres vermeleri liz•mdrr. 

Bu dahi 

Ciftlik civari 

Ciftlik derunu 

Ciftlik civari 

Oere_ boyunda 

Ciftlik dvart 

Ciftlik arkast 
Raktc• yolunda 
Mandtrada 

r-!!B~e-,~illl!llk ... ta-$--D-ik-ic_y_u_r_d_u__.. ~:~~~d;!~::~: 
Y Ciftlik karflllnda 

'l'ahsili en yiiksek bic;ki mektebidir. Dersler en kolay metodla gosterilir. ... Gerenlikte 
0 1!;ki, diki§ten ba~ka korsactbk, gomlek~ilik, §Bpkactltk, !;i~ek~ilik ve bo • 
Ya ile tezyinat dersleri de vardir. Bunlar i!;in ayn iicret allDnlaz. Musaddak Tekerlek kava • 
diploma verilir. Kayid devam ediyor. istiyenlere talimat ve program gmda 

gonderilir. Akaretlerde 87 numara. Telefon: 43687. Kamttlepede 
.,... __ lllliillliliiiiiilllliiliililiiii-illiiiiiiiiiiiiiiiii-lllliiilillllllllllil-iiiiiiiiil ____ Ba,agtlkarftlt 

t" • A s Tekerlek kavaia 
.t:..rZIDCaD Sl Ve erom Cmarda 

' Miiessesesi Direktorliigiinden: ~::!~~da 
Anlr.arada Etlikte Ziraat Veka1eti Merkez Liboratuarlarmdan :u :a~! 

1200 kilo sikletinde bir dizel motorii takriben 150 kilo agtrhgmda H u a 1 l d 
bir dinamo 60 kavanozlu 320 plakah ve hepsi 2S80 kilo agtrhgmda M~I~et Y; un a 
bir akumiilator, tevzi tablosu ve irtibat nakillerinin kazaatz, zayiat- o·~·~~re e 
&tz olarak demontajt, aokulmesi ve bunlartn teferriiattntn ambalij M1 

\ 
1~tta 

~di1meleri artzastz olarak Erzincana nakli ve Erzincanda Afl ve aa a tla 
Se .. · d .. 'I k d t ·1 1 Ctnaryo unda rom mueaseaesan e gostert ece yer e mon a) artmn yap~ mas1 A"' b 
ll k k ·1 · k 1 gtl aymnda !;1 e Sl tm1ye ~~ art mtthr. ., 
• Bu ifin muvakkat teminab 22S lira olarak tahmin edilmittir. Bu Tekkerledkkavaga 
t'in ihalesi 12 agustoa 936 ~artamba giinii saat on bette Erzincanda Ter ea erede 
~elediye Daireainde toplanacak Komisyonda yaptlacakbr. U?'urca atnmnda 

$artnameleri Ankarada Ziraat Vekileti Etlik Merkez Laboratuar- Ktrazhkta 
la.rt Mudiirliigiinde Istanbul, Trabzon Baytar Mudurluklerinde ve Ktzla!rta 
trzincanda Serom Miiessesesindedir. Gerende 
.. Elisiltmiye ittirak edebilmek i~in 2490 numarah kanunun 2, ~ un· Y ~rtmkavakta 

c:u maddelerinde zikredilen tartlarJ haiz ve makine, elektrik iflerin· Korkuyuda 
de ihtisas1 olduguna dair fen heyetinden musaddak vesikas1 bulun - Kavakbaytnnda 
lnaat lbtmdu. ~artnameleri gormek istiyenler hergiin yukartda zik • ~rt;lhkdere 
l'edilen yerlere muracaatleri :ve taliblerin muvakkat teminatlan ka- 8 

1~t~~~ .. d 
ltuni ve fenni veaikalarile birlikte teklif fiatlarmt en az bet gun ev • y ag an;,stun e 
~el Erzincan Miiessese Miidiirlugune vermeleri ve giinunde Komis - ·;~~ a~t~ b na· 
l'ona muracaatleri ilan olunur. ( 4146) ml tger or a • 

TURK HAV A KU-R-UMU 

BOYOK PiY ANGOSU 
~imdiye kadar binlerce kitiyi zengin ebnittir. 

4 iincii ke,ide 11 Agustos 936 dad1r 

Biiyiik ikramiye 3 5. 0 0 0 lirad1r 
Ayrica: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerlf 

(20.000) lirahk bir mukifat vardtr ... 

1st. Posta T. T. Ba,miidiirliigiinden: 
I 327 metre murabha1 olan istanbul T elgraf Merkezi Muhabere sa· 
onunun u~ milimetre linolyom ile tefriti a~tk eksiltmiye konulmut· 

tur. Eksiltme 17/8/ 36 pazartesi giinu saat 14 t~ Galatasarayda Is
tanbul Posta T. T. Batmiidurlugii Ahm Sat1m Komisyonunda ya -
Pdacakttr. Muhammen bedel 750 lira, muvakkat teminat 56 lira 25 
kt.ru,tur. lsteklilerin tartnameyi gormek ve muvakkat teminatla • 
~nt eksiltme guniinden evvel yattrmak uzere hergiin Batmiidiirliik 

az1 ltleri kalemine muracaatleri. ( 4377) 

Tiirkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankas1ndan 

.. Bankamtzm Mersin tubesi i~in Mersinde aatln ahnmtt olan araa 
\l2:etinde yaptm}acak fUbe bina11n1n infaSlnl banka muvaflk (0-
kecegj teklif aahibine ihalede muhtar olmak uzere munakasaya 

0 Ynluttur. 
t Munakasaya girmek istiyenlerin Ankara Umum Miidurliigu ve 
atanbul, lzmir, Samson ve Merainde fubelerimize muracaatle la-

2:trn gelen izahat ve evrakla planlart almalartnt dileriz. ( 434 7) 

Zonguldak UrbayiiQmdan: 
lt Zonruldak ~ehir Bandoauna ataiidaki f&rtlart haiz olanlar ah • 
A.llca.kttr. latekliler agustosun yediaine kadar miiracaat etmelidirler. 
l Yhk iieret 20 ve taamiye bet liradtr. · · · ' · 

~ - Turk harflerile okur yazar olmak 

- lier hangi hir bando aletini ~almak ve nota okuyahilmeli . 

1 - T-.n 11hhatli olmak 
- Mahkumiyeti hulunmamak. (4375) 

ytrl 
Cu~urika 
Karaaga~ta 
Karakavakta . 
Bu dahi 
Bu dahi 
Miltepede 
T ekerlekka vakta 
Dereaiztnda 
Derekarttstnda 
Karadere 
Batakdere 
Baglaruatiinde 
Bu dahi 
Bataitlda nami 
diger Bailar iia· 
tiinde 
Cahil mevkiinde 
namt diier Bai· 
lar ustiinde 
Corlu yolunda 
Tepecevizde na
mt diger Bajlar 
lar uatunde 
Sultan~iftliii , 
mevkiinde 
Corlu yolunda 
Cahil yolunda 

~· 

Bataktepe al • 
~ag1nda 

Calmar tepeainde 
Corlu yolunda 
T epede namt di. 
ier Bagarpahkta 
Bataitlda nam1 
diger Milderede 
Kargada namt di· 
ier Cahil yolunda 
Bataitlda nam1 
diger Corlu yo • 
lunda 
Umurca yolunda 
Sultan~iftligi na· 
madiger Corlu 
yolunda 
Korkuyuda nanu 
diger Corlu yo
lunda 
Cahil yolunda na· 
mt diger PertiDOI 
derede 

15 
30 
50 
40 

3 
25 
10 
12 
25 

4 
40 
30 
12 
44 
30 
80 

7 
12 
18 
7 

13 
20 
60 
23 
62 

4 
24 

5 
5 

·35 
8 

70 
30 
8 

12 
30 
30 

5 
44 
10 
87 
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, 
,. 
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,. 
,. 
, 
,. ,. 
, 
» 
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» 
» 
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» 
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60 
225 
165 
45 
30 
67 50 

150 
150 

45 
90 

150 
120 

13 50 
75 
30 
36 

112 50 
18 

120 
135 
54 

198 
90 
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31 50 
36 
54 
31 50 
5850 
60 

180 
69 

279 
18 
72 

,. .. » » 22 50 
» » » » 22 50 
» · » » » 1 OS 
» ,. » ,. 24 
,. ,. ,. » 210 
» ,. ,. » 13S 
lt » ,. lt 24 
» » ,. » 54 
,.., , _,. lt 135 
,. » ,. » 13S 
lt lt » ,. 22 so 
» ,. ,. lt 198 
,. lt ,. ,. 45 

doniim u~ evlek tarlanm ,.ara 263 25 
hiaaeai 

108 

109 

111 
112 
113 
114 
118 
119 
120 
121 
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124 
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126 
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ttl 
134 
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136 
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139 
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142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
1S2 

153 
154 
157 
158 
159 
160 
161 
16~ 
163 
164 
16S 
166 
167 
168 

1S doniim tarlantn 1an hiaaesi 45 169 

8 
18 

3l 

15 
15 
20 

15 
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26 

12 

15 

10 

25 
20 
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12 
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36 
54 

170 
171 

139 50 172 

112 50 173 
45 174 
60 17S 

45 
36 

195 

36 

45 

112 50 
90 

36 

176 
177 
178 

179 

180 

181 

182 
183 

184 

185 

__ t 11 

YUzUnUzde ve muhtellf yerlerlnlade ---~ 
~~~ ve leke var diye UzUimeyinlz. Zira bir tertip 

buDiarlardan tamamhe kurtar.acaKbr . 

F AZIL <;iL iLACI 
.. __ Imal mahalli: Edirne, Kimyager Faztl Soayal laboratuan. __ .. 

Punaltepede 
T ekirdag yolu 
Stglr yolo 
Turkmenli yolu 
altt 
Corlu yolunda 
Pertinoa dere • 
sin de 
Kahp~t tepede 
Salakap111nda 
Corlu yolunda 
Bu dahi 
Ahlatta 
r epecevizde 
Dagyolunda 
Kirazhkta 
Mermerkuyuda 
Klise!retmeainde 
Kaymakhkta ve -
ya ~atakhkta 
Stvatderede 
Ahlatta 
Bek!;itepeainde 
Ktzla~ta 
Ctnarda 
Stgtryolunda 
rekirdag yolunda 
Bek!;ilepede 
Bailar ustunde 
Kokarderede 
Hendek uatiinde 
t<.oknarderede 
Gataltepede 
Hendek iiatiinde 
fekirdag yolunda 
Cataltepede 
Doganda 
Stlada 
Topcevizde 
Eskipmarda 
Kamar.t.da 
Kargaburunda 
Bilecik~etmede 
Derekurbunda 
Ooganda 
Doganarasmda 

12 
s 

70 
80 
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300 
187 so 
30 
45 
90 
67 50 

112 so 
187 so 
10S 

1~ )) » , » 67 50 
10 )) )) » )) 30 
40 )) )) » )) 45 

4 )) » » » 18 
10 » » ]) » 30 
1 0 )) }) )) » 45 
30 » )) }) )) 135 
20 » » )) » 90 

4 » » }) }) 18 

192 
193 
194 
19S 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
203 

204 
205 
206 
207 
209 
210 
211 
212 
213 

20 )) )) » )) 90 214 
4 » » » » 18 215 

26 » » )) 78 216 
20 ,. ')) » )) 60 217 
15 » » » » 67 50 218 
43 » » )) » 129 219 
29 » » )) » 87 220 
14 » » » » 63 221 
18 ,. » )) » 81 222 
7 , )) ,. » 31 50 223 

12 }) )) » » 36 224 
10 » » )) » 45 226 
10 )) )) )) » 30 227 
30 , » » » 90 229 
12 » )) » lO 90 230 

1 donum harman yerinin yarast 7 SO 231 
15 donum munhedim ah1r ebni • 112 SO 232 

yesi yerinin ii!;le bir hissesi 
Catalt~ede 29 doniim tarlanm yartal 87 300 

Artbrmantn yapalacagt yer, giin, saat: tlk arthrma 7 eyliil 936 
pazarteai gunii aaat 14 • 16 da ve o giin kanuni tartlar dairesinde 
saltt yaptlm,azaa ikinci artltrma 22 eyliil 936 aah giinu aaat 14 · 16 
da (;orlu 1cra Memurlugu odastnda yaptlacakttr. 

1 - t,bu gayrimenkullerin artt1rma tartnameleri ayrt ayrt ola
rak 15 agustoa 936 tarihinden itibaren herkesin gorebilmeai i~in a
~tkt:.r. tlinda yazth olanlardan faz]a maliimat almak iatiyenler bu 
tartnamelere ve memuriyetimize muracaat etmelidirler. 

2 - Artttrmaya ittirak i~in muhammen ktymetin yuzde yedi bu
~uiu niabetinde pey ak~eai veya milli bir bankanm mektubu tevdi 
edilecektir. 

3 - lpotek aahibi alacakhlarla diier alakadarlann ve irtifak 
hakkt sahiblerinin gayrimenkul uzerindeki haklarmt huausile fa· 
iz ve masrafa dair iddialarmt itbu ilan tarihinden itibaren yirmi gun 
i~inde evrakt muabitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri 
icab eder. Aksi halde haklart tapu sicillile sabit olmadtk!fa sabf be
delinin paylatmaamdan baric kahrlar. 

4 - Gosterilen gunde arthrmtya ittirak edenler arttlrma tart -
nameaini okumut ve liizumlu maliimab almtt ve bunlart tamamen 
kabul etmit ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamagda gayrimenkul ii~ defa haimld1ktan 
aonra en ~ok artbrana ihale edilir. Ancak artttrma hedeli muham· 
men kaymetin yuzde yetmit betini bulmaz veya sabf istiyenin ala • 
cagtna ruchant olan diier alacakhlar bulunup ta bedel bunlart 0 

rayrimenkulile temin edilmit alacaklartntn mecmuundan fazlaya 
~tkmazsa en ~ok artbranm taahhudu baki kalmak uzere arthrma on 
bet gun daha te~did olu.nu.r. 0~ beti~ci gunu ayni aaatte yap1lacak 
artttrmada bedeh, aahf tahyen1n alacag1na riicham olan diger ala· 
cakhlarm o gayrim~nkul ile temin edilmit alacaklart mecmuundan 
fazlaya ~tkmak tarhle, en !rOk arthrana ihale edilir. Boyle bir bedel 
~Ide edilmezs.e ihale yaptlmaz ve aattt talebi duter. 
. 6 - .. Gayr~~enkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve· 

rt.I~n muhlet l~mde parayt vermezse ihale karar1 fesholunarak ken
dismden evvel en yuksek teklifte bulunan kimse arzetmit oldugu be
delle almaga razt olursa ona, razt olmaz veya hulunmazsa hemen 
~n he! .gun muddetle arthrm17a !rtkarthp en ~ok artbrana ihale edi· 
hr. lkt thale .araam~.,aki fark ve ge~en giinler i~in yiizde bet ten hesab 
olun.aca~ f.atz ve dtger zararlar ayrtca hiikme hacet kalmakatzm me
murtyehmtzce ahctdan tahsil olunur. 
. ~ezkiir gayrimenkullerin yukartda yazth hisseleri 7 eyliil 936 ta

rthmde Cor]u lcra Memurlugu odasmda i~bu ilan ve gosterilen art
brma tartnameleri dairesinde aattlacait i1an. nlunur. (24739) 
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idareli ve ucuz soguk 
hava dolab1n1 buldu ya, 
art1k dUnyaya bile me
telik verdigi yok ! .. 

FRiGiD AiR 
ucuzlugu ve son derece idareli 
olmas1 sayesinde her eve girdi 
ve hayabm1za kar1~t1 Bugiin, 
F R i G i D A i R E soguk hava 

dolab1na sahip olan bir kimse her ne pahas1na olursa 
vazge~emez. olsun F R i G i D A i R E den 

Bu yaz s1caklardan bunalmay1n1z. lhk sularla, ag•rla,m•t yemeklerle mldenlzl 
bozmay1n1z. Yaz hastahklar1ndan kendinizi ve ~ocuklar•n•z• koruyunuz, ve blr 
FRiGiDAiRE ahn1z. 

BOURLA BiRADERLER ve ~iirekas1 

Her dolabtn ustiinde hakiki FRiGiDAiRE' in alameti olan 
bu markaya dikkat ediniz. 

---_, __ ~.-:~_.-:Ill& 

~ D r:g ~ U <i! IMI H Amerlkan Rtz Kolejl 
~ & ~ e> lf'"D : Arnavutklly, Tel. 36.160 

Mektep, I ngilizceyi en iyi tigre teo bir mfiessesedir. Almanca veya Frans1zc:a ihtiyarl olarak mntehassts muallimler 
taraftndan tigretilir. Milll terbiye ve kQltiire son derece ehemmiyet verilir. Aile bayatt ya~attltr. Kfitfiphaneleri 
miikemmeldir. K1z ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedeni tekemrniilfidfi temin eder. Lise ktsmt 

derslerine rnunzam olarak ticaret dersleri gtisteriltr. 

MUHENDtS KISMI Ameli ve nazarl usullerle elektrik, rnakine ve Nafta mfihendisi yeti~tirir. 

KAYIT GONLERI: 
. I AAustos'tan sonra Car~amba ve Cumartesi gOnleri sa at 9:00 da0.i2:00 kadai:'"'f EyiOiden sonra her· gQit. 

Fa.zla rna.IOrnat lc;:ln rnektupla veya bizzat rnOracaat; edilebilir. 

O:::l· 

CADIR EKSiLTME iLANI 
Konya iii Bayindirbk Direktorliigiinden: 

Konya Baymdtrhk Direktorliigii i!fin sahn ahnacak 40 !fadtr 2400 
lira muhammen bedelle a!fik eksiltmiye konulmu,tur. Bu ilfe aid ,art· 
name bedelsiz olarak Konya Naftasmdan almabilir. Eksiltme 19 
agustos 936 !f&r,amba giinii saat on be,te Vilayet Daimi Enc:iime -
ninde yaptlacak ve eksiltme &!ftk zarf usulile olacakttr. Eksiltmiye 
girebilmek i!fin isteklinin 180 lira muvakkat teminat vermesi ve bun· 
dan ba,ka da en &f&gl 3000 lirahk !f&dtr iflerini muvaffakiyetle ya
ptp tamamladtgtna dair resmi vesikayt haiz olmast laztmdtr. (4313) 

inhisarlar Samsun Tiitiin 

Galata : Hezaren caddesi- Beyoglu istiklal caddesi 
Ankara : Bankalar caddesi - izmir Gazi Bulvan 

ve S A T I E' nin biitiin ~ubelerinde 

·--------------:-------------------· 
r AHENK ve MANDOLiN .. 

I Bu iki ~algt fiat~a da herkesin a-~ 
labilmesine mii.saitt}r: Katalogu

muzu tsteyiDu:. 
Eski~ehir: Ahenk mueidi S. SUAD • 

Kastmpa§a Niifus memurlugundan: 
Kastmpa§a Yahyakahya Yakupaga 

sokak No. 18 de Rus miilteeilerinden ve 
ismi de Haritav k1z1 Talya iken Beyog
lu miiftiliginin 5/10/935 tarih ve 205 
numarah telkinat ilmtihaberile ihtida 
ederek arzusu ve~hile isminin Hava 
Leyla tesmiye edildigi ilan olunur. 

KiM YAGER 

Dr. Cevad Tahsin 
iDRAR,KAN, KAZURAT 

ve sairenin tahlillerini yapar. 
Divanyolu ortas1nda. Tel. 23334 

Kurt, av ve sa

lon kopekleri ter· 

biye edilir. iyi 

cins yavru veya 

biiyiik kopekle r 
sabhr. 

Heybeliada Rum Ktz Eytamhanesi 
bah~ede Vladimir 

Daktilo 

A YNA KAR~ISINDA/ 
Gece yatarken alip yliziinlizli tet!C 

ediniz. Eger, aynadaki akisler, size bi 
raz yorgun ve biraz siiziilmli~ geliyors 
canmtzl s1kmak i~in sebeb yok. 

VENUS ACIBADEM GECE KRE!I'U 
LE a§agtdan yukar1ya, seri hareketlel 
le yiiziinlizli ugu§turarak, uykuya dll 1 

hmz. Sabahleyin kalktigm1z zaman, a1' 
nada terlitaze bir kadm yiizii gorecel>' 
siniz. 

VENUS KREMiNiN sihirkar tesiril'li 
bilmiyenler varsa, kendilerini bugiin ' 
den itibaren bu yeni tecrlibeye da\'el 
ediyoruz. 
Deposu: NUREDDiN EVLiYA ZAPP 
Kimyevi ecza, alat ve Itriyat Ticaret ' 

hanesi istanbul - Bahc;ekap1 

aran1yor 
Giizel San'atlar Akademisinden: 
Giizel San'atlar Akademisi i!rin 60 lira iicretli seri yazar, tecriiheli 

ve tiirk~esi kuvvetli bir daktiloya ihtiyac vard1r. En azt orta derecede 
tahsil g(iren taliblerin pazartesi ve per,embe giinleri Akademi Direk• 
torliigiine miiracaat etmeleri. ( 4320) 

Fabrikaslndan: Dr. A. KATIEL 

En ho~ meyva usarelerile haztr
lannu~hr. Hazmi kolayla§tlnr. tn
klba.zJ izale eder. Kam temizliye

rek viicude tazelik ve canhhk 
bah~eder. 

1NG1Ltz KANZUK ECZANESt 
Beyoglu · lstanbul 

Fabrikalarimizin bir sene i~inde fartnamesinde yaz1h yerlere 
yollanac:ak ve iskelelerden vapurlara gonderilec:ek tiitiin ve sigara· 
larla sair e,yanm nakliyesi 25/7/936 tarihinden itibaren 15 gun 
miiddetle eksiltmeye !flkarilmifbr. fstekliler eksiltme f&rtnamesini 
resmi dairelerin &!ftk oldugu saatlerde hergiin fabrika sevk tubesi
ne miiracaatle gorebilirler. Eksiltmeye !fikq.rilan nakliyahn muham
men bedeli 5340 lirad1r. Eksiltmeye girmek i!fin bu paranm yiizde 
yedi bu!fugu nisbetinde dort yiiz lira muvakkat teminat vermek la
ztml[hr. Eksi1tme 10 agustos 936 pazartesi giinii saat 15 te fabrikada 
miitetekkil Komisyonda kapah zarf usulile yaptlacakhr. Muvak • 
kat teminat makbuzlarile teklif mektublart eksiltme saatinden ev

(4339) 

KA$E 

(A. K U T i E L) 
Karakoy, Top~ular eaddesi No. 33 -----·--· lURAN Madani E3ya 
ve terazi fabrikas1 

Evvelce ( Bozkurt Madeni ElJya 
ve terazi fabrikaat) namt albnda 
~ahllaD fabrikamtn iinvaniDJ bu 
kere (TURAN MADENI E~Y A ve 
TERAZi F ABRiKASI) olarak teb· 
dil ettigimden otedenberi ITILA) 
marka iizerine imal etti~im hassas 
ve aaglam terazi ve ol~ii aletlerini 
yine ayDI marka ile imal ve sah4a 

:::,...-' 

istanbul Oniversitesi Rektorliigiinden: 
Fen Fakiiltesi Riyaziye ve Jeoloji do!rentlikleri a~1khr. lmtihan 30 

eylul 936 tarihinde yapdacakttr. Do!rent olmak tartlarmt haiz istek: 
lilerin miiracaatleri. ( 435~ 

uc·· 
su aktam 

MONiR NURETTiN ~1karmakta oldugumu muhterem 
mU.t••U.,ime bUdi•mekle ,..,, du·1 
yarTURAN MADEN[ E~YA ve V E ARK A D A~ L A R I 

TERAZi F ABRiKASI 

- inhisarlar istanbul Bas, miidiirliig'"' iinden. : 
Sahib ve Ba~muharrtrt: Yunua Nadi 

umumf ne§rtyata tdare eden Yazt i$lert Sirkeci satt, depomuzun veznedar yerile hankolarmda bazt tadt ~ 
latm yaptlmasi, f&rtnamesine gore 12/8/936 !rarsamba giinii saat 14 

te pazarhkla ihale edileceginden, isteklilerin, gcisterilen giinde yii~· 
de yedi bu!fugu olan 32 lira teminat ak~esile Batmiidiirliigiimiize 111'1• 

racaatleri. ( 4324). 

Miidilril: Hikmet Miinif 

Halt tasttyede Matbaac:ltk ve N~riyat 

Turk Anontm ~irketl 


