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Kemalizm 
M. Edvar Heryonun TUrk inlolabi 

hakk1nda diisiinceleri 
' 

Atatiirk gibi, milletile mezc alan, onun h;in miic~dele 
eden, onun i~in istrrab ~eke n ve bir~ok engellere ragme.n 
onu asil mukadderatrnzn tahakkukuna sevkeden bzr 

$ele tarihte pek az tesadiif edilmi§tir. 

~ ---------------~--~~~~ ·- ' 1 . [Tekin Alp, 
"« Kemalizm >> 
iinvanlr yeni e· 
aerinde Tiirk in· 
k1labrnrn •eyri· 
ni en goze: ~ar· 
11\ln eserleri ii
Zerinde takib ve 
tetkik ederek 
Atatiirk Tiirki • 
Yesinin ideolo • 
'ii•ini tesbite ~a
ltl}mt,trr. Eser 
hi~ fiiphesiz 
fimdiye kadar 
bu mev:zuda ya· 
Z1lanlarrn en 
miikemmelidir. 

Bu kitab hem 
. 'tiirhfe, hem di • 

l 

'ier aillerde Biiyiik clostumuz, Fransrz M eclisi Reisi Edvar H eryo 
nefreailmek iizere haztrlanmr~hr. stz Meb'uslar Meclisi Rei~i bii~~k 
Tiirk~esini Cumhuriyet matbaast dostumuz Edvar Heryo, krtab r~rn 
'350 •ahifelik giizel bir cild halin- yazdtgt gayet giizel bir mukadde
de bastt ve ~tkardt. Franst:r.cast mede Tiirk in~rl~btnr ke~d~ yiik
:Yak1nda basalacak ve diger diller- sek anlayt~lartle t:r.ah etma~ttr. Bu 
de ftkmast da gecikmiyecektir. ktymetli yaz1y1 miiellifin lUtufkar 

Eseri franstzca niishasrnrn miis· miisaadesile aynen ba~ siitunlarr
'Veddeleri iizerinde okuyan Fran· m1za gefiriyoruz:] 

. 
B11y T ckin Alpm bu gliz.el eseri, his • 

siyat hararetile bilgi sekinetinin uz.la§a • 
bildigini ispat ediyor. 

Miielliften, evvela yurdseverlik duy • 
gulan emrine tahsis ettigi geni~ kiiltiiril 
0VIneme mi.isaade etmesini dileyecegim. 
Mti.e!lif Kemalist eseri tebariiz ettirmek 
io~;in, TUrk inkilabmi, insan ruhlarmi ve 
'llliiesseselerin mahiyetini degi§tiren o ci
han§Umul hareketler meyanma ithal e • 
diyor, 0 inkilabm bu hareketler 1dadma 
nasi] girdigini ve bu hareketler arasmda 
nas1! teferriid ettigini gosteriyor. 

Dag tepelerinde tutu~up ufku ba§tan
f~§a aydmlatan ate§ler gibi, gece karan
tgmda, Anadolu yaylasinda parltyan bu 

teceddiidiin biiyiikliigii ve kendine has 
ba§kahgl, bu suretle belirmekteClir. 

Bu parlak zemin iizerinde, inki!abci -
run, yUrdda§lan tarafmdan beslenilen 
§iikran ve baghltk duygulannm ifadesi 
blarak kendisine <<Atatiirk». yani milletin 

abas1 ad1 verilen Mustafa Kemalin yiik
aek siluetinin teressiim ettigini goriiyoruz. 
f • Atatiirk gibi, milletile mezcolan, onun 
tn miicadele eden, onun i~in tstJrab ~e-
en ve bir~ok engellere ragmen, onu, asil 

r.ukadderatmm tahakkukuna sevkeden 
lr ~efe, tarihte pek az tesadiif edilir. 

cl Bi~kac; senelik ~tsa bir muddet zar~n
cl~ Vticude gelen mk1lab ~ok azameth • 
. tr, Bu Turk ihtilali, mant1kh bir 'plan 
tntitamile devam ettirilmek gibi bir hu • 
~h·iYet arzediyor. Bu ihtilalde, ne be~eri 
h hraslann co§masJ, ne maddi servetlerin 
k <~rabisi, ne partilerin veya smrflann 
... anh rnuhasamas1 vard1r. Bu ihtilal, Bo
~a2:ic;inde bir §afak gibi yiikselmi§ :ve 
'~Ytlrni§tlr. 

ld. 1'iirk inblab1 bir ruh eseridir. Onu 
are d h . • h . • \' e en ~a s1yet, asn aya tm, s1yasJ 

i!~ sosya] meselelerin halli ~aresini ancak 
! ~~de bulabilecegine vak1ftir. Milletleri 
1 t\> Ve idare eden insanlann, ahlak yol
l'a~ndan aynlmalanmn vahim bir ihti • 

11 
B2:hk oldugunu da bilmez degildir. 

lu u eski erkamharb zabiti, bu V eston
fi) &eneral, bize, Kant mektebinden bir Fof gibi goruniiyor. 
lik akat, askeri terbiyesinin ve muharib
tab·lllesleginin neticesi olarak bir takun 

lYe Pr . I . h f . . B' eserin ~?s1p :n mu a a~~ ~tmi§~r. .n 
inr kat 1 nebce vermes! 1~m kutlenm 
clu~2:atnh elbirligine mutlaka ihtiyac ol -
l'etf.u k.~naatindedir. Demokrasinin hara
~ah1 llludafiidir, Millet i~in ve milletle 
· §Ir. lste k' d I .. I · ollii d r 1, vatan a§ annm goz en 
ked n e, onlan arz1 mevuda dogru sev • 
%Jecdk o nur siitunu panldasm. Biitiin 
h<~kkar da Ya§ama §evki ve yurdun atisi 
· 1n a b' · d v I tli11.... • •r nnan uyan umag1 erne e • 

''ll~tlt. 

Mlllet y 1 · ,_. • • • • 
a m, yaoanct s1yasehn tem • 

rinden degil, amlardani:ien Ic:endisine 
zorla yi.ikletilen karmakanttk bir kiiltiir
den kurtulacakt1r. 

Millet okumayi ogrenecektir ve §U al
fabe mi.icahedesi ~ok miiessir bir manza
radlr. Biitiin entelektiieller, Sefin izinde 
yiiriiyerek, ovalan ve daglan a§arak, 
kasabadan kasabaya, koyden koye do -
la§tp ~ocuklardan ihtiyarlara vannctya 
kadar herkese bilginin yeni remizlerini 
ogretiyorlar. 0 zaman, senelerin, iizer • 
lerindeki zarif Yunan ve Latin tasvirle
rini silemedigi o y1k1k sutunlarm ve o cep
he ta§larmm yamba§mda, kiitiibhanele • 
rile, miizelerile gene halk evleri yiiksele
bilecektir. 

Ayni zamanda lisanm kendisi de, ta· 
rihin derin kaynagmda yeniden yugrul • 
mu§tur. Turk dili, Iran ve Arabistanm 
kendisine a§J)adtgl biitiin unsurlardan sty
nlmaktadtr. Bundan sonra, bu dil, milli 
fikrin sade ve sad1k bir ifadesi olacak • 
hr. 

Tarih~inaslar, tarihi vesikalar i~inde 
~ah§tyorlar; asanatika miitehaSSislan, 
~obanlann ve muhariblerin pek c;:ok de
fa ahi.ist ettikleri topraktan, hakiki Tiirk 
medeniyetinin delili olan eserleri meyda
na c;:•kanyorlar. Alimane miinaka~alar, 
ecdadm, garb medeniyetinin mii§terek 
hissei irsiyesini te§kil etmek iizere ortaya 
koydugu §eyleri tesbit ediyor. 

Turk milleti, ani bir hamle ile o garb 
medeniyetinin adetlerine ve prensiplerine 
inkiyad ediveriyor. !stanbulda Anadolu 
kiylSindan Rumeli k1ytsma nekadar siir
atle gec;:ilirse, Tiirk milleti ayni siiratle 
garbe temessiil ediyor. Mucize diyecek
siniz. Haytr. !stiyerek, hesablanarak ya· 
p1lm1~, mantiga miistenid ve millet a§km
dan miilhem bir eser. 

Milleti sevk ve muhafaza etmek i~in 
kadrolara ihtiyac vard1r. Her demokra· 
side miimtazlar meselesi mevzuubahsttr. 
Bu miimtazlan Atatiirk bizzat yeti~tir • 
mi~tir. Ko§kiiniin salonlarmda ve bah -
c;:elerinde, eski hakimlerin tilmizlerile 
musahabe etmesi gibi, memurlarile mii • 
zakre ediyor ve bu suretle viicude getir -
digi bir nevi Siyasi ye Sosyal Bilgiler 
mektebinde, umumun tasvibile, devlet a· 
kidesi ve idari nizamlar kuruluyor. Se • 
fin canh sozleri, kupkuru nizamattan da
ha ogretici kudreti haizdir. 

Esasen, Biiyiik Sefi yakmdan tani • 
yanlar onun bakl~larmdaki kudreti, soz
lerindeki s1hhati, §ahsmdaki enerjiyi, bil
gisinin geni§ligini ve niimunei im tis a! ol • 
mak hususundaki niifuz ve tesirini bilir • 
ler. 0, cezbeder, ikna eder, itimad tel • 
kin eder ve biitiin millet onun pe§inde 
yiiriir. 

(ArkasJ ~a. 3 siltun 3 tel 

( ~ ·- ~\ 

: Trakya manevralan 
~ I 

~ 

Biiyiik harekat bu ' 

sabah bafhyor 

Manevralara Maresal 
• 

F evzi ile Ba~vekilin de · 
gitmesi muhtemel 
(Trakyada manevra sahasma 

giden arkada§lmlzdan, gece tel • 
grafla) - Klrklareli - Babaeski 
ve Liileburgaz arasmda yapllacak 
biiyiik manevralar yarm (bugi.in) 
ba§hyacaktJr. K1taat yarm gece 12 
de mevzilerine gireceklerdir. Ma -
nevralar yarm (bugi.in) sabaha kar
~1 ba§hyacak, dort gun stirecektir. 
icab eden hazuliklar bitirilmi§tir. 
Manevralardan sonra muazzam bir 1 
g~id resmi yapi1acaktlr. 1' 

Btitiin Trakya tahmin edilmez 1: 

bir sevinc; i~indedir. / 

*** 
Mare,alla Ba,vekil de gidiyor 

lspaOyadaki ihtilal A vfuPa 
i~in tehlikeli bir hal ald1 

Fastan bir ordu daha • 
ge~ti, 

hududunu zorlamak 
------------~··------------

asiler F rans1z 
istediler 

Yer yer kanb muh.arebeler devam ediyor. ispanyaya giren eski Veliaho. 
~1kardd1. Fransan1n te~ebbiisii siiriin cemede. Cebelitar1kta da barb bal('ladJ 

Liiks otomobillere ycrle§lirilen 1rwkinelilerle narbe g1d1liyor 

Diin 1stanbuldan edindigimiz [/spanya ihtilaline d~ir alrnan haberler birbirini Diinkii haberler arasrnda sayani dikkat ola'nt asi· 
malumata gore Genel Kurmay nakzetmekte devam edryor. Madridden ve hiikumet !ere iltihak ifin gelmi~ ola~ eaki /spanya Veliahdi-
Ba§karu Mare§al Fevzi <;akmakla · elinde bulunan yerlerden verilen malUmat Madrid nin asiler tarafmdan h'udud harici edilmesi, Fastan 
Or general' Fahreddinin ve daha bir hiikiimeti krtaatile milislerin muvaffakiyet kazan· bes bin kisilik fasist ' kuvvetinin yeniden la-
!;Ok kumandanlarm, Milli Miidafaa ' ' ' h 
Vekili General Kaz1m Ozalpm ve , makta olduklarrnr, asilerin ellerindeki ~ehirlerle panyaya geftigi ve birfok yerlerde mu arebeler 
hatta Ba§vekil ismet 1noniiniin Fas, Li:r.bon ve Fransadan akseden haberler de fa- oldugu hakkrndaki telgraflar '1 nci •ahilemiz. 
manevralan takib ic;in bugiin Trak- . ist ordunun vaziyete hftkim oldugunu iddia ediyor. dedir.] 

;~!~~]~;~;~?~7~:~.:~'-, i;p~~;;~~~-·Tu;ici;~········oi]MPIYATLAR'IiA ...... 
Donanmam1z izmirde I sefiri ve konsolosu 

da istifa ettiler Diinkii giire~ ma~lar1ndan 3 iinii izmir 6 (Hususi) - Ba§ta Yavuz 
olmak iizere 4 torpito, 4 tahtelba
hir ve 3 hticum botundan miirek
keb filomuz buraya gelmi~tir. Halk, 
Kordonu kaplaml~, sevinc i!;indc Sefir Madrid hiikume-

kazand1k, 4 iinu kaybettik 
)b) ~d,:=osn...,an~meao:;;m=:;IZl~SeSsy,..re;iiiOd..-,.iy::;;;orifi., ~~~;;j(( tini temsil edemiyecegini seref diregine .. ~ekildi 

elimize • 
ge~1yor 

~ark Demiryollar1 umumi 
heyeti ·hatlln hiikumete 
satdmas1na karar verdi 

atf 

§ark ~imendifer §irketi umumi 
heyeti i~tima halinde 

,Sark Demiryollan kumpanyasi dun 
fevkalade toplanhsm1 yapm;§hr. Dunkil 
toplanttya §irketin meclisi idare ikinci re
isi Denies riyaset etmi§tir. Heye!i umumi· 
yede hiikumeti Devlet Demiryollan T a• 
rifeler dairesi miiduri.i N aki ve ,Sark De
miryollan nezdinde hukumet b~§mufeli§i 
Salahaddin temsil ediyorlard1. 

Heyeti umumiye, saat 11 de toplana • 
cag1 halde §irket hissedarlarile hiikumet 
m\.-.ahhaslan arasmda ~1kan ihtilaftan 
dolay1 ancak saat 12,10 da ic;:tima ede • 
bilmi~tir. Bu arada hiikumet murahhas • 
lan Ankaray1 miistacelen telefonla ara· 
yarak yeni direktif alm1~lardtr. Bu ihti· 

[Arkast Sa 3 sutun 3 tel ..... Fi~t~~·;· .. ··Y~~id~~ ..... 
tetkik ediliyor 

iplik fabrikatorlar1 diin 
Ankarada toplanddar 
Ankara 5 (T elefonla) - lkttsad 

V ekaletinin davetile Ankaraya gel en 
iplik fabrikatorlan, bugiin Sanayi U • 
mum Mudiirlugiinde toplandtlar. Sanayi 
Umum Miidiirii Re§adm ba~kanhgmda 
yaptlan bu toplanhda bulunanlar, Ada
na, Ege ve istanbul mmtakalarmdaki ip
lik fabrikalan direktorleridir. Gorii~me
lere yann da devam edilecektir. Bundan 
sonra lkhsad V ekaleti, muhtelif numa • 
rada pamuk iplikleri i~in yeni fiatlar tes· 
bit edecektir. 

Bundan ba~ICa, piyasadaki iplik buh
ranile, fabrika sah§ fiatt Vekalet<;e tes • 

[Arka.n Sa, 3 8iltun 4 tel 

bildirdi '-.-:..._____ ~ 

Bize ii~iinciiliigii kazand1ran Mersinli Ahmede 
tspanyadaki isyamn devam etmesi u- bronz madalya verildi. Atletizmde iki 

zerine Madrid hiikfuneti yabanc1 mem-
leketlerdeki ispanyol sefir ve konso - atlet diinya rekorunu kirdJ 
loslarma gonderdigi bir tamimle hiiku- Berlin 6 (Sureti 
mete sad1k olup olmad1klanm sormu~ 

mahsusada giden arve sad1k kalm1yan diplomatlar1 istifa -
kadaslm!zdan tele -ya davet etmi§tir. · i!'4iiN~.ljai;j 

Bu tamim tizerine Madrid hiikume • fonla) -- Bu sabah 
tine sadakatlerini teyid temek iste - ve bu gece greko -
miyen Berlin ve Roma sefirleri derhal r o m e n gure§lere 
istifa etmi§lerdir. ba~lanm1~hr. Ku -

Ogrendigimize gore, tspanyanm An- ~iik Hiiseyin, Y a -
kara el~isi M. Begonya ile, ispanyamn §ar, Saim, Nuri, Ad
istanbul Ba§konsolosu M. Palansiya da nan, Mustafa ve Co
Madrid hiikumetine sadakat beyan et - ban Mehmedden mii- ..,.,:" .• .,_, •.. 
mek istemiyerek istifalanru vermi§ - rekkeb olan giire§ 
lerdir. tak1m1m1z yapltgt 7 1,7:;.-·~..~~~n. 

···························································· 
Cim Londosla Rus 

pehlivani geldiler 

Giireslere 
' 

oniimiizdeki 
pazar giinii ba~lan1yor ~ 

miisabakadan iic;iinii 
kazanmt~, dordiini.i 
kaybehni§tir. 

56, 6 I, 66 kilo -
lara 28, 72 ve 79 ki
loya 26, 87 kiloya 
20 ve en agtra da 17 
millet i§tirak etmi§ -
tir. 

Bizden ilkonce 

Ku~iik Hiiseyin 'gi.i- Amerikalr Jonson Olimpiyadlarda yiikseh atlarken 
re§mi§ say1 hesabile maglub olmu~tur. \ tin ac1s1m ~1karm1§, Danimarkah rakibini 

_ ____....,.., ---

Citn Londosla Yunanlt llfaksos 

9 agustostan itibaren ~ehrimizde yapl
lacak giire~ ma~lanna i~tirak edecek. o~an 
pehlivanlar, di.inden itibaren ~ehnm1ze 
gelmege ba§lami§lardlr. Dinarh M~h • 
medle Kara Ali ve Miilayim pehhvan 
evvelki giin gelmi§lerdi. Rus pehlivant 
Kola K1varyani diin sabah gelmi§ ve kar· 

~tlanmi§tJr. 
Me§hur diinya agJTSiklet §ampi~onu 

Cim Londosla, 1 01 kiloluk ag1r s1klet 
pchlivanr Yunanh Maksos ta, diin ak am 
Romanya vapurile Pireden §ehrimize 
gelmi§ler ve nht1mda alakadarlar tara -
fmdan istikbal edilmi§lerdir. 

Miisabakalara pazar giinii stadyomda 
ba§lanacakt1r. Evvela Rus pehlivam Ko
la K!Yaryani ile Cim Londos gii~e~ecek
lerdir. Diger taraftan Turk peh!tvanlan 
arastnda da se~me miisabakalan yaptla· 
cakhr. . 

Cim Londosla kar§tla§acak olan Rus 
pehlivam Kola K1varyani diin kendisile 

[Arkas& Sa, 7 siltun 3 tel 

Fa kat 6 I kiloda Y a~ar bu maglubiye- [Arkast Sa. 5 siltun f teJ 
tfiiiiiiUIIItflltlllllltUllltllllltluttiiiiiiiiUtUUIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIJIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIttiiiiUIIHtiiUIHIIIJUIIutlllllltllllllllllllllll 

Yunanistanda siikiln var 
Umumi grev akim kald1, komiinizmin 

sindirilmesine ~ah,dtyor 
Selanikte bir~ok tevkifat yapild1 

Atina 6 
Selanihte son grevlerdeki farp11malardan 

(A.A.) - Atina ajans1 bil - c- 19:~6 ikincikanununda sec;ilmi§ o
diriyor: 

Halka hitaben ne§rcttigi bir beyan -
namede Ba§bakan Metaksas ezciimle 
demi§tir ki: 

lan saylavlar kurulu memlekete bir hii
kumet vermek hususunda aciz kalml§• 
hr. Bundan ve muhtelif siyasal grup • 

[Arkas, sa, 3 siitun 1 de] 
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I II II 
VIYANA OO_N .. U$U 

T arihi tetrika: 116 M. TURHAN TAN 

Budinde 500 Tiirk, 3,000 den fazla dii~man 
tepelemi~, metrislerin altm1 iistiine getirmi~ti! 
Bekriyi bozguna ugratan Diik de I na gec;ti, bizz.at sava~a girdi, yaman hii-

Lorrendi ve zaferi kazamr kazanmaz Bu- nerler gosterd1. . 
dini muhasaraya te§ebbiis etmi§ti. Aym Viyana i:inii~~e, :!stur~o~~~· V1§ -
zamanda Herc;ug Fon Lutrinken Vi§ - gradda, Vac;t_a oz Turk b1legmm ne ol-
grad! dii§iirmii~. Budin yolundaki Vac; du~unu .!a~~~~~~. an_hyamaml~ .ol_an .,!'J ~m-
k I · de • felaketli rarpl§ma sonunda- sehler, oldurucu b1r top ate§ml <;Jgmye-
a es1 ..- · 1 · d' b ¥ 

Avusturyahlann eline gec;mi§ti. Budin, r~k~ metns en .. mer 1ven asamag~ a§ar 
b · irleme bozgunlar yiiziinden dii~- g1b1 gec;erek hucurna kalkan bu b1r avuc; 

u zm~lk hedefi oluyordu ve biitiin Av- serdengec;tinin yiiriiyii§iinde, gi.irleyi§inde 
manm 1 k 11 d" ...... d b') · · l'kl · · · rupa gibi biitiin Tiirkliik de biiyiik bir ve e e U§Uru§un e 1 glSIZ 1 .. enm g~-
heyecan ic;inde bu me§hur kalenin ak1be- derm.ek f~.rsal!m bulmu~lard1. Turk ned1r 
t. · b kliyordu. riinkii Budinin dii~me- ve b1r Turk neler yapar, bunu ancak 
IDI e "" · d' h kk'l .. .. I I 1 sile Macaristandaki Tiirk hakimiyeli ze- ~·m I a I e goruyor ar, an Jyor ar ve 
1 "t' Avusturyahlara da Subis- ahklasJyorlard!. 

va e erece~t 1, K" "k K M h d' ·1 
t I I ktl uc;u ara e me m zon e yap1 • 
an yo u ac;1 aca . I b h . · h 'h' d 

T .. kl d Avusturyahlar da Budi- an u ileum, Budm mu asara tan m e 
ur er e, I b' h'f I k ld B .. T" k nin ehemmiyetini takdir ettiklerinden bii- ~.an 1. IT sa ' e o ~~ a I. e§ y~z . ur • 

t.. k d tl ·1 rarpl maya azmetmij uc; bmden fazla du~man tepelemt§, bukac; un u re en e ... · .1 · · 1 · 1 .. .. 
bulunuyorlardt. Kalenin kumandanhgt e- t?p ~IVJ emJ§, mbetns kenn a tkm us~une gek 

1 t V ]' · Jmak haysiyetile, Kara hrmJ§ ve giin alar en §aT 1 o uyara 
f:.1 ~ da ~ :nm elindeydi. Melek 1b- gene gediklerin ba§ma donmii~tii. Kiic;i.ik 

he. mep a§ madunu ne mafev- Sipahi bu §anh melhamede yolda~lanna 
ra 1m a§a onun ne • d k I I k · · h .. d .... 
ki say1lmamak §artile miidafaa i~inde bii- a et~ ·kavuz ~ ~tm:tp ep ~n e Y.~rt 
yiik bir rol ahyordu. Serdar Mustafa mb ub· ~tu ..•. 1ar~ . e ~·e k a§al ~~e fn u~. u 
Pa§a alargada dola~1yordu. Avusturya- a. ay1~1t en 1mren ITece ce a et er gos
hlar da ~ Diik de Lorren gelinciye ka- tenp du~mana kan kusturmu~tu. ( 1) 
dar - Hercrug Fon Lutrinken tarafmdan is.te bu mada Diik do Lorren Nemse 
idare olunuyordu. ordusunun kumandasmt ele ald1 ve din! 

Budinde kHk bin Ti.irk vard1, dii~man ayinler, parlak nutuklar, bo) bah~i§lerle 
iki yiiz. binden fazla idi. Muhasara 1684 askeri §evke getirerek taarruzlan tazele
Yih temmuzunun di:irdi.incii gi.i!lii ba~la~ di, Fa kat ruh ve bilek kuvvetine degil, 
d1. Tiirkler Pe§te hlesini c;iiriik bularak top ate§ine gi.iveniyorlard1, duvarsll. va
bo~altml~lardJ, dii~man bu bo~ kaleyi ro~a hie; durmadan giille yagdmyorlar ~ 
ald1ktan sonra T unay1 ge<;ip Budini sar- dt. Giinde iki bin be§ yiiz. yuvarlak ve 
maya ba§lamt§tl. llk taarruz Horozkap1st bin kumbara alllmakta idi. C:atlam1yarak 
ile Y enikap1 arasmdaki hat iizerinde tek- yakalanan ve tarlllan kumbaralar ic;inde 
iif olundu. Bu kap!lar kale varo~unu iki yiiz seksen okka ag1rhgmda olanlar 
muhafaza ediyorlardt. Nemseliler on a!- vardt ve bunlardan brk bir okka barut 
h balyemez topu birden i~leterek ve altl ~JkanlmJ~ll. 
havanla da kumbaralar savurarak duvan Top kuvvetince di.i§mamn ta tdtgl iis-
•ar~maya koyulmu~lard!. ti.inliik ve cepane harcamakta gi:isterdigi 

Kara Mehmed Pa§a, dii§man born - israf nihayet miiessir oldu, varo~ta tu -
bard1mamnm verimli olacagml sezdigin • tunmak Tiirkler ic;in imkans1z bir hale 
den hemen varo§a c;Jkh, y1kJimaya nam- geldi. Giilleler art1k gogiislerde pathyor
zed goriinen duvar ardmda birka<; ka - du. duvarlar ve siperler o derece tariimar 
demeli dizmeler maladt, metrisler kur - olmustu. Bununla beraber Ti.irkler bo -
durdu. .5imdi toplann ac;tlgl her gedik gaz. bogaza bir sava~ daha yapmadan 
aszmda bir kiime Tiirkiin palasJ varo§U terketmege yana~mtyorlardt, yJI
P!nldlyordu ve di.i~man gi.illelerini bu dmmlar piiski.iren kumbaralan kucakhya 
palalar kar§Jhyordu. kucakhya yerlerinde sabit kahyorlard1. 

Nemseliler ate~in y1khg1 duvarm ye - Dii§man, kirk ii<; balyemezle yirmi sekiz 
rinde Tiirk palasmdan bir sed peyda ol- havanm hamladtgl ~ehidligi, yeni bir 
rlugunu gi:iriince hi.icuma kalkm1~lard•. mezarhk bic;imine giren varo§U almak i
T am iki giin iki gece siiren bu hiicum c;in gerekli olan hi.icumu, bir hayli tered
dii§manm c;ekilmesile neticelendi. Turk- di.idden sonra goze ald1, brk bin secme 
ler tek bir gedigi dahi terketmemi~lerdi askerle ytkJk duvarlara ve diimdiiz ol • 
ve dii~mandan on ki~i i:ildiirmedikc;e ken- mu~ siperlere saldJrdJ. Tiirkler de varo§· 
dilerinden bir ~ehid vermemi~lerdi. luktan c;Jklp ~ehid kanile yugrulmu~ bir 

Herc;ug F on Lutrinken. bu ilk smay1~- kabristan halini alan d1~ mahallcleri ver~ 
tan futura diismiisti.i, hiicumlan artlk memek i<;in uzun bir giin didindi, birkac; 
tekrarlatmtyordu. Ka1enin varo~unu boy- yi.iz ~ehid daha verdi ve birkac; bin dii~
le miidafaa eden Turklerin oz kaleyi da- man daha i:ildiirdii, sonunda i\; kaleye 
hi! yam an koruyacaklan anla~1hyordu. c;ekildi. ( 155) y1ldanberi yap!lan mes -
Boyle bir vaziyette ise Budini iki yuz bin cidler, ko~kler, evler artJic yamyor ve va
ki~ilik degil. dort yiiz bin ki~ilik bir ordu rosu miidafaa ugrun~~. olen ~~hidlerin 
ile dii~i.irmek imkam yoktu. ruhu klZll alevlere burunerek goklere u-

Hen;ug fon Lotrinken bu miilahaza ttuyordu. 
ile muvaffakiyeti kaledekilerin a«;hga dii- Simdi dii~man kaleyi dii~iirmek yol • 
~iip aman dilemelerinden beklemege ko- lanm anyordu. Viyana kap!Slndan top
yulurken kii~iik Kara Mehmed sah - rak siirerek kurdugu metrislere yerle~ip 
nede belirdi, mi.idafaayt hiicuma c,;evire- giizel Budini bombardtman ediyordu. 
cek te~ebbiislere giri~ti. Onun Pa~a ba- T oprak kule kap1s1 karstsmda iki, Ka -
ba~Jna ilk yaptlgl miiracaat ~~~ bic;imde Slmpa~a ku)esi Ve OVa kapiSl oni.inde bi • 
idi: rer, Karga baymnda i.i<; taby a yapiJgt 

- Y uvasma ate~ veri len kurd sald1 - gibi F renk kulesile Giirzilyas tepesine de 
m, olea tutulan kartal bir ki:i§ede pinek- istihkamlar kurarak kaleyi her yandan 
Jemez, hiicuma kalkar. Biz burada bu - top ate~i altma almJ~ll. Tiirk kuvvetleri 
guya sanh i:irlimcekler gibi !;lrplmp du- dokuz tabyada yerle§mi~ bulunuyordu, 
ruyoruz.. Gel, izin ver, §U heriflere ((UI - kalenin all! kap1s1 bu tabyalarla ve diirt 
lanallm. Kendilerini soki.ip atamasak bile kule ile miidafaa olunuyordu. 
kollanm1zm haml1g1 gider, yiiregimize r Arka~ rorl 

biraz ferahhk gelir. (1) 4Muhasaramn ii<;ilncii giinii guzatl 
Kara Mehmed Pa§a, kuc;iik silah~oru mansure kJZJ~IP varo~tan r;tktp dalklltc 

ho~nud etmek degil, fakat kaledeki Vetibey metrlsine varmca segirtlp dii~man 
metrlslerinl bastJlar, lki aded topu c;ivile -

Tiirklerin canlan istedikc;e taarruza da- yip iig blnden miitecaviz katiri endahtei 
hi giri§ecelderini dii~mana anlatmak i<;in vadii slccin eyledller. Hatta binefsihl Ve
bu miiracaati ho~ gordii, varo§ gedikle • zlr Kara Mehmed Pasa celadet gosterlp on 

be~ ne fer ka!lri zfu:umendi kcndi elile kat
rinden bir hi.icum yap1lmasm1 kabul etti. leyledl..t 
Hatta kendisi de dalkthc askerlerin ba~1- Sllll.h tar Tarlhl. C: 2; S: 146 

italyaya giden mektebliler 

Romanyadaki 1talyan tebaasunn c;ocuklanndan miirekkeb bir mektebli, !tal • 
yaya gitmek iizere ~ehrimize gelmi~lerdir. Bu ~;ocuklar tatil sonu gene Roman • 
yay a donecektir. Resmimiz bu taiebe ka filesini , gostermektedir, 

CUMHtTR1YET 

c eehlr ve Memlaket Haberleri Siyasi icmal 
~iddetli sicaklar 

devam ediyor 

Dairelerde mesai saatleri 
degi~melL. 

Son birkac; giin ic;inde ~ehrimizde st -
caklar §iddetle hukiim siirmektedir. Diin 
hararet 35 dereceyi gec;mi§tir. 

Sokaklarda yakas1z, kaavats1z, hatta 
ac,;1k yaka ile gez.enlerin, ceketini koltu~u
nun altma ahp dola~anlann, ufak 
bir fiTSatta en yakm plaja giderek de -
nizde serinliyenlerin adedi ~ogalm1~hr. 
Devairde memurlar muntazaman i~lerinin 
ba~lanna gelmekte iseler de s1caklarm 
~iddetinden c;ah§mak imkam bulunama -
maktad1r. Daha dogrusu arzu edildigi 

derecede i~ <;Jkanlamamakadu. 
Diin bir muharririmiz. mcmurlann va

ziyetlerini tetkik etmi§, i§in s1hhl kJSmmJ 
doktorlardan sormu§tur. 

Alakadarlar memleketin garb ve orta 
vilayetlerile tstanbul ic;in yaza mahsus 
ayn bir mesai saati tanzimi lehinde bulun
maktadJrlar. Buna nazaran memurlar 
senenin en s1cak aylarmda sabahleyin se
kizde i~e ba§lay1p birde tatili faaliyet et
melidirler. Hususi miiesseselerin hie; ol -
mazsa saat on ikide tatili faaliyet ederek 
saat ii<;te vazifeye ba~lamalan laz1m gel
tnektedir. 

Diinkii hava vaziyeli hakkmda Ra
sadhaneden aldtgJmJZ malumat §Udur: 

Diin asgari hararet derecesi 24 azami 
ise 29,4 idi. ~ehir Kandilliye nazaran 
daima dort derece farkettiginden diin §e· 
hirde asgari hararet 28. azami ise 34 idi. 
Son giinlerde azami hararet derecesi 
34 e birkac; defa <;1kmJ~sa da asgari ola
rak hie; 28 e <;lkmaml§tl. 

Dun riizgar poyraz olarak saniyede 1 0 
metro siiratle esmi§ bulunmasma ragmen 
asgari hararetin 28 olmas1 dikkate ta -
rand1r. 

Bir adam •rcaktan denize Jii,tii 
<;engelkoyiinde oturan lstefan, di.in 

annesile birlikte ~irketi Hayriyenin 65 
numarah vapurile lstanbula inmi§, vapur 
tam Kopriiye yana§lrken sJcaklar -
dan miiteessir olarak ba§l di:inrnii§ ve de
nize dii§mU§ ise de etraftan yeti~ilerek 
kurtan1mtshr. 

SACLIK ISLER/ 

Dizanteri gene ~ogahyor 
Bundan bir miiddet evvel dizanteri 

§ehirde salgm bir hal almJ§tl. Alman ted
bider iizerine bu salgmm oniine gec;ilmi§ 
ise de ~u bir iki giin zarfmda yeniden §eh
rin muhlelif semtlerinde dizanteri vak' alan 
c;ogalmaga ba§lamt§ttr. Alakadarlar bu 
hasta!Igm taze sebze ve meyvalann te
miz ytkanmadan yenmesinden ileri geldi
gini si:iylemektedirler. 

S1hhat Mi.idiirliigiine verilen maluma
ta nazarn, kenar mahalle bostanlanmn 
baz1lan !ag1m sularile sulanmaktadtr. 
Sthhat miidi.irliigii bu sahada yeniden 
trtkikata ba§lamt§llr. Lag1m sularile su • 
lanan bu bostanlann mahsulleri soktii -
ri.ili.ip imha edilecektir. 

T ekirdagda dizanteri 
meselesi 

Tekirdag s.bhat miidiirliigiinden §U 
mektubu ald1k: 3; 8 /936 tarih ve 4390 
say1l1 gazetenizin ikinci sahifesinin dor -
diincii siitunundaki «Tekirdagmda sal ~ 
gm halinde dizanteri mi varh> diye og • 
renilmek istenilen suale: 

« T ekirdagmda ne bugiin, ne diin, ne 
bu sene ve ne de getten sene salgm halin
de dizanteri olmad!gmt ve hatta salgm 
bir hastahk bulunmad1gmt kuvvetle ar • 
zedebilirim. 

Meme ve ilk ya~ <;ocuklannda gorii ~ 
len ishallerde sJcaklar, meyvalar, hava 
degi§meleri amil diye kabul edilebilse de 
gene en ba§ta ebeveynin ve bahusus an
nelerin bebek baklffit hakkmdaki eksik ve 
yan!I§ malumath bulunduklan geldigi 
mutlakttr. 

Hasta c;ocuklann vaktinde doktora 
gosterilmemesi ve en ac1st doktor tavsi ~ 

yelerinin tatbikmda miisamaha ve ~ef • 
katin biiyiik rol oynamast yavrular akl -
betini tehdid ediyor. 

Hiirmetlerimi sunarak keyfiyeti iz.ah 
buyurmamzt rica ederim.» 

Miidi~iyetin gosterdigi alakaya te,ek
kiir ederiz.. 

INHISARLARDA 

Hediyeli sigaralar 
!nhisarlar idaresi Y enice sigaralannm 

paketlerinden para ikramiyeli kuponlan 
kaldiTmaga karar vermi~tir. Buna mu -
kabil Y enice paketlerine hediyeli kupon
lar konacaktu. Hediyeli sigara paketleri 
agustosun on be~inden itibaren piyasaya 
<;tkanl acakhr. 

Bu tarihten sonra piyasada kuponsuz 
sigara paketi kalmamas1 ic;in idare ba -
yilerin elindeki stoklann sarfedilmesi hu· 
susunda icab eden tedbirleri alml§hr. 

Dogru degil mi? 
Mekteb y1kdmaz, 

yap1hr 
isim ve adresi bizce sakh bir ka

riimizden aldlgJmJz mektubda de -
niliyor ki: · 

eBen Zonguldagm Yori.ik ko • 
yiinde d~dum. Felek beni bir ho
camn online diz c;;okiip bir tek harf 
ogrenmekten de mahrum etti. 

Bu koyde, Re§id Galib merhu -
mun Maarif Vekilligi zamanmda, 
Zonguldak Maarif miidiirliigiini.in 
de tensibile bir yah evi yaptirma
ga koyulduk. Bu esnada devletten 
te§vik ve te§c;;iden ba~ka maddi hi~ 
bir istegimiz olmad1. Birc;;ok emek 
ve on bin lira sarfile miiesseseyi 
meydana getirdik. 

iki ders y1lmdanberi koylerimi -
zin istifadesine ac;;1lan yatl evi ve 
mckteb azami randtmanla c;ah§ • 
makta oldugu halde, Zonguldak 
Kliltiir Direktorlligu mektebi bi • 
zim koyden kald1rmaga karar ver~ 
mi~. 

Ben, on bin liraj'l bir daha om • 
riimde bu dar kazanc1mla bir ara
ya getiremem. Diger taraftan bii
ti.in koy Iii, sutta t:l§, kum ve top • 
rak t3.§Iyarak bu bina meydana ge
tirildi. 

Buglin biitlin emeklerimiz tail 
ve toprak y1gm1 haline getirilmek 
isteniyor .• 

Bu mektubu okuduktan sonra, 
gayriihtiyari cmekteb y1ktlmaz, 
yap1hr!:. 

diye bagtrdlk. 

Dogru degil mi? ~~ 
MOTEFERRIK 

lkbaad ve lnhiaarlar Vekille
rinin ziyaretleri 

~ehrimizde bulunan lktJsad V ekili Ce
lal Bayar, diin, baz1 ziyaretler yapml§ ~ 
hr. Celal Bayar, sabahleyin evvela 1, 
Bankasma ugraml§ ve oradan yeni kuru
Ian Ankara sigorta §irketi merkezine git
mi~tir. ikhsad Vekili Ankara ve Anadolu 
sigorta §irketleri merkezinde yanm saat 
kadar kalarak alakadarlarla Ti.irk sigor
tacJiigt etra fmda gorii§melerde bul un -
mu§tur. Vekil bu iki sigorta §irketinin bi.i
rolanm da gezmi§ ve ~1karken Ba§vekil 
fsmet fnoniiniin sigorta biirolannda bu • 
lunan bir biistiinii c;;ok begenerek bir ha -
lira olarak alml§tlr. 

Celal Bayar, ogleden sonra Heybelia
daya giderek Ba,vekil 1smet lnonlinii zi
yaret etmi~ ve gee;; vakte kadar Heybeli
adada kalmt~hr. 

Dahiliye V ekili 
Dahiliye Vekili ~iihii Kaya da dun 

Ileybeliadaya giderek Ba§Vekil ismet 1-
noni.inii ziyaret etmi~tir. 

lnhisarlar Vekili Ali Rana da diin 
inhisarlar !daresine giderek bir miiddet 
me~gu1 olmu§tur. 

1nhisarlar Vekili aynca Giimriik !da~ 
resini de ziyaret etmi§tir. 

Kuyruklu yddtz daha 
goriilebilecek 

Evvelki gece hava bulutlu oldugundan 
kuyruklu ytldJz goriilememi§tir. y,]dJZin 
mil derecesi nak1s (21 ) e yak! a~ml§ 
ve cenub ufkuna dii§mii~tiir, Halen 
atzJmizdan gittik~e uzakla§maktadu. 
Maamafih, ytld1z, hava ac;tk olursa daha 
be§ gece goriilebilecektir. 

Vapurlar limanda 
temizlenmiyecek 

Belediye, deniz banyolan mevsimi ol
masl miinasebetile vapurlann liman da -
hilinde temizlenmemesini ve maz.ut, gaz 
gibi yagh ve kirletici maddelerin denize 
atJlmamasJm alakadarlara teblig etmi~tir. 

Anneler Birliginin faaliyeti 
Anneler Birligi diinkii toplantlsmda, 

cemiyet nizamnamesi iizerinde goru§me
lerde bulunmu~ ve nizamnameyi bugiin
kii ihtiya~lara cevab verecelc. §ekilde bul
madJklanndan degi§tirilmeii kararla§ ~ 
tmlmt§llr. Heyet bu karar iizerine yeniden 
bir nizamname haml1yarak <;ocuk Esir
ge~.e Kurumu merkezine gondermi§tir. 

Ogrendigimize gore yc:ni nizamname 
eskisine nazaran daha §iimullii olacaktu. 
E vvelce bir KISim ya~taki c;ocuklara yar· 
d1m eden Anneler Birligi yeni nizamna· 
me ile yard1m sahasm1 daha c;ok geni~ -
letmi§ olacakttr. 

Nizamname merkezden iade edilir e -
dilmez Birlik derhal yeni ~eklile faaliyete 
ba§hyacakhr. 

CEMIYETLERDE 

Gayrimiihadiller kongresi 
Gayrimiibadiller cemiyeti kongresi ek

seriyet temin edilemediginden toplana ~ 
mami~ ve toplanh 15 agustosa buak1l -
m•~t1r. Nizamname mucibince o gun ek
seriyet olmasa da kongre toplanacak ve 
tni.izakereJerde bulunacakhr. Kongrede 
idare heyetinin bir senelik raporu miiza -
kere edilecek ve yeni heyet sec;ilecektir. 

Bir okiizle bir inegin ispa_nyadaki dahili harb 
t kl ve devletler 

yap I arl fA.. vrupa muvazenesini ve aulliunu 

Ikl• ~ muhafaza ic;in !spanyadaki da· 
hayvan ortahgl hili harbe kar§l buyiik devletle· 

altiist etti rin bitaraf durmalan ve ne hiikumet ta· 
raftan komiinistlere ve sosyalistlere, ne 
de ihtilal hareketini yapan ve son gayesi. 
fa~izme benziyen bir diktatorliik kurmak 
olan milliyetperverlere yard1mda bulun • 
mamalan icin F ransa tarafmdan yapalan 
teklife !ngjltere hiikumeti esas itibarile 
muvafakat etti. T amamile kabul etmeme
sine te~rii merasimi sebeb gosterdi. 

T ophanede T ekirdag1 oteli sahibi ku
musyoncu ~ehabeddin Anadoludan bir 
si.irii inek getirtmi§tir. Bu inekler dun 
T ophane nhtJmmda Bartm vapurundan 
<;1kanhrken bir tanesi siiri.iden aynlm1~ 
ve caddede ko~maga ba~lamJ§IIT. 

fnek yollarda i:iteye beriye sald1rarak 
Ankara caddesine gelmi§, oradan Polis 
Miidiriyeti oniinden gec;erek Alemdar 
caddesine dogru ko§maga ba§lamJ~tlr. 

lnek bu mad a i:iniine c;1kan F ethi ism in de 
kiic;uk bir c;ocuga c;arpml§ ve kiic;;i.igii ya
ralamJ§hr. 

Azgm hayvan buradan Ah1rkap1ya 
gitmi§ ve orada da askeri otomobil tabu
runun kapmm ktrarak nobetc;;i askeri ye
re yuvarlamJ§hr. 

Firari inek buradan da emraz1 ziihre
viye hastanesinin yanmdaki Alinin tiitiin 
imalathanesinin marangozhane k1smma 
girmi§ orada da bir miktar hasar yap ~ 
tJktan sonra yakalanmJ§I!r. 

1hsan isminde bir ti.iccara aid okuzler, 
diin sabah Galata nhtJmmda vapurdan 
<;1kanhrken bunlardan bir tanesi de iir ~ 
kerek kac;maga ba§laml§tlr. Bu i:ikiiz, 
Kopriiyii gec;erek Mahmudpa§aya kadar 
kac;;ml§, orada kendisini tutmak istiyen 
halktan biisbiitiin iirkerek manifaturact 
Artinin di.ikkamna girmi§tir. Diikkanda 
bulunanlar korkudan tezgahlarm iisti.ine 
c;1karak kendilerini kurtarmt§lard!T. Okiiz 
boynuzlarile taban tahtalanm k1rm1§ son
ra, kuma~lara hi.icum ederek top top ku· 
ma§lan parc;;alamt§hr. Bu oki.iz. de bin 
mii~kiilatla yakalanml~hr. 

Almanya ise Fransanm teklifini kal:)ul 
etmek i<;in evvela Sovyetlerin bitaraf ka· 
lacaklanna ve 1spanyadaki komiinistlere 
herhangi surette muzaheret etmiyecekle • 
rine dair kat'i taahhiidde bulunmalanni 
~art ko~mu~tur. Almanyadaki resmi ma· 
kamlann ve matbuatln kanaatine gore. 
fspanyadaki dahili barb, bol§eviklerin el· 
altmdan komi.inistlere yard!ffi etmekte ol· 
malarmdan dolayt uzamakta imi~. Alman 
gazetelerinin iddialarma gore, ihtilalcilere 
kar§l harekah idare edenlerin ba§mda 
Ruslar varml§. Hatta bunlardan bir k1sm1 
ihtilalcilerin eline esir dii§tiiklerinden der• 
hal idam edilmi~lermi§. 

Sovyet hiikfimeti ispanyadaki dahili 
harbe ve lspanyol komunistlerine herhan· 
gi suretle muzaheret gostermemegi ve hat· 
ta Komintern denilen iic;iincii komiinisl 
enternasyonali vas1tasile dahi yard1m et• 
memegi kat'i surette taahhiid etmed~kc;e, 
Almanya, Fransanm teklifine muvafakat 
etmiyecektir. F ransamn teklifini tebellug 
eden italya D1~ Bakam Kont Ciano ce • 
vabmda Ba§vekil ve kaympederi M. Mu· 
soliniye bunu bildirecegini soylemi§tir. 

Bil}aenaleyh !spanyadaki muharib ta
raflara yard1m etmekte bulunduklarmdan 
~iiphe edilen bi.iyiik devletler arasmda he· 

SEH/R ISLER/ niiz bir anla~ma viicude gelmemi§tir. Hat• 
ta bitarafhk teklifinde bulunan F ransa • 
nm bile hal ve hateketinden Almanya 
ile ltalya son derecede ~i.iphe ediyorlar. 
!ki giin evvel Fransadan lspanyaya be~ 
bomba tayyaresinin gittigi Fransadaki 
1talyan ve Alman aianlar1 tarahndan 
derhal haber verilmi~ti. 

<;ubukludaki gaz depolar1 
Belediye, (:ubukluda yapJimakta olan 

gaz depolan, gaz tasfiye fabrikas1 ve gaz 
tanklarmm in§asml Soyuz Neft isminde 
bir Rus firmasma vermi~ti. Bu miiessese 
bir miiddettenberi burada c;ah~maktad1r. 
Simdiye kadar 10 depo ile i.i~ tank ikmal 
edilmi§tir. F abrika in§aah da epeyce iler· 
lemi~tir. Mi.iessese ile Belediye arasmda 
yap!lmJ§ olan mukavele mucibince bu te
sisa t, bittikten sonra 26 sene miiddetle 
bu miiessesenin emrinde olacak, 25 sene 
sonra da kabili istimal bir halde Bele -. 
diyeye devredilecektir. 

Rumelihiaar1 r1htim ve cad
desi tamir edilecek 

Bak1mmhk ve f1rtmalar yi.izi.inden Be
bekle Rumelihisan arasmdaki nhhm ve 
cadde, son derece harab bir hale gelmi~· 
tir. Belediye gerek raht1m1n gerekse cad • 
denin daha fazla harabiyetine mani ol -
mak ic;in burada esash tamirata karar ver
mi§ ve laz1m gelen ke~fi yaptlrmJ§hr. Bir 
kac; giine kadar burada ba§lanacak olan 
tamirat k1stan evvel ikmal edilecektir. 

Caddelerdeki ge~id yerleri 
Sehrin kalabahk caddelerinde yaplla

cak gec;id yerleri iizerindeki tetkikier bit
mi§tir. Verilen karara gore, muhtelif 
caddelerde 250 gec;;id yeri aynlacakhr. 
Gec;;id yerlerinin boya ile ve c;ivilerle tes
bit edilmesi hakktnda bir karar vermek 
iizere Belediye Fen heyetinde bir top -
lanh yaptlacakhr. 

~imdi Fransa hiikumeti bu tayyarele • 
rin 1spanyadaki F ran~1z. tebaasm1 kur • 
tarmak i<;in sevkedilmi§ oldugu ve bir kw 
mmm !spanya hiikumeti ve kalan k1smJ· 
nm mahalli hiikumetler tarafmdan mu • 
sad ere edildigini bildirmektedir. N etice 
itibarile modern be~ F.rans1z. bomba tay • 
yaresiz komiinist ve sosyalist hiikumetin 
kuvvetleri eline ge<;mi§ bulunuyor. 

Diger taraftan !talyamn Sardinya a~ 
dasmdan ~imall F astaki !spanyol aakeri 
ihtilal hiikfimetine yirmi kadar tayyare 
gonderdigi, bunlardan ikisinin Cezayirde 
F rans1z topragma bilmecburiye inmesin • 
den anla~dml§hr. T ayyareler makinelitii• 
feklerle miicehhez olup pilotlar1nm da za· 
bit oldugu tahkik edilmi§tir. $imali F as· 
taki ihtilal hiikumetinin elinde mevcud 
tayyarelerden c;ogunun ltalyan ve Alman 
mah oldugu da haber almmt~br. 

!spanyadaki dahili harb yuz.unden ha• 
yatlan tehlikede kalan ecnebi tebaantn 
kurtardmas1 ic;in biiyiik devletler barb 
gemilerini gondermi~lerdi. Alman}'a da 
en yeni harb gemileri alan ceb mhhlannl 
sevketmi§ti. F akat bunlar fspanyadaki 
komiinist ve sosyalist hiikumetinin elindt 
bulunan Akdeniz sahillerine degil; ihti • 
lalcilerin elinde bulunan Atlantik sahil• 

V/LAYETTE lerine ve ~imali Fasa gonderilmi§tir. 
,Simali Fa sa gel en bir zuhlmm ku • 

mandam ihtilalcilerin iissiilharekesi Septe 
miistahkem mevkiinde karaya <;1karak ihti• 
lal hareketinin ba§mda bulunan General 
Frankoyu bile ziyaret etmi~tir. Bu ziya • 
ret, ihtilalcilerin kuvvei maneviyesini feV' 
kalade kuvvetlendirmi~ oldugundan Fran• 
sa tar'!imdan miihim bir miidahale ola' 
rak kar~!land1. 

Viliyet miimeyyizlikleri 
Vilayet idare heyetile evrak kalemle

rinde ihdas edilen miimeyyizliklere aid 
kadro ahiren vilayete tebzlig edilmi~tir. 

Bu kadroya gore Vilayet mektubi lc:a
leminin k!ymetli miimeyyizi lbrahim Oz
yaz.Jcl birinci miimeyyizlige terfi edilmi§-
tir. 

Vilayet idare heyeti kalemi ba~katibi 
Cerna! bu kalem mlimeyyizligine, Vila • 
yet evrak kalemi Jefi Hiiseyin Vilayet 
evrak ve dosya miimeyyizligine terfian 
tayin edilmi~lerdir. 

Bundan ba~ka. Istanbul Vilayetinde 
bir seferberlik miidiirliigii te~kil edilmi§ 
\'e buna aid kadro da gelmi~tir. Bu mii
diirli.ige henuz kimse tayin edilmemi*tir. 
lzmir Defterdar muavinligi 

Beyoglu maliye tahakkuk mudiiri.i Ke
mal lzmir defterdar muavinligine tayin 
edilmi§ ve keyfiyet diin kendisine teblig 

.5u kadar var ki ~imali F astaki beynel· 
mild T anca mmtakasm1 iissiilhareke ya: 
pan 1spanyol hiikumetinin harb gemiletl 
lngiltere ve !talyanm zoru iizerine bura' 
dan uzakla~ml§ olduklanndan Cebelita' 
nk Bogazmda vahim bir ihtilaf c;tkma&l' 
Din onii almmt~l!r. fspanyol donanmasll~ 
nm bogazdan uzakla§masl uzerine Fa~ I 
miisliiman askerlerin ki.illiyetli miktard~ 
ispanyaya sevkine yo! a<;Jlml~hr. Y am8~ 
muharib olan eski Rifli miicahidlerin e&~1 

Endiiliise tekrar ayak atmalan 1spanY' 
tarihinde yeni bir diiniim noktasi olaca~' 
br. Gerek dahili gerek beynelmilel no~ ' 

-, •,- tadan 1spanyanm bali pek tehlikelidir. 
Makinesi yanan tramvay Muharrem Fey:zi To~ 

olunmu~tur. 

Di.in saat on iic;te 517 numarah Si§li- '!!!E~m!!'!. !!'!n!!'!i!!'!y!!'!e!!'!t'!'!"!!'!m!!'!U.!!'!'!!'!d!!'!ii!"'r~m'!'!"!!'!u!!'!a!!'!v!!'!i!"'n~i~nitl 
Sirkeci tramvay1 Bankalar caddesinden 
gec;erken makine lmmmda bir sakathk terfii 
olmu~ ve tramvaydan dumanlar c;;1kmaga 1stanbul Emniyet Miidiir muavini ~e: 
ba~lam1~l!r. Bu hali goren yolcular ken - nan Dahiliye Bakanhgt emniyet i~Jer1 •• 11e 
dilerini tramvaydan a~ag1 atmaga ba§la- mum miidiirliigi.i ikinci §ube miidiirliisun 
mJ~lard1r. terfian tayin edilmi~tir. 1 

Vatman, tramvay1 biraz sonra durdur- Ken.an ~vru?a.da ta~sil etmi§ ve .~~dt 
mu§ ve sakatlanan araba diger bir tram- vaffak1yeth pohsbk sta)t yapm1~ gu 11j 
vaya baglanarak depoya gonderilmi§tir. zab1ta amirlerimizdendir. Kendisine ye

11
i 

Bu anza yiiziinden seferler bir miiddet vazifesinde de muvaffakiyetler temel1 
inkttaa ugraml§hr. ederiz. 
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Hidlseler aras1nda 
SON I-IABERL.EI:l ••• 

'I'El.EFON 'I'EI.CJlAJ' \"Q TELSiZLE Yaralz 

Yunanistanda siikiin var Bir Fran&IZ muhabirinin gaz:etesine 
gonderdigi mektubda, 1on lspan

ya ihtilaline dair bir •ahne okudum. 
Hatrrrmda kalan hulasasr fu: Bir hoy
de iki taraf fOrpr~tyor ve gokten kur
fUn yagryor. Y erde cHiller ve yaralr • 
lar. Ortada a11ilerin tang1. Yangma 
Verilen hoy evleri arasrnda ve krpk1-
zrl bir alev feVre•i ifinde iki taraf 
bogu1urken tanktan bir asi iniyor, 
yere igiliyor Ve heniiz yaralanmr~ kii-

Ka~ak nereden, nas1l ve 
kimlerin elile giriyor? 

Umumi grev akim kald1, komiinizmin 
sindirilmesine ~ab~1byor 

Selanikte bir~ok tevkifat yap1lda 

Ka~ak e~ya 
miihim ve 

siiriilen 
• 

~ayan1 

m1ntakadaki tetkiklerden 
neticeler ahndt dikkat 

Ankara 5 (T elefonla) - Ka~;ak~l • Baz1 tetkiklere gore de, kac;ag1 Suriye 
hga kar§J almaeak ekonomik tedbirler hududlannda iki ~ekle ay1rmak mumkiin-
miina~ebetile, bilhassa eenub hududun dur: 
daki kac;ak vaziyeli hakkmda, bir heyet Birisi, hudud boyunca yay1lmJ~ olan 

[Ba6taratt 1 tncl sahttede I gimisi, bu sa bah Selanige gelmi11 ve o- ~iik bir ku~u itina ile eline alarak 
lar1n yard1mmdan istifade eden komi.i- rada bin;ok komiinist tevkif edilmi§ti.r. Jogrulduktan sonra, hayk~r~yor: 
llizm cesaretle kafasm1 kaldtrmt~ ve B k'l' b t N ·· b t · J 

tarafmdan tetkikat yapdmJ~tJr. T etkik • halktan baz1lanmn birc;ok defalar bizzat 
lerin verdigi ilk netiee, hiikumelc;e alman eenuba inerek kendisi ve efrad1 ailesile 
51kJ tedbirlerin, kac;akc;thgJ ~iddetle s1 - ak.raba ve taallukahmn ihtiyaclanm te -
kt~tJrm 1 ~ ve ~ahasmJ c;ok daraltm1~ oldu- darik etmesi ~eklinde, yani istihlak sure
gudur. Buna ragmen F evzipa§a - Nu - tile, digeri ise muhtelif ka~akc;1 §ebekeleri 
saybin demiryolunun imtidadmca Ada - veya e§has tarafmdan ticaret kasdile ya
na, Gazi Anteb, Urfa ve Mardin vila - p1hr. Rivayetlere gore, bu suretle yapi
yetlerinin eenub kJSJmlanm tahdid eden Jan kac;ak daha ziyade yukan vilayetle
Suriye hududundan memleketimize, muh· re, Mara~, Kayseri, S1vasm bir ktsmile 
telif eins kac;ak e§yanm tek ti.ik gir - Malatya ve Elaziz cihetlerine ve Di • 
mektc oldugu gorulmii§tiir. Bunlar ara • yarbekirden ilerilere dogru sevkolunmak
smda sigara kag1d1, ~akmak ta§J, ipekli ta ve eldenele gec;tikc;e fiatlanmaktad1r. 
ve pamuklu mensueat, miistamel elbise, Kac;ak maim fiatlanmas1, kac;ak olmtya
gaz, benzin ve saire ile milli fabrikalan- na rekabetini zorla§tJrdJgl eihetle, daha 
m1z mamulatJm alakadar eden ] apon fazla esasen yap!lamamaktadJr. Su mii
drillerile, kaput bezleri de vardtr. Kac;a- taleaya gore de, bilhassa istihlak bak1 -
gm, bilhassa FJTat ve Dicle nehirleri a - mmdan eenub ehir ve ka5abalanna da
rasmdaki Kargaml§tan Cizreye kadar u- ha biiyiik bir hisse ay1rmak ikhza edi -
zanan Urfa ve Mardin vilayetleri mm • yor. Bilhassa Urfa ve Mardin piyasala
takasmda daha miitekasif oldugu soyle- nnda birc;ok manifatora taeirlerile yapl
niyor. Kac;agm, takribcn 600 kilometro !an temaslar, bu noktai nazan teyid eder 
uzunlugundaki hudud boyunda ve de - mahiyette goriilmii§tur. Eski senelerle, 
miryolunun pek yakmlarmda muhtelif bugunkii satl~lann hudud mmtakastnda 
Suriye kasaba ve koylerindeki Enneni takriben be~te bire dii~en nisbeti, ka~ak 
unsur tarafmdan a~dmJ~ magazalar ta - istihlakinden ileri geldigi soylenmektedir. 
rafmdan memlekete ithal cdildigi anla - Esasen ~iddetli bir miicadeleye giri~ -
~dmaktadJr. Bu magazalarda, en hurda mi~ olan hukumctin, ekonomik sahada da 
ihtiyaea varmctya kadar birc;ok e~ya y1- alaeagJ tedbirler. kac;akc;1bgm pek yaktn
gthd1r. Bir mutaleaya gore de Suriye ve da, bu mmtakada da tamamen kokiinii 
betahsis Haleb piyasasmda i~ bulam1yan kaz.Jyacaktlf. Bilhassa miimasil yerli 
firari Ermeniler, Turkiye iktJsadiyal! a • mallann ucuz sahlmasJ, bu miicadelede 
leyhine giri~tigi bu ka~akt;thk roliinde Giimriik Muhafaza teskilahmn en kuv • 

~ afVe r rn eyana J - e munese e s•z a amlar:nn1z; 

ll'lemleketin sosyal rejimini ehemmi · Atina 6 (Hususi) _ Ba§vekil Metak- bel Hayvanlarrn iistiine atef edilir 
~·etli bir ~ekilde tehdid ederek sosy:1l sas gece kabul ettigi gazete miimes:;il- ml? Biraz Jikkat elsenize! .. 
ihtilali faa! bir ~ekilde haztrlamJQtJr. 1 h f d k t'' v k .,. .. erine Yunanistamn er tara m a a I e u~cafu:ife beraber, yerde ya • 
G""en mayts aymda Selanikte cercy:m b' 1 d • d "" 1r siikunet ve asayi~ bu un ugunu ve tan cese lerin iistiine basarak hemen 
~en badiseler, Bunun ba!;;langiCml te~- en ~abuk bir zamanda c;iftc;i ve i~?c;ilerln gelJigi yere doniiyor. 
ki! etmi~tir. Komiinizm bundan sonra b d k 
1_ .,. vaziyeti diizelmesi ic;in ica e en a · Merhametin bu derecesi v"' bu tu'·r-

~ "'l§la1ara ajanlar gondererek ve matbu d · t· ,.... 
t.. nunlarm ne~redilecegini bil irml§ 1r. Wsii, orada kalalarma basrltp ger

1
"len yeyannameler dagttarak asker1eri da - .,. 

hili harbe tC§Vik etmi§tir. Komiinizm Hi.ikumetin gayreti • oliileri bile guldiirmii1 olabilir; lakat 
ayni zamanda kiiltiir miiesseselerinc de Atina 6 (Hususi) - Ba§vekile taraf- ben bu harekette kadanlarm ve er • 
~kulmu§ ve memleket gencligi iizerin- tar siyasi mahfillerde soylendigine go- keklerin ayrr ayrr mantrklarla anlrya
de fena tesirler yapml§hr. Komiinizm re hiikumet en biiyiik mesaisini idare bilecekleri iki tabii Juygu sez:er gibi 
devll!t memur1an arasmda da propa _ mekanizmasmda her ttir1ii parti zihni - oluyorum. 
&andasma devam ederek on1arda dev- yetlerini ortadan kald1rmaga ve Yunan Kadm ruhunun ilk cevabt fu olacak
letin esaslan yJktlmasl laZlm gelen ye- ahalisinin mai§et meselelerini diizelte- ttr: cElbette... lnsanlar birbirlerile 
!'lane dii§rnan oldugu kanaatini uyan _ rek bunlarm refahma c;all§maga ve i§· boiu,uyorsa hayvancag•zlar1n kaba • 
d1rmaya c;alu~hrmi~br.~ c;ilerle patronlar arasmda zuhur edecek hati ne?> 

M. Metaksasm beyannamesi bundan ihtilaf1ann mecburi hakem usuliine ta- Erkek te 1oyle diifuniir: «Kabahati 
sonra memleketin ic;inde bulundugu e- hi olmasma sarfedecektir. olsa bile miidalaa~r olmryanrn iistiine 
konomik mi.i~kiillerin mazinin fena ida- Hiikumet i;;c;iler mesaisini sekiz saat atef edilmez;. Miicadele hakt.r, fakat 
l'csinin bir neticesi oldugunu kaydet - olarak tesbit ve giindelik miktarlanm miisavi imkanlar arasrnda.» 
lllektedir. Hic;bir siyasal rengi olmtyan da tayin edecektir. /fte yaral1 kufu himaye eden Is • 
~Undiki hiikumet, Yunan sosya1 di.inya- Ba~vekilin beyanatt panyol, bu hareketile, merhametli ka-
S!nm maruz kaldtgl tehlikeleri farket - Atina 6 (A.A.) - Atina ajanst bildi- dtn ve miicadeleci erkek ruhunun iki 
llli§ ve derhal fakir ve i§c;i tabakalar le- riyor: biiyiik hauasiyet ucunu birleftirmif• 
hine tedbirler alinmi§hr. Metaksasm YabancJ gazetcler muhabirlerini ka - tir. Boylece vatandafrna karft sald1 • 
heyannamcsi hilkumetin bilttin hare - bul eden Ba~bakan M. Metaksas. diinkii rrfmda haklr oldugunun canlr bir ila· 
ketlerine itiraz eden ve bir ktslm ga - J · · d k · t · l F beyanatml teyid etmi:;; ve alman ted - esrnr e verme rs emrf o uyor. a • 
Zetelerin yard1mma mazhar olan tara!- birlerin, sosyal rejimin gc~irdigi tehli . kat bu tiirlii kavgalarJa iki taraltan 
tar reaksiyonu i§aret etmektedir. Grev- ld her hangi biri, yok Jenecek kaJar az 
ci §eflerin itiraf ttiklerine gore, umumi keyi onlemek ic;in asgari tedbirler 0 u- ,erait i~inJe haklrd1r. Yalmz: miicer -
grev, sosyal reJ·rm· 1· dev1"rmek maksad1n1 gunu bildirmi~tir. J 1 · • . re kuvvetin asa eh namrna bu 1estrn 
takt'b eden umum'l bl·r I"htl"laA1 tezahu"'ru-- M. Metaksas demi§tir ki: . 

bir manasr ve krymetr olabilir. 
hun ba•lancncm1 te~kil edecektir. Mill! •- Sosyal vaziyet tamamile takviyc 

" .,. " b t f PEYAMI SAFA Ve sosyal fe1aketlerin vukuunu teb~ir bu1duktan ve her ttirlii tehlike er ara 
eden bu vaziyet kar§lsmda hilkumct, olduktan sonra, hiikumet vaziyeti tet
harekete gec;mi§ ve orfi idare ilam ile kik edecek ve lilzumlu her §eyi yapa -
Parlamentonun feshi kararlarm1 Krala cakbr. Kemalizm 
tasvib ettirmi§tir. Bugtin memlekette mer'i olan kanunu I Ba$ma7w.leden devam] 

Hiikumetin mes'ul ;;efi olmak itiba - esasi, muvakkaten mer'iyet mevkiine F ransadan, bizler, gene Ti.irk Cum • 
l'ile memleketi kurtarmak i~in kendisi· getirilmi§ bulunan 1911 kanunu esasisi- huriyetinin buyumesini, sempati ile go -
lle laztm gelen selahiycti bu §ekilde cl- dir ki bunun bugiinkii ~eraile tamamile riiyoruz. Vaktile eski Tiirkiyede, Pa • 
de etmi§ olan M. Metaksas. infilakm 6- uygun olmadJgl umumiyetle tasdik e _ di~ahlar, Sad1razamlar ve $eyhulislam -
llline ge~mek gibi ag1r bir vazifeyi de· dilmektedir.~ Jar Tiirkiyesinde, an'anevl hususiyetler, 
ruhde etmek kararmda bu1undugunu s1rt1 kaftanll adamlar, brmJZI fesli insan k t 1 11 · Yunanistanm d1~ siyasasmdan bah -
s:;:~Yetle ilan etmektedir. E en mi eh seden Ba•bakan, bu si'yasanln sag"lam kalabahklan, feraeeli ve ya~makiJ kadm 

I.U';un i~inde ~ah~mak ve ya§amak is - -; 
tcrnekte ve sosyal rejimi kuvvetlendn·- temellere istinad ettigini ve degi§miye- hayalleri aramaga giderdik. 
lhi§ olan hi.ikfunetin Krahn himayesi a!- cegini tebari.iz ettirmi~tir. Bugiin biliyoruz ki. o masmavi yahud 
hnda memleketin refahtna ,.altQacag~ 1 Ad I . I' I . giine~ten bembeyaz denizin kenannda, ,. .,. a artn IJga 1 mese est I ·· d·- ·· h .. 1 t 
~Jnniyetini duymak istemektedir. \ romane1 anmiZln, vueu unu ta ayyu e-

Limn.i ada.sma asker ~Ikanld1g1 hak.- tJ"kleri •eyden eser bile yoktur. Mahalli Grt>v tam bir muvaffakiyetsizlige u~- k 1 h kk 1 b v 
r kmda 1 ~ayta ar a mda soru an_ _1r hususiyet merakhlan, mevlevi dervi&leri-:rnl§hr. <;:ah§ma hic;bir yerdc inkit~a b k b 
Ugramam1Qt1r. Atina Qehrinde normal suale de Ba§ a an ~u ceva 1 vermt§tlr: ne selamhk merasimine haremagalannm 
h .,. .. •- Hi!;bir 11sker ihract hadisesi ol - ' It t k .. '· d okratik ayat devam etmektedir. Bu sabah gel- .. ve sa ana en az1 uzerme em 
l"ni§ olan bircok turist asari atikay1 gez- maiDI§hr. Turk devlet adamlan~_m T~r- zaruretindedirler. 
llli!?lerdir. B.iiti.in memleket dahilinde kiye B. Millet Meclisinde de soyledtk- Osmanh lmparatorlugunun, Hilafetin 
ayni siiJ..-iin hiiklim siirmektedir. 1eri vec;hile bu hususta tam surette hak- ve saltanatm enkam iizerine demokratik 

Seliinikte tevkiller kimlz vardlr. Luzumlu gordiigilmiiz za- ve laik bir Cumhuriyet, bir nizam ve te· 
Atina 6 (A.A.) - Birc;ok Yunan harh man bu hakln istimal edecegiz.~ rakki rejimi kurulmu&tur. 

----........ ., .. ,,,,,,,,,ntllllllllllllllllllllllllllnllllllllllllllllllllllllllltllll"""""""''"""""-"'"""'"'""'"" lc;ten gelen bir muhabbet ve dostane 

lngilterede bir facia I y ag"' murlar olmasa teeessus hislerile muncezibi oldugumuz 

Bir komiir madeninde 
infilak oldu, 63 i~~i 

toprak albnda 
Londra 6 (A.A.) - Barmsley yakJ

IUnda kain Charlstonda bir komi.ir made
~inde dun geee bir infilak vukua gelmi~
tr. 

Son ahnan haberlere gore maden ku -
\'Usu i~inde 63 amele bulunmakta idi. 
\:•kmt~ olan bir yangm, bunlann kurtanl· 
tnalarm1 mii~kiille§tirmi§tir. 

italyanlar Habe~istanda 
hareketi temizleme 

yapacaklarm•~··· 

bu gene Cumhuriyeti, Bay T ekin Alpm 
kitabt sayesinde daha iyi tamyaeagJZ. 

Turk demokratlannm da, Fransamn. 
hur milletler nazanndaki tarihl roliini.i 
unutmtyacaklanm i.imid etmek isteriz. 
« Ti.irkiyeden garbe ac;1lan ilk peneerenin 
F ransaya ac;JldtgJ» soziinii i~itmek bizi 
memnun ediyor. Bu pencerenin daima 
ardma kadar ac;1k kalacagm1 bilmek bizi 
daha ziyade mes'ud edecektir. RhOne ve 
Seine ktyJianndaki bahc;elerde yeti&en 
gi.iller, lstanbulun gullerile canh ve a • 
henktar bir buket halinde birlesebilir. 

E. HERRIO'f 

miisamaha da gormektedirler. vetli bir yardJmeJsJ ola~aktu. - M. S. 
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ingiliz Krah Yugoslavyaya geliyor 

Kraltn binecegi Nahlin yatJ 
Bel grad 6 (Hususi) Y akmda I euddur. 

Dalma<;yaya, Dubrovnike geleeek olan Baz1 eenebi gazetcleri Kral !talya -
ingiliz Krah Sekizinci Ed\'arda Harbi - dan ge.yerken Musolini ile gori.i§ecegini 
ye Nazm Daf-Kuper de refakat edeeek- yaz.mJ§larsa da bu rivayet dogru degildir. 
tir. ingiliz Kralm1 Yugoslavyada bizzat 

Haber verildigine gore Kral evvela Yugo~lav Krah Piyerle annesi Krali~e 
Londradan tayyare ile Parise, oradan Mari kar~Jhyaeaklardu. 
trenle Dalmac;yaya gelecek ve Splitle Kral Edvard yata gec;tikten sonra 
hususi yatma gec;erek Dubrovnige gide- nereleri 1:iyaret edecegi de belli degil • 
eektir. Bir rivayete gore de yata Vene- dir. Krah $arki Akdenizde gezdirmesi 
dikten veya Triesteden binecektir. Maa- ihtimali olan bu yalln ismi Nahlindir ve 
mafih Krahn dogrudan dogruya tayya· diinyanm en guzel yah olmakla me~hur
re ile Maltaya inmesi ihtimali de mev - dur. 

Fiatlar yeniden t~tkik 
ediliyor 
IBa~ tara!t 1 lnct sal!.ttedc I 

bit edilmi~ olan ipliklerin mutavass1tlar e-

Havyar han1n1n iki 
kab gece yand1 

Ancak 1 ki1i kurtartldt 
• ~ondra 6 (A.A.) - kinde saat 3 te 
lnfilakin vukubuldugu maden ocag1, ge· 
te k"b' ic:{j e I~~ olarak 63 ameleyi kulla~ma~ta 
t ' Ag1r yaralanan ameleden ~1md1ye 
Cdar ancak bir ki§i kurtanlabilmi~tir. 
111 

'trilerde yang1n <tikmasmdan korkul · 
~ekiltadir, Y ard1m ekipleri miitemadi bir 

Rom a 6 (A.A.) - Miistemleke Ba
k.anltgJ, Ras fmru ordusunun yeniden te· 
~ekkiil ettigi ve Dessie ile Adis - Abab.a~ 
ya hi.icumlarda bulundugu haberlermt 
valanlamaktadJr. Bu Bakanhg1n bildir • 
digine gore. Habe§istandaki halyan kuv
vetlerinin vaziyeti tamamen saglamdtr ve 
halen geni~ miktarda temizleme hareketle
rinin yap1lmasma yaln1z yagmurlar mu
maneat etmektedir. 

Ktrkaga~ kavunlarmm ihra
cabm temin i~in 

Ankara 6 (T elefonla) - fkhsad V e
kaleti K1rkagae kavunlannm Londra ve 
Almanya pazarlarmda revaemJ temin i~in 
bu sene bazt tecriibeler yapmaga karar 
vermi~tir. Garbi Anadolu ve Trakyada 
yaz meyvalanmiZin vaziyetini tetkik ede
cek olan miitehasSJS Bade K1rkagaca da 
ugnyarak bu pazarlara gonderileeek ka
vunlan fenni bir surette ambalaj yaphra
eak ve bu ambalaj i~erisinde kavunlann 
kac; giin dayandigmJ tetkik edecektir. 
Gec;en sene yap1lan teeriibeler kavunlarm 
20 giin bozulmadtgmJ gostermi~tir. Fa kat 
bu miiddet kafi goriilmemektedir. 

Son ecnebi hat ta . 
ge~tyor elimize 

I Ba~ tarat1 1 tnct sahtfedel 

lafm ekseriyet meselesi uzerinde oldugu 
anla~tlmaktadJr. Nihayet meveud yiiz bin 
hisseden 51 ,000 hisse temsil edildigi hal· 
de toplantJ vapllmt~hr. 

1Iile pahahya sattmlmas1 meseleleri uze • 
rinde de esash kararlar almacag1 anla~I
hyor. Yekaletin, hic;bir ihtibir ve muva
zaaya meydan vermiyeeegi muhakkakhr. 
Bu toplanll dolay1sile gorii~tiigiim, Sa • 
nayi Urn urn Miidiirii Re~ad dedi ki: 

Dun geee sa at 24, I 0 da Galata • 
da Havyar hanmda buyiik bir yangm 
zuhur etmi§ ve bir saat kadar devam et· 
tikten sonra sonduriilmi.i~tiir. 

Y angm, hamn Bezezyan admda bir 
Ermeniye aid olan k1sminm 56 numara
smda oturan terzi Manyakln dairesinden 
c;Jkml~. ve az bir zamanda etrafl alevler 
sararak binanm biti~iginde bulunan F ahri 
F aikin h Evini, tiiccardan Oniva~m ya
zJhanesile bir berber diikkam yand1ktan 
sonra sondurulmii~tiir. Binamn ah&ab o
lan iki i.i!lt kah tamamen yanm1~1r. Vak' a· 
dan ilk defa Galata komiserligi haber -
dar edilmi& ve Beyoglu itfaiyesi ihbardan 
4-5 dakika sonra derhal yeti~mi§tir. 

de c;alt~maktadtr. 
Madende yangrn ~rkmamr' 

111 .~ondra 6 (A.A.) - Charleston ko
t to llladeni direkorii, madende yangm 

1 a.!ll!~ oldugunu beyan etmi§tir. 
ll} 1\.I.!Yunun ic;.inde elli ki§i mahpus kal -
ta~rr . .Simdiye kadar yalmz bir ki~i kur· 

lll1~1r. 

M:aarif V ekili gelecek 
bu~nkara 6 (Telefonla) - Ankarada 
a.:n \lnan Maarif Vekili Saffet Ankan bu 

11 ~5 inde fstanbula gideeektir. 
t ~dliye V ekili lzmirde 

bl.tr~ir 6 .~Hususi) - Adliye Vekili 
G01Cii~ Odemi§e gitmi§tir. Orad3n 
CeJtt· ge gidecek ve bir ay dinlene -. Ir. 
1~-

lla lrle diger §chirler arasmda ha -
t1r. Postalan 15 agustosta ba~hyacak 

l\1aniaada yagmur zarar 
fz~n· yaph 

iudlu 1r 6 (Iiususi) - Manisa vc Tur · 
~\>a} sahaSlna yagan yagmurlar 500 
llgusto~ahsulii mahvetmi§tir. Piyasa 17 

a a!:llacaktlr. 

Ankara Hukuk mektebinin 
tedris miiddeti 

Ankara 6 {Telefonla) - Ankara 

Hukukunun Adliyeye bagh olmas1 dola

y1sile 1stanbul Hukuku gibi 4 seneye c;t· 

kanlmas1 hususunda Adliye Vekaletile 

miizakereler yapJldigl yazllmJ§tJ. Adliye 

Miiste~an Hasan: 
«- Heniiz boyle bir~ey yoktur. Bu· 

nunla beraber Vekil Ankaraya di:induk· 

ten sonra bu mesele mevzuu bahsedilebi

lir.>> demi§tir. 

F evkalade ic;timam evvela Meclis i • 
dare raporu okunarak Turk hi.ikumetinin 
~irket imtiyazmm ve mevcud eer, nakil 
vesaitile bilci.imle malzemesinin satm a • 
lmmas1 hakkmda yaptJgt teklif azaya 
bildirilmi~ ve aza bunu ittifakla kabul 
etmi~tir. 

Bundan sonra hi.ikumetle miizakerele
re N afta Vekaletinin istiyecegi tarihte 
ba~lanmak iizere murahhaslann sec;ilme· 
si idare meclisine bnakiimJ~hr. · 

Heyeti umumiyenin dag1lmasm1 mii • 
teak1b idare meclisi derhal toplanmJ~ ve 
on be~ dakika kadar siiren bu ic;timada 
murahhaslar sec;ilmi§tir. Sec;ilen murah • 
haslar hiikumete bildirilecektir . 

$ehrimizde bulunan Devlet Demiryol
lan T a rife dairesi mi.idiiru N aki pazar 
ak~am1 Ankaraya doneeek ve vaziyeti 
hiikumete bildireeektir. 

$ark Demiryollan memleketimizde 
hiikumete intikal etmemi~ son ~imendifer 
hattJ idi. Bu hat ta sahn almd1ktan sonra 
butiin demiryollan devletin mah olmu~ 
olacaktJr. 

«- Bir fiat, hie; ~iiphesiz ki ebedi o
larak tesbit edilmez. Fiatlar zaman za • 
man kontrol edilir ve pamuk fiatmdaki 
degi~kilikler de bu arada tetkik ve takib 
edilir. T oplantJ bu maksadla yap1lm1~ • 
ttr.» 

Sthhiye Vekilinin tetkik 
seyahati 

Ankara 6 (T elefonla) - Sthhiye 
Vekili Refik Saydam yanmda !skan mii· 
duru Cevdet, ba§miifetti~ F uad oldugu 
halde Amasya, Nigde, Tokad. K.ayseri. 
Konya havalisinde yerle~tirilen goc;men • 
lerin vaziyetini tetkik etmek uzere hu ak· 
&am Y ozgada hareket etti. Vekilin seya· 
hati 15 gi.in sureeektir. 

F ener idaresinin satm 
ahnmasl 

Ankara 6 (T elefonla) - F enerler 
idaresinin satm almmas1 etrafmda maliye 
ile bu idare arasmda eereyan eden mii· 
zakereler heni.iz ilerliyememi~tir. Soylen
digine aore hatta mi.izakereler durmu~ ve 
maliye "ile ~irket arasmdaki ihtilafm Ad
liye V ekili Saracoglu $iikriiniin hakem -
ligine havale edilmesi kararla~tmlmt§hr. 

Diin gece yaptlgJmJZ tahkikatta yangi
nm bir kasd eseri oldugu neticesine var· 
dtk. Bu mu~temilatm da sigortah oldugu 
rivayeti varda. Dun gece saat 1 0,5 ma· 
larmda ameleden birinin bu binaya gire
rek bir miiddet burada kald1gmt ~orenler 
olmu~tur. Zab1ta bu ameleyi buldurmu~ 
ve kendisini i~tievab etmi~tir. Heniiz yan
~mm neden ve nas1l ~1khgt tesbit edile • 
memi~tir. Diin geee civarda bulunan kim
selerden 20 ki~i sorguya «ekilmi§tir. T ah
kikata devam edilivor. .•. .___ 

Bir tekzib 
Amsterdam 6 (A.A.) - Kralic;e 

Wilhelmine~n salta~attan feragati ve 
Prenses J uhana ile Is vee; Prenslerinden 
Charlesin ni~anlanacaklanna mi.iteallik 0 -

lan haberler tekzib edilmektedir. 
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HEM NALJNA 
MIHINA 

ilk defa! 

F utbolda 4-0 yenildik. 
Serbest giir~te, ger~i. Biiyiik 
Mustafa ve <;oban Mehmed gi-

bi biiyiik i.imidlerimiz de yenildiseler de, 
gene 21 millet i.yinde 9 uncu olduk.. Gu· 
re~.yilerimizden biri, Mersinli Ahmed, 
kendi s1kletinde, dunya ii~iinciiliigiinii ka
zandJ. 

.. Olimpiyadlarda bulunmadlgUJI ve i§in 
l<;m~e olmadJgJm ic;in pek kat'iyetle iddia 
e~m1yorum amma giire§lerde birinci, ikin
CJ ve i.ic;iineuyu tayin eden usulii, en dog· 
ru usul addetmiyorum. <;unku kur' a neti
cesinde en ~etin has1mlara dii~en ve onlar1 
say1 hesabile yenen bir gur~i. fena pu· 
vanlar alaeaktJr. Buna mukabil gene 
kur' a netieesinde daha zay1f rakiblerle 
~arp1~arak onlan, mhm yere getirmek su
retile yenen diger bir giire§<;i de h~ fena 
puvan alm1yacaktu. Gelen haberlerden 
anladJgJmJza gore, finale kalanlar ara -
larmda gure~memi~ler ve evvelce aldik
lan puvanlara gore birinci, ikinci, u~iincii 
olmu~lardJr. Daha zay1flarla giire§erek 
iyi puvanlar alamn daha sertlerle giire§ 
yaparak fena puvanlar alandan iistiin ol
dugu iddia edilebilir mi? T abiatile iddia 
edilemez. Bu vaziyette Mersinli Ahme • 
din birinci ve ikineiyi yenmiyecegi nere· 
den belli olabilir? Gori.iliiyor ki birinci -
lik, ikineil ik ve ii~;iinciiliik hakikate deail, 
kur' aya, yani tesadiif ve tali he baih ka· 
hyor. 

T ekrar edeyim ki bu miitaleam, tam 
malumata miistenid dejiildir; Olimpiyad
lardan gelen, eksik ve yanh~ olmas1 muh· 
Ierne! haberlere dayanmaktadJr; onun 
ic;in yanh~ ta olabilir. 

F akat, bahsimiz, Olimpiyad giire§le • 
rinde birinci dereceleri tayin i~in tatbik 
edilen usuliin dogrulgunu veya yanh§h· 
gm1 miinaka~a degildir. Biz, Tiirk bay
ragmm, eihan er meydanmda, §eref dire· 
gine ilk defa olarak c;ekildigini soylemek 
istiyoruz. 

Filvaki ~imdiye kadar, fanh sancaglml• 
z1 Olimpiyad direklerine ~ektirememi§tik. 
Dun, asian Mersinli Ahmedin c;elik ba
zulan, §anh hilalin birinci defa. Olimpi· 
yad meydamnda dalgalanmasmi temin 
etti. lki yiiz binden fazla el. onu '!}.kl§la
dJ. En az 50 millete mensub yi.iz bin in
san, ayakta ve ba~t ac;1k milli bayra~Imtzt 
selamladJ. Gozlerimizi ya§artacak heye
canlJ bir hadise! 0 and a hangi Turk 
Berlindeki biiyiik stadda bulunmak iste· 
mezdi ki? ... 

Daha evvelki Olimpiyadlarda, en · bii· 
yuk muvaffakiyetimiz dordiinciiliik ol -
mu~tu. Bu dordunculiigu de gene gur~~i 
T ayyar kazanm1~h; fakat Olimpiya.dla
nn ~eref direklerine yalmz birinciden ii • 
c;iineuye kadar dtrece alan milletlerin 
bayraklan c;ekilir, onun ic;in Olimpiyad -
larda ~imdiye kadar bayraguni:tl c;elctir· 
mek nasib olmami~h. 

Biliyorum iic;iinculi.ik nedir, diyeceksi· 
niz ve birineilik istiyeeeksiniz. Hem ya)
ntz Mersinli Ahmed ic;in degil, biitiin 
s1kletlerdeki giireKilerimiz ic;in ve bilhas· 
sa Biiyiik Mustafa ile <;oban Mehmed 
ic;in, hatta ba~ta futboleular olmak ii:t~re 
biitun sporcular ic;in. 

DuygularmiZl biliyorum. <;iinkii ben 
de onlan aynen hissediyorum. Tiirkiin 
izzetinefsi yuksektir. Milll ~erefe c;ok. e· 
hemmiyet verir. Bu takdir ve tebrike 1&
yJk hassasiyetten dolay1 hepimizin gozii 
birineiliktedir, galibiyettedir, zaferdedir. 
F akat unutmamak laz1mdtr ki 50 milletin 
i~tirak ettigi o kuvvet, zeka, tahanuniil, 
easaret, bilgi ve teknik miieadelesinde mu· 
vaffak olmak i~;in biitiin bu meziyetlerin 
hep bir araya gelmesi Jarthr. 

Allahm yarattlgl soylarm muhakkak ki 
en temizi ve en kuvvetlisi olan Tiirk trki. 
spor hayahna yeni ahlmi~br. Modern 
sporun ve tekniginin miiptedisi, acemisi • 
dir. Bugiin bir iic;iinciiliik aiJTSa yann, 
u.yiineiiliikler ve ikineilikle.r.. yarmdan son· 
ra ise birineilikler alaeakhr. Ancak c;ok 
cetin ve devamh bir c;ah~ma ile muvaffa· 
kiyet kazamlan bir sahaday1z. r;ah§ma 
zamam aylarla degil, senelerle i:ilc;i.ilen 
bu yolda, y1lmadan, b1kmadan yiiriimek 
gerektir. 

~ersinli Ahmedin muvaffakiyetile 
B~.rlm stadyomunda ilk defa yiikselen 
T ~:k ~ayragJ bize, kutlu bir ba~langtcl 
muJdeiJyor. Milli mar~m §U giizel misra· 
ralanm zikretmek tam yerinde olur: 

Doiiacaktzr, sana t>adettiDi giinler hakktn 
Kimbilir, belkt yann, belkt yartndan d~ 

yaktn! 

dJiiil~ 
~ -~ -~ 

T ekaiide sevkedilen Temyiz 
azalar1 

Ankara 6 (Telefonla) - 65 ya~m1 
dolduran Temyiz azalarmdan Tahir 
Molla ile Sttki tekaiide sevkedildiler. 
T emyiz iic;.uncii hukuktan Ali de gene 
ya~m1 doldurdugundan eylulde tekaiide 
sevkedilecektir. 



KUtrUk 
HI kAye l§inin Adami 

"=====:========= Mahmud Yesari ===fJ 
Hadi !nayet, ak~am eve geldigi za -

man, kamile k1zma miijdeledi: 

- Y arm gece misafirimiz var ... Eski 
mekteb arkada§lanmdan lrfan Behlul... 
Senelerdenberi, birbirimizi giirmemi§tik. 
Bugiin, ogle tatilinde, arkada§larla bir 
kahvede oturuyorduk. .. Sokaktan ge~er
ken, beni gormii§. tamml§. hemen kostu, 
yamma geldi ... Uzun boylu konu~tuk ... 
Ben, !rfan Behlulii, mektebde, silik, pl
smk bir talebe olarak tamyordum. Meger, 
o, neymi§. ne olmu ? 

Kansmm, klZlmn merakh bak1~lan kar
~lsmda, sesine, tav1rlarma ayn ehemmi -
yet vererek anlahyordu: 

- Miithi§ bir i§ adam! olmu§!.. U.f
la degil, giyini~inden, konu§u~undan, her 
halinden belli ... Bir~ok i§e girmi~. ~1k -
rnJ§... Kumusyonculuk, miiteahhidlik, 
borsac1hk, neler, ne i~ler yapmamt§ I Si
zin anltyacagtmz tuttugu i~lerde muvaf
fak olmu§, para yapmt~... Beni, sordu. 
Evlendigimi duymu~, ~ok memnun ol • 
mu~ ... 

K.JZma diinmii§tii: 

- Seni, sordu. 0, benim kiZim I dedi. 
Arhk, hediyelere hazulan I lnsanm zen
gin am cast olmak kolay m1?.. !rfan Beh
lul. senin amcan say1hr. 

Kamma diindii. ciddi bir sesle: 

- Fatma, dedi. Ben, !rfam, yann 
gece, yemege davet ettim. 0, birc;.ok mii
him i~lerle ugra~1yor, bir~ok tamd1g1 da 
var. Benim memuriyetimi, ald1g1m ayhgt 
sordu; ve halinden, ban a actdJgml anla
d!Dl. Eger jsterse, bize iyiligi dokunabilir. 
Simdi, seni goreyim kanclglm, aman yii
ziimii kara c;1karma ... Sayle tathsile tuz
lusile giizel bir sofra haZIThyahm. La -
k1rdt aras1, ban a <;It lath; ak§amlan, bir 
kac; kadeh te parlahyormu§ ... lyi meze -
lerle, rakt da c;1karmz. Vallahi kendi 
mizden fazla kiZlmlZI dii~iiniiyorum. Bel
ki, Ay~eye de iyi bir k1smet c;1kar ..• 

Keyif!i keyif1i giiliiyordu: 

- Kaz gelecek yerden tavuk esir • 
genmez. 

Ay sonu olmasma ragmen, evde ciliim
liik dirimlik saklad1klan i.i~ be§ liraya 
ktyddar; bak.kahn defterindeki hesabm 
kabarmasma pek ald1n§ etmediler. Fat
rna ile Ane kollan S!Vaylp mutfaga gir
diler ve eski mekteb arkada§l, zengin, i§ 
adami lrfan Behluli.in §erefine, tathsile 
tuzlusile, mi.ikemmel bir sofra hawla • 
d1lar. 

Ertesi giin, Hadi inayet, arkada~ile 
birlikte eve gelmi§ti. Kansile klZIDI ta -
mtb. Salonda, yanm saat kadar oturduk
tan sonra, yemek odasma gec;tiler. 

Hadi !nayet, arkada~mm kolunu tek • 
lifsizce c;ekiyor, ne§' eli kahkahalar ata· 
rak §aka ediyordu: 

- Kafir! Sen, ac;1k a111k siiylemedin 
amma, ben Ia£ aras1 anlay1verdim i~te ... 
N as1l, ki.ic;i.ik bir ~akmhya var m1sm? 

!rfan Behlul. uzun boylu, geni ya -
p1h, kesik b!y1kh. az gi.ilen, durgun ko -
nu~an bir adamd1. Hadi lnayetin teklifine 
sadece giil iimsedi. 

Y emekten evvel, i~tmege ba lad1lar. 
lkinci i.ic;i.inci.i kadehten sonra, !rfan Beh
luli.in ne~· esi gelmi~ durgun]ugu gitmi~. 
konu~maga, giilmege ba§lamt§h: 

- Hadi, mektebdeki c;ocukla, ha • 
yattaki insan arasmda ~ok farklar var. 
Sen, yaramaz, afacan bir c;ocuktun; ben 
de gayet p1smkttm, degil mi~ Halbuki 
hayatta, sen, p151nk oldun; ben, mace • 
raya heves ettim. 

Hadi ina yet, on a, takdirle bak1yordu: 
- F akat, sen faydah maceralar pe -

§inde ko~mu~sun. 
1rfan Behlul gururla giigsi.ini.i kabar -

tlyordu: 
- Oras1 oyle ... Muvaffak olmad1m, 

dersem, nankorliik etmi~ olurum ... Hem, 
bunlan b1rakalJm. Sizden bahsedelim. 
L 

Be~i k1rk iki ge~e 
«Cumhuriyet» in zabrta romanr: 128 

Yazan: Charle de Richter 

DU~i.incelerinden aynlarak masaya 
deh~etli l:.ir yumruk indirdi. 

Garson: 
- Bana bir siitlii kahve daha, diye 

seslendi, arkada~lanma da bira I 
Garson emri derhal yerine getirdi ve 

masayt bir kere daha sildikten sonra on 
salona ge~;ti. 

Dii~iindiiklerini arkada~ma a~mak ic;in 
bu am bekliyen Achille Bastien: 

- Bugiinden itibaren Holmann St • 
rassenin 17 numarasm1 stkt bir tarassud 
altmda bulunduracak ve burastnl bir an 
i<;in olsun gozden kac;lrmly acagtz, dedi. 

Tony sordu: 
- Holm ann Sttrasse mi dediniz? Ne· 

ye) 

- Bir fikir bu da benil'l'f ic;in. 
- Ho~ de gil amma I 
Achille Bastien hayret etti: 
- Neden) 

- Bu sokak c;ok tenha. ~i.ipheli t bir 

Sen, bu memuriyette durursan en nihayet 
ne olabilirsin ? .. 

Hadi 1nayetin cevab vermesine vakit 
b1rakm1yordu: 

- K1s1m amiri . . . ~ef... Nihayet bir 
umumi mi.ifetti~. degil mi? Bunun i~in de 
hayli zaman laz1m ... Halbuki ma~allah 
ktzm yeti§mi§:.. Kendir ic;in beklesen, 
onun hesabma uzun bekliyemezsin ... 
Sana, iyi, c;ok para getirir, bir i§ bulma· 
ld .. Bir radyon bile yok ... Haydi bore 
hare bir radyo al... Fa kat iyi, lliks bir 
radyo alam1yacaksm... Sonra radyo ile 
i§ bitiyor mu? Evinin mobleleri de on a 
gore olmah ... Nic;in, senede iki seyaha
te c;lkmlyasm? Neden, karm1 k1Z1n1 ahp 
Avrupada dola~m1yasm? Neden, kart • 
nm, kumm, her mevsim degi§en §lk tuva
letleri olmasm? .. 

Onlerindeki rak1 §i§esi bitmi§. H adi 
Inayet, misafirine sezdirmeden ikinci §i· 
~eyi bakkaldan getirtmi~ti. 1rfan Behlul, 
keyifli keyifli ic;iyordu: 

- Di.in, sana tesadi.ifi.im Allahtan ol
mu§... Gene talihin varm1~ kafirl Ben, 
yeni bir irket kurmak i.izere idim. Tabii, 
bir~tok memurlara ihtiyaclm var. Fa kat 
bana, en ziyade, itimad edilir, namuslu, 
elinden i~ gelir, bir adam laz1m ... Beni. 
en ~ok dii i.indi.iren budur. Di.in, seni gii
ri.ir gormez, ic;im ferahlad1. Senden mii
nasibini, senden miikemmelini mi bulaca
glm ... Kabul edip etmiyecegini di.i~iin • 
medim bile ... Benim. sana itimad1m ol
dugu gibi, senin de bana itimadm var. 

Hadi inayet: 
- Elbettel 
Derken, goz ucile de kansma: 

- Nasi!, ben, soylemedim mi? Hak
slz m1 imi~im? der gibi baklyordu. 

frfan, Behlul, yiyor, ic;.iyor, konu§u -
yordu: 

- ~tk bir aparhman tutarstmz ... E§
yalanmzt yenilersiniz... Bunlann hepsi, 
gun meselesi ... 

0 gece, lrfan Behlul, ge~ vakitlere 
kadar oturdu ve giderken: 

- Hafta ic;inde, ben, daireye ugrar, 
seni goriiriim. ~irket i~i. oniimiizdeki aym 
ic:;inde neticelenecek samyorum I dedi. 

Fatma, Ane. Hadi 1nayet, hep mem
nundular; iic;.i.iniin de sevinclerinden etek
leri zil c;ahyordu. 

Hafta ic;.inde, lrfan Behlul, Hadi Ina
yeti dairesinde arami§h; Hadi lnayet, 
arkada~m1, yemege ahkoydu ve yeni ay

hk ald1gt ic;in, o gece daha fazla ikram 
etmek fmatm1 buldu. 

~jrJ,et kurulmak i.izere idi; ve o gece 
de, Hadi lnayetin yeni ta~macag1 apar -
hmanm semti, ahnacak e§yalar, hatta 
F atma ile Aysenin yeni tuvaletleri dii§ii
niildi.i. lrfan Behlul, o gece de ge~t va • 
kitlere kadar oturdu, yedi, ic;.ti, gi.ildi.i, et
rahm da ne§'elendirdi ... 

Fakat aradan haftalar ge~ti. lrfan 
Behlul, bir daha goriinmedi. F alma ile 
Ane. Hadi !nayetten fazla merak edi • 
yorlard1. 

Hadi !nayet, onlan teselliye c;.ah~t -
yordu: 

- 1§ adam1 bu I Bugiin burada, yarm 
or ada ... Belli olmaz ... Birkacs gun sonra 
c;1kar, giiriiniir ... 

- ~irketten ne haber. 

Hadi lnayet, lrfan Behluli.in kurdugu, 
kurmak i.izere oldugu §irketin ne oldugu· 
nu, ismini, cismini bilmiyordu; fakat bu
nu da pek belli etmek istemiyordu: 

- Sizin aklm1z ermez. Bu gibi i~ler, 
lamamile evvelce bitmeden a~1ga vurul
maz! 

:;.:;.:;. 

Hadi lnayet, bir gi.in ogle tatilinde, 
arkada~larile birlikte kahvede oturuyor -
du. Kar~1 kaldmmdan 1rfan Behluliin 
ge<;tigini gordii, hemen ko§up yanma gi -

kimse gori.inse hemen nazan dikkai cel
beder. 

Achille Bastien bir miiddet dii~iindii. 
- Bu sokakta pansiyon var mt? 
- Eger yantlm1yorsam iki veya iic; 

tane var. 

- 0 halde mesele basit, bir oda kira
layiver. 

- Boyle olur. Kimi giiz altmda bu • 
lundurmah? 

Achille Bastien, <<duvann kulagt var· 
dm> diye dii§i.inerek artist T onyye dogru 
igildi. 

Tony ba~m1 sallamakla iktifa etti. So· 
nunda Frans1z zab1ta memuru dogrula • 
rak: 

- Anla~Jidt ya? diye sordu. 
- Anla~1ld!. Raporlanm1 size nereye 

bildirecegim? 
Achille Bastien bu hususta bir karar 

veremedi. Berlinde her zaman indigi yere 
arhk ayak basamazd1. Nerede otursa ika
metgahl polise bildirilecekti. Gerc;i Al
manlar onu hie; bir$eyle itham edemezler 
ve binaenaleyh tevkif eyliyemezlerdi; fa
kat ba~miifetti~ serbe~ kalamaz ve istedi
gi ~ibi hareket edemezdi. 

<;are ~ene artist T onynin aklma geldi. 

- Belki bir~ey yapabiliriz ... diye ba~-
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Berlin kongresi 

Sani Yaverle ii~ arkada
~~ i~tirak ediyor 

H er diirt y1lda bir bi.iyiik §ehirlerden 
birinde toplanan beynelmilel kulak ve 
burun hastallklan kongresi agustosun 
on altmc1 gi.inli Berlinde ac;1lacakt1r. 
Maliim oldugu iizere boyle ilmi ve bu -
yiik toplanhlan kendi §Chirlerinden bi
rinde yaphrmak otedenberi meden.l 
milletlerin pek dikkat ettikleri i§ler -
dendir. Bu kulak Ye burun hastaltklan 
kongres'\1in Kopenhagda ac;tldlg1 :pl 
J apon delegesi profesiir 1nokiibo dart 
y1l sonraki toplantmm Tokyoda yap1l -
mastm teklif etmi§ ve yolun uzunlugu
nu ileri slirerek itiraz eden ingiliz de
legesine de <Siz Tokyoya gelmegi ka -
bul ediniz. Biz sizi ve hepinizi evler\ -
nizin e§iginden almz, eglendire eg • 
lendire Tokyoya goti.iriir ve kongre bit
tikten sonra gene o bic;imde geri geti • 
ririz• demi§ti. Dart ytl sonraki olimpi -
yadlann Tokyoda yapllacagt rivayet o
lunduguna gore beynelmilel kulak ve 
burun hastahklan kongresini memle -
ketlerine gotiiren Japonlarm biitlin 
diinya sporculanm misafir etmek im
kimmt elde ettikleri anla§Jilyor. 

Berlinde ac;liacak kongreye ktymetli 
profesorlerimizden doktor Sani Yaver
le tic; arakda§t i§tirak edecektir. Doktor 
Sani Yaver zaten bogaz ve burun has
tahklart beynelmilel cemiyetinin TUrk 
delegesidir. 0 cemiyetin muhtelif §e -
hirlerde yaphg1 bi.iti.in kongrelerde ha
ztr bulunmu§tUr. Bu sefer Berline en
teresan bir mevzula gitmi§tir. Bu mev
zu, nefes ahrken yutularak sag akcige

lzmir panaytrtnda tekamiil 

Bu sene ortaya giizel 
konuluyor bir eser 

Dost devletler ziyaret~i seya· 
hatini kolayla~brmak i~in nakil 

vasJtalartnda %50 tenzilat 
yapacaklar 

·RADYO 
( Bu ak$amki progratl!) 

ISTANBUL: 
18 hafif musiki - 19 Haberlcr .. 19,15 

muhtclif phiklar • 20 halk muslkl~l • 20,30 
stiidyo orkeslralar1 - 21 ,30 son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajanslJllil 
gaU)te!erc mahsu.s havadls servisl verlle • 
cektir. 

VIYANA: 
17,20 gramo!on, konu~ma • 18,35 kon ~ 

scr, j1mnastik haberlerl - 10,20 kon~rns., 
habcrlcr, hava raporu • 20,15 BerUnde!l 
naklen Ollmpiyad habcrlerl • 20,05 ulusa} 
yaym • 21 ,05 komedi - 23 ,05 haberlcr- 23 ,1~ 
Olimpiyad ha.berlcri - 23 ,25 Avusturyall 
besteka rlan n ~crlerinden mi.irekkeb kon
ser - 24,50 konu~ma - 1,05 cglcnccli musil;i. 

BERLIN: 
18.40 piyano konscrl - 19,05 bislklet mU. 

sabakas1 - 19 ,10 ag1zdan Ufleme aletler or• 
kestras1 - 20 ,05 konser • 20,55 haberler • 
21,05 Olimpiyad haber leri - 21,25 e!jlencell 
muslki • 22.05 gramofonla opera havalan • 
23,05 halx-rlcr -23,20 Olimplyad habcrleri • 
23.50 dans muslkisl ve eglencell havalar .. 
2,05 gece konseri. 

BUDAPE:;lTE: 
18,05 ko11ser - 19.05 i~r;ilerin zaman1 • 

19 ,35 piyano konserl • 20 ,05 c;ic;ekler • 20 .35 
gramofon - 21 ,05 Ol!mplyad haberleri " 
21,35 keman konsPr! - 22,05 konferanslar ~ 
23,05 habcrler - 23,30 c;lngene musl.kisi # 

24 .20 gramofon. 
BUKRE9: 
19.10 konscr - 20 konferans • 20,15 kon• 

serin devam1 - 20 ,45 gramofonla. opera. ya
yml : Sevi! berber!. 1stirahat esnasmda ha• 
berlcr ve spor - 23 ,50 almanca, franstZCII 
ve rumence haberler. 

LONDRA: 
18,20 flOCUklarm zamam , havadill • 19,35 

National istasyonu - 21,05 eglcnceU musUtl 
ve dans havalan • 22 ,05 §an konserl - 22,45 
kan!1Ik konser - 23.05 spor, havadls • 23,35 
dans musikisi, havadis • 24,45 edebiyat. 

re giden ve be§ y1l orada kalan bir pe· "' 
nezin gene nefes borusu yolile <;Ikartl -
mas1 vaktastdtr ki Sani Yaverin mu -
vaffakiyetli operasyonlarmdan biridir. 

Panayrrda faaliyet: YukarrJa yeniclen Jikilen agaclar, 
a,agrcla vilayetler paviyonu 

PARiS [P. T. T.l: 
18,05 orkcstra konscrl - 18,35 konu~ms. -

19.05 orkestra kon.seri • 19 ,35 havad1a 19.45 
orkestra konscrl, mu.~ikl konu§nlaSI • 21,35 
piyes: Kuklalar - 23,35 havadls. 

Bu vaklamn kongrede umumi dikht 
uyand1racaft1 tahmin olunmaktad1r. 

Raportorlerin imtihani 
Bir ak~am gazetesi Ticaret Odasma 

almacak yeni raportiirler i~in evvelki gi.in 
biten miiddetin temdid edilmi~ oldugunu 
yaz1yordu. Oda idare heyeti bu yolda 
bir karar vermedigi ic;.in miiddet temdid 
edilmi~ degildir. Raportiirlerin imtiham 
bugUnlerde yapllacaktlr. 

BEKlR KP.MtNtN VEF ATI 
$tirayi Devlet ve Ziraat Bankas1 mec

lisi idare azahklarmda devlete uzun 
ylllar hizmet etmi~ olan, Caddebostaru 
Kereste ve Marangoz fabrikast sahi.bi 
Bekir Kami hayli zamandanberi devam 
eden hastal1gmdan kurtulamtyarak ve-
fat etrni§tir. Cenazesi bugiin kaldmla
rak namaz1 Goztepe cemii §erifinde e
da edildikten sonra Sahrayicediddeki 
ailesi makberesine defnedilecektir. Al
lah rahmet eyliye. 

Oliim 
Beylikc;i merhum Rail kerimesi 

Mahmud Celaleddin merhumun haremi 
Refika k1sa bir hastahgt mi.iteak1b ve
fat etmi§tir. Son derece saliha olan 
merhumenin cenazesi Sahrayicedidde
ki aile kabristamna defnedilmi~tir. Ce
nahl Hak ailesine sabtrlar ihsan buyur
sun. 

Te§ekkiir 
Sevgili annem Saime Omurun oli.i • 

mii mtinasebet.ile duydugum derin act
lara cenazesinde bulunmak, telgraf ve 
mektubla taziye etmek hus\.lsunda dost
lanmm gosterdigi bliyiik aHikaya te -
§ekktirlerimi gazetenizle beyan ederim. 

Amerikan K1z lisesi muallimlerinden 
Btilend Nejad Omur 

decekti. F akat yan masada oturanlarda~ 
biri; arkada§ma: 

- Kar§l kaldmmda gideni gorii.yor 
musun ~ dedi. Ona, adile sanile 1rfan 
Behlul! derler. K1yak hin ogludur. 1§ ya
p!yorum I Sirket kuruyorum I h buluyo • 
rum I diye enaileri bulur, gi.inlerce evle
rinde yer ic;cr. <;oplenirl 

MAHMUD YESARI 

!adJ. 
Bir zabtta memuruna, bir de F riedaya 

bak1yordu. 
Achille Bastien i~i anhyarak: 

- Senin evinde mi oturmamt tekht e
deceksin? dedi. Vallahi olur ... T abii hie; 
bir suretle madam! rahats1z etmezsem. 

Tony, boyle bir fikrin asia varid olma
dJgim ifade ederek: 

- 0 ha I imkans1z I diye itiraz etti, 
Frieda misafirimizden hic;bir zaman ra· 
hats1z olmaz. 

Achille Bastien: 
- 0 halde mesele tamam, dedi. 
Arkada~mm bir ciimlesile i§ten haber· 

dar olan san§m kadma da tah tath giiliim
sedi. 

Artist Tony ayaga kalkh. 

- Eger isterseniz hem en gidelim! Bi
zim ev buradan daha az tehlikeye ma -
ruzdur. 

F ril.;o.·, ,z zab1ta memuru tasdik etti: 
-Hay hay. 
Artist Tony bir taksi aramaga gitti, 

ba~miifetti~ te tekrar dii$i.incelerine dald1. 
- Oynad1g1m bir zar oyunu, diye 

siiylendi. $ans ihtimali onda birl Bunun· 
Ia beraber gene bir ihtimal var benim ic;in. 
Bu da bir~ey dogrusul 

1zmir (Hususi) - Panayuda faaliyet memnun etmek c;arelerine ba~vurmak
biitiin hararetile devam ediyor. !stan • tad1r. 

ROMA: 
18.20 konser, yabanc1 dJilerde konu~a. • 

20,05 Napoliden naklen llman haberJerl, 
turlzm haberler!, gramofon - 20,10 Holan• 
da dilindc turizm habcrlerl • 20,25 eglen ~ 
celi musik! - 20.50 frans1zca habcrler • 20,55 
Yunani.~tan 1~1n yaym -

bul sanayicilerinin !zmir panaymna i~
tirak etmemeleri hayret ve teesstirle 
kar§llanmi§tlr. Alakadarlar diyorlar ki: 

c- Bu muesseseler, memleketin en 

kuvvetli sermayeye sahib ve en bi.iyi.ik 
miiesseseleridir. Birc;ok vilayet ve ka -
zalardaki el sanayii erbabmm pana -

ytra i§tirakine ragmen bu mi.iessesele -
rin panay1ra i§tirakte gosterdikleri ala-

kaslzhktan hiqbir §ey anhyannyoruz .• 

Panay1r, alt1 senedenberi izmirin 

varhgmda epeyee rol oymyan bir te • 

§ekkiil olmu§tur. !lk sergi, San'atlar 

mektebinde a!;1lm1~tl. ~imdiki panay1r 
ise §U faydalan temin etmektedir: 

1 - Yangm yerinde biiyiik bir parqa 

kurtanlmt§, imar gormti§ttir. 

2 - Buradan akan Tabakhane r;ay1 

kapatllml§ ve sivrisineklerin umumi 

s1hhat tizerindeki tesirleri izale edil • 

mi§tir. 

3 - Panay1r, §ehrin ikbsadi hayatm

da rol oymyacakbr. 

4 - :;lehri tamtacakttr. Eserlerimiz 
goriilecektir. 

5 - i§tirak edecek miiesseseler ara -

smda tam§ma ve mtinasebet dogacakt1r. 

Ger;en yll !zmir fevvanm 31,200 ki§i 

ziyaret etmi§ti. Oteller, lokantalar, a

rabalar, otolar ve panaytra i§tirak e -

denier biiyi.ik miktarda i§ yapml§lardl. 

Bu sene, haricden gelecek olanlann 

ve bilhassa Yunanistan, Suriye ve M1 • 

s1rdan gelecek ziyaretgilerin c;ok fazla 

olacag1 anla§Ilrnaktadtr. 
Gerek hiikumet, gerekse dost memle

ketler, panaytn ziyaret hususlarmda 
yolculara her tiirlii lrolayhk ve tenzila
h gostermek karanm vermi§, ona gore 
tedbirler alml§lard1r. Dost devletlerin 
deniz ve kara yollarmdaki tarife ten -
zilatt %50 ye kadar dii§mektedir. 

Belediye, dar bir .zamana sikl§tlrml§ 
olmasma ve tahsisatm azhgma ragmen, 
yeni eserini mutlak surette muvaffak 
k1lmak azmindedir ve bunun ic;in de, 
gelecek olan miiessese ve ziyaretc;ileri 

Artist T onynin kendilerini c;agJrdlgml 
duyarak igildi ve F riedaya yo I verdi. 
Gene kadm \;ekildikten sonra kendisi de 
c;tkh. 

Ba§miifetti~ yeni ev sahibine on mark 
uzatarak: 

- i~te bu sana, dedi, yolda otomobili 
bir <;ic;ekc;i oniinde durdurur ve madama 
biraz c;ic;ek ahrsm. 

iki giin vak'aSIZ gec;ti. F akat iic;iincii • 
siinde, Bastienin c;ok sevdigi tabirle, i§ler 
f1kirdama~a ba~lad1. 

Ogleden sonra sa at dortti.i. Y emege 
gelmemi~ ·olan san§ln Frieda ri.izgar gibi 
ko~tu c;1kh. Elinde bir tezkere vard1. 

Bu tezkere gayet k1sa idi, fakat Fran
SIZ zab1ta memurunu son derece sevin • 
dirdi. 

«Sainte • Hedwige kilisesi dilencisi he
niiz geldi ve daha tekrar d1§aT1 c1kmadt. 
Haz1r olun.» 

Achille Bastien : 

- Darna tahtasJ iistiinde ilk ta~t ileri 
siirdi.ik demektir, diye f1s!ldadl. Baka!Im 
oyunun seyri nasll olacak? 

F riedaya guli.imsiyerek te§ekki.ir et!t. 
Her ihtimale kar§t ham bulunmak iizere, 
kendisine odahk eden sand1k odasma ka
pandi. 

Mesela, otcl ve lokantalarla nakil 
vasttalarmda esaslt tedbirler almacak
tJr. Ziyaretc;ilerin her tiirlii istirahat 
esbab1 temin edilecektir. 

Panaytrda eglenceye de gok ehemmi

yet verilecektir. Su, renk, ses, t§tk ve 

hareket bollugu, bir esas olarak nazari 

itibara ahnml§tlr. 

Panayu, Ttirkiyede ilk defa planlan 

attlm1~ ve kiilti.irel, ekonomik, soysal 

ve terbiyevi manas1 ~ok bi.iyi.ik olacak 

Ki.ilttirparkm bir ki:i§esine dii§mckte • 

dir ve parka, ayn bir hususiyet ver -
mcktedir. 

Burada her §ey yenidir ve yeni ola -

cakhr. ~imen ve ~iqeklerinden bi.itiin 

tesisatma kadar yenl.. ~imdiden ye§il 

bir c;imen tabakas1, birka!; ay evveline 

kadar ta§ ytgmlarile dolu olan sahayt 

ortmege ba§laml§tlr. 

Y-ollar, su ve elektrik tesisatJ, pavi -

yonlar hie; durmadan hazulanmakta ve 

kalabahk bir i§~i kiitlesi durmadan ~a
h§maktadlr. Parter, agaclama ve umu

mi paviyon in§aah bitmi§tir. Kazino, 

qok biiyiik ve modern bir eser olacak • 

br. 6niindeki havuz, renkli ve bol su -

Lar fi§klran fiskiyelerle si.islenecektir. 

Yollarm bir ktsm1 betondur. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gcce nobeLctl olan eczaneler gunlar • 

d1r: 
Istanbul clhetlndekller: 
Aksarayda (Etem Pertev), Alemdardll 

(Esad), Bak1rkoyde (HllaJ), Beyaz1ddll 
(Belkisl, Emlnoniinde (Salih Necatll, Fe• 
nerde (Emilyadil , KaragiimrUkte (Sull.(!l, 
Kiiciikpazarda (Hasan Hulftsll, Samatyadll 
(Teofllo.s), ~ehrem!ninde (A. HamdJ), ee11• 
zadeba~mda (Hamdll. 

Beyoglu clhetlndekiler: 
Galatada (Yeniyoll, (Mustafa Na!ll, 

Haskoyde (Nisim Aseol, Kastmpa~d• 
(Miieyyed). Merk('7. n ahiyede (Gala.tasa ' 
ray), (Matkovi~l , etsllde (A.stm), Ta.ksimde 
(Kiirkylyanl, (Zaflropulosl , fErtro~rul), 

iiski.idar, Kad1koy ve Adalardakller: 
Biiyiikadada (:;linasil, Heybcllde (Te. • 

Dl\4). Kad1koy Pazaryolunda (Rifat), MC" 
dada (Sihhat) , Uski.idar Qar§lboyunda. (it.
tihadl. 

( CaDmlar, konferanslar, kongreler) 
Gender mahfilinin daveti 

Cumhuriyet Gencler Mahfll!nden: 
Mahfll yi:inetim kurulu 8/ 81936 cumar • 

test giini.i saat 19.30 da Mahfllln Beyo~ ' 
lundaki merkezlndc yapJ.lacak fevkaiflde 
kongreye biitUn Mahfl! iiyelerinin gelrne ~ 
lerini ehemmiyetle rica cdcr. 

TAKSiM BAHCESiNDE 
SEZONUN EN BUYUK PROGRAMI 

BU AK~AM 
Avrupantn en me~hur komedi muzikal artistlerinden eski Grok'tn partoneri 

MAKS v e KUAK 
W I P L 0 S Me,hur hava cambazlar1 

FRiMELS karde ~lerin akrobatik numaralan ve gUniin harikast alan methur 

TAMARA BECK Ravusu' niin yeni prograrn• 

I 
Karamba'nm ytld 1zlarmm sempatik oyunlan 

ETA · ILA-MA R I VONNAGI-POLAMAR 
Fl tlarda zammiyat yoktur 

Berline doneliberi lira~ olmam1~h. N e 
kisa ne uzun olan sakah kendisine bir za· 
valh hali veriyordu. Bu hal, kendisinin 
her zamanki halile biiyi.ik bir ezad te~kil 
ediyordu. Ne de olsa bu, ilk goreni alda
tacak kadar onu degi§tirmi~ti. 

Achille Bastien bir taraftan hamla -
myor ve bir taraftan da Doriay1 dii~i.ini.i
yordu. Gene kadm1, -hem ac1yarak ve 

hem de ona kar~1 hakiki bir minnettarhk 
duyarak- hatlrhyordu. 

Zira bugiin F rans1z zab1ta memurunu 

mi.icadele edebilecek bir hale sokan, gene 
kadmm vermi~ oldugu malO.maltl. Doria. 
olmasayd1, Bastien, dilencinin oynad1g1 
roli.i, haberleri bildirmekle mi.ikellef giiz
li.iklii adamm adresini bilebilir miydi? Ne 

yaz1k ki talih, daha fazla malumat alma
sma mani olmu~tu. Doria bitkin bir hal
de oldugu i~in ba~mi.ifetti~ ona ac1yarak 
kendisini fazla yormak istememi§ti. Hal
buki ~imdi ise i~ i~ten gec;mi§ti. 

Dii§iindii, haberlerin nasll nakil ve isal 

edildigini bilse elinde ne biiyiik bir kuvvet 

bulunmu§ olurdu. F akat bu meselenin 

hallinin gosterdigi imkanslzhk oniinde, 

her~eye ragmen bu malumattan ge~ebile
cegine karar verdi. 

- JoO:-·oi 
Ak~am yemegini ne zaman yiyectS1,, 

bilemedigi cihetle, durak devresinden 1k 
tifade ederek biraz karmm doyuJ1l1; .• 
istedi. ilk dilim peynir ekmegini daha 

1 

tirmeden kap1 ~almd1. 1;, 

F . d k . . . . .. ter. 
ne a tez erey1 gehnr gehrme-. ~ , 

rar sokaga c;1km1~ oldugu i~in Bastien 1;. 
J?!Yl. kendi ac;ma~ . mecb~riyetinde ke

11
g11 

Ustu ba~1 y1rt1k 1c;mde b1r sokak ~oc 
ile kar~lla§tl. 

<;ocuk: t' 

-Bu sizin ic;in, dedi. Fakat ~ok 8~]1i 
le. Tezkereyi yolhyan mosyo ban• 

fenig vermeni7i siiyledi. ,,. pa' 
Achille Bastien yaramazm isted1g1 all' 

ray1 derhal verdi ve kap1 kapanlr keP 
maz kag!d! okudu. t~! 

<<Obiirii ~imdi sokaga c;1kti; ben on\1 
111
,i 

kib ederek F rieday1 orad a b1raktY0 ru re' 

Aclille Bastien, atkmm burnund 
5~51• 

rak merdivenleri indi. San§lfi yar. 1~ah-' 
m bulmaga gidiyordu. Ba~miifetti~ ordti• 

yolun yansma g~lr:neden YFrie.dart !rd~~ 
gene kadm kend1sme dogru 1ler y ir oS' 

- Herifin nereye gittigini (jgren tefoll 
rcnmez Tony bize ki.i~i.ik kahveye _re gelr 
edecek. Ben de size haber vennese 

yordum. varl 
(Arkct~ 
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• transit 
yap1hyor 

D IDiinkii gu··res maclarindan 3 iinii 
d"l 1 ~ e 1-Doatun sevg1st, 

!,15 
,,30 I 

dii~man1n sayg1s1 ancak hergiin Bu yolun motorize 
daha arbracagimtz kuvvetimizedir! mesi i~in faaliyete ge~ildi kazand1k, 4 iinii kaybettik Destanlar 

.. 

Yazan : KAz1m Naml Duru 

Biiyiik Ba§vekil Ismet lnonii, en giizel 
lllltuklanndan birini de 30 temmuzda 
leurultayda soyledi; c,:ok iyi, c,:ok temiz 
toyledi. Pek az kiirsiide bu kadar dogru 
toz soylenir, Siyasal tarih, bize dogru 
~anh1m verip te sonra altmdan ac1 hadise
ler smtan nutuklar ogretir. Erkek soz soy
lemek, Turk Cumurlugunun biiyiiklerine 
\·ergi faziletlerdendir. 

lsmet fnoniiniin nutku, sulh davasmm 
bir §aheseridir. Tiirkiin ink1lab edebiyab-
lla aid eserler, ba~ta Yiice ;lef olmak ii
~ere, gene Tiirk biiyiiklerinin nutuklann-
ra aranmahd1r. Hic,:bir §air, o gun Ismet 
llonii kadar olgun ve co§kun bir edebi
~at yapamam1 hr. Edebiyat, i§te erkek 
10zlerden, dogru ve ic,:ten so?lerden daha 
~zel sozleri yaratabilir mi ;> 

tumuzdurlar. «Dii§enin dostu olmaz» sO
zu atalanm1zdan kalmam1~ m1d1r? Dos
tun sevgisi, dii§manm sayglSI ancak her
gun daha artlracaglmlz kuvvetimizedir. 

Eskilerin yaphg1 gibi. on iki y1l onceki 
Lozan kazancmdan sonra, yahp uyu -
sayd1k, bugiinii goremez, belki varhglmi
ZI bile koruyamazd1k. Uyamk kaldikc,:a 
c;:ah§hk; c;ah§llkc,:a kuvvetlendik; ve i§te 
bu son ba~any1 kazand1k. 

Bugiinkii kuvvetimiz, yanmmlZI ko • 
rumaga yeter mi? Oldugumuz yerde sa
yarsak, geri gitmi§ say1ltrz. Kuvvetimiz 
eksilmi~ demektir. Y artn ic,:in bugiinkiin
den, obiir giin yarmkinden ... kuvvetli ol
malrylz. 

Iran transit yolunun geftigi 
bir kzszm 

seref 
' IBCL§tarat' 1 tnci sahtJcdeJ 

abandonne ettirerek ilk Turk galebcsini 
elde etmi~tir. 

66 da 3\\im eski giinlerini hatJrlatan 
gayet teknik bir gurc§ten sonra Bek:ikah 
rakibine hiikmen galib gelmi~, boylelikle 
giire~lerde Tiirk galebesini 2 ye c;:1kar -
ml§br. Saim giire& esnasmda rakibini bir 
~ok defalar kopriiye getirmege m!Jvaffak 
olmu~tur. 

72 de giire~en Nuri fena bir mac;: yap· 
tJ ve kaybetti. Bu giire~ esnasmda N uri· 
nin altta giire~igi zaman zarfmda ha -
kemler kronometroya bakmad1klarmdan 
Nuri mutad zamandan fazla yerde kal
dt. Giire~ heyetimizin bu husustaki itiraz1 
kabul edildiginden gure§in bu k1sm1 tek
rar edildi. 

diregine ~ekildi 

Dun, baurag11nru Olimp!yad direi7ine 
r;eklfrmcgc muvaf1ak olan giirc§t;imfz 

Mersinli Ahmed muvattakiyctli bir 
gilrC§ csnastnda 

s ekreterimiz Abidin Daver, ken
dine gonderilmi§ olan 0. Tur
gud Y aylah imzah bir §iiri bana 

verdi Ye okumakllglml istedi. !mza bana 
yabanc1 gelmedi. «Devrim Y olunda» 
adh minimini manzum bir eserin de iis
tiinde ayni ad1 gordiigiimii ha tuladJm e
ger gazetemizde §iir bas1lmak mutad 'ol
sayd! son Canakkale zaferini terenniim 
eden bu manzumenin de bir ko§ecige ko
nulmaslnt Sekreterden rica edecektim. 
(:iiinku gerc,:ekten duyularak, heyecana 
kapJlarak yaztlnu§ bir eserdir. Ne yaz1k ki 
buna imkan yok. Manzum yaz1lar basan 
mecmularm ise, imzamn heniiz Bab1ali 
piyasasmda tamlmad1~1 bahanesile, bu 
yaz1ya yer vermediklerini gene §airin 
mektubundan anhyoruz I 

1924 Lozan sulhunu Tiirkiin kuvvetile 
dde ettisek, 1936 Lozan mukavelesini de 
01l iki y1l ic,:inde durup dinlenmeden c,:ah
h. ~ah§a arhrdlglmtz kuvveti, dogrulugu
lttuzu ve namuskarhglmiZI cihana goste
terek elde ettik. Arhk, istiklalimizin bir 
\Jcunda, ufak bir !eke bile kalmad1. Turk 
l'urdu, bir avuc yerinde bile yabanc1 kon
lroluna bagh degil, Atatiirkiin bu en yeni 
~aferi, 1919 da giri§tigi i§in, siy asal ta
lttarnlanmastdlr. 

Bu kuvvet ilerilemesi yolunday1z, bu 
yo! dan donemeyiz; yahud yan gelip ya
tamayiz. Kuvvetimizi arhrmak ic;:in yeni 
rejimimhin istedigi ~eyleri hep yerine ge
tirmeliyiz. Bu ~eyler, Cumhuriyet Halk 
Partisinin son Kurultaymda kabul edilen 
programiml7da vard1r. Onlann hepsi, ge
lecek biiyiik kurultaya kadar yerine geti· 
rilmi~ olacakhr. Halk Partisi hiikumeti 
bu biiyiik vazife ile baghdtr; her Partili 
de bu yolda kendine du~enleri yapacak
hr. Programda yaz1lm1~ ta heniiz gerc,:ek
lenememi~ ~eyler, oniimiizdeki yiilar i~in
de gerc;eklenecektir. 

Erzurum (Hususi) - Erzurumun ba
ymdlrh~ baklrntndan. en miihim bir i§i 
de ~ehrm yolland1r. Iran transit yolu 
§ehrin ~~;inden ge~;tigi ic;in bu ihtiyacm 
mi.ihim bir k1sm1 da temin edilmi§ de
mcktir. 

Transit yolunun Erzurumun ic;inden 
ge~;en iki buc;uk kilometroluk k1sm1, 
Erzurumun ta§ ocaklarmda mevcud 
bulunan granit ta§mdan parke olarak 
yap1lacaktlr. 

79 da Adnan bir M1mh 'ile yapt1g1 
mac;:1 say1 hesabile kaybetmi§tir. 

87 kiloda Biiyiik Mustafll Macar gii· 
re§t;i ile giire§ti. Mustafa gec;:irdigi krizi 
tamamile atlatml§ oldugundan c;:ok guzel 
giire§ti. Ktymetli ve kuvvetli bir gure§t;i 
olan Mustafa rakibine tamamile hakim
di. Neticede sa}'l hesabile kazand1. 

S1ra (:oban Mehmedle 1talyan rakibi
ne gelince c;ok korkak ve ~ekingen giire§
tigi goriildii. (:oban serbest giire§lerdeki 
maglubiyetlerinden dolay1 dikkatli hare· 
ket etmek istiyordu. Bu yiizden ltalyan 
giire§c;i miiemadiyen puvan kazand1. £sa
sen giire§ sadece bir iti§meden ibaretti. 
Nihayet neticede ekseriyetle ftalyan gii
re§c;i galib sayiid1. V e bu ak§amki giire§
ler bu §ekilde bitti. Yann sabah (bu sa• 
bah) miisabakalara devam edilecektir. 
Bayrag•m•z §eref direginde 

ler. Son turda Amerikah Romani bir ara
hk one gec;:tiyse de lsver;li Ni yeti§ti, fa
kat biraz sonra onde ko§mak mucadelesi 
Y eni Zelandah Lavlokla Amerikah Ka
ningam arasmda cereyan etmege ba§la -
d1. Bu giizel, guzel oldugu kadar da 
miithi& miicadele insana, biitiin seyircile
rin giiriiltu ve pahrdiiarile biisbiitiin he • 
yecan veriyordu. 

Bana pek zarif ve Iatif gelen ~u §iiri 
gonliim yana yana bir yana athktan son
ra dii~i.indi.im, bugune kadar heder olan, 
unutulan mill! destanlann sayiSlm hesab
lamaga c;ah§llm, yeni ba§tan iiztildiim. 
Destan, bir milletin mefahirini terenniim 
eden halk ~iiri demektir. Tiirkiin ise k1· 
vane duydugu ve be§eriyet tarihine de ki
vanc nrdigi mefahir say1lmakla tiiken· 
mez. 

Di.i§iinun bir kere. 26 kralhg1 kendi 
bayrag1 altma tophyarak ha§metli bir im
paratorluk kuran, dort yiiz bin athmn ba
~mda Altm Hakan denilen Cin imparato· 
runu sar1p aman dilemege wecbur eden 
Metenin zaferleri i<;in kimbilir kac,: destan 
diiziilmii~tii? .. Hom ere 'in, biiyi.ik edib 
Hesiode'un ve Eschyle'in <<En medeni 
millet>> diye and1klan fskitlerin askeri, 
siyasi ve hatta bedii zaferleri ic;in kimbilir 
kac; destan yaranld1 ? .. Etilerin, F riklerin, 
Litlerin, Alanlan Uygurlann, Karluk
larm kimbilir kac; destanlan vard1 ? .. 

b'· !smet lnonii o nutkun . a, elde eltigimiz 
Uyiik muvaffakiyeti yiiriitmek, on ytl 

10nra, 1imdikinden on kere daha c;:ok kuv
'>'etJi bulunmak yolunda yiiriimekligimizi 
10Yledi. 

, Kuvvetli olmak .. l~te muvaffakiyetimi
~ln mn. Kuvvetliyiz ve daima artan bir 
tnerji ile kuvvetli kalacagiz. F akat bu 
~UVVeti, yenilmez bir pehlivamn yumru
gundaki lcuvvet gibi ham, kaba bir lmvvet 
1~ntnamah. Bizim kuvvetimiz. yalmz si
lahlara dayanan bir kuvvet olmaktan c;ok 
~leridir. Bu, Tiirk milletinin yalmz bin
,erce y1lhk tarihinden gelen kuvvet te de
~Ildir. Bu, Tiirk askerinin en son teknik 
\'~sttalarla te~hiz edilen kuvveti de degil
dlr, Bu, asnn bedene, fikre, duyguya, 
\ ~rn·~ \ rge, c;:ah~maya dayanan hem maddi, 
J !:tn manevi lcuvvetidir. Bize dost olan· 
-~r. eiiphesiz, karagozlerimize vurgun de
tlldirler. Kuvvetli oldugumuz ic;in dos......_, 

- 3. 

&eynelmilel di' tababeti 
kongresi 

l3 l3u aym iic;i.inde 
b eYnelmilel Di~ ta 
abeti kongresi Vi

Yanada toplanmi§ 
~~ dilj lufziss1hha 
~e tedavisi iizerin-
e tnuhtelif mev • 
~larr gorii~mii§ -
Ur. 
~ongrede ilk de

ta Di~ Tababeti 
~ektebi profesor -
~etinden doktor Zi- Kongrede tcbligatta 
(a. Cemal Aksoy bulunan prof esor 
geski Tiirklerin a- Cemal A1csoy 
h1 ~ h1f:ussthhas1) hakkmda tebligatta 
u\tlunmu~ ve profesoriin sozleri alaka 
~ dinlenmi§tir. 

llir Fra-;:;;·h~yeti Sovyet 
Rusyaya gidiyor 

c I F>aris 6 - Meb'usan meclisinin hava-
lt~ .. • d . b 
~ encumem azasm an tayyarec1 me -
~ Borroutrotnun riyasetinde bir heyet, 
So "Y~t Rusyaya gidecektir. Bu heyet 
~ ~etler Birliginde tayyarecilik sahasm
~erakkiyah tetkik edecektir. 

Mesela kuvvetimizi arhrma yollarmm 
en onemlilerinden biri, Turk gencligini 
saglam bir orgiite baglamakt1r. Progra
mm 50 nci maddesini bir okuyunuz: 
« Tiirk gencligi, onu temiz bir ahlak, yiik
sek bir yurd ve devrim a§kl ic,:inde toph
yacak ulusal bir orgiite baglanacakllr.» 
Tiirk gencli&i boyle bir orgiite baglandtgl 
giin, dii~iiniiniiz, kuvvetimiz ne r;ok arta· 
cakllr. 

Kuvvet, birlikten dogar; birlik, te~ki
latla saglamlamr. Biitiin siyasal ve sosyal 
bir devrim yapan milletler, gencliklerini 
boyle bir orgiite baglaml§ bulunuyorlar; 
c;iinkii yannm kuvvetini gencligin bede
ninde, lcafasmda ve yiireginde goriiyor
lar. Biz de Parti program1m1zm bu da

vasmi ger<;ekliyecegiz; ~i.inkii bizim de 
yarmki kuvvet kaynagJmiz gencligimiz -
dir. 

Kazrm N ami Durv 

izmir Emniyet Miidiirii 
ayr1hyor 

fzmir (Hususi)
Emniyet miidiirii -
miiz Feyzi Akkor 
da, yeni kayma -
kam tayinleri ara -
smda Bulvadin kay 
makamllgma ta 
yin edilmi~ bulu . 
nuyor. 

Feyzi Akkor, !z
mirde alh sene Em 
niyet miidi.irliigiin-
de bulunmu~, zab1- Feyzi Ak1wr 

tay1 1slah ve tanzim etmi§, §ehrin em -
niyet i§lerini hakikaten emniyete de 
ger bir §ekle koymu§tur. Ayni zaman
da !zmirde biiyiik bir sempati uyandlr
IDI§h. 

*** !zmir Miilkiye mi.ifetti§lerinden Or -
han Saminin mi.inh!U bir kaymakam • 
hga tayin edilecegi bakkmdaki haber 
yanh§hr. Orban Sami, Samsun vali mu
avinligine terfi ettirilmi§tir. Kendisi 
vaktile Odemi~ kaymakam1 idi. Tanm
mt§, gene ve giizide bir miilkiyelidir. 

"Curnhurlyet,, In tefrlka11 30 A.btdtn Daver DA. V'ER 

li ~ern, eger kendisine kaf§l bir hiirmet-1 se bu ak§am ahngan, manasJz, hatta bu
\· ~ tk edilmi~se hbahat kimindi? Y almz dala olan hndisi idi. 
~ t hln1z onun ... Her ~eyi gorebilecegini, Kadm, Erciimende teklifsizce «non~
' trb 10Zi.i dinliyebilecegini serbest hatta §Um>> demi§ti. Kendi ken dine takrar eth: 
t~~ az bir taYirla biitiin erkeklere takrar --:- Nono~: non~§ r Ahenkli ve giize.l! 
~ I> durmuyor muydu? Sa£ gene bzlara Cern tie, Ercumend1 nas1l da lath ve d
lt:t:izii kapah kadmlara ac;1k sac;1k ~ey- vdi ok~u!ordu. Bu kadm, ~uhakkak 
~ e~ bahsetmemek gibi muamelelere, zabiti seVJYOT, muhakkak .. · Ercumend de 
~d . I k 'd d v ·r E . . b j~~· lstnin ihtiyacl oJmadtgml her zaman ona Jcat§l a ay1 eg1 • • • VIne g1t, en 

biaha ettniyor muydu? Sonra, umumi bir de gelirim. dedi. ;liiphesiz §U anda be -
d~~·jld~, bir kazinoda veri! en bir baloda raberdirler. .. ~. 
~a 1 llltydi? Udi Cemilenin sevgilisine Sanihanm yureg1 SJZ!ad1, ic;:inde, dag-
~~:btglnm aymm hatta daha fenasm1 !s- lanm1~ gibi bir ac1 du.ydu .. 
t~) Uldaki barlarda ve Paristeki kaba- Kalkt1, yiiriimek lstedJ. Agtr ~ah bir 
ttde kocasile beraber gormemi~ miydi? omuzundan kaymt§, yere siiriiniiyordu. 
b\J :r, bir hiirmetsizlige maruz kald1ysa, Arkasmdan, sonbaharda yerlere dokiilen 
~a'abrbest hayata heniiz yeni ahlan bir olgiin kuru yapraklarm ht~trtiSim andmr 
b~IQ ada, bir bayram aksam1, umumi bir bir ses siiriikleniyordu. Odamn lo§lugu 
~ \! ~"• .gelmemeli idi. Maamafih, dog - i(inde, duvardaki aynada bozulmu§ yii-
~~- 1~!erseniz, ortada almacalc ve ye- ziinii. dag1lm1! sac:;lanm, bir hayal gibi, 

e~~, hJr§ey de olmama~tt ... Her neden· bir golge gibi gordii. Sonra dikkatlice 

Bundan ba§ka Erzurum • Ihca ara -
smdaki 15 kilometroluk yol da daha 
geni§ tutulmak §artile Sankaml§tan ge
tirilecek olan katranlarla (katranh yol) 
olarak viicude getirilecektir. Bu yolun 
her iki tarafr muntazam bir §ekilde a
gaclarla siislenecektir. 

iran transit yolunun Giimii§ane Vi -
layetine dii§en ve ~;ogu imalah smai -
yeden ibaret bulunan k1s1m 4000 lira 
bedeli ke§ifle ihaleye konmu§tur • 

iran hududu olan Giirciibulaktan 
Agn Vila.yetine kadar olan !ran transit 
yolu yapllmaSl 7500 lira bedeli ke§file 
ihaleye vazedilmi§tir. 

Kop dag1 zirvesinden Ihcaya dakar o
lan k1sun da 150 bin lira bedeli kc§ifle 
ihalededir. 

iran transit yolunun vaziyeti §oyle 
hulasa edilebilir: Saym Tahsin Uzerin 
~ok onemle takib ettigi bu yol Giircii • 
bulattan Scrhad noktasma kadar ba~ -
tan ba§a yap1 ve faaliyet halindedir. 

!ran transit yolunun motorize edil · 
mesi ic;in fevkaHi.de kanunla verilen 
280 bin lirahk fevkalade tahsisat Naf1a 
Vekaletince bu YJ.l sonunda kamyon ve 
otobiis miibayaa ve i§letmesine sarfe • 
dilecektir. Aynen Devlet Demiryollan 
nizamatma tabi olacak olan bu lastikli 
katarlardan ahnacak netice tetkik edi-
lerek Iran kom~umuzla mii§tereken tev 
si edilecektir. Bu hususun temini ic;in 
hem bizim tarafta ve ·hem de !ran ta -
rafmda biiyiik bir faaliyet varchr. 

~£TINER . 

T ayyare cemiyetine hediye 
edilen testile1 

Sekiz y1l once Mustafa Hur§id admda 
bir tiiccar Beyruttan Anamura uc; bin 
testi gctirtmi§, fakat giimriik vergisi -
ni veremedigi ic;in testiler gi.imriikte 
kalml§hr. 

Berlin 6 (Hususl) - Mersinli Ah -
medin serbest giire§te dunya iic;iinciiliigii
nii kazanmas1 iizerine bugiin Berlin sta
dmda 100,000 ki§i i:ini.inde bayrag1m1z 
~ere£ diregine ~ekilmi§tir. Birinciligi Fran· 
s1z giire~c;i kazandtgmdan birincilik dire
gine Frans1z bayragl c;eki!mi§ ve Marsey
yez c;:almml§tlr. 100,000 ki§i ayaga kal
karak F rans1z, Turk ve Am erika bay • 
raklan oniinde mar~lan dinlemi§ler ve 
bayraklan selamlamlslardJr. 

Mersinli Ahmede .bu muvaffakiyetin
den dolay1 Olimpiyad bronz l]ladalyasl 
verilmi~tir. Ahmed stadda ~iddetle alk1_s -
lanml§hr. 
Demir Turgud ve Bayan Suad 

tasfiye edildiler 
Berlin 6 (Hmusi) - Kielde yap1lan 

yelken yan~larmda Demir T urgud ve 
eskrim miisabakalannda da bir galibiyet 
kazanm1~ olan Bayan Suad tasfiyeye ug· 
rami§lard1r. 

Diinkii atletizm miisaba· 
kalar1nda iki atlet diinya 

rekorunu k1rd1 
Berlin 6 (Sureti mahsusada gonderdi

gimiz arkada§1m1zdan, telefonla) - Bu
giin biiyiik stadda atletizm miisabakala
rma devam edildi. Ogleden sonra stad bi
rinci giinkii kadar kalabahkh. M. Hitler 
de seyirciler arasmda bulunuyordu. 

1500 metro ko,u 
Bugiinkii programm en biiyiik numara

sml I 500 metro ko§u te§kil ediyordu. Bu 
ko§uda Yeni Zelandah Lavok, Ameri

Giimriik~;e sahllga c;1kanlan testilere kah Kaningam ile ftalyan Bekali birinci-
verilen k1ymet giimriik resmini kar§l - lik 11a_mzedleri arasmda ba~ta geliyorlar
lamadlgmdan testiler Tayyare cemiye- d1. 
tine hediye edilmi§tir. Bunlar §'imdi Ko~u ba§lad1. Y ammda kronometro 
cemiyet menfaatine satihga c;1kanla - tutanlar birinci ve ikinci turlarda her va
cakhr. kitten daha <~sa~1 ko&uldu~unu ~oyledi -

-
kendine baku. Zarif ve giizeldi, §lk ve 
siislii idi. Fa kat kim in ic;:in siislenmi~ti. 
Diinyada, bo~una si.islenmi~. beyhude ye· 
re guzellenmi§ bir kadm kadar acmacak 
bir zavalh var m1d1r? Sersemler, hissiz -
ler, bu giizel. bu zarif, bu siislii kadm1 
teshir elmegi bilemediniz. Hie; biriniz, gii-
7el, sevimli ve sevmege· hly1k bulmad1. 

Duvarm arkasmda gi.iriiltii artlyordu. 
Kocasmm sarho~ sarho§ online gelen ka
:Jmla dans ettigi gozlerinin oniine geldi. 
I<;inde biiyiik bir hiddet parladt. Onu, bu 
ta~kmhklara, hoppahklara suriikliyen ko
castydt. 0, kadm da erkek gibi serbest 
olmahd1r, bahanesile kendi zevkini, ken
di hodkamhgml tatminden ba§ka bir s.ey 
dii~iinmiiyordu. Hayatmda ilk defa Sii
hadan nefret ediyordu. 

;lu anda, bu <;Ilgm, hatta azgm baloda 
yapyalmz kendi ba~ma kalmi§h. Sarho • 
§Un, edebsizin biri yanb~hkla bu salona 
girse ne kocas1 ne ba§kalan farkma bile 
varmadan bu di:irt duvann arasmda ona 
taarruz edebilirdi. Bu dii§iince ile titredi 
ve di§lerinin arasmdan mmldand1: 

- Bereket versin ki erkekler, zevk 
kadmlanm bizlere tercih ediyorlar. 

Arkasmdan kapmm yava§<;a a~Jldigmi 
duydu. 

Doni.ip baktr. 

0, Erciimend kapmm i:iniinde duru -
yordu. 

Saniha, hpkr udi Cemile gibi: 
- Erciimend, nono§um, diye bag1r -

mak istedi. 
Bir an, bakl§hlar. 
Saniha, lo§ odada gi:irebildigi kadar, 

onun sapsan kesilmi§ oldugunu gordii. 
Erciimend, yava§c;:a ve boynu biikiik 

yalvardt: 

- Hammcfendi ben delinin biriyim. 
(:ok kabal1k ve terbiyesizlik ettim. Beni 
affediniz. 

Saniha, aglamak istedi. Fakat goz 
ya§lanm zor tutarak cevab verdi: 

- Erciimend Bey, af dileyecek hic;bir 
kusur etmediniz ki ..• 

Bir lahza daha kumldamadan durdu -
lar. B1rdenbire sokaktan ge<;en bir !ar · 
ho§ pencerenin tahta kanadma miithi§ bir 
yumruk indirdi. Her ikisi de sic,:radtlar. 

0 zaman, Saniha, dudaklan titriyerek 
sordu: 

- Siihay1 gordiiniiz mii? 
- Simdi beraberdik. Hararetini son-

diirmekle me§guldii. 
Ac1 bir tebessiim dudaklannt buru§ • 

turdu. 
- R .. ni ntele kadar gotiirmesini soy-

Nihayet ktsa boylu, kiVlrcik sac;h zaylf 
nahif bir adam olan Lavlok, ikinci gelen 
Kaningami dort metrodan fazla ac;arak 
birinci oldu. 1932 Los Anccles Olimpi
.yadlannda bu mesafede birinciligi alan 
Italyan Bekali de ii!;iincii geldi. 

Y an~m nekadar muthi§ oldugunu an
hyabilmek ic;in ilk iki atletin diinya roko
runu. iir;iincii, dordiincii ve be§inci atlet
lerin de Olimpiyad rokorlanm kirdtklan
m soylemek kafidir. Lavlokun derecesi 
3.47. B/1 0, Amerikahmn derecesi de 
3.48 .. 4/ 10 dur. Bekali de 3.49. 3/10 
luk btr derece elde etmi~tir. 

80 metro manialz 
(kadrnlar araarnda) 

80 metro maniah yarl§ta Amerikah 
ktzlar, erkekleri kadar §ansh, daha dog· 
rusu becerikli davramp finale kalamami§· 
lard1. Bu yan§t biri Alman, ikisi ltalyan 
olmak iizere ii~ atlet birden bitirdi. Bitiri~ 
yerine yerle~tirilen fotograf makineleri 
sayesinde bu yan~m birincisi anla~tlacak
hr. Bununla beraber ftalyan Valanin bi
rinci, gene 1 talyan T estoninin ikinci, Al
man Stoyerin iic;:iincii geldikleri zanne • 
dilmektedir. Bu yan~ta elde edilen de
rece: 11 7 /I 0 dur. Bu derece eski Olim
piyad rokorudur. 

110 metro manialr . - ' .. 
Eliminasyonlan ogleden evvel yapdan 

bu yan~ta c;ok giizel kQ~uldugu halde 
nedense seyircilerde fazla bir heyecan 
uyand1rmadt. Amerikah T avnz 14. 2/1 0 
ile birinci, lngiljz Finley ikinci, fsve\li 
Lidman iic;iincii oldular. 

Gazetecilere tahsis edilen yerin c!va
rmdaki huceresinden yan§lan dakikasl 
dakikasma Amerikaya bildiren radyo spi· 
keri, birinci c;1kan T ovnz1 yamna ~agiTdi 
ve Amerikaya birka¥ ciimle si:iyletti. So
nunda da, orada i:izledigin biri varsa ona 
da birkac;: ~cy si:iyle, dedi. 

BuQ.dan evvel Amerikahlardan birinci 
c;akan zenci Ovens ile Consona da ayni 
ciimleler tekrar edilmi§ ve bunlar da an
nelerine hitaben tahassiirlerini bildirmi§· 
lerdi. 

Beyaz Amerikalt T avnzm, bu teklif 
iizerine gozleri parladt ve spikere te~ekkiir 
ettikten sonra, orada benim bir sevgilim 
var. (:ok tath bir~eydir. Kirmtzl dudak-

ler misiniz lutfen: Cok yoruldum. Otele 
yalmz donmege korkuyo~m. Kazinoda 
onu aramaktan da utan1yorum. 

- Emredersiniz hammefendi. 
Ctktl, biraz sonra tekrar geldi. 
- Suha dans ediyor. Sizi otele kadar 

gotiirrnek §erefini bana bHakt1. Bir mah· 
zur yoksa, emrinize amadeyim. 

bteki salondan mantosunu, ortiisiinu 
getirdi, giydirdi: 

- Buradan geliniz hemmefendi, de • 
di, kazinodan ge~meden, arka kap1dan 
r;.tkanz. 

Dar, karanhk, ISSJZ bir sokaga ~1kh • 
Jar. Biraz yiiriiduktcn sonra, bir bahc;e • 
nin oniine geldiler. Palmiyeler, duvar gi
bi yiikseliyordu. Y orgun ve 1hk bir gece 
idi; gokte y1ldJZlar, titrc§iyordu. Kald1 • 
nms1z, bozuk ve tiimsekli yolda Saniha, 
yi.iksek i:ikc;:eli krepdo~in iskarpinlerile yii
ri.iyemiyor, karanhkta oniinii de goremi
yordu. Bir c;ukura basarak sendeledi. 

- Di.i§eceksiniz. Koluma girer misi -
niz? 

Reddetmedi. Erciimendin kolunda yii
riimege ba§lad!. Nihayet, dayanacak bir 
kol, sessizlik ve lemiz hava bulmu§ olmak, 
ona c;:ok lath ve zevkli geldi. 

[Arkast l'ar] 

Ortac,:ag Tiirklerinden Saman ogulla
nm, Gaznelileri, Karahanhlan, T olonlu
lari, Karahatalan, Selc;:ukileri destan -
larmda terenniim emi~ halk ~airlerinin 
yuzl eri gec;tigine §iiphe edilebilir mi?.. 

Bugiin o destanlardan tek bir kelime 
kulagimlzt ok~amtyor. Harbler: ihtilal· 
ler, ~oc;:ler, ink1razlar, destanlara mevzu 
te§kil eden kahramanlar gibi bizzat des
tanlan da ortadan kaldud1, nisyan \Uku
runa gomdi.i. Nisbeten bize yakm olan 
Aksak Timurun bile destanlan unutui
mu§tur. Orta Asyada dola~an §U veya 
bu yaylada o btiyiik cihangirin admt an• 
cak zay1f bir riizgar gibi duyuyor. Hal
buki o, bir fuhna gibi ya§aml~h ve bir fu
tma gibi aml1yordu. 

I 919 danberi biz tam manasile Dasta
ni bir hayat ya~1yoruz. fnoni.inden Dum
lupmara, Mudanyadan Lozana ve Mon
troye kadar giden merhalelerin her biri 
bir §ehamet ve kiyaset mevzuudur. F akat 
bunlann destanlan da yalmz ruhumuzda 
menku§. Belki yaZII1 olanlar da var. La
kin toplu degildir, dag1mkhr. Gec;mi~ 
giinlerden ibret ahp bu ha~metli mefahi· 
rimizin destanlanm tesbit etmek milli bir 
vazife degil midir ~ 

M. TURHAN TAN 

Janm oy}e ozledim ki, diye agZinl §aplr• 
datt1 ve sevgilisine hitab etti. 

Cirid atma 
Almanlardan Stok bu miisabakada bi

rinci gelerek atmalarda diger milletlere 
nazaran iisli.in olduklartm gosterdiler. 
ikinci ve iic;:iinculiigii Finlandiyahlar ka
zandiiar. Stok ciridi 71,80 metroya savu
rarak yeni bir Olimpiyad rokoru tesisine 
rnuvaffak oldu. 

Srrrkla yiiksek atlama 
Dun gecenin karanhgmda, saat doku

zu on ger;e biten smkla yiiksek atlama 
miisabakastm havanm c;ok soguk ve yag· 
murlu olmasma ragmen, elli bin ki§i sey
retmi~tir. Neticede Amerikah Medovs 
4.35 metro ile birinci, J aponlardan da 
Ni§ida ile Oe 4,25 metro ile ikinci ve ii
<;iincii olmu§lardJr. 

tJf adrm u.zun atlama 
Oc; ad11n uzun atlama miisabakasmda 

da J aponlar iisti.inliiklerini gosterdiler. 
Daha ilk atlamalarda Taiima Olimpiyad 
rokorunu kirmaga muvaffak oldu. tkin
ciliii;i gene J apon, iic;:iinci.iliiii;ii de Avus
tralyah Metkalf kazandtlq.r. 

Bugiin yaprlacak miisabakalar . 
Bugi.in atletizm, giire§, eskrim, hokey, 

futbol, polo, yelken, ni§an alma, hendbol. 
bisiklet miisabakalanna devam edilecek· 
tir. 

Yarmki atletizm programmda 5000 
metro mukaYemet ve 400 metro diiz ko
~ulan en miihim yan~lan te~kil etmekte
dirler. 

Diier miisabakalar 
Berlin 6 (Hususi) - Poloda Arjan

tin Mek~ikay1 15 - 5, hokeyde Holanda 
i~vir;rcyi 4 - 1, Almanya Danimarkayt 
6 • 0 maglub etmi~lerdir. 

1ngiltere taktmJ da \=ini 2 - 0 ve Peru 
Finl.indiyayi 7 - 3 maglub etmi§lerdir. 



CUMHURiYET 

Serbest giire~lerde Tiirk 
giire~c;ileri nastl giire~tiler? 

Futbolda 
Polonya Macaristaiu, 
A vusturya ~Isiri yendi 
Polonya 3 - 0 Macaristam, A vusturya 

3 - 1 M1sm yenmi§tir. 

hakem, giire~~ilerimizin ~ok kuvvetli Frans1z 
olduklarini, 

Kadmlar arasmda eskrim 
Berlin 6 (A.A.) - Birinci: Bayan E · 

lek • Cekoslovak - 6 defa muvaffak :ll· 
IDU§tur. fakat giire~ bilmediklerini soyliiyor ikinc1: Bayan Mayer - Alman • 5 de
fa muvaffak olmw~tur. Berlin 3 agustos (Sureti Mahsusada 

Olimpjyadlan takibe giden arkada§lmiZ· 
dan)-Evvela haberlerin tathsmdan ba§· 
lamay1 tercih ediyorum. Bugiinkii giire§ 
miisabakalan, Turk pehlivanlan i~in bir 
muvaffak1yet serisi oldu. Diin, bize talih
sizlikle a~!lan giire§ salonu, bu gece pehli
vanlanmlZln muvaffakiyetlerini alk1§h • 
yanlann el §akuttlan arasmda kapand1. 
Giire§c;ilerimiz, diin c;ok kuvvetli rakible
re dii~mii§lerdi. Hepsi ~ok sinirli, heye • 
canh idiler. Diinki.i miisabakalar, bu he
yecanl nisbeten azalttl ve sinirleri de biraz 
siikun verdi. Cocuklar, eski bir tabirle yll
bldilar. Onun ic;in, bugiin mindere kendi· 
lerinden daha emin olarak ~1khlar ve ha· 
kiki kabiliyetlerini degilse bile, kudret ve 
kahiliyetlerinin bir kismlnl gostermege 
muvaffak oldular. 

Mersinli Ahmedin ilk galebesi 
Bygiin giire§lere saat onda ba§lanch. 

Evvela Mersinli Ahmed Alman -5edler 
ile giire~ti. Alman, kendisinde~ ~ok §ey
ler iirnid edilen bir pehlivand1. Ilk saniye
ler, elense ile ge~ti. Giire§~iler birbirlerini 
denediler. Ahmed pek sinirli degildi. Bir 
fmahm bularak Almam sag ayagmdan 
yakalad1. Alman minder di§ma kac;mak 
istiyor, Ahmed de hirakmiy_9rdu. Fakat 
Alman kac;maga muvaffak oldu ve min· 
der kenanna tos vurdu. Alman bir arahk 
Ahmedm kolunu kapmak istedi, fakat 
Ahmed hem kolunu kurtarch, hem de Al
mam alta alarak kopriiye getirdi. Salo
nun her tarafmdan «Ya§a Ahmed!» ses· 
leri geliyor. Sanki T aksim stadyomunda 
mac;: yaptyoruz. Berlindeki biitiin Turk· 
ler burada. Her taraftan tiirkc;:e sesler 
ytikseliyor. tlk devre bittigi zaman ha • 
kemler berabere karar verdiler. Halbuki 
Ahmed c;ok hakim giire§mi§ti. F akat ha· 
kemler muhakkak tesir altmda. Malum 
ya giire§(;ilerden biri Alman digeri Turk. 
Ahmed, kur' a ile alta dii§tii. Alman oyun 
yapmak istiyor, muvaffak olamiyordu, 
Ahmed, tic; dakikay1 bitirmek ic;:in min • 
der d1~10a kac;:Iyor. fkinci lie; dakikada 
Ahmed, Almamn iistiine «;Ikb; Alma • 
nm ayagm1 kaph, bir iki oyun tecriibe et· 
ti. Bu devre de bitti. Son devreye ayakta 
ba~landi. Ahmed, Almam tekrar ayagm· 
dan yakahyarak yere vurdu. Alman dt· 
§an kac;mak istiyor, Ahmed miitemadiyen 
hakim giire~iyor. Fa kat rakibinin mum 
yere getiremiyor. 15 dakika tamam oldu. 
Hakemler bu sefer insafa gelmi§ olmah
dular ki miittefikan Ahmedi galib ilan 
ettiler. Bu galibiyeti dakikalarca alkl$ -
lad1k. 

Mustafa, lngiliz.i periJan etti 
Biiyiik Mustafamn lngiliz yarnn s1klet 

giire§c;:isile yaphg1 mtisabaka, fevkalade 
parlak oldu. Mustafa, ilk saniyede 1ngi· 
lizi bir salta ile yere devirdi, ingiliz kac;
mak istedi, fakat Mustafanm ~elik kollan 
bir k1skac;: gibi ingilizin govdesine sanl • 
mi~. buakm1yor. Mustafa, arkada§lannm 
diinkli maglubiyetlerinin intikamm1 almak 
isiyormu~ gibi !ngilize aman vermiyor. 
Mustafa bir arahk fngilizi boyunduruga 
alma~ iotedi; lngiliz bundan istifade ede
rek kendisini minderin kenanna attt. Fa
kat, hakem kendisini ortaya getirdi. lngi· 
liz, muhakkak ki c;ok kuvvetli bir giire§
~i. F akat Mustafaya kar§I bir~ey yapami· 
yor. Musafa, lngilizin tek kolunu kapa· 
rak s1rhm yen: getirdi. Hakemler tabii 
bunu saymtyorlar. Salonun her tarafm • 
dan protestolar yiikseliyor. «Ya$a Mus
tafa, varol asian» dire yiizlerce Turk 
bagmyor. Mustafa ikinci defa fngilizi 
yenerken bu sefer de gonk lngilizin imda
dma yeti$ti. 

lkinci devrede lngiliz gene alth. Mus
tafa miitemadiyen lngilizi eziyor. Birka~ 
defa koprtiye getirdi. lngiliz bunlardan 
kurtuldu. Giire§in sonlanna dogru Mus
tafa tekrar lngilizin omuzlanru yere ge
tirdi, hakemler bunu da saymadtlar. Mus
tafa, lie;: defa lu§ yapli~ halde hi~ sJkil
madan, bu hakktm yeqjler ve neticede it
tifakla galib ilan .ettiler. Mustafa, salonu 
dolduran biitiin seyircilerin alb§lan ara· 
smda minderden indi. 

Caban da aayr hesabile galib 
Cohan Mehmed Belc;ikah ag1r s1kletle 

kar~Ila~ti. Bel~ikali Mehmedden c;:ok agu 
ve daha uzun boylu. Boyle oldugu halde 
Mehmedin yamna korka korka yafda§h. 
kuvveti sayesinde bu hiicumdan kurtul • 

U!;iincii: Bayan Preis • Avusturya • 5 
defa muvaffak olmu§tur. 

Dordilncil: Bayan Hass - Alman · 5 
defa muvaffak olmu§tur. 

Hokeyde Hindistan galib 
Bt>rlin 6 (A.A.) - Hokey mac;mda 

Hindistan ekipi 4 - 0 Macar ekipini yen
mi§tir. 

Kotra yari§lari 
Kiel 6 (A.A.) - Kotra Yai'1.§larmm 

ikinci gun neticeleri: 
Monotipler: 
Birinci: Holanda. 
tlcinci: ingiltere. 
Uc;iincii: Polonya. 
Dordiincil: Almanya. 
Sckiz metroluk seri: 
Birinci: Norvec;. 
1kinci: Almanya, 
U~iincii: 1svec;. 
Star serisi: 
Birinci: 1sv~. 
ikinci: Holanda. 
Uc;iincil: ingiltere. 
Dordiincii: Almanya. 
Altl metroluk seri: 
Birinci: N orvec;. 
ikinci: 1ngiltere. 
U c;ilncii: 1svic;re. 

Asri Pentatlonda Almanya 
birinci 

Berlin (Hususi) - Be§· giindenberi 
devam edegelmekte olan asri Pentat • 
lon miisabakas1 neticelendi. 

Birinciligi Almanya, ikinciligl Arne • 
rika, ilc;tinciililgii de isvec;li zabitler ka
zandtlar. Diinkii miisabakalarm sonun
da isvec;liler puvan itibarile ikinci de -
recede idiler. 

Olimpiyadlar a~tltrken: Bayrak merasimi yaptltyor ve Halter neticeleri 
30,000 giivercin u~ufuyor .-.r Berlin 6 (A.A.) - Orta siklet kate -

C.oban Belc;ikai_Jya elens .. e .. c;.e_kerk~n Bel·j tarafgirlik ederek ilk devre, i~in -~erab~re gorisi: 
c;:1kah Mehmed1 alta du§uruverd1, fakat karar verd1ler. Ahmed, kur a 1le uste du§- Birinci: Tuni • MISlr -, ceman 387,5 
Mehmed c;evik davrand1, Belc;:ikah alta ti.i. ]aponu iki defa kopriiye getirdi. kilo kaldirmak suretile yeni bir olim -
dii•tii. Bir mi.iddet Belc;:ikah altta, Co • Ahmed A minderinde giire,irken piyad diinya rokoru tesis etmi§ ve 0 • 

' limpiyad birinciligi.ni kazanmt§hr. 
ban iistte kald1kan sonra hakem ikisini de Ahmed A minderinde giire~irken Co- 1kinci: tsmayr • Alman ., 352,5 kilo 
ayaga kald1rdt. Maamafih Mehmed, ban da B minderinde Belc;ikah ile musa· kaldirmi§tlr. 
Belc;ikahy1 tekrar alta almakta mii~kiihit raada. Biz, iki minder arasmda ~a~kma Uc;iincii: Vagner - Alman ., bu da 
c;ekmedi. ilk devre berabere bitti. Cohan dondi.ik. Hangisini takib edelim, hangisi- 352,5 kilo cemetmhise de ismayr siklet 
kur' a ile ilk iic; dakika alta dii~tii. Belc;i· ne bakal1m? Kalblerimiz kopacakm1~ gibi itibarile daha hafif oldugundan ikinci 
k!'-h Cobam yerinden bile kimtldatamJyor. c;:arp1yor. Ahmedi buakip Mehmede ba- addedilmi§tir. 
Or; dakika boyle gec;tikten sonra Meh - kamtyoruz. Mehmedi b1rak1p Ahmedi Bu miisabaka diin ak§am M. Hitlerin 
med iiste gec;ti. Belc;ikahnm ayaklarmdan seyredemiyoruz. Bu vaziyette giire~ sey· huzurunda, Doyc;land salonunda icra o
tutarak ve varkuvvetini sarfederek rakibi- retmek insam oldiiriiyor. Bereket versin lunmu§tur. 
ni ba~a§agt gelirdi. Belc;Jkah kopriisiiniin Ahmed, giire§inin son dakikalanm yap!• Agir siklet: 

Amerikalr Owens biiyiik bir larkla 
100 metroda birinci gelirken 

du. Belc;ikah miitemadiyen minder di§Ina 
kac;mak istiyor. Mehmed, Belc;:ikalmm o· 
muzlannl yere getirmek iizereyken ikinci 
ii(( dakikamn bittigini bildiren gonk c;:ald1. 
Son devre ayakta cereyan etti ve Meh • 
med ittifakla galib ilan edildi. Halkm 
alk1~lan arasmda minderden indi. 
Kiifiik Ahmed, Japonu nasrl yendi? 

56 kiloda Ahmed, diin Almana yenil
mi§ti. Bugi.in ikinci miisabakasmi J aponla 
yaptl. J apon diin de yenilmi§ti. Bugiin de 
yenildi ve tasfiye edildi. Fa kat bizim 
Ahmed, bugiin, di.inkii Ahmed degildi. 
Ymtlmi~lt, heyecam yoktu, sinirlerine ha· 
kimdi. ilk dakikada bir c;clme atarak J a
ponu altma ald1; bir iki oyun tatbik etti. 
Ahmed, ]apondan c;:ok kuvvetli.· Salon
daki Ttirkler de «Y_a~a Ahmed!» diye 
bag1rarak kuvvei maneviyesini artnyor • 
li!r. Cocuk asian 1.- .. cildi. Hakel"'l •• O'f"D<" 

yor. Japonu eziyor, yerden yere ((arpJ ~ Birinci: Joseph Manger, Develope: 
132,5, Arra§e: 132,5, Epole: 155, yekim: 

yor, fakat bir tiirlii sahm yere gctiremi - 410 kilo. 
yor. J apon smm gibi. Goziimiiziin biri bir ~------~--~~~~~~ 
minderde, digeri oteki minderde. Hele da minderden indi. 
cok ~iikiir Ahmedin giire~i bitti. Hakem· ljfeki giirefler 
ler Ahmedi galib ilan ediyorlar. Alk1~ Bugiin ve bu geceki mtisabakalar bun· 
tufam koptu. Ahmed, giilerek minderden dan sonra bitti. Bugiinkii miisabakalarda 
iniyor. Oteki minderde Cohan hala koca 79 kiloda Macar Hindistab say1 ile, A-
Belc;ikaiJyi zorluyor. merika Cenubi Afrikay1 tu§la, italya fs-

Ahmed ~ok kuvvetli amma ver;i say1 ile, Finlandiya Belr;ikay1 tu&la, 
giire1 bilmiyor Fransa Kanaday1 tu~la, Cekoslovakya 

Ahmedle J aponun mar;m1 idare eden lngilizi tu§la yendiler. 
orta hakemi F rans1z, mac; bittikten sonra 87 kiloda Is vee; Estonyayi say! ile, 
yamm1z:a gelerek bize §unlan soyliiyor: Macar Finlandiyay1 say1 ile, Am erika 

«-Ahmed c;ok kuvvetlidir, fakat gii- fsvic;reyi tu Ia, Avustralya Belc;:ikay1 tu&
re~ bilmiyor. Eger giire~ bilseydi, ] aponu Ia, Almanya Cekosovakyayl say1 ile yen· 
ilk dakikada gotiiriirdii.» diler. 

Hakikaten giire§r;ilerimizin c;ogunun Ag1rda, Estonya Cekoslovakyay1 tu§· 
tecriibesi, miisabaka kabiliyeti, teknigi la yendi. 
noksan. Biz, yaratana s1gmarak sadece 1kinci devre 56 kiloda Alman fngilizi 
kolumuzun kuvvetile gi.ire§iyoruz. Bir de tu§la, Bekika Cekoslovakyayl lu§la yen· 
bu adamlar gibi bu i§in inceligini ve dala· diler. 
veresini, teknigini ogrenebilsek kimbilir 61 kilo ikinci turda Kanada Cekoslo
ne oluruz. Giire~c;:ilerimiz:in miisabaka ka· vakyayi say1 ile, ltalya Cenubl Afrikay1 
biliyetlerinin azhg1 bize c;ok §eyler kay • say! ile, fsvec;: Almam say! ile, Macar, 
bettiriyor. Y oksa biz diin yenilmezdik. F rans1z1 tu§la, Fin1andiya fsvic;reyi tu§la 

Y a,ar Bel~ikalryt yendi yendiler. 
Ak~am saat 6 da ba&hyan miisabaka- 66 kilo ikinci turda ftalya Belr;ikayi 

larda Y a~ar ikinci mac;Im Belc;ikah ile tu§la yendi. 
yapll. Y a§ar da bugiin asian kesilmi§ti. Y ann dan itibaren, magh1b olanlar tas
Cok giizel c;ah§ll, miiteaddid oyunlar tat· fiye edilecekleri ic;in giire~c;:i adedi azala
bik etti ve hiikmen galib ilan olundu. cak, miisabakalar daha heyecanh bir saf
Sadrk lsve~ fampiyonunu yendi haya girecektir. 

66 kiloda Sad1k isver; §ampiyonile AHMED fHSAN 
kar§Ila§h. isvec;li diin fngilizi iki dakikada ............... ._.._. ........................ .. 

maglub etmi&ti. Fakat bugiin Sad1gm kar· Var ol asian, tebrik ederiz 
§Jsmda kedi gormii§ fareye dondii. Sad1k 
ilk dakikalardan itibaren i.istiindii. isver;
linin yapt1g1 bir oyundan istifade ederek 
hasmm1 ala§agi etti. 1Ik devrede Sad1g10 
bariz faikiyetine ragmen hakemler gene 
berabere karan verdiler. ilk iic;: dakika 
Sad1k iistte c;ok giizel oyunlar yapt1. 0-
yunun biitiin imtidadmca hakimdi. Ken
disi alta dii~Liigii vakit oyun vermedi ve it
t1f"'JrJ. ~.];)., if~, nlnnrl••. Alkislar :~r .. ~m-

---
Gazetemiz, serbest giire~lerde 

iic;i.inciili.ik kazamp biiyilk stadda 
yiiz binden fazla bir seyirci kiitle -
sini htirmetle ayaga kald1rtan, §an
h bayragimtzt §ere! diregine <;ektir· 
ten Mersinli Ahmede ~u tebrik tel
grafmi <;ekmi§tir: 

cVar ol a&lan, tebrik ecleriz.-. 
CUMHURIYET 

1936 

Berlindeki ac1kh ak1bet 

Takimimiz Norve~ 
takimina nas1l yenildi? 

Alman Futbol Federasyonu Umumi Katibi «(;ok · 
oynuyorsunuz amma oyundan gayenin ne oldugu 
nu bilmiyorsunuz ve gol yapamiyorsunuz>> 

Berlin 3 (Oiimpiyadlardaki arkada~I- [ 
miZdan) - Giire§r;ilerimizin muvaffaki
yetlerini yazd1ktan sonra ~imdi de futbol
culanmiZln bugiin yaptiklan muvaffaki
yetsiz mac;:1 anlataylm. Fa kat bu yaz1m, 
muhterem okuyuculann hie; ho§una git • 
miyecck, c;:iinkii evvcla c;ok fena ~erait 
ic;:inde yaztyorum, sonra da ~ok miiteessi· 
rim. A -,~ak mar;ta tuttugum karmakan~Ik 
notlara bakarak bu satJrlan hem acele ile. 
hem de teessiirle karahyorum. Boyle bir 
maglubiyetten sonraki halimi nazan iti
bara alarak okuyuculanmm beni mazur 
gormelerini rica ederim. 

Mac; yaptig1m1z saba, giire§lerin yap.l
d1g1 Doyyland Hallenin biraz otesinde. 
60 metro eninde bir yer. Fa kat c;imen. 
Bir kapah tribiin kenannda giizel ko~u 
pisti de var. Her tara£ 50 milletin bayrak
larile siislenmi§. Berlindeki Tiirklerin he
men hepsi buraya da gelmi§. Norve<;liler 
de pek c;:ok. Dort bin kadar seyirci var, 

Saat be§ bur;ukta tabmlar sahaya <;lk
ular. iki taraf ta kendi takJmlni alki&hyor. 
Hava kapah, esasen sabahtanberi hayli 
yagmur da yagd1. Hakem ftalyan. 

Birinci devre 
Oyuna onlar ba§ladt; hiicumlan mii · 

dafaam1zda kesildi. Biz soldan bir hiicum 
yaptik. Biraz sonra Norvec;lilerin bir a
kmt avut oldu. Rebii soldan akarken a· 
yagmdan topu kaphlar. Onlarin hiicum
lan stkla§h. Bir arahk onlara bir favul ol· 
du. istifade edemedik. Dakikalar ilerile
dikr;e N orvec;lil erin hakimiyeti artiyor. 
Havadan gelen biittin toplan kap1yorlar 
ve biz de aksine hep havadan oynuyoruz. 
Onlar topa, c;ok uzun ve isabetli vuruyor· 
Jar, paslan birbirlerini buluyor. On birin· 
ci dakikada Fikret miikemmel bir akm 
yaptl, kale yaklmnda topu Rebiiye gec;ir· 
di, kac;:Irdik. Biraz sonra Fikret miikem
mel bir ~lit <;ekiyor. Avut. Daha ilk daki
kalarda belli ki, §ansimiz yok. Bu iki hii
cumu onlann akmt takib elti. Cihad bir 
iki giizel kurtan§ yaph. Norvecin hii -
cumlan s1kla~tyor ve onlar gittik<;e ac;1 • 
hyor. 16 nc1 dakikada Saidin giizel bir 
§iitii direge c;arparak geri geldi. Bu t!IU
hakkak go) olabilirdi. Bu, kar;mlan iyi 
bir fiTSatti. 19 uncu dakikada giizel bir 
hiicum daha yaphk, Fikretin §Utii kaleci
nin ellerinde kald1. 2 nci dakikada Fikre
tin Hakk1ya verdigi pas1 Hakkl avuta 
ath. Hakk1 bugiin hie; iyi dcgil, Said de 
fena. Niyazi de hie; pas almad1gmdan 
bir§ey yapam1yor. Oyunun merkezi slkle
ti sol tarafimizda. Rebii • Fikret ~ok iyi 
c;:ah~Iyorlar. 

22 nci dakikada bize korner oldu. A
vutla bitti. Bir hiicum daha yaphlar. Ge
ne kurtulduk. 

25 inci dakikada arka arkaya soldan 
iki hiicum yap1yoruz. Norvec;liler, stki§IO· 
ca topu korncre attilar. Attilar amma is· 
tifade edemedik ki... 27 nci dakikada 
miihim bir tehlike atlathk, sol ic;leri bo~ 
kalemize topu atamad1. 35 inci dakikada 
Cihad miikemmel bir kurtan§ yaptl. Bir 
dakika sonra merkez muhacimleri, sol a· 
c;1k mevkiinden ofsyad vaziyette topu ya
kahyarak kale oniine kadar siirdii, pas 
verecek;ni§ gibi yapar.k ~iit c;ekti. Col. 
Bu gol bizim c;:ocuklan biraz §a§Irttl. Siit 
atam1yoruz. Norvec;liler gittikc;;e ac;1hyor. 
flk devre bitti. 

lkinci devre 
lkinci devreye bizim hiicumla ba§land!. 

Bu devrede iimidimiz var. Oc;: dakika 
sonra yagmur ba§ladi, fakat <;ok siirmedi. 
Biz bir iki akm daha yap1k. Hiicum hat· 
limn ortas1 bozuk, tam zamamnda &iit atii
mJyor. Ancak onuncu dakikada bir ~iit 
atabildik, o da avut oldu. Soldan yapllgi
mtz bir iki akm da netice vermiyor. Bu a· 
rada Hakki miihim bir f1rsat daha kac;:tr· 
d1. 22 nci dakikada Norvece favul. Pe

nalti c;:izgisinin hemen iistiinde. Cektik, 

kornere athlar. Kornerden de istifade e· 

demiyoruz. Norvec;lilerin boylan c;:ok u

zun. fyi SI((Tiyorlar, havadan gelen topu 

hemen yakal1yorlar. 24 iincii dakikada 

bize korner oldu, Hiisnii kurtard1. Bu St

rada Y a§ar sakatlanarak oyundan c;:1kt1. 

On ki§i kald1k. V e hem en bir gol tehlikesi 

atlatt1k. fki iic;: dakika sonra Y a§ar tek • 

rar girdi, fakat miidafaada oynamiyor. 

Sol ac;:tga ger;ti, Fikret merkez muavin oy

nuyor, Lutfi miidafaaya geccti. Bir arahk 

Hiisnii merkez muavi onynad1. 

30 uncu dakikada onlann merkez mu

hacimleri ikinci gollerini yaptJ. Bu go! 

c;:ok gi.izeldi. 

Rebii 
[Muhabirimizin yalldlgma gore, en iyi 

ikl futbolcu oynaml§ ve b6ylece rnuna{au_, 
hattmm sol tarafmda tekllf ctligimiz 
ZlJl isabeti, bilfiil anla~IImJ~tJr.J 

oynuyorsunuz, fakat oyundan gayenin 
oldugunu bilmiyorsunuz, gaye gol yap 
makt1r, bunu Y'lPmJyorsunu£.>> djyor. G 
yenin ne oldugunu biliyoruz amma 
lesef gol yapam1yoruz. 

Biraz sonra iic;iincii golii yedik. Bu 
go!, tabmtmJzi berbad etti. T a kim aliist 
oldu. 37 nci dakikada bize favul oldu, 
c;ektiler, kalecimiz tuttu, elinden kac;:udJ. 
sag ic;:leri yeti§erek dordiincii goli.i ye.ptl. 

Dort go!. Bu altmdan kalkdamiyacak 
bir yiiktii. Buna ragmen, son dakikaiarda 
bizimkiler mezbuhane bir gayret sarfedi• 
yorlar amma faydastz. Hakemin uzun bir 
diidiigii Tiirkiye ~ Norver; maymm -4 • 0 
Tiirkiyenin maglubiyetile bittigini ilan e
diyor. 1924 te 5-2 ile iistad Ceklere. 
1928 de 7-1 ile ate§li M1mhlara ve 1936 
da 4-0 ile sozde ag1r oymyan Norvec;lile· 
re yenilmi§ik. Gerc;:i bu defa, otekilerden 
daha az go! yemi~tik amma neye yarar 
ki bir ~eref say!SI bile yapamamJ§tik. Bu, 
teessiiriimi.izii daha c;ok artmyordu. 

Nastl oynadrk? ••• 
T abm, ilk devrede iyi oynadi, hem de 

riizgar altmda oldugu hal de. F akat ikind 
devrede N orvc~;lilerin tefevvuku meyda• 
na t;Ikti. Nefes, siirat, topa hakimiyet. 
T eknik, taktik onlarda hep var. Kaleci• 
leri 33 defa, mi.idafilerinden biri 17 defa, 
muhacimlerinden ikisi 24 defa, gene mi.i• 
dafilerinden biri 9 defa beynclmilel rna~ 
yapm1~. Her hususta bizden i.istiin adam• 
lar. Norvec; futbolu agltml§, diyenlerin 
kulaklan c;:mlasm. Y1ldmm gibi oynuyor· 
lar. 

Bizim tabmda en ba~ta Fikret olmak 
iizere yalmz Fikret, Rebii ve Hiisnii iyi 
idiler. Ondan otesi c;:ok fena idi. Hele 
Said ve Hakkt en koti.i giinlerinde idiler. 

Muavin hatt1m1z da arzu edildigi ka• 
dar i~lemedi. 

Y abanc1 bir memlekette boyle ac1 bir 
maglubiyet insana nekadar dokunuyor. 

Oyunun ba§langicmda bu Alman sta• 
d1, T aksim stad1 gibiydi. Biitiin cn<'uklar 
seyirci Tiirkler tarafmdan isiml agl' 
nlarak te~((i ediliyordu. Fa kat 1 de"' 
rede sesimiz kesila\. Bu maglubiyetin ll' 

CISlO! anavatandakiler bizim kadar hisse· 
demezler. 

Bu maglubiyette hie; kimse ic;in kaba: 
hat aram1yahm. Y enilmemizin kabahall 
bepimizindir. Program!. bir surette spof 
yapmJyan bir memleketin futbolu yaban' 
c1 bir memlekette ve spora tapan millet' 
lerin kar§mnda i§te bu kadar oynar. 

AHMED JHSAN 

Zencinin elini stkmamak 
i~in mi? 

Deyli Heraldm Berlin olimpiyacila • 
nm takibe gidcn muharriri, gazetesirle 
<;cktigi bir telgrafta M. Hitlerin, o giifl 
yuksek atlamada birinci gclcn Ameri • 
kah Zenci Consonun usulen elini s1lc' 
mamak i<;in, staddan c;1kan kalabah~~ 
kan~mamak bahanesile vaktinden e\ 

vel <;1k1p gittigini bildirmektedir. 

Birincilerin adlari ~ana 
hakkedilecek 

Berlin (Hususi) - Beynelmilel olitt1' 
piyad komitcsi son yaphg1 toplanttd~ 
olimpiyadlarda birincilik kazanacalc a i• 
letlcrin isimlcrini sureti mahsusada 
mal edilen olimpiyad c;amna Mkket!Tle" 
ge karar vermi~tir. 

Kii~iiksu kupasi futbol 
ma~lar1 

Kiic;:iik su kupasi tertib heyetinden: hi· 
I - 9-8-936 pazar gi.inii Anadolu 

san alamnda yap1lacak kupa mac;larl· 't 

2 - Anadoluhisan - F enerytll1l~ 
5 h k Tahstll• 

gene tak1mlan saat 14,1 a em A· 

Alman F utbol F ederasyonu umumi 

katihi v'lnJmJzda bulunuyor «Cok iyi 

3 - lstanbulspor • F enery1lmaz 
tabm1 saat 15.45 hakem Nuri Bosut.A· 

4 - Anadoluhisan • Doganspof 
A. kill· tak~I saat 17,30 hakem Adnan ~ 
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lspanya mi F as I, F as mi Cim Londosla Rus ispanyadaki ihtilal A vrupa 
1 f t d ek? pehtivam geldiler tehlikeli bir hal ald. span y a YI e e ec . [Ba,ftara!~ 1 fncl sahtfede] 

'1 

i~in l1 Istanbul B~rsa;I- kapan1~l 
fiatleri 6 - 8 - 1936 

PARALAR 

~ sa~ 
1 Sterl1n 627. 683. 

hakimi Milliyetperverler . Fasta 
gorii§en bir muharririmize tunlan soyle-
mi§tir: 

«- Tiirkiyeye geldigimden dolay1 
c;ok memnunum. Asian Giirci.i oldugum 
ic;in c;ocuklugurndanberi Tiirkler arasmda 
biiyiimii§iim. Bu itibarla Tiirkleri c;ok se
verim.» 

Fast~n bir ordu 
hududunu 

daha ge~ti, asiler F rans1z 
istediler zorlamak 

1 Dolar 121. 126. 
20 FransiZ Fr. 163. 166, 
20 Ll.ret 190. 196 . 

ispanyol asllerine karl}t harbeden 
kadtn milisler 

lunuyordu. C>tedeki ;~ehirlerde, bu iatte 
dercine ayni tchali.ikle i§tirak ettiler. 
Fakat, hali barb boylece devam etti~i 
takdirde, bu paralarm kafi gelip gel • 
miyecegi de ayrt bir meseledir. 

!a§e meselesi bunlann hepsinden mi.i
himdir. Fas mmtakast, mutlak bir bita
rafltk muhafazasma meebur devletlere 
aid arazi ile ~evrilmi~, deniz tarafmdan 
h.iikumet filosunun ablokas1 altma alm
mt§ oldugu ic;in ia!lesini temin husu -
sunda pek biiyiik mi.i§kiilatla kar§Ila~ • 
maktadtr. 

Ger~i, §imdiye kadar, yiyecek ve i'>e
cek hususunda hi<;bir tedbir almm1~ 
ve takyidat konulmu§ degildir. Un, et, 
bahk, meyva ve sebze mebzulen bulu
nuyor. Yalmz benzin pek stkl bir kon -
trola tabi tutuluyor ki, hayli manidar • 
dtr. Benzin tedariki, ancak askeri ma-

Kola Klvaryani bundan sonra spordan 
bahsederek <;oban Mehmedin Berlinde 
yenildigine hayret ettigini soylemi§ ve de
mi§tir ki: 

«- Tiirk pehlivanlannm §ohretini u • 
zaktan daima duyardun. Kendilerile ta -
m§mak fmahm ele gec;irdigimden mem • 
n~num. Avrupada ve Amerikada §im • 
dtye kadar 2 - 300 gi.ire§ miisabakasJ yap
tim, ekseriyetinde galib c;tkhm. 

Cim Londosla I 933 te kar§tla§hm. Fa
kat yenildim. Ma<; Atinada, Yunanhlar 
arasmda cereyan ettigi ic;in yenildigim ma
c;m intikammt bu sefer 1stanbulda alabile
cegi~i _iimi~ ediyorum. Bu sefer galib ~ttk
mak tc;m eltmden geleni yapacagtm. Ma _ 
c;tmtzm c;ok heyecanh olacagml zannede • 
rim.» 

Giircii pehlivam bundan sonra Ame -
rika~a~i ~iire§~erden bahsederek, Turk gii
re§c;tlermm dauna muvaffakiyetler kazan
dtklannt soylemi§tir. Pehlivan Kola son 
zamanlarda stk stk ismi gec;en Ali Baba 
admdaki pehlivam tamdtgmt fakat onunla 
giire§medigini de soylemi§tir. 

Diger taraftan Cim Londos ta bir mu
harririmize ~u sozleri soylemi§tir: 

«- Biiyiik pehlivanlar yeti§tiren mem
leketinize ge)digimden dolay1 c;ok mem • 
nunum. Burast pehlivanlann vatam say1-
hr. ":ann dan itibaren antrenmana ba§h • 
yacagtm. Kola Ktvaryam ile yapacag1m 

mac;ta her zaman.ki gibi sl.kt davranacagtm 

Esasen benim prensipi~. rakibim her 
kim olursa olsun s1k1 davranmakhr. Kola 
da c;ok kuvvetli bir pehlivandtr. Her ihti -
male kar§I c;ok s1k1 davranacagtm. Giire~i 
(ok seven ve anltyan Tiirklere baz1 oyun
lar bilhassa tayyare oyunumu gostennek 
isterim.» 

kamatln verdigi vesikalar mukabilinde ltfaiye merasimi 
mii.mkiindiir. K~rk gun ktrk gece §enlikleri mi.inasebe-

Hulasa, nasyonalistlE'r, Fasta hakimi tile haztrlanan itfaiye merasimi agustosun 
mutlak o1makla beraber, ellerindeki yirmi ikinci cumartesi giini.i saat 15 te 
kuvvetin, gene az c;ok mahsur oldugu · Taksim stadyomunda yaptlacakttr. 1tfa
nu itiraf ediyorlar. iye mi.idiriyeti, bu merasimin mi.imkiin ol-

Maamafih General Franko icabmda 
Fastaki kitaatJ Madrid i.izer~e saldrr ~ dugu kadar kusursuz bir Jekilde yaptlma
maga §iddetle azrnetmi§tir. sma ~ah~mak:tadJt. Miihim yangm tecril -

Pek garib olmakla beraber Fasm mt beleri yaptlarak itfaiyemizin bugiinkii te
lspanyaJl maglub ectecegi, yoksa is _ kemmiil §ekli, halkJmtza gosterilecektir. 
panyanm mt Fast tekrar fethedecegi <;ok geni§ olan programda §ehrimizde yan· 
suali gayriihtiyari akla geliyor. gm sondiirme te~kilatmm iki aS!Thk tari -

Baraelona ve Katalonyada hine aid bir~ok canh ornekler gosterile -
cektir. Daily Expressin ispanyada Barselo -

nay1 ziyaret eden muhabiri Sidney Halr se'rgili 
Smith, gazetesine Fransa hududu dahi- ._Ktrk g~n ktrk gece siirecek §enlikler 
lindeki Perpignan koyiinden telefonla munasebettle TUrk hahcihgmm en biiyiik 
~u malfunah vermektedir: ahes rl · · t h' k h 1 ... § e enm e§ 1r etme iizere bir a 1 

cKlZlllar tarafmdan idare edilmekte sergisi kurulmasma karar verilmi§ti. Bu-
olan Barselonaya girip 91kttktan sonra · · T k 

h k 'k nu_n_ tc;t.n °P_ apt saray1 ile Asan fslamiye §imdi size sansi.ir edilmeksizin a 1 ati d k 
bildiriyorum. muz~si~ ~ 1 en. ktymelli haltlar §enlik 

Gerek Barselonada, gerekse Kata • komttesmm emnne verilmi§tir. Sergi Mi-
lonyada K1Z111ar hakimdirler. mar Sinanm olmez eserlerinden biri olan 

Bu itibarla §imdiki isyan bastmldlg1 Atasofya hamamtntn sogukluk salounun
takdirde, Barselonadaki bali haztr re- da kurulacakt.Jr. 
jim !spanyanm mii.stakbel §ekli idare- !"---'!'!'~~--~----..,.'!!"--
sine bir makes olmak itibarile son dere-
ce manidardtr. 

Barselona sokaklarmdan bine yakm 
olii toplarunt~tlr. Yarahlar ve hali ihti
zarda bulunanlar hastanelerle tahrib -
den her nastlsa kurtulan kiliseleri dol -
durmaktadtrlar. 

Limanda yatan iki bi.iyiik vapur asi 
esirlerile doludur. Mermiler tarafmdan 
delik de§ik edilmi§ binalarla iki liiks o
telin pencerelerine asllan ktrmtzt bay
raklar muzafferane temevviic etmekte· 
dirler. 

Asilere kar§t zafer kazanmt§ olmast
na ragmen Barselona bekliyor ve kor -
kuyor. Merkezi endi§eye sevkeden se -
beb Saragossa etrafmdaki harbin neti
cesinin ne olacagtdlr. 

Saragossada be§ yiizi.i kadln olmak ti
zere en iyi muhariblerden ve miikem • 
mel surette miisellah 20,000 hiikfunet 
askcri vardrr. SaragossayJ. on binden 
fazla asker miidafaa etmektedir. 

Bunlann yardtmma Navarredan Kral 
taraftan askeri asiler siiratle ko§mak -
tadtrlar. 

Barselona askerlerinin maglub ol -
duklan takdirde intikamlanm Barse -
lona mahpeslerlle iki vapuru dolduran 
a~ilerden almak iizere bunlara silah 
tevcih edecelkerinden korkulmaktadu. 
~ehirde biitiin otomobiller ve yiizler

ce bina hiikfunet tarafmdan musadere 
olunmu§tur. Lii.ks limozinlere ellerin -
de ktrmtzl bayraklar ta§tyan silahh a
nar§istler binmektedir lcr. 

Parti i§aretini ta§tmtyan hic;bir oto -
mobil sokaklarda seyriisefer edeme • 
mektedir. 

Katalon hiikumetinin yabanctlan mu 
hafaza ic;in elinden geldigi kadar c;ah~
makta oldugunu soylemek laztmdlr. 
Ayni zamanda ya~a ve tahribin de o
nline gec;mek uzere her tedbire ba; 
vurulmaktadtr. 
~ehirde mermi, yahut yangmm tahri

bine ugramamanll§ bir tek kilise kalma-

mt;~hr. Hii.kfunet taraftndan kiliseler -
den al~~an . alhmn ktymeti yiiz binler • 
ce tngiliz hrasma balig olmaktadlr. Sa
libi haiz hic;bir mihrab kaJmamt§hr. 

1sanm heykeli. kafas1 kopmu§ bir 
halde .ve .Hazreh Meryemin par~a par
c;a ed1lmt§ heykelinin yamnda Sacre 
Coeur kilises.in.in ic;ind'e yatmaktadlr. 
~apazlann dtru elbiseleri de iiteye be -
rtye ahlmt§hr. 

Almanyantn hattr hareketi 
Paris - Soirtn Berlin muhabiri yazl -

yor: 

.:fspanya hadiselerinden bahseden Al 
man gazetelerinde cash tabiri aramak 
beyhudedir. Alman hlikflmeti nazarm· 
da, <?eneral Franko ve General Mola -
nm tsyant mil!i bir harekettir ve asJl 
karga~allga sebebiyet vermek su~u 
MacJ:id zimamdarlarma racidir. Maa • 
n:afth ?unda §B§tlacak bir §ey yoktur. 
Zira, Httler Almanyast marksist bir hi.i
k.~etin enternasyonalistlerin emelle -
:ml tahakkuk ettirmek maksadile da • 
tma ko~§U memlekeltere sata§ma~a 
c;ah§acagl prensipi uzerinde yi.iriimek-
tedir. • 

9u hale gore, Berlinin en fazla kork
tugu §ey, ispanyada komiinizmin ga -
lebe galmasidtr. 

Bu §erait dahilinde, Almanlann, 1s -
~~nyol cumhuriyetine yardlm etmek 
luzumu kar§tsmda hiddetlenmeleri ma· 
kuldi.ir. ispanyadaki halk cephesi hii. -
kumetine yaptlacak yardtmm beynel -
mile! hadiseler ~tkarmas1 ihtimaii ol • 
dugu soyleniyor. Bunun manaSI da, 
boyle bir yard1m vukuunda Almanya 
ile italyanm asi generallere mlizahir 
olmak mecburiyetinde kalacaklaridtr. 
Almanlarm sozlerine bakthrsa, Avru -
panm art1k bol;~evizm ve nasyonali7.m 
telakkileri arasmda daha fazla tered -
dud etmesi liizumsuz oldugundan asi 
generallere bu miizaheret ihtimali ol -
duk~a varid goriilmelidir.~ 

Madrid 6 (Hususi) - Asiler Satago 
kasabasma hiicum etmi~lerdir. Burada 
§iddetli bir muharebe olmu§tur. I:'fiik~ ." 
met asilerin Saragossu terketttklenm, 
Barselondan gel en ktt' amn hezimete ug
rat!larak 1300 esir, 20 mitralyi:iz ve 15 
top almdtgml bildinnektedir. Asilerin i -
kinci kolu da c;ekilmege mecbur olmu§ • 

tur. 
Mangada kttaatl da Navalperalda a-

sileri yenerek 80 zayiat verdin_ni§tir. 
HiikWoet filosu Sevili kapt:r;an •gec;id

de bir gemi batlnnt§ttr. 
Fastan gelen yeni kuvvetler 

Tanca 6 (Hususi) - Fastan hareket 
eden 6 bin ki§ilik fa§ist k1t' as1 Cebelita • 
nktan gec;erek Ispanyada Algesirasda 
karaya c;tkmt§llr. 

Asilerin iddialart 
Paris 6 (Hususi) - General Siano 

nasyonalist ordunun muvaffakiyetle iler
lemege devam ettigini, Granataya taarruz 
eden Marksis kuvvetleri piiskiirtti.igiinii, 
diin de F as tan 5 bin ki§ilik takviye ktta
ah aldtgml soylemi§tir. 

Asilerin umumi karargaht General 
Molantn Somossierada Madrid kuvvet -
lerini maglub ettigini bildirmektedir. 

Katalonyada Salaceipaneye taarruz 
eden hiikumet kuvvetlerinjn, asiler safma 
ge~,;mi§ bulunan muhaftz askerlerile go -
niilliiler tarafmdan hezimete ugratddtgl 
haber ahnmt~tlr. 

Burgos 6 (A.A.) - Havas ajans1 -
mn hususi muhabiri bildiriyor: 

Asi umuml karargahmm bildirdigine 
gore, Guadaljara nihayetlerinde hareket 
eden kol, Alcobazelminan i§gal etmi§ -
tir. Buras! Madridden Saragossaya giden 
yo] iizerindedir. 

Bu kol, ansiZln hiikiimet kuvvetleri i.i
zerine ~ullanarak bir kamyon ve i~indeki 
askerleri elde etmi§tir. Diger taraftan og
renildigine gore, Samosigora cephesinde 
hic;:bir ciddi c;arpl§ma olmamt§tlr. Asi a)
bay Escamez baz1 ke§if hareketleri yap· 
tJnnakla iktifa ebni$tir. 

Hendaye 6 {A.A.) -Havas ajanst 
muhabirinin ' ogrendigine gore asiler he • 
ni.iz Oyarzuna hakim bulunmakta ve 
Bilbao ile T olosayt ele ge~innege ugr~ • 
maktadtrlar. 

Bu sabah s~at I 0 da Oyarzun mmta • 
kasmda top sesleri i§itilmiJtir. Asilerin 
bir tayyaresi, diin Mont-lgueldeki telsiz 
istasyonunu bombardtman etmege te§eb -
biis etmi~ ve sonra San Marco ve San 
Marcial kalelerine bomba almt§hr. 

Hendaye 6 (A.A.) - Hi.ikumet kuv
vetleri tarafmdan cuma gi.inii i§gal edilen 
T oloze §ehrinin asiler tarafmdan -.evril • 
mi§ oldugu haber verilmektedir. 

l.tirdad edilen ,ehir 
Hendaye 6 (A.A.) -Havas ajan • 

smm Somassiera cephesindeki muhabiri, 
diin ogleden sonra asilerin birdenbire 
Gascones kasabasmt zaptetmi~ ve hi.iku
met kuvvetlerinin cretin bir mi.icadeleden 
sonra bu kasabay1 istirdad eylemi§ olduk
lanm haber vermektedir. 

Madridde ia§e zorlugu 
Madrid 6 (A.A.) - Yiyecek yok -

sullugu hissedilmektedir. Ahali vc; milis· 
ler Biiyiik Harbde oldugu gibi vesika ile 
yiyecek ve saire tedarik ebnektedirler. 

~ski Veliahd hudud harici eclildi 
Burgos 6 (A.A.) - Havas ajanst • 

mn hususi muhabirinin bildirdigine gore, 
Franstz hududunu ge-.erek Burzosa ge -
len ve Guadarrama cephesi asilerile be
raber muharebeye ~tirak etmek istiyen 
sabtk Veliahd Don Juant, General Mo
lanm emri iizerine tekrar hududa sevke • 
dilmi§tir. Asi mehafilin tahminine gore, 
asilerin muzafferiyeti takdirinde kralhgm 
yeniden teessiisu miimkiin olamJyacaktJr. 
Daha ziyade General Molamn birinci 
planda bir rol oymyacagt bir askeri dik
tatorliik kurulmas1 mevzuubahstir. 

I 
Cebelitankta harb 

Cebelitank 6 (A.A.) - Cebelitank· 
tan Reuter ajansma bildiriliyor: 

Bogazda vuku bulan deniz ve hava 
muharebeleri esnasmda bir hiikumet des
troyerinin atm1~ oldugu kuvvetli c;apta 
bir obiis, 1spanyadan gelen 800 !ngiliz 
mu_bacirinin yerle~mi~ oldugu yan~ ala -
mnm 150 metro otesinde infilak etmi~ -
tir. 

. Cebelitartka da mermiler duflu 
Londra 6 (Hususi) - Cebelitartkla 

Barselon arasmdaki tayyare servisine ni
hayet verilmi§tir. 

Diin ak§am bir !spanyol harb gemisi 
tarafmdan asilere at!lan mermiler Cebe
litanka di.i§tiigiinden, lngiliz makamah 
Madrid hi.ikfuneti nezdinde §iddetli pro -
testoda b\~lunmu§lardtr. 

Atiler Franstz hududunu ~igne
mek mi ittediler? 

Paris 6 (A.A.) - Dogu Preneleri 

ilbay1 ve Andor daimi delegesinin haber 
verdigine gore, a§agt Prenelerden gelen 
50 kadar ispanyol papaz1 Andora iltica 
etmi§lerdir. Yukan Aragon ve Navar -
rede vaziyetin degi§memi§ oldugu goriil
mektedir. 

] oca civarmda asilerin F ransaya iltica 
etmege yeltenen dort ulusal cephe aza ~ 
Stnl oldiinnii§lerdir. Korku kinde kalan 
bu mmtakalar halkt, cereyan eden ha -
diseler hakkmda derin bir ketumiyet mu· 
hafaza etmek mecburiyetindedir. Asile
rin Bidassoamn gece F rans1z ktytsmdan 
ge~erek Benoliaya taarruz etmek niyetin
de olduklart haber verilmekte idi. Neh
rin F ransa ktytsml gece tefti§ etmi§ olan 
bir Franslz jandarma karakolu, buralar
da hic;bir asinin mevcudiyetini gormemi§
tir. 

Fran•a ile telefon kesildi 
Tanca 6 (A.A.) - Franstz ve fs • 

panyol mmtakalan arasmda i~liyen tel -
graf ve telefon servisleri bu sabah ani bir 
§ekilde inkkttaa ugramt§tlr. Samldtgma 
gore bu, deniz tarikile bir hucum hare -
ketine maruz kalacak olan Seutaya dog
ru yaptlan askeri hareketleri gizli tutmak 
ic;:in almmt§ bir tedbirdir. 

Bombardtman edilen gemi 
Tanca 6 (A.A.) - Doyc;land kra

vozi:irii Surache oniinde yatan Sevilla 
gemisinin bombardmian edildigini Ber -
line haber venni~tir. 

20 Belclka B'r. 80. 84. 
20 Dra.hntl 21, 23. 
20 l.<;vicre Fr. :!16. 820. 
20 Leva 22. 211. 

1 Florin 1:!2. 84. 
20 Cek kronu !15, 94. 

1 A vusturva Sl. 22. 24., 
1 P&eeta 1( 16. 
1 Mark 28, 30. 
1 Zlot1 20. 23. 
1 Pen211 22. 24. 20 Leva 13. 16. 

20 Dinar <19. 63. 
1 Yen 32. S4. 

20 tsvec kronu 31 53, 
1 Tilrk altmt 970. 971. 
1 Banknot 0s B. 2!12. 24.3. 

c;EKLER - ' 
Londra stf~ Kap~ 

63<1. Nev Yok 0.7946 0.7980 
Paris 12,06 12,03;; 
Milano 10.09.> 10.06 6 
Briiksel 4. 7181 4.7t.!O 
A tina 84.275!! :!4.066:1 
Cenevre U366 2.48 
Sofva. 63.5650 53.2080 
Amsterdam 1.1706 1.1675 

Prall 19.207.> 19.16 
Vtvana 4.155 4.14.:1 
Madrid 5,9775 l:i,998b 
Berlin 19754 l91i08 
Varsova U214 4-..2212. 
Budaneste 4..8167 4,8080 
Biikres L07.7210 t07.453S 
Bel~Zrad 34..62.> 34.6064 
Yokohama 2.6975 2.6910 
Moskova !4.,9017 24,9637 
~kholm '1,0712 'l.06l6 

ESHAM -
\ 

A~Ili.§ Ka.pan11 
Anadolu ~m. % 

% 60 vadel1 2:1.90 25,85J 
Asla.n ~lmento 99.60 99,60 
Merkez Bankas1 74.50 74.50 

lSTiKRAZLAR 

Almanyamn protestosu Mlllt 
Tilrk borcu I pe111n J1,125 

Kapa.ni'" 
:l1.125 
22;06 
20,1i0 
20.45 
43,711 

Berlin 6 (A.A.) - Reuter ajansmm , , I va. 22,20 
• ~00 

muhabirinin resmi bir membadan ogren - • • n oestn "o.' '6 
t :. :. nvadell ~ .. 

digine gore Alman hiikumeti, spanya - c,g 5 Hazlnt 4.5.75 

daki Almanlara kar§I yaptlan muameleyi T A H V t LA T 
protesto etmek i.izere Madrid hiikumeti 1·~ -------~A-~llle---Ka.-p-~-
nezdinde te§~bbiislerde bulunmu§tur. · Anadolu 

, I va. 4.7.4.1:i 4.7.80 
Pariste atabi.yet 

Paris 6 (Hususi) - ltalyamn Fran: 
s1z tekli fine kar§t serdettigi sualler bur a • 
da iyi kar~tlanmamt~hr. Ovr gazetesi 
«ftalyanlar, General Franko ordusunun 
F aslan lspanyaya nakllni temin i~tin vakit 
kazanmak istiyorlar.» demektedir. 

Fransada 1 milyon franklak 
iane toplandt 

Paris 6 (A.A.) - Populaire gaze
tesi, halkc;t birle~me komitesinin bir be -
yannamesini ne§retmektedir. F ranstzlann 
hamiyetine hitab eden bu beyanname, 
dspanyadaki karde§ler ic;in», yarahlann 
yaralanm sannak ve muhariblerle ailele
rinin y;yeceklerine medar olmak iizere 
15 agustosa kadar bir milyon franhk bir 
iane istenilmektedir. 

Sovyetler lspanyaya para 
gonderiyor 

Moskova 6 (Hususi) - Halk Mad
rid hiikfuntine yardtm i~in ac;tlan ianeye 
i§tirak etmektedir. lki gi.in zarfmda top
lanan para 485 fngiliz lirasma balig ol -
mu~tur. Bu para derhal !spanya Ba~ve -
vekiline gonderilecektir. 

lstifa eden lspanyol Hariciye 
memurlart 

Bukret 6 (A.A.) - lspanya sefiri ile 
biitiin sefarethane ve konsoloshane me -
murlan istifa etmi§lerdir. 

Londra 6 (A.A.) - lspanya sefareti 
ikinci katibi Fernandez Villaverde istifa
SJDI venni§tir. 

l•panyamn dahili iflerine 
karr,mamakta uyu,uluyor 

Londra 6 (Hususi) - Bir~ok dev
letler 1spanya hadiselerine kan§mamak 
meselesi hakktnda Fransa tarafmdan ya
ptl an teklife cevab vermi§lerdir. Italy a ile 
Rusya bu mesele hakkmda baz1 sualler 
sorarak muayyen maddeler hakkmda iza
hat istemi§lerdir. Holanda ile Cekoslo -
vakya ise beyam muvafakat etmi~lerdir. 
Belc;ikaya gelince; lspanyaya silah ve 
cepane ihractnl derhal yasak etmege ha
ztr oldugunu bildirmi§tir. 

F ransc1z hariciyesi yeni bir teklif met
nini hamlamtya ba~laml§ttr. 

Amerika lspanyaya nota verdi 
Londra 6 (Hususi) - Amerikan hii

kumeti Madrid hiikUmetine gonderdigi 
bir nota ile dahili harbler yiiziinden fs -
panyadaki Amerikahlarm duc;ar olacak
lan zararlardan Madrid hiikfunetini mes
ul tutacagmt bildirmi§tir. 

Arjantin de gemi gonderdi 
Londra 6 (Hususi) - Arjantin hii

kumeti tspanya sahilerine iki kruvazor 
gondermi§tir. 

ltalya ve Rusyamn cevablar~ 

Paris 6 ~Husu~i) - !talya Hariciye 
Nazm b~gu~ FransiZ sefirine 1talyanm, 
lspanya l§lertne miidahale edilmemesi 
te~lifini kabul etmekle beraber ou sual· 
len sordugunu bildirmi§tir: 

1 - italya, umurni niimayi§ler, mat
buat mucadeleleri ve goniillii kaydedil -
mesi suretile iki muharib taraftan biri 

» U VB 4.6,20 4.~ 

ONIVERSITEDE 
Misafir iiniveraitelileri 

kartdamak i~in 
lstanbula gelen yabanct profesor ve ta

lebe kafileleri hakkmda ~imdiye kadar 
tnuntazam bir kar§tlama pragranu tatbik 
edilemiyor. Bazan bu gibi ziyaretc;iler 
kendilerine izahat verece.k hie; .kimseyi 
bulamtyorlardt. 

Oniversite Rektorliigu buncjan sonra 
fstanbula gelecek yabanc1 Oniversitelile
ri misafirperverljgimize yakt§acak bir 
tarzda kar§Ilamak ic;in Oniversitede da· 
imi bir (Turizm komitesi) te§kiline ka • 
rar vermi~ ve bunun i~in hukuku di.ivel 
profesorii Ethem Menemenci ile ikttsad
ct Muhlis Ete ve Fen fakiiltesinden do -
-.ent Remziyeden miirekkeb 3 ki§ilik bir 
komisyon te§kil edilmiotir. 

Y enid en 15 do~ent aliniyor 
Halen Oniversitenin muhtelif fakiilte

lerinde mi.inhal bulunan 15 doc;entlik ic;in 
29 agustosta bir imtihan a~tlacakhr. Do
!;ent olmak i~in Turk olmak, yiiksek mek
teb mezunu bulunmak, bir yabanct dilini 
miikemmel okuyup yazmak ~artttr. Mil • 
racaat edenler evvela yabanct dilden im
tihana tabi tutularak netice Veka.lete bil
dirilecektir. Bilahare namzed olarak ka
bul edilecek olan talibler ilmi bir etiid 
hamladtktan sonra ehliyet imtihanma ta
bi tutulacak ve kazamrlarsa 40 lira asli 
maa§la doc;ent olarak tayin edileceklerdir. 

hakkmda yaptlan manevi muzaheretin 
velveleli ve tehlikeli bit miidahale te§kil 
edip etmedigini sormaktadtr. 

2 - 1 talya, akdedilecek ademimi.ida
hale itilafmm biitiin diinyaya §ami! olup 
olmtyacagmt ve bu itilafla yalruz hu • 
kumetlerin mi, yoksa ayni zamanda e~ • 
hast hususiyenin de mi mukayyed olup 
olm1yacagtnl sorar. . 

3 - ltalya Fransamn icabmda bir 
taktm kontrol usulleri de tatbik edip et • 
memek niyetinde oldugunu da ogrenmek 
ister. 

Rusya da §U cevab1 venni§tir: 

1spanyamn i~ iolerine ademimudahale 
prensipini kabul eden Sovyet hUkfuneti 
t~klif edilen ademimiidahale ittifakma il
ttrak etl:nege haz1rd1r. Sovyet hiikumeti 
ayni zamanda §U noktalan arzu etmekte
dir: 

l - Portekizin Franstz hiikumetinde 
zikredilen memleketlerle beraber i§tirak 
etmesi. 

2 - Bazt devletlerin lspanyamn met
ru hukumeti aleyhine olarak asilere yap
ttklan yard1m1 derhal durdunnalan. 

Katalonyada hukumetin 
bir muvaflakiyeti 

Madrid 8 (A.A.) - Hiiku.metc;i me· 
hafilden ogrenildigine gore, Katalanlar, 
Oragonda bir asi asker kolunu ~evinni§· 
ler v_e iki bin ki1i esir almttlardtr. Bu esir· 
ler, cumhuriyet hiikumeti ic;in harbetmek 
talebinde bulunmu§larchr. 



Taksim bah~esinde K1z1: liZCumhuriyet8J 
lay Kermes eglenceler1 OD 

8 agustos 936 cumartesi saat 21,30 dan IFlJ ©.\ 0 ~ ~ l\:::!1'\l: l\:::!1 lfil IYI 
geceyartsma kadar numaralar ve saba- lstanbuldaki miibadillerin 
ha kadar halo ve danslar: Dilhuliye 200 
kuru§tur. 

9 agustos 936 pazar sabah matinesi 
saat 10 dan 14 e kadar muhtelif Ker -
mes paviyonlar1 ve ispos miisabakalan 
(gi.ire~, eskrim, erkek ve kadm boksiir
ler, giirbiiz c;ocuk) ve dans miisabaka
lar1, duhiliye 20. 

9 agustos 936 pazar giinii saat 17 den 
20 ye kadar temkil programll sayfiye -
liler matinesi. Dubuliye 200. 

9 agustos 936 pazar saat 21 ,30 dan sa
baha kadar tekmil programh, duhuliye 
200 kuru~tur. 
Spor ve miisabakalar resmige~idi 
Taksim bahc;esinde 9 agustos 936 pa

zar sabah1 saat 10 dan 13 e kadar devam 
edecek olan Kermes spor ve miisabaka
lar matincsinde her i§tirak edenin he
diyeler kazanacag1 birinci, ikinci ve ii
~linciiliigii kazananlara ikramiyeler ve
rilecegi gibi, giirbiiz ~ocuk ve dans mi.i
sabakalarl da tertib edilecektir. 

Spor milsabakalan: Boks, gi.irc§, es · 
krimden miirekkebdir. Bir c;ift bayan 
tarafmdan vc Romanyadan gelecek 
boksiir ve giire~c;ilcr tarafmdan yaptla
cak, bu miisabakalar ncticesinde biitiin 
i§tirak edenlerle bir de rcsmi gc~id ya
pllacaktJr. -···-Antebde bir ftsbk enstitiisii 

a~thyor, 
Gazi Anteb {Hususi) - Ziraat Ve

kaletince buraya gonderilen profesor 
Vaysberg ftst!k enstitiisii ic;in Belaz de -
nilen mevkii miinasib gordiigiinden ha -
ztrhklara ba~lanmJ§lir. Profesor tarafm
dan gec;en yll yapllmlS, olan tetkikat neti
cesinde ac;t!mast V ekalete tavsiye ol unan 
bu enstitiide, ftstlk cinsinin tslahma, has
tahklarm tedavisine ve mahsuliin her se
ne ahnmasma c;ah§tlacaktlT. Enstitiiniin 
in aatma yakmda ba§lanacakhr. 

(, __ YE_N_i _ES_E:--:RL:--ER-:--_) 
lnsiyak, itiyad, irade 

izmlr Halkevi Ne~riyat biirosu tara~m • 
dan ne§redllen kltablar serisinden Izmlr 
mualllmlerindcn Mustafa Rahml Balaba -
mn cinsiyak, itiyad, irade• isimli W. Ja -
mesten terctime ettljp kitab1 ruhiyatla ~ 
lakadar okuyuculanmtza tavslye ederiz. 
Fiat1 be~ kuru$tur. 

V erim mecmuast 
Verim mecmuasmm 11 lnci saytsl mii -

t.enevvi miindericatla <ylkm!litlr. Ormancl
ilk bahislerl iizerinde klymetli makaleler1 
lhtiva eden bu mecmuaYJ tavslye ederlz. 

bir tikayeti 
istanbulda Langada Katibkastm mahal • 

leslnde Hatlcc, Fenerde Tahtaminare cad
desinde 77 numarada Emlne Milmine, Fe
ner Atge<;mez soka8'Jnda 8 numarada Se • 
larrtkll Mustafa Ak.saray Katibkas1m rna. -
halleslnde 21 n'umarada Dramal! Mtiker -
rem imzalarile ald!glmlz bir mektubda 
§oyle denilmektedir: 

cBiz miibadil olarak mahalli miirettebi
mlz tayln edilen istanbula . 340 senesinde 
sevkedlldlk. l;limdlye kadar Iskan kap!la -
rmda ugra.~t1k. Fazla blr~ey istemedik, ba
§liDJZL sokacak blrer ev almaga da muvaf
fak olamad1k. iki seneye yakm blr zaman
danberl miitegayyib Erment emvalinden 
blze birer ev verilmesi hakkmda kanun ve 
talimatl <;1kt1. Birer ev bularak tahsis e -
dilmek iizere kaza kaymakamlan ugra~ar. 
ken Sihhat Vekii.letinin bu defa gelen 417/ 
936 giin ve 10180/ 635 say11t emrinde muha
clrler !<;in istanbul iskan mmtakas1 olma
dtgmdan hakk1 !skil.nlar1 tahakkuk eden 
muhacirlere t~tanbulda Ermeni, Rum em
lakl sureti kat'iyede tahsis edilmiyerek, is
kan edilmiyerek Vek1Uet<;e mahalll miiret
teb tayin edileceginden dosyalarma gon • 
derilmesi emrolunuyor. Dosya!arnn1z Ve -
kalete gonderilmek tizere kazalardan cel
bolunmak iizeredir Halbukl bu emir 2510 
numaral! kanun mucibince yeni gelen mu. 
hacirlere aid oldugu halde istanbul iskan 
mooiirliigiinden on be~ yirml senedenberi 
miibadil olarak ve mahalll !skamm1z o 
vakit istanbul tayln edllerek sevked!lml$ 
ve §imdiye kadar alaka peyda etml§ olan 
biz miibadillere istanbul iskan miidiir!ii -
giince bu emir tatbik etmek istenillyor ve 
yeniden miiretteb tayin edilerek ba~

ka memlekete hicret ettlrllmekligimiz hii.. 
kumetimiz i<;in pek biiylik bir galle ola -
cagt gibi bu kadar miibadilin istanbulda 
L~kan ('l(lilip te bakiye kalan be!i on allenin 
tekrar bir hicrete tabi tutulmas1 muvaf1k 
olamtyacagmdan bu yanll~l!~m tashihl 1 -
<;in makam1 aidinin nazan dikkatinl eel • 
betmenizi rlca e<ieriz.:. 

Kadtkoy Su ~irketinden tikaeyt 
Uskii{farda lcadiyede Mtineccimba§1 so·

kagmda 62 numarada oturan Serkis Ohan
nesyan matbaam1za gelerek ~u ~ikayette 
bulunmu!itur: 

cYaz geldi geleli bizim Uskiidar semtl 
Kerbelaya dondii. Ancak gece 22 den son. 
ra suya kavU§abiliyoruz. Alakadarlara va
ki mliteaddid miiracaatlerimiz maalesef 
miisbet bir netlce vermcmi~tlr. Bir defa da 
sizin ~irket direktiirliigiiniin nazan dlkka
tini <;ckmenizi biitiin Uskiidarl!lar namma 
rica ederlm.> 

Cevab 
Antalyada Bay Kenan Mustafa 

dlye: 
Jan Kipura diinyanm en tanmmJ§ gi.i -

zel sesli tenorlarmdan blridir ve halen fl
llm artl.stllgl yapmaktadll'. 

A LiZ 
Yazan: TEKIN ALP 

Frana1z Parlamentosu Reisi M. Herriot 

bu eaer i~in bir mukaddeme yazrntftlr. 

Profesor Dr. M. Fuad Kopriilii gene b11 
eaere yazdtgi mukaddemede diyor ki: 

«Bugunkii Tiirkiyenin maddi ve manevi 
bunyeaini, psikolojisini anlamak Ve ogren • 
mek istiyenler i~in, bu eaerin k1ymetli bir 
rehber olacag1m umumiyetle 1oyliyebilirim. 
Yalmz yeni Turkiyeyi oirenmek istiyenler 
degil, umumiyetle milletlerin uyam~ ve yiik
seli1 tarihile ugra~an sosyologlar ve tarih~i
ler de bu eseri biiyiik istifade ile okuyacak-
lardlr, kanaatindeyim.» 

KEMALlZM, Tiirk inktlabmt anlamak 

i~in okunacak biricik ve en miikemmel 

eaerdir. f'iab ISO kuruf. 

T evzi merkezi: 

CUMHURiYET GAZETE VE Mt\ TBAASI 
Biitiin kitabc1larda bulunur 

M. M. Vekaletinden: 
Gedikli Erbaf Haztrlama mekteblerine talebe ahn1yor. 
1 - Ankara ve Konyadaki Gedikli Erhaf Haztrlama mekteble -

rinin ihzari stn1flarma 3 stmfh ve gedikli orta ktsmm 6. stmflarma 
da 5 atntfh koy ilkmekteb mezunlart ahnacakhr. 

2 - Bu mektebler yabh ve parastzdtr. Mektebe girif ~artlart As
kerlik ~ube Ba,k<utlarmdan ogrenilebilir. 

3 - Yukartdaki 4artlart ta~tyan ve gedikli erba, olmaya istekli 
olan koylii ~ocuklarmm en ge~ 20 eylul 936 tarihine kadar mensub 
olduklart Askerlik ~ubelerine miiracaat etmif ve evrakmt tamamla
mt• oJ.n.alar1 laztmdtr. «136» ( 4349) 

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

da 17 agustos 936 pazartesi giinii saat dokuzda Maltepe Askeri Li
seainde miisabaka imtiham yap1lacaktJr. 

2 - Bu miisabakaya gireceklerin o giin behemehal mektebde bu
lunmalart farttlr. Gelmedikleri takdirde miisabakaya giremiyecek
leri!lde!l mektebe eirmek hakkmt kaybedeceklerdir. «149» ( 4394) 

CUJ.\-IHURIYE'l 

~ampanya gibi lezzetli ve nefis 

Sekerli limonlu , 

HASAN gazoz •• •• ozu 
Meyvalardan ve meyvalarm oziinden yaptlmt~tir. Bir ~orba kaft· 

gmdan bir bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum almtyan 

gazazJu fampanya gibi limanata yap1ltr. Ve bu yemeklerden 

ahmrsa midevidir. Mideyi bazan ~erbet ve dondurma 

HASAN gazoz ozile yap1lml~ buzlu limonatalar ie;:iniz. 

Diinyanm her tarafmda ~ampanya yerine kullamlan bu giizel ter

tibin yerini tutacak hi~bir ~ey yoktur. Harareti teskin eder. ~ife 

30, biiyiik 50 kurul!tur. 

HASAN deposu: ANKARA, iSTANBUL, BEYOGLU 

C. H. P. Halkevi Himaye
·sinde <;ocuk Esirgeme Kurumu 

Menfaatine Biiyiik 

Pehlivan giire~leri 
izmit Spor alanmda 16 agustos 936 pazar giinii alaturka yag

h biiyiik pehlivan giire~leri olacaktu. Ba,a: 100, ba,altma: 50, 
biiyiik ortaya: 30, kiie;:iik ortaya: 15, desteye: 10 lira miikafat 
vard1r. Tafsilat el ilanlarmdadtr. 

FIA TLAR: Birinci mevki 50, ikinci mevki 
duhuHye 20 kuru,tur. 

inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

1 - idaremizin Kayseride yapbracagt 33,223 lira 28 kuru~ ke -
,if bedelli idare binast in~aah kapah zarf usulile gotiirii olarak ek
siltmiye konulmu,tur. 

2 - Miinakasa evrakt bir lira 66 kuruf mukabilinde 1nhisarlar 
in,aat fuhesinden ahnabilir. 

3 - Eksiltme 10/VIII/936 giinii saat 15 te lstanbulda Kabataf• 
ta inhisarlar Leyaz1m ~ubesindeki Altm, Sahm Komiayonunda ya
pllacakhr 

4 - Muvakkat teminat 2491 lira 74 kuru~tur. 
5 - lsteklilerin ihale giiniinden en az ii~ giin evvel lnhisarlar 

in,aat ~ubesine gelerek diplomah miihendis veya mimar old•Jkla
rma ldair ve!ikalarmt ibraz ile miinakasaya girebilecekleri hakkm
da hirer vesika almalart laztmdtr. 

6 - Tekliflere aid kapalt zarflar ihale giinii en gee;: saat tam 
on dorde kadar ismi ge~en Komisyon Reisligine makbuz muka • 
"'ilinde veriimi~ olmahdtr. (4190) 

Dr. MEHMED ALi Aksoy 
Haseki, Cerrahpa~a hastane
leri cild ve ziihrev:i hastahklar 

mUte b ass1s1 
Sirkecide Beliir Kemal Eszancsi 

itti~alinde 4 numarada 

Zayi - Galata lthalat Gi.imri.igU 25800 
say1h vc 13/5/1936 tarihli 2 nci niisha 
beyannamemi zayi cttim. Yenisini <;I -
ka~acag1mdan z;ayi olanm hiikmii ol -
mad1gm1 ilan cderim. 

Strali Morailinis 
Sultanhamam, Ycnicami caddesi No. 20 

~i~li Niifus memurlugundan: 

Hali tasfiyede 

'TURK PETROL, 
LiMiTED ~iRKETi 

Tasfiyc memurlugundan: 

BiRiNCi iLAN 

Unvam ~rukanda yaztlt §irkclin tas
!iyesinc ~?irkct hissedarlan tarahndan 
karar vcrilmi§tir. 

Her nc suretle olursa olsun mezkfu 
~irkettcn alacak iddiasmda bulunanla -
nn ticaret kanununun 444 iincii mad -
desinc tevfikan bir sene zarfmda tatil 
giinlerinden maada her gi1n mesai saat
lerindc Galatada Voyvoda caddesinde 

!?i li, Bomonti, Kimyager Hulki apar- Asikiirazioni Generali hammn 4 iincii 
t1mam 2 numarah dairede oturan ve katmda tasfiye memurluguna bizzat 

veya taahhiidlii mektubla miiracaat e!?i§li nahiyesinin FerikoJ mahallesi Ka-
dcrek iddialarmt kaydettirmeleri ve 

gidhane caddesi 3<1 hanc, cild 1 sahife bizzat miiracaat edcceklcrin vesikalan-

71 de kayidli l\lehmed oglu 304 dogumlu m birlikte getirmeleri ve yazt ile mU · 

Ahmed Saffetin ismi Harun Saffet .ola· racaatte bulunacaklann da cllerindeki 

rak tashihi be~inci hukuk mahkcmesi - vesikalarm tarih ve numaralarmt bildir· 

nin 18/7/936 tarih vc 936/1042 numa - mcleri liizumu iH\n olunur. 

rah iHimt ile karar vcrilmi§ oldug,.t ilfm 

olunur. 

Zayi - Gedikpa§a 59 uncu okuldan 
ahbg1m ~chadctnamemi kaybcttim. Yc
nisini ~;tkaracag-tmdan hi.ikmii yoktur. 
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TiFOB iL - .... 
Dr. lhsan Sami 

fifo ve paratifo hastahklanna tu
tulrnamak t~in aW.zdan ahnan tifo 
haplandrr Hie; rahats1zllk vermez 

• Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr 

'1 Agustos 1936 

.------· Doktor- Norolog 

Cahid Cevad Emre 
Muayenehanesi: Lalelide Galip B. aparhman 

Birinci stDJf 
mutehasSlS 

Cumartesi giinleri • 4 " ten " 8 " e kadar herkes i~in muayene 
me ccanendir. Aynca " Salt " ve • Perljembe " giinleri yalmz 
fakir oldugunu bildirerek miiracaat edenlere suhulet gosterilir. ••II 

i~t. Posta T. T. Ba~miidiirliigiinden: 
!dare vesaiti nakliyesinden alan Benz ve Delahey pasta kamyc:,n· 

Ian i!;!in dalma nev'inden dort on ve dort arka tekerlek lastiginin 
altmt ae;:tk eksiltmeye konulmu~tur. Eksiltme 24/8/936 pazarteai 
giini.i saat 15 te Galatasarayda Istanbul Posta T. T. Batmiidiirliigii 
Ahm Sattm Komisyonunda yaptlacakttr. Muhammen bedeli 1120 
lira, muvakkat teminatt 84 lirad1r. Taliblerin ,artnamesini gormek 
ve muvakkat teminatlarmt eksiltme giiniinden evvel yattrmak iize • 
re Ba,miidiirliik Yazt t,Ieri Kalemine miiracaatleri. (4473) 

Afyon yeti~tiricilerin 
nazar1 dikkatine 

Uyu$turucu Maddeler 
inhisar1ndan: 

Afyan yetittiricilerin menfaatlerini goz oniinde tutan tdare
miz, bu seneki mahsulii Tiirkiye Ziraat Bankast vasttasile dog -
rudan dogruya miistahsilden alacakhr. A,agJda gosterilen ,ehir 
ve kasabalar ahm merkezi ittihaz edildiginden afyan yeti~tirici
lerin kendilerine en yakm olan mezkur tehir ve kasabalard::\ki 
Ziraat Bankast ~ube veya sandtklarma miiracaatle icab eden taf
silah almalart liizumu ehemmiyetle ili.n olunur. 

AI 1m Merkezleri: 
Amasya, «Ak~ehir- ilgtn» 

sar, Aydin, Babkesirt (;orum, 
Afyonkarahi • 

«Eskisehir • Bi-, 

lecik>) Giimii~hac1koy, Konya, Kiitahya, «ls
parta- Burdur>> Ma1atya, Tokad. Zile. (4423) 

(;ADIR EKSiLTME iLANI 
Konya iii Bayindirhk Direktorliigiinden: 

Konya Baymdtrhk Direktorliigii i~in sahn almacak 40 ~adtr 2400 
lir'\ muhammen bedelle a~tk eksiltmiye konulmu,tur. Bu ife aid 11art· 

name bedelsiz alarak Konya Naftasmdan ahnabilir. Eksiltme 19 
agustos 936 ~ar~amba giinii saat on bette Vili.yet Daimi Enciime -
ninde yaptlacak ve eksiltme a!;!lk zarf usulile olacakhr. Eksiltmiye 
girebilmek i~in isteklinin 180 lira muvakkat teminat vermesi ve bun
dan hatka da en a~ag1 3000 lirahk ~ad1r iflerini muvaffakiyetle ya
plp tamamladtgma dair resmi vesikayt haiz olma11 li.ztmdJr. (4313) 

istanbul 4 iincii icra Memurlugundan: 
Melegin Emniyet Sandtgma birinci derecede ipatekli olup tama· 

mma yeminli U!;! ehli vukuf tarafmdan (2706) lira ktymet takdir 
edilen Kmal.adada, ~arfi meydanmda Salhaneler sokagmda kay -
den 4 ve ii~\iinde 2 numara bulunan sag1 Mehmed Ali mufrez ha • 
ne ve diikkam ve bazan Karabet arsast, solu Mehmed Ali arsast ve 
bazan Froso hanesi, arkast Ali Rtza hanesi, onii ~artt meydanile 
mahdud, zemin katmda: Kaptsmm onii zemini karosimen, came • 
kanh olup t~eri girildikte zemini mermer bir tathk, sagda birinde 
yiik ve dolab alan iki oda, tathkta mermer musluk taft ve bir hala, 
salda zemini mermer doteli diger bir oda (bu odadan kaptsJ olan 
zemini malta do,eli is:is:e iki kiler ve odadan bah~e tarafma ge~ilen 
arahkta sarmc ve zemini tat do~eli ada ve mermer kurnah hamartl 
ve bah!;!edf' deniz suyu kuyusu ve arkada hamam kiilham, biti,igin· 
de zemini ~imento gomiili.i kiip ve maltJz acakh sabit raf ve mermer 
tekneli mutfak, arkasmda ~ama,uhk ve komiirliik ve arka ve on 
bah!rede birkae;: agac (on cephe bahe;:enin duvar iizerine demir par
makhk korkulukludur. Mutfak ve ~ama,trhk ve hamam olan ktstrll 
bir kath ve tamire muhtacdtr.) 

Asma katta: Bu kat merdiven artasmda yiik ve dalabt olan iki vda 
ve sahanhktan miifrez ktsma gee;:ilecek bir kapt, birinci katta: Sir 
sofa iizerinde ikisinde yiik ve dolabt olan k_ar~1hkh dort oda ve so ~ 
fada iki hala, on cephede etraft demir parmakhk korkuluklu ve 'Le' 

mini s:inka bir balkon olan ve beden duvarlan kargir, haricen ahfab 
kaplamah, birinci kat pencereleri !;!ift s:ers:eve v~ pancurlu zemin ka! 
pencereleri demir parmakhkh, dahili aksam yaghboyah, harict 
yaghboya iizerine badanah alan umum mesahast 792 bu~uk m2 oloP 
138 m2 bina 78,5 m2 mii,temilat geri kalam bah!;!e olan diger 2~1 

numara ile miisterek duvan olup bahe;:e ie;:erisinde bulunan bir e-vtJ1 
tamamt a4Stk a~ttlrmaya vazedilmi~ oldugundan 28/9/936 tarihin~ 
musadif pazartesi giinii saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci a~t 
ttrma:n icra edilecektir. Artttrma bedeli ktyme_ti muhammeneJ11ll 
yiizde 75 ini buldugu takdirde miitterisi iizerinde btraktlacaktJl'• 
Aksi takdirde en son arthranm taahhiidii baki kalmak iizere artti~f 
rna 15 giin miiddetle temdid edilerek 13/10/936 tarihine musach. 

k d . . d I k 'kiJ1CI salt giinii saat 14 ten 16 ya kadar eza atremtz e yapt aca t . i 
as:1k artbrmasmda arthrma bedeli k1ymeti muhammenenin 1'1o 75 111 

bulmadtib takdirde satis 2280 numarah kanun ahkamma tevfik~ll 
: . A . . k k . . nlerJil geri btraktlJr. Sab~ petmdtr. rthrmi.Ya t~hra etme tabye ·Jli 

ktymeti muhammenenin yiizde 7,5 nisbetinde pey ak!;!esi veya Jtll )c• 

bir bankanm teminat mektubunu hamil bulunmalan laztmdtr. 1-1~ , 
lan Tapu sicillile sabit olm1yan ipotekli alacakhlarla diger ala~a ae 
ramo ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu haklanm ve huausile fat~ t:• 

· 1 k ·· b" 1 ·1 b" l'kt Han masarife clair olan idd1a armt evra 1 mus 1te en e tr 1 e ·tft" 
rihinden itibaren nihayet 20 giin zarfmda birlikte dairemi:z:e b1 1

J1. 
L.J" d h kl . T · "11"1 b"t olrtliY"' meleri laztmdtr. Aksi taKoatr e a an apu stet 1 e sa 1 ~i, 

Jar sahs bedelinin paylasmasmdan haric kahrlar. Muterakirn "~ra • 
· · "f. d '··t ll"d B 1 d" ·· Vaktf tC ·1 tenvtnye, tanz1 1ye en mu eve 1 e e 1ye rusumu ve Jt:t:l 

V k f . . . . b d 1' .. deden te resi ve 20 senelik a 1 tcarest tavtzt e e 1 muzaye .h. Jetl 

olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 1/9/936 tart :art· 
itibaren herkesin gorebilmesi i!;!in dairede a~tk bulundurulaca tl<iit 

l d ·· tle rne ) ttrma ~artnamesile 934/1760 numara 1 asyaya muracaa (4459 
dosyada mevcud vesaiki gorebilecekleri ilan alunur, 
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Grip, nezle, ba~ ve di~ agrdar1n1n kat'i ilac1 KESKi Ka~eleridir. • AS AC OYASI kul~ant~uz. Leke yapmadan 
sabxt bU' renk temin eder· 

lnhisarlar Umum 
Miidiirliigiinden: 

1daremiz miilhakatmda a~tk ve a~dacak olan memuriyetlere 
imtihanla memur ahnacakhr. 1mtihan 1stanbulda ve 12/8/936 
-rar,amba aiinii aaat 13 te Sirkecide lnhisarlar Memurin Kurau bi
nasmda yaptlacakbr. 1mtihana girmek iatiyenlerin ataixdaki ev· 
aaf ve teraiti haiz olmalara gerektir. 

1 - Laakal orta mekteb tahsilini bitirmit olmak. 
2 - Aakerligini dili veya kxsa hizmetli» bitirmit olmali veya 

miieccel bulunmak. 
3 - 21 yafmda:n &fait ve 35 Y&ftndan yukar1 olmamak. 
4 - Sthhatli olmak, sari haatahklara, bedeni ve akli artzalara 

miiptela olmamak. 
5 - lyi ahlak aahibi olmak, hayaiyet ve namusu muhil bir cii· 

riim veya alelitlak agtr hapia veya o derece cezayi miistelzim bir 
fiille mahkiim olmamak. 
«B~ bef maddedeki f&rtlartn muhakkak tevaiki gerektir.» 
fmtihan mevzuu funlardtr: 

1 - Hesab, hendese «Hesab: Adada miirekkebe, Eakaimi gurema, 
halita, tenasiib, faiz iskonto «Hendeae: Satahlar, haeimler.» 

2 - Muhasebe «Uaulii defteri» 
3 - Cografya «Umumi ve Tiirkiye» 
4 - Kitabet «Orta taliaile gore». 

lmtihana rirmek istiyenlerin timdiden bir dilek~e ile ve evrakt 
miisbitelerile idaremiz Memurin $ube1ine miiracaatleri ilan olunur. 

IHT AR : !mtihan giinii vaki olacak miiracaatler kabul edilmez. 
(4379) 

amsun ~arbayh&'Jndan: 
1 - Bir ay miiddetle ve kapah zarf uaulile ekailtmiye konulan ve 

27/7/936 tarihinde ihale•i yap1lacai• evvelce ilan edilen Sam· 
sun Belediyesi i~in ahnacak ve kurdurulacak ayar istaayonuna 
teklif veren olmadtimdan ayni miinakaaa ve fenni tartnamesi 
dairesinde tekrar bir ay miiddetle ve kapah zarf uaulile ek -
ailtmiye konulmuttur. 

2 - ltb"U ayar istasyonuna ve kurdurma maaarifine yedi bin lira 
bedel tahmin edilmittir. 

3 - !hale 27/8/936 aiinlemecine raahyan perfembe 8'iinii saat on
da SamaU9da Belediye Enciimeni taraftndan icra edileceiin • 
den talibler teklif mektublar1n1 ve 525 liradan ibaret muvak • 
kat teminatlar1n1 2490 aayth kanunun 32 nci maddesindeki 
sarahat dairesinde ayni giinde muayyen saatten bir saat ev -
veline kadar a1ra numarala makbuz mukabilinde Belediye En~ 
eiimeni Reisligine te1lim etmit bulunacakt~r. Posta ile gonde
rilen mektublartn nihayet ilin edilen aaate kadar gelmit ol • 
maat ve dtt zarflartntn miihiir mumile iyice kapanm•t olmaa1 
li.ztmdtr. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilemez. 

4 - Teklifler &fai•daki vesikalan ihtiva edecektir. 
A - Tiirkiyede kanuni ikametgaht olmas1. 
B - fstekli bir tirket oldugu takdirde: 

1 - ldare merkezinin bulundugu yer mahkemesinden veya aicilli· 
ne kayidli bulundugu Ticaret Odasandan veya aair reami ma
kamdan tirketin aicille kayidli ve halen faaliyette bulundu • 
iuna dair hu ekailtmenin ilin tarihinden aonra almmtt ve1i • 
kay1 haiz olmaaa. 

2 - $irketin air,Uierini veya tirket adma tekliflerde bulunacak 
kimselerin bu tirketin vekili olduiunu gosterir noterlikten taa· 
dikli vekaletname gostermeai. 
C - Y abanct tebaaamm on senedenberi Tiirkiyede mukim ve 

ticaret sicillerinde kayidli bulunman. 
D - Y abanct firketlerin B ve C fd~ralarmda yazth f&rtlarin 

her ikiaini haiz olmast. 
S - $artname bedelsiz olarak Belediye Yazt ftleri kaleminden te· 

darik edilebilir. 
6 

- !hale 2490 aaydx artttrma1 ek1iltme ve ihaleler hakktndaki ka· 
~ nuna goredir. 

- ~artname ornekleri, Istanbul, Ankara Belediyelerine ronde • 
'-.... rilmittir. fatiyenler oradan tedarik edebilirler. ( 4357) 

SATILIK 

MARANGOZ F ABRiKASI 
I Son sistem makinelerle miicehhez, 5 veya 25 beygir kuvvetinde 

e ektrik motorile miiteharrik, S. K. F. bilyah tranamisyon tesi • 
'"th d h I ' I ~ h b' · k' t k er a lf emege azxr ar marangoz fabrikaatntn ma me ve 
ll.fJ. •rnlart miiaaid teraitle aabhkhr. Fabrika binasmm kiraaJ ~ok 
d cuzdur. 50 • 60 it~i itliyebilir. Her tiirlii maliimat i~in Beyoilun· 

fJ., Yeni~ar,tda 40 No.h yazthaneye miiracaat. Telefon: 41292. 

eyve ~arbayhg1ndan: 
11 ~eYve ka•abasmin Belediye yap1 ve yollar kanunu ve Baymd1rhk r,: ~1th~~~~~ 17/3/936 run ve 915/32~ 1ayxla emirlerine .b~ih Na
lih echsmm 29 say1h kararile tasdik ed1len f&rlname muc1bmce ha
di ~2:lr haritaaa yaptmlacakbr. Halihaztr haritalart yapacak miihen-

111\ iht' teklit taas1 Baymduhk Bakanhgmca musaddak olmaat tarthr. Is • 
tltai} er hektar iizerinden bir fiat teklif edeceklerdir. ltbu harita iti 
lQt 9t;e ve ihale kanununa tevfikan 1 aguatos 936 tarihinden 1 ey
t'tttteih~ tarihine kadar ekailtme miiddeti bir ay olup ihale kanunu 
lt~tt I, }llce 50 lira teminatt muvakkate ile beraber 9'36 seneai eyhl -
t tri~tci sal ·· " t 15 k d B I d' E ·· · 'lihl I ~unu saa e a ar Geyve e e aye ncumemne 

er Ill .. 
cliJlll· uracaat edebileceklerinden daha sonra miiracaat kabul 

ltri h 
1~ecektir. fstekli bulunanlar Belediyemizde mevcud f&rtname-
e elaiz iatiyebilecekleri ilan ~lunur. '"(4374), 

SU GE~MEZ 

« Guzellik » pudras1n1 
T ecriibe ediniz 

Bu basit tecriibeyi 
yaptruz. 

Tokalon pudrast, terkibindeki imti • 
yazli yeni (.,;ifte kopiik) cevheri saye • 
sinde cildin pa.rlaklti'tna niliayet veri • 
yor. Bu basit prova ile bizzat tecriibe-
sini yaplDlz. 

KAP ALI ZARF USULiLE 
Eksiltme ilan1 

SOME BANK .. .. .. ~ .. 
UMUMi MUDURLUC:UNDEN: 

1 - Bursada in~ a edilmekte olan Merinos f abrikasma aid 
kuvvet santrah binasile atolye binaat vahidi k1yasi eaasile ve ka
pah zarf usulile eksiltmeye ~Jkarxlmt~hr. Tahmin edilen bedeli 
132.937,55 lirad1r. 
2- Bu ite aid eksiltme evrakt fUnlardar: 

A) Ekailtme f&rtnamesi, 
B) Mukavele projesi. 
C) Fenni tarlname, umumi farlname, ol~ii usulii. 
D) Vahidi fiat cetveli ve 2 aded izahnamesi. 
E) Projeler. 

Jstiyenler bu evrak1 670 kuru, mukabilinde Siimer Bank Mua -
melat Servisinden satm alabilirler. 

3 - Eksiltme 12 agustos 1936 ~artamba giinii Ankara Ziraat 
Banku1 binasxnda Siimer Bank merkezindeki Komisyonda saat 16 
da yapJlacaktxr. 

4 - tsteklilerin 7900 lira teminat vermeai laztmdtr. Bundan 
batka eksiltmeye girecekler ihale giiniinden en az iicr giin evvel 
bu iti batarabilecegine dair vesaik1 25 kurutluk pulla birlikte 
bankaya tevdi edip ehliyeti fenniye vesikast almtt olmalari ve bu 
vesikay1 teklif mektublanna leffetmeleri laz1mdir. 

5 - Teklif mektuhlart yukar1da yazth giin ve saatten bir saat 
evveline kadar Siimer Bank Umumi Miidiirliigiine makbuz muka
bilinde verilecektir. 

6 - Posta ile gonderilecek mektublarm nihayet ihaleden bir 
saat evveline kadar gelmit ve zarfm kanuni tekilde kapahlmtl} 
olmasJ h\z1mdxr. 

Dariissafaka 
' ' 

Direktorliigiinden: 
Okul dahilinde bajdadi ve 

tugla holmelerle bir taktm tami • 
rat yaptlacagmdan isteklilerin 
11/8/936 salt giinii saat 15 te 
Nuruosmaniye mahfilinde Ku • 
rum merkezine miiracaatleri. 

(4463) 

;.,...~---1 istanbul Harici Askeri 
KIT AA TJ tLANLARJ 

Demirkoy alayt i~in ~76,000 
kilo ekmeklik un kapah zarfla 
eksiltmiye konulmu,tur. thaleai 
aguatosun 19 uncu giinii saat on 
be,te Vizede yapxlacaktu. lstek
lileri teminat makbuzlarile vak -
tinde Komiayonda bulunmah • 
dtr. Unun beher kilosunun tah· 
min fiab on dart kuru.tur. Ilk te
minah 2447 lira, tartname her
giin Vize Sahnalma Komisyo • 
nunda goriilebilir. «143» (4368) 

*** 
Bursa, Mudanya ve Band1rma 

Parmaklanmzdan birini •Fini Mat» 
yeni Tokalon pudrasma bula§hrmtz da 
su bardagma baftrmtz. Parmaitntzt bar
daktan !;ekince ne tslanmt§ ne de par. 

lami§ olmaytp kuru \ ' C "mat" oldu • 
gunu giireceksiniz. Pudrada ( l(ifte ko
piik) oldugu i~rin mtubete mukavemet 
eder. Bunun i~rindir ki Tokalon pudrast 

8 saat sabit kahr ve boylece biitiin su
varede steak salonda dans edehilirsiniz. 
Teniniz, ilk girdiginiz taze ve nermin 
§eklini multafaza eder. Yeni «Fini Mat» 
Tokalon pudras1 ne yagmurdan ve riiz
gardan ne de tcrlemeden miiteessir o
lur. Burnun parlakhkJna nihayet vc -

rildigi garanti cdilmcktedir. ••••••••••••••••••••••••••• .. 

gamizonlar1 i~in 560,000 kilo 1..-u
ru ot sabn ahnacaktlr. Tahmin 
edilen bedeli 16,800 liradtr. ~art
nameai Bursa Sahnalma Komi•· 
yonundad1r. Eksiltme 24/8/936 
pazartesi giinii 1aat 16 da Bursa 
Aakeri Sabnalma Komiayonun • 
da olacakhr. Eksiltme kapah 
zarf usuliledir. Muvakkat temi • 
nat 1260 liradtr. Teklif mektub
lan 24/8/936 pazartesi riinii sa· 
at 15 e kadar Sabnalma Komia. 
yonuna verilmit olacakbr. 

S I H Hi BALSAM iN KREMi ,, , ., , 
GUlELL/6/N 

SIRRI 

Esmer, sart§tn, kumral her tene 
tevafuk eden giizcllik krcmleridir. 
Sthh.i usullerlc haztrlandJ~ndan 
cildi besler ve hozmaz. c;ii, lekc, 
sivilce ve buru§ukluklan kamilen 
giderir. 

4 §ekilde takdim edilir: 
1-Krcm Balsamin yagh gece 

i~rin pembe renkli 
2-Krem Balsam in yagstz gUn· 

diiz i~in bcyaz renkli 
3-Krem Balsamin actbadem 

gcce i~in 
4-Krem Balsamin acJbadem 

giindiiz i~rin 

Kibar mahfillerin takdir ile kul· 
landtklarJ yegane sthhi kremlerdir. 
tNGi:Ltz KANZUK ECZANESi 

Beyoglu - istanbul 

Ahn1z. 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden hirer saat 

sonra ahnusa: 

Hazimsizhgi, Mide Ek§ilik 
ve yanmalarmt giderir, AkJzdaki tat • 
stzhit ve kokuyu izale eder. Si§esi 75 vc 
120 kuru§. Deposu: Yenipostane arkasl, 
A§irefendi sokak No. 47. 

Zayi - Maltepe Si.iel lisesine girmek 
i~in Giimi.i§suyu hastanesinin 3643 nu -
marah s1hhi muayene raporwm kay -
bettim. Yenisini alacag1mdan eskisinm 
hlikmi.i yoktur. 

Ismail :i:hsan oglu Nevzad Caner 

Sahib ve Ba~muharrtrt: Yunus Nodi 
Umumf ne~rtyat% tdare eden Yaz1 /qlert 

Miidiiril: Hikmttt Miinif 

Halt tasfiyede Matbaaczlzk ve Ne§rtyat 
Tiirk Anontm ~trkett 

I Oevlet Oemiryollarr ve limanlar1 i'letme U. idaresi ilinla~ 
Muhammen bed eli 6920 lira olan 400 ton yerli kok komiirii 17/8/ 

1936 pazartesi giinii saat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada 
ldare binasmda sahn ahnacakhr. 

Bu ife girmek istiyenlerin 519 lirahk muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettigi vesikalari, Reami Gazetenin 7/5/1936 G. 3297 nu -
marah niishasmda intitar etmit olan talimatname daireainde ahn • 
mlf vesika ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komisyon Re
isligine vermeleri lazJmd1r. 

,Sarlnameler parastz olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darmuada Tes.elliim ve Sevk $efJiginden dail•blmaktadir. (4361) 

~ 

Muhammen bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun1i Portland ~imen
tosu 21/8/1936 coma giinii saat 16,15 te kapah zarf usulile Anka -
rada tdare binastnda sahn ahnacakhr. 

Bu i,e girmek iatiyenlerin 2227,50 lirahk muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/1936 G. 3297 
numarah ni.ishasmda intitar etmit olan talimatname daireainde al,n· 
mlf vesika ve tekliflerini ayni giin aaat 15,15 e kadar Komiayon Re· 
isligine vermeleri laztmdtr. 
~artnameler 145 kuruta Ankara ve Haydarp&fa vezne!erinde a&• 

blmaktadll'. ( 4360) 

UMBARA 

«16b (4465) 

*** 
Vize alaymtn siit, yogurt, ko· 

yun etine, Vize Ptnarhisar, De
mirkoy alaylarm•n 60,000 kilo 
aaman1na, Vize, Alpullu, Ptnar • 
hi1ar alaylartnm 155,000 kilo ku
ru otuna ihale giinii iatekli ~1k • 
madtimdan eksiltmeleri 10 giin 
uzablarak hepsi de ayn ayr1 
ihaleleri 10 aguatoa 936 pazarte· 
si tiinii saat 15, 16 da Vizede ya
ptlacakhr. Kuru otun teminab 
265, aamanm teminab 57, siit, 
yogurdun, etin teminab 44 li . 
rad~r. Fiat tahmini ve tartna
me evvelki gibidir. Gormek is • 
tiyenler Vize Satinalma Komia -
yonunda hergiin gorebilirler. 

«166» ( 4464) 
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S1ca ve unalt1c1 
giinlerin dostudur. 

Evinizde ona ye ay1rmahs n1z 
iGiDAi E 

Yuvan1za Slhhat, ne,e, se
rinlik ve hayat getirir. 
FRiGiDAiREsiz ge~en yaz 
gUnlerinizii1 nekadar ne
,esiz oldugunu ona sahip 
olduktan sonra anllyacak
Sinlz. 

BOURLA BiRADERLER 
ve $iirekas1 . 

Galata : Hezaren caddesi • Beyoglu Istiklal 
caddesi, Ankara : Bankalar caddesi - lzmir 
Gazi bulvan ve SATIE'nin biitiin s:ube.lal"1nda 

--1936 MEVSiMi i~in --.. 
«KODAK RET iN A>) 

36 POZ CEKEN MAKiNELERDEN EN UF AGI ... 
Sinema filmile 24 X 36 Mm. 36 poz resim ~eker. 

Bu makine ile resim ~ekmek doyulmaz bir zevktir. 

Gayet hassas- Gayet saglam 
Me.hur ~nayder • Ksenar ve Zayz Tesar objektiflerle miicehhez 
modern, ~ok zarif ve biitiin bu evsafile beraber ayni zamanda 

KULLANI~I (;OK KOLA Y BiR MAKiNE 
Kompur 1/300 veya Kompur ·Rapid 1/500 optiiratiirlerile sahlrr. 
Herkeste bulunmastlaztm gelen ve herkesin alabileceii bjr makine 

Fiati: 38 liradan ha,Iar 
VELOKS kagtdJDa bastian kopyalar zamanla aararmaz, uzun 

miiddet aaklanthr. Hakiki V E L 0 K S kaitdtntn arkaatnda 
«VELOX» markaarnt arayanaz. 

btenilen her tafsilat KODAK sahcalarJDdan ahnabilir. Bulun· 
madaga yerlerde, her ~etid izahat ve katalog i~in miiracaat yeri: 

K 0 D A K «Ecipt» A. ~. 
Beyoglu-Tiinel meydana, Ensiz sokak. Posta kutuau: Beyoglu 236 

Vize Hayvan ve 
Emtia Panayu1 

Vize Belediye Reisliginden: 
Her sene oldugu gibi 24 agustos 936 da B!rtlacak ve ii~ giin devam 

edecektir. Gelecek tiiccar ve esnafa her tiirlii teshilat goaterileceii 
ilan olunur. (4460) 

Harb Akademisi Komutanbgtndan: 
Harb Akademi.si levaztm tubesinde ~ahtmak iizere miistaid bir 

daktilo memur ahnacakhr. Taliblerin teraiti anlamak iizere Leva · 
zuna mura~aatlerl. (4451). 

MiDi Saraylar Miidiirliigiinden: 
1 - Dolmabahs:e Sarayimn hususi ve bir nu~arab dairelerinin dam 

ve sa~k kurtunlarJ tamirata kapah zarf uaulile eksiltmiye ko
nulmuttur. 

2 - Y aptlacak itin tahmin bedeli on ii!r bin iki yiiz elli lira yirmi 
sekiz kuruttur. 

3 - Bu tamirata miiteallik birinci ketif cetvelile tartnamenin hirer 
auretleri pazardan batka hergiin Dolmabah!rede Milli Saray • 
lar Miidiirliigii kaleminden ahnabilir. 

4 - Eksiltme aguatoaun onuncu pazartesi giinii saat on bette Milli 
Saraylar Miidiirliigii binaaJDda yaptlacakttr. 

5 - Muvakkat teminat bin liradtr. Bu parantn, eksiltmenin yaptla
caga saatten bir saat evveline kadar Malaandtgtna yatmlmtt 
ve makbuzunun ekailtme Komiayonuna verilmit bulunmaat la
zamdtr. 

6 - Ekailtmiye girecek olanlar Ticaret Odasina kayidli bulunacak· 
lar ve timdiye kadar batka yerlerde yaphklarr tamirat itleri • 
ne dair elde ettikleri veaikalarla bu veaikalan gostermek sure· 
tile Milli Saraylar MimarJDdan ayrtca alacaklart fenni iktidar 
tehadetnameaini muayyen gijn ve aaatten bir saat evveline ka
dar Ekailtme Komisyonuna tevdi eyliyeceklerdir. ( 4081) 

Nordloit Seyahat Acentas1 
HANS WALTER FEUSTEL 

Diinyanm her taraf1na 

TREN-V APUR-UCAK 
B i L E ' T L E R i 

Galata: R1httm caddeai No. 45 Kefelihiiaeyin han. Telefon: 44848 

istanbul T elefon Miidiirliigiinden: 
Muhammen bed eli 3000 lira olan tam otomatik elli abonelik kom · 

pie bir telefon aantrah ve teferriiatJDJD tesisi a~tk eksiltmiye kon • 
muttur. Eksiltmesi 10/8/93? pazarteai giinii saat 15 te Telefon Mii • 
diirliigu binasmda yaptlacakttr. Ilk teminat 225 liradrr. Fenni ,art· 
namesi hergiin paraatz olarak Levazam Dairemizden ahnabilir. Ta· 
liblerin ayni giinde nihayet saat 14 de kadar teminat paralarile mii· 
racaatleri. (3559) 

' Makarna amillerinin 
NAZARI DiKKATiNE: 

~irketimize aid olup BeJikta,ta Koy i~inde lhlamur Dere caddesi 64 
numarah fabrika deruniinde mevcud bulunan makarna imaline mahsus 
makine ve alit ve edevat teferruatile toptan ve perakende suretile sab
lacakhr. 

lstiyenler gormek iizere mezkur fabrikaya vc fiatlan hakktnda go
rii~mek i(:in de Galatada Karakoypalas dorduncii katta Iktisadi ve S10ai 
Tesisat ve l~letme Tiirk Anonim ~irketi - yaz1hanesine miiracaat edebilirler. 

KAPALI USULiLE 

EKSiLTME iLANI 
SUM.ER BANK 

Umumi Miidiirliigiinden: 
1'- Giiniinde ihalesi yapdamtyan Zafranbolu civarin'da, Ka • 

rabiikte kurulacak Demir fabrikastna aid ikametgahlartn temel· 
Jeri vahidi fiat esasile ve temelden yukart ktstmlar toptan gotii· 
rii olarak eksiltmiye !rtkartlmtthr. Tahmin edilen bedeli 
164840,59 (yiiz altmtf dort bin sekiz yiiz knk 59/00)_ liradar, 

2 - Bu ite aid eksiltme evraka tunlardu1 
a) Eksiltme tartnamesi 
b)' Mukavele projeai 
c r F enni tartname 
d) Fiat cetveli, ketif hulasalar1 
e) Hususi tartname 
f) Projeler 

utiyenler bu evraki 8,25 lira mukabilinde Ankarada Ziraat 
Bankast binastndaki Siimer Bank Muamelat Miidiirliiiiinden a· 
Iabilirler. 
3- Eksiltme 17 agustos 9'36 pazartesi giinii aaat 16 da An • 

karada Ziraat Bankasa binaaJDda Siimer Bank merkezindeki 
Komisyonda yaptlacaktu. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yapalacaktir. 
5 - lateklilerin 9.493 lira muvakkat teminat vermeai lbidl· 

dtr. Bundan batka eksiltmiye girecekler ihale giiniinden ii!r ;fiin 
evveline kadar Bankaya bu iti batarabileceklerini isbat edecek 
evrak gostererek bir ehliyet vesikast alacak ve bu vesikayt tek • 
lif mektublarJDa 25 kurutluk pulla beraber leffedeceklerdir. 

Posta ile gonderilecek teklif mektublarmtn nihayet ihale sa • 
atinden bir saat evveline kadar gelmit ve zarfm kanuni tekHde 
kapatJlmtt bulunmast tarthr. 

Elektrik Miihendisi 
Aran1yor 

Stvas Elektrik Birligi Baskanbgindan: 
' e Anadolu Vilayetlerinin birinde elektrik aantrah i!rin bir itletf11 

miihendisi laztmdu. -
9 

• 0 • kl• 
Talibler diploma veya ruhsadnamelerinin tasdikli suretlerrnJ g9" 

bir hal terciimesi ve iki referans1 bildirir kagtdlarant ilan basan 
zeteye «Eiektrik» riimuzile bildirmelidirler. . 1 

Miihendise ayda iki yiiz lira iicret verilecek ve asgari 2 sene~~~), 
met edecegine dair mukavele imza ~~ecektir. .( ...--


