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lspanyada kanh giire~ 

Tifo hastahg1 
Belaslndan ne vakit 
Kurtulacagtz? 

lspanya ih iiliilinin A vru pa y1 M 79
• ki~~dA.hrbesdg~e§ler t 

ers1n 1 me uvve ttl 

kari~tirmasindan korkuluyor li rakibi Italyan1 yendi 
~ icaktan ge~ vakte kadar uyuya
~ m1yarak sabaha dogru derin bir 

uykuya dalm1~ dost bir doktoru 
erkenden uyandmm§lar: 

- Kim o, ne var, ne istiyorsunuz? 
- Y ahmmzda bir hasta var, bir iki 

Alman bahriyelilerinin Fasta asi kumandam ziyaret etm.esi F~an~da 
firtlna kopard1. Roma ve Paris matbuab aras1nda '1ddetb b1r 

diiello ba,Iadi. Harb yeni safhalarda ... 

.... 
Bu kiioda diinya ,ampiyonlugu namzedi olarak 

Mersinli Ahmedle Franstz ve Amerikab 
giire,~iler finale kalddar doktor getirildi, konsiiltasyon ic;in sizin de 

le§rifinizi rica ediyorlar. 

- Peki aroma ben gece uyuyamad1m, • 
§Undi kalkacak halde degilim. 

- Evde fazla tela§ var, pek rica edi
:Yorlar. 

Caresiz, dokt'or kalkmi§, giyinmi§, has
taya gitmi~ ve ondan sonra da artJk uyu· 
Yam1yarak sersem sersem geziniyordu. 

----
Diger giire,~ilerimiz 
yenildikleri i~in ta fi. 

yeye ugraddar I 

Hikayeyi bize anlatnktan sonra beraber- -1'~. ~ -
ce i§lerimize inmek iizere yola diiziildiik. : ~ ":~ . -;.;;: ,..,-r;·---""---'---:'"'~:-:-~'~_..~~~;;;:_,,.__; 

Laf olsun diye kendisinden davete se- j;-a~.;:da-devam ... eden karde$ bogazla$malanndan aczkla bir Fas sulanna ~it7~esi hadiselere sebebiyet verecek gibi aoriinen 
beb olan hastahgv m ne oldugv unu sorduk. P k kl t•da o"'lu··zer Alman gemilerinden Doyt;land ztrhltst 

Berlin 4 (Sur~hsusada Olimpi -I 
yadlara gonderdigimiz arkada§Jrnizdan, 
telefonla) - Olim~iy~d serbest giire§ 

1 miisabakalarmm nehces1 bu gece almd1. 
Diin gece yaptlan miisabakalarda hiz

den Sadtkla Y a§ar giiJe§tiler ve ilk giin
kii maglubiyetlerinin aclSim <;Ikardilar. 

}) manzal'a daha: Barsezon so a an • 

oktor kisaca: tir. Geminin kumandam ve zabitleri ka- ........................................................... . 

- Paratifor ingiltere, FranSIZ teklifini raya ~Ikarak asilerin reisi General Fran- Yunanistanda 
Bel~ikah ile kar~Jla§an Y a§ar birinci 

giire§indeki c;ekingen halini bir tarafa bi
rakarak oyunun sonuna kadar miitema· 
diyen hiicum ederek hasmma nefes al -
dumad1 ve 20 dakika sonunda sayt he
sabile ve hiikmen galib ilan edildi. 

Demekle iktifa etti. Paratifo, l:iu gali- d" koyu ziyaret etmi§lerdir. 
ba tifonun kii<;:iik karde§i gibi bir§ey ola- kabul ettigini biJdir I Bu haber Pariste ve Londrada derin 
cak. Herhalde bunun da mikrobik bir 1 • bir tesir husule getirmi~tir. 
h I D k Londra 4 (Hususi) - Devlet erm 

mat;lart kazanarak 
f inale kalan Mersinli Ahmed 

asta 1k oldugunda §lip he yok. o tor F as sularmda bulunan Alman bahriye-
sadece oyle oldugunu ifade etti. Hie; ispanya hadiselerine kan§mamalanm te- I. d k' I' I d k 

f min jrin bir konferans akdi hus~sun·d·a lilerinin asiler e m e I 1man ar a araya 
ta silata girmiyor veya fazla soz soyliye- ,.. f I l r. 1kmalan net1'ces'1nde beynelm1'lel tehlikeli k k B'l' Fransa tarafmdan yapuan tekli n?t JZ ... ~e adar ne§eli bulunmuyordu. 1 1yor- I bi'r vazi'yet 1'hdas etmelen· korkusu mev-

Bugiin umumi 

grev ba~ltyor 
Kendi s1kletinde kuvvetli §ampiyon 

namzedlerinden olan isve~li, Sad1kla 
kar~IIa§II. 

tarzda yaph. Alaturkadan bildigi biitiin 
oyunlan tatbik· etmege c,;al1~arak hasmm1 
adeta · ~a§lrth ve neticede say1 hesabile 
galib gelmege muvaffak oldu. d k mehafilinde tevecciih uyandirmt§tlr. n -u a, uykusuzdu ve yorgundu. L d cuddur. 

giliz hiikfuneti cevabm1 bugiin on ra • 
- Paratifo, bir giin once yeni bir vak'a- daki FranSJZ elt;isine bildirmi§tir. Fransrz gazetelerinae 

Sadtk bu giire§i c;ok §ayam dikkat bir lArkas1 Sa. 6 siitun 3 te] 
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Sina §ahid oldugumuz tifoyu gozlerimizin Salahiyettar mehafilden alman rna - endi~eli yazrlar 
~niinde korkunc iskelet heyulasile canladn- lumata gore, !ngiltere Fransanm teklifini Paris 4 (A.A.) _ Havas Ajansin-

Itdi. Filhakika tifo bizim nazanmlz a prensip itibarile kabul ettigini bildirmi~-
insanl iskelet haline koyan oldiiriicii has- . dan: 

Hiikumet asayi,in temini 
i~in tedbirler aldt 

Atina 4 (A.A.) - Bu geceyans1 
Yunanistanda umumi greve ba§lanmasl 
mukarrerdir. Grevi tertib eden federas -
yonlar grevcilerin ta~kmhk yapmiyacak
lanm hiikumete temin etmi§lerdir. Bunun 
iizerine Dahiliye Vekili de zab1tamn 
grevcilere miilayim davranacaldanm soy• 
·lemi§tir. Amele federasyonu bir beyan -
name nesrederek grevin ba§ka malc.sad -
!aria tertib edildigi hakbndaki iddialar1 
red ve bu §ayialarm hiikumetin 'diktator· 
liik ilanma vesile aramak maksadile uy· 
duruldugunu bildirmi§tir. N akliyat N eza
retinin ald1g1 malumat, tertib edilen 
grevin siyasi maksadlara dayand1g1 mer• 
kezindedir. Hiikumet ciddi tedbirler al -
maktadu Dahiliye Vekaleti grevcilerin 
nizamlardan di§an ~Ikmiyacaklan iimidi: 
ni izhar etmi~tir. 

Habe§iStanda ~iddetli 
tahkhr. Vaktile onun bu korkunc §ekle tir. Salahiyettar mehafil, Ceutada Alman 
Bll'lni§ bir iki musabm1 gi:irmii§tii te a a . k h~l~ Almanyamn cevabt harb gemi'lerinin bulunmasmln yeni bir 

0 
kadid manzaralann tesiri altmda bulu- Berlin 4 (Hususi) - Hariciye Na- Agadir meselesi olmadigmt beyan et • 

nuyoruz. Bir giin evvel §ahidi oldugumuz zm Baron fon Neurath Frans1z elc,;isini mektedirler. Bununla beraber, Alman 
\rak' a ise gene bu afete tutulmu§ alt! yedi kabul ederek devletlerin Ispanya i~lerin~ zabitlerinin Almanyamn ispanyo] i~lerine 
astnd b' f · d kan§mamasmi temin i~in bir konferans dn;;~udan do;;ruya mii.dahalesi mahiyetin-l· 1r avrunun ec1 macerasm an ....,.. " 

O!r sa a i i. Bu tesir altmda doktorun 'akdi hususunda Fransa tarafmdan ya • de sayJimasa bile herhalde Almanlann 
:yb?rgunlugu bize bir arahk kay!ds!zhk gi- p!lan teklif hakkmda gi:irii§mii§tiir. i~panyol asilerine kaT§! sempatilerini gos-

kl gelerek suallerimizi Sikla§tlrmaga sev· Salahiyettar mehafilde temin edildi • teren ziyaretleri burada endi§e tevlid et· 
etti: gine gore, fspanya i§lerine miidahale et-. mektedir. 

T 1 b miyeceklerine dair Sovyetler tarafmdan Bu babda bir protesto yap1lsa bile hu-h - ifo stanbulda hala beledi ir ld' · kd' d AI 
astahk midir? teminat veri lgl ta IT e manya nu herhalde ancak Madrid hiikumeti ya-

F ransanm teklifini kabul edecegini bil - pabilir. 
b - Oyledir, hala vakit va!W ve yer yer d' · 1· 1911 

I 1rm1~ 1r. Salahiyettar mehafil, vaziyetin UntJn musablanna tesadiif o unuyor. 1 · k d b k 
Itaya da ya tn a ceva verece senesinde Alman imparatoru Vilhelmin - Peki doktor, bu memlekette bu 

h " k k Roma 4 (Hususi) - Hariciye Na- Agadire Pant\-ter kruvazoriinii gonderdi-astaugm ki:ikiinii kurutmaga im an yo K d" 
tnudur, olmiyacak mid!r? zm Kant (:iyano F rans1z elc;isi o~t. 0 gi zaman tahaddiis etmi§ olan vaziyetten 

t Sambronii kabul ederek !spanya hadise- bamba~ka oldugunu ehemmiyetle kay • , - mkan bulunmaz olur mu hie,;?.. • H · · AI 
1\ Jeri hakkmda gorii§mii~tiir. ~~!CJye detmektedirler. Filvaki F asm statiisii, -. ncak memleketin §Urasmda burasmdaki kl'f' · 1t1bara h b ·1 · · C .... d d 
h )'k Nazm Fransanm te 1 !Dl nazan man ar gem1 enmn euta onun e e • '"'

15 1 mecralan ac;1kta akmakta devam k 1 
ttt'k alacagm1 ve Ba§vekille gorii§tii. t~n son- mirlemelerine miisaiddir. Fa kat Genera 
J 

1 
c;;e, bir takun bostanlarm me§kuk su- · b'ld' v Fran F k · · · b b 1 k Al 1 ra ltalyanm cevabmt 1 1recegmi · ran oyu z1yaret 1c,;m se e o ara • ar a sulanmalan siiriip gittikc;:e, hulasa b 1 k 1 · kl' k 

§eh · s1z sefirine soylemi§tir. man te aasmm mem e et erme na 1 ey· 
I 11n temizligi fenni bir emniyet altma ['[ • "[ rle £' · · • .. 'ld'v · k b · 

<1 Alman bahriye z ert ast e 1yetmm m1 gosten 1g1, yo sa u z1ya • ~~hlni~ olmad!k~a tifonun bu beledi has· temaB ediyorlar retin harb gemileri erkamharbiyesinin ve 
L .,

1k olu§u vaziyetinden kurtulamay1z ta- 1 · k AI 1 d b' 
IJH, Londra 4 (Hususl) - A manyamn yahud bir i i man zabitinin ale a e lr 

Doyt.;land kruvazorii diin !spanyol ~a. • nezaket ziyaretinden ibaret olup olmadJgl - N as1l kurtul uruz, biz size onu so· 
tuyoruz. .. 
i> - :Y ukanda soyledigim fenahklan 
r r~~da? kaldmnak suretile. Epeyce mas
k a 1 h1r i~tir samnm aroma nihayet hak· 

1~an gelinmiyecek bir§ey degildir. 
b' hoktorla bu mevzu iizerinde ac1 tath 
~t ay}j konu~tuk. 0 da teslim etmekte 
ls~~lar kald1 ki Tiirkiyemizde ve hcl~ 
cle a~bu! gibi ileri ve biiyiik bir §ehrimiz
k rtif_o hastah&l envamm devam1 memle
~~ 'hlt~ i~in hakikaten ay1b say1lmak Ha
y~ ?~l~n bir hadisedir. Biiyiik kanalizas· 
~0 1 1llin zamana ve c,;ok masrafa ihtiyac 
' stere 'k !' · · d h' 'f .ll<1 • n 1 rna me mtlzaren a 1 ti oya 
edr§I ·onu hemen hemen bilkiilliye yok 
}3:cek. tedbirler almak imkam vardu. 
eh .esash bir miicadele ister. Hiikumetin, 

.-ec 1~ v; halkm elele vererek ileri gi:itii· 
e er1 bir miicadele. 

~otendisile konu§tugmnuz dostumuz 
Qen~Jr ?u hususta hit.; bir§ey yap!lmlyor 
~ilk 1i~rn~Yecegini vicdan! bir hakikat ala
kat dia eylemekle beraber yap1lanm 
Ill~~ ?hnadJginl kahulde bize iltihak et· 

Ii tnsaflnl da gostermi§tir. 

iine a~ikaten mademki !stanbulda, eski
tnUeq~ore az bile olsa, tifo vard1r, onunla 
~ette k~le hesabma yap1labilen §eyler el
llilki.i!J·1fa~etsizdir, ve boyle miicadele ile 
~Une ~e Izalesi kabil bir hastahgm ele 
cle"'~rn a)t beledi bir hastahk vaziyetile 
tllltthu 1. ar§1s1nda lakayd kalmakh&lmiz, 
ticlcle tiYet tejiminde biz Tiirkler i!",;in 

l3 n ~Yibdir. 

tries'~ ~t~in ay1bla hepimizi lekeleten 
ltb et klrelerin harekete gelmelerini ta-
1-rtelttle';; te biitiin lstanbul ve biitiin 
~dlt.. t elbette yerden goke kadar hak-

YUNUS NADI 

smda kain Ceuta Jimamm ziyaret eln\I§· [Arkasl sa. 7 sii.tun 3 tel 

························································~································································ 

8a§vekil §ehrimizde 
ismet ve inonii diin geldi 
dogruca Heybeliadaya • • gittl 

Basvekilimiz kar~tlaytcz.
la:mm ellerini szkarken 
ve Vali Muhiddin Ostun-

dagla goriifiirken 

Ba§vekil !smet 1nonii diin sabah §ehri
mize gelmi§ ve Haydarpa§a gannda, 
Reisicumhur namma yaver -5iikrii, V !!;li 
Muhiddin Ustiindag, Polis Miidiirii, U
niversite Rektorii ve birc,;ok zevat taraftn
dan kar§Ilanmi§hr. Ba§vekilimiz, motorle 
dogruca Heybeliadaya gitmi§tir. 

Ayni trenle, Ba§vekalet Mi.iste§ari Ke· 

mal, Parti umumi idare heyeti azasmdan 
baz1lan ve Parti Ba§katibi Ziya Istanbu· 
Ia geldiler. 

Parti merkez biirosu diinden itibaren, 
Cagaloglundaki merkezde ~ah~maya ba~
lami~hr. 1stanbuldaki ilk umumi idare 
heyeti ic,;timat oniimiizdeki cuma giinu og
leden sonra. yap!lacakllr. 

Alina 4 (Hususi) - Bu ak§am Ba§
vekil Metaksasm riyasetinde toplanan 
Vekiller heyeti yarm sabahtan (bu sa
bah) itibaren ilan edilecek olan 24 
saatlik greve kar§l kararla§hnlarr tedbir
lerin tatbikm1 emretmi§tir. Mahalli: ve 
umuml i§~iler birlikleri greve biitiin arne
lenin ve miistahdemlerin girmelerini te -
min ic;in biitiin te§ekkiillere teblignameler 
gondermi~tir. Bu teblignamelerde kendi 
i§lerine miidahale eden hiikumeti protesto 
makammda yapilacak olan bu greve hep-

[Arkast Sa. 3 siltun 3 te J 

···························································· 
Suriyedeki· Tiirk-

lerin • • vaztyeti 

Fransa - Suriye muahe
desine bu hususta bir 
madde ilave edilecekmi, 

Suriyede c;tkan V ahdet gazetesinden, 
dikkate §ayan gordiigiimiiz §U yaz1y1 ah
yoruz: 

Gec;en hafta Paristen gelen haberler a
rasmda Tiirkiye Hariciye Vekili Doktor 
T evfik Rii§tu Arasm Parisien ge~erken 
Fransa Hariciye Nazm M. Delbosla 
gorii§tiigii ve bu esnada Suriye heyetile de 
temas ederek Suriyede Tiirk 1rkma men· 
sub ekalliyetlerin hukukuna riayet edil • 
mesi ic;in Suriye - Fransa muahedesine 
hususl bir madde ilavesi talebinde bu -
lundugu bildiriliyordu. 

Arabca gazetelerin ne§rettigi bu habe
rin s1hhati hakkmda heniiz kat'i maluma· 
ta malik degilsek te, Suriyede ekalliyetler 
meselesinin mevzuu bahsoldugu §U ma • 
da, Suriyede bulunan Tiirk kiitlesinin 
vaziyetini tetkik etmek liizumlu olsa ge • 
rektir. 

Suriyede Turk 1rkma mensub ekalli • 
yetler denilince bunu iki k1sma aymnak 
lazimd1r. Birincisi 1skenderun sancagm -
daki Tiirk kiitlesi ki buna ekalliyet de • 
gil, ekseriyet demek daha dogrudur. 

[Arkasz Sa, 8 sutun 2 de] 

muharebe oluyor 
Tekli Havariyat kumanday1 ele ald1. Adis-Ababaya 
baskin veren Habel~er gii~ piiskiirtiildii, civarm 

sarll1 oldugu haberlerinde 1srar ediliyor 
Londra 4 (Hu -

susi) - Bu gece 
Portsaidden gelen 
bir telgrafa gore, 
Habe§istamn muh -
telif taraflarmda ~id
d e t I i muharebeler 
ba§laml§hr. Bugiin 
T ana golii civann
da bilhassa Gondar 
mmtakasmda Ha -
he§ kuvvetlerile 1 -
talyanlar arasmda 
~ok kanh l(arpi~ma
lar olmu§tur. 

Diger taraftan, A
dis-Ababa civarm -
daki italyan garni -
zonlarma hr§t da 
§iddetli bir hiicum 
yapllrni§tlr. 

Adis-Ababa ci -
varmdaki H a b e § 

kuvvetlerine, Habe • Adisababada kursuna dizilmest halkz asabiyete dii.§iiren 

· t k' Par's Habel/ Ba11papazz Krilos ~Is amn es 1 1 

sefiri T ekle Havariat kumanda etmekte· 
dir. Askeri tahsilini Moskovada ikmal 
eden T ekle Havariatm c;ok muktedir bir 
asker oldugu ve Habe§ kuvvetlerini te§ • 
kilatlandirmak iizere memleketinden ay~ 
nlmad1gt ve biitiin Habe§istanda buyiik 
bir niifuzu oldugu haber verilmektedir. 

Portsaid 4 (A.A.) - General Maa
jio kuvvetleri, normal bir §ekilde i§lemek
te olan tren yolunu tahrib etmek istiyen 

2000 kadar asiyi piiskiirtmii§lerdir. Asi
lerin Adis-Ababaya kar§l yapmi§ olduk
lan taarruz, Habe~ cengaverlerinin pat
ronu bulunan Sen • ]orj yortusu miinase· 
betile yapilmi§I!r. 

. Mutecavizlerle te§riki mesai suc;ile yaka 
lanan Habe§ ba§papazi Petros, k1sa bir 
muhakemeden sonra sokak ortasmda kur
§Una dizilmi§tir. Soylendigine gore, bu 

[Arkasz Sa. 3 siltun 1 del 
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HAdiseler aras1nda 

Yerle gok 
Biz, ilmi niicumu ilim degil, Ia[ sa

nryoru.z;; lakat bu lal Avrupada 
roktan ilim olmrya ba1lamr1trr. Bii • 
tiin Fransr:z gazetelerini dolduran yrl
dr:z lalmdan bu siitunlarda fok bah • 
settim. 

Geren halta lstanbulu basan seller, 
Nevyork sokaklannda goriinseydi A
merika iilimleri bundan irtima( bir 
takrm manalar, me11elci bir lerahlrk 
miijdesi rrkarmakta gecikmezlerdi. 
H. L. Moore isimli Amerikalr alime 
sorananr:z, Ziihre yrldrzmda bir ihti
lal yagmurlarrn azalrp rogalmasma 
ve irtimai hadiselere sebeb olabili • 
yormu,. 

Dr. Ammann, mevsime ve kamere 
aid bir takrm tesirlerin sar'a nobetle
rini arttrrdrgrnr iddia ediyor. Rus ali
mi Tchijevski giine1 lekelerinin degi1· 
mesile irtimai hareketler, inkrlablar, 
akrl hastalrlrlarr ve lrolera, grip gibi 

arasznda 
salgmlar arasrnda miinaaebat bulan· 
duiunu ispata ralrfryor. Kepler, New· 
ton, Leibnitz gibi cihanfiimul ilim a· 
damlarr ve filoZDilar da ~astrologie:. 
denilen ve yrldrzlarla insan araarnda
ki alcikayr tesis eden ilmi inkcir etmif 
degillerdir. 

lnsanlarm hareketlerini idare eden 
sebebleri bir tek sebebe, dini, yahut 
iktrsadi amillere baglryan tek pliinlr 
gorii~lerin yerine, namiitenahi tesif' • 
leri kabul eden muasrr bir zekci ve 
zihniyet doguyor Ve her fey iisti.inde 
bir 1eyin tesirini degil, bir feyin ii• • 
tiinde her seyin tesirini arryor. Mese· 
la lspanya ihtilali yalnrz lspanya ik· 
trsadiyatmdan degil, hudud.,uz diger 
sebebler arasrnda, bir de, a:zgrn Ve ih· 
tiraslr /.,panya giine1inden dogmu11a 
ben:zemiyor mu? 

PEY AMI SAI:A 



CUMHURlYET 

I II II 
VIYANA DO_N .. U$U Milli Miidafaa 

V ekili geldi Tarihi tefrika: 114 M. TURHAN TAN 

CelJadlar i~eri girdik1eri zaman, Kara Mustafa 8 . .k. .. k d ft" 
b. 1r 1 1 gune a ar te 1~ Pa,a, kefenini kendi elile sarinmis 1r . 

ahl"ret d d "d"t maksadde <;anakkaleye yolcusu urumun a 1 1. "d k 
Sinirleri bozulan Hunkar, bu telkin 

iizerine dayanamadt, beklenilen emn 
verdi: 

- Dedigin olsun, hain bogdurulsun. 
Yusuf Aga, kendisine dolgun bir has 

bagl~lanmi~ gibi efendisinin ayagma ka
pamp te*ekkiir etti ve yiizii Hiinkann 
papucrlarma yapi§tk dururken homurdan
dt: 

- Hainin telhiscisi lsmail de gelmi~. 
Ne ferman buyurursun ~ Huzuruna ~ti· 
karahm rot, kovahm rot? 

Heyecan ve buhran ic;inde bulunan 
Hunkar onun yanma getirilmesini istedi 
ve zavalh katibi goriir gormez goziinii 
yumdu, agzmt acrtt, Kara Mustafa Pa
§a aleyhine soylemedik soz btrakmadl: 

- Sen de, diyordu, pa~an da yalan
ctsmtz, mel' unsunuz, hainsiniz. P a~an o
lacak nabekar devletimi ytktt, trztml dU~
man ayagt altlna att1, askerimi ktrdtrdt, 
ktymetli vezirlerimi oldiirdU, memleket • 
lerimi kafire aldtrdt. F akat elimden kur
tulmtyacak, cezasmt c;ekecek! 

Ve korkudan zangtr zang1r titriyen ls
maili Ktzlaragasma gostererek hayktr -
dt: 

- Tiz, kap1arasma ilet, zincire vur !.. 
Kendi eseri olan bu ftrtmayt ya~atmak 

ve verimini dev~irmek Ktzlaragasma dii
~en bir vazife idi. 0, ne~'eli bir faaliyet-, 
le icab eden ~eyleri yaph, Kara Musta
fa Pa~amn oldiiriilmesi ic;in Padisahtan 
hemen bir hat ( emirname) aldt, Kapt
ctlar Kahyast Gazaz oglu Ahmedi <;agtr
dt: 

- Simdi, dedi, Belgrada yollanacak
sm, Sadtrazamm kellesini bana getirecek
sm. 

Ve oliim mahkumu lehinde ~ehadette 
bulundugunu bildigi KaplcJba~t Kadt
koylii Mehmedden oc almayJ unutmtya
rak onu da getirtti, §U tebligde bulundu: 

- Kahyan Ahmed Belgrada gidi
yor. Sen de bile gideceksin. Sevgili dos
tunun kafasJ kesilirken yanmda buluna
caksm, sonra miihrii ~erifi altp buraya 
doneceksin I ... 

Kara Mustafa Pa§amn bu olup biten 
i~lerden haberi yoktu, Belgradda yeni 
bir ordu haznlamaga ~ab§tyordu. Lakin 
gozii hep Edirne yolunda idi, katibinin 
Padi~aha sunacagt rii§vetten <;tkacak ne
ticeyi ogrenmek ic;in tela~ ediyordu. 0, 
i~;in ic;in endi§e c;ekedursun. Berikiler iki 
~enzili bir ederek Belgrada yakla§mt~
lardt. Ellerinde Sadtrazamm o!Um em -
rind en baska serdarhgm Y eni~eri Aga· 
st Bekri Mustafa Pa~aya verildigine dair 
bir de ferman vard1. KJZlaragast ince 
davranmakta gerc;ekten iistaddt. Viyana 
bozgunlugunun muhasebesini Hiinkdra 
gordiiriir gibi davramrken Ocag1 kolla • 
maktan da geri kalmtyordu. Bekri Mus
tafanm serdar yaptlmast da hep bu ince 
dii§iinii~ten ileri geliyordu. Okuyucula -
rtmtzca bilindigi iizere Viyanaya gidilme
sini istiyenlerin, SadJTazamt gaflet i<;inde 
tutanlann ba§mda bu adam bulunuyor • 
du. 1nhizamdan mes'ul olanlarm da en 
miihimlerinden biri de kendisi idi. I-lal
buki serdarhk §imdi ona veriliyordu, Sa
dtrazamm kolayca oldiiriilmesi de ondan 
bekleniyordu. 

Tiirk kam ta§Imtyan bu dev§irmelik -
ten yeti§me bekri de ii<;iincii vezir ibra· 
him gibi hareketten, velinimeti alan Sa
dJrazama ihanetten c;ekinmedi, istanbul
dan gelen agalann gizlice gonderdikleri 
haber iizerine hemen atlandJ, kol gez -
mek bahanesile Belgraddan dt~an <;tkh, 
sarayltlarla gorii~tii, serdarltk fermamm 
aldt, oliim mahkumunu ne suretle yaka
lamak uygun dii~ecegini gene onlarla 
miizakere ederek kararla~ttrdt. 

Onlar aralannda kesi§tikleri soze gore 
dawamp Belgrada dogru ilgar ederler· 
ken vakit ogleydi. Kara Mustafa Pa9a 
kendi saraymda namaz ktlmaga hamla
myordu. imam Mahmud Efendi biiyiik 
salonda serilen sec;c;adeye gec;ip te AI • 
lahiiekber derken sokakta at giiri.iltiisii 
koptu, Sadtrazam namaza durmaktan 
geri kalarak. pencereye ko~tu ve ... sap -
san kesildi. Ciinkii davetsiz huzuruna 
gelmesine imkan olmtyan Y enic;eri Agas1 
Bekri Mustafa ile KaptcJba§IYt ve kah
yasmt gormii~tii. Agamn boyle' vakitsiz 
olarak ve iki saray adamile birle~erek 
geli~i herhalde hayre delalet etmiyordu. 

Sad1razam pencereden c;ekilmekle be
raber mustarib bir sesle imamt da iba -
detten ahkoydu. 

- NamaZJ boz hocam, dedi, i~ gay· 
riyiizde oldu. 

$imdi ellerini ugu§tura ugu~tura do -
la§tyor, ugursuzluklarm1 sezinsedigi mi
safirlerin salona girmelerini bekliyordu. 
Biraz sonra onlar, onde Bekri Mustafa 
oldugu halde it;eri girmi§ bulunuyorlar· 

dt. Sadtrazam, tak1mlacak tavtrdan bir -
g1 ece 

§eyler anlamak i<;in dikkatle heriflerin Milli Miidafaa Vekili General Ka -
yiiziine baktyordu ve susuyordu. Bekri ztm Ozalp diinkii trenle Ankaradan §eh
Mustafa, serdarltga yiikselmi~ olmasma rimize gelmi§tir. Milli Miidafaa Vekili 
ragmen, terbiyeli davranmak istedi, igi - dUn kendisini goren bir muharririmize, 
lip Vezirin etegini optii. Berikiler, Pa - Taymis gazetesinin Bogazlann tahkimi 
di~abm oJiime mahkum ettigj bir adama hakkmda yazd1g1 yaz1Jar hakkmda §UO· 
fazla saygl gostermegi liizumsuz ve ya - lan soylemi~tir: 
hud kendi hesablarma tehlikeli buluyor- «- Baz1 ecnebi gazetelerde ve bun
lard!, onun i<;in ktsa bir selamla iktifa e- lardan naklen bizim gazetelerde Canak
dip bir kii§eye <;ekilmi§lerdi. kale Bogazmm tahkimatt hakkmda tah -

Saduazam onlarm bu durumundan minlere miistenid bazt ne§riyata tesadiif 
biisbiitiin i§killendi, titrek bir sesle sor- edilmektedir. Gerek Bogazlann tahki -
du: minde kullamlacak, gerekse dt§anya 1s • 

- Ne haber? marlanacak olan malzeme hakkm • 
KaptCI!ar Kahyas1 cevab verdi: da ctikanlan dedikodular tamamen ha • 
- Sevketlu Padi~ahimtz efendirniz ya] mahsuliidiir. Zira bunu ancak bu i~le 

hazretleri sende emanet olan miihrii ugraeyan alakadar makamlar bilir.» 
hiimayonu istedi. General Kaztm Ozalp bir miiddet ls-

Kara Mustafa Pa~a hemen elini koy- tanbulda kald1ktan sonra Canakkaleye 
nuna sokup miihrii c;tkardt, opiip ba*ma gidecektir. 
koyduktan sonra Kaptc!lar Kahyasma ---·-----------
uzattt ve biisbiiti.in titrekle§en sesile bir $EH/R ISLER/ 
soru daha yaph: 

- Bize oli.im var m1? Yeni ii~ ayhk tarifeler 
Cevab k1sa ve ac;1kh: Oc; ayda bir lesbit edilen elektrik, 
- Olmak gerek. Allah imandan a • tramvay ve havagazi iicretlerine aid en 

yumasm! son tatbik edilen tarifenin de miiddeti 
$imdi Kara Mustafa Pa§a degi~mi~- bitmistir. Oniimiizdeki hafta i~inde bu 

ti, telaeytan ve korkudan tamamile s1ynl- i~le me§gul olan komisyon toplanarak ye· 
mt~a benziyordu. Ba§J dikti, gozleri ga· n! tarifeyi tanzim edecektir. 
rib bir tenezziilsiizliikle parhyordu. Kar- Pazar ruhsatiyesi a1mtyanlar 
~1smda amans1z hirer hakim, insafs1z bi-

Pazar giinleri diikkan ve magazala -rer cellad gibi vaziyet alan §U adarnla -
nm a<;anlarm Belediyeden ruhsatname rm ydlardanberi kendi etegini open, ken-
almalan laz1m geldiginden, ge<;en hafta di topuklanm yahyan kimseler oldugunu 
Belediye muraktblan umumi bir tefti~ hattrhyarak ~imdiki durumlanndan igre-
yapmi§Iardtr. T efti§. neticesinde birc;ok niyor ve ezici, c;okertici bak1§lan altmda 

Uc;iine de ter diiktiiriiyordu. diikkan sahiblerinin ruhsatname almadan 
Bir ba§kast olsa belki gadre ugradt _ diikkan ac;•klan goriilmemi§ ve bunlar 

gm1, kabahatsiz bulundugunu soyliyerek hakkmda zabtt varakast tutulmu~tur. Bu 
stzlamr ve iilUmii birkac; dakika gecik • sekilde hareket edenlerden para cezas1 
tirmege kalk•~•rd1. Merzifonlu Sipahi ~lmacagt gibi diikkan sahiblerinin biran 
Orucun oglu, Kopri.iliilerin damadt, Os- evvel ruhsatname almalanm temin ic;in 
manit imparatorlugunun yedi y1)danberi de alakadarlara emir verilmi~tir. 
yegane amiri bu iinlii vezir oyle bir ku- Eyubde kaza te§kilah 
c;i.ikliik te gostermedi, yeni serdarla iki y eniden te§kil edilecek olan Eyiib 
sarayltya kaptYJ gosterdi: kazasl etrafmdaki haztr!1klar devam et • 

- Biraz ta§ra <;tkm, dedi, ben ogle mektedir. y almz burada Belediye te§kili 
namazmt ktlaytm. t<;m rey1ama miiracaat etmek laztm 

Ve bu i§i c;arc;abuk yaph, sonra biz • geldiginden yakmda bu da yaptlacaktlT. 
metinden memnun oldugu bir lc;oglamm Reyiamdan almacak netice miisbet ol -
<;agtrd1, kiirkiinii, sangm1 c;•kanp ona dugu takdirde bu husustaki mazbata $e-
verdi: hir Meclisinden gec;erek Dahiliye Vekale-

- Ben, dedi, toprak iistiinde can ver- tine gonderilecek; Vekaletin tasdikmdan 
mek isterim. Su hahy1 kaldtr. Sen de ar- sonra Belediye te~kilatt viicude getirile • 
kada~larmla bile saraydan aynl. Beni cektir. 

duadan unutmaym!.. Y eni yap1larda stgmaklar 
Celladlar ic;eri girdikleri zaman o, ke-

fenini kendi elile sannmt~ bir ahiret yol· bulunacak 
cusu durumunda idi, beyaz bir gomlekle Y eni yaptlmakta alan ev ve aparh -
toprak zemin iizerinde oturuyordu. Sa - manlarm alt katlarma hirer s1gmak ya • 
rayhlardan ve serdarhga yiikselen Bekri ptlmast mecburi oldugu ic;in Belediyece 
Mustafadan daha ince duygulu olan o- bu cihet kontrol edilmektedir. Y almz, 
liim memurlan gerc;ekten nazik davra • son zamanlarda tefti~ edilen yeni in§aat
myorlardt, ellerindeki yaglt ipi evirip <;e- tan bir bsmmm alt katlarmda hakikaten 
virerek sabtk Sadtrazamdan - vazifele - stgmak yap1lm1~ oldugu goriildiigi.i hal -
rine baeylamak ic;in - miisaade bekliyor- de Belediyenin tefti~inden sonra mal sa· 
lardt. 0, kendilerini hekletmedi, sakalml hiblerinin bu stgmak yerlerini ba~ka §e· 
elile kaldtrdt: killerde kullanmakta olduklan ve bu su-

- Birho§, dedi, usulile takm!.. d k 
r Arka.n t~arl retle e ta ib edilen gayenin kayboldu-

Denizlide hir tehdid vak' as1 
Izmir (Hususl) - Denizlide, tamn • 

m1~ ve varhklt vatanda§lardan Tavash 
oglu Mustafamn kap1sma bir tehdid 
mektubu birakilm•~tlr. Bu mcktubda 
kendisinden mi.ihimce bir para isteni -
yor. Zab1taya haber verdigi takdirde 
ba~ma buyi.ik bir felaket getirilecegi 
bildiriliyormu~ Paranm da Safa k1ra -
athanesinin halasmdaki mermerin al -
tma b1raktlmast tavsiye ediliyormu~. 

Mustafa mektubu zab1taya vermi~ ve 
24 saat ic;inde, vak'a kahramam yaka -
lanmt~tlr. Bu adam Bah9eli Fatma bes
lemesi namile maruf 25 ya§larmda Meh 
med oglu ~ereftir. 

Ci.irmi.inii itiraf etmi§tir. Tehdid ve 
hus1zhk §eklinde daha baZI vak'alan da 
tesbit edilmi§tir. -··· ..... Ceridei Havadis ne zaman 

~lkh? 
Ceridei Havadisin ne zaman r;tkhgmJ 

tesbit ic;in yazd1gtm sattrlara diinkii niis
hamzda verilen cevabda: <<Ceridei Ha
vadis Selim Niizhetin iddia ettigi gibi 
1840 ta degil 1836 da <;tkmteyttr» denili
yor, fakat bunu tevsik edecek deliller 
gosterilmiyor. 

Haleb orada ise ar~m burada. ilk 
Ceridei Ha vadisin ba~hgmda: «num3ra 
1. Fi gurrei C. yani cemaziyelahir sene 
I 256>> yazthdu. Bu tarihin miladisini 
hesab ediniz 1840 ~tkar. Bu seb~:bden 
dolay1 da 1836 da <;tkhi{i kuru bir id -
diadan bal!ka bir~ey olamaz. Ye ~imdi
lilc, soz anltyana, bu kadan H!i gelir. 

Selim Niizhct 

gu anla§llmt§llr. Bunun online gec;ilmesi 
ic;in alakadarlara emir verilmi§tir. 

VI LAYETTE 
Istanbul kaymakamhklarl 

arasmda degi§iklikler 
istanbul vilayeti dahilindeki kayma • 

kamhklar arasmda miihim degi§iklikler 
yaptlmt~tJr. F atih kaymakam1 Haluk An
karada yeni tesis edilen <;:ankaya kay • 
makamlJgma, Sanyer kaymakamJ Rauf. 
Fatih kaymakamhgma, Silifke kaymaka
mt Recai, Sanyer kaymakamhgma, Be
~ikta~ kaymakamJ $evket, Adalar kay· 
makamhgma, Balvadin kaymakamJ Rt
za da Be~ikta~ kaymakamhgma tayin e
dilmi§lerdir. 

Defterdarhk kadrosu 
hazirlandt 

istanbul Defterdarhgmda yapdan top
lanhlarda yeni te§kilata gore, Defterdar· 
hk kadrosu isim iizerinde hamlanmt§ ve 
tasdik edilmek iizere Maliye Vekaletine 
gonderilmi§tir. Y eni kadroda hic;bir me
mur ar;tkta kalmamaktadtr. 

Arnavud ~onsolosunun 
ziyareti 

Y eni Arnavud konsolosu diin Vali 
Muhiddin Ostiindagt ziyaret etmi~tir. 

GVMROKLERDE 

Giimriik ambarlarmm devri 
Giimriik ambarlarmm Liman idaresi 

tarafmdan teselliimiine 10 agustosta ba~
lanacaktu. Dokuz agusto1 ak§aDl! Giim
riik idaresi ambar hesablanm kapatacak
hr. 

San'at mektebleri 

mezunlar1 · 

Bir cemiyet kurarak 
~ah~maga ba~ladilar 

Senbenuvadaki 

ka~ak 'arablar 

ihtisas mahkemesinde 
di:in muhakemeye 

)a~landt 

Siya~i icmal 
Deniz silahlar1na 
aid miizakereler 

(29} iiyiik denizci devletlerin 'de~iz 
lg) kuvvetlerini, gemilerinin hacirn • 

lerini ve toplannm <;aplanm tah· 
did icrin Va§ington deniz muahedesinde 
imzast bulunan be§ devlet arasmda bu se' 
nenin ilk aylannda Londrada yapt!an Doktor Haftz Cemalin te~ebbiisile 

le§ekkiil eden « Tiirkiye San' at Mekteb
leri M ezunlar cemiyeti» bilfiil c;ah~ma • 
Ianna baslam1shr. 

Bu m:ksadla ne~redilen nizamnamede 
«cemiyetin Tiirkiye dahilindeki bilumum 
erkek ve bz san' at mekteblerile 1n§aat 
Usta mektebi, T erzilik ve Kiirkc;iiliik, Ci
c;ekcrilik ve Sepetc;ilik mektebleri mezun
lanmn mesleki bir gaye ic;in mii§terek bir 
catt altmda loplanmalam> davas1 gi.idiil
di.igii yaztlmaktad•r. 

Gec;en kanunuevvelde Sen Bc~ova 
mektebinde ~iiphe iizerine yaptlan bir a
ta§tJrmada kac;ak §arab bulunrnu§ ve mu
sadere edilmi~ti. Bu kacrak ~arablara aid 
muhakemeye diin 9 uncu ihttsas mahke
mesinde ba§lanmt~hr. Duru~mada maz • 
nun stfatile mekteb muhasebecisi Pol 
Darbua bulunuyordu. 

miizakereler gec;en martta yalmz iic; dev· 
let yani lngiltere, Amerika ve Fransa a' 
rasmda bir anla~ma ile neticelenmi~ti. 
Deniz kuvvetlerinin yani umumi tonajla• 
nn tahdidi ve muayyen nisbetlere baglan' 
mas1 iizerinde anla§maya imkan olmadt• 
gmdan yeni Londra deniz muahedesinde 
yaln1z biiyiik barb gemilerinin azaml hac· 
minin 35,000 tonu ge~memesi ve her ye' 
ni gemi yap1lacag1 zaman, i.ic; ay evvel 
diger akid devletlere malumat verilmesi 
esaslan konulmu~tu. T oplann azami c;a' 
PI da 40 santimetre olarak buablmt§b• 

Diger taraftan teknik terakki ve ne§
riyah da muntazaman takib edip azalara 
sunmak maksadile bir mecmua c;tkarmagi 
tasarbyan cemiyet, «Cumhuriyet hi.iku • 
metinin endiistriyel gayelerine sad1k ka
lmarak» ~ah§Jiacagmt tasrih etmekte ve 
reis doktor Hafiz Cemalin ba~kanhgt al
tmda, Divanyolundaki merkezinde mun
tazaman mesaisine devam etmektedir. 

Memleketimizde ilk defa boyle bir 
te§ekkiile onayak oldugu ic;in doktor ar
kada§lffilZI tebrik eder, san'atkar gene -
lerimize muvaffakiyetler dileriz. 

Cocuklar memnun 

Muhakeme safahatmdan anla~tldtgma 
gore, Sen Benova mektebi namma mu
hasebecisi, 28/1 0;935 tarihinde !nhisar
dan §arab yapma ruhsatiyesi almt§hr. 
Son ara~tlrmada muhasebecinin gaster • 
digi ~arabdan ba§ka bir odun duvan ar
kasmdaki koridor Uzerinde ii<; odada 6 
ft<;t ve 311 0 §i§e hirer kiloluk ~arab bu· 
lunmu§tur. 1nhisar idaresi ve zab1ta bun
Ian kac;ak addetmektedir. 

66 ya§l~aki ihtiyar muhasebeci ise 
§arablann derecesini dii§iirmek ic;in yiiz
de 25 su ve 12 kilo §eker koydugunu, bu
nun icrin <;ogaldtgmt ve hademeler §arabi 
c;almasmlar diye bir ktsmtru odunlarm 
arkasinda sakladtgtm soylemi§tir. 

Bundan sonra bu hususta tutulan za-

H d k bttlar okundu ve neticede !nhisardan §a-
er yer e ~ocu rablann asit derecesinin sorulmasma, 

bah~eleri a~thyor su ve ~eker miktarmm tayinine karar ve
rilmi~tir. 

Istanbul Kiiltiir Direktorli.igiince ler - ------------·--
tib ve Yali M uhiddin Ostiindag tarafm-
dan tasvib olunan proje iizerine ~ehrimi • 
zin muhtelif mmtakalannda sec;ilen on 
be§ ilkmektebde hirer c;ocuk bahc;esi a -
c:tldtgmt yazm1eyllk. Bah<;eler on be§ giin
denberi hirer a<;tkhava mektebi vazifesi 
gormekte ve bagh olduklan mmtaka c;o· 
cuklanm terbiyevi oyunlarla eglendir -
mektedir. 

Diin Kiiltiir Direktorliigiince memur 
edilen ilk tedrisat miifetti§lerinden lzzet 
Kadtkoyiine gelerek mmtaka miifetti§i 
Mehmed Ali ile birlikte Moda sekizinci 
mektebde ac;1lan c;ocuk bahr;esini gezmi~
ler ve saytlan yiizii bulan mini minilerin 
oyunlanm seyretmi§lerdir. Mekteb ba§
muallitni Zahide Samih ile iki nobetc;i 
muallim, oyunlan idare ve ~ocuklara ne· 
zaret ediyorlardt. Bahc;ede raket, basket
bal. voleybol, pinponk tak•mlarile muh -
telif salmcaklar, tahtaravalliler ve giizel 
bir kum havuzu vard1. <;:ocuklara taktm 
taktm c;emberler de dagth!mt~tt. 

MUTEFERRIK 
~ark Demiryollari umumi 
heyeti bugiin toplamyor 

Sark Simendiferleri umumi heyeti ya
rm §ehrimizde fevkalade olarak toplana
cakttr. Heyeti umumiye toplanttsmda 

§irketin hiikumec;te sahn almmast i§i go
ri.i§i.ilecektir. Esasen §irket daha evvel 
Paristeki toplanhsmda hattJ satmagt ka
bul etmi§ bulunmaktadtr. 

Sirketin biitiin hissedarlan bugiin ~eh
rimize geleceklerdir. 

Tarsus Maliye katibi 
, yakaland1 

Tarsus M ;liye katibi T alat bundan 
bir miiddet evvel mezunen §ehrimize gel
ini§tir. F akat Tarsus Miiddeiumumiligine 
yaptlan bir tebligde T alatm bir ihtilas 
i§ile alakadar oldugu ve hakkmda Tar
sus mahkemesince tevkif karan verildigi 
bildirilmi§tir. Bunun iizerine, suc;!u ya -
kalanarak Istanbul Adliyesine verilmi§· 
tir. T alat, bugiin T arsusa gonderilecek-

Kiiltiir Direktorliigiiniin bu giizel fik
ri ortaya atmas1 ve Vali Muhiddin Os -
tiindagm da l§i mi.ihimsiyerek bah~eleri 
ktsa bir zamanda kurdurmast gerc;ekten tir. 
alkt~lanacak i~lerdendir. Gelecek ytl bah
t;elerin c;ogalttlacagmJ umuyoruz. 

Dunkii hava vaziyeti 
Diin hava evvelki giine nazaran biraz 

daha serindi. Diin, hava ekseriyetle bu
lutlu gec;mi~ ve riizgar §imali§arkiden sa
niyede I 3 metro siiratle esmi~tir. 

ONIVERSITEDE 

~ark vilayetlerinde tetkik 
seyahati yapacak gender 
.$ark vilayetlerinde bir tetkik seyahati

nc gidecek alan Oniversiteliler diin de 
ha:z:~,rhklara devam etmi§lerdir. 

Uc;i.incii gene! miifetti§likten diin ala
kadar makamlara gelen bir telgrafta 0· 
niversitelilerin seyahat programt hakkm
da malumat verilmektedir. Buna gore, 
kafile 17 agustosta T rabzona varacak ve 
oradan itibaren her vilayet ve kaza hu
dudunda tayin edilen memurlarm refa • 
katinde dola~acaklard1r. 

Trakyadan i§tirak edecek talebeler 
dokuz agustosta !stanbulda bulunmu§ o· 
lacaklardJr. Programa gore kafile Trab
zona vast! olur olmaz program talebelere 
dagth!acakttr. Seyahate i§tirak edenlerin 
hangi fakiilte ve mesleklere mensub ol -
duklan hakkmda iic;iincii umum miifet • 
ti§lige hareketten evvel bir lisle gonderi
lecektir. 

Kaydedilen zelzeleler 
Kandilli Rasadhanesi son giinlerde 

ii~ zelzele kaydetmi§tir. Bunlardan biri 
2 agustosta saat yirmiyi 21 ge<;e ba§lamJ§ 
elli sekiz saniye siirmii§tiir. ikinci zelzele 
iic; agustosta saat onu 41 dakika 48 sa
niye ge<;en; i.it;i.incii zelzele de ayni giin· 
de saat altlyt ?, dakika 40 saniye ge~e 
hissedilmi§tir. Ut;Uncii zelzele olduk<;a 
§iddetli olmu§tur. 

<;inili Rthtim han tamir 
edilecek 

N a fta heyeti fenniyesi, <;:inili Rihttm 
hanmm giimriik idaresinin i~ine yarar bir 
§ekilde tadili i~in hazulamakta oldugu 
projeyi on giine kadar bitirecektir. On -
dan sonra in§aat i!;in bir miinakasa a<;t • 
lacakhr. 

Yeni binada bir de kumusyoncular 
biirosu bulunacakllr. 

Urfaya dair bir eser haztrlantyor - ------ -

Urfa kalelerinden bir manzara 
Urfa (Hususi) - Belediyemiz, otuz amhk bir maziye malik alan §ehrimiz 

hakkmda bir bro~iir hazulamak niyetindedir. 
Bro~iir, Urfamn muhtasar bir tarihi, ki.ilti.irli, sanayi ve ziraati, mi.idafaa· 

Ian, belediyenin tarih9esi ve sair bi.iti.in te§ekki.illerin faaliyetini cami bulu • 
uacak ve bir~ok resimlerle siislenecektir. 

Fa kat bu muahedenin tatbikt ic;in di.in' 
yamn en biiyiik deniz devletleri bulunaJ\ 
Almanya ile 1 aponyantn da bu esaslara 
muvafakat etmeleri ~art ko§ulmu~tu. ln· 
giltere evvela Almanyaya miiracaat etti· 
Almanya dahi Balttk denizindeki bahri 
vaziyete fevkalade ehemmiyet verdigin " 
den rakibi Sovyet Rusya bu esaslara eV" 
velce baglanmadtkc;a Londra deniz mu• 
ahedesindeki esaslan kabul etmiyecegini 
ve hatta eski 1ngiliz • Alman deniz an· 
la~mas1 esaslanna dahi bagh kalamtyaca· 
gm1 haber vermi~ti. 

Sovyet Rusyamn bugiin Balhk deni • 
zindeki donanmast ehemmiyetsizdir. Fa· 
kat ileride bunu kuvvetlendirmesi ihtimali 
bulundugundan Almanya ihtiyath dav• 
ranmak liizumunu hissetmi§ti. Almanya• 
stz ise Londra deniz muahedesinin hi~ 
hiikmii kalmtyacaktJ. tn 

Bu vaziyet kar~JSJnda lngiltere Sovyel 
Rusya ile miizakereye ba§l~ml§ll. Bida • 
yette, Sovyet Rusya, Almanya ile 1 a " 
ponyanm deniz kuvvetlerine muadil de: 
niz kuvveti viicude getirmek istedigint 
bildirdiginden bu yi.izden mi.izkereni 
devamma imkan kalmamt§h. Daha sonra 
miizakere biiyiik gemilerin tonailan, topj 
larmtn c;ap1 ve yeni in~aat hakkmda rna 
lumat verilmesi esaslanna hasredilmi§ti 
Sovyetler Uzak§arktaki deniz kuvvetler 
ve bahrl in~aat hususunda baglanmak is 
tememi ve teknik noktalarda dahi yer 
Londra deniz muahedesine kar§t ihtirat: 
kayidler serdetmi~lerdi. 

SI 

1ngiltere, her§eyden ziyade Sovyetk 
rin dileklerinden yalmz Almanyamn iti' 
razmt celbedecek noktalann bertaraf e' 

dilmesine ehemmiyet vermi§tir. Londrada 
ahiren husule gelen !ngiliz - Sovyet denit 
anla~masmda ingiliz noktai nazannm k~' d' 
bul edildigi anla~tltyor. <;:i.inkii, ~imdt• \: 
!ngiltere Almanya ile miizakereye ba~h1' F' 
mak iizere bulunuyor. Ayni zamanda Le' b 
histan ve Danimarka ile dahi miizakere)'1 ni 
ba~hyacakhr. Almanya §imdiye kada! ;~ 
ileri siirdiigii itirazlart geni§letmedigi ''1 

ingiliz • Rus anla§masmdl! itiraz edece~ 
bir nokta gormedigi takdirde Avrupada~ 
miihim deniz devletleri Londra deniz mo 
ahedesindeki esaslar iizerinde tamamile 
uzla§IDI§ saytlabileceklerdir . 

Avrupanm miihim deniz devletlerin 
den italya, Sltf zecri tedbirler ve lngilter 
ile Akdeniz devletleri arasmda mezkO 
tedbirler dolayisile akdolunan muvakk81 

ittifak yiiziinden Londra deniz muahede 
sini imzalamamJ§IJ. $imdi ise bu maniW 
ortadan kalkm1~ oldugundan !talyan~~ 
kolayca yeni muahedeyi tasdik edece~' 
umu!uyor. 

F akat biitiin Avrupa devletlerinin ~I· 
tihakt da Londra deniz muahedesi!l'~ 
derhal tatbik edilmesine kafi gelmiyece~' 
tir. 1aponya bu muahedenin esaslafl~6 

riayet etmek §oyle dursun, Bahriye r-J 
1 

zaretinin parlamentodan istemeg'! ka 1~ 
verdigi 90 milyon ingiliz lirahk fevkal8~ 
de tahsisatla hacimleri elli§er bin tonltl 
ve 45 santimetrelik toplarla miicehh. 
dort biiyiik muaherebe gemisi yapmag 
haztrlamyor. Ayni zamanda muhrib 

denizaltt gemisi cihetinden diinyaniD ff, 
kuvvetli deniz devleti olmak istiyor. ~ 
vaki J aponya diger devletlerle yatl~ 
~tkmak istemedigini ve ancak Uzak§111 .~ 
ta taarruz edilemiyecek bir mevki teO:', 
etmege <;ah§hgmt resmen bildirmekte 1 ~ 
de. yukanda soyledigimiz hamhklar k~i' 
11smda, yeni Londra muahedesinin tatbl 
giic;le§ecektir. f 

Muharrem Feyvi ToG(l 

Cumhuriyet 
Niishaa• 5 Kuruttar 

Abone J Turkiye Hari~ 
,eraiti ( i~io i~iD 

Senelik 1400 Kr. t:lOO Kr· 
Alb ayhk 750 1450 
o~ aybk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktur 

ki 
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Habe§istanda §iddetli 
muharebe oluyor 

Tuna Komisyonu

nun lagvt meselesi 1 V a k • a I a r ii x e r i n d e t HEM ~~~~~~ 
Anterikada intihab Bulgarlar Rumen tale

bine taraftar degiller 
Yazan: Ahmed Agaoglu 

Spor te~kilabmiz 

fr==\\ iinku gazetelerden birinde ~oyle 
~ bir Ankara haberi vard1: 

Tekli Havariyat kumandayt ele ald1. Adis-Ababaya 
hask1n veren Habel~er gii~ piiskiirtiildii, civar1n 

sard1 oldugu haberlerinde 1srar ediliyor 
a• lBa~taratt 1 tnct sahttede I I Ras Kassamn oglunun kumandasmda-

§ti. h~dise, hukiim siiren asabiyet ve kan§lk- ki Habe~ askerleri bir kiitle halinde <;~r
a• l.g1. artttrmi§tlr. ~amba giinu Adis Ababaya hiicum etml§
n· Italyan otoriteleri asilerle muhtemel ]erdir. Hadise esasen di.inkii ltalyan teb

«31• c;a~l~malan onlemek iizere, ahaliyi e~- ligi resmisinde de itiraf edilmektedir. 

Sofya (Hususi) - Sofyada <;lkan 
Zora gazetesinin yazd1g1 bir ba§maka -
!eye bak1ltrsa Rumen hiikumeti de bey -
nelmilel Tuna komisyonunun lagv1 hak
kmda resmi te~ebbiislerde bulunacakm 1~. 
Turkiyenin Bogazlar komisyonunu lagva 
muvaffak olmas1 Romanyaya bu husus
ta cesare! vermi~. Bulgarlar Rumen hu
kumetinin bu te~ebbi.isunden hi<; te mem
nun gorunmemektedirler. Zora gazetesi 
ba~makalesinde ezciimle ~unlan yazmak
tadlr: 

Sima!! Amerika hakkmda en iyi eseri j hergiin daha ziyade aymyordu. Bilhassa 
in~iliz muharriri Lord Biraps yazm1~ • kongrenin esareti ba§hba§ma lagvedip 
br. Bu zat iki buyi.ik telifinde (The A- edemiyecegi no.ktasl iizerinde ihtiraslar 
mericain Communwealt, Democrutics) alevleniyordu. lptida galebe • demok -
~imali Amerikadaki siyasi, idari ve i<; - ratlarda - yani esareti iltizam eden cenub 
timai te~ekkullere aid en geni~ ve en dik devletlerinde idi. Vig fukas1 ise hergiin 
katli malumat1 toplam1~hr. YaZilanm1z • daha zay1fhyor ve nihayet 1857 senesin
da bilhassa onu kaynak olarak kabul et- de tamamen ortadan kalbyor, fakat .:> -

«Ankarada baz1 mahfiller Tiirk 
Spor Kurumunun Turk sporcu gcncligin· 
den beklenen h1z1 vermiyeccgi kanaatin· 
dedirler. T qkilatm, ileri memleketlerde 
o.ldugu gibi, devletlc§lirilmesi dii§iince· 
smde olanlar gittik~e ekseriyet lC§kil et
mcktedirler. Spor i§lcrile alakadar kim
seler, sporculanmzzm Olimpiyad donii
§iinden sonra, lc§kilcitta csaslr bir degi§ik
lige iniizar edilebilecegini si:iyliiyorlar. Bu 
d egi§ikligin spor i§lerinin M aarif V ekale
tine merbut bir miistqarl1kla idaresi §ek
linde tccclli cdecegi kuvvetle iahmin olun· 
maktad1r.» 

ffil~IZ. 

Malumdur ki ~imali Amerikada dort 

de lennden <;tkmaktan menetmi§lerdir. Ad1s Romamn ne~rettigi bir tebligde mer -
c• Ababa §ehrinde harb hali mevcuddur. keze hucum eden Habe~ askerlerinin bii-
e• Sokakta mi.ifrezeler dola~maktad1r. yiik zayiatla pi.iskiirtiildi.igu zikredilmek-

«Yalmz Turk arazisinden ge<;en 
ve yalmz Turk sahillerini ok~1yan 

senede bir Cumhurreisi intihabt icra edi
liyor. Bugiin riyaset makammda bulu -
nan Ruzveltin dort senelik mi.iddeti bit
mek iizeredir ve Amerika yeni Cumhur· 
reisi i/1hab etmek i~in hamlanmakta -
d1r. Bunun i<;indir ki bi.itun Amerikan 
gazeteleri ve mecmualan bu intiha~ ha· 
mhklarile me~guldiirler ve Amenkada 
bu mesele bugunluk biitun meselelerin us
tune ~~km1~tlr. 

vel Yeni taarruzlardan korkulu:ror tedir. ~imdi ise bu «pi.iskiirti.ilmek» hava-
e;• Cibuti 4 (A.A.) - Adis Ababadan disinin yalan oldugu resmen kabul edil~ 
a· Relen haberlere gore Habesler, Dedjaz mektedir. Ciinkii c;ar~amba sabah1 yen• 
tt. Aberranm kumandas1 altmda Adis A • teblige nazaran Habe§lerin son derece 
in· babaya taarruz etmi~lerse de puskurtiil - anudane hiicumlarda bulunduklan itiraf 
n 'Dii§lerdir. edilmektedir. Habe§lerin hiicumlan o de

ra Yagmurlar mevsiminde Adis Ababaya rece kuvvetli idi ki Naibi Krali Graziani
n· kar~1 bu kabil taarruzlar yapdmasmdan nin askerleri Amerika hastanesini bir k:. 
ti· korkulmaktad1r. le haline getirmege mecbur olmu§lard1r. 
ri T aarruzlar nastl oldu Harb bi.itun gun devam etmi~ ve gar-
' Londra 4 (Hususi) - Habe~istandan nizon ancak tayyarelerden istifade sure· 

ahnan son haberler vaziyetin 'tOk kart§lk tile faikiyeti temin edebilmi§tir. T ayya -
oldugunu ve italyanlara kar§l her zaman reler son derecelere kadar a~ag1ya inerek 
hi.icumlar yap1ldtgm1 bildirmektedir. muhacimleri bombard1man etmi~lerdir. :r emmuzun 28 in de ve 29 unda Dessie Habe§ler 500 telefat vermi§lerdir. halyan 

11;- Adis-Ababa arasmdaki italyan gar - zayiatmm ci.iz'i oldugu yaz1lmaktadn. 
n11zonuna yap1lan hucumda Habe§ler 70 Alman esirler arasmda italya aleyhin-
talyan topu tahrib etmi§erdir. de propaganda yapan iki papaz vard1r. 

Habe§lerin en buyiik yortu giinii olan italyan tebligine nazaran hiicum esna -
Sen-Jorj bayrammda Adis-Ababada ru- smda §ehirde sukunun muhafaza edildigi 
hanilerin riyaseti albnda olarak halk ital- ve italyan ordusuna dahil Habe~lerin 
Y.anlara hiicum etmi§tir. italyanlann De- piiskiirtme i~inde muhim rol oynad1klan 
tJd~vadan istedikleri tayyarelerden biri yazdmaktad1r. 
Ad1s·Ababaya giderken yolda dii§i.iriil - Buna ragmen yava§ yava~ inki~af eden 
l'llii§tiir. <;ete harbi ~eticeleri hakkmda Cibutiye va 

Sen-Jorj yortusu miinasebetile halk1 s1l olan haberler ltalya hesabma son de
ltalyanlara kar§t te§vik eden bir~ok Ha- rece endi§e vericidir. Son birka<; giin zar
be§ papazlan kur§una dizilmi§, diikkan- fmda limandan ftalyan yarahlan bir ne
Iar iic; gi.in kapanml§hr. hir gibi ftalyaya akmaktad1rlar. Roma-

Son haberler vaziyetin el' an c;ok vahim mn tekzibine ragmen bunlar Habe§lerin 
oldugunu bildirmektedir. Dessieye yapt1klan miithi§ bir hiicum es-

Deyli Heraldtn verdigi maliimat nasmda yaralanm1§lard1r. ftalyanlara 
• DeyJj Herald I agustos tarihli niisha- Dessieyi tekrar almak yi.izlerce zavi~ta 

510da yaz1yor: malolmustur. 
0 -·-"""'""""""""""""lllillllliJIIIIJIIIIIIJIIIJIJIJli\IJIIIIIIIIIIJIJIIIJIIIIIIJIIIIJII!IlhUuuuuunuuu"'""'""""'"-

Italya Propaganda Denizyollarinin 
Berlinde yapbraca~l gemiler 

· l\1. Hitler Macar ordulart in,aat Krup miiessesesine 
Ba~kumandanile gorii~tii ihale olundu 

. Berlin 4 (A.A.) - M. Hitler, §im
d •. Avrupada bir seyahat yapmakta olan 

' ~~~ hiikumetinin fevkalade delegesi M. 
bat taoyu kabul etmi§tir. M. Hitler 
~ndan ba§ka Macaristan Finans Baka

n•le Macar ordulan ba~kumandanuu, i
~~lya Propaganda Bakam M. Dino Sl
leriyj de kabul etmi§tir. 

1 rakarno konferans1 
tehir edildi 

Ankara 4 (A.A.) - Denizyollan i
daresi i~in yaptmlacak yeni vapurlardan 
a!tJSIDtn Almanyaya sipari§ine aid on 
mukavele bugun ikbsad Vekili Ceal Ba
yar ile Krup miiessesesi arasmda imza e
dilmi~tir. 

Bunlardan uc;u Mersin hattl i<;indir. 

Bogazlarla T unay1 ve onun komisyonu
nu hi<;bir zaman mukayese edemeyiz. 
Tuna Almanya, Avusturya, Cekoslo -
vakya ve Macaristan arazilerinden ge<;
mekte ve a~ag1 k1smmda ise Y ugoslavya 
ile Romanyay! ve Romanya ile Bu1garis
tam birbirinden ay1rmakta ve bu suretle 
bir hudud nehri olmaktad1r. T unanm bu 
a§agJ k1sm1 ancak beynelmilel Tuna ko
misyonunun idaresi altmdad1r ve bu ko
misyon bu buyuk nehirdeki miinakalatm 
iyile~mesi i<;in <;ok buyiik hizmetler ifa 
etmi~tir. Onun i<;in Tuna meselesi Bo _ 
gazlar meselesinden <;ok daha kan~1khr 
ve halli daha zordur. Bogazlar mesclesi
ni Ti.irkiye en sonunda bir tarafh da hal
ledebilirdi. Cunkii bu onun i<;in en ha -
yati bir i~ti. Tuna meselesi ise oyle bir 
tarafh hallolunamaz ve istenilen ~ekilde 
halli ise <;ok zordur.>> 

istanbul surlart 

edilecek tamir 

Tamir edilemiyer:ek 

Hakikatte de burada Cumhurreisi in
tihabl mesela F ransada ve bazt diger 
cumhuriyetlerde oldugu gibi ikinci de -
recede ehemmiyeti haiz bir merasim ic -
rasmdan ibaret degildir. Bilakis Ameri -
kan umum hayabnda en miihim ve umum 
hayat uzerine derin tesirler icra eden bir 
hadisedir. 

Bunun iki sebebi vard1r: 
Birisi: Cumhurreisinin umum mil!et 

tarafmdan intihab olunmasJdlr. Her re
~id ve hukuk sahibi Amerikah bu inti -
haba i~tirak eder. Filhakika - bu i~tirak 
dogrudan dogruya degil • bilva~l.ta. i~ra 
edilir; <;iinkii Amerika Cum~u.rrelsmm m
tihabmda kullamlan usul b1z1m saylav 
intihabmda kulland•gtmlz iki dereceli in
tihab usuliidiir. Miintehibi evveller mun
tehibi sanileri intihab ederler ve bu mi.in· 
tehibi sanilerdir ki Cumhurreisini intihab 
ederler. F akat Amerikada tatbik edilen 
bu iki dereceli intihab usulii bizimkinden 

oJanlar da Vlkilacak ~iraz farkhd1~. Ora~a <<manda impir~ -
I tJf» mandat 1mperat1f esas1 kabul edt~ : 

Ah k d 't'b t y d'k 1 mi•tir Y ani mi.intehibi evvel miinteh1b1 1rpa 1 an 1 1 aren, a e 1 u eye ~. : . . I 
kadar olan sahil ktsmmda Bizans devrine samyl ~~t!hab .e~erken ~ey ~u.su asma 

'd ) d · · .. k" 1 1 mu"ntehtbl sanmm hang1 Re1s1cumhur a1 sur ar an tamm mum un o an ar e- ~· . . . 
sash ve tarihi bymetine halel gelmemek namzedine. r~y v~receg1 de tas~th edtbyor 
.. · d'l kt' T · · .. k" ve munteh1b1 sam «bu emre» tlaat etmek uzere tam1r e 1 ece IT. amm mum un . . d d' d · ~· kd' d 
I I d h'l 1 mecbunyetm e tr ve etme 1g1 ta 1r e o mtyan sur ann a sa 1 manzara anm ~ . . . . ·~ · 

· k' 1 · d'kl · d kt 1 1 k verdigi rey sak1t oldugu g1b1 l~hrak ett1g1 c;tr m e~tlr 1 en.n en y1 III rna anna a- . 'h b d I 'b'd· B tl 
·1 - · y k 1 1 1 · mh a a o mam1~ g1 1 1r. u sure e rar ven m1~hr. 1 1 an sur ann yer enne .1 b'l' k' h k d · ·h b t 

h'I k · 1 b h 1 dem e 1 1r 1 er ne a ar mil a sure a muntazam sa 1 azmo an ve a c;c er d h k'k b' d )' 
t I kt iki dereceli ise e a 1 atte IT erece !-

yap m aca 1r. . r 'h .. 'h .. h'b' d1r. viinkii m ayetunm aye munte 1 1 

lzmirliler hava kuvvetlerimi
ze 8 tayyare daha hediye 

ettileri 
!zmir 4 (Hususi) - izmirliler hava 

kuvvetlerimize bu sene 8 tayyare daha 
hediye etmi§lerdir. 

Tayyarelerin isim konma merasimi 4 
agustosta yap1lacakbr. Bu suretle ~im
diye kadar Izmirin hava kuvvetlerimi
ze hediye eltigi tayyare adedi 17 olmu~
tur. Oni.imiizdeki Jl.lda da izmir gene 8 
tayyare daha hediye edebilecektir. 

1zmirde 4 tane ortamekteb 
ac;d1yor 

evvelin iradesi hakimdir. hte bunun i<;in
dir ki intihab zamam gelmeden aylarca 
evvel <<intihab seferberligi» ba~lar ve ay
larca biiti.in memleket efkan muhtelif 
propagandalar, fikri miicadeleler, tala • 
kat sava~lan arasmda 'talkalamr. 

1kinci sebeb de §udur ki: 1ntihab edilen 
zat i~ ba~ma geldigi gi.inden itibaren 
mensub oldugu f.rkamn programm1 tat -
bika ve o fnkanm adamlanm i~ ba§ma 
getirmegc ba~lar. 

d Londra 4 (Hususi) - Siyasi mehafil-
11 .en ~hnan haberlere gore, beynelmilel 

11
1Yas1 vaziyetin yeniden kan§masl iize
,/~e Lokarnocularm konferans1 te§rini

Her biri 2600 ton hacminde ve 13 bu'tuk 
mil suratindedir. Kamaralarmda yatak ve 
akar soguk ve s1cak su ve soguk ve sJcak 
hava cereyanlan tertibatt vard1r. Va • 
sati hesabla 1200 ton yuk ahr. Bu .va -
purlarla bu hattln ticari ihtiyacl temm e- izmir 4 (Hususi) - $ehrimizde biri 
dilmis olacaktu. kJZ ve ii~i.i erkek olmak i.izere dort orta 

Malumdur ki Amerikada yalmz Cum
hurreisi halk tarafmdan intihab edilmez. 
Biitun yerli hakimler, ve valiler de halk
'<a intihab olunurlar. Gayet tabiidir ki 
Cumhurreisi intihabmda muvaffak olmu§ 
bulunan f1rka bu diger intihablarda dahi 
hukumetin muavenetile galib gelir ve 
memleketin biitiin idaresi o hrkanm elle-~V~le tehir edilmi§tir. 

h <;etinkaya tefti§ seyaha~ 
tine ~1kh 

kil~nk_ara ~ (Telefonla) - Naf1a Ve
t k AI. Cetmkaya, bugiinlerde §ark mm
i~ ~51~daki demiryolu in§aatlm ve Naf1a eE1 teftis icin bir seyahate ('Jkacakttr. 

A. r-egli fabrikas1 a~1hyor 
su nkara 4 (Telcfonla) - Eregli men
'kocat :fabrikasmm makine tesisatmm 
<l.t;~rnas1 ikmal edilmi§tir. Fabrikanm 
l>tl rna rnerasimi agustos sonunda ya • 

acakt.r. 

Ankarada bir ihtida 
ba~nkara 4 (Telefonla) - istanbul 
datn Dosyon mektebinden mezun Ma -
kilr hen isminde gene bir kadm An
lrlil a Tni.iftiili.igi.ine mi.iracaatle mi.islii -
he~ olrn:k arzusu~u izhar etti. Madam 
D· bugun Giiler Inane adm1 alhn~br. 

tnarh intikam gllre§i teklif 
etti 

lo~ina 4 ~Hususi) - Dinarh, Cim 
Van osa Atmada yaptlmak uzere bir re
biJ ~ l'llilt;l teklif etmi§se de. Cim Londos 
lec:e~a~1 ancak istanbulda kabul edebi -

g•nl b'ld' •. l I ITml~tJT. 

taiYanlarla yeni ticaret 
A.nk anla§masJ 

Olan t~ra. 4 (Telefonla) - italyanlarla 
!l'l~k .~car, rni.inasebetlerimizi yenile -
ltalya~zere Yann Hariciye Vekaletilc 
lanacakt~;firi arasmda temaslara ba~ -

1r en: · 
l'nuka~ fnla.~ma yaptlmctya kadar eski 
t1r. e e b1r miiddet daha cari olacak-

1\f.Atl 
tond ey Moskovaya geliyor 

l'cterj ~a 4 (l{ususi) - Amele firkas1 
~et etrn;~~tley bugiin Moskovaya hare

"!i 1r. 

· d h'[' d k' mekteb daha a<;1lacaktrr. Bu sene ilk-
Dig~ er iir vapur Marmara a 1 m e 1 k b ,. me teblerden 1050 erkek, 750 Jaz tale e 

seferlerde ve bilhassa Mudanya ve B'NI- mezun olmu§tur. 

d•rma hatlarmda c;ah§mak ic;indir. 1350 lzmirde havalar- gene bozdu 
ton hacminde ve 18 mil siiratinde olan bu izmir 4 (Hususi) - Hava bozdu. :Mi.il· 
vapurlar 500 ki§i istiab eder biiyiik sa - hakata yagmur dii§iip zeriyata zarar 
lonlardan miirekkebdir. Hastalar ve de· vermesinden kokulmaktad1r. Aydmda 

hd d 'k d h sl yagmur esnasmda bir ylldmm dii~mii~ niz tutanlar i<;in rna u m1 tar a usu 
ve k1rda hayvanlanm otlatan bir koy -

kamaralan da vardtr. Bu vapurlarla Ban- liiye isabet ederek oldiirmi.istiir. 

dlrma ve Mudanya seferlerinin ihtiyacl lzmir Polis miidurii Bolvadin 
temin edilmi§ olacaktlr. kaymakamhihna tayin 

V a pur bedelleri fabrikalara klering 
yolile yani mukabilinde Tiirk mah ahp olundu 
ihrac etmek iizere Turk parasile odene - Izmir 4 (Hususi) - izmir polis mii· 
cektir. diirii Mecdi Bolvadin kaymakamh~ma 

Vapurlar 19 - 29 ay zarfmda teslim tayin edilmi§tir. '•' 

olunacaktlr. 
Karadeniz hath ic;in yaptmlacak ii~ 

buyiik vapurla Akay ve hmir korfez i-
dareleri i<;in yaptmlmas1 mukarrer dort 
vapur i~in ikhsad Vekaletince te§ebbus 
ve temaslara devam olunmaktadtr. 

ikbsad ve inhisarlar Ve
killeri istanbula geliyor 

Ankara 4 (T elefonla) - iktJsad Ve
kili Celal Bayar, Giimriik ve inhisarlar 
Vekili Ali Rana bu ak~amki ekspresle fs
tanbula hareket ettiler. 

Adliye V ekili l:zmire gitti 
Adliye Vekili ~iikrii Saracoglu da fz

mire t:itti. 
Selanik sergisine bu sene de 

i§tirak ediyoruz 
Ankara 4 (Telefonla) - Ge~en sene 

oldugu gibi hi.ikumetimiz bu sene de 
Selanik sergisine i§tirake karar ver -
mir;;tir. Bu hususta icab eden haztri.J.kla
ra ba§lantnl§tir. 

Yunanistanda 
f Bastaratr 1 lnct sah.tjecteJ 

smm girmelerini istemektedir. 

Atina ve Pire zab1tas1 asayi~ ve inti
zamtn bo7ulmamast i<;in ~iddetli tedbirler 
alml~hr. Y armki grev umumi olacaksa da 
Atina ve Pireye inhisar edecegi tahmin e
dilmektedir. Dramamn amele birlikleri -
nin de greve hazulanmakta olduklan bil
dirilmektedir. Bugun butiin i~c;ilerle esna
fm mu~terek olarak yapacaklan bir top
lantlda grevin ilam kararlastmlacaktJr. 
Bunlann yapaca~ grevin uzun siirecegi 
zannedilmektedir. 

Pire amele idare merkezleri yann 
~rev ba~lad1ktan sonra i~<;ilerin yapaca.~· 
toplanttya izin verilmesini hi.ikumetten ts· 
temi~se de bu izin verilmemi~tir. 

Dun Ba~vekilin riyasetinde toplanan 
bir mecliste amele gundeliklerinin mikta -
nnm tesbiti muzakere edilmi~tir. Hiiku -
metin, amelenin lehindeki bu hareketi de 
ameleyi tatmin etmemektedir. 

nne gec;er. 
Amerikada f1rka te§kilatmm ehemmi

yet ve klymeti buradan geliyor. Gerek 
Cumhurreisi ve gerek idari ve adli me -
murlann intihabmda en muessir rolii hr
kalar oynarlar. (:i.inkii halk arasmda pro
paganda yaparak te§kilatla halk1 hare -
kete getiren bu fukalardn. 

Amerikada ta otedenberi iki buyiik 
f1rka vard1r. Bu fukalar ta Amerikan is
tiklalini tesbit ederek siyasi kurumunun 
temellerini atan 1787 senesindeki Con -
ventiondanberi mevcuddurlar. 

0 zamanlar bunlardan birisine F ede
raliste derlerdi. Otekine de Democrate 
Republicain derlerdi. 

Amerikan istiklalini ve ana yasasmt 
kuran buyi.ik Va§ingtonun te§kil ettigi ilk 
hiikumetteki namlardan birisi Hamilton 
federalist idi, halbuki digeri de Jefferson 
cumhuriyet<;i demokrath. 

F ederalistler, merkeziyet<;i idiler, fe 
dera] hi.ikumetinin yerli hi.ikumetlere kar
~~ kuvvetli olmas1m, biiyi.ik salahiyetlerin 
onda temerki.iz etmesini istiyorlardt. 

Demokratlar ise ademimerkeziyet<;i i • 
diler, yerli hi.ikumetlerin tam muh tariyet 
sahibi olmalarmt iltizam ediyorlard1. 

Fa kat 1820 senesinden itibaren si -
yasi ve i<;timai miicadeleler, bilhassa e -
saret meselesi etrafmda toplanmaga ba§
ladl. Umumiyetle ~imaldeki yrrli hi.iku • 
metier esarel aleyhtan idiler. Cenubda · 
ki devletler ise esareti iltizam ediyorlar -
d1. Birinci devletlerde hakim olan fuka 
«Vig» Whigh namm1 ta~1maga ba~ladt. 
Cenub devletlerinde hakim olan fuka 
ise gene Demokrat ismini ta~lmakta idi. 
~imdi en biiyiik ve en hayati mesele gene 
esaret meselesi idi. Bu mesele iki tarah 

nun yerine tamamen yeni bir fuka ge<;i
yor. Bu f1rkaya Republicain, cumhuri -
yet<;i f1rka denilecek. hte tam bu ma • 
larda yeni Cumhurreisi intihab1 zamam 
geliyor. Kendi kuvvetine giivenen demok· 
ratlar kar~ISindaki gene fukaya ehemmi
yet vermiyerek kendi arasmda ~ah1s i.i • 
zerinde tefrikaya di.i~i.iyor, halbuki yeni 
hrka birlikte hareket ediyor ve intihab1 
kazamyor. Bu ilk cumhuriyet f1rkas1 Re
isicumhuru me§hur Abraham Linconldi.ir. 
Bu Reisicumhur f1rkasile beraber derhal 
bir beyanname ne~rederek esaretin kon • 
gre (yani Meb'usan meclisile Ayanm bir
likte te~kil ettikleri meclis) tarafmdan il
ga edilebilecegini ilan ediyor. 

Bunun iizerine esaretc;i cenub devlet -
lerinden on biri ittifaktan aynhyor ve ~i
malle cenub arastnda malum olan esaret 
sava~1 ba~hyor. 

Bu sava~tan cenublular maglub <;•kh
lar ve galibin fikrine itaat ederek yeniden 
ittifaka dahil olmak mecburiyetinde kal -
ddar. 

hte o zamandanberi ~imali Amerika
da ~u iki tarihi fuka • Cumhuriyet<;i ve 
Demokrat • umum siyasi hayata hakim o
larak devam edip gitmektedirler. 

Hakikatte bu iki fuka arasmda i'tti • 
mal, dini, JTki, fikri mucadele yoktur. I
kisi de cumhuriyet<;i, burjua, liberal sis -
temine merbuttur. Aralannda yegane 
mi.inazaah mesele gene o eski merkeziyet 
ve ademimerkeziyet meselesidir ki bu de
fa ba~ka namlar alm1~tlr: Liberal ferdi -
yet<;ilik, ve liberal devletc;ilik. 

Fa kat bu iki biiyuk tarihi fukalardan 
ba§ka Amerikada bin;ok ikinci ... be~inci 
derecede diger f1rkalar da vardtr. Bun -
lann ba~mda - Labur Party • amele fu -
kas1 geliyor. Digerleri arasmda zikre de
geri olanlar ~unlardtr: 

Socialiste, Populiste, Prohibitionist~, 
Propreerite ve saire. 

iki biiyiik firka memleketin her tara -
fmda te~ki!.it yapm1~ oldugu halde bu 
ikinci derecede fukalann Amerikada te§· 
kilatlan yoktur. Yalmz intihabat esna -
smda biiyuk fukalarla pazarhga giri§e -
rek en <;ok mi.ikafat veren taraf lehine 
reylerini istimal etmektedirler. Y almz 
Labur Party az~ok miistakil bir varhk 
p;osteriyor. F akat heniiz oteki buyi.ik fn· 
kalarla mucadele edecek halde degildir. 

Amertkada f1rka intizam1 esashr. Fa
kat bu intizam a§agtdan yukanya dog -
ru geliyor, yukandan a~agtya degil. 

Amerikda hemen bi.itiin muhim dev -
let i§leri - intihaba tabi oldugundan - ve 
binaenaleyh her salahiyetin men~ei halk 
oldugundan - orada • intihabata namzed 
gostermek salahiyeti de halka, yani fu -
kanm heyeti umumiyesine aiddir. Ora -
da kimse ne kendisini ve ne de herhangi 
bir bi.iro veya bir reis tarafmdan 
namzedlik vazedemeL. N am zed f1rkamn 
kongresi tarafmdan tayin olunur ve bi -
naenaleyh butiin f1rka da o namzedi te
yid eder, namzed ise direktifini ondan a· 
hr. hte nizam ve intizamm esas1. 

Fuka te~kilatJ iki nevidir: Daiml ve 
muvakkat. 

Daimi te~ekkiiller • Fukanm daiml 
i~lerile me~gul olur. 

Muvakkat te~ekkul - Namzed tayinile. 
Daimi te~ekki.illere komite denir. Ki:iy, 

~ehir, devlet ve butiin federasyon bu gibi 
te~ekkulleri haizdirler. 

Koy te~kkiilleri, kay i~lerile ve koy 
intihablarile me~gul olur. Keza ~ehir, 
devlet te§ekkiilleri de ~ehir ve erlat i~le -
rile ve Union komitesi, federasyona aid 
biitun ftrka i§lerini goriir. 

Bu komiteler, miistakildirler. Bunlann 
vazifeleri propaganda yapmak, aza top
lamak ve taksitleri almak, konferanslar 
tertib etmek, f1rka namzedlerine rey te -
min eylemekten ibarettir. Her sene yeni· 
den intihab olunurlar. Bilhassa riyasete 
miis'taid adamlar intihab olunurlar. 

1darl, te~rii ve kazayi intihablar i<;in 
fnkalar i'ttimalar yapar. Eger me5ele 
mahalle ve koy intihablan i~inse - rna -
halle ve koydeki hrka azalart toplamr, 
namzed tayin ederler. Boyle i<;timaa Pri
mary denilir. Daha geni§ sahalar i'tin, 
mesela ~ehir, devlet ve yahud federasyon 
i<;in mi.imessiller intihab eder. Bn 
suretle te~ekkul eden heyetlere Nomina . 
ting Convention nam1 verilir. Bu suretle 
bir Primary atideki heyetlere miimessil 
inti~a~ .etmek mecburiyetindedir: 1 ) 
~ehu mhhablan namzedleri, 2) Mahal
li devlet meclisi azahg1 namzedlen, 3) 
":'tahalll devlet ayan azah~l namzedle -
n, 4) Federal meclisi ve ayan azahk -

Bu Ankara haberi, Olimpiyadlarda 
ald1gtmll ilk fena neticelerin tesir ve te
essiirile te~kilatJ degi~tirmek arzulanmn 
kuvvetlendigini gostermektedir. Son ya
p•lan te~kilatla daha evvelkisi arasmda 
biiyi.ik bir fark olmad1gm1 gormek i~in, 
Berlin Olimpiyadlanm ve orada alacagt
mlz neticeleri beklemege liizum yoktu. 
Esasen, Turk Spor Kurumu, daha pek 
yeni kuruldugu ic;in, te§!tilat itibarile eski 
Ti.irkiye Idman Cemiyetleri lttifakmdan 
ayn da olsa, birkac; ayda, Olimpiyadlar
da guzel neticeler alabilecek bir ilerileme 
hamlesi yapmasma ve yaratmasma imkan 
yoktu. Spor gibi ciddi, uzun ve teknik c;a
h§mJya muhtac bir i~te mucize yap1lamaz. 

Bizim yeni te~kilahm1z da eskisi p;ibi 
dogrudan dogruya devlete bagh degildir; 
sadece devletten para yard1m1 gormekte
dir. Y eni te~kilatm eskisinden farkl, Par· 
tiye daha kuvvetli bir surette baglanml§ 
olmasmdan ibarettir. <;ah§ma tarzmtn ana 
hatlan itibarile yeni te§ekkiil eskisinin ay· 
nidir; yalmz daha merkezile~tirilmi§tir; 
Kurum ba~kanhgma daha fazla salahiyet 
ve otorite verilmi~tir. Demek ki yeni te~
kilat, liyakatli ellerde bulunmak §artile 
eskisinden biraz daha verimli olabilirse de 
memleket ~porunda bi.iyiik bir ink1lab ya
pamaz. 

Spor, milletin beden terbiyesi, binae
naleyh ak1m1zm sagltg1 ve saglamhgile 
alakadar bir i§tir. Halkm kafa terbiyesi
ni ve sagl.k i~lerini, nastl dogrudan dog
ruya devlet idare ediyorsa, beden terbiye
si i~i de devletle§tirilmek laZJmd1r. 

Amator spor daha c;ok refah i~idir. 
Eger, bizde de yalmz refah sahibi olan
lar ~par yapsmlar dcrsek memlekettt' 
spor, ancak paras1 olanlara inhisar eder. 
Bu takdirde baz1 sporlar da profesyonel 
le~mek suretile terakki ve inki§af edebi 
lir. Halbuki spordan mabad, hi<; ~i.iphe 
siz, muhtelif §ubelerde be~ on ~ambaz 
yeti~tirmek degildir; memleketin biitiir 
gencligini kuvvetli ve azimli yapmaktu. 
Bunun i<;in de planh ve mes'uliyetli bir 
~ah§maya ihtiyac vard1r. Biz, mes'uliyet
siz ellerde kald1k<;a ve devletin idares 
altmda bulunmad1k<;a sporun istenilen ge· 
ni~leme ve ilerilemeye varam1yacag1 ka
naatindcyiz. Spor le§kilatJ denildigi gib1 
bir miisle§arhga baglanacaksa bunu Ma
arif Vekaletine degil; Ba~vekalete bag)a
mak gerektir. Ci.inkii Maarif Vekaletimi
zin te~kilatt henuz istikrar bulmamJ§tlr 
ve ge~mi~e bakarak maarifc;ilerle sporcu
larm kolayca anla§abilecekleri de timid 
rdilemez. 

-

Ian namzedleri, 5) Mahalll devlet va ~ 
lilikleri ve diger intihaba tabi memurluk• 
lara namzedler tayin 1<;1n Primaryler, 
mahalli komite tarafmdan ic;timaa davet 
olunurlar. Namzedleri alelumum mahalli 
komite gosterir. F akat azalardan herbiri· 
si de aynca gosterebilir. Ekseriyet alan 
be~ f1rkamn namzedidir. 

Cumhur riyaseti ic;in hrka namzedi 
gosterecek olan Convention ic;timalar1 fe
deral komite tarafmdan davet edilir. Bu 
heyet kendine muvakkat bir reis intihab 
eder, reis intihab mazbatalanm tetkik ic;in 
bir enci.imen tayin eder ve mazbatalar 
tetkik edildikten sonra Convention ken • 
disi ic;in daimi bir reis intihab eder. I te 
bundan sonrad1r ki fnka Cumhur riyase
tine gosterecegi namzedi se'tmege ba lar. 

Biraps diyor ki: «- Primary i<;tima· 
larmdan azalar muhtelif bahanelerle 
defedilirler. Mesela ftrkaya sad1k kal • 
mamt~ diye bir i§aretle ve yahud atide 
fJTkaya sadtk kalacagma aid yemin et -
medigi bahanesile. Sonra Primarylerde 
hur tavtrh insanl'!r oldugundan - mesela 
Avrupadan heniiz gelmi ve siyasetle hic;
bir alakast olmtyanlar mebzul bulundu • 
gundan - suiistimale ve rii~vete vasi kapl 
a<;Jlmaktadtr. Keza makamlar ve mevki· 
ler intihabata tac oldugundan vaidlerle 
de rey almdtgl gorulmemi§ degildir.>> 

Birap ilave ediyor: «- Siste • 
min bu nak•s taraflan umumun ho§nud • 
suzlugunu mucib olmaktadtr ve birc;ok 
mahalli hiikumetler, bu ciheti nazara a • 
larak kanunlar yapmaktachrlar.» Fa kat 
beyhude, c;i..inkii Birapsa gore intihab 
meselesi her~eyden evvel bir ahlak me -
selesi oldugundan kanunla halli miiski.il • 
di.ir! AHMED AG'AOCLU 
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M. Bridol, kopriiyii gecrtikten sonraki 
c!ortyol agzmda, zarif, ~irin, ufactk lo • 
kantamn oniinde otomobilini durdurdu, 
indi ve her zamanki gibi, binaya, etrafmt 
c;eviren bahcreye meftun nazarlarla baka
rak ic;eri girdi. 

Lonkantada, bir hizmetc;i kadm ~
!an diizeltiyordu; kaptya yakm bir nokta
da bulunan tezgahta, esmer, giizel bir 
gene kadm i~ i~liyordu. 

Bridol. biitiin zarafetini takmarak tezga· 
ha yakla§tt, hergiinkii nakaratma ba~ladt. 

'f. :>f. :f. 

Bridol, ieyyar §arab kumusyoncusu ol
dugu icrin, dola§hgt lokantalar ve kazino
lar meyamnda, bir giin buraya da ugra
mt~. dul Madam May ile tam~mt§lt. 0 
giindenberi, kandtrtp kendisile evlenme -
ge, lob.ntamn patronu ve evin sahibi ol· 
maga karar veren Bridol, Madam Ma
ym pe§ini bJrakm1yordu. Her gun ogle 
'akti mutlaka buraya ugrar, tezgahm o
nline gelir, btytk biikiip goz siizerek gene 
dula ilam a§keder, bir yandan ,arablan
n:n nefasetini bir yandan a~kmm ~idde -
tini anlattr dururdu. Madam May, onun 
bitmez tiikeniD)Z a§tkane soz)erini gii(iim
&iyerek, ba§tnl salltyarak dinlerdi. Evlen
mege niyeti olmadtgmt, beyhude tsrar et
memesini kac;: de fa soylemi~ti. Fa kat, o
nun bu inadma bir tiirlii mana veremiyen 
Bridol, sabiTla, dut yapragmm atlas ola
cagmt diisiinerek azmini elden btrakmi -
yor, Madam Mayt ikna etmek icrin her 
gun lokantaya ugramaktan bir tiirlii vaz 
gec;miyordu. 

Nihayet, aklma, i i ba~ka cepheden 
idare etmek geldi. 0 giin, Madam Ma
ym, hassas oldugunu tahmin et~igi ba~ka 
bir damanm iskandil edecekti. Once, ge
ne her zamanki gibi a§tkane sozlerle i~e 
~irieti; sonra, laktrdmm masmt getirerek, 
bu ISSJZ yerde, bu tenha evde, geceleri yap
yalmz, korkmadan nastl oturdugunu sordu 

Kadm omuzlanm silkti ve korkuyu ak
lma bile getirmedigini soyledi. Vak1a, 
~k§amlan, lokanta miistahdemleri gittik
len sonra evde yapyalmz kahyordu. Fa; 
lcat kaptlar saglam, pancurlar s1k1 s1kt 
kapah olduktan sonra korkacak hic;bir ~ey 
yoktu. Esasen o civarda htrsJz yoktu. 

Bridal, gene dulun bu itimadm1 sars -
mak, evde tek ba~ma gece ge<;irmenin 
tehlikeli olduguna inandumak, maksadl
na daha emin buldugu bir yoldan ermek 
kin, birka~ giindenberi, civarda ~iipheli 
tavult, serseri k1lJkh adamlara tesadiif et
tigini soyledi; her hal de ihtiyat!J davran
mak liizumunda 1srar etti ve kalbi her za
mankinden daha fazla iimid dolu oldugu 
halde Madam Maym elini stkarak aynldt. 

Bridoh.in zihninde ~imdi bir plan can
lanmt§h. Aylardanberi takib ettigi gayeye 
bu plan sayesinde mutlaka eri~ecegme 
inamyordu. Derhal tatbikata giri§ti. 

0<; giin sonra, karanbk ve yagmurlu 
bir gece, Bridol, geceyansmdan biraz ev
vel otomobiline binip yola c;tkh. Y amnda, 
pejmiirde ktltklt bir adam oturuyordu. 
Bridol, adama sordu: 

- Y apacagtn i~in ne oldugunu iyice 
anladm ya? 

Serseri kthklt adam, yolda kendisine 
tesadi.if edip otomobiline bindiren, bir lo
kantada t1ka basa karnmt doyurduktan 
sonra elli frank vadeden bu zatm, kendi
~inden bir i§ bekledigini anhyordu. Fa -
kat o i~in ne oldugunu, karmm doyurmak 
tela§ile, pek te iyi kavnyamami§tJ. Per • 
vastzca dedi ki: 

- Dogrusunu isterseniz pek farkmda 
degilim. Bir daha anlatsamz fena olmaz. 

- lyi dinle oyleyse. ~imdi bahc;e ic;in
de bir evin oniine gidecegiz. Duvar al -
c;akt1r. Bu duvardan a tp evin yanma ka
dar yakla acaksm. ic;eri girmek icrin bir 
yer anyormu~ gibi evin etrafmt dola -
sacak m. Sonra, kiimese girip bir iki ta· 
~gun kafasm1 koparacaksm. T avuklan 

Be~i ktrk iki ge~e 
«Cumhuriyet» in zabzta romam: 126 

Ya:r:an: Charles de Richter 

Kel adam geri donerek d1~an <;1kt1. 
Doria, kap1y1 kilidleyip siirgiiledigini gO
riince korkudan buz kesildi. 

)(.)(.)(. 

Doria yerinden kiiDtldamaml§h, fakat 
birdenbire oyle bir§ey oldu ki gene kadtn 
yerinden Sl<;fadl; elektrik sondii. 

Doria hemen kalkmt b, kalbi yerinden 
kopaeakmt~ gibi attyordu. Bir taktm ayak 
sesleri duydu. Bunlar uzakla§Jyordu. Ni
hayet kesildi. Gene kadm yalmz kalmi§· 
tl. 

Elini uzatarak, iimidsiz i.imidsiz, kapl
nln mandaltnt <fevirdi, gordii ki kel adam 
yalan soylememi~ti: Doria oraya hapse
di!mi ti. Gene kadm, kap1dan aynlmak -
stzm dinledi. Etrafta bir <;tt olsa duya • 
caktt. Kendi vaziyetini dii~iiniiyordu. 

Y almzdt ve yanmda silah ta yoktu. 
Gelecegini s<>yledikleri adam biraz sonra 
ic;;eri girerse ne yapabilecekti. Gene hdm 
dii~iindu, o adamm hangi zay1f dam&nna 

kabil oldugu kadar fazla bag1tmaga crah§, Cumhuriyet Matbaast 1936 • 
sen de aynca guriiltii et, bir iki 1shk era!... Fiatt 150 kurU§ 

Serseri, kirli ttrnaklarile sakahm ka • Kernalizmin inki§af safhalanm gos-
~tyor, dii§iiniiyordu: teren ve ideolojisi hakkmda crok etrafh 

- Bana bakma aslamm, dedi, ense- maliunat veren bu k1ymetli eser bu • 
lenmege vaktim yok. giinkii Ti.irkiyeyi tammak istiyenlere 

- Korkacak bir~ey yok acamm. Evde mlikemmelen rehberlik edecektir. 
bir tek insan var, o da yerinden bile k1- Yurdumuzun tarihte e§i olrn1yan kur
mildiyamaz. Giiriiltiiye ben ko~acagJm, tulw~, uyam§ ve yii.kseli§ hareketi, ge
sanki oradan gec;iyormu~um da imdada nc tarihte qi olmJyan bii.yiik bir kah • 

S b · .. · d ramanm, Atati.irki.in eseridir. o-elmi•im gibi! en em gonince uvar-
., ' TUrk inlnlab1 tarihi mutlaka bu esas-
dan atlaytp kac;acaksm, ben bir iki e) si- tan ba§lamak ve bu zaviyeden bakll -
lah ataeagim. mak suretile yaZ1lmahd1r. Ayni zaman-

- Nereye atacaksm~ da yazan nekadar bitaraf olursa olsun 
- Rasgele! Duvara, agaea filan. · · eserinin manas1 o kadar kuvvetli olur. 
- Benim oldugum tara fa degil ha I Bu sebebden: eBen ne profesyonel bir 

Tabancadtr bu guvenilmez ... Pek.i sonra kalem sahibiyim, ne de siyasi bir ada
ne olacak? m1m. Sadece vazifemi miidrik bir yurd-

- Sonra sen c;ekilip gideceksin. Sa - da§tm ve bu slfatla da yurdumu daima 
yed aksi bir tesadiif olsa bile ben i§i idare hakiki mahiyetile tamtmaga c;ah§ml -
ederim. Esasen dedim ya, bir arkada~a §Imd1r. Her hangi siyasi bir gaye ile hig 
muziblik olsun diye yaptyorum, sonunda bir zaman gayretke§lik ctmedim ve ha
tehlike yok. disah dairna ic;inde ya§adtgim ve pek 

_ Ben boyle azizlikleri pek sevmem tabii olarak her tlirlii heyecanlanm ve 
akslilamellerini payla§tlg1m muhitt 

amma, neyse. · · Bizim elli frank ne o- mi.i§ahede ettigim gibi, aynen goster -
lacak? mekle iktifa ettim. diyen Tekinalpm 

- AI §U yirmi be~i. Y arm ak~am, ba- bu eseri, boyle bir eserde aranabilecek 
na bugun tesadiif ettigin yerde bulun, butlin meziyetleri camidir. <;iinkii tek
iist tarafm1 veririm. rar edelim. Atatiirk, hadiselerin yarat-

Bu muhavereden sonra arhk konu rna- bg1 bir $ef degil, hadiseleri yaratan bir 
dtlar. Bridol sevincinden uc;uyordu. Bir $eftir. Kurtulu§ Sava§mm ilk giinle -
yandan da, bu yaman plam buldugun - rinden ba§hyarak bugiine kadar ge<;cn 
dan dolay1 kendi kendine bobiirleniyor - biiti.in ink1lablan - siyasi, ic;timai, fik -
du. Madam May, evine hiicum eden ri - onun dimagt, onun iradesi yarat • 
haydudlann elinden Bridolun kahraman- mu~tlr. Bu muazzam eser, dar gi:iril§le -
ca miidahalesi sayesinde kurtuldugunu rin zaviyesine stgmaz. Bu yaratJlx~ sis
gordiikten sonra, bu cesur erkege kalbini tcmi bi.iti.in bliyi.ikli.igli, orijinalligi, ma
leJim etmekte artlk tereddiid gosterir nasile gosterilmelidir. 

Tekinalp, mevzuun bu inccliklerini 
miydi? Bridol, gene dulu, gecelik luya- tamamile kavram1~, ve laytk oldugu gi-
fetile, peri§an bir glizellik ic;inde tahayyiil bi mcydana c;Ikarmtya c;ah§ml~ ve bu 
ediyor, heyecandan kabma SJgamtyordu. giizel eseri viicude getirmi§tir. 

Nihayet otomobil eve yakm bir nok - Kitab ilc; kiSlmdtr. Birinci ktstmda 
tad a durdu. Y agmur dinmi~ti. Bulutlann Kemalizm inktlabJ, Kemalizm ruhu, 
arasmdan, arada mada bir ay t§tgt gorii- Kemalizmden evvel tslahat hareketle • 
liiyor, tekrar kayboluyordu. Bridol, ser- ri, istiklal Harbi, ilk merhale, Kema -
seriye duvan gosterdi ve onun duvardan list ruhun baz1 hususiyetleri, yenile -
beceriksizee a~hgmt gordii. F akat serseri §en bir vatan ve yeni bir millet, kadro
daha duvardan iner inmez kiic;iik bir li- lann tanzimi ve Halk Partisi ba§hkh 
monlugun damma basmt~, miithi§ bir §an- etildleri vardir. 

M ikinci klSlrn, Kemalizm yolunu iyice 
gut1 koparml§lt. Bridal, Madam aym 

gostermek ic;in: Geriye dogru bir na -
bu giiriiltii iizerine her halde uyanmt§ o- zar, Kahrolsun §eriat hii.kumeti, Laik 
lacagmJ di.i~iinerek serserinin pe~i ma du- kanunlar, Harf inktlabt, Kadm serbes
vardan atladJ, bahcreye girdi. Kom§U ev- tisi, Tiirk tarihinin yeniden kurulu~u, 
lerdeki kopelc.ler miithi surette havlamaga Siimer ve Hitit medeniyeti, Dilin tiirk
ba~lamt~lar, byameti kopanyorlardt. Ser· c;ele§tirilmesi, Soy ad1 inlolabt, Huma
seri, ki.imese girmege bile vakit bulama - nitari me ve sulhpervcrlik, Kemalizm 
mJ§, bu liizumundan fazla giiriiltiiniin ve Giizel San'atlar, Kemalist rejirnin 
verdigi korku ile tabanlart kaldtrmJ§, du- ileride yapacagt i§ler ba§hkh yazllara 
vardan obiir tarafa a§lp saVU§maga c;ah- hasrolunmu§tUr. Bu bahislerin hepsi 

d incelenrni§ ve <'Ok degerli maliunatla ~1yor u. ,. 
Bridol, aralarmda kararla§hrdiklan siislenmi§tir. 

gibi, tam silahml ~Yekip atmaga hamla - tJc;uncli ktstmda da Kemalizm dok -
mrken evin birinci katmdan bir pencere trini ve ideolojisi tahlil edilmekte, §e -

niyetin 1~1gt altmda, dcmokrasi, devlet
ac;tldt ve bir silah patladt. Ayni zaman- crilik, millicilik ve Tilrk milliciligi, Ke-
da giir bir erkek sesi: malizm ve millet mefhumu, Kemaliz -

- Durl diye bagtrdJ. K1mtldama ya- min im~iat, inktlabc1hk ve Kemalizmin 
kanm. Ellerini yukan kald1r, buraya dog· atisi hakkmda ktymetli rni.ilahazalar 
ru yiirii, yoksa gebertirim! • yi.irlitiilmektedir. 

Bridol. alnmda biriken ter damlalan- Boyle bir eser viicude getirdigi ic;in 
m 8ilmek imkanmdan bile mahrum, elleri miiellifini can ve goni.ilden tebrik ede
havada, bacaklan titriyerek yiiriiyor, bir nz. 
yandan da kendini tamtmak ic;in izahat . ......-.=~~~~-------=-
vermege yelteniyordu: dii. Fa kat vaziyeti boyle bir sua! sorma-

- Benim, Bridol. yabanc1 degil. Si - ga miisaid degildi. Delikanh, onun verdi
lah atmaytn rica ederim. Madam. Ma - gi izahatt, yani hakikatin tam z1dd1 olan 
dam May beni tamr ... Ben Bridol, §a - aydurma kahramanltk menk1besini din -
rab kumusyoncusu... lt>dikten sonra, elini uzattJ ve: 

Peneerede bir ftstltJ oldu, bir dakika - Bravo I dedi. Cesur bir erkek gibi 
sonra evin kap1st acrJ!dJ ve korkudan kal- hareket etmi~siniz. 
bi duracak hale gelen Bridol, kar~tsmda 0 esnada Madam May bir parc;a kt
eli tiifekli, yan giyinik, iriyan bir deli - zararak, delikanlty1 Bridola takdim etti: 
kanh gordii. Madam May, Bridohi.n bi- - Kuzenmi size tamtaytm Mosyo 
raz evvel tahayyiil ettigi peri~an bir gii- Bridol. Kendisi av bek10isidir. lzinli ol -
zellik i~inde, elinde bir fener oldugu hal- dugu giinler burada yatmasmt rica et -
de onun arkasmda duruyordu. Eli silahh mi§tim de.·. AnlattJgtniZ htrstzltk vak'a
adam, Bridola: Ian beni <;ok korkutmu§tu. Fa kat gorii -

- N e oluyor? Bur ada ne anyorsu- yo rum ki hakkmtz varmt~. nasihatleriniz 
nuz? diye sordu. beyhude degilmi§. Size nekadar te§ekkiir 

Bridol, ayni suali astl kendisinin ona elsem azd1r. t;eviren: 
sormas1 icab ettigini gayriihtiyari dii§iin- HAMDI VAROCLU 

basarak merhamete getirebiludi. Bir§ey 
bulamad1. 

- Ayaklanna kapanmm, diye tasar· 
lad1. Beni oldiiremez ya o vaziyette. 

Fa kat bir saniye sonra bu iimid de 
sondii. Kadm, bir taktm ayak sesleri du
yar gibi oldu. 

Hakiki bir kabus i<;inde tekrar etti: 
- Beni oldUrecek! Beni oldiirecek I 

Buna yemin etti. Y eminini tutar. 
0 zaman, adamm yeminini nastl yeri

ne Retirecegini dii~iindii ve kafasmda bir 
c,:ok ~ekiller canlandt. 

Gene kadm, o adamm hogan ellerini 
gordii ve parmaklanm bogaztna goti.iriir
ken bogulur gibi oldu. Evet, adam i§te 
boyle yapacaktt, ne bt~ak ne de tabanca 
kullanaeaktt. Kadm kendisini, zor nefes 
ahr ondan sonra da bogulur bir halde ta
hayyiil etti. F akat birdenbire isyan etti: 

- Lakin istemiyorum! 1stemiyorum! 
diye avan <;tkl!gt kadar haykudt. A<;m 
kaptyJ! Ac;tn kap1ytl B1raktn c;Ikaytm dJ
~an! Actym ban a! 

Kaptya yapt~m~~. yumruklarile duva
ra vuruyordu. N ekadar <tabuk co~mu~sa 
o kadar c,:abuk siikunet bulmu§tu. Y ardt· 
mma geleeeklerini ummak nekadar buda
lahkh. Ne yapsa mahvolmu§tu. 

Y uvarlanacakmt~ gibi sallanarak kapt
dan uzakla~h. Bir sandalye anyarak ii
zerine ~oktii. Ona Yl!Pllacak i~kence ne
kadar siirecekti? Bu korkunc bekleyi~. 
bitmezden evvel daha kacr dakika, ka~ sa· 
at ge<;ecekti? 

Birdenbire bir tabm ayak sesleri du
yar gibi oldu. Kulak verdi, yamlm1~ ol· 
dugunu sand1, fakat bu kuruntusu bir sa
n iye bile siirmedi. Koridorda biri yiirii • 
yordu. 

Doria bir w;rayt§la kap1ya athyarak 
kulagtm kanada dayad1, dinledi. Belki 
de yiiri.iyen o adam degildi de kap1y1 a
~acaktt. Gt>nc kadm daha biiyiik bir ha
lecanla dinledi, kalbi durur gibi oldu: Bir 
el tokmagt tutmu~tu. 

Doria, tokmagm dondiigunii duydu. 
Bir ses gene kadmtn anhyamadtgl bir§ey
ler ftsJldadJ. Bir saniye sonra anahtann 
kilidin deli~ine girdigini i§itti. Anahtar 
hemen donmedi, bir ses ktzgmhgtnt izhar 

etti. 

Doria sendeliye sendeliye kap1dan ay
nlarak kar§tki duvara dogru yava~ yava§ 
geriledi. 

Biraz sonra a<;tlarak koridorun aydm • 
lt~ile gozlerini korletecek ve onu oldii.r -
mege gelen adamt kar§lsma dikecek olan 

Yurdda miithi§ stcaklar 
izmirde golgede stcakbk 41 i buldJI. Her taraf 

steak dalgastndan ka vruluyor' olenler var 

Ostteki resim: Srcaklar yu:dinden lzmir plajlarrna raibet lazlala~tr, 
Alttaki resim: Ankarada bir bardak •udan aerinlik alanlar 

izmir (Hususi) - $ehrimiz ve miil
hakatmda adeta tahammtil edilemiye
cek derecede rniithi~ bir steak hiiki.im 
siirmektedir. Giinlerdenberi, 1zmir, bir 
serin deniz riizgart gorrnemi§tir. 

~ehirde, bah~e ve ovalarda bayllan . 
lar Goktur. Bir giinde, ayni saat zarfm
da dort ki§i baytlmt§hr. Bunlar, §ehirde 
Goztepe tramvay caddesinde yiiriiyor
lardt. Hepsi de hastaneye kaldmlmi!i
lardtr. Bilahare, i<;lerinden birinin gii
ne§ ~arpmasile oldi.igil anla tlrm~tlr. 

Stcaklar, orman yangmlanna da se -
beb olmaktad1r: 

Seferihisarm Halimepman mevkiin
deki ormanhk k1smen yanml§tlr. Bu 
yangm, Seydikoy nahiyesinin Yenikoy 
arkalarmda ba§lami§, yay1larak 60 hek
tar saha i~inde 12,212 agac, 1621 metro 
mikabt ~am agact yanmt§hr. Cumaova
smda tarlalarda !flkan bir yangtnda 13 
harman ve 60 doni.im i§lenmi§ bag1 ya
lop ge~mi§tir. 
Kar~tyaka istasyon halalarmda Hii

seyin oglu Etem Beh!;et nammda alt • 
IDI§hk bir ihtiyarm da cesedi bulun • 
mu§tur. Zavalh, stcaktan iilrnii§tiir. 

Burada golgede hararet dereeesi 41 i 

bulmu~tur. Kar§tyaka ve Re§adiye ban
yolarile inciralb plaj ve banyolan, her 

giin igne atilamtyacak derecede biiyiik 

kalabal!kla dolup bo~alrnaktadtr. 

Vakit ve hali yerinde olanlar, §ehri 

terkederek, ye§melere, Balc;uva lllcala
rma, Yamanlar dagma ve Bozdaga c;e

kilmektedirler. <;e§me sahillerindeki a

teller ttkllm ttkhrn dolmu:stur. 

Anarada muthif tncaklar 
Ankara 4 (Hususi) - Miith~ steak • 

lara ragmen, bu mevsimde, Ankaradan 

aynlanlar, get;en seneye nazaran az -
d1r. Daha dogrusu, Ankaradan istan -

bula hereket eden trenler gibi, Ankara

ya gelenler de a§akJ. yukan ayni dere-

cede kalabahk oldugundan, §ehrin bu 
mevsimlere has tenhahgt, bu y1l gi:ize 
crarpmtyor. Gi:ilgede hararet derecesinin 
39 a, 40 a kadar ytikselmesine ragmen, 
ne bir yangm, ne de bir hastahk va!>:'a. 

st yoktur. Sadece, buzlu me§rubat sa -

tan di.ikkanlarm onu giinden giine ka -

labahkla§tyor. Stcaktan, en c;ok istifade 

edenler de at;Ik hava bah!;eleri ve kah· 

velerdir. 

Amaayada Jzcaklar 
Arnasya 4 (Hususi) - ~ehrirnizde §id
detli Slcaklar hi.ikiirn surmektedir. Ha -

raret, diin golgede s1f1rm iisti.inde 35-36 
idi. 

Oliim 
Suriye Valisi merhum Na§id Pa~a 

hafidi ve Divani Muhasebat azasmdan 
merhum Fuadm oglu bahriye kola~ah
gmdan mi.itekaid Fenerler idaresi kon
trolorlerinden Bay Kemal Emen vefat 
etmi~tir. Cenazesi bugiln saat 11 de Ka
dlkoy Sak1zagac1 Ru§en soka~ 1 nu -
marah hanesinden kaldmlarak Karaca
ahmed $ehidligine defnolunacaktlr. 
Mevla rahmet eyliye. 

Mev lid 
Kars askeri miiteahhidi ve alay ka -

tibliginden rnii.tekaid Erz:urumlu Hils -
nil Saracoglunun ruhuna ithaf edilmek 
iizere 6 agustos 936 par§embe gilnii i
kindi namazmdan sonra Kad1koy Os • 
managa camisinde Mevlid okunacaktlr. 
Arzu edenlerin te§rifleri rica olunur. 

F rans1zca dersleri 
Yaz mevsimi bir ecnebi dile rahat ra

hat !;8h§mak ic;in en miisaid ve milna -
sib bir devredir. Diplomall ve pratik 
bir metoda sahib Franstz bayam, mii -
said §artlarla ders vermektedir. Gazete
de cF~ remzine yazt1mast. 

r-\ 1~u!~~::;t TAKSiM Bah~esinde 16 p~~::tos 
F1nd1kh t;ocuk Eslrgeme Kurumu menfaatine 

Biiyiik mUsamere ve Siinnet Diigiinii 
H A L K !)ehir Tiyatrosundan San'atkAr NAfiiD 
OPERETi San'atkAr HAZIM ve arkadaf1lart 
Deniz K1z1 EFTALYA SADi ·SA FiVE 

Ban do • V aryete - Kukla - Orkestra • Hokkabaz 

----- .;ocuk kayd1 lc;ln Bahc;eye rnUracaat. ----• 

kaptya bak1~lanm dikti. 
Adam arkasmdan kap1y1 c;ekecek ve 

koyu karanhkta ... 
Ah, haytr, haytr, hayatta her§eye razl 

idi, fa kat bun a asia I 
Gerileye gerileye bir~eye ~arptJ ve az· 

kaldt hayktraeaktl. BaktJ, peneereye da
yanmJ~ kalm1~tt. Kel adamm soyledigi 
~ey aklma geldi. 

Dii§iindi.i, dJ§anda semamn aydmhgt 
olmal1ydt. Odada hiikum siiren karanhk
tan fena halde korkarak pencereyi a<;tl 
ve pancurlan itti. Kel adam yalan soyle
memi~ti, orada bir demir parmakhk var· 
dJ. 

Doria taze hava ile cigerlerini doldur· 
du. Yumruklanm s1kmak ihtiyacma kar§t 
koyamtyarak, demirlere aslldt ve sarstt 
onlan. 

Doria riiya goriir gibi oldu: Parmak
ltk yerinden oynami§h. 

0 vakit biitiin kuvvetile demirlere a· 
bandt. Nerdeyse sevincinden hayktracak
tJ. Parmakhk a~agt dii~mii§ ve penrere -
nin oniinii serbest bnakml~h. 

Gene kadm daha fazla dii§iinemedi. 
Kapmm kilidi nihayet a<;tlmt§ ve kanad
lar donmege ba§lamJ~h. Doria, riiyada 
imi§ gibi, kel adamm sesinin §U sozleri 

fJStldadigmt duyar gibi oldu: «Cen;i 
pencere topraktan elli santimetre kadar 
yiiksektedir, fakat istersen, a~ bakahm 
oniinde demirparmakltk var.» 

Gene kadm arkastna dondiigii vakit, 
kapmm arahgmdan ic;eri stzan J§Jgl gordii. 
Adam da oradayd1. Daha birkac; saniye 
durursa i~ i§ten gec;mi§ olacaktt. Bunun 
ic;in arttk hicr hesablamadt. 
B~ibnt peneereden dJ§aTJ attl, top· 

raga ayak basacagtnt umarak atladJ. Fa
kat toprak yerine bir bo§lukla karJJia§tt. 
Uzun mliddet havayt yard1. Karanhg1 
y1rtan bir haykm~ kopard1. 

Odada, biran i.;in a~;Iim1~ olan kapl 
tekrar kapanmi~h. ic;eri kimse girmemi§· 
~ . 

· On dakika sonra sigarasml icre ic;e. 
taze hava almak i<tin kiic;:iik avluya <;1kan 
bir adamm ayagt, §eklini kaybetmi§ bir -
~eye ~arptt. 

Bir arkada~mt c;ag1rarak oniindeki §eye 
1~1k verdirdi. Ne oldugunu goriince ba§t· 
m salladi. 

- T uhaf §ey, dedi. Bugiin ogleden 
sonra tevkif ettigimiz siyahh kadm intihar 
etmegi tercih etmi§ olacak. Be§inei kattan 
kendini atmak ta cesaret dogrusu! N ey
se, hi~ olmazsa fazla IstJrab c;ekmemi§tir, 

isTANBUL: 
18 oda musikisi (p!il.k) • 19 haber-ler • 

19,15 muhtelif plil.klar - 20 (ian: Diakono! 
(Bariton) - 20,30 studyo orkestralan - 21,30 
son haberlcr. 

Saat 22 den sonra Anac1')lu ajan.smUl 
gazetelere mahsu.s havadl.s };rvl.!ii verlle -
cektir. 

ViYANA: 
18,05 seyahat • 18,35 komer • 19,05 san• 

at hayat1 - 19,20 konUfma - 19,W espe • 
ranto - 20,05 haberler, hava. raporu - 20,15 
Berlinden naklen Olimpiyad milsabaka • 
Jan - 20.45 e~lenceli muslki - 22,05 Sal.Z • 
burg musiki §Cnl!kleri • 23,20 haberler, 11a• 
va raporu • 23.30 BHlinden naklen Olinl~ 
piyad miisaba.kalan - 23,40 konu~ma " 
23,55 muslki - 24,55 gramofonla dans mu• 
s!klsl. 

BERLiN: 
17,05 kari.:>lk mu.sikl - 10,10 kii~iik kon

ser - 20,05 agtzdan Ufleme aletler ork~>s • 
tras1 • 20,55 haberler - 21,05 Ollmp\yad 
haberlerl • 21,25 kar1~1k mustk1 yaytnl .. 
23,05 haberler - 23,20 Ollmpiyad haber .. 
lerl - 23.50 gi.izel plil.klar • 24,35 muslhi 4 

1,55 gramofon • 2,05 geccyartsl konserl. 
BUDAPEI;>TE: 
18,35 c;ingene muslklsl, dconfcranslar - 20 

piyano konscri, konferans - 20,50 gramo· 
fon • 21,15 Olimpiyad haberlerl - 21,45 
hayvanRt bah<;es!nden nak11, haberlP.r • 
23,35 Ollmpiyad haberlert • 24,05 cazband 
tak1m1 - 1,10 haberler. 

BUKREt;?: 
19,10 konser, konferans - 20,25 gramo .. 

!on, konferans • 21,30 keman konser!. ha• 
vedis • 22,10 ~an konseri - 22,35 haberler, 
spor - 22,50 konser - 23,50 franstzca, al " 
manca ve rumence ba.berler. 

LONDRA: 
18,20 c;ocuklarm zamam, havad!s • 19,35 

National !stasyonu • 21,05 munaka§aiar • 
21,20 p!yano konseri • 21,35 plyes, .spor -
23,35 dans musiklsi - 24,35 havadll • 24,45 
plyano konseri. 

PARiS [P. T. T.J: 
19 konu~a - 19,05 orkestra konserl, ha

va.dls - 20,40 orkestra. konserl • 21,0:; gra• 
mo!on - 21,25 p!yano konseri - 21,35 or • 
kestra. konserl - 23.05 koro konserl, han" 
dis - 23,50 gra.mofonla dans musiklsl. 

ROMA: 
18,05 havadls • 18,20 konser - 19,2!1 yo.· 

banct dlJlerde konu~ma. • 20,10 a.lmanc3< 
turlzm haberlerl • 20,25 eglenceli muslkl. 
fransJZca. haberler - 20.55 Yunanlstan !<;in 
yaym, havadls, gramofon - 21,45 orkestra. 
konseri - 23,05 haberler • 23,35 dans mu
siltisi • 24,05 ha vadis - 24,20 !ngllJ.zce ha· 
berler. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobetc;I olan eczaneler §unlar • 

drr: 
istanbul clhetlndekiler: 
Aksarayda (l?frefl, Alemdarda (E~;ref 

Ne~t>, Bak1rkoyde <MerkezJ, BeyaZiddl 
(Asador Vahram), Eminoniinde (A. ~u ., 
nasyan), Fenerde <Hiisameddinl, Kara • 
giimriikte (Kemal), Kii9ukpazarda (Nee a· 
til, Samatya Kocamustafapa§ada (Rid -
van), l?fhremlninde CA. Hamdl), §lehzad~ 
baiilllda (A.saf). 

Beyoglu cihetindekller: 
Galatada !Hidayetl, Haskoyde (Nisinl 

Aseo), Kasrmpa§ada (Mtieyyedl, Merke~ 
nahiyede CGalatasarayJ, (Garth>, ~~~tide 
lMac;ka), Takslmde (Kemal Rebill), (Kur· 
tutu~). 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
Biiyiikadada <Merkezl, Heybelide (Yu -

~ufl. Kad1koy Muvakkithanede (Saadctl • 
~adtkoy Sogiidlih;e§mede (Osman Hul(lsJJ, 
Uski.idar iskeleba1,1mda CMerkezl. ' 

lrtihal 
Gazcteci arkada§larnruzdan Tan ga· 

zetesi 1stihbarat §efi Tevfik Necati l{o· 
rolun ve Kayseri mensucat fabrikasl 
ustaba!ixlarmdan Vefik Korolun ve b· 
mir Ktz Muallim mektebi tabiiye mual· 
limi Aliye Tahsin Akm babalar1 mi.i • 
derris Ayasofya dersamlanndan Ah " 
mcd Necati Korolun vefat ettigi tees • 
siirle duyulmu~tur. Merhumun cenaze• 
si Cerrahpa§adaki evinden kaldmlara.le 
Mcrkezefendiye defnolunmu~tur. AJJah 

Vefat 
Tuccardan Bay Garabet Topalyan vc· 

fat etm~ olup, cenaze merasimi, bugiill 
5 agustos 1936. saat 14 te Beyoglu Ba • 
hkpazan Ermeni kili~esinde yap1la " 
caktJr. 

Funuz. Cenaze magaza;. 

bu da bir teselli. Haydi gidip §ef~ habet 
verelim. 

1ki arkada~ile papazkag1d1 oyntY311 

kel adam bu haberi bekliyordu herhaidt• 
Zira elinden kagtdlan b1rakmaksJzJn ttl 
miilahazada bulunmakla iktifa etti: . 

- Sonra bir de Alman gizli serVisti 
i~ine gelmiyenleri ortadan kaldmr derJer~ 
Goriiyorsunuz ya boyle fikirler yiiriitrtlt. 
nekadar bo§. Kabahatliler lay1k old~k ~
n cezayt kendi kendilerine tatbik edtY

0
0, 

lar. ~hI .S.u vicdan denilen nesne ~e d~· 
zel btr~eydtr. Haydi Kraft, oyun stt 

*** 
. Vagonrestorandan bir adam indi~i ~; 

ktt Amsterdam ekspresi gara geleh ·n· 
··xert 

eyrek saat olmu~tu. Bu adamm u f de. 
d.: vagon-li iiniformasL, ve yan tara 

111 

da bir tahsildar ~antast vard1. yatt 
Beraberinde, ayni iiniformaY1 ~~~ e5' 

bir kimse daha bulunuyordu. Seya a bah' 
nasmda ge~en muhtelif vak' alardall 

sediyorlardt. . be~ s/ 
Birka<; dakika, nhttm iizennde 00ra 

~agt, b.~§ yukan dola§tllar. ~undand·~erille 
. I . d . k. ken J t<; enn en en gene1, tmsenm rke. • 
dikkat etmedi~inden emiri olunea. a 

da§ma: [Arka.tl varl 
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Eski zamanda beden 
harekat1 ve tababet 
Y unan OlimpiyadlarJ kiiltiiriin, 

sinin de tesisinde amil 
fikir terbiye-

olmustur 
' 

Yazan Dr. Mehmed Osman Saka 
Eski zamanda beden harekati hemen 

hemen eski zaman kultiiri.i ile beraber ha§
lar. Myken abideleri bize bu hususta 
kadm ve erkeklerin de i~tirak ettikleri 
Yumruk dogii~ii. boga gi.ire~leri hakkmda 
ac;tk malumat veriyor. Homerin hikayele
rinden de anlasi!dJgl ve\hile spor hare
HI!, mi.isabakalar, oyunlar hep bir nevi 
dini adetlerin esasmt te§kil ediyordu. As1l 
iimnastik miisabakalan iptidalan me~hur 
adamlann vefatlannda oliilere kar~l hi.ir
met olmak iizere yapthrclt. Bunlarda esas 
itibarile ko~mak. giire~. boks, disk at -
mak ve araba ko~usu gibi oyunlardan iba
retti. Zannediliyor ki Olimpiyad oyunla
rmm ba§langtct oliilere kar§l yapilan bu 
din! ayinlerle ba~lamt~hr. Her halde u -
zun seneler Olimpiyad oyunlan dini bir 
ayin ve bayram karakterini muhafaza et
llli§tir. 

Astl Olimpiyad oyunlarmm ba§langtcJ 
Miladdan 776 sene evvel olarak tesbit e
clilmektedir. Hellenin her tarafm -
da dort senede bir defa ilahlann himaye -
si altmda Olimpiyaya akm edilir ve ora
ra mi.isabakalar yapthrdl. Olimpiyad o
Yunlan muntazaman Miladdan sonra 
dorduneii asnn sonuna kadar devam et
mi~tir. Olimpiyad oyunlannclan maada 
Yunanistanda muayyen zamanda tekrar 
edilen Delphi, Ysthmos ve Nemende 
i.i\ oyun daha yapthrdi ve bunlar da 0 · 
Hmpiyad oyunlan gibi dini adetler mahi
yetinde idi. 

tik yapan genclerin viicudlerinin digerin
den farklanm su sozl,.rle anlatiyor: 

<<Evlad zim~astilc. meydanmda goriin
mek istersen kuvvetli gogiise, taze kmmz1 
tene, geni~ omuzlu bir bedene, biiyi.ik 
ve §irin kal~aya malik olmahsm ve eger 
yeni tarzda hareket edersen (Entellek -
tiiel me§guliyetinden bahsetmek istiyor) 
pek yakmda uc;uk bir renge, uzun omuz
lu bir boya, veremli bir gogiise malik o -
iur ve daima ag1z diyaresine (yani ge -
vezelige) tutulur ve ufak kal<;ah olursun.» 

Yunan tababeti beden harekatmdan 
iki suretle istifade ediyordu. Birisi jim -
nastik sayesinde hali sthhatte olmagi te
min ediyor. Digeri de 11bbl jimnastik ha
rekatile hastahklan iyi etmege ~ab§lyor
du. Boyle jjimnastikten tib bir~ok istifa
dcler elde ediyor. Beden harekah ve spor 
bayab hakkmda bir tahm kaideler ni -
zamlar vazolunuyor. Atletlerin yeme ve 
ir;meleri ve batta cinsl munasebetleri bir 
tak1m kayidlere tabi tutuluyordu. Atlet -
[ere tatbik edilen bu nizam ve rejimlerin 
viieud iizerine olan tesirat1 hekimlerin 
nazarmdan kar;m1yor ve gtdamn degi~ -
mesile s1hhat ve hastahk iizerine tesirall 
lesbit ediliyor ve bu suretle rejim yapma 
fikri meydana r;tkiyor. Atletlerin ml'sa -
bakalarda muvaffak olmalan i,.in g1da -
lannm tanzlffil hakkmda ilk kaideleri 
vazeden Hippokrat zamanmm jimnastik 
muallimi olan Heredikostur. Ttbbi jim -
nastigi ilk tesis eden Hereclikos bizzat 

Ktrk giin Ktrk gece 

eglenceleri 

F otograf sergisi ve tiyatro 
festivali t;ok geni~ olacak 

Cer;en senenin sonlanna dogru An -
karada Matbuat Umum Mudi.irliigiiniin 
himmetile giizel bir resim sergisi a~Jlm1~
ti. Burada yurdun muhtelif ko§elerini, 
mahsulatmt, sanayiini, inki~afm1 gosteren 
'<0~ giizel resimler te§hir edilmi§ti. 

Istanbulda K1rk gun, K1rk gece tcr -
lib heyeti bu sergiyi biraz daha ~i.imulli.i 
olarak burada tekrar edecektir. Bu mii • 
kemmel kolleksiyon ba§ta olmak iizere 
bir~;ok resimler tedarik ederek sergiyi 
§imdilik al!J kiSim i.izerinden tertibe ka • 
rar vermistir: 

1 - Eski Tiirk mimarl eserleri. 
2 - Turk elinde eski abideler. 
3 - Cumhuriyetin imar hareketleri. 
4 - Y urdun tabii giizellikleri. 
5 - Yurdun zirai mahsulleri. 
6 - Etnogra:fya. 
Buna yeni yeni kisJmlar ilavesine ug

ra§an sergi tertib heyetinin emrine Emlak 
§irketi T aksim meydanmda yaptumt$ ol
dugu giizel binamn iist katmt tahsis et
mi~tir. Bu suretle zarft itibarile giizelle -
~en fotograf sergisini biitiin alakarlariar 
kolayhkla gezebileceklerdir. 

~e.rgi ancak on giin devam edeeek ve 
~enm karikatiir sergisine terkeyliyecek -
llr. 

Tiyalro le11tivali 

Peltiye kuyrukluyddizi 
bu gece de gOriilecek 

Yddtz 
• yer1n 

giine,in dogdugu diin gece 
biraz sag1nda 

r-f.!-' 
·l·~· 

goriilmiiftiir 

Yrldrzrn bir haltalrh seyrini goaterir harita 
Astronomi ile me§gul karilerimizde!l numarah i§aret kuyruklu :yJ.ldLZm 

emekli albay Lutfi Tugtekin, Peltiye 28/7/1936 saat 22 deki durumunu 
kuyrukluy.!ldLZmm seyrini tetkik ve 2 rakam1 29.7.936 saat 22 deki durumunu 
aynca bir harita ile tesbit etmi§tir. Yu- 2 ., 29 ,. ., 22 ., ,. 
kar1ya koydugumuz bu harita iizerin - 3 , 30 ., ., 22 , , 
de y:!ldlZin yiirliyii§ istikametini gorii- 4 ., 31 , , 21,5 , ,. 
yorsunuz. Giizide albay bundan ba§ka 5 ., 1.8.936 ., 21,5 ., ,. 
bize §U tafsilatl da verrni§tir: 6 ,. 2 ,. ,. 21,5 ,. ,. 

Harita birkag vakittenberi semam1z - gostermektedir. 

$ u ba§hga balup ta eski Bizansh
lann Mavi-Ye§il partilerine ben
zer spor te§ekkiillerinden bahse-

decegime zehab has1l olmasm. Bizim fut
bolculugun biiti.in di.inya muvacehesinde 
bir kere daha iflas ettigini gorerek candan 
miiteessir oldugwnuz §oyle bir giinde o 
bahse tern as etmek <;ok ae1 olur. Y e§il -
beyaz davasi demekle c;oktan unuttugu
muz ve hatulamaktan igrenti duydugu
muz ugursuz sanklan bahse mevzu ya
pae~gim .~~. san.Iima~.m. Beyaz veya ye§il 
sangm goc;up gitmes! kafalara sanlmt§ a
glr bir zineirin kopup dii§mesi kadar 
mes'ud bir hadiseydi. idrakine yeni ba§
tan tasarruf eden hangi deli vard1r ki bir 
zamanlar ta~Id1g1 zinciri tahattur etmek 
akilsiZhgmt gostersin? 

Benim §U ye§il • beyaz davasi ba§hgm1 
kullanmaktan maksadtm gene mekteblile
rimizden bir k1smim azab ic;inde, tshrab 
ir;inde btrakan garib bir idari zihniyeti 
te§rih ve te,;hir i~indir. Bu zihniyet, rna· 
nastz formalitelere yapt§tp kalmak ve bu 
yap1~kanhk yiizi.inden bir tak1m yurdda§
lan iizmek suretinde tarif olunabilir, iza
hma gelince ~udur: 

Eski Yunanhlarda spor harekatt dini 
ayinler mahiyetinde oldugundan muhte
lif Yunan §ehirlerinde bu adetler o ~eh • 
rin politik ve kulturel harekab ile pek s1kt 
bir miinasebette idi. Sparta ve Atinada 
gencligin cesur ve kuvvetli olmas1 i~in 
beclen harekah hakkmda kanunlar ve ni
Zamlar vazedilmisti. Beclen harekatmJ 
ihmal edenler de .climai kabiliyet ve ~ahsi 
kiymetleri noksan acldedilirdi. 

kendisi hasta oldugu zaman hastahgmm 
beden harekal! sayesinde iyile§tigini zik -
rediyor. Heredikosun esas hareketleri 
gezinti, ko~mak, terleme banyolan ve frik
siyondur. Bu hareketleri s1hhatte iken 
kuvvetli olmak ve hasta ise ~ifa bulmak 
ir;in tavsiye ediyor. 

11 agustos geeesi, ismi heniiz kulaklar
dan silinmiyen meddah ismetin oglu 
Kadri, babasmm en muvaffak oldugu hi
iayelerden birini, gene babasmdan 
me§kaldJgi bir §ekilde bize dinleteeektir. 
A~ni gece bir de Karagoz seyredecegiz. 

Iptida en kudemadan olan bir kara -
gozci.imiiz bize karikadim bir perde o -
niinde gi.izel bir muhavere dinletecek, 
sonra da i§inin ehli olan birka<; karagoz
ci.iniin i~tirakile tam bir haya) oyunu sey
redilecektir. 

da goriinen Peltiye kuyruklu yll<hzl • Raaadhanenin verdigi malUmat 
run 28/7 - 2/8/1936 tarihine kadar alt1 
giinliik seyrini te~kil etmektedir. Rasadhaneden aldJ~m1z malfunata 

28/7/1936 da 22 saat, on be§ dakika gore de 936 Alia Peltiye adile maruf 
matah ve 35 derece meylinde iken olan kuyruklu yll<hz bu ak§amdan ba§-
2/8/1936 da 21 saat 45 dakika matah ve la~ak iizere iki iig gece iistiiste §ehri-
8 derece mcyline kadar inmi§tir. Bu mJzden gi:iriilebilecektir. 

Ki.iltiir Bakanhgt, liselere ve ortamek
teblere paras1z olarak yabh yaz1lmak 
istiyen genclerin miisabaka imtihamna 
girmelerini mecburi tutmaktad1r. Bu im· 
tihana girebilmek i~;in mekteb idarelerine 
bir hi.isni.ihal vesikas1 sunulmak laziiDdiT. 
Gene Ki.iltiir Bakanhgi, halka kolayhk 
olsun diye, yesikalan formiile etmi§tir, 
basbrmi§hr. fmtihana gireeek her gene, 
bu basma vesikalardan bir lane ahr. Ic;in· 
de yazih sorulann kar§Isma cevablanru 
yazar. Fa kat vesikalann mekteb idarele
rince kabul edilebilmesi, belediyeleree 
tasdik olunmasma baghcbr. 

Platonun §U sozleri bize bunu bariz 
olarak gosteriyor: «Yumueyak ve sert ol· 
llllyan, parlak gi.ine~ altmda biiyiimeyip 
golgelerde istirahat eden, me§akkat ve 
furunzun ne oldugunu bilmiyen, (furunz
dan maksad hamam ve s1eak banyolarda 
terlemege mukabil zahmet ~;ekerek te.r • 
Ierne) nazikane Ye bir erkege yara§mtyan 
hayat siiren, erkeldere yara~an renk ve 
ziynete malik olamad1gmdan clolay1 bu 
lloksanlanm ortmek i~;in boyanan gene -
lerin boyle idmansiz bir vi.ieude malik 
olduklanndan" barb zamanmda, stkmh 
giinlerinde dii§manlan eesaret hisseder, 
dostlan cia korku duyarlar.» 

Alt1nc1 astrda Atina lspartadan spor 
harekatml biisbi.itiin kendine mal ediyor 
Ve sonralan da yava§ yava§ ihmal edili -
Yor. Aristophan bu halden pek act olarak 
§ikayet ediyor: «Gender pazar yerlerin
cle gevezelik yapaeaklanna spor mey -
danlarmda topla§salar daha iyi olurdu» 
diyor. Bu amda vazo imal eden san'at
karlar art1k yaphklan vazolann iizerine 
atletlerin yapt1klan jimnastik harekatm1 
hakketmez oldular. 

Hellenismin ba~langtemda yava~ ya -
Va§ beden harekat terbiyesi gerilmege 
"e yerini daha ziyade entellektiiel inki -
§a fa terketege ba§l adt. Y unan be den 
lerbiyesi harekatJ ta ba~lang1cmdan iti -
baren ttb ile daimi ve s1ki bir mi.inasebet
le idi. Beden harekah talimlerinin sthhat 
Uzerine olan tesirati ilk zaman hekimle· 
rinin nazanndan ka~mami§h. 

Homerin Odyssesinde biiro i~lerinde 
Sah§an bir ti.iccara sihhatinin iyi olma • 
dtgJnJ anlatmak i~;in ~u suretle hitab edi
Yor: «Sen bir atlet gibi goriin mi.iyorsun». 
~1rlarca sonra gene Aristophan jimnas-

Hipporatm Epidemi nammdaki kita -
bmdan anla~tldtgma gore hekim ohmyan 
bu jimnastik muallimlerinin baZJ basta -
lara iyi gelmiyen beden harekatim tatbik 
ettirmekle fena neticelere varcliklanm da 
goriiyoruz 

«Heredikos nobetli olan hastalan da 
<;ok gezdiriyor, ko~turuyor ve terleme ban
yolan tavsiye etmekle pek fena yap1yor. 
Zira ko~mak ve gezinti daima nobetin 
di.ismamdtr.» 

~uras1 muhakkak ki tababet bin;ok 
suiistimallerin oniini.i almalda beraber 
hasta tedavisinde jimnastik en miihim te
davi vasttalarmdan birini te§kil ediyordu. 
Heredikosa gore daiml surette hali sth -
hatte olmak mi.imkiin degildir. Saglam ol
mak ve saglam kalabilmek i~in insan bu
ti.in gi.iniini.i kuvvetle§mege ve binnetice 
sthhatte kalmaga hasretmelidir. Bu mak
sada vas1l olmak ir;in hekimin vazettigi 
kaide ve vas1talar jimnastik ve atletik 
anzmanlar, muhtelif nevide beden hare
ketleri, banyolar ve tegaddinin intizamt. 
Biiti.in bu nizam ve kaideler entetlekti.iel, 
politik, ve edebiyat ile me~gul olup ehli 
servet olanlar ir;in kabili tatbik icli. Lakin 
hayattm kazanmak mecburiyetinde olan 
diger sJmflar ic,:in de kendi hayatlanna 
uygun rejim kaideleri vazedilmi~ olmak
la beraber beden harekat1 hir;bir zaman 
ihmal edilmemi~tir. Diogenin talebesi o
lan filozof Kratesin su sozleri ~ayam dik
kattir. «Karmm, eige~im, dalagtm i~;in da
ima ko§uyorum» Daha evvelleri Sokrat _ta 
dostlarmm istihzalanna ragmen s1hhahm 
kuvvetle§tirmek, i§tihah yemek, iyi uyku 
uyumak ve §ismanlamamak i<;in jimnas
tik danslartni ogrenmi§ti. 

Platn jimnastik ve tababeti viieudii 
hali sthhatte bulunclurmak gayest I<;m 
ugra§an iki karde§ ilim olarak telakki e
diyor. Lakin bu iki karde§ birbirine rakib 

"Cumhuriyet,, in tefrikasu 28 Abtdtn Daver DAV'ER 

- Hattrhyor musunuz, dedi, gec;en -! dm ... Kocamm bana itimad1 oldugu gibi 
lerde, koeamzm bo§ zamanlannda yaz - ben de her zaman kendime hiirmet ettir
d,g, bir kiic;iik hikayeyi bana okumu§tU - megi bilirim. Siiha beni, erkek meclisle -
llllz. 0 hikayede bir gene kadmdan bah- rine ah§hrdJ. EtrafJmclaki erkekler, bana 
Sederken « ... Omuzlan ve kollan c;tplak, arkada§ muamelesi edeeek kadar zeki ol
~~banCJ erkeklerin oniinde tebessi.imlerini, duklan zaman, ben de onlarla oturmak-
1 hfatlanm, eilvelerini israf ediyordu» di- tan, konu§maktan zevk almm. 
~e bir ciimle vard1. i§te, §imdi, o sahrlan - Oyle ama hammefendi, siz hi~ te 
1 kzan kocamz da, sizi IIJ!Iki oyleee, r,;1p- erkekle§mi§ kadmlardan degilsiniz. 
8~ .. 01lluzlanmz ve t;tplak kollanmzla bir Bu sozii. poker masasmdan fula -
l'UT\i sarho§ ve kadma sosarnl§ erkegin a- ytp kalkmt§ olan ve kendisile herke -
~is~nda, yalmz bnahyor. Demek ki zev- sin Don Ki§ot diye alay ettigi Ziraal 
8i:l2:, ktskanc; degil ve demek ki koeamz BankasJ §ubesinin gene miidiiri.i lhsan 
. Sse~iyo~. . Azamet Bey soylemi§ti. 

amha btrdenbire ktzdt: Direktor bey, saygiSiz ve kiistah bir 
tU;- T ahammiil edilmez oldunuz Er - tavnla gelip kanepeye, gene kadmm ya
ba I end Bey. Gene ayni nakaratt tekrara nma c;okti.i: 
bi/ ad,n,z. Bu mevzuun hi~ te ho§a gider - Hammefendi, sizin kadar, tam ma
lia)beyk.ol~adtgmt anlamtyor musunuz? nasile kadm olan bir hamm gormedim, 
ben u I .SIZe daha evvel soylemi§tim lei diye ilave etti. Sizin her ~eyiniz kadmdir. 

ne bu kuklaytm, ne de ahk bir ka- Ayaklanmz, elleriniz, baki§IniZ, sesiniz, 

Ertesi gece sira ortaoyununa gelmek • 
tedir. Bunun miikemme[iyeti ir;in o de -
reee ~;ah§tlmJ§ttr ki muvaffakiyeti lCJSa 
anlatmak ic;in oyun sanki Hamdi merhu
mun ruhunu §adetmek ic;in oynanaeaktu. 
Pi§ikar Astm, Kavuklu Aliden maada 
Istanbul tiyatrolanmn biiti.in komikleri, 
biitiin mukallidleri bu temsile i§tirak ede
ceklerdir. Bunlann ha§mda N a~id, F ah
ri, Kadri, Said. Muazzez, R1fki, Cevdet, 
Necdet, Astm gibi san'atkarlar vardtr. 

Na~id arab halaytk, Fahri de kocaka
n olmak iizere be§ zenne oyuna i§tirak e
decek, eski an'aneye gore, bir di.igiin a -
lay1 tertib edileeek; bunda cia N a~id 
bck~i. F ahri de ba§mahalleli rollerini oy
myacaklardir. Cift zurna, c;ift clavul, c;ift 
nara da oyunlann mukisini temin ede • 
cek, bu geee ic;in haztrlanan koc;ekler de 
raksedeceklerdir. 

Oc;uneii gece T uluata hasreclilmistir. 
Bundan sonraki gecelerden ikisi M~sa· 

hibzadenin «Mum sondii» siine ham, di
ger 12:eeelerin biri Halk Operetine, digeri 
de Sehir Operetine tahsis edilmi~tir. 

olmakta gecikmiyor. Galen bizzat yazl
lannda tababet ve hekimler haklanm 
jimnastik muallimlerine kar§J muhafaza 
elmelidir diyor. Bir~;oklan i~;in beden 
s1hhati ruhi s1hhate baghd1r. Herophilosa 
.gore ilim, san' at ve tefekkiir ancak hali 
s1hh:~tte olanlarcla meyva verir. Diger ta
raftan Galene gore «rub beclenden fazla 
kuvvete maliktir, bedene anz olan Ishrab 
hi~;bir zaman ruhunki kadar ~iddetli cle
gildir.» Hulasatan ]unenolin ~u sozleri 
beden h.an;k.a~J ile dimagi faaliyetin ne 
hdar b1rbmnm miitemmimi oldugunu 
veei1. bir surette bize anlatJyor: 

Mons Sana in Corpore Sa no: Saglam 
dimag saiHam viieudcledir. 

Dr. Mehmed Osman Saka 

yi.iriiyi.i~iini.iz, hatta bir erkek serbestl)gi 
vermek istediginiz konu§U§unuz bile ta -
mamen kadmd1r. Hay1r omriimde sizin 
g~bi insam teshir eden bi; arkada§ gorme
dJm. 

ihsan Azamet Bey, kolunu teklifsizce 
Sanihanm arkasma uzatarak kanapenin 
iis~ kenanna koydu. 

- Hatta hammefendi, dedi, cilveli, 
~;ok cilveli, tehlikeli, ~;ok tehlikeli bir ka
dmsmtz. 

Sonra, gozlerini Sanihanm gozlerinin 
icine dikti. 
. Bu kadar kiistahltk Sanihamn ho§una 

gitmedi. Sert bir cevabla soylediklerini 
agzma ttkayacaktt. Fa kat oteki poker -
ciler de iskemlelerini ~;ekerek yanma o -
turdular; yalmz, Fil, kazand1g1 paralan 
hesab etmekle me§guldii. 

Maden miihendisi Recai Bey de .Oze 
kan§ti: 

- Azamet Beyin hakkt var, dedi, 
gene bir kadmla arkada§hk etmek ~ok 
tehlikeli bir §eydir. Buna ~iiphe yok. Fa
kat, sizin ic;in hi<;bir tehlike mevcud de· 
gildir hammefendi. Siz hepimizden yi.ik
sek, <;ok yi.iksek miinevver bir hamme -
fendisiniz. Y a~adtgmtz kibar muhitlerde 
bi.iyiik ~ahsiyetlerden hiirmet ve tazim 
gormege ah§ml§SID!zdir. Burada, bizim 

miiddet zarfmda bemen kfunilen (Bi.i - Bu ylldiZl ilk defa kc§feden me§hur 
yiikat - Pegase) biireiiniin i~inde sey- amator rasid Peltiycdir ki bununla 
reden ytld1z 3/8/1936 dan itibaren ke§fettigi kuyruklu ylld1zlarm adedi 

be§i bulmaktad1r. (Kavis - Verseau) bi.irci.i mmtakasma 
dahil olarak cenuba dogru gitmckte - Kuyruklu y1ldtz balen Kutub ytldlZI
dir. Ytld1z bir ba§ ve bir sag losunlan nm etrafmda bulundugundan halk~a 
halinde gi:iri.ilmekte, kuyruk k1sm1 go- kolayhkla gorlilmek mi.imkiindiir. Ku
ri.ilememektedir. Helc §U giinlerde ay tub y1lchzmm di.ibbii ekberine mi.itena
parlakhgmm ziyada olmast ytldlZln z1r tarafta W §eklinde cassiopee biircii 
gozle goriilmesine mfmi olmaktadrr. varchr. Bu W nin bir tanesi kapah olup 
YildlZin bt!lundugu cihet ak§amlan sa- miiselles §eklindedir. 
at (21) de scmamn gilne~ dogdugu ci- i~te bu miieseJlcsin kaidesile W nin 
hetinin biraz sagma, yani cenubu isti- birle~tigi nokta vasledilir ve kaide istika 
kametinde ve ufuktan tahminen 45 de- metine dogru 12 misil temdld olunursa 
rece semtiirre'se ba§i.istiine dogru ba- 25 kuru§luk bi.iyiikliigi.inde bir ~,;il be -
ktld1~ zaman parlak bir kiimecik (Ne- yazhgm ortasmda bir parlakhk gorUle
bula) halinde goriilebilir, be§ alb gi.in bilir. :i:~te bu parlakhk yeni ke§fedilen 
sonra daha giizel goriinebilecektir. kuyruklu ytld1zd1r. Y1ld1z di.in gece go
Karilerimize o gi.inlerde de malu - ri.inrnii§tlir. Bu gecc de tekrar goriine -
mat vereeegiz. Yukanki haritada 1 cektir. 
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U~ak Halkevinin tertib ettigi futbol turnuvas1 -

Turnuvada birinciligi kazanan Gencler Birligi takrmr 
U§ak (Hususi) - Halkevi spor ko- da i.istiin sayt farkile galib gelmi§tir. 

mitesinee tertib edilen iki devreli fikisti.ir Son ma~m1 26-936 tarihinde T uran 
mueibince yaptlan kar~tla~malarda Gene- Idman yurdile yapmi§, bu kar§Ila~mada 
ler Birli&i birinei tak1m1 yalmz bir defa en kuvvetli rakibini 0-3 yenmi§ ve kupayi 
berahere kalm1~ ve diger kar~IIa~malann· alm1~tir. 

gibi alelade, hatta ehemmiyetsiz insanla
nn sizin ir;in bir tehlike te§kil edecegini 
zannedeeek kadar gafil degilim. Fa kat 
bir de bizleri, ~u etrafmiZda toplanm1~ 
olan bir;areleri dii§iiniiniiz. Sizin arkada§
hgmtz, Azamet Bey gibi, Katib Bey gi
bi, Mi.ilazim Ereiimend gibi, bendeniz gi
bi zarafetinizin ve hiisni.iniiziin meclubu 
olanlar i~in ne tehlikeli bir §eydir. Siz, 
bizlere istanbulun, .$i§linin kibar ham -
mefendilerine has tesir ve cazibe ile go
riini.iyorsunuz. Bize tebessum ediyor, gii
zel kokunuzla ba§lanmiZI dondi.irerek ya
r.tmiZdan gec;iyor, aram1zda oturmak ve 
bizimle konu&mak tenezziiliinde bulunu
yor, bizlere lutfen il tifat ediyorsunuz. 0 
zaman, biz bedbaht la§ra memurlan, se
nelerdenberi inee ve z.arif Istanbul hanlffi
lanmn iltifatmdan, tevecciihif:lclen, sev
gisinden, hatta hitabmdan mahrum kal -
ffil§ ve imkanlann olc;iisiini.i kaybetmi§ o
lan bizler, ham hulyalara. deliee iimid -
!ere, olmaz emellere kapdtyoruz. Bir giin 
geliyor, siz lakayd, ~1bp gidiyorsunuz ve 
giderken de burada b1raktigmtz zavalh 
gurbetzedelerin ruhuna korkunc bir hie
ran tohumu alhgtmzdan belki §i.iphe bile 
etmiyorsunuz. Mesela ben iki gun sonra, 
bayram bitinee, daha i<;erilercle bulunan 
madenime doneeegim. Dii§iinmiiyor mu-

sun~z ki sizin ipekleriniz, ktrmtzJ iskarpin
leriniz, klVIIcimh e§apmtz, altm sa~lanmz, 
kuyulara inerken benim kafamdan bir 
an bile aynlm1yacak? ... Ah, hammefen
di, sizin gibi giizel ve zarif kadmlarm 
boyle huera yerlere gelmesine musaade 
elmemeli? 

Bu giizel sozler, Sanihanm gururunu 
ok~arni§, onu pohpohlemi~ti. Ba§ml arka
sma atarak kahkaha ile gi.ildii, ensesi, 
kanepenin arkahgmda uzanml§ olan don 
Ki§otun koluna si.iriindii. Gene kadm, ba
§101 geri c;ekmedi, farkma varmamt§ gibi, 
kanepenin arkasma dayamyormu§ gibi 
kendini koyuverdi. 

Carib ve mer;hul ba§donmesi gene ka
dmi alti.ist ediyordu. Biiti.in bu erkekle -
rin kendi~ini, bu giizel di§iyi begendikle -
rini, istediklerini anhyordu. Kendi kendine 
«Bir tancsine bir iltifat etsem, otekiler 
horozlar gib~ dogi.i§eeekler, birbirlerini yi
yeeekler» d1ye dii~i.indi.i. 

Kadmhk hissi, kadmhk gururu, ka -
dmhk zaferi l 

Ba§ dondi.iriieii kadmhk zevkleri! 
Biitiin bu erkek ·bak1~lannm ale§i kar

~ISinda kalmak, biitiin bu erkekler tara
fmdan istenilmek, artik boyle hislere faz
la ehemmiyet verilmedigi i~;in, yalmz hiir
met edilen kadm olmaktan <;1kmak isti -

hte ye§il - beyaz davast buradan, bu 
tasdik i~inden ~1k1yor. Mekteb idareleri· 
nin bastndtgJ vesikalann rengi beyazdu. 
Belediyeler bu kagtdlann alnna bir §erh 
yaz1p tasclilt muam.elesini yapm1yorlar, o 
vesikalarda malanmi§ sorulann aymm 
ihtiva eden ye§il bir kigicl doldurup mii
hiirliiyorlar ve mlisabaka imtihanma gir
mek istiyen genclere veriyorlar. Mekteb 
idareleri ise -istenilen eevablan ihtiva et· 
mesine ragmen- bu ye~il ltagidlan kabul 
etmiyerek tasdik muamelesinin kendi be
yaz renkli kag1dlan iizerinde yiiriimesini 
istiyorlar! .. 

Beyaz ve y~il Ugidlar sanki hirer ti
eari firma veya siyasi mahiyette bayrak 
imi~ gibi her iki daire kendi rengine stk1-
slktya bagh. Biri Calatasaraya, obiiri.i 
F enerbah~eye mal olmu~ iki kuliibcii gibi 
bu miiesseseler de yalntz kendi kagtdla
nnm rengine sevgi ve sayg1 gosteriyor. 
N e mekteb idareleri fedakarhk edip be
lediyelerin ye§il kag1dm1 kabul ediyor, 
ne belediyeler mekteblerin ye§il kagtdma 
imza koymaga yana§Iyor. 

Bu manastz inaddan zarar goren, 6Za 
duyan zavalh mekteblilerdir. Onlann 
ellerindeki ye§il ve beyaz kagidlan ora
dan oraya dola§hnrken doktiikleri ter, 
hakikatte gene ruhlardan s1zan gozya~la
ridH. Aeaba Istanbul Valiligile Kultiir 
Bakanhgt insafa gelip bu ya~lan ·ve hele 
bu zihniyetleri- kurutmazlar rru dersi· 

. l mz ..• 
M. TURHAN TAN 

Ankara T1b Fakiiltesi 
in§aatma ba§laruyor 

Ankara 4 (Telefonla) - Ankarada 
yaptlacak Ttb Fakilltesi binasma aid e
sas projeler ikmal edildi. Bina, Ankara 
lisesi civanndaki geni§ sahada in~a e -
dilecektir. Bu sene ba§lanacak olan in
saat 19,37 de bitecektir. 

yordu, erkegin einsi eazibeden mahrurn 
bir arkada§t mevkiine dii~mek ve eflatu· 
ni bir a§km ortag1 olmak gibi §erefsiz bir 
zafer kazanmak de gil; fakat bir ak§arn
etk, bir saatt;ik olsun, co§kun erkeklerin 
erkegi elinde tutmagi bilen tecriibeli zevk 
kadmlanna, i§vebaz ve hayvani a§iftelere 
kar§I ettikleri iltifatlann aynini gormek 
istiyordu. 

,Simdi, ba§ka erkekler de gelmi~. Sa
nihanm etraf1m sarml§lar, onu seyredi • 
yorlarcli. Gene kadmm gozleri karanhk 
ve esrarh bir t§Ikla yamyor, yanaklan lu
zartyor, eanlantyor, muammah ve ate§li 
benligi, bu hummah erkek bakt~lanna 
giizelligini seyrettirmekten anla~tlmaz Ye 
anlalllmaz bir zevk duyuyordu. Onlann 
i.izerindeki goz kama~tJnci kudretini his
sediyor ve Erciimende dogru donerek ve 
ona bakarak kencli kendine soruyordu: 

<<Acaba beni, giizel buluyor mu, §im

di?» 
F akat, bakt~lanntn sert kar§tla§ma~ln

dan bir kivtlc!m fl§kndt ve o zaman de
mindenberi hissettigi tath ba§donmesi, 
kadmhk gururunun sarho§lugu biraz. 
ger;ti. 

£Arkasz var] 



Olimpiyatlar 

11 inci Olimpiyadlarin 
ac;Ih§ • meras1m1 • 

-------------------
50 millet sporcular1nm ge~id resmi ~ok parlak 

oldu. SporcularimiZ hararetle alki~Iandi 

Berlin I agustos (Sureti mahsusada 
Olimpiyadlan takibe giden arkada§lmlZ· 
dan) -- 11 inci Olimpiyad, §imdiye ka
dar misli goriilmemi§ tezahiirat io;inde bu
gi.in ac;tldt. Diinyamn dort ko§esinden ge· 
len elli milletin en gi.izide gencleri, hic;bir 
Olimpiyada nasib olm1yan bir azamet 
ic;inde, temsil ettikleri milletlerin bayrag1· 
Dl 120 bin ki§inin oniinden §erefle gec;ir
diler. 

11 inci Olimpiyadm azamet ve ha§
metini kelime ve ciimlelerle anlatmak ka· 
bil degildir. E._unu anhyabilmek tc;JD 
mutlaka burada bulunmak ve bunu gor
mek laz~rodi. 

Biitiin Berlin sabahm saat sekizinden 
itibaren adeta seferber olmu§tu. T emmu
zun yirmisinde Y unanistandan kalkan 0-
limpiyad me§alesi iir; bin atletin elinde 
hududdan hududa gec;erek bu sabah Ber· 
line gelmi§ti. Mukaddes me§ale burada 
biiyiik tezahiiratla kar§tlandi. 

Kii§ad resmi saat 16 da yaptlacakh. 
F akat saat 12 den itibaren bir insan seli 
bUyUk stada akm ediyordu. Stadda gaze
teciler ir;in numarah yerler aynlm!§h. 
Halk stada girerken Hindenburg jeplini 
de stad iizerinde yava§ yava§ turlar ya
pJyordu. 

Iloilo I/o 

Sta.dm 1c;me girdigim vakit, ~§!Taka!· 
d1m. Yiiz binden fazla insan alan ve ra
hat~a oturulabilen bu muazzam stadm 
her tara£1 seyircilerle dolmu§tU. Stadm 
dort tarafmda elli milletin bayragl, bun
Iann arastnda da milletlerin Olimpiyad 
hayraklan dalgalamyordu. Sevgili bayra
girnJZ tam benim kar§!mda nazh nazh 
dalgalamyor. Saha, yemye§il ~imen ... 

Kenarlar hrmlZl topraktan yaptlmJ§ 
pist. Y e§il ~<imenle klrmJZl pis tin yekdige
rile olan imtizac1 buraya ayn bir husu
siyet veriyor. Her tarafta radyo tertibatl 
yapum1~. Bizim oturdugumuz mahallin 
kar§tsma gelen kts~roda 120 ki§ilik bir 
bando var. Bandonun arkasmda da 300 
ki§ilik koro heyeti . bulunuyor. Koro heye· 
ti bembeyaz elbiseler giymi~. 

Saat tam on alt!da, Alman devlet reisi 
Her Hitler, refakatinde devlet ricali, 
Beynelmilel Olimpiyad komitesi reisi ve 
azalan oldugu halde stada girdi. Mi.ithi§ 
bir alk1§ koptu. Bando Alman mar§IDI 
c;ahyor, stadyomdakiler de hep bir ag1z· 
dan Alman mar§ml soyliiyorlar. Alman 
mar~tru 'Nazi mar§! takib etti. Gene ayni 
~ekilde biitiin Almanlar mizikaya uyarak 
bunu da soylediler. Her Hitler, stada gi
rerken devlet reisine aid bayrakla Olim
piyad bayrag1 ~eref diregine ~ekildi. 
Stadyom, Alman devlet reisine yap1lan 
muazzam tezahiirattan adeta inliyor. 

Alman devlet reisi, oturduktan biraz 
sonra, radyo, mec;hul i:iliiler ic;in bir daki
ka si.ikut edilecegini bildirdi. Stadt doldu
ran 100 bin den fazla ins an bir anda aya
ga kalktJ. Sanki stadda tek bir insan yok· 
mu~ gibi bir sessizlik hiikiim siiriiyor. Bli· 
tiin bayraklar yanya kadar indirildi. 
Mer;hul oliilerin hallras1 bu suretle taziz 
edildi. 

Bunu mi.iteak1b gec;id resmi ba§ladJ. 
Ba~ta Yunanistan geliyor. Olimpiyadla • 
nn banisi olan bu kom§U memlekete, te
berriiken en ha§ta yer veriliyor. Yunan 
bayraK!m ta§Jyan atlet Her Hitlerin o
niinden gec;erken bayragl yere kadar in
direrek Alman devlet reisini selamhyor. 
Yunan atletlerinin i:iniinde bir Efzon var. 
Y unanhlar beyaz pantolon, laciverd ce
ket giymi§ler. Halk, kom~u memleketin 
sporculanm alb§hyor. Bundan sonra mil
letler hurufu heca suasile gec;ecegi l!;In 
ba§ta Aegypten bulunuyor. MlSirhlar, 
ba§lannda klrroizl fesleri, beyaz pantolon, 
laciverd ceketle ge~iyorlar. V e ba§ c;evir· 
mek suretile selam veriyorlar. Bunlan 
Efganistan tabb etti. Bunlar Hitler usu· 
Iii selam verdi. Efganistandan sonra ma
sile, Arjantin, Avusturalya, Belr;ika, Bo
livya, Brezilya, Bulgaristan geliyor. Bo
)ivyadan iic; sporcu var. Bulgarlar Alman 
usulii ayak atmak istediler, aroma, becere
mediler. Sonra ~iii, <;in, Kolombiya, 
Koskarika geliyor. Kolombiya yedi, Kos· 
karika da bir tek sporcile bayragm1 temsil 
ediyor. Danimarka, Estonya, Finlandiya· 
dan sonra pek kalabahk bir sporcu ile 
Olimpiyada i§tirak eden F ransJZlar geli
yorlar. F ranst;z sporcular1 uzaktan gorii· 
niirken stadda miithi~ bir alki§ koptu. Al
manlar, Franstz sporculanna, hic;bir mil
Jete yapmad1klan tezahiiral! yaptyorlar. 
Frans1z sporculan Hitler usulii selam ve
rerek Alman devlet reisinin oniinden ge
~erken stad inliyordu. Alman! ann Fran· 

IZ l:l'encJi~ine snor sahastnda lZOSterdi\>le• 

ri bu candan alaka ve samimiyet goriile
cek bir manzarayd1. 

F rans1zlan !ngilizler takib etti. AI -
manlar, her nedense 1ngilizlere ayni ala
kayl gostermediler. Sonra bir tek sporcile 
temsil edilen Hayti Adahlar geldi. 0 da 
yalmz memleketinin bayragm1 ta§tyordu. 
Holandadan sonra, milli kiyafetlerile 
Hindliler gec;ti. Onlar da ba§larma san
ga benzer bezler sarmi§IardJ. 1zlanda ve 
sonra halyanlar gee; tiler. ! talyan sporcu -
lannm oniinde siyah elbiseli fa§ist gencle
ri bulunuyordu. Arkada zabitler ve spor
cular ieliyordu. Bundan sonra SITa ile 
J aponya, Y ugoslavya, Kanada, Litvan
ya, Liiksemburg, Malta, Meksika, Mo
nako, Yeni Zelanda. Norvect. Avustur
ya, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, 
1sver;, !svic;re, Cenubi Afrika ve Cekos· 
lovakya gec;tiler. Bunlardan c;ogu Hitler 
usulile selam veriyorlardt. Kanadahlar 
kirmlZI beyaz formalar giymi§lerdi. 

<.;ekoslovakyayJ bizim sporcular takib 
etti. ~anh bayragmuzt en onde giire~c;i 
N uri ta~Jyordu. N urinin arkasmdan ida
reciler, sonra kadm sporculanmtz, zabit • 
lerimiz, futbolculanmJz, giire§, basketbol. 
eskrim, bisiklet tak~rolanmlz geliyordu. 
TUrk bayrag1 ve Turk sporculan Alman 
devlet reisinin oniinden askerce selam ve
rerek geo;tiler. <;;ok muntazam yiiriiyor -
lard1. Halk, bayragimlZl ve sporculanmJ
Zl ~iddetle alk1~hyordu. Sporcular~rotz da 
hakikaten alk1~l~nmaga lay1k bir intizam· 
Ia yiiriiyorlard1. 

Tiirkiyeden sonra Macaristan, Uru -
guay, Amerika gec;tiler. Macar ekipinde 
bilhassa o;ok zabit ve sporcu vardt. En 
sonra Almanya geo;ti. Alman sporcular1 
ba§tanba§a bembeyaz elbiseler giymi~ler
di. Almanlar gec;erken bando Alman 
mar~m1 c;almaga ba§ladt ve bi.itUn stad • 
yomdaki Almanlar mar§J beraber soyle
diler. Alk1~tan her taraf inliyordu. 
G~id resmi tam saat be§te bitti. Bun

dan sonra Oliropiyad organizasyon komi
tesi reisi bir nutuk soyledi. Alman dev
let reisi ve diinya sporculanm selamlad1. 
Bundan sonra Her Hitler 11 inci Olim
piyad! bir nutukla ac;h. Olimpiyad ac;1 -
Iuken bir taraftan toplar allhyor, diger 
taraftan Olimpiyad bayraklan direklere 
«ekiliyor ve giivercinler serbest b1rak1h • 
yordu. 

Bunu miiteak1b 300 ki§ilik koro heyeti 
hep bir agJZdan Olimpiyad mar§IDI soyle· 
di. 

Saat tam be§i yirmi gec;e Yunanistanda 
yanan me~ale, stadm §ark tarafmdaki ka
piSindan girdi ve muhtelif milletlere men
sub atletlerin ellerinde dola~arak son 
merhalesine gelmi~ oldu. 

Mukaddes me~ale de yand1ktan sonra 
eski Maraton §ampiyonu Yunanh atlet 
Spiridon Alman devlet reisine takdim e -
dildi ve bunu, bir Alman sporcusunun 
yemin etmesi merasimi takib etti. Olim • 
piyad yemini yap1hrken biitiin milletlerin 
bayraklan klirsuniin etrafmda toplanmt§· 
h. Bu yigit sporcu, sporu hic;bir menfaal 
mukabili olmadan sadece kendisi ve mem· 
leketi ic;in yapacagma yemin ederken 1 00 
bin ki§i de ayni hisle kendini takib ediyor 
ve koca stadyom alk1§lar ic;inde r;alkaru -
yordu. 

Y emin merasiminden sonra sahada top
lanan sporcular gene hurufu heca masile 
hirer hirer stad1n biiyiik kaptsmdan ~Ika
rak aynldtlar. 

11 inci Olimpiyad merasiminin azame
tini bu sahrlar kafi derecede ifade ede
mez. Almanlar dort senedenberi hazula
dJklan bu i~te hakikaten muvaffak olmu§
lardlr. 

Berlin, 11 inci Olimpiyadlar §erefine 
bu gece bayram yaptyor. Her ta • 
raf donanm1~, tezyin edilmi§tir. 

16 agustosta gene bu sahada kapam§ 
merasimi yapdacak. 0 gi.in, miisabaka -
larda derece alan milletlerin bayraklan, 
stadm §eref digerine c;ekilecek ve birinci 
gelen milletlerin mar§Inl 1 00 bin ki§i 
dinliyecektir. Biz, acaba bu saadetin lez
zetini tadabilecek miyiz? 

AHMED IHSAN 

Utak atadyomu aariletiyor 
U§ak 4 (A.A.) - U~ak stadyomu

nun eksiklerinin tamamlanmasma ba~lan
ml~tlr. Y akmda ko§u pisti, futbol sahast 
ve diger tesisat yap1lacaktu. Bu i~leri 
takib etmek iizere be§ ki§ilik bir heyet 
avnltmsbr. 

CUMHURIYET 

79 kiloda serbest giire~ler 

Mersinli Ah111ed kuvvet
li rakibi ltalyar1I yendi 

lB~ tara/1 l fnCI sahttedel 

Bu sabahki giirqlere bizden Ki.i«i.ik 
Ahmed, Sad1k, Ankarah Hi.iseyin, Mcr
sinli Ahmedle Bi.iyi.ik Mustafa girdiler 

1ngilizle kar§Ila~an Kii~i.ik Ahmed i
kinci galibiyetini tu§la kazanmi§ oldu. 
Bu, giire§lerimizin kazand1g1 ilk tu~ 
tur. 

Ahmed bu galibiyetini tu~la kazan • 
mam1~ olsayd1 tasfiyeye ugnyacaktJ. 
Ci.inki.i malum oldugu i.izere tu§la mali; -
lubiyet 3, say1 hesabile maglubiyet 2, 
say1 hesabile galibiyet te 1 fena puvan 
kazandirmaktadJr. 5 fena puvan alan 
giire§c;i tasfiyeye ugramaktadu. Ahme • 
din ise bundan evvel bir tu§la maglubi • 
yetile bir de say1 hesabile galibiyeti, yani 
4 fena puvam vard1. 

Tiirk ekibinin ikinci giire§ini Sad1k 
yapt1. Kendisi bundan evve] yaptlgJ iki 
mi.isabakamn birinde tu§la maglub ol -
mu~. digerinde de say1 hesabile galib gel· 
mi§ti. Y ani 4 fen a puvam vard1. 

Finlandiyah ile giire§en Sad1k bunda 
da tu§la mag]ub olarak 3 fena puvan 
daha ald1 ve 7 fena puvanla tasfiyeye 
ugrad1. 

Dc;iincii giire§imizi Ankarah Hi.iseyin 
YaptJ. Hi.iseyinin bundan evvel yalmz 

say1 hesabile maglubiyeti yani 2 fena pu
vam vard1. lngilizlerle yap1lan bu gii -
re§ Hi.iseynin say1 hesabile hi.ikmen ga
libiyetile neticelendi ve fena puvan sa • 
YISI i.ic;e c;IkmJ§ o!du. 

Dordi.inci.i gi.ire§i Mersinli Ahmedle 
bu s1kletin §ampiyon namzedlerindcn 1s
vec;li yapb. Mersinli bu hasmm1 da say1 
hesabile yenmege muvaffak oldu ve fe
na puvaru ancak ikiyi buldu. 

S1kletinde en kuvvetli ~ampiyon nam· 
zedlerinden Bi.iyi.ik Mustafanm yaptJgJ 
gi.ire§ bi.iyi.ik bir talihsizlik eserile aley • 
himize neticelendi. · 

ugray1p, ortada yalmz Mersinli Ahmed 
kalmJ§ oldu. 

Atletizm miisakabalar1 
Berlin (Sureti mahsusada Olimpiyad· 

lara gonderdigimiz arkada§tmtzdan, tele· 
fonla) - Olimpiyad atletizm miisabaka
lanna bugi.in de devam edildi. Sabahleyin 
yaptlan miisabakalarda 80 bin, ogleden 
sonra yapllanlarda ise 11 0 bin sey•rc1 
bard1. Ogleden evvel biraz yagmur yag
ml§sa da ogleden sonra hava adamakJlh 

200 metro se~meler 
Ogleden evvel sekiz seri iizerine yapl

lan 200 metro si.irat ko§usunun domifina
line iki Amerikah, iki Holandah ve iki 
Kanadah kald1lar. 

Bunlann ic;inde Amerikah zenci Ovens 
21 1/10 luk bir derece elde ederek uk -
da~1 T olana aid 21 2/ 1 0 luk Olimpiyad 
rokorunu klriDI§IIT. Hava biraz riizgarh 
oldugu ic;in bu rokorun saylhp sayllm• -
yacag1 malum degildir. Bu yan~1n final
Jeri yarm (buglin) yap!lacakllr. 

Kadrnlar arasrnda disk alma 
Kadmlar arasmdaki disk atma miisa -

bakasmda Alman Maurmayer ile bir 
Lehli k1z c;ok c;:eki§tiler. Sonunda Alman 
47,63 metro ve yeni Olimpiyad rokorile 
birinci, Lehli ikinci oldular. 

Kadrnlar arasrnda 100 metro 
Kadmlar arasmdaki I 00 metro yar§· 

Ia Amerikah Helen Stiveus 11 5/10 ile 
birinci, Alman Dalanger 11. 7/10 ile 
ikinci, Lehli Vol~ iir;iinci.i oldular. 

400 metro manialr siir' at 
400 metro maniah yan§m finali c;ok 

heyecanh oldu. Bu yan~larm eliminas
yonlarndan birinde Y unanh Mantikasm 
Amerikah bir ko§ucuyu gec;erek iic;i.incii 
gelmesi kom§u milletimizin atletizmde 
yiikselme derecesini gosterir bir keyfiyet-
tir. 

Bu yan~ta Amerikah Harding 52. 
4/ 10 luk bir derece ile birinci, Kanadah 
T orin ikinci, Filipinli V ayt iic;iinci.i oldu
lar. 

800 metro 
Arjantin, Avustralya, Kanada, ln

giltere, 1talya ve Amerikadan birer at -
letin i~tirak ettigi bu yarl§t Amerikah 
Ceni Vudrof birincilikle, !talyan Lanzi 
ikincilikle, Kanadah Edvards i.ic;i.inciiliik· 

Mustafa !svic;reli ile yapl!gJ bu mii -
sabakada hasmma; oyun tatbik edip 
tu§la galib gelmek i.izere iken c;ok bic;im
siz bir §ekilde dii§ti.i. Bu bic;imsiz di.i§i.i~ 
masmda belini inciten bu k1ymetli gi.i • 
re§c;imiz kisa bir zaman siiren bir bay • 
gmhk gec;irdi. Mustafa belinden mi.ite • 
madiyen agn duydugundan bUtUn Ti.irk
lerin teessiirleri ic;inde hastaneye kald1 • 
nld1. Mustafay1 muayene eden doktor -
lar kendisinin bir sinir buhram gec;irmek
~e .oldugunu ve bundan sonraki giire§lere 
l§hrak edebilecegini bildirdiler. Musta • U:r.un atlama 
fanm bu magliibiyeti, lie; fena puvan a!- Uzun atlama mi.isabakast, 100 metro 

le bitirdiler. 

masma sebeb oldu ve boylece fena pu • birincisi Amerikah zenci Ovens tarafm -
vanlan dordi.i buldu. dan 8.06 metro ve yeni bir Olimpiyad ro-

Ogleden sonra yap1lan miisabakalar • kor tesisile kazamld1. AlmanLong 8,87 
da bizden ilk giire~i <;oban Mehmed ile ikinci, }apon Tayina 7,74 le iic;iincli 
Y~Ph. v~ maatteessiif bu gi.ire§ te maglu- oldular. 
biY~.tumzle neticelendi. Sabahleyin yap1lan 200 metro si.irat 

Uc;:iincti dakikada Alman hasmma bir sec;melerile uzun atlama se«melerine i~ • 
oyun tatbik edeyim derken alta dii§en tirak eden Ovens yorgunluktan azkalsm 
Coban ba§ka bir oyunla ayaga kalkayJm uzun atlamada matlub dereceyi tuttura
derken tu~la maglub oldu. Boylece, Co- mJVarak tasfiyeye u~ruyordu. 
ban Mehmedin fena puvan say1s1 da Bugiin yaprlacak miisabakalar 
dorde c;tkmt§ oldu. Buglin atletizm, pentaton, eskrim, 

Cobamn, Olimpiyad oyunlarmda bu hokey, gUile kaidirma, futbol, polo, ve 
talihsizlik ikinci defa ba~ma gelmekte - yelken mi.isabakalarma devamedilecek -
dir. 1924 Olimpiyadlannda da kar«mna · 

k h I ~ hr. 
.-;1 an as1m anndan birini adamak1lh e-

Y elken yari~IarJ zerken bir salto tatbik etmek istemi~ ve 
gene tu§la maglub olmu§tu. 

Y a~arla Finlandiyahnm giire§i aley • 
himize neticelenince o da tasfiyeye ug ~ 
rad1. 

Bu gi.ire~ten sonra sikletlerinin en kuv
vetli iki gi.ire§c;isi bulunan Mersinli Ah • 
medle italyan giire§c;i kar§tla&hlar. Bu 
giire~te de Mersinli Ahmed kuvvetli ra
kibini tu~la yenemediyse de oyunun so
nuna kadar onu adeta ezdi, suyunu c;• -
kard1 ve say1 hesabile hi.ikmen galib gel
di. 

Mersinli Ahmedin fena puvan sayiSl 
bu suretle iic;e c;•ktJysa da hasmmm fena 
puvan say1sm1 be§e c;1kararak tasfiyeye 
ugratt1. 

Bundan sonra Ankarah Hi.iseyinle Co
ban Mehmed s•kletlerinin az tehlikeli ve 
en iyi gi.ire§c;ilerile kar§IIa§hlar. Hi.iseyin 
Amerikahya, <;oban Mehmed de Es -
tonyahya say1 hesabile maglub oldular 
ve fena puvan haddini tecaviiz ederek 
tasfiyeye ugradtlar. 

Bu gi.ire~lerden sonra Mersinli Ahmed 
tekrar bir gi.ire§ yapt1 ve !svic;reli olan 
yeni rakibini de say1 hesabile yendi. 

Bu gi.ire~ten sonra Mersinlinin, sik -
letinde, ya ikinci veya iic;iincn olacag1 he
men hemen tebeyyiin etmi§ gibidir. Yal
mz Mersinli ile giire§i kalan F rans1zm 
bir tek fena puvam ve gene yalmz Mer -
sinli ile mac;t kalan Amerikahntn tic; fena 
puvam vardtr. Bu vaziyette ikincilikle ii
c;iinctillik Mersinli ile Amerikah arasmda 
yapla§tlacak demektir. 

Bu arada Kiic;iik Ahmedle Macar 
giire§tiler. Kiic;iik Ahmed de tu§la mag
lub oldu ve fena puvan1 yediyi bularak 
tasfiyeye ugrad1. 

Bu suretle serbest giire§lere giren Ti.irk 
ekipinin giire§c;ileri hirer hirer tasfiyeye 

Berlin 4 (Sureti mahsusada Olimpi -
yadlara gonderdigimiz arkada§liDizdan, 
telefonla) - Olimpiyad oyunlanmn de
niz ktsml mi.isabakalan buglin Kielde ba§
ladt. Futmamn §iddetinden deniz hayli 
kabank oldugundan kiis;lik teknelerin 
mi.isabakalan tehir edilmi§tir. 

Kiel 4 (A.A.) - Olimpiyad kay1k 
yan~lanntn ba~lamasJ miinasebetile ev -
velki gece Kiel !imam fevkalade donan
rnJ§h· Berlinden gelmi§ olan Olimpiyad 
me§alesi, Hanse admdaki eski bir gemi
nin «anakhgmda yamyordu. Ondine ve 
Naide vapurlarnm direklerine 26 mille -
tin miirettebatJ, Alman amirallerinin ve 
birc;:ok ata~enavallerinin huzurile Olimpi
yad bayrag1 c;ekilmi§tir. 

Neptune ismindeki lngiliz kruvazorii, 
Kiel limanmda demirlemi§tir. Bu kruva • 
zor, Scapa Flowda batm1~ olan Hinden· 
burg ismindeki Alman z1rhhsmm ~anmt 
getirmi~ olup Alman donanmasma iade 
edecektir. 

Bir italyan kruvazoriiniin gelmesi bek· 
lenilmektedir. 

Futbol miisabakalart 
Berlin 4 (Sureti mahsusada Olimpi -

yadlara gonderdigimiz arkada§ImJzda'l, 
telefonla) - Buglin yap1lan iki futbol 
miisabakasmdan biri bir siirprizle netice • 
lendi. Kur'alann tertibinde zaytflar tor
basma konulan J aponlar kuvvetli hastm
lan isvec;lileri 3-2 yenmege muvaffak ol-
dular. 

Bu mac;m birinci devresi 2..0 Japon -
!ann aleyhine neticelenmi§ti. 

ikinci mac; Almanya ile Li.iksemburg 
taktmlan arasmda oynand1 ve tabii bir 
§ekilde yani 9-0 Almanyamn galebesile 
neticelendi. 
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Milli tak1m yenilmege 
mahkiim idi; c;iinkii 

Ciddi ve esash bir ~ekilde ~ah~brdmamif: 
tak1m1n hatlar1 ve ferdleri aras1nda anla,. 

rna ve beraberlik teessiis etmemi~ti 

Mil!i futbol takimimlz, Berlin Olim • 
piyadmda mukarrer olan abbete ugra • 
d1. K1sa dii§iinceli ebedi nikbinler, Nor -
vee; taktmtm asia gormedikleri ve agtzdan 
agza dola§an malumata miisteniden agJr 
oynadtgmt i§ittikleri zaman, esaSSlz bir 
limide, tath bir hayale kapJimi§lard!. Seri 
oyunumuzla ag1r Norvec;lileri yenenz; 
diyorlard1. Bu nikbinlerin en ba§mda 
futbolcular geliyorlardJ. Onlann bu nik
binligini pek tenkide hakktmJZ yoktur. 
Ci.inkti nasi! olsa yenilecegiz diye iimid
siz ve manen maglii.b bir halde sah:1ya 
c;Ikmalan daha fena olurdu. Y almz, Be
simin soyledigine gore, bu nikbinlik had
dini a ml§ ve nastl olsa yeneriz; ~eklini 
alm1~ olacak ki son giinlerde c;ah~may1 
blrakmi§lar, yemi§ler, gezmi§ler, bisikle -
te binmi§ler, istanbuldaki fonnlanm bile 
kaybetmi§ler, iki tur ko§am1yacak hale 
gelmi§ler. 

Bizim taktmtmlZin bile ne §ekilde c;•
kacagJ malum olmadtgJ halde, hie; bilme
dikleri ve gonnedikleri N orvec;lileri ye -
necegimizi sanan kisa di.isiinceliler ve e
bedi nikbinler mi.istesna, ~kh ba§mda o
lanlar, gitmeden evvel kendi sahasmda 
Yugoslavlara kar~1 c;orba gibi bir oyun 
oymyan ahenksiz bir taktmm galib ge -
lecegi hakkmda hic;bir iimid beslemiyor
lardJ. Onun ic;indir, ki futbol takimiroiZ 
mukadder olan ak1bete ugrad1, diyoruz. 

T akimm fena te§kil edildigi iddiasma 
gelince, bu maglubiyette, tecrlibeli Av -
ninin yerine tecrlibesiz Cihadm oynahl • 
mas1, maglubiyet iizerinde miiessir ol -
IDU§tur. Kaleci miistesna olmak iizere ta
ktmm ~ekli orada mevcud anama gore 
yaptlabilecek en kuvvetli §ekillerden bi
ridir. T ak1m haricn.de kalan oyuncula
nn hi~biri, mesela Bekir veya Nihad a -
yannda bir «as>> degildir ki takimda bu
lunup bulunmamalan oyun iizerinde 
kat'iyetle mliessir olacag1 iddia edilebil
sm. 

Merkez muavin fzmirli Hakk1, ~ok a
giT ve geri oyunile Lutfiden iyi degil, bila 
kis fena bir santrhafh. Muhacimlerden 
taklma girmiyen $ere£, F uad ve Ciindiiz 
Kthcm da, mar;m seyrini degi§tirebilecek 
kudrette yi.iksek futbolcular olmadtklan
m hep gordUk. Binaenaleyh onlar oy -
nasalard1 N orvec;lileri yenerdik diye id
dia edilemez. Y almz bir nokta var. E -
ger merkez muhacim oynattlan Be~ikta§· 
h Hakb, idmans1zsa onun bu halini bile 
bile sadece sohretine baklp tahma koy
dularsa bu, bir hatad1r. Y oksa, o da 
formunda ise, santrfor mevkiinde ~eref, 
F uad ve Gi.indiiz K1hca tercih edilmis 
olmas1, maglubiyeti mucib olacak b;~ 
kusur te§kil etmez. Simdi bizim en iyi 
merkez muhacimimiz muhakkak ki Ve
habdt. 0 da renginden dolay1 gotiiriil -
medi. Kendi taktmmda merkez muhacim 
oymyan yegane futbolcu olan Gi.indi.iz 
K1hc ise kampa gee; almd1. Y ani giin -
lerce merkez muhacim aramak bile akla 
gelmedi. Solic;te Rebii ile $eref arasm
da da bliyi.ik bir fark yoktur. Bizce astl 
hata, tak1mm te~kilinden ziyade 1-0 va
ziyette biten birinci devreden sonra, ta
ktmda yap1lan mi.itemadi degisiklikler -
dir. 1-0 fena bir vaziyet olmadJgJ halde, 
tak1mda ikinci devrede panik halinde de
gi~iklikler yap1lmasJ, maglubiyetin mii -
him amillerinden biri olmustur . . 

Agu oynuyorlar, diye bilir bilmez 
propaganda. yap~lan N orvec;lilerin seri 
oyunu da btzlmkiieri §a§trtmt§ olsa gerek
tir. Esasen «ag1r oynamak», <<seri oyna
mak» ta aynca tetkike deger bir mesele
dir. !~, .alabildigine yi.iz metro yan§I ya
par g1b1 ko§makta ve bazan topu bile 
ger;mekte degil, topu siiratle has1m kale
sine indirmektedir. T opu llizumundan 
fazla ayagmda tutan, fakat kendileri c;ok 
h1zh ko§an futbolculardan ziyade, topu 
hict ayagmda tutmadan ilerideki arkada
§IDa gec;iren, topun adamdan daha ~a • 
buk gittigini bilen §ahsan binnisbe ag1r o
yunculann oyunu, muhakkak, daha se -
ridir. 

Kad1n eskrimcimiz Suadm 
bir muvaffakiyeti 

Berlin 4 (Sureti mahsusada Olimpi • 
yadlara gonderdigimiz arkada§1m1zdan 
telefonla) - Kadm eskrimorUmiiz Ba
yan Suad F etgeri, puluna tesadiif eden 
Kanadallya yenilip, Cekoslovakyahyl 
yenerek bir derece sonraki pula kalm1~ -
tJr. 

Basketbol taktmrmr:r. ~ok :r.ayrf 
Berlin (Sureti mahsusada Olimpiyad · 

lara gonderdigimiz arkada~ImJZdan, tele. 
fonla) - Olimpiyad koyiinde antren -
manlarma devam eden basketbolculan · 
m1z dun Almanlarla yapttklan bir ekzer

siz mar;mda 24-18 maglub oldular. 

Bizim taklmimizm magliibiyeti, fut • 
bolumuzun maglubiyetidir. Bu futbol 
kac; yJ!dJr, tedenni ve tereddi etmekte • 
dir. Cok yi.iksek tak1mlarla temas etme• 
digi ir;in. Ti.irk futbolcusu iyi futbol oy~ 
namag1 ogrenmemektedir. Milli tak1m a .. 
zas1 olarak Berline gidenler ic;inde daha 
top kesmesini bilmiyenler, aldigl pas1, an~ 
cak on metro geride durdurabilen muha• 
cimler vardn. 

Para kazanmak ic;:in ucuzca getirilen 
ve gazetelerle ~i~irilen koti.i ecnebi tak1m~ 
Ianna kar§l burada kazamlan muvaffa• 
kiyetler, futbolcularunm §Imartmaktan ve 
kendilerini haks1z yere harika zannettir• 
mekten ba§ka §eye yaramamaktadu. 

Takimimizm maglub olmasmdaki bir 
amil de, son gune kadar tecrUbelerle va• 
kit gec;irilerek miitecanis ve taklm halin• 
de beraber oymyan bir taktm te§kil e • 
dilememi~ olmasJdJr. Bunda daha ilk 
sec;melerden itibaren irtikab edilen ve 
devam edegelen hatalann da tesiri ol • 
mu§tur. Milli tak1mm en zay1f tara£1, bu 
ahenksizlik ve beraberlikten mahrumiyet• 
ti. Senelerce degil, aylarca degil, hafta• 
larca degil, yanyana bir, nihayet iki mac;: 
yapmi~IardJ. 

F utbolculanmmn k1ymetleri erbabi 
i<;in, az c;ok malum olduguna gore, bece• 
riksiz unsurlann beceriksizliklerini aleme 
isbat etmekten ba§ka bir §eye yaram1yan 
mahud ser;meleri, daha bidayette bir tara· 
fa btraktp iki tak1m te§kil etmek ve bun~ 
lan kah kar~thkh, kah ta ecnebi tak1m~ 
larile c;arpl§llrmak suretile c;ah§hrmak 
lazimd1. 

Eger, bizim bildigimiz sebeblerle o 
gUri.iltUli.i mmtaka ve §ehir sec;melerini 
mutlaka yapmak laz1m idiyse, bunu c;ok 
evvelden yapmah idi. Y umurta kap1ya. 
gelince yap1lan se~meler, bize ya .. 
mah bohc;a kabilinden hatlan ve 
unsurlan birbirini tutmaz zavalh bir 
tabm hediye etti. istanbuldaki son 
iki mac; taktmJmizm kat'iyyen be • 
raberlikten mahrum oldugunu ve kim• 
senin yanmda, oniinde ve arkasmdaki 
arkada§mm ne yapacagm1 bilmedigini a· 
<;1kr;a gostermi§ti Halbuki futbol, on bir 
ki~i ile oynand1gma gore, adile sanile be• 
raberlik oyunudur. Aksi gibi bizim r;o • · 
cuklarda da kendini gostermek ve ferdi 
oynamak illeti vard1r. Mlitecanis ve be· 
raberlige sahib bir tabm olmaymca, bu 
kusurumuz bi.isbiitiin artar. 

Eger, milll tabm, i.ic; ay metodik bir 
§ekilde ~ah§mi§ ve hatlar, oyuncular bir· 
birile anla§mi~ olsaydt, o zaman bir mu• 
vaffakiyet bekliyebilirdik. 

Buradan giden §eklile futbol taktml • 
m1z ic;in maglubiyet mukadderdi. Mukad· 
der olan abbete ugradtk. 1928 Olimpi· 
yadmda M1S1rhlarm kar§ISinda 7 • 1 gibi 
ag1r bir hezimete ugramadJgtmlza §i.ikre• 
delim ve bundan sonra ciddi ve esash 
bir §ekilde c;ah§ahm. 

Futbol takimimiz tam mana· 
sile panige ugramt§! 

Berlin 4 (Sureti mahsusada olimpi ~ 
yadlara gonderdigimiz arkada§Jmizdan. 
telefonla) - F utbolda Norver;lilere 4-0 
maglub olmamtz buradaki Tiirk koloni· 
sinde bi.iylik teessi.irler uyandtrdJ. 

Kendimizi toplamak ic;in ilk on daki ~ 
kahk bocalamamJz mlistesna birinci dev• 
rede fen a degildik. Y almz hUcum hattt• 
mtzda Hakh ile Said iimid edilmiyecek 
derecede fena idiler. 

Bu ytizden sag ac;1k Niyazi tama • 
mile muattal bir vaziyette kaldt. Rebii 
ile Fikret onlara nazaran c;ok iyi idiler· 
AkmlanmiZl hep soldan iyi anla§malarla 
yaptyorduk. Hafbek hatttmJz iyi i§liye : 
medi. Mi.idafaada da yalmz Hiisnii iY1 

oynadt. • 
ikinci devrede, ikinci ve i.i~iincii gollerl 

yedikten sonra miitemadiyen tak1m de ~ 
gi§tirdik. T aktm degi§tirmenin «panik» 
ifade etmekten ba§ka bir §ek olmadJgl01 

soylemege llizum yoktur zanmndaylltl• 
Norvec;liler iyi futbol oynuyorlar vt 

tak1m halinde bir kuvvet olabiliyorla.t• 
Pasla*malari, §l.itleri c;ok iyi. Bu tak1~ 
yava§ degil, bilakis seri bir oyun sistelll1)e 
oynamaktad1r. 
Norve~ kalile re1s1nrn goru~ii 
Maglubiyetimizle neticelenen mac<t.a~ 

sonra Norve<; futbolcu kafilesinin ret~ 
4-0 hk neticenin c;ok tabii oldugunu. 

111 .. 
memleket futbolunun farkmt sarih ~"r~ 
rak gosterdigini soylemi~ ve J u • 
takimmJ 1928 Olimpiyadlannda M• 0 
ma kar~1 oynarken de gormi.i§tiim· 

zamandanberi hie; ilerlememi§s~~i:· ~a~: 
kit te baz1 oyunculanmzda buyuk .. 
liyetler vard1. Fa kat gene boyle anla~ • 
mtyarak taktm halinde mevcudiyet i 0 

teremiyordunuz, dedi. 
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Istanbulu tehdid eden 
biiyiik tehlike: Kuduz 

Bu afete kars1 siddetli tedbirler 
' 

almak zaman1 gelmi,tir 
Yazan : Dr. Haf1z Cemal 

1stanbulda iki bliyiik bell var. Biri 
lruduz; digeri kalabahk ve mamur ma
halleleri saran binlerce kiloluk benzin 
depolart ... 
Ge~en haita Divanyolundaki mua • 

Yenehanemin yarunda iki biiytik oldi.i· 
l'iici.i tehlike atlatttm: 

1 - Kuduz kopegin hiicumundan 
kurtuldum; 

oimad1gma ve kuduz zehrinin kuvvetli 
veya hafif olduguna gore klsahr veya 
uzar. 

Tefrih mi.iddeti insanda en az 9 gi.in, 
hayvanlarda 12 giindiir. Orta derecede 
40 • 45 giindiir. Haddi azam olarak 3 • 4 
ay ve hatta nadir olarak bir sene ola
bildigi anla~almaktadJr. 

CUMHURiYET 

lspanya ihtil3linin Avrupayt 
kart§tirmasind.an korkuluyor 

Alman bahriyelilerinin F asta asi kumandan1 ziyaret etmesi F ransada 
matbuab arasmda fid etli bir 

Harb yeni safhalarda ... 
f1rtma kopard1. Rom a ve Paris 

diiello baslad1. 
[Battara/t 1 tnct sahtjede] 

maltim deiildir. Bu takdirde bu neza • 
ket ziyaretinin «hususi bir manast» var • 
d1r, c;iinkli bu ziyaret hic;bir ecnebi hii • 
kumetin tammaml§ oldugu bir asiler rei· 
sine yap1lm1~hr. 

' 
Paris 4 (A.A.) - Havas Ajansmm I tin zafer kazanmasma ~ani olmaga az -

Aragonya cephesindeki muhabiri, cum· metmi§ olan Almanla Italyamn emrinde 
huriyets;i kuvvetlerin Saragossea dogru bir matbuatm bazi<;esi olmasma daha ne 
ilerlemekte oldugunu bildirmektedir. Bu kadar tahammiil gosterecegiz ?» 
kuvvetler Saragossea 47 kilometre mesa - Ayni gazete, bu makalenin sonuna 
fede bulunan Lazaida kasabasm1 i§gal et- ilave ettigi diger bir yaz1da diyor ki: 
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tl lstanb~l BorsasJ kapani§j 
fiatleri 4 - 8 - 1936 I 

PARALAR 
All~ Sat13 

1 Sterlln £i27. 632. 
1 Dolar 123, 126. 

20 FrallS13 Fr. 163. 168, 
20 Ltret 190. 196. 
20 Belcika !'r. l:!O. ~ 
20 Dra.hmJ 2J.. 23. 
20 isvtcre Fr. ll10, !)20. 
20 Leva 22. 2S. 

1 Florin !12. ~ 
20 Cek kronu t!5, 94. 

1 Avusturva Sl. \?2, ~ 
1 Peceta ll. 16. 
1 Mark 28. so. 
1 Zlotl ... o. 23. 
1 Penll'i) 22. 2~ 20 Leva 13. 16.. 20 Dinar 49. b3, 
I Yen 32. 84. 

20 i'svec kronu SI. 33. 
1 Tilrk altmr 970. 971. 
I Banknot Os. B 2£?. 243. 

2 - Yamba§1ID1zdaki btiytik bir ben • 
%in deposunda ans1zm zuhur eden yan
gm ba§langJ.c1m atlattlk. 

Mesela bir kuduz kopegin 3 insaru, 
5 kelbi, 8 kediyi, birka<; fareyi ayni 
giinde rsmugm1 farzedersek, bunlarm 
bir k1sm1 15 - 25 gi.in, bir tak1m1 25 • 40 
giin zarfmda, bazllan 3 veya 4 ay igin
de, bazt hayvaniar da 9 - 12 ay esna· 
smda kudururlar. 

F ranstz kabinesinin vaziyeti 
Paris 4 (A.A.) - Gazeteler, ispan

yol i~lerinde bitarafhk gosterilmesi 1c;m 
Fransa tarafmdan Londra ve Roma hu
kumetlerine nota gonderilmi~ olmasm1 
memnuniyetle kar§tlamaktadlrlar. Gaze· 
teler, Londradan iyi bir cevab ahnacagmt 
beklemekte iseler de Romadan boyle bir 
cevab ahnabileceginden pek o kadar e· 
min goriinmemektedir. 

mi~lerdir. «Musolini s1ynkhk hususunda biitiin 
Huesca istikametinde §imali ~arkiye rekorlan kJrmJ§hr. c; E K L E R 

dogru ilerlemekte olan kuvvetler Hues· Filhakika, Roma . radyo ajansmin bir A~il14 Ka.pan.Jf 

Bu yangm derhal sondiiriilmeseydi, 
btitiin caddeleri saran ve birbirine pek 
yakm bulunan benzin depolart tutu • 
§aydi, gtizel 1stanbulun yilzlerce mahal
lesinde yeller esecekti! 

)(,l{.,lj: 

cay a 12 kilometre mesafede k.iin Sieta - telgrafmd~ ~~. hab~n okuduk: «Resme~ ~~d~k 63L 63oi.2.J 

moyu i~gal etmi~lerdir. haber venld1~me .gore, 1talyan hiikO.meh, Parl.R lg:~50 ~2~'/x,OO 
Amiral Miranda admdaki torpito F asa gondenlen Italy an tayyareleri hak· Milano 10.0917 10.0'l80 

muhribi, dlin Mkhona 500 milis <;1kar • kmda tahkikata ba~laml§hr. Bu tahkikat !~=el !lg~~ UlSS 
mi~hr. Bunlar, Palmaya taarruz edecek- tayyarelerin kazaya ugrad1g1 haberi Ro- Cenevre :.!.4365 8~:~~55 
lerdir. maya vas1l olur olmaz a<;1lm1§hr. Franstz ~~~rdal'l'l 6~:1~1o 6u~ao B11;ak kemige dayanmca, insan ne

kadar cesaretli, alolh ve tedbirli olur! 
istanbulun gobegi i<;inde patlak ve -

ren bu iki tehlikeyi ehemmtyetsiz te • 
lakki etmiyelim! 

En bi.iyi.ik tehlikeler ufaktan, en crok 
i:ili.imler, ehemmiyetsiz hastahktan, en 
qeh§etli yangmlar Jovllc1mdan bqlar! 

*** istanbul civarmdaki ormanlarda, koy 

!§te bundan dolaytdtr ki, Istanbulun 
muhtelif mahallelerinde arasrra kara • 
batak g!bi ansmn bir kiipekte, bir ke -
dide ve yahut farede kuduz zuhur ede
rek birgogunu tsmr ve gelecek aylar 
ic;in kuduz dam1zhklanm evlerinize 
terkederek yuvariamp gider. 

!Ik baki§ta ehemmiyetsiz gibi goru • 
nen bu vak'alar, tevali ve tealrub ettik
c;e birc;ok mahallelerimizde kuduz yu • 
valan husule geliyor, yerie~iyor, kokle
§iyor, andemik bir hal ahyor. Kulw;ka 
devrini bitiren insan, kopek, kedi, fare 
muhtelif tarihlerde kudurmaga ba§ • 

Sag cenah gazetesi o}an Figaro da 
d'Ormesson, Fransamn bitaraf kalmast 
laz1m gelmekte oldugunu tekrar etmekte
dir. Bununla beraber Fransamn Akdeniz 
muvazenesi meselesi kar§lsmda alakasJz· 
ltk gostermiyecegini soy[iyen muharrir, §U 

sozleri i!a ve ediyor: 

General Mala kat'i zalerden emin matbuatmda inti~ar eden yaz1lardan ba~- Pra~r 19.20'6 19.22.l6 
old~gunu soyliiyor hk~·b.resmi mahfillere.. ~ogrudan dogruya ~~~~~ }~! t:~tl 

B 1. 4 (Hususi) _ Asilerin reis • IS 1r haber gelmemt~hr., · Berlin 1.9758 1.97.15 
er In A · d H · Varsava 423 

l · d General Mola DNB aJ'ansmm ym zaman a, avas aJansJmn Ra· ;
8

,.
5 

4.2283 
erm en • b k •w. b' I f k Budaneste ~ • ~3;,2~ 

h b. · e •u beyanatta bulunmu•tur: attan c;e l!gt 1I te gra ta, su ut eden Biikres L07.1760 l07.7316 
mu a mn • • · .... d (Alf R Behrrad 34.7613 34.7470 «- Hava ve deniz kuvvetleri itibarile t6a5yOy)ar~bnm .~ohtor~nb~ 

1
.k ab I om:o Yokohama 2.7030 2.7020 

b"k. t bizden faiktir. Fakat bizim top- 1 aresmt aVJ IT P a a u undugu Moskova J!l!:!525 24.8625 
~~m~~edaha kuvvetlidir. Bask vilayetleri ~ildiriliyordu. pemek oluyor ki motor I~S:::;;to~k:.:.h:.::o.:.:.lm:.;... ___ ~....:.;'J·.;;.01:.;;3.:;.6_...;3:.:,:.n;:.!7.:;2:l::_,J 

lerde ve beled.iye hududlarmm yanm • 
daki mahallelerde aras1ra ba§gosteren 
kuduz hadiseleri, yava§ yavR§ istanbu
lun en izdihamll, kalabahk merkezleri· 
ne kadar yay1ld1. 

«M. Blumiin vaziyeti mli§kiildur. E • 
ger harekete ge~ecek olursa halkc;tlar 
cephesinin te§vikile hareket etmi§ gibi go
riinecek, harekete gec;miyecek olursa ha· 

ahalisile donanma bize iltihak etse idi, Italy an mamul~tmdand1r. E S H A M 
~imdiye kadar tamamen vaziyete hakim B~ tay!.arenm yolcu.lan. me.y~m~d~, ~-------:,-A-Cl-llf--K-ap_a_Ill§_ 
olurduk. Bununla beraber, kat'i zafer - bi1.5p1lot yu.zba§I G~man ~J.sro, .)~JnCJ pi~ Anadolu em. 

Birbirini takib eden bu kuduz vak'a
larmt ogrendikge, istiklal caddesinde 
ag1zhks1z, tasmaSiz gezdirilen kopek -
lerden korkmaga ba.jladun. 

ltyor. 
* * * rekete gec;memenin cezas1na ugramak 

muhataras1na maruz kalacakttr.» 
Kuauz hayvanlara karfl nasrl Sovyet iffileri, maa,lartnrn yansr· 

den emin bulunuyoruz. Buglin General lo~ Per.o~J ve zab1: . vek1h . SlgJsm.o~di o/~ 60 vadeli 26. 26.05 

F rankonun kumandasl altmdaki kuvvet- GJ?v~nm 1!: Vantunm Amengonun ISim· t S T 1 K R A Z L A R 
!erie irtibat teminine muvaffak olduk. llk len ztkred1hyor. -----------~~~~~---1 

-¥¥. 

Otede, beride tek tiik gortilen kuduz 
Vak'alan bir, iki ay zarfinda epeyce art
b. Zahirde ehemmiyetsiz gibi goriinen 
bu tehlikeli facialar giinden giine ~id
detleniyor. Kuduz hastanesini doldu -
ruyorl 

Kuduz felaketleri yalmz sokakta ge
zen ve gori.ilen serseri kopeklerde de
gil, en zengin ve bilytik ailelerin evle -
rinde bulunan kopeklerde, kedilerde ve 
farelerde daha ziyade ~ogaldt. 

Ben, bu hayat1 meseleyi ii~ cihetten 
inceledim: 

1 - tstanbula kuduz nerelerden gi -
riyor! 

2 - Hangi hayvanlarda kuduz ~k o
luyor? 

3 - tstanbul mahallelerinde kuduzun 
kokle§mesine, yerle§mesine, (andemik) 
bir hal almasma sebeb nedir? 

Kuduz kopekler ve hayvanlar !stan
hula hangi cihetlerden sokuluyor?. 
. 1 - Belgrad ve tstranca ormanlarm • 
da ve civarmdaki biittin koylerde kurt 
gibi kuduz hayvanlar tarafmdan tSlrl -
lan kopekler, Yenimahalle, Sanyer ve 
l3i.iyi.ikdereye kadar giriyor. 

*** Civarda kuduz kurtlarm ve tiirlii ti.ir-
li.i hayvanlarm ISU'd!klan kopekler, ke
diler, !stanbulun kenar mahallelerine 
girerler. Serseri kopekleri, kedileri ve 
hatta baz1 insanlan 1srrrrlar. 

Ki:ipekler, kediler insanlan a§llar -
lar. Kediler fareleri lSlnrlar. Farelerin 
insanlara kuduz vermek kabiliyeti ke
diler kadar deh~etlidir. 
~i.inkii kuduz fareler hem insanlan ve 

he:rn de kedileri tsmrlar. Bundan ba§· 
ka kediler olmii§ fareleri yiyerek ha • 
~rn cihazt yollarile R§tlamrlar! 

Kuduz la§elerini yiyen st~anlar 1m • 
ci)lz oluyor. . 

l§te bu esas ti.zerine !stanbulun ke • 
llar mahallelerinde ba§gosteren kudl.\z 
kopekler, kediler, fareler civar mahal -
leleri sararak tedricen !stanbulun go -
begine kadar geliyorlar. 

*** Acaba her hangi bir mahallede zubur 
~en bir kuduz kopek tarafindan tst • 
l'tl.an kelbler, kediler, insanlar ne i~in 
'Yni giinde hepsi birden kudurmu • 
~Orlar? 

.13una ba§hca sebeb tefrih mi.iddeti de
hllen bir kulugka zamam vardlr ki, bu 
l.tsusta biiyiik bir rol oynar. 
l3ir kuduz ki:ipek, her hangi bir kediyi 

~lt'trsa kuduz viri.isiinii yani kuduz 
~ehrini' kedinin kanma asllar. Kana ka· r , . 
l§an kuduz zehri ve yahut bilfarz ku-

~l.t~ mikrobu i.irer, gogahr, kuvvet.lenir. 
tl. 11 llltiddet zarfmda kedide hi~ brr ~e
ci ~:k goriilmez. Boylece hastahgm §ld
ill.e'tltle ve 1smlan yere gore kuduzluk 

allletleri erken veya gee; oiur. 
ll t'araza, 1smlan ki:ipek ba§mdan, boy
lllllndan, el ve parmaklanndan tsml -
1 1§sa pek c;abuk kudurur. Eger ayak -
~11ldan tslrllmt§sa, kuduz pek ge~ VU· 

bulur. 
~ :E:ger kuduz kopegin salyasindaki ku
~llz ~ehri c;ok kuvvetli i~, 1smlan ko
ISJ.lt Pek si.iratle kudurur. Binaenaleyh, 
lllirllan kopegin kanma giren viri.isler, 
l'e ltroblar, kuvvetlenmek, ~ogalmak, ii
~!!lll~k i~in gec;irdigi zamana kuluc;ka 
Ill~~ derler. Yani viri.isiin_bedene gir -
~lle kudurmarun a~ikar bir tarzda 
Ill ur etlllesi arasmdaki miiddet ve za-

and1r 

mucadele etmeliyiz? nr llpanya hiikiimet kuvvetlerine 
Kopeklerin sadakatine, bekgilik yap-

mak hususundaki kabiliyet ve iktidar - terke karar verdiler 
Ianna, avc1hktaki meharetierine §a - Moskova 4 (Hususi muhabirimizden, 
hidiz. telsizle) - Bugiin KtzJ) meydanda 1s ~ 

<;evik, iyi cins erkek kedilerin su;an panya hlikumeti lehine muazzam bir mi-
tutmak hususundaki atikliklerine hig - ting akdedilmi§ ve asiler aleyhine nlima
bir diyecek yok. Fakat her sene dam- yi§ler yapilmt~tJr. Ameleler maa§lannm 
larda vuku bulan o bitmez tiikenmez yans1m !spanyol hiikumetine sad1k kalan 
kavgalan, baj1r1§lar1, birbirlerini kan- kuvvetlere tahsise karar vermi§lerdir. 
dtrmak ic;in yaphklan curcunalardan u- Buglin Pravda, ba§makalesinde iki 

sand!k! haftadanberi devam eden hadiseleri izah 
Hele her sene di§i kedilerin evlerf • etmekte, Alman ve 1talyan fa§istlerini 

mizde bol bol yeti§tirdikleri piglerden tenkid etmektedir. 
elaman! Binaenaleyh kopek, kedi, kurt 
gibi kuduz hastabg1 ta§1yan hayvan • Hiikiimet kcaanryor 
lara kar§l istanbul Kuduz mi.iessesesi Londra 4 (Hususi) - lspanyada 
Ba§miitehass1s1 doktor Zekai Muam • vaziyet hiikiimetin lehine olarak inki§af 
merin ne§rettigi ktymettar kitabmda etmektedir. Katalonya, Endiiliis ve As· 
yazdlgt mucadele tarzlanm tetkik et - torya mmtakalan kamilen hiiki'imetin e -
tikten sonra dii~ndtiklerlmi yaz1y0 - Iinde bulunmaktadtrlar. 
rum. Cebelitank.tan bildirildigine gore, bu-

1 - Serseri kopek ve kedileri mut - glin 2 hlikumet tayyaresile asilere men -
!aka telef etmeli. sub 2 deniz tayyaresi arasmda §iddetli 

2 - Sahibli olan ev ki:ipeklerile ke • bir muharebe olmu§tur. Neticede asilerin 
diler §ehirlerde belediyeler, koylerde 
ihtiyar heyetleri tarafmdan kaydedil • deniz tayyareleri dii~iiriilmi.i~tiir. 
meli, boyunlarma asrlmak iizere dam • Asiler §imalde baz1 §ehirleri bombar· 
gah s1ra numaralan verilmcli. d!man ettiklerinden, hiikumet bugiin a -

3 - Hususi kopeklere tasma ve ag1z- silere bir liltimatom gondermi§tir. Bu iil· 
Ilk takmak mecburiyeti ihdas edilmeli. timatom mucibince §ehirlerin tahribine 

4 - AgiZ11ks1z, tasmas1z, numaras1z devam edildigi takdirde hi.ikumetin elin
gezen kopekler derhal tutulup 24 saat de bulunan 2000 asi esir derhal kur~1.1na 
zarbnda aranmazsa oldiiriilmeli. Sahi • dizilecektir. Hiikumetin bu ultimatomu 
bi tarafmdan allmrsa para cezasr veril- iizerine asiler §ehirleri bombard1man et· 

meli. mekten vazgec;tiklerini bildirmi§lerdir. 
5 - Hususi kopekler her hangi bir Londra 4 (Hususl) - 16 hiikumet 

insam tsmrlarsa sahiblerinden para ce- tayyaresi bugi.in Saragosu bombard,man 
zast almmalt. · · T ] · · 

6 _ Belediyede kayidli olan kopek ve etmJ§hr. ayyare enn faaliyeti neticesm-
kedilerden hangisi oliirse derhai bele • de her tarafta asilerin mukavemeti aza[, 

maktad1r. diye idaresine haber vermeli. 
Olen hayvan belediye baytan tara .. - l1panya Dahiliye Naz!Tlnzn 

fmdan muayene ed.ildikten sonra .. ~o- verdiii )'eni haberler 
miilebilmeli ve §i.ipheli gorillen olum Madrid 4 (A.A.) - Dahiliye Nazt· 
hadiseleri tetkik edilmek iizere Kuduz r1, Badajozla Valansiyada vaziyetin nor
mi.iessesesine gonderilmeli. . mal oldugunu bey an etmi§tir. N az1r, 

7 - Dol almak ic;in evlerde kurt, su~- Gunatadan gelen haberlerin iyi oldugunu 
cab ve geJ.incik beslemegi yasak etmell. ve orada asilerin mli§ki.il vaziyette bu -

8 - Her hangi bir mahallede vey~. ~.a- 1 d kl 1 
sabada kuduz hayvan gorlili.irse, butun ~n. u·w·anm .. soy e~i~tir. Malagadan bil-

d h I t la dmldtgme gore m1lis kuvvetlerJ· Ronda -serseri kopek ve kedileri er a op -
y1p hie; olmazsa 60 gun nezaret altm - daki isyam basijrmaga muvaffak olmu~ • 
da bulundurmah. Mezkur mahalle ve lardJr. Burada albay Olivar, belediye 
kasabada en a§agl 6 ay zarfmda sokak· dairesini i~gale te§ebbiis etmi~ti. Oviedo
larda kopek ve kedilerin dola~m~~art dan gelen haberler, asilerin General 
menedilmeli ve kuduz alametlen gos • Frankodan telgrafla yardtmct kuvvet is· 
ten!n olursa derhal kuduz hastanesine tediklerini, zira dayanacak halde olma· 
gonderilmeli. . d1klarm1 bildirmektedir. Hi.ikumete 5adtk 

9 - G1dai maddelerimizi kemrren, kalmt§ olan General Miaja Madridde 
bizi zehirliyen, elbisemizi, kitablar1mJZJ telgraf ~ekip maiyetinde otuz bin ki§i bu-
parral1yan, evlerimizin tavanlarmt ha • 1 d w b 

" d un ugunu ve u kuvvetle derhal Kor -rab eden, insanlan 1srrarak ku uz ya- d d · 1 
f d k nlanna 0 ayi 1~ga edebilecegwin1' ancak asilerin pan farelere ve hatta m 1 sr<;a 

kar§t pek §iddetli miicadele ac;mah. kendiliklerinden teslim olmalanm bekle • 
<;:iinkii fareler kudurarak olmii:? hay - meyi tercih eyledigini bildinni§tir. Hues· 
vanlarm la§elerini de yiyerek kuduz o- ka kasabas1 topa tutulmu§tur. V e yakmda 
luyorlar. hiikfunete teslim olmas1 beklenmektedir. 

10- Koylerde ve ormanlarda yabani Bir habere gore asiler bozuluyor 
domuzlara ve sair hayvanlara yapllan Paris 4 (A.A.) - Havas Ajansmm 
Su"rek avian tarzmda kurt, ~akal, s1rt • S · h · d k' h omos1erra cep esJn e 1 muhabiri, · ii · 
Ian tilki ve sair kuduz aiabilen hayvan· kA k tl ·1 l 

, umet uvve en e asi er arasmda muha-
lara kar"l her yerde mi.icadele agmah. 

" h . h rebenin diin sabah saat 5 te ba§laml~ ve ,..iinkii kudu .. ran. bu va §~. ayva.nl.ar .1 300 "1" 
Y k k k kl as! er 0 u ve yarah buakarak ricat koyli.ilerin 0 uz, me ve ope erm1 1· ld kl 

smyorlar, bunlar da kuduz olarak in • etmi~ 0 u anndan sona ermi§ oldugunu 
sanlan a§111yorlar. bildirmektedir. Hiikumet kuvvetlerinin 

11 _ Bir mmtakadan diger mmtaka- ancak 80 kadar olii ve yarallSI vard1r. 
ya gotiiri.ilen kopek, kedi, kurt, sincab, Asi askerlerden bir ~ogu, muharebeden 
gelincik gibi hayvanlar baytarlar tara - istifade ederek kac;m1~lard 1 r. 
findan mii§ahede altma almmah. ~~~~~--~~ ........... ---~~ 

12 _ A vcllrk, bekgilik ve moda igin sanm tedavi edildigini, yi.iz binlerce 
besienen kopek ve kedilere olsun §im - hayvanm ve baz1 insaniarm kuduzdan 
dilik kuduza kar§l bir sene muafiyet oldi.iguni.i ve daha bakahm kac; yi.iz bin 
veren a~1 yapmaga mec.bur etmeli~. canm me~hul kuduz neticesine ugra,;."lp 

Son soz: Kuduz, dey1p gcgme.me 1. go~ ettiklerini unutmryahm! 1 ~lllu~a devri, insanlara, hayvanlara, 
an Yerin dimaga, beyne yakm olup Tiirkiyede 48 sene zarfmda 41,000 in - Dr. HAFIZ CEMAL 

hedefimiz Madridi zaptetmektir. Ondan lkinci tayyarede ha§pilot olarak Tri • 
sonra derhal askeri bir diktatorliik kura- ceni, ikinci pilot Giliberti, bulunuyorlard1. 
cagtz. Rejim meselesi ikinci derecede mii- Biitlin bu yolculann milliyeti inkar ka • 
him bir i~tir. Bu mesele bilahare de hal - b~l etmiyecek §ekilde ltalyan oldugu gi
ledilebilir. b1, kendilerinin halyan hava ordusunda 

Seville 4 (A.A.) - Cenubi ispanya- faa] hizmette bulunduklanm ogrendik. 
daki asi kuvvetlerin kumandam General Musolini, istedigi kadar aldatmaga 
Keipo de Llano, maiyetindeki · askerin, <;.~h§s~n. C~n.aye~i~i tahkikatla ortmek tee· 
diinkli gun ~indad Real dan gelmekte o- rube~ me gm§eb1hr. Fa kat hadise ortada
lan bir hiikumet kolunu maglub ederek dtr. Italyan asker! tayyareleri, 1talyan ha-
200 kadar telefat verdirdigini bildirmek· va .ord~s~n~ men.sub zabitl~rin ve zabit 

d . vekdlennm rdares1 altmda, Ispanyol Fa· 
te Ir. G I F k · .. d ') · 

Saragosse 4 (A.A.) - Saragosse slmda: l~nelra dr~kn o .. e.~nhne gon den m1§· 
h · d · k tl · b' ')' "f er 1r. ta yan 1 tatoru, ava or usun • 

cep esm e ast uvve enn 1r m1 1s mu - d k' f I b' I 1 k'· .. · · 
· · ·r·b th'kl · b'ld' ·1 kt d' a 1 aa za tt er e u~uk zabttlerm, ken-rezesJm mag u e en 1 m me e 1r. d' . d . 

1 d F Al 1sm en em1r almadan, devlete aid tayya-
spanl yal a r~n~ull ~.1 .man, relere binerek !spanyollann tarafma git-

ta yan gonu u err tiklerini ve ordu iizerinde, kendisinin bu 
Lizbon 4 (A.A.) - Barselondan kadar az niifuza sahib bulundugunu soy

ahnan bir telgrafa gore bir~ok Alman, liyerek bizi inandtramaz.» 
ftalyan ve F rans1z goniilliileri asilere 
kar§l milislerle birlikte muharebe etmek 
i~in diin ak§am Barselona gelmi§lerdir. 

Cebelitarrk kumandanr 
Barselona gitti 

Meyvac1hk tirketi pek 
yalanda kuruluyor 

Ankara 4 (T elefonla) - lktisad V e
kaleti mlitehass151 M. Bade ve mii~avir 

Londra 4 (Hususi) - Akdenizdeki Zeki Dogan Trakya ve Garbi Anadolu-
ingiliz donanmas1 kumandam buglin da meyvacJhk vaziyetini tetkik etmek uze
Queen Elizabet dretnotile Cebelitank - re bir seyahate ~1kacaklard1r. 
tan Barselona hareket etmi§tir. Ya~ meyva istihlakatmln dahil ve ha-

Belfikadan da ailah satrlmt~ ricde revac1m temin i~in h ve Ziraat 
Briiksel 4 (A.A.) - Harb sil.~hlan Bankalannm mii~tereken kuracaklan §ir • 

ticar~tini tetkik etmiye memur hiikumet ket meselesi etrafmdaki miizakereler bit· 
kom1~yonu bugiin toplanm1~tJ~. Komisyon, mi§tir. $irket pek yakmda kurulacakhr. 
Belc;Ikadan ahnan silahlarm lspanyol hii· T.. k • y } t • t 
kumeti menfaatine olarak mlibayaa edil- ur lye • ugos avya lcare 
digini tesbit etmi§ ve barb silahlan ima· mukaveleai 
latmm kontrolu ic;in kurulacak te§kilatm Ankara 4 (T elefonla) - Miiddeti 
ihdasma kadar, silah ihracatma mlisaade 21 temmuzda bitmi§ olan Tiirkiye • Yu· 
etmiye karar vermi§tir. goslavya ticaret anla§mas1mn ii~ ay da-

Y akmda toplanacak olan Bakanlar ha uzaulmas1 muhtemeldir. 
kurulu, bu meseleye bir §ekil vermiye Yugoslavlar yeni anla§ma miizakere
memur edilecek olan Kral komiserini ta· lerinin Belgradda yap1lmasm1 istemekte· 
yin edecektir. dirler. 

ltalyan gazetelerinin neJriyatr Giimriiklerdeki kacak efya· 
Roma 4 (Hususi) - ltalyan gaze • nm sablmasma dair yeni bir 

teleri 1spanya meseleleri mlinasebetile 
Fransaya hiicum etmekte ve sosyalist hli- talimatname 
kumetinin lspanyaya silah vermekte ol • Ankara 4 (T elefonla) - 1nhisarlar 
dugunu ileri slirmektedir. ve Giimrkler Vekaleti, 1.1mumi kontenjan 
M. Blumiin gazetesi M. Musoliniyi kararna...mesinin 21 nci maddesine gore 

itham ediyor glimriiklerde kac;ak ve sahibsiz e~yamn ne 
Frans1z sosyalist partisinin na§iri efkan suretle sat.Jlacagm1 gosteren yeni bir ta -

olan Le Populaire gazetesi «Hitler ve limatname hazJrlaml$hr. 
Musolini kumanda ediyorlar» ba§hg1 al- Yeni kararname ile kac;ak e§yalarm 
tni.da ne§rettigi bir makalede ezciimle di- sat.Jimas1 hususunda Giimrlik ba§miidiir 
yor ki: ve miidlirlerine geni~ salahiyet verilmek • 

Hitler, matbuatm, kendisini Fransa gi- tedir. 

bi gostermek istiyen miihim bir klsmm1 e- -"'a_n_tr-lla_r_, -ko-n-fe-ra-n-sl·a-r-, -k-o-ng-re-le-r ..... 
Iinde tutuyor. Musoliniye ve onun !talya· Y Y 
ya yiikledigi rejime kar§1 gosterilen mu • 
habbet te daha az degildir. Hatta belk.i 
bundan da fazlad1r. 

Biitlin fa§izmleri birle§tlren tesaniid 
bazan sozle, bazan slikutla tezahlir edi
yor. 

Sardunyadan F asa gitmek lizere hare
ket eden ve asilere mitralyoz gotliren !tal· 
yan tayyarelerinin feci sukutuna aid tel
graflan okuduk. F akat, daha fenas1, bu 
Musolini tayyarclcrinin, miisaade almak· 
sJzm Cezair ve F as iizerinden uc;mu§ ol -
maland1r. Beynelmilel hukuk mucibince, 
Frans1z tamamiyeti miilkiyesine inkar ka
bul etmez bir tecavliz vuku bulmu§tur. 
Halbuki mcsela Petit Parisien, Matin, 
Echo de Paris gazetelerini ac;m1z. Mil • 
letlerin hakkma tecaviiz te§kil eden bu 
narekete dair bir tek satu itiraz serdedil
medigini goreceksiniz. Artlk yeter! Mem
leketimiz menafiinin her ikisi de fa§ist, 
her ikisi de 1spanyada me§ru cumhuriye-

Kad1koy Halkevinin konseri 
Kadlkoy Halkevinden: 8 a;:\ustos 936 cu

marte.sl. ak§am1 saat 20 de Evlmlz korali 
tara!uKian radyoda bir konser verilecek -
tir. 

Konser program! 
1 - istlk!:i.l mar§!: Zeki. 
2 - Sa bah olur (halk tiirkiisii) : M. Hu.. 

lftsi 6ktem. 
3 - 9u gelen klmin k1z1 (Urfa halk ttir. 

kiisiiJ. (Konservatuar orijinallerin.den 4 
ses i9in armonillyen) 
4- Yayla: M. Hulusi Oktem. 
5 -:- Baharm geli§i (Rus §arkl.s1) IppoU • 

tov Ivanof. 
6 - Qoban k~rosu: Schubert. 
7 - Biiytik Onder: 

Oniversitelilerin Romanya 

seyahati geri kald1 

Blrl!k ba~kanhgmdan: 6/8/936 da yap1 -
iacak Romanya gezlsl 14/8/936 tarihlnc 
tehi.r edllmi~tir. I§tirak edecek arkada$1a
rm 9/8/936 giinii ak§amma kadar hergiin 
saat 17-19 arasmda Blrlige miiraeaat et • 
melcrl. 

f A!(rllf Kapan~.e 
Tiirk borcu I pe~1n I 21,95 21.97tl 

,. > r va. 22. 21.97.J 
,. ,. n oestn 20,25 20,35 
,. ,. n vadel1 20.30 2Q,30 
, , m pe. 20.775 <!o.n& 

TAHViLAT 

\M~ 
Alnadolu I PCS!n 46. 

Kapa.nt, 
46. 
4a,lo 
46. 
46.10 
41.7n 

,. I va. 4::.·85 
, n oe. 4.6, 
, II va. 45.85 
•~ mjj__ a 07.70 

GONON BULMACASI 

I' I 11 T f l•TT'T: 
2 I I 1•1 I 1•1 I I 
~ 1•1 I 1•1 I I 1•1 
4 I I I 1•1 I 1•1 ,-
s I I I 1•1 I I I I 
I .• , 1•1 I ,., I I ,. 
7 I I 1•1 I 1•1 I I 
8 1•1 I I 1•1 I I I 
9 I I I I IMI I 1111 ' 
0 I I 1•1 1•1 _I I ..L; 

Soldan sa~a: 
1 - son .;ra Dlnarll Mehmedl ycnen 

pehlivan, yenmekten emtr. 2 • Caka, bazan 
«<§te!) edatmm i:iniine gelen tabir, biz! do· 
guran. 3 - Red 002-tt, ik1 ayakll hayvanla.. 
rm en aptah. 4 - Diirt ayaki1 hayvanlarm 
en lnadclSl, kUla zama.n, sporcularm c ya. 
~a!, s1. 5 • FranSJzca ctavada p~mi§•, fa
kat. 6 • Hayret edatt, blr agac. 7 - Bile, no
ta, agacm kolu. 8 - Blr saYJ, baza.n aym 
etrafmda hi.sll olan renk.li dalre. 9 - Her 
ha.k.ktrn kuUanmak y~ma gelmi~, k1sa za. 
man. 10 - Bera.berllk edatt, acted. 

YukarJdan a9ag1ya: 
1 - Tavutun koparwp birblrini aldatma. 

iddlasma glri9ilen kem.igl, i:ilii deitil. 2 -
Istlrab 9eken bir adamm tekrar ettl!!i ta.. 
btrlerden biri, geni§c;e yol, kolun ucu. 3 _ 
Kas1d, para alm1p verllen pencerelt yer. 
4 - Amerlkaltlann cpeki ve muvaf1k mana. 
sma kulland1klan tll.blr, blr baglama eda
b. 5 - Ikl kere be§, bamye ve miStr unile 
yaplla.n bir Arab yemegl. 6 _ Qenen1n a!. 
tmdakl krllar. 7 • Y~ll. c;!zgl. 8 - i~tlnde 
bulundugumuz mevs!m, biiyiik viicudlu at. 
9 • Blr kuma~m genl§ligi, cenubun aksl ta
raf1. 10 - Kaba, klrl! blr ~yin bir ycrde 
btrakttih lz. 

Evvelki bulmacanrn halledilmi, 1ekli 
• ll • 0 ti I ti ~ ]I 

~ ---:--
t ~ClAlKf•ITIEIRI• 
2 ElL •IYIOIKI•ILIOIP 
3 BIIIRIAIKI•IBIEILIA 
4 AIKl•IKIUIRIAIKIBIR 
5 Tl•fGI•I•IE!KI•IDIA 
6 •INIEIF EISIWIKIAIZ 
7 GIOILI• ~It ILIEILII 
8 EI•IEILIEIMI•IYIAIT 
D RIAIBI•IKI•IKII IMI• 

10 liJ:.I i IKI•IKI ~Jfl~L 
( . . 

ASKERLIK I LERi 
~ubeye davet 

Fatlh Askerl!k §Ubesinden: 

~ 

) 

1 - 316-328 gayrimi.islim san'atkfu ba -
kayastle 329 ve 330 lu bakaya olmryan 
gayrimiisl!m san'atkArlar sevkedilecektir. 

2 - San'atkArlar ~unlardtr: Duvarct, be
toncu, demirci, marangoz, diilger, teneke
cl ve sivaCJ. 

3 - §ubede toplarup sevked!lme gtinil 
15/8/936 saat 9 dur. 

4 - Bu san'atkarlann bedeli nakdUeri 
14/8/936 aJqa.mma ka.dar kabul edllecek -
tir. 

5 - Kanunun bu babdakt ag1r cezasma 
~arpmamak l'<in san'atkArlarm va.ktinde 
§ubcye miiracaatleri bildirilir. 



Bir izah 

Manisa Valisi nas1l 
'erait i~inde oldii 

Manisa Memleket hastanesi operato
rii Dr. Semih Sumermandan ; Manisa 
Valisi merhum Murad Germenin oliimii 
hakkmda izahlan ihtiva eden bir mek -
tub aldtk. Aynen ne§redittoruz.: 

Saym gaz.etemz.m 4385 No. ve 
29 temmuz 936 tarihli niishasmda \~Mii
essif bir oliim» ba§hgile l<tkan yaztda 
tavziha muhtac baz.a noktalar vardtr. isa
belle yaptlan ameliyatm, vakit geciktir -
meden tatbik edilen tedavi tarzmm ceva
bmm bu kadar degi§mi§ bulmak kabili i
zah degildir. Murad Germen gibi ismini 
evvelden bildigimiz bir idare reisine kar~t. 
en vahim ~erait i«<inde meslek mes' uliyet
lerini kabul ettiren §ey, ancak, ilim ki -
fayeti olabilir. hade ve ciddiyetini ya -
kmdan bildigim saym gazetemzm bu 
meseledeki yamlma sebeblerini bu tav , 
zihle gidermek istiyorum. Saym V ali, 
yaptlan ameliyat yiiziinden olmii~ dc~il
dir. Ameliyat pek vahim hastahgm ilk 
adtmt telakki edildigi ic;in hemen icra c
dilmi§, alman neticeye istinaden mute -
akib tedaviler de en yeni telakkilere uy
gun tarz.da yaptlabilmi§tir. Oliim sebebi 
iptidada konulan te§hisin «<ok vahim ve 
tasavvur edilmiyecek derecede seri sey
reden ihtilatmdan ileri gelmi§tir. F ev -
kalhad nezfi pankreas iltihabmm ilmi i· 
fadesini meslekta~lanmtz guzel bilirler. 
Hastaltgm bu halile fenni yardtmlann 
ve kurtarma imkanlanmn nastl dJ~mda 
kaldtgmJ kolay takdir ederler. Bu ha -
kikatler kar§tsmda: «Vali Murad ame
liyattan iki sa at sonra vefat etmi§ . . . Ad
liye oli.imi.in sebeblerini ara§hTmt§» §ek
lindeki yazmm hakikate uygun §ekilde 
tefsiri laztmd1r. Saym Gene! Savman , 
ltkc;a yaptmlan otopsi, umumi hukuka 

taalluku noktasmdan hakkt kelamtmtzt 
kaldtrmt§tlr. Glum sonrasmda yaptlan 
bu tetkikin neticesi ise ilmi kanaatimiz.i 
izah eden mi.ispet vesika mahiyetinde • 
dir. Meslek konu§malanmn yeri buras1 

olmadtgt ic;in fazla yazmagt muvafak 
bulmuyorum. Size yalmz §U kadanm ar
zedeyim ki, bu hastaltk garb ne§riyatm· 
da da her vakit fevkalade vahim halini 
muhafaza etmi§, te§his ve tedavi nokta , 

. smdan en biiyiik profesorleri kat'i aciz 
ic;inde btrakmt§ttr. Manisada benim ve 
muhterem meslekta§lanmtn vakit gecik
tirmeden tatbikmt liizumlu buldugumuz. 
miidahale ve tedavi §artlarmm isabetini 
sozle degil, yaptlan otopsmm verdigi 
kanaatle izah ediyoruz. Miimasil ba~ka 
bir vak'ada hath hareketimiz gene ayni 
olacak, Murad Germeni kurtarma ug • 
rundaki yardtmlanmJZ da en kuc;iik de • 
gi~ikligi tevlid etmiyecektir. Bu hakikat
lerin aynen ne§rini ve bu suretle Istanbul 
efkan umumiyesine dogruyu bildirme • 
nizi dilerim. 

Saygtlanmt kabul buyurunuz. 
Manisa Memleket hastanesi 

operatoril 
Dr. Scmih Sumerman 

Fmd1k piyasas1 a~1ld1 
Diin §ehrimize gelen telgraflara gore, 

Giresun Borsasmda yeni fmdtk piyasasl 
a~;IImi§ltr. Piyasada ilk satt§lar alivre ve 
fob olarak 48 kuru~tan cereyan etmi§tir. 
Halbuki, iic; sene evvel fiatlar 45 kuru§ 

uzerinde idi. Bu seneki fmdtk rokoltesi
nin 300,000 c;uval ic; fmdtk etrafmda ve 
az olacagmm anla§tlmasJ fiatlan yiikselt
mege ba~lamt~ttr. 

Bu sene isvec; vapurlarile Denizyollan 
arasmda yaptlan anla§ma mucibince fm· 
dtklanmtz lstanbulda bir aktarma ile 
dogru Hamburga ve sair Avrupa liman
lanna gidebilecektir. Ayr1ca Tuna yolu, 
merkezi Avrupa memleketleri ve Alman· 
ya ic;in c;ok miisaid bulunmaktadar. 

c YENi ESERLER ) 
Modern Y a~tama Y olu 

Doktor Nureddin Onur cModern Ya • 
~ama Yolu• isminde bir kitab ne§ret • 
m~ir. Kitabda, birc;ok ogudler, bir~ok 
saghklar vard1r ve bizzat muharririnin 

de dedigi gibi aralarmda belki okuyu • 
cuya yaranuyanlar bulunsa bile, zarar 
da vermiyecekleri muhakkaktlr. Dok -
tor Nureddin Onurun bu eseri, her hal
de okunmaga laytktlr. 

Galatasaray 1935 - 36 
mezunlannm hattras1 

Galatasaray Lisesinden 1935 - 1936 Ylh 
ll;inde mezun olan gencler, hattra olmak 
iizere l;Ok giizel bir bro~iir basttrnu~lardu. 

Qok !nee bir zevkle tertii> edillp parlak 
k!gtda nefls surette basllan bu eserin ba
~mda Atatiirk!in Galatasaraylllara hediye 
ettigi imzall resmi vardtr. 

Miiteaklb sahHele11de de genclerin tale
beligi zamamnda miidilrliik ve muallhnlik 
yapmt~ olanlartn ve nihayet 1935 • 1936 
meZ"Unlarmm birer resimleri vard1r. 

!?llr ve hikayelerln arasma serpl!Jtlrilen 
kiiti.ibhane, yemekhane, yatakhane, spar 
miizesi fotograflar1 bro§iire ayrt bir giizel
lik: vermektedir. 

Bro§iiri.in bazrrlanmasmda ve bu kadar 
muvaffakiyctli bas1lmasmda muvaffllk o. 
Jan SubhJ, Niivid, Celal, Necdet, l,?ahab ve 
Nazum hara.retle tebrllt ederil. 

CUMHURiYET 

Suriyedeki Tiirk
lerin vaziyeti 

Pamuk rekoltesi 

Bu yd ~ok iyi, nefis ve 
zengin vaziyettedir 

izmir (Hususi) - Sanayile§memizle 
muvazi olarak pamuk ist ihsalattm1zm 
da iimidli b ir v aziyette yoluna girdigi 
gor i.ilmektedir. 

• • 
• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • •• 

Afyon yeti§tiricilerin 
nazar1 dikkatine 

Uyu$turucu Maddeler 
inhisartndan: 

LBa~ taran 1 tnct sahlfede] 

Cunkii oradaki Tiirkler niifus adedi iti
barile diger biitiin anama tefevvuk et • 
mektedir. Oradaki <;erkes, Kurd gibi as
len Tiirk ukmdan olan veya Tiirk harsile 
ya~tyan unsurlar niifus defterlerinde ayn 
ayn yaztldtgl halde bugiinkii resmi ista
tistikler bile sancak niifusunun yuzde ktrk 
be~i;J" Turk olarak gostermektedir. An -
takyadan ayutilarak Laz.kiye hiikumetine 
ilhak edilmi~ olan (Baytr) ve (Bucak) 
gibi iki bi.iyiik Tiirk nahiyesini de hesab 
ederseniz, iskenderun sancagmdaki Turk 
ekseriyetinin kahir mevcudiyeti bir kat 
daha tebaruz etmi§ olur. 

Pamuk zeriyatt, a§agl yukan en c;ok 
emniyetli ekim arasma giriyor. <;:iinkii 
i~te ve dt§ta altciSl vardtr. Bu ahc1, i~
tihahdtr. <;ok almak mecburiyetinde · 
dir. Bu suretle hem mahsul para ede
cek , hem zer iyat artacak, hem de top • •••••• 

Afyon yeti,tiricilerin menfaatlerini goz oniinde tutan idare
miz, bu seneki mahsulii Tiirkiye Ziraat Bankas1 vas1tasile dog -
rudan dogruya miistahsilden alacakhr. A,ag1da gosterilen ,ehir 
ve kasabalar ahm merkezi ittihaz edildiginden afyon yetittirici
lerin kendilerine en yaklD olan mezkur ,ehir ve kasabalard'!'.ki 
Ziraat Bankas1 ,uhe veya sand1klanna miiracaatle icab eden taf
silab almalar1 liizumu ehemmiyetle ilan olunur. fkinci ktstm, bugiinkii Suriye Cumhuri

yeti hududlan dahilinde dagmtk olan 
Turklerle Turk trkma mensub unsurlar -
dtr. Mesela lzaz kazast dahilinde bulu -
nan ilbeyli a§ireti halis Tiirkmendir. On
dan sonra, Haleb, Sam ve mulhakatmda 
miiteferrik surette ~ bulunan Ti.irklerle 
Kiirdler ve <;erkesler gelir . .;lamtn Ku -
nayttra, Halebin Menic kazalarmda mii
him miktarda Cerkes bulundugu gibi Hu
musta da bir<;ok <;erkes vardtr. Kiirdlere 
gelince, bugiinkii Kiirddagt ve Cerablis 
kazalart k.amilen Kiirddur. Elcezire san
cagmm ekseriyet sakinlerini de Kiirdler 
te§kil ediyor. Ve biitiin bunlann resmi li
sanlan, okuyup yaz.malan tiirk«<edir. 

Su ktsa hulasadan anla~thyor ki, Su -
riyedeki Tiirklerin hukuku mevzuu bah
solurken, iskenderun sancagmdaki Turk 
e~riyetinin vaziyetile Suriyenin diger 

taraflarmda bulunan Tiirk ukma men -
sub ekalliyetlerin vaziyetini ayn ayn tet
kik etmek laztm gelmektedir. 

lpek sanayii hakkmdaki 
rapor 

fpek sanayiinin tereddiden kurtanlma· 
s1 ic;in almacak tedbirler etrafmda Ti -
caret Odasmda tesbit edilen esaslar bir 
~apor halinde Vekalete gondcrilecektir. 
Istanbul ipekc;ilerinin tesbit ettigi esaslar 
Bursa Ticaret Odasmtn noktai nazann -
dan oldukc;a farkhdtr. ----lzmir Borsas1 idare heyeti 

izmir (Hususi) - Borsa yeni idare 
heyeti se~iminde riyasete, eski reis 
Mazhar Nurullah izmirli se~ilmi§tir. 
ikinci reis Kaz1m K1rkagacltdlr. Heye
tin biitlin azas1 1zmirin tamnnw~ tiiccar
lartchr. 

rak i~c;isine yeni kazanclar t;Ikacakttr . 
i~in bir de yeni Tiirk sanayii cephesi 
vard1r ki, onu, mevzu harici b1rak1yo • 
ruz. 

Ege mmtakast umumiyel itibarile, 
bu y1l c;ok iyi, nefis ve zengin bir pa
muk istihsali devresi ic;indedir. Dene -
bilir ki, hic;bir y1l bu kadar giizel netice 
almmamt§tlr. Bu, evvela istihsalatm 
tanzim, tohumlarm ktsmen 1slah edil -
mesinden, saniyen sulama tertibahnm 
yoluna konmasmdan ve ayni zamanda 
mi.istahsilin, arttk pamuk zeriyatlm 
fenni bir §Ckle koymasmdan ileri gel
mi§tir. 

Bazt mmtakalarda, ri.izgar pamuk ~i
c; eklcrini dokmii§ ve gene baz1 yerler -
deki seller tar lalart mil i<rinde b1rak • 
mt~sa da bunun rekolte i.izerinde ya · 
pa cag1 tesir <ro k azd1r. 

Yarli sanayiimizi t atmin edecek ka • 
dar pamuk vard1r. Diger taraftan pa • 
muk istihsalatmm daha iyi bir §ekle 
getirilmesi i<;in vilayet bi.it~elerinden 
ikramiye verilmek suretile ~ift~inin 
te§viki de kabul edilmi~tir. 

Su deposunda bulunan cesed 
Bursa (Hususi) - Sedba§mda Nilu -

fer mektebinin bah~esindeki su depo -
sunda bir 9ocuk cesedi bulunmu§tur. 
U<; bu<;uk metro derinliginde olan bu 
su havuzunun iistii a<rlk ve etraf1 da 
korkuluksuz oldugundan mektebin ar -
ka tarafmdaki bahc;edcn buraya giren 
c;ocuk s_uda yiizmck istemi!l ve bogul -
mu~tui. 

Yap1lan tetkikata gore, olen ~ocugun 
Belediye bahc;esinde ~ekirdek satan bi
rinin 12 ya~mdaki oglu Ali Ruhi oldu
gu anla§llmt§ ve bir giin evvel bogul -
dugu tcsbit edilmi~tir . 

Dr. HAZIM PEKiN ] 
Deri, sa~, belsoguklugu, frengi 
miitehass1s1. Galatasarayla ingiliz 

Sefareti arasmda No. 26 

istanbul 5 inci icra Memurlugundan: 
Fatma ve $efikaya aid olup Emniyet Sand1gma birinci derecede 

ipotekli olup paraya !;evrilmesine karar verilen ve tamamma ( 4050) 
lira k1ymet takdir edilen Halic Fenerinde Abdisubast mahallesinde 
Balat ve Fenerkap1 caddesinde eski 11, 12, 13, 14 y~ni 1, 1, 18 nu· 
marah altmda iki diikkam olan ve hududu sag tar aft Y ovan diik -
kam ve hanesi ve fumc1 Yordan arkas1 Fenerkap1 caddesi sol tara
f1 Faniden metriik mahal ve hazen 11 harita numarah mahal cep -
hesi Balat caddesile mahdud bir numarah k1sma kap1dan girildikte 
kmk mermer antre, bir mutfak, bir kiter bir sarmc. Birinci kat: Bir 
sofa iizerinde bir yiik, bir hala, iki oda. ikinci kat: Merdven bast came
kan bir sofa iizerinde iki oda bir hala. O~;iincii kat: Yiikii oian J:.ir 
sofa iizerinde kar~thkh iki oda. Dordiincii kat: Camh kap1 bir sofa 
iizerinde bir oda zemini ~imento mutfak iki taras elektrik terkos te
sisatr ve altmda 13 numarah cephesi yaprak kepenkli zemini ~i • 
mento ve 18 numarah arka cephede cephesi yaprak kepenkli zemini 
karosimen iizerinde bir oda bir haHiy1 havi diikkam mii,temil ve u
mum mesahas1 90 metre murabba1 kayden olan iki diikkanh kar~ir 
bir evin tamam1 a~1k arthrm1ya vazedilmi~tir. 

Ar ttuma pe,indir, arthrm1ya i~tirak edecek mii~terilerin k•ymcti 
muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey ak.,:esi veya milli bir banka • 
nm teminat mektubunu hamil olmalar1 ica';- eder. Miiterakim ver -
gi, tanzifat, tenviriye ve vak1f borclan borcluya aiddir. Artbrma 
Jlartnamesi 1/9/936 tarihine musadif sah giinii dairede mahalli mah
susuna talik edilecektir. Birinci arthrmas1 22/9/936 tarihine musa
dif sah giinii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek Li -
rind arttJrmada bedel, ktymeti muhammenenin % 75 ini bulduKU 
takdirde iistte buak1hr. Aksi takdirde son arttlranm taahhiidii baki 
kalmak iizere arthrma on he, giin daha temdid edilerek 7 /10/93fi 
tarihine musadif ~ar~amba giinii sa.at 14 ten 16 ya kadar dairede 
yaptlacak ikinci arthrma neticesinde en ~ok arthranm iistiinde bt · 
rakilacakbr. 2004 numarah icra ve iflas kanununun 126 nc1 madde• 
sine tevfikan haklan tapu sicillerile sabit olmtyan ipotekli alacak -
hlarla diger alakadaranm ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu hakla . 
rm1 ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarm1 ilan tarihin
den itibaren 20 giin zarfmda evrakt miisbitelerile birlikte dairemize 
bildirmeleri laz1md1r. Aksi takdirde haklar1 tapu sicillerile sabit ol
miyanlar sab, bedelinin payla,masmdan haric kahrlar. Miiterakim 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye riisumu ve Va
kif icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur ve 20 senelik Vaktf 
icaresi tavizi de mii,teriye aiddir. Daha fazla malumat almak isti
yenlerin 5 · 935/959 numarah dosyada mevcud evrak ve mahaHen 
haciz ve takdiri ktymet raporunu goriip anhyacaklart Win olunur. 

(4417) 

Karamiirsel icra Memurlugundan: 
Karamiirsel Hazinei Maliyesine borclu Karamiirselde Mustafa ka

nsl Zeminenin mahcuz izmitte Yukanpazar mevkiinde kain sag1 ve 
solu ve arkas1 yol ve onii kahve ve arsast ve aptesanesile mahdud , 
bir bah hamama ehli vukuf.,:a 1500 lira k1ymet takdir edilmi~ ve 
borclunun ikametgaht me~hul bulundugundan ilanen davetine ve 
gazete ile ilamna karar verilmi~ oldugundan gazete ile tarihi ilanlD
dan itibaren he, giin zarfiDda dairei icraya miiracaatle mahcuz gay
rimenkule takdir edilen k1ymete kar,t bir diyecegi olup olmadtgmJ 
hildirmek iizere davetiye makammda olarak keyfivet ilan olunur. 

(4413) 

Halide Edib'in 
~aheseri 

YOLPALAS 
CiNAYETi .. 
Bugiin ~Ikan 

YEDiGUN'de 
TUrk edebiyatlna en 

nefis romanlar1, en gii· 
zel hikiyeleri veren bii· 
yilk ve degerli romanc1 
Halide Edib ''YEDiGUN, 
i~in yazd1g1 en son fl&h· 
eserini "YOLPALAS, is
mile Yedigiin'Un bugiln 
~akan nilshasile tefrika 
etmektedir. "YOLPALAS 
CiNAYETi, 1936 y1hn1n 
en bilyiik ve genel ede· 
bi eseri olacakt1r. 

Bugun YEDIGON okuyunuz. 

Altm Merkezleri: 
Amasya, «Ak~ehir - ilgin>> Afyonkarahi • 

sar, Ayd1n, Bahkesir, (;orum, «Eski~ehir • Bi
lecik>) Giimii~hacJkoy, Konya, Kiitahya, «ls
parta- Burdur)) Mala tva, Tokad. Zile. ( 4423) 

Bahaeski Belediye Reisliginden: 
24/7/936 tarihinde yaptlan eksiltmede Babaeski kasabasmm hali 

hazn ve miistakbel plan ve haritalarile kasabaya su isalesi ve tev , 
ziat 'ebeke ve projelerinin yapilmas1 hakkmdaki 'artnameye uygun 
istekliler ~·kmami~ ve siiriilen peyler haddi lay1k goriilmemi' oldu • 
gl•ndan eksiltmenin 14 agustos 936 tarihine rashyan cuma giinii sa
at J 5 e kadar temdidine Enciimeni Belediyece karar verilmif olme.Y 
la keyfiyet tekrar ilan olunur. 

1 - Hali haz1r haritanm bedeli muhammeni 3000 lira ve miis 
takbel plant 600 lirad1r. 

2 - Talibler ihtisas vesikas1 gostermege mecburdur. 
3 - Su yollar1 projesinin hedeli muhammeni 1000 lirad1r. 
4 - T alibler muhammen bedelin % 7,5 nisbetinde teminat ya

tlracaklard•r. 
5 - Eksiltme 14 agustos 936 tarihine rashyan cuma gi.inii saat 

15 te Babaeski Belediye Enciimeni huzurunda yapdacakllr. 
6 - ~artnamelerimiz Belediyeroizde ve Kukl~reli ve Edirne Be-

lediyelerinde taliblef tarafiDdan hergiin goriilebilir. (4292) 

Eliziz Iskin Miidiirliigiinden: 
Kazas1 Koyii 

Yap1lacak Ke,fe gore Yiizde yedi 
ev adedi '•- beher ~ifti Tutari bu~ugu 
~ift Lira Kuru,'· L. K. Lira Kuru' 

Sivrice 20 805 2 16100 00 1250 50 
Palo Ho,mat 18 567 38 10212 84 765 6 

)) N1rh1 15 )) )) 8510 70 638 30 
» Kapia!;maz 28 » » 15886 64 1189 50 

Elaziz Merzek ova koyleri 13 585 86 7616 18 571 21 
1 - tn,aat yerleri yukar1da da gosterildiii iize re he, yerde ceman 94 ~ift go~men evi inta.ah ayri 

ayr1 kapah zarf usulile eksiltmiye konmuttur. 
2 - Beher ~ift evin bedelile tutar1 yekunu ve. yiizde yedi bu~ugu hi:r;alar1nda gosterilmi,tir. 

3 - Bu i'e aid evrak tunlard1r: 
A - Ketif cetveli 
B- ~artname 

C- Resim ve proje 
lstiyenler bu evrakm suretlerini kanuni be deli m ukabilinde Elaziz lska~ dairesinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 21/Vlll/936 tarihine rachyan cuma giinii saat 15 te Eli.ziz hkan dairesinde yap1 • 

lacakbr. 
5 - Teklif mektublar1 dordiincii maddede yaz1h saatten bir saat evvel ve nihayet mezkur saate ka• 

dar Elaziz lskan Miidiirliigiine verilecektir. Posta ile gonderilecek mektublarm gene mezkur saate kadar 
gelmit olmast ve dit zarfm miihiir mumile iyice kapattlmlf olmas1 li.zimdir. Poatada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

6 - Talib olanlarlD ve daha fa:tla izahat almak istiyenlerin mezkur giin ve saatin hitamma kac:Jar 
Elaziz iskan Dairesine miiracaat eylemeleri ilan olunur. ( 4414) -istanbul Gayrimubadiller Komisyonundan: 

D. No Semti ve 
'-iahallesi 

Kad1koy Caleraga 

Beyoglu Hac1.nimi 

Beyoglu 

Hii~eymaga 

Tophane Hocaali 

Ferikoy 

Burgazadast 

Ortakoy Ayazma 

Eminoni.i Ahi<;elebi 

Samatya Mirahor 

Ilyasbey 

Ferikoy 

Eminonii. Zindankap1 

Kurtulu:;; Mumcu 

Yedikule Mirahor 
fly abbey 

Altamermer 

Hacttimur 

Fer1koy 

Sokagt 

Orta 

Camc1 

Valde <;e~mesi ve 

K1lburnu 

Qlkmaz Dibek 

E. Rum ktlisesi ar

ka Y. Lala~ahin 
.Manasttr cad. 

Pi§mi§oglu 

Limon<."ular 

E. Hact Manol 

Y. HaCI 1\lanav 

E. Rum kilisesi ar 
ka Y. Lalflf~Bhin 
Zindankapl cad. 

1\lumcu 

Kuyulu 

E. K ili~e c;akmazt 

Y. Ta11kopriilii 

E Marya 
Y. Ads1z t ·eter 

3 

Emlak 
No. 

E. 21 

Y. 19 
E. 165·167 2 

Y. 201-203-2 

E. ve Y. 26·28 

E 64 

Y. 44 
E. 17 · I!J 

76 
mahallen 124 

E 37 
Y. 34 
71 

E. 66 
Y. 46 

E. 4U9 
Y. 109 
E. 4-6 
Y. 4 
E 47 
Y. 4\-1 

14 

E 5 Mi.i . 

Cinsi ve 
hissesi 

KArgir ha.nenin 45/!28 his. 

Arsarun 1/8 hissesi 

Ah~ab iki bane Ye bir dii· 

kiimn 118 hissesi 

Arsa 

143,50 metre arsa 

1157 metre arsa 

l<;inde kuliibesi olan 145 
metre arsa 

UstO.nde odalara olan ka.r
gir diikamn 900/4800 his. 
Ah§ab hanenin 18164 his. 

143,50 metre arsa 

Kargir di.ikfmm 350 /480 
hissesi 
54 metre arsa 

Ah;;ab bnraka Ye arsanm 
1/6 hissesi 

IUrgir hane 

500,50 metre arsa 

Hisseye gorr 
muhammen K 

1440 K. zarf 

30 A<;tk 

al'tttrma 
170 • 

810 • 

300 • 

2~00 

200 

550 

350 

300 

1190 

\00 

70 

710 

310 

K. zari 

A~tk 
artttrlna 

• 

• 
K. 1.arl 

Yukarda evsafl yaz1l1 gayr1menkuller on giin mi.iddetle sat1~a \lkaralml~br. 
lhaleleri 17 o/9J6 tarihine tesadiif edeu pazartesi giini1 saat on dorttedir Satt~ mimha:;1ran g-n~·rimi.ihfldil 

honosilediJ . 



5 Agustos 1936 

Hava Y ollar1 Devlet 
i§letme idaresinden: 

) - Ankarada: 
Ankarada • Bankalar caddeainde P. T. T. Genel Direktorliigii 
binaat alt kattnda tayyare yolcu biletleri a&llf gitemiz &!;tlmtt 
ve bilet aatmtya batlamttbr. 

A- Y olcu biletlerimizi satan Ankara Vagonli ldaresi biletlerimizi 
7/8/936 aktamma kadar aatacak ve 8/8/936 dan itibaren 
aatmtyacakbr. 

B- Yolculartmtzt - Tayyare meydanma getirecek otobusumuz 
8/8/936 dan itibaren, bilet gitemizin bulundugu P. T. T. Ge
nd Direktorluk binaat onunden kalkarak Ulusmeydam An • 
karapalaa yolile hergun aaat 9,30 da hareket edecektir. 

2 - lstanbulda: 
fatanbulda - Karakoydeki P. T. T. tubeai binaamda tayyare 
yolcu biletleri aaltf gitemiz a!itlmtt ve bilet aatmaga batla • 
mttbr. 

A- Yolcu biletlerimizi satan Istanbul Vagonli idarea-i biletlerimizi 
7/8/936 aL;tamma kadar aatacak ve 8/8/936 dan itibaren aat
mtyacakttr. 

.B- Yolculartmtzi Yetilkoydeki Tayyare meydantna getirecek oto· 
biisumiiz 8/8/936 dan itibaren Karakoydeki P. T. T. tubesi 
onunden hergiin tam aaat 14 te kalkacak ve hi!i bir yere ug • 
ramadan Y etilkoye hareket edeeektir. 

C - 7/8/936 dahil kadar otobusumiiz timdiki gibi Takaim mey • 
damndan kalkacakbr. 

3 - Yolculartmtzt nakleden otobuslerimizde «Havayollaru> yazist 
vardtr. Saym halka ilan olunur. (4410) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiY ANGOSU 
.$imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir. 

l iincii ke,ide 11 Agustos 936 dad1r 

Biiviik ikramiye 3 5. 0 0 0 lirad1r 
Ayrica: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) lirahk bir mukafat vardrr ••• 

Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi 
.. Miidiirliigiinden: 

1 - Mekteb, liae ve yiikae1C olmak uzere bet ydhkttr. Yabh ve be
davadtr. Gayeai tecim gemilerine kaplan ve makinist yetittir
mektir. 

2 - Mektebin yalmz lis~ birinci sm1fma talebe ahn1r. Bunlarm 
ortamektebi bitirmif olmalar1 ve yatlan on betten kiisiik ve 
on dokuzdan buyuk olmamalarJ tartbr. 

3 - Yaz1lma iti i~in pazartesi; ~ar,amba, cuma giinleri mektebe 
ba,vurulmahdtr. 

~ - fateklilerin mekteb miidiriyetine kart• yazacaklarJ istidana -
melerine hiiviyet ciizdanlarJnJ, aft kagtdlarmt, mekteb diplo • 
malarrm, veya tasdikli diploma auretlerini ve polia~e taadikli 
iyi hal kagtdlarml ve velilerinin izahh adrea ve tatbik imzala
rtnl ve 4 tane vesikahk fotograflari m,tirmeleri gerektir. 

5 - Yazdma ifi 7 agustos 936 cuma giinune kadardtr. lsteklilerin 
muayenei sthhiye i~in o giin saat aekizde bizzat mektebde bu • 
lunmalart gerektir. 

6 - Fazla tafsilat i!;in ayr1ca posta pulu gondermek tartile mek • 
tubla mekteb miidiriyetine miiracaat edilmelidir. (3564) 

lnhisarlar istanbul Ba,miidiirliigiinden: 
Sirkeci a&ltf depomuzun veznedar yerile bankolarinda bazt tadi • 

latm yaptlmast, tartnamesine gore 12/8/936 !i•rtamba giinii saat 14 
te pazarhkla ihale edileceginden, isteklilerin, goaterilen giinde yiiz
de yedi bu~ugu olan 32 lira teminat ak~esile Batmiidiirliigumuze mii
racaatleri. ( 4324) 

I Devlel Demiryollar1 ve limanlan i9lelme U. idareslllinlan 
Muhammen bedeli 6920 lira olan 400 ton yerli kok komiirii 17/8/ 

1936 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada 
tdare binasmda satm ahnacakbr. 

Bu ite girmek istiyenlerin 519 lirahk muvakkat teminat ile kanu-
nun tayin ettiii vesikalar1, Resmi Gazetenin 7/5/1936 G. 3297 nu • 
hlarah niishasmda inti,ar etmit olan talimatname daireainde aim • 
~If vesika ve tekliflerini ayni gun saat 14,30 a kadar Komiayon Re
lsligine vermeleri lazimdtr. 
·• ~artnameler paraa1z olarak Ankarada Malzeme daireainden, Hay
darpatada T esellum ve Sevk ~efliginden dajj'tblmaktadir. ( 4361) 

MMII 

Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'i Portland !;imen
toau 21/8/1936 cuma giinii saat 16,15 te kapah zarf usulile Anka -
l'ada ldare binastnda aabn ahnacakllr. 

Bu ite girmek istiyenlerin 2227,50 lirahk muvakkat teminat ile 
ltanunun tayin ettigi vesikalarr, Resmi Gazetenin 7/5/1936 G. 3297 
llurnarah nushasmda intitar etmit olan talimatname dairesinde al,n· 
?t•t vesika ve tekliflerini ayni gun saat 15,15 e kadar Komiayon Re
lsligine vermeleri l&ztmdtr. 
~artnameler 145 kuruta Ankara ve Haydarp&fa veznelerinde aa-

~aktadtr. (4360) 

Istanbul Telefon 
DirektOrliigiinden: 

(l 1-Iususi telefonunu para mukabili halkm konufmasma a~tk bulun
) urrn~ auretile telefonu bir kar vasttast olarak kullanan dukkan, 
h:hJhane, otel, ev ne olursa olsun bu kabil yerlerden yaptmlacak 

li~r~konutma umumi merkezlerde oldugu gibi 7,5 kuruttur. 
t~I /afrnda hareket ederek halktan fazla para aldrgJ sabit olan bu 
t, ~ on sahibleri umumi merkezler hakkmda tatbik olunan takiba-

tnaru.-: kalacaklard1r. ,(4358), 

. -- . ~ 

CUMBUR:tYET 9 

Sa~larm k1iklerini kuvvetlendi • 
rir. Dokulmesine mfuri olur. Ke • 
pekleri izale eder. Ne§viinemastru 
kolaylli§tirarak hayat kabiliyetini 
arttmr. Latif rayihah bir sa!i ek • 
siridir. 

!NG1L1Z KANZUK ECZANES! 
BEYOCLU - 1STANBUL 

istanbul Harici Askeri 
KIT AA Tl tLANLARI 

Demirkoy alay1 icrin 6700 kilo 
kuru uzum, 7100 kilo zeytin ya
gr, 13000 kilo makarna, 4000 ki
lo zeytin tanesi, ayrt ayrt a!itk ek
siltmiye konulmuttur. 1haleleri 
agustosun 19 uncu ~artamba gii
nii saat on alttda Vizede yaptla -
cakbr. lstekliler vaktinde te -
minat makbuzlarile Komisyon
da bulunmahdtrlar. Oziim fiatt 
tahmini 20 kuru, ilk teminah 
101 lira, zeytin yagtntn fiatt tab-
mini 64 kuruf ilk temin{lh 341 li
ra, makarnamn fiat tahmini 24 
kurut ilk teminah 234 lira, zey-
tinin tahmin fiatJ 24 kurus ilk te
minatl 72 liradtr . .Sartnam~yi gor
mek iatiyenler Vize Satlnalma 
Komisyonunda gorebilirler. 

«144» (4369) 
:{.:{.:{. 

Konyadaki kurumlar bayva • 
natmtn ihtiyact olan 407 bin kilo I 
arpa kapah zarfla ekailtmiye ko
nulmuttur. Muhammen bedeli 
15466 lira olup ilk temi~ah 1159 
lira 95 kuru,tur. t,bu 407 bin ki-
lo arpaya aid tartname Kor Sa • 
hnalma Komisyonundad1r. 1s
tekliler ihale giiniinden bir giin 
evveline kadar tartnameyi Ko • 
miayonda gorebilirler. Eksiltme 
24 agustos 936 pazartesi giinii sa· • 
at 10 da yap1lacagmdan istekli· 
lerin mektublarmt en son olarak 
24 agustos 936 pazarteai giinu 
aaat dokuza kadar Konyada Kor 
Sahnalma Kornisyon Batkanlt • 
gma gondermit olmalari li.z1m • 
drr. Bu saatten sonra gelecek 
mektublar a~xlmaz ve kabul c • 
dilmez. «142» ( 4367) 

...-AHENK 
Bir sanrat harikas1d1r. 

AJdJgJmlz takdirnamelerde 
boyle yaZthyor. 

Hem~n bi.r ?tektub(a katalogumuz
dan Jstey!n.n:. Eski~ehir : Ahenk 

mucldl S. Suad -

Memur aran1yor 
T &§rada istihdam edilmek iizere 

makinede Yazar, frans1zcadan turk
t;eye iyi terciimeye muktedir bekar 
ve Turk tabiiyet ve milliyetinde bir 
memur aramyor. 

F azla malumat i~in Merkez Rth
bm han1nda ikinci katta 24 numa
rada Balya Karaaydm Madenleri 
Sirketine hergtin saat I 0 dan 12 ye 
kadar miiracaat. 

DiPLOMALI ECZACI 
ARANIYOR 

Karadeniz sahilinde bir 11 ehirdedir. Arzu 
edenlerin Yenipos•ane arkasmda 47Noda 

Mazon ve Botton ecza deposuna 
rnuracaatleri. 

Sahtb ve Ba$muharrtn: Yunua Na'di 
Umuml ne~rtyat~ tdare eden Yazt l$ler1 

Mildii.ril: H;kmet MiiniF 

Halt tasfiyede Matbaactl!.k ve Ne§rtvat 
Tflrk .4nontm ~lrkett 

Kiitahya: 6 saYJh Janadarma Okul KomutanbkJndan: 
{:ogu 

u2.erinden {:ogu Azt 
Lira Ku. Kilo Gr. Kilo Gr. 

12000 150000 130000 
4200 30000 25000 
3600 4000 3000 

700 7000 5000 
l200 6000 3000 
350 5000 3000 
350 5000 3000 
600 6000 3000 
350 7000 5000 

lOSO · 3000 2000 
330 1500 1000 
660 3000 2000 
200 4000 3500 
540 2000 1500 
220 4000 3500 
280 1000 500 
375 1500 1000 

Tahmin % 7,50 
edilen teminab 

Ku. Sa. Lira Ku. 
8 900 

14 315 
90 270 
10 52 so 
20 90 

7 26 25 
7 26 25 

10 45 
5 26 25 

35 78 75 
22 23 75 
22 49 50 
5 15 00 

27 40 50 
5 so 16 60 

28 21 
25 28 12 

Erzakm 
cinsi 

lhale giinii 
Saat Daki. 

Ekmek 
Stgtr eti 
Sade yagt 
Bulgur 
Pirin~ 
Nohud 
Mercimek 
Kuru fasulye 
Patates 
Sa bun 
!;iehriye 
Makarna 
Sogan 
Toz teker 
Tuz 
Zeytin daneai 
Oziim «!;ekirdekaiz 
kuru» 

10 
10 30 
11 
11 
13 
13 
13 

30 

13 30 
13 30 
13 30 
14 
14 
14 
14 
15 
15 

184 400 200 46 13 80 Zeytin yag1 
15 30 
15 30 

480 6000 4000 8 57 60 Pathean 
300 6000 3000 5 22 50 Lahana 
325 5000 3000 6 50 24 37 Ktrmtzi domatea 
120 600 300 20 9 Sal!i& 16 
150 5000 3000 3 11 25 Ptrasa 
200 5000 3000 4 15 lspanak 
210 6000 4000 3 50 16 13 Arpa 

80 4000 2000 2 6 Kuru ot 17 
45 3000 2000 1 50 7 50 Saman 

2100 140000 120000 1 50 157 Cam odunu 17 30 
800 100000 80000 80 60 Mefe odunu 

1 - Yukarrda adlart yazth yiyecek ve yakacak miktart ekailtme tartnamelerine gore Komiayonu• 
muzca munakaaaya konulmut ve ilk teminat miktarlart yanlar1na yazilrnlftlr. 

2 - Ekmek kapah zarfla diger yirmi sekiz kalem yiyecek ve yakacak a!i1k eksiltme ile 10/8/936 
gunlemecinde crizelgede gosterilen saatlerde Kutahyada Jandanna Okul Komutanhitnda toplanacak 
Komisyonda yaptlacakttr. 

3 - Eksiltmiye gireceklerin 936 yth Ticaret 0 dast ve 2490 sayth kanunun 2 ve 3 iincii maddele • 
rine gore ellerinde bulunan belgelerle ticarethane namtna ite gireceklerin itbu kanunda yazth f&rtlar 
i~inde noterlikten alma vekaletnamelerle eksiltmi ye gireceklerdir. 

4 - Kapah zarf eksiltmesinde yukartda adt yazth kanuna uygun olmak iizere kapah zarf mektub
larmda istenilen belgeler ve teminat makbuzu veya banka mektublarmt ikinci bir zarfa koymak lUre. 
tile zarflarm iizerine tekliflerinin hangi i,e aid ol dugunu ve kanuni ikametgahlart yazthr, muhiirlii 
olarak belli giin ve saatten bir saat evvel makbuz rnukabilinde Komisyon Batkanhgma verilmesi li -
ztmdtr. Belli giin ve saatten sonra verilecek veya gonderilecek teklif mektuhlar1 kabul edilmez. Temi· 
natlarm belli giin ve saatten evvel Kutahya Malaandtgma yahrtlmif bulunmaa1 ve ekailtme tartname
lerini gormek iizere Komisyon ltyarhgma miiracaatleri ilan olunur. (3984)' 

ArttJnna ilant A~Ik 

Belediye Sular idaresinden: 
Sular ldaresinin Ferikoy Eabrikasmda mevcud hurda font boru 

par!<alarJ a~1k arthrma iJe aatJiacaktJr. 
1 - htekliler saht tartnameaini idare merkezindeki Levaztm ter

visinden paraa1z olarak alabilirler. 
2 - A!;lk arthrma 19/8/936 ~artamba giinii saat 15 te !dare Mer-

kezinde yaptlac~khr. ( 4422) 

Darbhane ve Damga Matbaas1 
Miidiirliigiinden: 

0~ boyda eem'an 20 bin ailed dikitsiz torba 25/8/936 tarihine mu
sadif sah giinii aaat 14 te pazarhk suretile aatm ahnacakttr. lstekli • 
lerin {eraitini anlamak iizere muhasebemize miiracaatleri. ( 4316) 

KUMBARA 

Zayi hisae senedi 
Tireboluda 37 nci ftrka 110 uncu a

lay ikinci taburda iken almi§ oldugum 
24998 numarall !tibari Milli Bankast 
hisse senedimi zayi ettim. Yenisi ahna
cagmdan eskisinin hiikmii kalmacbgt 
Uan olunur. 

Miitekaid B. N. B. ibrahim 

- OROLOG-ORERAToR 

Dr. FUAD HAMiD BAYER 
Haydarpa a N llmune hastanesi idrar 

yollar1 hastahklan miitehasslSs 
Til.rbe l\lahmudiye caddesi No. 10 

Tel ; 20831 

!LAN - !ki gUn evvel Kopriiden ak
§am alh bu<;ukta hareket eden Kad.Ik1iy 
vapurunda bir Hachette almanagt unu
tulmu~tur. Bulan Cumhuriyet gazete -
einde Bayan Nakiyeye getirip teslim 
ettigi takdirde memnun edilecektir. 
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Tiirkiye ltriyabnda biiyiik inkllab yapmt~br. 

~imdiye kadar Qlkan : 
Lale, $ipr, Divinia, 
Meagis, Viyolet, 
Milflor, Leylak, 
Giiller, Revdor, 
Origan, Y asemin, 
Krepdotin, Neroli, 
Suar do Paris, Pompador, 
Atk gecesi, Dag !;i~ekleri. 
Bahar ~i~ekleri 

Kukaraea, Pupi, 
Zambak, Amber, 
Fulyalar, 
Cennet !;i!;ekleri, 
Genelik, Senk£lor, 
Amorita, Ci!rek demeti 

Yakmda Qlkacak olanlar : 
$anel, Rumba, 
Karyoka, Kadm eli. 

v sy 
onyas 
nlar1 

Haaan Kolonyaat 95 derece halis limon ~i~eklerinden 
yapdmtf misli ve menendine diinyada teaadiif edilmi • 
yen ve biitiin itriyat aleminin taadiktnda bulunan bir 
taheserdir. Hasan Y asemin, Leylak, Menekte, Milflor 
veaair ~i~eklerden yapJlmtt kokular1 insanJ zevk ve 
cennet bah~elerinde yafabr. Nearin kolonyaat Hasan 
kolonyasmm yavruaudur. Limon !;i~eklerinden yapdmtt 
75 derecede ~ok ucuz olmaat itibaHle baret alemdir. 
Loayonlan dahi piyasayt tamamile elinde tutmuttur. Hi~ 
bir Kolonya ve Loayon Nearinin giizel ve nefia kokuaile 
ve ueuzlugile rekabet edemez. 

Elaziz lskan Miidiirliigunden: 
1 - Karako~amn Tepe koyiinde yaptlacak ·em ~ift go~men evi 

kapah zarf usulile ekailtmiye konulmuttur. 
2 - Beber ~ift evin ketif bedeli 756 lira 51 kuruf olduguna na· 

zaran elli ~ift evin mecmu ke,if bedeli 37825 lira olup muvakkat 
teminah 2836 lira 87 kuruttur. 

3 - Bu eksiltmiye aid evrak tunlarcbr: 

'A - Eksiltme .fartnameai 
B - Ketif eetveli 
C - Reaim ve planlar. 
tatiyenler bu evrak1n auretlerini bir lira iieret mukabilinde Ia • 

kin dairesinden alabilirler. 
4 - Teklif mektublannm 19/8/936 tarihine raahyan ~artamba 

giinii aaat 15 e kadar hkAn Miidiirliigiine verilmit olmaat tarthr. 
5 - Eksiltmiye ittirak etmek i~in Naftaca muaaddak bir ehli • 

yet veaikas1 gonderilmesi lazund1r. 
6 - Postada olan mektublar ~ordiincii maddede yazth aaatin 

hitamma kadar gelmit bulunaeaktlr. Poatada olan geeikmeler ka • 
bul edilmez. 

1 - Bu terait dairesinde talib olanlarm lakin Miidiirliigune mii· 
raeaat eylemeleri ilan olunur. (4415) 

PAQANIZ rAtZ G[Ti~M(I( 

'I CALJ'S1 ~ 
~USUS1 ~ART\.A~t"'!IZ 1-tA~~NDA 
GIS£LE~iMIZOI:N MALUMAT ALINIZ . 

ISTANI?>UI.o- t~QAkOY PALAS -.ALA.LEMCI WAN 

Bursa Vilayeti Hususi 
Muhasebe Miidiirliigiinden: 

l - Vilayet Huausi tdaresince tznik goliinde iflemek iizere aza· 
mi 35 tonluk ve 30 • 35 beygir kuvvetinde Dizel marka motorlii ve 
yelkwtli ve 80 aantim au keaimli bir taka kapalt zarf uaulile sabn 
ahnacakttr. 

2 - Takantn muhammen ktymeti «5500» lira ve % 1,5 teminata 
412lira 50 kuruttur. 

Takanm ihaleyi miiteaktbVilayet~e tayin olunaeak bir heyeti fen
niye taraftndan ilk muayenesi yaptlaeak ve taka nakil ve biliimum 
maaarif miiteahhide aid olmak iizere ihaleden itibaren 17 i\in zar • 
ftnda miiteahhid tarafmdan lznik goliine teslim edileeektir. Golde 
bu heyet tarafmdan aynea muayene ve teeriibeai ve kat'i kabulii ya
ptlaeakbr. 

4 - Fenni ve ekailtme tartlan Vilayet Huausi Muhaaebesindedir. 
5 - fhaJe 14/8/19'36 euma giinii saat 15 te Hiikumet Konagtnda 

Vili.yet Daimi Eneiimeninde yaptlacaktJr. 
6 - .Taliblerin teklif mektublarile- teminatla-rJDI· havi -za-rflart·iha· 

le aaatinden bir aaat evveline kadar Viliyete .vermeleri ilin olunur. 
(4346). 

CUMHURiYET 

Maliye Vekiletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan it : On bin metre kanavi~e-
2 - lhale, a~1k eksiltme suretile yaptlacakbr. 
3 - Tahmin edilen bedeli bin bet yiiz elli liradtr. 
4 - Eksiltme 17/8/936 pazartesi giinii saat 15 te Vekalet Leva· 

z1m Miidiirliigiindeki Eksiltme Komisyonunda yaptlaeakttr. 
5 - Muvakkat teminat: 116 yiiz on alb lira yirmi bet kurut olup 

Merkez Muhasebeciligi veznesine teslim edilerek ahnacak 
makbuzla birlikte Komisyona miiracaat olunacakllr. 

6 - $artnamesi Levaz•m Miidiirliigiinde ve lstanbulda Dolma -
bah!rede ~aliye Vekaleti Evrak! Matbua Ambarmda gorii!e -
bilir. {4317) 

Afyonkarahisar Ziraat 
Bankas1ndan: 

AfyonkarahisarinCla, aksam1 dahiliyesi ayrtea bin bet y~z dort li
ra ve asii bina bet bin yiiz elli bir lira bedeli ketifli bir zahire de • 
poaunun intast 29 temmuz 936 tarihinden itibaren alb hafta miid • 
detle ve kapah ~arfla miinakasaya konulmuf!ur. 

Bu miiddetin hitammda en az pey siirenlere ihale iera edilecek 
ve ihaleden bir hafta sonra tartname mucibince intaata ba,Iana " 
eakbr. 

Miinakaaaya ittirak etmek istiyenlerin 500 lirahk banka mektu
bu veyahud Ziraat Bankasmca iizerine muamele yapdan esham ve 
tahvilat ile teminat vermesi laztmdJr, 

Kroki, plan ve fenni tartnameyi gprmek ve C:!iier teraiti oiren • 
mek i~in Afyon Ziraat BankasJ tubesine m.iiraeaat olunmast ilan 
olunur. (4411) 

Eregli Havzai Fahmiyesi Saghk 
Komisyonu Ba~kanbitndan: 

Gelik ve Kandilli mmtakalartmizd~ki dispanserlerimiz i!rin 250 
lira ayhk iicretle iki operatore ihtiyae1m1z vardtr. Taliblerin, ihtl • 
aas vesikasmm sureti, ktsa bir tereiimei hali ve bir ktt'a fotografla
rmt Zonguld*ta Saghk Komisyonu Batkanhgma gondermeleri ilan 
olunur. ( 4412) 

lnhisarlar Umum 
Miidiirliiiignden: 

ldaremiz miilhakatmda a~tk ve a~tlaeak olan memuriyetlere 
imtihanla memur ahnaeakllr. fmtihan fstanbulda ve 12/8/936 
~ar,amba giinii saat 13 te Sirkecide lnhisarlar Memurin Kursu bi
nasmda yapJlaeakbr. lmtihana girmek istiyenlerin ataitdaki ev
saf ve teraiti haiz olmalari gerektir. 

1 - Li.akal orta mekteb tahsilini bitirmit olmak. 
2 - Askerliiini «fili veya ktsa hizmetlb bitirmit olmak veya 

miieeeel bulunmak. 
3 - 21 yatmdan &fait ve 35 yaftndan yukari olmamak. 
4 - SJhhatli olmak, sari hastahklara, bedeni ve akll artzalara 

muptela olmamak. 
5 - fyi ahlak sahibi olmak, haysiyet ve namuau muhil bir cii· 

rum veya alelitli.k agtr hapis veya o derece eezayi miistelzim bir 
fiille mahkum olmamak. 

«Bu bef maddedeki ,artlartn muhakkak tevaiki gerektir.» 
lmtihan mevzuu tunlardtr: 

1 - Hesab, hendese «Hesab: Adadt miirekkebe, taksimi gurema, 
halita, tenasiib, faiz iskonto «Hendeae: Satthlar, hacimler.» 

2 - Muhasebe «Usulii defteri» 
3 - Cografya « Umumi ve Tiirkiye» 
4 - Kitabet «Orta tahsile gore». 

fmtihana girmek istiyenlerin timdiden bir dilek!;e ile ve evrakt 
miisbitelerile idaremiz Memurin ~ubesine muraeaatleri ilan olunur. 
-· · IHl'AR: lmtihan giinii vaki olacak miiracaatler kabul edilmez. 

(4379) 

• 

5 Agustos 1936 

B U AK$AM 

Harbiyede B E l V 0 Bah~esinde 

Y AVRUNUN GECESi 
memleketin tan1nm1' biitiin musiki,ina, arkada,lar• 

Bu geceyi ~ereflendireceklerdir. Telefon: 49091 

istanbul Vilay~ti 
Naf1a Miidiirliigiinden : 

fstanoul Oniversitesi Artbrma, Eksiltme ve Pazarhk Komisyo .. 
nunca kapah zarf usulile eksiltmesi ilan edilen Oniversite Hayva • 
nat ve Nebatat Enstitiilerine aid moblelerin eksiltmesine talib !rtk • 
madigmdan tekrar kapal. zarf usulile eksiltmiye !rlkanlmt~br. 

A - Ke~if bedeli 35696 lira 25 kuru~tur. 
B - Eksiltme 10/8/936 pazartesi giinii saat 15 te Istanbul Vi • 

layeti Nafta Miidiirliigiinde Eksiltme Komisyonu odasmda yapt .. 
lacakbr. I 

C - Bu i,e aid proje, tartnameler vesaire ilgili evrak1 179 kuruf 
mukabilinde Nafta Miidiirliigiinden ahnabilir. 

D - Muvakkat teminat 2678 liradtr. 
E - lsteklilerin en az bir kalemde 5000 lirahk ou ise benzer 

mobleler ifi yapttgma dair Naf1a Vekaletinden alm•f olduiu mute • 
ahhidlik ve Ticaret Odas1 vesaire vesikalart havi kapah zarfmt 10/. 
8/936 giinii saat 14 te kadar istanbul Naf1a Dairesinde Eksiltme Ko
misyonuna makbuz mukabili vermeleri lazJmd1r. ( 4083 ); 

KIZILA Y 
HASTABAKICI HEMSiRELER 

' 

Okulu Direktorliigiinden: 
Yeni ders y1hna haztrlanmaktadir. Okul geceli ve parastzdtr. 

Okul, gene bayanlarm hastabak1ct ve ziyaret~i hemfire yeti,e
rek, hastanelerde ve umumi Sihhatle alakadar olan miiessese • 
lerde ~ahtmalarma mahsustur. 

Tahsil miidde. ii!r ytldtr. Teorik ve pratiktir. Dersler hususi 
doktor. profesorler ve muallimler tarafmdan verilir. 

lsteklilerin iyi ahlakh ve s1hhatli ve en az orta tahsili bitir • 
mi11 olmalart llarttir. Diger fartlarJmJzla fazla izahat i~in yazile 
veya bizzat lstanbulda Aksarayda Haseki eaddesinde Okul Di· 
rektorliigiine miiraeaat edilmesi. 15 eylul 1936 dan sonra mii • 
racaatler kabul edilmiyecektir. 

M. M. Vekaletinden: 
Gedikli Erbat Haztrlama mekteblerine talebe altmyor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erbat Haztrlama mekteble ~ 

rinin ihzari smtflarma 3 smtfh ve gedikli orta klSmtn 6. smtflarma 
da 5 IHmfh koy ilkmekteb mezunlart ahnaeakttr. 

2 - Bu mektebler yatJh ve parasJzdtr. Mektebe girit fartlart As
kerlik ~ube Ba~k!lJ.llarmdan ogrenilebilir. 

3 - Yukartdaki tartlart taftyan ve gedikli erba~ olmaya istekli 
olan ki:iylii !roeuklarmm en ge~ 20 eylul 936 tarihine kadar mensub 
olduklar1 Askerlik ~ubelerine miiraeaat etmit ve evrakm1 tamamla
mtt olrnalart laztmdtr. «136» ( 4349): 

REVUE\ 
•saat•n•n bugunkO'-tekamOI! hal~ 

80 sene Ilk tecrube 'netlcesidir. 
Modeller en/sont zarif !klldedlrf"" 

REVUE saatlan tan•n-m•~ saatc;:•larda~ - -. _ _ sat•lmaktadu; 
, U"'""'' depo.., t Istanbul. Bal'lc;ekapo,_ Ta? Han, Blrlncl kat 19. trelafiil'i 2136<1 

--· L . 

inhisarlar Samsun Tiitiin 
Fabrikasindan: 

Fao!!ikalarimizin bir sene i~inCie •artnamesinCle yaz1h yerlere 
yollanacak ve iskelelerden vapurlara gonderilecek tiitiin ve sigara• 
larla sair e,yanm nakliyesi 25/7/936 tarihinden itibaren 15 giin 
miiddetle eksiltmeye ~JkanlmJ~ittr. lstekliler eksiltme sartnamesini 
resmi dairelerin a~1k oldugu saatlerde hergiin fabrika 'sevk ~ubesi· 
ne miiracaatle gorebilirler. Eksiltmeye !rtkq.nlan nakliyabn muharu• 
men bedeli 5340 liradtr. Eksiltmeye girmek i~in bu paranm yiizde 
yedi bu~ugu nisbetinde dort yiiz lira muvakkat teminat vermek la· 
zunlthr. Eksi!tme 10 agustos 936 pazartesi giinii saat 15 te fabrika"da 
miite,ekkil Komisyonda kapah zarf usulile yapdacakttr. Muvak • 
kat teminat makbuzlarile teklif mektublar1 eksiltme saatinden e"'" 

vel Komisyon Ba,kanhgma verilmit bulunacaktu. (4339). 

Maliye Vekiletinden: 
1 - Eksiltmiye konulan if : istanbulda Dolmabah~ede MaliY6 

Evrakt Matbua ambarmdan 31/5/9'37 tarihine kadar Istanbul pake~ 
postanesine gonderilecek evrak1 matbua paketlerinin nakliyesi. 

2 - !hale, a!rtk eksiltme suretile yap1laeaktJr. 
3 - Tahmin edilen nakliyesi dort yiiz lirad1r. 
4 - Eksiltme 18/8/936 salt giinii saat 15 te Vekalet Levazim i\'lii• 

diirliigiindeki Eksiltme Komisyonunda yap1lacakttr. ... ·rg• 5 - Muvakkat teminat otuz lira olup Merkez Muhasebecl t 

veznesine teslim edilerek ahnaeak makbuz ile birlikte Komisyoll~ 
miiracaat olunacakttr. , , 

6 - ~artnamesi Levazim Miidiirliigi.inCie ve lstanoulda Dohu• 
bahsede Maliye .Yekaleti Eyrak1 Matbua Am~a_rt!!~a goriile~~~;·8 ); 


