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TR AK YADA DONVA ŞAMPiYONU OLAN 

Yaşarın beyanatı 
M AN EV R A "Bayrağımı ilk defa olarak olimpiyat direğine 

. Bu akşam bitiyor çektirmek şerefine erdikten sonra artık 
·1(1 .. klarelinde yapılacak büyük geçit: 

resminde bulunmağa giden Milli 
Müdafaa Vekilimızin sözleri 

d' ~abaeski ! (hususi surette gönder- imkan bulamıyorlar. Yarın Kuleli, Nc
ltığuniz arkadaşımızdan) - Kırmızı catiye, Yenimahalle, Hazinedar civarın 
U"'-'etlcr, YC§illerin §iddctli taarruzları da kat'i bir çarpışma olacaktır. 

~!"§ısında Babaeski - Kırklareli hattı Mllll MUdafaa veklllnln beyanatl 
Uzcrincle çekilmeğe devam ediyorlar. Babaeski 9 (hususi) - Milli Müdafaa 
rl'tıalcle ise kırmızı ve yetil piyade vekili Kazım Özalp bugün saat 16 da 

d~.,."Ctleri arasında müsademe devam c- hususi trenle Alpulluya gelerek otomo· 
'Yor. bille Babaeskiye ve oradan da manevra 

D sahasına hareket etti. 
akat ani bir hareket oldu, büttün d' - · 

Ye ·ı Kazım Özalp gazetecilere ver ıgı 
§ı kuvvetler kırmızıların çemberi için 

d k beyanatta şöyle demiştir: 
tlc aldılar. yeşiller bu çevirme hareke - Gazetelerimizin manevralara gös· 

1,.~den kurtulmak için bütün gayretle- terdiği alakadan çok memnunum. Bu 
bl e Çalı§ıyorlar. Dün akşama kadar manevralar çok mühimdir. Vaziyet iki 

~ Uğratma devam etti ise de henüz güne kadar belli ola~aktır.,, 
til n~ticc alamadılar. Bazı yerlerde ye• Kbım Özalp ayrıca yarın (bugün) 

lcrın ric'at ettikleri görülüyor. Umu tstanbula döneceğini ve Başvekilin ma
~ bir hilcum yaparak vaziyetlerini nevralara gelemiyeceğini de söylemif 
t~artnak istiyen yeşiller karşıdakilC" ~ir. Gece vekil şerefine Belediyede bir 
~kirn vaziyetinden dolayı buna ziyafet verildi. 

!soanya isyanının son vaziyeti 

lıir hüktimet gemisi 
asileri topa tuttu 
Fransada yUz bin kişinin iştirak ettiği 
llUmaylşte halk "lsp8n)111ye teyyaf!e 

g·önderelim ! diye haykırdı 

t.
~18tter 

llf1:1inden ikiye aynllf' boğUfan lapanyollardan hüldlmet taraf tarla 
S "&lldarı bir grup Tolede sokaklarında muharebe vaziyetinde 

b en l{J 
Un ögı u <Fransada) 10 (A.A.) - mek ve "ispanyaya tayyare göndere

lim., nidalarile alkışlamışlardır. 

ölsem de gam yemem !,, 

Dünya şampiyonu Yaşar 

Dün 1stanbu1llular havanın müsait 
olmamasına rağmen çok canh ye zen. 
ğin programlı bir spor günü yaşadılar. 
Bunlardan: · · 

Modada 
deniz yarışları 
Veliefendide 
at yarışları 
Tafsllatı 7 inci 
sayfamızdadır. 

Cim Londos 
maçının 

tafsilatı da 
'7 inci 

sayfamız dadır. 
Spor sayfalarım· zda bunlardan baş 

ka Berlinde bulunan spor muharriri. 
rniz İzzet Muhiddin Apağın mektubu 
diğer birçok meraklı, enteresan yazılar 
bulacaksınız. 

Yaşarın babası bay Ali 

Ankaralı Talat 
29 milletin 

100 bisikletçisi 
arasında 

6 ncı oldu 
Yaşarın nasrl şampiyon olduğuna dalr 
tafsilat 2 inci. bisiklet müsabakalarının 

tafsilatı 2 inci sayfa' .ınızdadır. 

Yaşarın annesine, 
Oğlunun dünya şampiyonu olduğunu 

Biz müjdeledik ! 

l'aşarrn annesi ve kardeşleri bu sabalı IJARER muharririnden müj • 
deyi aldıkları sırada (Yazısı f incide) 1 

Dünkü heyecanh maçın galip ve mağlObu 

Cim Londos ve Kuvaryani 
ile görüştük 

Cim Londos diyor ki : 
"Kola çok çetin bir güreşçi, fakat üzerinde çok çalıştığım tayyare oyununa dayanamadı. Burada başka ma~ 
yapmak niyetinde değilim. 

Kola Kuvaryani diyor ki : da alllh eden sonra Sen Kluda Luzzun 
l'tı.uaz ıscvcrlerin yapauı oldukları 
•uı zarıı bir .. . 

h leh· numayıı esnasında Blum 
Bu nida İspanyol isyanının zuhuru "Dün yenilmeme yağmur sebep oldu. Çünkü ring kayıyordu. Bu sebepten düşmek endişc . .;;ite ağırlığımı vereme 

anındanberi halk nümayişlerinin başlı• dim. Üstelik bu güreş asıl benim kuvvetli olduğum hakiki Amerikan usulü sert tarzda da yapılmadı.,, 
l'tı.iı 'le ınde heyecanlı bir nutuk söyle~ 

sonunda .. 1 d . . "c- §oy e emıctir: 
QuUı.. • :r 

ta, bUtü u ıstemek onu bütün maniala· 
t;ııata n tehlikelere ve bütün muhata· 

~t.ı ~ğınen istemek demektir.,, 

ca parolasr olmuıtur. 

Her nutuktan sonra orkestra "enter 
nasyonal., ve "Marseyyez,, marılarıru 

çalmııtır. 

Nilmayiı yapıldığr esnada bilyük bir 
İspanyol bayrağı çekilmiı bulunuyor 

(Devamı 2 inr-ide) 
~t hat~plrrı~yişte yilz bin kişi bulunmuı ij '" •nte<na•yonal maq• ıöyle 

~ avalar gene bozdu 
asathaneye göre hava bugün 
~İt l de kapah olacak 

l'tı.ııo arnandanb . . . 
()1 

" ol .n h el'I ıyı gitmeğe bactla 
~- a!a d"' :ı 

b·-...ıaına ~ un sabahleyin çok iyi 
ite b ragıne .. ~ l 

.a ozrn n og eden sonra birden 
'ICtl' t.ış Ve 1 bir ya · saat 16 dan sonra şid• 
ı_ ban gtnur başlamıştır. 
-.t'il Pazar 1 ctı ' Pl&jlar 

0 rnası rnünasebetile kır-
t.... cııc:caı hua, ~ezmeğe giden halkın 
·~ bit g:ı YUzden yarıda kalmıc ve 

" 11 &e iriı .... :. :ı S-~tirs Yağmur muh 

telif fasılalarla gece de devam etmiştir. 
Rasathanenin verdiği maıamata gö· 

re hava bugün de kapalı olacaktır. 
Dün azami sıcaklık 27,7 derece, bu 

gün ise 25,5 derecedir. Karayelden es· 
rnekte olan rüzgarın sürati saniyede 
13 metreye kadar çıkmıştır. 

DUnkü yağmurun miktarı vasati ola• 
rak 4 milimetredir .. 

Dünkü güreşi kaybetmiş olan Gilrcü 
pehlivanı Kola Kuvaryani, mağJQbiye
tindcn doğan teessürü müthiş bir irade 
ile birkaç saat içinde yenmişe benziyor. 
Kendisini, Londra otelinin bütün pen. 
cereleri açık duran odasında yepyeni 
kararlar vermiş ve Cim Londosu Paris. 
te tekrar güreşe davet etmeğe hazır 
bir halde buldum. 

Nitekim bize verdiği bir fotoğrafı
nın altında "Haber,. okuyucularına bu 
yoldaki kararını anlatıyor ve Cim Lon
dosu gelecek defa muhakkak yenece
ğine d&ir teminat veriyor. 

Vakit kaybetmeden, hemen dünkü 
güreşi nasıl olup da kaybettiğini sor
dum. 

Kola, elini sallıyarak: 
- Yağmur, dedi, ne tuhaf ~eydir! 

Kim t.:mit derdi ki dün yağmur ya~fa
cak. Bu çocuğun çok talii var. Oünkil 
yağmurda hafifliği, kısalığı ve bu şart 
lar içir.de pek seri hareket edebilmesi, 
kendisine çok yaradı. Cim Londos ben
den kısa idi. Çevik hareket ediyordu. 
Yere vurduğum zaman hemen koJaylık-

(Devamı 4. üncüde) 

Güreşçi [(olanın bu sabah gazetemiz için ı·crcfCği fotoğrafı. Gllreşçi bu 
reaminin üstüne Jngilizccden Türkçeye tercüme ettirınıek surctile bizzat flln. 
ları yazmıştır: "HABER okuyucularrna t.emin ederim ki Cim Lcmdos ile tekrar, 
ve hakiki Amerikan usulile gürc§tirildiğim zarıum onu 111lıluikkak il!!~ 
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Yaşarın şampiyonluğu 
Berlin,, 10 (SUNti ma.hsu,sada Al

manyaya gönderdiğimiz muhabirim;.z. 
den t~cf onla) - Dün akşam Doyçland 
Hal' da Grcko • Romen güreşlerin son 
gecesi büyük bir heyecan içinde yapıl· 
dı. Yaşarımız dUnya birinciliğini kn· 
zanmak için karşısına çıkan Finlandi
yalı '.aeinsi ile karşılaştı. 

Ve bütün gayretine rağmen kendi 
oyuniyle· alta düştu ve biraz sonra da 
tuşla yenildi. Maamafih Yaşarın gali
bi Finlandiyalı da İsveçli hasmına mağ 
10.p QUluğundan hiç birisi Yaşarın pu
vanına irlşemedi ve neticede Yaşar 

şampiyonluğu kazandı. 
:M"üsaba.kalardan sonra Ya.~arla ko

nuştum. &vinçten gözleri yaşla dolu 
bir halde olarak aynen şunları söyle. 
di: 

- ''Hayatımın en mesut zamanını 
yaşıyotum. Türk bayrağını ilk defa bi
rlncitik direğine çektirmek ecrefini 
memleketime kazandırdığım için artık 
ölsem de gam yemem. 

"Şimdiden sonra memleketime böy
le muvaffakiyetler kazandırmak arzu. 
siyle eskisinden daha çok çalışaca

ğım., Bizim bütün güreşçiler arkadaşları 
nm bu çok mühim galibiyetinden dola
yı sevinç içindedirler. 

100 kilometre blsıklet yaru~ı 
DUn 100 kilometre bisiklet musaba· 

kası yapıldı. Bizden de Ankaralı Ta· 
JM, lzmitli Orhan ve İstanbullu Kirkor 
J:iu yarI§a iQtirak ettiler. 

29 milletin yüzden fazla bisiklet .. 
çisinin girdiği bu müsabakada spor
cularnnız fevkalade iyi bir netice al
aılar. 

B~, blsikletçilerlmizin bu kalabalık 
arasında kaynayıp gideceklerini umar. 
ken nbtice bambaşka çık-t1: 

Yarışın sonuna erdiği dakikada he
acfe 20-30 bisiklet bir arada gelmiır 
ti ve Ankaralı Talat ile İzmitli Or· 
han da bunların arasındaydı. 

Netice henUz kat'l değildir. Yarışı 
tespit eden filmlerin developeslnden 
sonradil' ki hakikat anlaşılacaktır. 

Ma.am.afih arlvede bulunan hakem
lerin tespit ettiklerine göre, birinci 
Fransız Şarpantiye, ildncl gene Fran· 
sız Labebi, ilçüncii İsviçreli, 4 tincfi 
Alman, be§inci lngiliz, altıncı da bizim 
Tal9.ttır. 

Orhan da 11 veyahut on iknlcl oı.. 
muştur. 

Kirkorun yolda bisikletinin zinci
ri çıkmış, tamir etmiş ve ondan sonra 
tekrar müsabakaya devam etmiştir. 

Böyle olduğu halde o da, 35 inciden 
aşağı değildir. Bu yarışın rekoru 2 
saat 33 dakikadır. 

Futbol takımı 
F!.ıtbol takımımız eehrimize dönmE'• 

aen evvel Almanyanm Böyten şehrine 
uğrayacaktır. 

Ağustosun 19 uncu gilnil orada bir 
maç' :yapacaktır. 

1~23 senesinde Galatasaray takımı 
bu §ehirde yaptığı bir maçta 4-2 mağ
lflp OOnHşllJ. 

Umumi tasnifte altıncıyız 
Dcrlin, 10 (Hususi) - Dün akşam 

Greko • Romen güreşler tamamen 
bitti v~ mah'.'ım olduğu gibi 61 kiloda 
Yaşanmız birinciliği kazandı. 

l'tfilsabakalardan sonra kazananh 
!l"a merasimle madalyaları dağıtıldı. 

Yaşar da altın madalyasını aldı. 
Ağır sıklette Çoban Mehmet dünya 

dördüncüsü olmuştur. 
Milletler arasında takım tasnifinde 

İsveç birinci, Finlandiya ikinci, Al. 
manya üçüncü, Estonya dördüncü, 
Macaristan beşinci, Türkiye altıncı 
Çekoslovakya yedinci, JJitvanya seki. 
zinci o)muşlardır. 

Ajansın verdiği 
tafsil At 

Ilerlin, 9 (A.A.) - Anadolu ajansı 
husuM muhabirinden: 

Ilu akşam Doyçland Hal'de yapıl. 
mış olan güreşlerde Yaşarın 61 kilo 
tüy sıklet kategorisinde kazanmış ol. 
duğu muvaffakiyetle Türk bayrağının 
ihraz etmiş olduğu bir 1.af ere şahit 
olduk. 

llk çarpışmalardan sonra üç güreş. 
çi finale kalmış idi Ye Yaşar rakipleri. 
ne faik bulunuyordu. Çünkü Yaşar, 
bütün bu çarpışmalarda yalnız bir tek 
puvan kaybetmiş idi. Halbuki lsHçli 
Karlson, Uç ''e l•'inlfındiyalı Reinsi 
dört puv:ın kaybetmişlerdir. 

lUnge..evveIA Yaşar ile Reinsi çıkar 

dı1ar. Çoh mükemmel, kuvvetli, ve ktv. 
rak bir atlet olan Finlandiyalı,bu mü. 
sabakndan ancak Yaşarı tuşla yenmek 
ve ona üç fena puvan l'crdirrnek sure. 
tile muzaffer çıkabileceğine kani bu 
lunuyordu. 

Bu sebepten dolayı daha başlan. 

gıstan itibaren son derece şiddetli hü. 
camlara girişti l·e beş dakika süren 
bir güreşten sonra haklı bir muvaffn. 
kiyet kazandı. 

Bu dakikada Türk pehlivanı tuşla 
yenilmiş olduğundan Reini ile Karlson 
nrnsındn yapılacak maçın bu kategori. 
nin galibi kim olacağını tayin edeceği 
mütaleasında bulunulabilirdi. 

Fakat iş böyle olmadı. Her müsabr. 
kın kazanmış olduğu puvanların mik. 
tan ası1 bu dakikada çok müe ir bir 
flmil olarak ehemmiyetini gösteriyor. 
du. 

Yaşar son maçında üç puvan kayb. 
etmiş olduğundan kendisine galebe 
salmış olan Finlandiyalı ile müsavi 
oluyor, Karlson da üç puvanla başta 
geliyordu. 

FinUndiyah ile Jsveçlinin yapacak. 
lan bu maçın Yaşarın muvaffakiyetinf 
temin etmesi ne kadar garip görülürse 
görülsün Finlandiyalının İsviçreliye 
puvan hesabile galip gelmesine bağt. 
idi. Nasıl ki öyle oldu. 

Reini ile Karlson şiddetli bir çarpış. 
madan sonra birbirlerini tuşla yeneme 
diler ve üç hakemin ikisi sayı hesabile 
}'inH'ındiyalryı galip addettiler ve bu 
suretle aynı zamanda Yaşarın galibi. 
yetini temin eylediler. 

Şurası kayde şayandır ki Yaşar son 
maçta her ne kadar tuşla mağHip ol. 
muş ise de evvelki günlerde tuşla iki 
Ye sayı he.sabile bir galibiyet kazan. 
mış idi. Halbuki bu esnada Finlandi. 
yalr ile İsviçreli başka pehlivanlar ta. 
rafından ınağlUbiyete uğratılmışlardı. 

Neticenin fümından sonra Yaşar 
maçta hn7.ır bulunan ve miktarları çok 
olan Türkler tarafından el üstünde 
götürillmiiştür. 

Yann olimpiyat stadında Türk 
hayratı büyük direğe asılacak ve bu 
esnada ilk defa olarak Türk milli 
marşı ~lınacaktır. 

Bu da gerek giireşte \'e gerek sair 
sporlarda maziden çok daha iyi bir 
istikbal vadeden bir b~langıç ola. 
caktır. 

Yafar niçin Flnlandlyahya 
tufla ma§ Op oldu? 

Belki bazı kimseler Yaşarın Finlan
diyalı ile yaptığı maçı tuşla kaybettiği 
halde dünya ııampiyonu olması yüzün· 
den kıymetli güreşçimiz aleyhinde bazı 
mülahazalarda bulunurlar diye bu satır 
lan yazıyorum. 

Vakia Yaşar son rakibine tuşla ye
nilmiştir. Fakat bu yenilişi hiç de raki· 
binin kendisinden üstün bir güreşçi ol
duğuna delfilet etmez. Çünkü Yaşarın 
bundan evvel tuşla yenmiş olduğu 
güreşçiler Finlandiyalı önünde daha 
iyi neticeler almışlar bu yüzden Fin· 
landiyalıya puvan kaybettirmişlerdi. 

Yaşar fena puvan almamak için 
rakiplerini tuşla yenerek kazandığı için 
kuvvet ve kudretini Finlandiyalıya nis 
betle mukayese edilemiyecek derecede 
fazla harcamıştı. En sonra ayni günde 
çok kıymetli bir güreşçi olan J.etonya
lı ile güreşmiş ve bunu da mağlOp et" 
mek için büyük bir enerji sarfetmişti. 

Sonra işin içinde bir de teknik mese 
le vardı. Eğer Y.aşar Finlandiyalıyı sa• 
yı hesabile veya tuşla yenseydi bu tak· 
dirde ayrıca İsveçli ile de bir mlisaba
ka yapması lazımgelecekti. Halbuki Ya 
şar Finlandiyalı ile yaptığı güreşten 

çok yorgun çıkacağından hiç yorgun 
olmayan İsveçli ile dünya şampiyonlu· 
ğu için yapacağı müsabakanın akibeti 
şüpheli olacaktı. 

Binaenaleyh kullanılabilecek en so 
ğuk kanlı ve makul tabiye Finlandiyalı 
ile İsveçliyi çarpıştırmaktı. Bunun için 
de Yaşarın müsabakayr tuşla kaybetme
si lazımdı. 

Yaşar maçı tuşla kaybedince bir de· 
fa yorgun olmıyacak ve yapması ihti· 
mali olduğu diğer maçta sarfedecek 
enerjiye tamamile malik bulunacaktı. 

Finlfindiyah ile İsveçlinin yapacakta 
n müsabakalar iki netice verebilird; 
Ya Finlandiyalının yahud da İsveçli· 

nin galebf'si. Eiicr Finl5ndivah galip 
gelirse hu tnkdirde ikisi ele tacıfiveyt 

uğrayarak Ya'}ar kcnrlili;;i-ıderı dünya 
Şlmpiyonu olacaktı. Nitekim de böyle 
oldu. 

HABER - J\lişam Postast 10 AGUSTOS - 1936 

Vunanistanda Doğı'u mu, 
değil mi? 700 yeni siyasi 

mevkuf var Bize üstü kapalı 
bir stad lazım Gazetelerin "dllilnt6rlilk,,, "VenlzeHst,, 

ve "Antlvenizelist,, tabirlerini kullan
maları yasak edildi 

Zaman zaman yapılan gilre§ milstJ· 
bakalarının bizde biıyıik bir alôka ile 
karş-ılandığını evvelki gün yazmış, ter· 
tip heı;etinden stadda, herkesin oyuw 
Zarı sıkıntısız bir §C7dlde takip cde1>i7• 
mesi için tertibat aluınıası tcmcmıi· 
Binde b1Llunmuştıım. 

Yunan Başvekili Metaksas gazeteci· birlerini kullanmıyacaklardır. 
leri kabul ederek yeni rejim hakkında Bugünkü idare hakkında da "dikta• 
sorulan bir suale şu cevabı vermiştir: törliik,. ismi yazılmıyacaktır. 

"-Yeni rejime ne isim isterseniz Hükumet aleyhine tenkitler, her tür 
Maçın bundan Ö11ce gördüklerimiz· 

den çok daha iyi idare edildiğini gör· 
ditk ve sevindik, fakat birdenbire bo. 
fanan yağmur damlaları en "büyük e'k· 
siğimizi birer 18l<ik şamar halinde yil· 
:ümiize vurmakta da gecikmedi. 

veriniz. Ben isim ve şekle değil, esas lü siyasi münakaplar memnudur. 
mahiyete ehemmiyet veririm. Prensibi- Bugünkü rejim aleyhinde romanlar, 
miz ve memleketin bugünkü rejimi kra• hikfiyeler, fıkralar ve karikatürler neş· 
liyetçi meşrutiyettir . ., ri de mamnudur. 

700 mevkut var BugUnkU rejimin sebeb1 
Yunanistanda komünist teşkilatına 

dahil olan nüfuzlu azadan, idare heyeti 
ve saylavlardan ceman 700 kişi tevkif 
edilmiş bulunuyor. 

Yasaklar 
Gazeteler bazı noktaları muayyen 

şekillerde yazmamak hususunda emir 
almışlardır. 

Mesela venizelist, antivenizelist ta· 

Yok eğer İsveçli kazaysaydı bu tak
dirde İsveçli ile Yaşar bir maç daha 
yapacaklardı. Bu maçta hırpalanmamış 
ve dinlenmiş olan Yapr da Finlandiya 
lı ile yaptığı maç neticesinde fevkala
de yorgun ve bitkin olan İsveçliye 
kolayhkla galip gelebilecek ve tekrar 
dünya şampiyonu olacaktı. 

İşte Yaşan dünya şampiyonluğuna 

götüren tabiye budur. Ve Yaşar bize 
büyük bir şeref kazandıran galibilyeti
ni bu akrllıca tabiyesi yüzünden kazan 
mıştır. 

Yaşarın 
annesile 
mülakat 

Güreşçi 

Yaşarın kendi sikletinde dünya bi• 
rincisi olması ilzerine annesi ve babası 
ile görüşerek ihtisaslarını tesbit edecek 
tik. Sora sora güçbeli evinin Akbıyık 
civarında olduğunu öğrendim. Foto 
muhabirimiz Ali ile beraber Sanayi 
mektebinin yanında birkaç yere sorduk. 
Nihayet bir kunduracı yerinden frrlr
yarak: 

- Güreşçi Yaşarın evini mi soruyor· 
sunuz. Göstereyim dedi. Eliyle üçyüz 
metre kadar ilerde tren yolunun kena• 
rında bir evi gösterdi. Peşimize on beş 
yirmi çocuktan mürekkep bir kafile ta· 
kılmıştı. Tren hattı üzerinden geçtik. 
Ağaçlar arasında kaybolan bir eve 
yaklaştık. Bizimle beraber giden bir 
çocuk hattın üzerinden seslendi: 

- Seher Teyzeee.. !çerden bir ka• 
dm sesi yükseldi: 

- Ne var .. Oğlum.. 
Başı siyah örtüyle örtülü, kırmızı 

entarili bir bayan göründü. 
- Yaşarın annesi siz misiniz? 
Bana ve etrafımdaki çocuklara ba" 

kan kadın birden sallanır gibi oldu ve 
kısık bir sesle şu cevabı verdi: 

- Evet, Yaşarın annesi benim. 
Evden bir genç kızla küçük bir ço

cuk daha çıktı. Kadın bir türlü konu· 
şamıyor, eliyle bizi içeri çağırıyordu. 
Birkaç adımlık yokuştan inip içeri gir 
dik. Evde tahta siliniyormuş .. Yaşarın 
annesi müthiş heyecanlı idi. 

- Ne var, oğluma bir şey mi oldu di 
ye soruyordu. 

- Yukarı çıkmıyalım. Şurada otu• 
ralım. Heyecanınız geçsin konuşuruz .. 
Zavallı kadın kendisini çok güç tutu· 
yor. Eliyle duvara dayanmış, bize mü· 
temadiyen yukarı çıkmamızı söylüyor· 
du. 

Tertemiz tahtalar üzerinden bir oda· 
ya girdik. Küçük ve temiz odanın her 
tarafı yüzlerce resimle dolu idi. 

Oturduktan sonra bile bayan Sehe
rin heyecanı geçmemişti. BiUik s gittik 
çe ziyadeleşiyordu. Bizden utanmasa 
boylu boyunca oğlunun karyolasına 

uzanacaktı. Kızı bir bardak su yetiş
tirdi. Annesine içirdi. Heyecanım gös· 
termemek için yüzünü başının örtüsü 
ile kapayan kadıncağız su içtikten son 
ra açıldı. Yüzümüzde hiç de fena bir 
haber getirmis kimselere ~hsı~r bir 
mana okuyamadı ki gülüyordu. Artık 

vakti gelmf§ti: 
- Miljdelerim : Oğlunuz Ya§ar dün 

ya şampiyonu oldu? 

Yunanistanda bugünkü sıkı rejimin 
ihdasına liberal fırkası reisi Sofulisin 
sebep olduğu ileri sürülüyor. iddiaya 
göre bu eski politikacı birkaç yUz mat
rut zabitin batın için partiyi karanlık 
bir çıkmaza soktuğu gibi, koınünistler" 
le de birleşip kralın itimadım kaybetmiş 
ve Teodokisle anlaşmağa teşebbüs ede
rek Metaksası tahrik etrniııtir. 

Bize, kapalı bir stad Uizımdır. 
Biz spor sahasında b01;umuzu, an· 

cak dede yadigdn güre§te gösterebile ... 
ccğiz. 

Bari,mııhtclif -ves:lclerle yilzihnflZ11 
gllldürecc'k bayrağımızın şeref direk· 
Zerinde dalgalanmasına fırsat hazırl•· 
yacaklann göniil rahatlığiyle çalı§auil· 
melerini temin edelim. 

Dünkü maçta, iliklerine kadar 1Sl~ 
nan yüzlerce seyirci ara,<tmda zatiirree 
nüı, aramızdmı kimbilir kaç kişilfİ 
alıp götiirmek hevesine kapılmı§ oıo· 
bilcceğilli unntmıyalım. 

Yazık değil mi bu halka, yazık de
ğil mi bu güreşçilere'! 

Bayan Seher, kızı bayan Sabahat 
ve Yaşarın kardeşi küçük Saim büyük 
bir sevinç çığlığı kopardılar. Saim oda
da fır fır dönüyor, ellerile ağabeyisinin 
duvardaki resimlerine bakarak alkış· 
lıyordu. Bu sevinci dakikalarca sürdü. 
Ana, kız, oğul bir yandan bana teşekkür 
ediyorlar, bir yandan Yaşara dua edi- ___________ H_a_l_k_ın_D~ 
yorlarJı. B:ı.yan Sabahat duvardan ağa• lspa a ·s 1 beyisinin bir resmini indirdi. Resmi sı- n y 1 ya n 
ra ile öpüyorlardı. ( BQ§ taralı 1 incide) 

Yaşarın küçük odasında bu sahne ve mavi beyaz ve kırmızılılar giyinrtıİf 
geçerken dışarda da şiddetli bir yağ• olan çocuklar da canlı bir bayrak ter 
mur yağıyordu. Kapınm önüne topla· kil ediyorlardı.,. 
nan mahallenin çocukları çoktan da• Bir hUkOmet gemisinin 
ğılmı§lardı. Heyecanı yatışan Bayan bombardımanı 
Seher sözü açtı: Tanca, 10 (A.A.) İspanyanın hUkll" 

- Allah sizden razı olsun bana bu metin lehinde bulunan (1 Jaime) zırlı" 
müjdeyi verdiğinizden.. Yaşarım çok hsr, Algesirası müessir bir surette bott' 
iyi, çok temiz bir çocuktur. Şimdiye bardıman etmiştir. 6 kişi ölmüş ve zO 
kadar kimsenin kalbini kırmış değildir. kiti yaralanmıştır. 
Herkesle iyi geçinir. Derdi günü işte HUkOmetın bir kararı 
bu güreıı... Madrit 10 (A.A. ) - İspanya hü~ 

- Ya~r kaç yaşı_...n~d=a·-~-- meti bevı.elmilel ihtilatlara m;ın: ... 1-1 1' 

- 23 yaşında için Tanca limanında bulunan bütiitıı 
- Nerelisiniz? İspanyol harp gemilerini İspanya>" 
- Biz Refahiyeliyiz. Fakat 25 sene• çağırmağa karar vermiştir. 

dir istanbulda oturuyoruz. Yagar bu iti Tancadaki beynelmilel komisyo"' 
barla İstanbulludur. Zevcim arabacı· bundan böyle iapanyol harp gemileri' 
dır, üç arabası vardır. Bunları çalrıtmr nin Tanca limamnda d..:mirlemeleriıı' 
bu suretle geçiniriz. yasak t'tmiştir. I 

- Yaşardan başka çocuklarımz? Halihazırda bu limanda ancak iki i 
- 13 yaşında Kemal, 19 yaşında Sa· panyol harp gemisi bulunmaktadır. ' 

im. Bundan başka bir de kızım var. Bir fehrln euyu kes'ldl 
- Oğlunuzda güreş merakı nasıl Bayonne, 10 <A.A.) - "Havas aj•~ 

başladı? sından,, - İspanyol asileri San Seb' 
- Yaııar ilkmektebi bitirdikten son· tiyenin su ihtiyacını temin eden sı.ı de' 

ra babasına yardım ediyordu. Bu sıra· polannm kain bulunduğu "üç taç dai1" 
larda kendisine spor klüplerine girme· nr zaptetmişlerdir. 
sini tavsiye ettik. Başka yerlerde avare A•I erin bir muvaffaklyetl ıl 
dolaşmamasını temin etmek istiyorduk. Burgoı 10 (A.A.) - Asilerin uıfl t 
Bunda muvaffak olduk. Yaıarıma bü- mi karafgahı hükQmet kuvvetlerin~. le~ 
yük bir heves geldi. Hergün klübe gidi şı San Julien dağları yakınında rniib • 
yordu. Uk güreşten geldiği zaman ku· bir hat kazanılmış olduğunu bildir111e 
!akları öyle bir şişti ki .• Ası çekti. Fa· tedir. f 
kat ondan sonra kendisini güreşten a· Katalonya hükOmet kuvvetleri •

6
1,, 

lamadık. lenildijine göre 100 telef, 300 yar• 
- Kaç senedir güreşiyor. ? 500 esir vermiştir. 

- Sekiz sene vaı-. Fakat son ıene- =====================:::::::~ 
terde çok parladı oğlum.. nı nasd bekledığımızı bır bıısenız·· t ı.ı' 

- Mektepten çıktıktan sonra nere· kat bu müjdenızle dünyada bahti>''r 
!erde çalıştı? ğın en birincisini tattık. te' 

- Bir müddet Baytar mektebinde Biz daima HABEl< okuruz c;~ı:e bıl 
çalıştı, sonra askere gitti. Geçen sene niz bugün henüz çıkmadığı ıçııı ~ 
askerliğini bitirdi ve İş bankasının Siı- müjdeden daha evvel haberdar 01' 
kecideki anbarında vazife aldı. Halen mıştık. ·? 

orada çalışıyor. - Yaşarın babası güreş bilir ~1 st 
- Berlinden mektup aldınız mı? - Bilir. O da eskiden güreşirdi· ~tı' 
- Bir kere mektup aldık. Şöyle yazı neler vaı ki bıraktı. Yaşardan bllaı' 

yordu. "Sevgili babacığım. Beni sorar· Saim de güreşe merak sardı. O da 
sanız t.ıhhatim iyidir. Yakında güreşle- beyisine yetişmeye çalışıyor... ıc' 

re başlıyacağım. inşallah kazanacağım. Yağmur kesilmiş, çocuklar gerıe l 
Ayın 23 ünde oraya döneceğiz . ., ı pının önünü sarmıştı. Heyecarıd•11 . 11• 

- Yaşarın hususi ta biatleri nedir! lerinde oturamıyan Yaşarın an11eflr1''' 
- Güreşi, bo§ vakit buldu mu klübti kndeşi Sabahat odaya girip çık1Y0 re' 

ne gider, güreşir gelir. Güreşlerini ya· Yaııara ait albümü getirip Yaşat1:ı~ı1' 
zan gazeteleri toplar, belki bir sandık- simlerini gösteriyorlar, ne yapaca 
tan fazla gazetemiz var. Hepsinde de nı bir türlü kestiremiyorlardı. ti 
Yaşara ait' yazılar dolu .. Bir de resim Bir yandan heyecan, bir yanda~,ıJ 
biriktirme merakı vardır. den sıkrlan ve bu mahcubiyet dOtıııl( 

- Giderken nasıl ayrıldı? le oğlunun zaferini göz yaşile ıcı.ı .Alf~ . ar 'J."' .,• 
- Evlfidım babasının, benim elleri• maya fırsat bulamıyan bu bahtı)' t>ı<'''. 

mi Uç~r, dörder defa öptü. Yarı yoldan kadınmı. kızı ve oğlu ile yalnız efıefl1 

döndü tekrar öptü. Daha evvel abdest tım. Evden ayrılırken arkamdan 
11 

, 

aldı, dua etti, namaz kı:ldı. yordu: be1'ıe 
"Allahım benim yüzüm il kara çıkartı - "Yaşarım genncc ııız:t ~.eı•~e)'ecl' 

ma !., diye, diye evden uzaklaştı. gitti. rim. Bir kahve ikram edeıncclıf1'1 
Gal.'etelerde iyi dereceler aldığını{ nımdan .. Kusurum•ı 11ffedin 1 örlı~ 

okuyorduk. Hele "HEBER,,in çıkması Yekta RagıP 
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Kırk·gan 
kırk gece 
•Olenceıerı 

Mayıs zarfında 

Ticaret 
ve halk • 

llekte,te bir hocamız vardı. Kati. muvazenesı 
,,.. ıtıbnemtze mt1saade etmeı. me HalA çukurunda 1 h 
~clctt deldi dene çab§Dlamızlia ısrar bulunup çıkarJldı ! e imizde 

•dl Bn utat bir kık pık? .. Haydi Halbuki geçen sene e..._ Cumartesi gilnU akpmı Sirkeci 
~~d· ayakta dur, yahut iki de tuhaf bir hır11%lık vakası obnuıtur. aynı ay içinde 

p.a..-.. Yalvaçlı Ramazan isminde bir phıs I hl dl ı...~ _,ne olurdu bilmem! Hocamız a ey mlze 1 
-.a aai tarafından mı kalkardı? Slrekcideki Bolu otelinin 20 numaralı Statlstik umum müdUrlilğil bu ae. 
lılnw. ___ bec odunu kiraJamııtır. 
-..e iden avans para mı kopa. nenin beşinci ayı olan mayıs ayı sonu-

rtrdı? Dalma aksi olan kansmm iltifa. Ramazan cumartesi akpmı bir it r na kadar olan dıt ticaret ıstatlstiklerlni 
~~ ufardı7 MUdUr on-u öğle ye. çin oda1mdan dıpn çıkmııtır. Tam bu nearetm.i§tlr. Bunlara göre mayıs ayı 
-...ue mi alıkoyardı? BulAsa her ne esnada otele yolcu sıfatile gelen me§bur zarfmda ithalltımız 8.337.166 ve ihra
lebepteue mfinasebetsiz, soğuk -bir aahılcalılardan Milnirle Sait Ramuanm catmm da 7.395.690 liradır. Buna da 
~ anlatmağa hazırlanır; ve evvel. yokluğundan istifade ederek derhal o- sebep mayısın fhracatm en durgun, fa
..._ ele bize izin verirdi: dasına girmitler ve yaatıfmm altında kat buna mukabil ithallt için en ha. 

1 
b- Simdi bir ~1 an1atacafmı ! GU. bulunan 9 altm lirasını alarak karpdaki reketli bir ay olmasıdır. Nitekim ıe-

e lllraıatzl odalarına çekilmiflerdir. çen mayısta lthalltmıız 10'.290.901 ll-
V ralık, ihracatımız ise ancak 5.726.323 

illete, biz, onun anlattıfmı bfle dinle. Ramazan bir mtlddet aonra odasına liralıktı. 
e ilzam duymadan taze cfferleri dönilp altmlarmın -rinde yeller estı .. llllzt ' · ' - Aaıl pyam dikkat olan cihet ge-

l't8l kirik gibi tf'tfre boşalta, hançe. fini görilnce hemen otel katibine kor çen senenin ilk bet ayında ilıracatmıı-
lzln btitün kuvvetile batlardık: muı ve vaziyeti anlatmıttır. Kıtip bu• zm 29.276.271 lira ve ithalitnnızm da 

- Kah kah kah kah t nun üzerine bir de kendisi odada arar 36.353.109 lira ol.muma, yani bu beş 

GüOmek 
Burhan Fel.ek, olimpiyaflara ~k 
~ BerUnde toplanmı§ olan yetmi§ iki 
~ millette g6nlüğü karakteriatik 
bir hali anlatıyor. Diyor ki: 

Yetml§ ikl buçuk milletin stada gi
dip geli§inde görüyorum. Bir tanesi 
de ağzını açıp gUlmUyor. Hele Alman
larda teravi namazı kılar gibi abus bir 
beraberlik. 

Adını kimine karpuz yedirip, kimi
ne d6 kavun ikram eden Felekten alan 
bu muharrir bundan sonra föy'le bir 
tevazu yapıyor: 

Ben de ciddiyeti severim amma, bu 
kadan da insana melankoli veriyor. 
Halbuki bizim birkaç çocuk bir araya 
gelince bir şakraklıktır gidiyor. 

Dünkü yamında büyiiklerden, bU· 
yilk olmaktan korktuğunu söyliyen f e
'leğin bu fıkrasının son ciimlclerini cı. 

kuyunca anlıyonı.ı ki kendisine bir ma
kam hazırlamakla mcşguldllr. Baktnız 
ne diyor: 

Köpeklere kadar mektep açan Av
rupalılara gtilmBJ i öğretmEk için bir 
mektep açsak hayli talebe yazılır . 

Dünkü maç 
M eki Said in Cümh.uriyette, dünW 

Cim Londoa güre§inde görülen komU: 
halleri, "Bu da yalnız mıhına,, ana ba§
lığı altında yazdığını gördük. 

Meki 8aidin, bu yamının bayUk bir 
kıMnını alıyoruz: 

Yağmur, zaman zaman öyle şiddet
lendi Ye dineceğinden o kadar Umit ke. 
sildi ki, ikide bir saçak altlanna g~ 
etmeı..-ten bıkan kafileler bir acaip şem
siye icadına muvaffak oldular. Böyle· 
Jikle bütün saha, sandalyRlarmı alt. 
!arından çekip başlarına geçirenlerin 
seyrangahı haline geldi. Misilleri bir 
daha, ancak gene Taksim Ptadyomun
da görülebilecek olan icatlar, bundan 
ibar.:ı~ kalmadı. lstanbul seyyah eeh· 
rinin kırk gUn kırk gece eğlentilerin
den birini masa altlarına Ç(Smelerek 
takip edenler de vardı. Bizzat ringin 
altına köstebekler gibi sığınarak, gtı. 
reşleri tahta aralıklarından, qağıdan 
yukarıya doğru seyredenlerde oldu ve 
Taksim stadyomuna hu bir bulut olan 
bu yeni güreş seyretme usulü o kadar 
rağbet buldu ki, ringin altı meraklılan 
alamıyacak hale geldi. 

..._ Kı,ametıert koparırdık. Mecburen -- ,_ b ef bul ti -•urtuk u&aua yapımı ve para.r u 1 er un ay caret mtivazenemlzin yedi 1rl\sUr Acaba kendi8inı bu mektebe müdıir 
-.. br geçen bflttin anlardan fntf. mayınca mesele polise bildirilmiıtir. milyon lira ile aleyhimizde bulunması- mü yaptırmak arzmundadır." 

Bu tuhaflıkların ar,,_mna §UDU kay· 
detmek de icap eder: Hariçten rlngln 
civarına gelen bazı zlya~tçllerfn 1&&t. 
ten 1.-llhsederek maçı ke5ttrdiklerl ve 
bövJeJikle pehlivanlardan birini mU,. 
ld!~ vaziyetten kurtardıkhn bile oldu; 
fa:!at bu hayır sahiplerir•n hUvlyetle. 
ri ,·ıığmur arasında anlaşılamadı git
ti! 

• dık. Yumruklanmızı kurkla. na mukabil bu '""'nenin ilk ı.a.. aymda 111aıza L--- Polia yaptığı tahkikat neticesinde ild ""' .,..ıı 
·- uaaardık, kırılırdık, katılırdık. ihracatmıız 36.014.798 llra, buna muka- v aşarın 
~ f~nde btittin ~omiklfklerln, bil. sabıkalıyı yakalamıı, fakat bu aralık bil ithalAtmuz · 35 723 923 r ff ki ti 
......_~menhalannm, bütün ya-mak hırsızlardan Münir bir kolayım bularak ıse • · ıradır ki m UVB 8 ye 
-Y&J r- bu sene ticaret mtivazenemiz ilk beş 
•• L erinin musluklarml birden açar• apdetthaneye ka~mJI Ve Cebindeki al• m uvaffa k 1 yeti e ı::ıı 
~ ayda lehimlı:e dönmüş olmaktadır. Hal-
41& Ve aankf yaz gilnUnUn scakhfm. tmlan halinm çukuruna atmağa mu- buld bu bet aylık devre ihracat için en rl n en 
L... lllermer şadırvanlann serinliğine vaffak olmuıtur. Poliller bu 'f'Uiyeti de "lil lardır 
-.ıtlau o ay • Asıl ihracat mevsimi bu·· yQ AÜ d Ü r 
tafJar.1.'81 nltılar gibi kahkahalarınm keıfedince lAğmı açılarak altınlar mey'" bundan sonra başlamaktadır. » Fakat. .. Asıl bu tatsızlıklara, gUreı 

"' dana çıkanhmt ve iki lırraız tevkif edil --------------
.._ IJ.oea: "Oldu,, der, "Elverir,, der, mittir • 

Abidin Davm-,, Mersinli .Ahmetten Ierm sonunda ve şöylece tuz biber e. 
aonra fere/ direklerfnde Türk bayrağı- kildı: 

._,:=~kerametine kendi de ---0-1-v-a-
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ı.;.. hnnar.sanız bir daha bir feY an. otobUs kazası 
1 • diye bizi tehclf t ederdi. Dün Dıvanyolunda olan bir otobüs 

• • • bzur neticesinde bir kaç kiti yaralan-
~.._. mepkkat, buaea mihnet, mqtır. 
._ darbe Ye )'lkık buldufmnm bir Edime - tdlnbul arumda ifllyen 
'tt tlalekeu 7&PIBak için bunea emek SS77 numanh otobOa ~irneye gitmek 
~-.arp tehlikesi Te mmlbet tehdidi.. üz!re Sirkeciden hareket etmit ve tam 

llllı~:!df•, l•Y•1ı: "'" .. lmelf ,,.. Dmaylouna çıkınca önüne gelen bir 
--19• limltçlye çarpmam•Jr için birdenbire 

~cll itte, kırt gtln kırk gece sfl. fren yapm11tır. 
lla bir eflenee fuatı nJaar etti. Bu emada arkadan gelen bir tram• 
1'r ıı:-ı, •cemillkler olaealr, Pl'Olram. ny birdenbire duran otobUse ~iDii 
~ tatbik edllml7ecek, bazı sofuk. mU..c!emede otobU. yolcularından Ali «-. •' lllhar edecek ... Fakat, bu )'ilz. kolundan ve bazı yolcular da yUzlerin
tt.ı41 la kmlmasın. Meşakkatb de\ı yaralanmııtır. Tahkikat devam et"' ...., :rı- hıncım çıkanrcasına güle. mektedir. 
~,:::olalım. Resmen tayin edil. -
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m bizi ef lendinin diye bek. 
~ lll, kırk yıldır kapalı kalan pas 
~..:: Pmannm msuluklann~ r.or 
~ benıW.tzden oluk oluk 1L 

s~ ftfkman .• Btlenee, r..s 
~ .;;.-- delO, ha)km lçla .. 

..... , fltkııanı 

.... flletde? ·diye aomartma:rm 1 

~ "81::--De~ abmleş. 
~ teı-- iade 'ftlev zoraki olnn 
--.. -.... belirtecek olaraJr. ha. 
,... ': faydaaını llreeellz. KeJffli 
itti ,._-:ırat olur, bittin çetlıallk.. 

~ (V ..... ) 

b~ berin lstlyen 
' !>ta P kabadayı 
~ 1~70fhı lılrahaneJerfnden 
_, lt lılr laimU bir adam str. 
~IPI&~~ çekilerek l'•tirttltl 
~ tatııa-;:"•llllf, hlr aralık sar. 

.... .._·-· 
~· Gar.o. beJI.: salatası getir,, de. 
, "-r .. Tl811D 7fa aalatur balan. 

ta...8-tt. ee: 

Boğazda 
mehtap 

Şaft' 8ıtkt Akozais ao11 tnMfaı> ge
.WW eanannda yaa4lğl bu tiri gae. 
t...ueg~: 

Ybıe meltemlere buretıe kucak açtı deDls 
Ybıe hUl,yalı 9Ular cmtto bu a.hWere dls 
Taktı bir D8f eU Üf&lll "BcıiUmn 8U1Da tel 
Bir maal ftl'll1ek lçtn deldi )'&pnJdara el 

Dlaledlm; Göbll clftl'lllda pruban ...... 
Geceler 8D7ledl .,OmbafJerba er.ııeı+e• 
DIDJedfm, bade llUIUID net'eU lıanendelert 
8aa tarUıe udmJf diri •sendelerl 
OecmJf Alemlerin ah1le çGmelmlf allar 
GOJı&Gren eski kadmlar pbl *- ,.ıı1ar 
~ lfmdl KtlçllbuJta aQdmJf UU1 

T~ burda "Nedl•,,ID ebedi batlna 
Barda lrmt1ftll bdm bareU ,. ..... )1 ..... 

Barda ~ fllr tıacını rahmetU Nedim 
ı... akpmlarm t.ııakJer aıutmll J(btıntı 
801'eaalf 'blUbll1 açan g1lllere en 8CIG .asantı 

Bu .... apnm &ıtlllde lc;bd oekU "'Jlolu,, 
Klrdaa aslara pir dedi bir menılıe ,.. 
"Bo.rorun,, flıtn1 mrdum. dediler beUd ~ 
fa ~ ,.maotuda yefll laCIJ "lllar" 
~ lbime ınehtalıl ctıse1 "KJudma,.DID 
Beni me.te11edl rllJUI bu fettan pcenba 

8rtla AKOZAN 

KCÇCK 
HABERLER 

içeride: 
• Ka.stamoııudaki memleket haat&nutnın 

!eııa bir mevkide olmul )11zilııden. fehriD 
Olukbql mnJdlnde yeni bir llutane yapıl 

muma karar verllmfftlr 

• lnhlaarlar ld&reıd önttmflzdeJd ııene lçhı 
de imal edilecek p.raplar lçln fimdlden ıı.. 
zırhklara ba§lamı§ ve bu münaaebeUe lzm1r 
mmt•kesmdaJd lıılilket t1sllm1erin1D 1111kt... 
nnı t.eablt •tmfftlr. 

• Şark demlryollan idare mec1W, lflet
mulıı1n hllk1bnete devri lçlnl )'&pt1acak mO
.u.kerelere memur etUtı murahhaalarmı ter 
bit •tml§tlr. 

• Yoğurt eabcılarlle yofurt tm&llthane
neleri hakkında bundan Ud 89De evvel yapıl 
Dlif olan tallmatname htlldlmlertne hlç 
riayet edllmedtll görWdoC1Jndml alAkadarl.
ra ınkı emirler verllmlftlr. 

• Yeniden hazırlanan Belediye mOnakua 

taıtmatn&mea h&kkmda kaymakamJarm d& 
mtıUe&larmm eorulmuma karar vertlmlfUr. 

Dıearıda: • 
• tık beynelmUel Yahudi lrongrut dt1n &k 

pm BoYfet Ru.,a ye Almanya cem&&tlerl 
h&rlo Olmak ben bOtttba ~ gelen 
2GO mtım..wn lfUrald1e Cmnrede aktedl1oo 
lldftlr. 

-----~~----------~------
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OSÇllN lllUOI BtJOCN NS OLD'IJ' 
1920 .... Mlnde met'um left' muahede.& 

1lagan aktedtlmlftL 
1l'ramada karıpklıklar bllyOma,tUr. 

1n dalgtilandıran, ve bayrağımızı istik. Cim Londos, evvelden haber verdi· 
1dl mar,ıyıe yüa bin ki§inin ba§lan a- ğl •·tayyare oyunu,, nu, rakibi GUrcl\
çsk aeZdmltımaMna /ırsat hcızırlayaıa Ya- d"n adeta muzaheret göırrek, kemali 

ınuvaff .ıkiyetle taı:bik ettı. Bu "tayys. 
§0"11 mu1JC1/a/1dyettrv.let& duyduğumuz re oyunu,, seyirci Rum vatandaşlan
guru"' fiJYZe anlatıyor: mızdan ba.zılarmı pek ziyade hevtt~ca 

M'emleketlmiz de dahil olmak ilzere, getirmig olacak ki, birdenbire tribUzı. 
hiç bir yerde, hiç bir zaman, yüz bin lerden sahaya, oradan da ringin üzeri
kişi birden Ttlrk bayrağını ve Türk ne fırlıyarak, Yunanlı pehlivanın, elf
marşını selamlamış değildir. Bu kadar ni, yüzünü, göğsUnü velhasıl neresi rae. 
muazzam bir tören ilk defa oluyor; larsa, orasını öpmeğe başladılar. 7.a
hem dt- bir ecnebi memleketinde ve o- bıta t>u kargqalığı dağıtmaya mecbur 
limpiyat meydanında. kaldı. Aralarmda zabıtaya kareı ge-

Hakikaten iftihara değen bu gUzel lecek kadar kendilerinden geçml§ olan· 
zaferi, bize Yaşann çelik fıazulan te. lar karakola sevkedildiler. Bu sırada 
min etmiştir; daha doğrusu Yaşarın tribünlerde, bu taşkınlığı gösterenlerin 
kollarmda tecellt eden Ttlrkiln ve Türk- bazı münakaşalara sebebiyet verdikle. 
lUğUn ililıi kuvveti... Birkaç gtın ev- ri de oldu. O kadar ki, bizzat Cim Lon
vel, Mersinli Ahmedin muvaff akiyeti dos dahi, spor terbiyesi bakımından, 
milnasebetiyle gene bu sütunda "Ber· kendi için de olsa, bu derece taşkınlığı 
lin stadyomunda ilk defa yükselen Türk yersiz bulduğunu ifade ederek rlngten 

ayrıldı. ' 
bayrağı bize kutlu bir başlangıç mUj. v~ dUnktl maçın yorgun, bitkin ve 
deliyor,, demi§ ve İstiklal mBJ'3lll1Il mağmum seyircileri ..• Sanki, asıl IIl'tl 
şu güzel mısralarını zikretmiştim: 

yere f'elenler kendileri imig gibi, mağ-
Doğacaktır; atına oodettiği günler hl!k- lQp GürcU pehlivanın neşe içinde ve 

ktn, herkesten evvel rahat rahat stadyom
Kimbilir, belki yann, belki yanndan dan savuşuvermesine gıpta ile baktı

lar! da yakın! 
Jleki Sait, yalnız bir noktayı kay· 

Hem bir ümit, hem bir temenni o- detmeyi unutmU§ .. Belki de. bu hadin 
lan bu emel ve o mtijde pek çabuk ta · wkııa geldiği aırada kef'disi ya ring 
hakkuk etti. O gUn doğdu. veya masa altında bulundı.ğu tçtn gö. 

Bugün, Berlin stadyomu denilen o rememi§ olar.ak. Bu da ring tıaH.i•ode 
muazzam ermeydanmda bayrağımızm toplanan 81.ılan 8Üpüren adamtn bece
nazlı uzlı şeref direğine yükseldiğin ı riksizliğini gören Cim Londoaıa ritl9' 
ve 12~ ki§ilik mızıkanın marşımızı çal. _bizza_·_~t _Bit_·p_a_rmesı __ ·y_d_i. _______ _ 

dığmı, iki ytlz bin elin Türk gUctinil ltalya vellahtı 
alkışl!ldığmı gören bahtiyar yurtdaş-
lara ııpta etmemek kabil değildir. A vusturyada 

On~ar, bugün gözleri yaşararak Viyana 9 CA.A.) - Jtalya veliahdl 
kalpleri çarparak şahidi olacaklan bt• Salzburı tebri festivalinde Jıuır bulwı 
btiyilk ve mesut heyeca.ru, btitiln ha- mak üzere mezkQr tehre citmiıtir. 
yatlarmca ula unutmıyacaklardır. Prens Salzburg istasyonunda Vali ile 

birçok Avusturyalı zevat tarafmdan 
Yapnn zaferi, All!Uım, daima mu-

zaffer olmak için yarattığı büyük Türk karıılanmıttır. 
Viyana siyasi mahafili, Prensin Sala 

ırkının olimpiyatlarda kazanacağı m-
ferlerln besmelesidir. burga bir nezaket ziyareti yapmak ve 

Kahraman ırkımız, ora.da daha nice Avusturya Baıvekilinin aık sık Roma• 
nice zaferler kazanacaktır. ya yapımı oldufu ziyaretleri iade etmek 

'1"ftl 11te~1:81Vaıa, df7erek eline 
~~h 1la • •clameatmn kala. 
~· tlaaut ve atır surette it Ja ~~~~~~~~~----~~~--~--~~~--~~--~---

~~~ a:::.:b::t~zdıa- 1 ş E H R i N D E R 'T L E R. i 1 
üzere gelmit olduğunu beyan etmekte'" 
dir. 

İtalya veliahdinin ziyareti, her tUrHl 
siyasi mahiyetten iridir. 

~-...... ıo <A.A •-----------------------------"-~i~bı~ cdeı:> -ı::~ bk Çln 
Cezalr mtlftDsUnOn 

katli hAdlsesl ~ eoo lr uc:dere göre, s d kb d k. i ı r ._ '-Irat. oColaakeriSuiyauagir- an 1 urnun a 1 gaz DO a 
~~dan. 

Cezair: 10 (A.A.) - Müftünün q. 
tilinin isticvabı neticesi olarak Wema9 

~ 8ııt~ erdir. Nanldn = 
~e hazırı.!. kuvvetlerine iltihak 
~ 1İlltbe, ktadırlar. 
~ h&- Çift !Pon mallan latan 
-......~. 'lllaa.ıtfazaarna bombalar 
~beraber fn zarar çok mtlhlm 

•ııca zayiat kmr. 

Diln Ali Ertilrk adındaki Gedikpapda oturan bir a" 

kuyucumuzdan ıu mektubu aldık: 

Yenikapıda Sandıkburnunda birkaç kahve ftrdır. 

Buralan geceleri çok JralabahJr oluyor. ÇUııJrG aahil boyu-

Gazilme ıu çarptı. nm ıefi olan Tai Edelokbi yakalanmır 
Bu kahvelere giden aileler arasına ahlaksız ve uy- tır. Suçlulann söylediklerine care bu 

ıunıua ban ıençlerle bayanlar da katılıyorlar ve ailelerin adam, katile 30 bin frank vadetmek 
rahatlannı aelbecliyorlar. Bum kimsenin mani olduğu da sureb1e cinayetin asıl milaebbibi olmuı 
yok. tur. Terakki ldübllnde araıtınnalar 

dur. Geceleri saat on ild" ve battl bu saati daha çok ge'" Acaba bu ıibilerin buralara devamlannm önüne ıe- yapıbnıı ve klübün kapısı mUhllrien• 

ine b Bu~~beA~.CMLD1.1ma......:......J---1iRR11H.~mlMı..1~~--~-----~~~~Jl!!Wl
0

ra-~~~~---_:_...:....::~-



ve Kola il 
(Baştaralı ı incile) I ~~y!e ~ir i~~e.te t:ı~ammül edem!-ı 

la kalkabilyoı-du. Fakat şunu söyle- yecegını yUz~nun ifad;sınden an_lam1._
mek isterim ki, Ci-;.Londo!=! iyi, çok iyi tım. Faka~ bız _ga.~etecı~er, h~vadıs.şek-ı 
bir pehlivandır. L\Jnkü kötU havanın li almış bır tUrlu vehı~lerı ya gı~er
aleyhime çıkardığı '!aziyeti bir yana mek, veya aslını tahkık mecburıye
bırakınız .. Cim Londos geçen sefer A· tindeyız. Bahsi incelikle değiştirmeği 
ti nada kendisıy~ güreştiğim zamandan düşünüyordum ki, Gürcü pehlivanı: 
daha ıyi idi. Bu çocuk, gittikçe kö~ü- -Fakat, dedi, içimde öyle bir §ey 
!eşmesi lfi.zım &"'lirken daha mükem- var ki, onu muhakkak yeneceğime ka· 
melle~lyor. niim. lstediğim gibi, bug'ilnki.i Ameri· 

DünkU yağmur yüzünden ben bir kan usulü gUreş yapmama müsaade E'• 
kere ağırlığımı kullanamıyordum. Ken- dildiği takdirde muhakkak surette ye 
dimi üzerine daha çok versem, altım- necei7ım. Onun için bütün arzum, Cin' 
fü.n kaçacak ve ben gafil avlanmış su- Londosla Pariste bir mac: tertip eWr ( 
rette düşecektim. Sonra oyunumuzun meldir. Bu bana birçok paraya mvl 
şekli hakkında dR malUmnt vermek if. olsa da yaptıracağım. Ve onu muhal •

1 
terim: Dünkü hakem Yusuf Hüseyin kak yeneceğim. Cim Londos Parise ye
pehlh ana hürmetim vardır. K~n.dis~nl ni gidiy?r, onu ç?k m.:r~k ediyorlar 
tanımıyorum. Fakat şöhretini ışıtmış - Sız de Papse donuyorsunuz de-/ 
tim. Amerlkada temiz güreşile çok mu- ğil mi? 
vaffakiyetler kazanmış .. Çok iyi gilreş- - Evet.., . . . . ., 
çidir. Ancak onların güreş yaptığı - Arnerıkaya gıdecek .mısınız. 

. . - Daha A vrupada bırkaç mac:ın. 
zamanl~r~a Amer!kada .saf .. ve h~ç hu- var. Pariste Dankalof, Dilgin ile gürr .. 
şunetc ı~tın~t et~.uy~nt~ır gureş) npılı- şeceğim. Sonra Cetson ile Uç defadır 
yordu. ~ıındı degışmış.ır .... Profe~yonel bitmemi§bir güreşim var. Onu yapaca· 
~rcş!c ~ ya~madan maglup_edılmez. ğım. Ve fakat Cim Londosla rnuhak· 
Nıtckım dun ... Cım Lo!ld?s benı, canmu kak bir daha güreşecejrm. Ah şu maç. 
yakarak maglOp etmıştır. bir temin edebilsem! ( 

Tayyare oyununa kaldırıp da yere Dünkü maçta Cim Londosa yenilen 
vurduğu zaman hızla başımın üzerine Kola Kuvaryani gelecek maçta onun 
d~işürül~ÜŞ~mdür. D:~ek j:tiyorum sırtını daha şimdiden yere getirmiş S~· 
kı, dUnkü gureşte bugUnu hakiki Ame· yacnk kadar kendini kuwetıi buluycr. 
rlkan güreşine, yani her tUrlü serbest • Hikmet MUnlr 
ve çetin figürlerimi kullanarak gUre~-
rneme mUsaade edilseydi, onu yener
dim. Halbuki kendisini çok saydığım 
hakemin, oyun başlangıcındaki tenbih
lerlnden anladığıma göre, eğer istedi
ğim gibi hareket etseydim, diskalifiye 
cdllecektim. Can yakmadan yenmek 
kabil değildir. Yoksa karşınızdaki mu. 
kavemet eder. 

- Cim Londos, kendisini iki defa 
mUşkUl vaziyete getirdiğinizi söylüyor. 
Bir defa başını bastırdığınız, diğer! 

bacaklarmızm makasına aldığınız za
man •• Sonunda nasıl oldu da o tayyare 
oyununa. dU~tünüz? 

- Emin olunuz ki Cim Londos beni 
yendi~i dakikada yeneceğini zannetmi
yordu. Bu çok kısa bir zaman içinde 
geçmiş bir muhakememin neticesidir. 
Bakınız anlatayım: 

Güreşlerin ilk safhalarında yenmek 
dü ünl:lmcz. J(ar§rlıklı hükümler ve
ilir. Yirmi dakika kadar tccriibe ile 

rer. Bundan sonraki tutuşlar jsc bir 
ı; {"ıttiş birden olur. Ve bu sırada 

1 ,. 'i, bilg-i daha çok sarfcdilerek kar. 
·n·z fol.inin düşebileceği vaziyetleri 
.ol nnız. 

Y cnmek kararı bu sıralarda verilir. 
E3E'r kolladığınız sıralarda onu zayıf 
bulur anız yenmek istersiniz. Fakat şu. 
nu dn unutmamalı ki bu yenmek sıra
! rındn kendinizi aynı zamanda tehli-
1• ye koymuş bulunuyorsunuz. Çok e
nerji sarf ediyorsunuz, fakat tehlikeyi 
de göze alıyorsunuz. Daha doğrusu a
çık blr vaziyettesiniz. 

B~n. Cim Londosun yorÜlmuş-veya 
daha mukavim olup olmadığını anla· 
mak tccrübesindcyken ve onun henliz 
yorulml'ı.mıs, sUratle hareket eder bir 
vaziyette olduğunu tartıp sezdiğim sı
ralarda idi ki o, bu karışık zaman j .. 
çınde ve beklemediği müsait bir vazi
yetle karşılaştı... Tartma zamanı-

nın tehlikeye maruz bir zaman oldu
ğunu söylemiştim. Cim L Jndos seri, 
hafif .. Minderin kaypaklığından, hare. 
ket hususunda çok istifade ediyor. lşte 
bu sırada beni yakaladı ve başımın ü
zerine attı. Ben başımın üzerine fena 
düı:ıtüm. Başım incinmiş, canım yan
IDI§tı. O, bunu anladı. Nasıl söyliye
yim ... Sıkıya düşürülmüş bir av gibi 
olmuştum. lşte bu suretledir ki tayyr. 
re oyununa başvurup beni yenebilmiş
tir. 

- Mütecsir misiniz? 
- Hayır, ehemmiyet vermiyorum. 

Fakat onunla gUrcşlerde tali bana gü'· 
miyor. Dediğim gibi, bekleyip. beıdc· 
yip de, dün !stanbulda yağmur yağa
cağını kim umardı! 

- Yenilme dakil~aları pek çabuk geç 
ti O kad::ı.r ki, - tabirimi mazur gö
r:.in, fakat sadecE.' rivayetleri nakledi
yorum - bu oyunun danışıklı olma~m
dan bllc şüphclenler bulundu. 

Kola Kuvaryani, elini ve başını a
eabiyetıe sallıyarak: 

-Noo, no! ... dedi, nerede danışıklı 
gtlreş canım.. . 

Cim Londos 
ne diyor? 

Yunan pehlivanı Cim Londos dün. 
kü maçta galip geldikten hemen yarım 
saat sonra Parkotelindeki odasına gi. 
rip kendisini gördüğüm 1.aman: 

- Ben size sorayım, dedi. Bugünkü 
güreşim hakkında sizin fikriniz nedir? 

- Sizin güreşiniz, esas itibarile yal. 
nrz fenni ve enerjik bir güreş olmakla 
kalmıyor, nynı zamanda sporun birçok 
şubelerinin çok güzel bir kompozisyo. 
yonudur, diye cevap verdim.. Bence 
birçok sahnelerde güreşi, bir "Güzel 
sanat,, haline getirmiş bulunuyorsu. 
DUT., 

Az evvel kC'ndisinl ziyarete gelen 
Yunan elçisi odasından henüz çık. 
mıtşı. 

Cim Londos yıkanımş, kurulanıyor, 
du, karyolasına uzandı: 

- Sıkı bir güreşten sonra yatakta 
gerçekten bir rahatlık duyuyor insan, 
dedi. Sıkı bir güreş yaptık. Ve bu sıra. 
da iki endişeli vaziyet geçirdim: Bun. 
fardan biri Kolanın başıma elile bas 
tırdığı uımnndndır ki, iki kürek kemi. 
ğimin arası biraz incindi. Fakat ehem 
miyetli değil..G~ecek. Diğeri iqe oyu. 
nun sonuna doğru beni ayaklarının 

makasına aldığı zamandır. 

- Netice evvelden tahmin ettiğiniz 
gibi çıktı. Tayyare oyunu yapacağım. 
zı söylemiştiniz. Gcr~i pehlivanı bu 
oyunla yendiniz? 

- Bvct.. J:t'nkat bunu kehanet sayma 
~m. Tayyare oyunu üzerinde çok çalış 
tığım bir orundur. Onun için mu,·affak 
oluyorum. Lakin her zaman bu gibi 
bir netice nlamamak da kabildir. 

- Gene bu güreşi yapmazdan evvel 
konuştuğumuz 1.aman, pehlivanlarm 
derecesi ne olursa olsun, küçük büyii!c 
hepsini şeytan sayarak aynı sıkılıkta 
güreşeceğinizi söylemiştiniz? Jfola, 
yenilmesine rağmen bir şeytan oldu. 
ğunu isbat etti mi? 

- f~,·ct.. Hem zorlu, yaramaz bir 
şeytan! 

- Dinarlıya nisbctle nasıl? 
- lfola kuvvetli ,.e. ert hir güreşci. 

Dinarlı dn kU\ ,·etli fakat tekniği Ko. 
]ayn nisbetle daha yüksektir. Ru iki 
güreşçi arasında bir maç yapıls.:-ı, ve 
bu maç yüz elli kilometre ötede olsn 
yine görmeğe giderim. 

- Siz güreşirken bazı ~eyler söyle. 
diğinizi işitiyorlar: Ilu bir dua mıdır! 

- Yüksek bir kuvvete Allaha inan.! 
mak daima iyi bir şeydir. Fakat bu 1 

günkü güreşimde kimseden i<ıtiane et. 
medim. 

- Burada bir Türk pehlivanile gU. 
reşmek iizere olduğunuzu söyliyor]ar? 

- Halk arasıncia söylenmekte ola. 
bilir. Fakat ben böyle bir teklif karşı. 
sında bulunmadım. Esasen biz Yunan 
lılar ve '1 ürkler çok dost olduğumuz 
için netice itibarile ikimizden birini 
müteessir edebilecek bir maç yapmak 

seden korkma, hayatta ve ölümde de 
korkma .. ,, 

- Sizinle hiç kaYga etmek istiyen 
olmuş mudur! 

- Daima güreş yapmak iyidir. Bir 
kere bir otelde bana birisi çatmak is 
temişti. Giireşçi olduğumu söyledill'ı 

Vazgeçti •. 
- Başka ne sporlar yaparsınız? 
- Akrobntım t.m ........ + .. -~ .. l\vna. 

~~~~., 

iki giire§çi dünkil marlartnda .•• 
istemiyorum. Burada başka bir maç 
yapacağımı tahmin etmem. Çünkü bi. 
raz dinlenmeğe ihtiyacım var. 

- Bu müsabakadaki hasmınız, sizi 
yendiği takdirde Amerikaya gidip 
yeni bir hayata atılacağını söylemişti. 

- Kendisini memnun edemediğime 
müteessirim. 

- Güreşe daha ne kadar deyam 
edeceksiniz"! 

- Sonuna kadar.. Galip çıktıkça 
bana devam etmek arzusu geliyor. Ye 
nilmeğe başlarsam ~ekilmeğe mecbur 
olacağım. 

- Evnlce de hiç yağmur altında 
güreştiniz mi? 

- 1928 de Yunanistanda bir defa 
güreştimdi. Fakat dünkü yağmur, gü 
reş hayatımda şimdilik rekordur. 

- Anıerikadaki muvaffakiyetleri. 
niz üzerine Amerikalı Gangsterler ta. 
rafından tehdit edilmiş olduğunuzu • 
söyliyorlar, doğru mudur? 

nm. Ata binerim. (Gülerek) ya1nı:t 
kadınlarla uyuşamıyorum. 

- Bir hayat adamına, bir sporcuya 
ne tavsiye edersiniz? 

bir havluya iri gövde~ini kısmen tat• 
mış olarak konuşuyordu: 

- Aynı zamanda filozof oımnğı 
tavsiye ederim dedi. Filozofluk insa· 

' . ·r na gördüğü işin manasını tesbit ettırı 
ve rahatlık ,·erir. Mesela güreşir, gil• 
reşirsin ve kendine sorarsın değil ınl: 
"Nedir bu didinme"!,. diye .. İ§te filozof 
bir insan, bu sual karşısında yapacııtı 
i~in en iyL-.ini yapıp mutmain oıın:ılc 
lazım geldiğini kestirir •. Şekspirin de· 

diği gibi "Yapmakta olduğun işin eıı 
iyisini yapmak!,, bu iyiliğin, meydan• 
çıh:ma.-.ma hiçbir mani olamaz. Meseli 
Amerikalılar "İyi bir adamı aşağı ınet 
tebede tutmanın imkanı yoktur,, det• 
Jer. 

1,. .. .. il b .. N'h ,et >ır gun, uç g n, eş gun.. ı a. 
bir iki sene .. Fakat meziye~e ele olSB 
kendini gösterecektir 

Dünkü maçın galibi Cim ı:ondo~t:ı 11 

ayrılırken, Mülayim pehlivanla berB· 
bere kaldığı ilan edilen l\laksosl:ı ~ 
görüştiim. 

- Yağmur yüzünden istediğim gild 
gürc,.cmedim. dedi. 1\takas oyunlarını 
yapamadım. Tatbik ettiğim zamanın• 
ğım kayıyordu. Mülayim kuvntli ,., 
tekniği iyi bir pehlh·an ! 

l\lak.-ıos 20 sene Amerikada bulutl• 
duktan sonra artık Yunanistana gelİf 
bir Yunan kızile evlenerek yerle~ntif 
bir sporcudur. 

Cim Londosun a.o;ıl isminin ne oJdll• 
ğunu merak eder mi.c;iniz, Dimitri ! pf. 
mitri Londos! 

HUtmı. t MUnlr 

- Hayır böyle bir şey yok. Ameri. 
kada Gangsterler kendi aralarında iş 
görürler. Öldürürlerse kendi araların. 
daki adamlardan öldürürler. Bir mem 
leketin kanunlnnna itaat ederseniz 
kim ~ize size yapabilir. Sokrat der ki: Kolanın kafası Londosun kolları arasında sıkılırken 
"Doğru hareket ettikten sonra hiç kim 

Dün Taksim balıçeslnde yapılan gürbüz çocuk nıüsabakasına iştirak eden küçükler . 
11!7 Sigorta Tekniğinin modern esasları üzerine kurulmuş yeni bir müessese: ~----..,1 

A KARA, ANONİM TÜRK 
SiGORT A ŞiRKETi 

Yeni postahane karşısında Büyük Kınacıyan hanında faaliyete geçmiştir 
Sigortaya aid her müşkiliniz hakkında gişelerinden meccanen malumat alabilirsiniz I 

--------------·--------------------------------------~ 
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1 t a 1 y a n 1 a r T©>liil ~on amca 

Ortodoks Arnavutları katolik 
v v yapmaga ugra.şıyoı\ 

Ortodoks Alemi, Vatlkan'ı Musollntolo 
81Yasi emellerine Alet ol makin itham ediyor 

Ncs· ka ıp Knrnçayın ''ltumeliyi nasıl 
)/~!tik?,, serlevhasHe gazetemize 
kaz 1

1gı tefrikayı takip edenler, Dal. 
11 

arda ırk Ye an'ane akınlarının ne 
suretı 
l'ııı ~olduğu hakkındaki rnalUmatla. 
de 

1 
takviye etmişlerdir. Bu eserden 

ıe/? 1.aşıldığı üzere, Runelinin sakin 
l'u 

1 •çınde ilk oraya göçmüşler, Arna 
So tlardır. Onlardan sonra Slav, dah::ı 
illin~~ da Bulgar ve 1'ürk akınlan gel 

ır, 

~:Slavlar, Arnavutları garbc doğru 
~11rnı.. .. 
ed uştur. Hatta bunları mnhv bilt• 
linecekJerdi, I .... 'ikin bu muharip ırk, ~e. 
.... dağlarda sığınmış kendini koru 
"'U~t ' 
\• ';( ur. Buna rag'rmen cenupta ksımen Un , . 
laş anlaşmış, şnrk ve ı;;lmnlde de Slav. 

ın~ş l ııavu 0 an Arnavutlar (Yahut da Ar. 
~ıı Uaşınış Slav ve YunanhJar) zu 

r etrn iştir. 

oıaAsıt ınühlmmi her ikisi de ortodoks 
J\r: Yunan Ye Slavlar, kendi dinlerini 
aşı~"Ut~arın ehemmiyetli bir kısmına 
ise ;abiJmişlerdir. Mütebaki kısım 
~ııİ Urkler tarafından Rumelfye so. 

an isH\miyeti kabul etmişlerdir. 
ı ~ • ~ 

biti taıY"anın öteden beri gayelerinden 
l'e~ :rrıa,·utıuğu, kaJkan ittihaz ede. 
~ttıd· la'V akınına karşı Adriyatiği ve 
idd~ ınemleketfnl korumaktı. Fakat 
~lllld· ~ra nazaran , faşizmin emelleri 

" 
1 daha Heri gf tmiştir. 

lııt !a1kanlar Balkanlrlarındır. Hiç 
lltak isUaZZam devletin oyuncağı olma. 
{akil tiyoruz. Kendi siyasetimizi mfü::; 

illlı ta~~ muazzam de\· Jet gibi kendi. 
öttı•- > ın edeceğiz!, deyip Balkan 

"'lltı k , 
J\.rrı uran devletlere karsı ltaJTa 

a,·utı • ~ • .; , 
tttığj h· ugu, bu ~enenin başında akd. 

illh ır anlaşma ile, bir basamak, bir 
n ateke haline getirmiştir. 

'iuz~nda tecavüzt bir mana var mıdır? 
ta .. _te YÜz katiyetle iddia t>dilemez f ~ ?0Uh • 
~ akka&k olan bir ~ey v~u::.A, 

tor, ı.İ Arnavutluğu temsil etmek fsti. 
~ıYor. atta bunun için her yolu kulla. 

...... toııarda b' • i 
·11tıa n ırın n de hıristiyan Arna 
~rı arı llalkanb dini olan ortodoksluk 
~ta}j~~P merkezi ltalyada bulunan 
tar. iğe bağJamak olduğu anlaşılı 

Sor Yad 
t~te I 8 çıkan I...a Parole Bulgare 

"Or nde §U haberi okuyoruz: 
lıt todoks k"I' il hl ı ıseSi, Arnavutlukta 
lııtı~~ ~u~ran ge~iriyor. Vatikanla j 
~e üıere büyük bir cereyan 

doğmuştur. KatoJik papnslarının Kor 
ç.a gibi Ortodoks merkezlerinde ayin 
icra etmelerine dY-ha şimdiden mfü;aa. 
de olunmaktadır. ltalyan dostu Arna. 
vutlar. bu mezhep değiştirme h11rl'kt>. 

Ortod~skların en büyiik reisi 
olan patrik 

tine şiddetle müzaheret ediyorlar. Bö) 

leJikle, ltalyan - Arnavut münaseba. 
tının 1<u,·vetlenmesi umuluyor. 

Metropolit Vis.5arion, bu hallerden 
heyecana düşerek ortodoks kilisesinde 
Tiranadaki İtalyan sefiri aleyhine 
şiddetli hitabelerde bulunmuştur. 

Bunun üzerine, hükumet, bu kilise 
reisini istifaya mecbur etmiş ve yerine 
Kor~n baş papası getirilmiştir. 

Bir IlUkreş gazetesi, Yatikanın hu 
siya.qetine karşı ateş püskürmekte , 
'')fu.c;olininin emellerine illet oluyor. 
dini .siyasete alet edip ltalyanın geniş. 
lemc.."line yardım ediyor?,. demektedir. 

··:::::• ......... . 
........... :ı::::::::::::::s::r:n:::-----.u···--· .. ••• ..... ······-·-·ı··-·-.... ·-
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BURSA PAZARI:: 
Leyli l!.ekteplerde talebeye Iü:rumlu olan n 

:· yatak yorgan, yatnk ve yorgarı :i 
çarşaflan, pike örlii ve yün batta H 

[j niyehr, havlu, mcnd l, çortlp fanile, pi· ii 
~~a~ ıa rn~ . ' . jam~ .~esai.r ihtiyatçl~rım~ı çok ucu2 iİ 

lldef'ili gazalarımızdan tedarık edebılırS•Pız. Taşra sıp'.lrışleri hemen =ı· 
~dtai ~· ADRES: İstanbul,Sultanhamam No. 24/ 4 - Beyoğlu, 1stiklat E 

l~::~::~:~:::••~~~':ı;; •. ~.~~~ç!:~!:..!':_o· .?.~~-~-~?.~:.!.~:?.: ... ~ubemiz yoktur. i! 
~t .................... n ........... ~ ............................. :::::::::.-:::::::::::::::: 

~ .. ~nbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
ınalnıa Komisyonundan : 

~~ ~ t.tu•tahd 
~~ tlılc elb' e~Ier için ma kasket yerli malından 168 takım yazlık 

il'. ıae ıle 168 çift fotin ayrı ayrı açık eksiltme ile yaphrıla-

t~lı~,:b ~~Irk .~lbiıelerin tahmin bedeli iki bin beı yüz altmıı iki 
dıl', ın Yuz Yelmit altı lira,fotinlerin ise dokuz yüz yirmi dört 
a.._ ş 'C .._ E:~~narneler Merkezimiz Levazımından parasız alınır. 

>,r> \lıtafa ıltıne 18 Ağustos 936 salı günü saat 14 de Galatada Ka 
1~caktıPaıa sokağında mezkW- Merkez Satmalma Komisyonunda 
l) r. 
t ..._ tkailtrn k 

~ L -.. 1( l e açı olarak yapılacaktır. 
~t ,jlltu, l'aı!l 1~ elb~aenin muvakkat teminatı yiiz doksan iki lira on 

ltl\19 dok 1 ~lbıselerin seksensekiz lira yirmi kuruş. F otinlerin 
~t ):' ..._ 1 uz lıra otuz kuruştur. 
t!. ltuJ L •leklil • • 
tiıt UQ}und k erın terzı ve kunduracı olduklarına ve halen bu i~le 
~~elerj u larına dair TicaretOdasının 936 senesi vesikalarını 

ttl ttı ~ -.. t0~tl1'. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler. 
e~~ M 

1\~eye gireceklerin teminat paralarını eksilbı}f"Jen ev 
er•ez ve · ı ( zneııne yatırma arı ıarttır. 129) 

,~ 

Fatihte 
Acele satılık arsa 
Fatihte Kıztaşırıda Sofular cadde 

sinde Uç tarafı muntazam cadde, .5eni 
ze nazır, tramvaya ve çarşıya pek ya 
km, r.ivarı kamilen mamur. 702 met 
re murabbaı, kısmı azamı mülk müs 
tatilüşşekil ve altı par~aya müfrez arsa 
acele satılıktır. Taliblerinir, saat on. 
dan bire kadar HABER ~azetesindP 
Bay Fethiye müracaatları. 

HABER 
AKSAM POSTASI 

iDARE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Posta kutusu ı lstanbul 214 

Telgraf acıresı : ıstanouı HABER 
Yazı ışıerı telofonu 2!lH72 
idare ve 11.!n .. : 2-ı37o 

ABONE ŞARTLARI 
Tiirl.:111• 

Senelik '400 Kr 
6 avıık 730 .. 
3 avlık 400 .. 
' •Ylık t50 ., 

Eucbı 
2700 Kr. 
1450 
eoo •• 
300 .. 

Salııbi w N~ST11Jaf J.fudurü: 

Hasan Rasim Us 
Basıldığı qeı (V AK/rJ matbaası 

Yazan : Niyazi A"""hinet 
~~-~~~~~~·~~~~ 

143 

Fransa 
sene evvel 

seferberlik 
Bugün 

ilan etti 
Halk davet edilen herşeyi yaptı, bütün 
evler kışlaya, meydanlar imahlthııneye 

çevrildi, eski duvarlardan küberçile 
istihsal edildi 

2,080,000 askerden 720,000 i harp 
sahasında can verdi, Fakat Fansa 
da bu mücadeleleri için hakimiyeti 

muhafazaya muvffak oldu 
1793 kanunu esasisi bürnn Fransız

ları asekrliğc mecburen sevkediyordu 
Herkeı:, muhakkak surette vatanın mü· 
dafaasında silahla hazır bulunacaktı. 
Bedel kabul edilmiyordu. 

Bu kanun kabul edildikten sonra 
birçok pilrüzlü noktalar zlhinleri kur 
calamağa başladı. 

Toplanacak muazzam ordular nasıl 
idare edilecek, onlara yemek vesaire 
nasıl temin edilecekti 

143 sene evvel, bugiln. .• 
1793 yılı 10 Ağustos gUnU, büyük 

bir ~nlik yapılmağa başlandı. Fransa .. 
nm nahiyelerinden gelen vekiller Paris 
belediye şubelerinin komiserleriyle be
raber milli meclise girdiler. Milletin bi· 
!!istisna askere alınmasını istediler. 
Bunların fikirleri euydu: "Yirmi beş 
milyon nüfusta mürekekp olan ve hür
riyetini müdafaaya azmeden bir mil• 
let - bütün kuvvetiyle düşman üzeri
ne atılırsa - mağlQp olmaz. Bütün cüm 
huriyet dahilinde, muayyen saatte hür
riyet çanları çalınarak bütün efrat si
l!h altma alınsın. Herkes işini, gU .. 
cünU terketsin. Fransızların yeg-lne 
meşagleleri cümhuriyeti kurtarmak ol
sun.,, 

Bu istek gittikçe genişledi ve umu
landan fazla taraftar bulmağa başladı. 
Mahzurlarını dilşilnenler, tatbik edile
miyeceğini ileri sürenler de neticede 
halkın arzusunu kabul etmek mecbu· 
riyetinde kaldılar. 

Bu karar verildikten sonra şu e
mirname neşredildi: 

"- Herkes başlamak üzere bulu
nan milli harekette kendi mevkiini ie
gal et.sin. Delikanlılar muharebeye gi. 
deceklerdir. Evliler silah yapacaklar, 
toplan ve mühimmatı harbiyeyi nak

malathanesi günde bin tüfek çıkarma. 
ğa başladı. Top fabrikaları 20 bin top 
hazırladılar. Greul baruthanesi daha 
önce bir günde yapmakta olduğu ba· 
rutu üç saatte yapmağa muvafafk ol• 
du. 

Çelik eritilerek sUngU ve kılıcın çok 
sUratle yapılması usulü keşfedildi. Her 
yerden toplanan kilise çanlan da eri· 
tiliyor ve top dökülüyordu. 

Kimyaker Bertole, eski duvarlan 
yıkmak suretiyle küherçile yapılmalr 

mümkün olduğunu isbat ettiği zaman 
bütün millet sevinç içindeydi. 

Çelik ve tunç yapılması için keefe
dilen usulü, bir ders haline getirildi 
Umumi dershanelerde kadın, erkek bu 
dersi almnğa ve öğrendikten sonra da 
yapmağa başladılar. 

- BU tün evler kJŞlaya, umumi mey
danlar imalathaneye çevrilecektir. Es
ki duvarlardan, mahzenlerden gühere 
çile istihsal edilecektir. Biltün binek 
hayvanları süvari, bütün araba atlan 
topçu için alınacaktır. Ev, ziynet si· 
18.hlan, her nevi kesici 8.let, mızral[ 
vesaire dahili asayiş için klf i oldu· 
ğundan ne kadar silh varsa ordulara 
teslim edilecektir. Cümhuriyet muha
sara edilmiş bUyUk bir şehir gibidir. 
Fransa büyük bir ordugah manzarası 
almalıdır.,, 

Bu emir, Fransızlar için esasen iç. 
ten gelen bir arzu Jdi. Hiç bir zorluk 
görUlmeden istenen her şey yapıldı. 

2.080.000 e kadar yükselen ordu 
miktarının 720.000 kişisi harp meydan
larında can verdi. Fakat milli varlığı 
müdafaaya azmeden ordu, 10 Ağwrtoa 
şenliğinde kabul edilen esaslar dahi· 
linde yürüyerek Fransayı istiladan ve 
mahvolmaktan kurtardı. 

ledecekler. Erzak ve mühimmat teda- --------------

rik edeceklerdir. Kadınlar askerin Dudak boyası 
melbusatını tedarik edecekler, çadır ya-

pacaklar ve yaralılar hastahanesinede istatistikl er.i 
çalışacaklardır. 

Çocuklar eski bezlerden tütik ya. 
pacaklar, ihtiyarlar eski zamanlarda ol 
duğu gibi, kendilerini umumi meydan
lara naklettirecekler. Oralarda genç 
askerlerin cesaretlerini arttıracaklar, 

krallara husumet gösterecekler, cüm
huriyetin iyiliğine dair fikirler yaya
caklardır.,, 

Bu emirname 18 yaşından 40 yaşına 
kadar her vatandaşı asker yapıyordu. 

Evli olmıyanlar veya evlendikten sonra 
karıları ölenlerden 18 y:\jmdan 25 ya
şına kadar olanlar bilaistisna silah al
tına alınıyorlardı. 

Taburlar için hazırlanan barakalar
da: 

".Müstebitler aleyhine ayaklanan 
Fransız milleti .. yazılıydı. 

İlk hareketlerde 450 bin kişi silah 
altına alındı. Bu ordular hududa doğru 
gittikçe yeniden toplandı. Sene niha• 
yetinde 642 bin kişi silah altına alın
mış bulunuyordu. Bu asker, vatanın •• 
müdafaasındaki rolünü pek iyi kavrı· 
yor, onun için muvaffak oluyordu. Bu 
hal beyazlar, yani nizamiye askeriyle 
maviler, yani gönüllüler arasında bir
çok uygµnsuzluklara yol açtı. İhtilaf .. 
lar nemen düelloya intikal ediyor, va 
bir beyaz veya bir mavili Fransızm 

ölilmU ile neticeleniyordu. 
Fakat beyazlar, mukavemet edeme

diler. Maviler gittikçe şahlanarak az 
sonra Fransanın şanlı üniformasını 

renklerinde temsil ettirdiler. 
Bu kadar bol asker ic;in Hizım ge-1 

len silahın temini çok güçtü. Fakat 
aynı noktada birleşen çokluk bunu da 
yendi. Ptıriste kurulan 273 demir i-

Resmin göstermekte olduğu size 
hiç de yabancı gelmiyor değil mi! 
Fakat bu harekete dair tutulan 
statistikleri okuyun da bakın, ne kadar 
hayret edeceksiniz. Bir kadınm dudak· 
lnrmın işgal ettiği vasati saha 21 mili
metre murabbaıdır. Eğer bir kız du. 
dak boyasını haftada 32 defa kullanll'
sa senede 30 metre murabbaı tutan du
dak sehası boyanmaktadır. Bu rakamı 
dünyada dudak boyası kullanan kadını. 
Jnnn sayısı ile zarbediniz, gUreceksiniz 
ki her gün sürUlınekte olan boya, bir
çok ~ehirleri baştanbaşa kıpkızıl yapa· 
r.nk ıcsı.dardır. 



•• ve sonen 
' 

Parlaqan 
Girdiği her müsabakada spor qıldıZları 
birinciliği kazanan zenCİ Atlet Nurmiler, Zabala Meşhur futl ıı1. 

Akf·a hayret veren organizasyon - Şeref direğine çekilen TUrk takımı Aston Villa bugün eski şöhret 111 

bayrağı - Son yapılan futbol maçları ve atletizm kaybetmişlerdir. Yarın da büsbütiill 
milsabakalarının tafsllAtı unutulacaklardır 

Berlin 5 (Sureti mahsusada yolladı· Atletizmde, günlerdenberi muvaffa"' !!1191-----------.,.·--~l b • • tlJ( 
ğmuz ark~daşımızdan) kiyetten muvaffakiyete koşan Amerika- Oksford - Kem briç yar ı şlannın u 

Bugün burada bizi alakadar edecek lı zenci atlet Ovens gene, yüz binlerce lngilterede yaptığ ı tes ir ler 
hemen hemen hiçbir şey olmadı. kişinin alkışları arasında, her girdiği 

Dün geceyarısından sonra nihayet müsabakanın birinciliğini kazanmış. 

bulan ve bütün tafsilatını bundan evvel Bütün bunların tafsilatını ajansların 

ki mektubumda, bildirdiğim serbest uzun uzadıya verdiğini bildiğim için 
güreş müsabakalarından sonra bugün işin bu tarafını uzatmadan kesip size ı 

kısmen bir istirahat devresi geçirdik. biraz olimpiyatlar hakkındaki umumi 
Yarırt sabah Grekoromen güreş müsa· görüşlerimden bahsetmek daha doğru 

bakaları yapılacak. Biz de, gene sabah olur diye düşünüyorum. 
karanlığında başlayıp gece saat 2-3 çe ıt- - Almanlar, tasavvurun fevkin 
kadar aç biilaç çabşmağa başlıyacağız. de bir organizasyonla, her işi tek bir 

Bugün burada günün en mühim ha- kusursuz yapmışlar,. 
disesini atletik müsabakalar ve MISir- ~ - Müsabakaların yapıldığı stad• 
la - Avusturya, Macaristanla -Polon larda konfor, posta teşkilatı, telefon 
yanın yaptığı futbol müsabakaları tef muhaveratI, vesaiti, nakliye en küçük 
kil etti. teferruatına kadar düşünülerek hazır-

Ben, bizleri daha fazla alakadar ede lanmış .. 
ceğini umarak, Mısır - Avusturya ma- ~ - Binlerce insan olimpiyat teşki· 
çına eittim. Oyun bizim Norveçle oyna Hitında çalışıyor. Büyük stadda ve gü• 
dığımız sahada yapıldı. reşlerin yapıldığı salondaki posta ve te-

Program 
B ugü ını klYı 

mlYısabaIKanaır 
Bu sabah: Eskrim, yat, bisiklet 

yllzme, jimnastik. Öğleden sonra: 
Eskrim, hokey, futbol, yat, hendbo!. 
yüzme, basketbol, boks ve jimnas· 
tik. Gece de: Eskrim ve boks maç· 
ları vardır. 

Biz bunlardan eskrim ve jimnaf• 
tik kısımlarına iştirak edeceğiz. 

Vaııronkl 

mlYısabaıkaDa ır I:I:::kem bir İngilizdi. Birgün evvel lefon dairelerinden başka, futbol tasfi
büyü!~ bir heyecanla seyrettiğim Isveç ye maçları yapılan kenar sahalarda bi"' 

· k·ıc k.. ··k miky ta ku ı Sabah: Eskrim, yUzme, boks ve Japon maçından sonra bugün de le aynı teş ı "t uçu as ru -
güzel bir futbol karşılaşması seyrede- muş. jimnastik. Öğleden sonra: E skrim, 
cczimi sanıyordum. Fakat yanılmışım. Gazeteciler için hazırlanan matbuat hokey, futbol, yUmıe, basketbol, 

boks, jimnastik ve kUrek yarışları M.:ar - Avusturya maçı, hiç de umdu· bürosunda, dünya efkftn umufiyesi• 
vardır. Gece de: Yalnız boks maçla

ğum şekilde olmadl. iki taraf da seri, nin mümessilleri her istediklerini der· 
n yapılacaktır. ~ 

canlı fakat tekniksiz ve zevksiz bir ~ hal buluyorlar. 
Biz bunlardan eskrim ve jimna!l-

yun oynadılar. Bütün müsabakaların neticeleri, ara tiğe iştirak edeceğiz. 
ilk <levre başında birkaç mühim fır- dan yarım saat geçmeden resmi bill-l ıiıııl ______________ ııii l 

:;at b::uan Mısırlılar, takım ahlinde tenlerle derhal dağıtılıyor. 
.:aiıa güzel bir oyun oynayan Avustur • - Berlinde, muazzam mağazalar" 
y:ıh!:ırdan arka arkaya iki gol yediler. dan, ucsuz bucaksız geniş ve düz cad· 
Ve bütün gayretlerine rağmen buna delerden, bütün vesaiti nakliyelerden, 
mukabele edemediler. Hatta penaltı ata lokantasından, askerlerden, polislerden 
maclıla:-. ikinci devre Merkezi Avrupa· ta çöpçülere kadar her şey insanın tam 
lılar üçüncü golü de atmağa muvaffak manasile bir olimpiyat şehrinde olduğu• 
oldular. Mısırlılar buna ancak son da- nu isbat etmekte devam ediyor. 
kikabrda attıklan tek bir şeref golü ile Her yerde olimpiyat hediyeleri satı• 
mukab::le edebildirler. Ve maç da böyle lıyor, bütün sokaklar baştan başa do
ce 3- 1 Mısırın mağlubiyetile bitti. nanmış, her memurun göğsünde,çeşit çe 

Yukarda da söylediğim gibi tama· şit rozetlere halkın da taşıdığı tek bir 
men tatsız tutsuz bir hava içinde oyna" çeşit olimpiyat alametlerini ilave eder· 
nan bu maçın tafsilatını yazmağı bey- seniz, artık eski Berlin bambaşka bir 
hude bulurum. Berlin olmuş. 

Yal."lız şunu ilave etmek isterim ki ~ - Burada sabahın yedisinden, ge-
bugün karşılaşan iki takımdan birisinin cenin saat 2 sine kadar bin bir türlü 
bizim karşımıza çıkmadığına doğrusu spor hareketi yapılıyor. Fakat program 
üzilldüm. Çünkü Türk takımı bir gün öyle tanzim edilmiş ki, mühim spor 
evvelki hiç beğenmediğim oyununa rağ hadiseleri mümkün olduğu kadar bifr 
men, Norveır yerine karşısında bu iki birile karşılaşmıyor. Ancak birisinden 
takımdan birisini bulsaydı ihtimal ilk çıkıp birisine yetişmesi için insanın hiç 
ağızda tasfiyeye uğramaktan kurtulur· bir işi olmaması ve bütün müsabakal~rı 
du. yazı falan yazmadan elini kolunu ıaııa· 

Benim gibi, bütün futbol takımımız yarak dolaşması lazım. Burada insan 
azaları bu kötü maçta günlerini beyhu- çalışacaksa, zevki için bir saniye feda 
de yere öldürürken, Berlinin başka bir edemez .. 
köşesinde Macaristan, Polonya takım• Zevki için gezecekse de çalışamaz. 

lan sıkı ve güzel bir maç yapmışlar. Tabii biraz çalışmak mecburiyetinde 
ilk devreyi 2 - O bitiren Polonyalılar olduğumuzdan daha Berlini şöyle ke
ikinci devrede bir gol yaparak neticeyi yifli. keyifli bir kere olsun gezemedik. 
ümidin hiH\fına olarak 3- O lehlerinde :ı. - Burada havalar da üstelik çok 
bitirmişler. (Devamı 11 incide) 

?vem 100 metre cfepartta 

Olimpiyat 
haberleri 

4 X 100 Bayrak 
yarışı (kadınlar 

arasında) 
Birinci: Amerika rekor 45 9/1 O sa· 

niye, ikinci: İngiltere, UçilncU: Kana• 
da, dördilncil : İtalya, beşinci, Felemenk 

Greko Romen 
güreşinin finali 
Orta siklet: 
Birinci: Johanson (İsveç), İkinci: 

Schweikert (Almanya), Uçüncü : Palo
tas (Macaristan,) 

Yan ağır siklette üçüncillük güre~çi 
Neo <Estonyayalı), ya aitt ir. Brinci 
ve ikinci henüz ilan edilmemi§tir. 

Atletizm 
4Xl00 bayrak yarışı, erkekler: 
Birinci: Amerika rekor 39 811 0 sa· 

niye, yeni olimpiyat rekoru, ikinci: 
İtalya, 41 1110 saniye, üçüncü : Al· 
manya, 41 2110 saniye. 

4 X 400 metre bayrak yarışı: . 
Birinci; İngiltere rekor 3 dakika 9 

saniye, ikinci: Amerika, 3 dakika 11 sa 
niye, üçüncü: Almanya, 3 dakika 11 
ıVt o saniye. 

Maraton koşusu 
Birinci: Kito son <Japon) yarışlar 

ar:ıs•nda pek maruf olan bu yarışın o-

limpiyat galibidir. Rekoru 2 saat 29 
dakika 19 2110 saniye, İkinci : Van 

Harper (İngiliz) 2 saat 31 dakika, Uçiln 
cü: Chorigu Van <Japonya), 2 saat 31 
dakika. 42 saniye. 

Basketbol 
Peru 29 - 21 Şiliye galip. 
İtalya 58- 16 Almanyaya galip, 

Amerika 52- 28 Estonyaya galip, 

Filipin, 32- 30 Meksikaya galip, 
Japonya 43- 41 Lehistana galip, 
Urüge 36-23 ~ısrra galip. 

Me§hur Oksford - Kembriç kürek mii.sabakasrnın heyecanlı bir dnı •. 

Berln (hususi) - Biz artık burada 
sağ, sol, ön, arka, aşağı ve yukarı, her 
an ve lahza olimpiyatlara boğulduk, 

olimpiyatları görüyoruz, olimpiyatlar
dan konuıuyoru71 olirnpiyatlardo.n i9iti• 

Denizcilik 
100 metre Crawl yüzme müsabaka-

ıı: 

Birinci: Csik <Macar), olimpiyat gali· 
bi, Rekoru 57 6110 saniye, ikinci: J ou 
sa (Japon) 57 9/10 saniye, üçüncü: 
Arai (Japon) 58 saniye, dördüncü 
Fagouchi <Japon) 58 1110 saniye. 

Su topu 
Avusturya beşe karşı dokuz sayı ile 

isviçreye galip, 
Almanya bire karşı altı sayı ile Çe· 

koslovakyaya galip, 
Amerika bire karşı iki sayı ile Uru-

guvaya galip, 
İsveç, 1 ı -o tzlandaya galip , 
Macaristan 12- 0 Maltaya galip 
İngiltere, 4- 3 Yugoslavyaya galip, 
Fransa, 8-0 aJponyaya galip. 

Yüzme 
Japonyalı kadın Machata 200 metre 

lik kurbağlama yüzme yarışını kazan
mıştır. 

Rekoru 3 1/10 saniye, ikinci dömifi 
nali, Alman Genger, kazanmıştır. Re
koru: 3 dakika, 2 8/1 O saniye. 

Olimpik tipi yele 
yarışları 

Altı müsabaka sonundaki netice: 
Birinci: Felemenk, ikinci Almanya, 

üçüncü, İngiltere, 
8 metre tipi: 

Birinci: Almanya, İkinci: Fransa. 
Uç üncü : İtalya, ' 

6 Metre tipi: 
Birinci: Norveç, fkinci: İsveç. üçün· 

cü: Felemenk, 

Star tipi yel kenli 
yarış• 

Alma~ya, altın madalyayı ka~anmış-

tır. 

Hokey 
Felemenk bire karşı üç sayı ile Fran 

saya galip. 

Yüksek atla ma 
Birinci: O sak (Macar) olimpiyat! 

galibi, 1,62 metre, ikinci: Odam (İngi
liz) , üçüncü: Kaun: (Alman), 

yoruz, olimpiyatları düşü.1üyoru.ı, ~ 
yalarımız bile olimpiyatlar ... Bunul1 ~ 
beynelmilel spor matbuatı arasıı··. 

dünya sporculuğu hakkınca iyi bir~~ı 
odinnı._h. u1U1uıtUn OJUyor . .l:'akat h 1 ıl 

de bir sporcu ne kada kuvvetli, ne ~ 
dar becerikli olursa olsun bir sporcıl~ 
şöhreti herhalde onun hayatındal1 ,) 
kısadır. Alman ediplerinden Fried~ 
Von Sebiller bundan 8 7 5 sene e' ' 
büyük ediplerin ebedi bir nam ve 'ıf 
ret bıraktıklarından bahsetmişti. ~1:1' ı 
manlar spor bugünkü gibi biı nıe' ~ 
de~ildi. Bilahare gelenler sporcu!• ,l 
da ebedi bir nam ve şöhret bıralı• r 
larım öne sürdüler. Fakat biz bıl 

.. .. k' h ,ı.ıl' goruyoruı: ı en meş ur spor 
.. h 1 . d b. 1' nam ve şo ret en on an ıraz ~ 

kuvvetli yahut becerikli diğer b1'~,1 
gelmesile derhal unutuluyor. f~ ti 
Friecrich Von Sebillerin dediğ' gib' t ı 
edibin ufak fakat güze] bir esefil 
edibin ismi ilelebet yaşamaktadır· r 

Onuncu olimpiyatlarda Marat0;,ııı 
şusu şampiyonu Arjantinli ivan ·ııd 

la birkaç aylar evvel memlel<.etıpif 
Berline gelerek on birinci olifl' j(. 

oyunlarına iştirak etmek üzere J3t~ •' 
hava ve t-uyuna ahşmağa ba~Jatı'f 
on birinci Bcrlin olimpiyatları ·~ 14 

mazdan dört hafta evvel de tail 01~ 
hazırlıkları neticesi me;ıhur Fin13" i 
lı koşucu Nurminin dünya rekordLI fi~ 
20 kilometre mesafeyi 38,4 saniY;ıııı 
la da kırmağa muvaffak oldu. ~ 
gibi bu climpiyatlarda da şiı:ndi}'e ~ 
dar yapılan birçok dünya rekorları,/ 
lacaktır. Ve böylece rekorları 1'ı• 
sporcularc!an hiçbir eser katrnıY8' ,1. 

Çok çok bu gibi zamanın rek0!dt~ 
}arma ileride bir davetname gôl'ldıll"ıJ 
rek spor müsabakalarına davet e (İ 
Jerdir. Sporda nam ve şöhret e~ fıl, 
dir. Nurmiyi bu Arjantinli Za178 rf ~ 
ve şöhret için mağlUp edecek ":rıııl 1 

o.inin ismi unutulacak ... Bu . ll :f'~ ~ 
pek büyük bir muvaffakiyettlI· dar ~ { 
Zabalanııı . -:m ve şöhreti ı :: k~• tııl -
recektir? Onuncu olimpiyatlar şıı'ıııı 
dan dört sene evvel Maraton )<O ur'"..ı 

· in 8 ,r
kazanan ve şimdi de Nurrnın •' r 
:;8,4 saniye kısaltan bu Zabala bV''' 

kazatı• on birinci olimpiyatları 
mi? . rı, 

Kembriç mektebi kürek~iJe~"°'·' ~ 
drada varışlara başlamazdan rorıt ,,, 
damakılh bira içmislerdi. oıc:rıcitfi') 

( Deı•anıı t l ı 
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Dün yapılan profesyonel serbest güreşlerde 
1\füliyim - Maksosla berabere 
kaldı. Cim Londos da rakibi 

l{oJavı 35 inci dakikada yendi 
1 

.... _ ... __ ..... - ,...._ 

• w:' rv~, 
t 

dakika mütemadiyen büktüğü ayakların 
kırılacağı veyahut Rusun müsabakayı 

terkedeceği beklenirken Kola kendi
sinden hiç ümit edilmiyecek bir çevik
likle sıyrıldı. 

• t 1 r -f.b ı 1 . .. , 

Ak3binde Londosu ayni vaziyete 
getirdi. Fakat o da bilgisi sayesinde 
bu tehlikeli vaziyette uzun müddet 
kalmadı. 

A Bundan sonra milsabaka çok sert 
• ..;.T;dllı' ...ııı ~J;ı,{ u;ıpJ;ı,{ !U!J41pfqp!<J npJo..<nıo 

fi. /" elfp(ep ll2P 5n ~p ıeq nq 'Jepo.<ıı-eı 
cJ ~ ..ıİ kad__ar devam etti. Londos rakibini yor-

- &.J maga .,c başını döndürmeğe uğraşıyor. 

4 dakika evvel bitirilen /Jlülıiuim - M<J.T:ws m:ı:,nUı so . ., ,?.ı:.ikaları 

Nitekim 34 üncü dakika beklediği anı 
bulmuş olacak ki şiddetli bir hücumla 
Rusun üstüne atıldı sağ eliyle bacak' 
larının arasından sol eliyle le botllm• 
dan yakaladığı gibi kendisinden belki 
15 kilo fazla olan Rusu havaya kaldır
dı. 

Belediye festival heyetinin organize 
~rniı olduğu güreı müsabakaları dün 
~ak· it sun stadyomunda yapıldı. Memle 
. etimizde ilk defa icra edilen bu Ame-
tıkan us ı· · be .. . lti . u u ser st gureşler beş bın 

!t kadar bir meraklı toplamıştı. 
b l{al'Jılaşmalara saat dört buçukta 
b a§lanacağı ilan edilmi§ken o esnada 
aııayan müthiş bir yağmur yüzünden 

ilnca)t saat beşte başlanabildi. 
~-~11c maç; geçen hafta yarı kalan 

Ulayimle Maksos arasında idi. 
liakcm Dinarlının babası eski pehli• 

"anlardan Yusuf Hüseyin ve müsabaka 
llf"d . ~ detı yarım saat olarak tayin edil· 
, :•§~i. Yavaı başlayan bu karşılaşma 

Ylıı ·bctaatle devam etti. Yunanlınm 
•ırtı U . 
h' m teaddıt defalar yere geldiyse 
d;ç bir defasında da üç saniye kalma• 
ğından hakim güreşen Mülayim tuş 

l-'aparnadı. 

e M Üsabakanın on sekizinci dakikası 
~ heyecanlı anı idi. Maksosun iki aya 
a n1 ı kapan Mülayim rakibine tehlikeli 
nar ",- tt' . . . k 

81 sayt. •. r ı ıse rıngın fazla ısla olma 
l3u eseınde Yunanlı bundan kurtuldu. 
it ndan sonra Maksosun mütemadiyen 
lcaça~ oyunu ve Mülayimin hücumlari
d tnusabaka yirmi altıncı dakikaya ka· 
it ar devam etti. 26 ıncı dakikada ring 
'narınd h ttu

1 
. a asmını kıskıvrak yakalayan 

le, ayım tam galip geleceği esnada ha-
01 il\ tnaçın bittiğini bildirdi ve - tuş 
la ltıadığından - gene berabere kaldık-

l'lnr ilan etti. 

S • c:m Londos maçı 
illa ~ Cırn Londos - Kola Kvaryani 

Çrna gel • . • da rnıştı. Evvela Kola arkasın-
ta ~Uru?cu burnusu ile, bir dakika son 
tam.: ~rn Londos koyu Hicivert rob dö 
lar, rılc alkışlar arasında ringe çıktı· 

l-'a~hn Londos gözlerine ter kaçıp 
hır il_:1l"!ıası için gözünün kenarına sarı 

li aç sürmüştü. 
alceın gene Yusuf Hüseyin. Müsa-

baka jeraiti görüşüldü ve maçın bir 
saat devam etmesi kararlaştırıldı. Bu 
sırada Dinarlı Mehmet Ringe frrlıya· 
rak her iki güreşçinin de ellerini sıktı, 
muvaffakiyetlerini temenni etti ve galip 
gelecek pehlivana defi etti. Londos ts
tanbulda kendisine gösterilen misafir" 
perverliğe teıekkür ettiğini bildirdL 

Müsabakaya 5,50 de başlandı. 
Rus bembeyaz vücutlu ve iriyan bir 

adam, Yunanlı ise kısa boylu ve gü-
neşten yanmış esmer vücutlu. 

İlk dakikalar Kolanın hücumu ve 
Londosun kaçak oyunu ile geçti ve 
yavaş yavaş Rus pehlivanı hakimiyeti 
ele aldı. Yedinci dakida Kola Londosun 
sol kolunu kaptı ve dehşetli surette çc
virmeğe başladı. Londos yerlerde çırpı 
myor biran kendini kurtarıyor, fakat 
gene düşüyordu. Bu hal üç dakika ka
dar devam etti. Bundan kurtulan Lon-
dos müthiş hücumlara başladı. Londos 
çok teknik güreşiyor fakat karşısında· 
kini sinirlendirmek için çalıştığı görü
lüyordu. 

Rus ise Londostan teknik itibarile 
biraz aşağı olmakla beraber müthiş 

kuvvetli. Nitekim onuncu dakikada 
Rus kendi oyunile alta düştü ise de 
kuvveti sayesinde derhal kurtuldu. 

14 üncü dakikada Londos rakibine 
biran için gene mühim bir tehlike ge
çirtti. Fakat Kola bundan kurtulur kur 
tulmaz Yunanlıyı altına aldı. Cim Lon• 
dos Rusun kuvvetli kollan arasında çır 
pıruyordu. Bu arada yağmur çok fazla 
olarak gene başladı fakat güreşçiler 

bütün kuvvctlerile çarpışmakta devam 
ediyorlardı. Yirmi birinci dakikada 
Londos gene tehlikeye düştü fakat 
Rusun ayağı ringin ıslaklığından kay
dığı için gene kurtulmuş oldu. 

25 inci dakikadan sonra Londosun 
üstünlüğü göze çarpıyordu. 29 unzu da 
kikada Kola iki ayağını Yunanlıya kap 
tırdı. I ondosun bütün kuvvetile üç 

Ve meşhur tayyare oyununu yapa
rak yani havada dört defa çevirdikten 
sonra birdenbire yere fırlattı . 

O zamana kadar faik gilreşen fakat 
Yunanlının son oyunlarile sersemliyen 
Kola ;ırtık mukavemet edemiyecek bir 
halde idi; bu suretle Cim Londos tam 
35 inci dakikada hasmının sırtını yere 
getirmiş oldu. 

Cim Londos kısa boyuna rağmer. 

kendisinden ilmit edilmiyecek dereceae 
kuvvet!i, çevik ve güreşin bütün incelik 
terini kavramış cidden usta bir pehli· 
van olduğunu dilnkil maçile isbat etti 

MağlCıp pehlivan Kola Kvaryani is<' 
galip kadar teknik değil, fakat çok ku,· 
vetli ve mukavim. 

Güzel bir müsabaka yaptıktan için 
her ikisi de §ayanı tebriktir. Müsaba· 
kalardan sonra Londosun taraftarları 

ringe hücum ettiler. Zabıtanın aldığı 

inzıbati tedbirlere rağmen stadyom 
karmakarışık oldu. 

Polis ve jandarmaların gayretile kar 
gaşalık giderildi. 

Serbest güreş yapmış olan Mülayim, 
Dinarlı Mehmet, Tekirdağlı Hüseyin, 
ve Türkiye başpehlivanı Kara Ali Cim 
Londosla karşılaşmak istemekteydi· 
ter. 

Son verilen karara göre çarşanba gü 
nü bu dört pehlivan aralarında bir mü
sabaka yapacaklar ve galip gelen gele
cek hafta Londosla çarpışacaktır. 

Fak.ıt dün oyununu gördüğümU.z 

Yunanlı pehlivan bizim bu dört güreş
çimiz ile mukayese edilmiyecek derece 
de yüksek bir tekniğe sahiptir. Çünkü 
bizim alaturka güreş pehlivanlarımızın 
serbest güreşte bilgileri Yunanlıya na· 
zaran kıyas edilmiyecek kadar zayıf
tır. 

Neticenin pehlivanlarımız lehine ol• 
ması bir hayli şüphelidir. 

Ctm. Londoe - Kola gllref!nde Londoaun dil§tllğll tehlikeli anlardan blrl ... 
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Moda deniz qarış arz 
Atatürk ve ismet lnönünün 
huzurunda dün muvaffakf

yetle yapıldı 
Moda deniz klübü tarafından ve Ih. 

tisat Vekili Celil Bayarın himayesinde 
tertip edilen Moda deniz yarışları dün 
pek güzel bır şekilde yapıldı. 

Müsabakalara öğleden evvel ve son. 
ra devam edildi. 

Daha sabahki müsabakalarda Baş· 
vekil İsmet !nönü, Dahiliye Vekili Şük
rü Kaya, İktisat Vekali CeJal Bayar, 
Maliye Vekili Fuat AğraJı ve birçok 
mebuslar bulunmuşlardır. Öğleden son
ra Ertuğrul yatiyle Atatürk de yarış 
yerine şeref vermişlerdir. 

Yarış, yeri daha erkenden gelen 
sandallar, f utalar, vapurlarla hınca

hınç idi. Akaym, Şirketi Hayriyenin 
vapurlariyle romorkörler de bir birine 
bağlanarak Moda iskelesi karşısına di
zilmişler, bu suretle ~ahaya büyük bir 
havu'.!: şekli verilmişti. 

Yarışların öğleden sonraki kısmı 
başlamıştı ki saat 16 ya doğru Ertuğ· 
rul yatı Marmaradan doğru gelin gibi 
slizülerek Moda koyuna geldi. Yatın 

arka tarafında Atatürk bulunuyordu 
Halk AtatürkUn geldiğini görünce bir 
alkış tufanı Moda koyunu inletti. Bu 
esnada bütün vapurlar, motörler, ro. 
morkörlcr düdüklerini çalarak Atatür· 
kü selmlamağa başladılar. Moda koyu 
bir an içinde bir ban:ıııı • " dön 

Atatürk Başı'<'killc Ertuğrnl yalında 

dil. Büyük Şef, Ertuğruldan bu selam 
la.ra ır.ukabele ediyorlardı. Bir aralıl. 
yat, ismet 1nönünün bulunduğu hakem 
dubasmın pek yakınından geçti. B~
vekil, Atatürkü selamladı. Atatürk de 
elini sallamak suretiyle mukabele etti 
Yat, Eğe ile Hakem dubası arasında 

evvelce boş bırakılan yere demirledi 
Başvekil ile Dahiliye ve lktısat Veldl 
leri motörle Ertu~'Tula giderek Atatür· 
ke arzı tazimat ettiler. 

Yarışların 
net:iceıeri 

Dünkü kürek yarışlarında şu neti
ce alınmıştır: 

Dörtlük klasik bavanl:n arasında . 

1 - Fenerbahçe, 2 - Güneş. 

Bir çifte klasik (müptediler>: ı -
Feneri ahçc, 2 - Galatasaray, =~ - lf. 
tanbuı Su Sporlan klübü. 

İki çifte amatörlP..r: l - Guııeş. ~ 

- Galatasaray, 3 - Beykoz. 
DörtlUk klusik: 1 - Btyko? 2 -

Galatasaray, p - Anadolu . 
lki çifte klasik kıdemli: ı - Gü

neş, 2 - Beykoz, 3 - Galatasaray. 
Altı çifte alamanalar yarışı: 5 sım

dal iştırak etti. 1- Kumkapılılar. 2 -
Karadenizliler. 

Deniz mektebi talebeleri 6 çifte fli
ka yarışı: 1 - İkinci sınıf, 2 - Birin .. 
ci sınıf. 

Vapurdaki cankurtaran flikalan ya· 
rışı. 

Bumı Şirketi Hayriye, Devlet Deniz. 
yolları tşletm~i, Liman İşletmesi ve 
kılavuzluk flikaları girdiler. Dört ta
kım Eğe vapurunun flikalarma binmiş. 
lerdi. Yarışların en münazaalısı old\L 
Limancılarla, Denizyollan mUrettebatı 
iri yan, kuvvetli kürekçilerdi. Neti
cede bunlar, berabere denilecek gekil
de yanşı bitirdiler. 

Hakem heyeti evvel! Limancılan 

birinci saydı. Hemen hepsi Karadeniz. 
li olan Denizyollannm flikasmdakiler 
buna şiddetle itiraz ederek haklarını is. 
tediler. Bir aralık hakem dubası dev
rilmektehl :ikesl geçirdi. Denizyollan, 
Limancılan tekrar ermeydanına. davet 
etti. Nihayet bayrağı ve kupası vem 

(Devanu 11 incide) 

At yarışları 
Veliefendi koşu yerinde dün de at 

yarışlarına devam edildi. 

Birinci yarış 
.. 

B:.ı koşu (Satılık koşusu) ıdi. O~ 

yaşında yarım ve halis Arap atlarına 
mahsustu. Mesafe de 1400 metreydi. 
İkramiyeler de birinci 140, ikinci 50. 
üçüncü 20 Iıra. Neticede birinciliği Ka· 
ra Osmanm Önclisü, ikinciliği Servet, 
üçüncülüğü de Galip kazandılar. 

ikinci yarış 
Centilmen koşusu; mesafe 2000 

metre. Mükafatlar: Birinciye 210. ikin. 
ciye 75, üçüncüye de ~5 lira idi. Halis 
kan lngiliz aygırı ve kısrakların i°Şti
rnk etmiş olduğu bu koşunun birinci
•iğini Binunun Barisi, ikinciliği Şarop· 
ti. üçüncülüğünü de g\l)vator kazandı. 

Oçuncü varış 
Üç ve daha yukarı yaı;ta yerli ya. 

rım kan İngiliz atlarına mahsustu. Me
safe J 600 metre. İkramiyeler: Biriııci
ye 501) lira, ikinciye 80, üçüncüye de 
40 Ura. 

Neticede: Birinci .\lemdar, ikinci 
Ceylan. UçüncU Semiramis geldiler. 

Dördüncü varış 
Dördüncü yarış H<.mdikap koşusuy· 

du. Bunun mesafesi 220(1 metre. lkra. 
miye: Birinciye 225 lira, ikinciye 55 
lira leh. Bunda da birinciliği Necip, i
kinciliği Demir, üçüncüliiğü de Zaman 
kazandılar. 

Beşinci yarış 
Bu koşu dört ve daha yukarı yaşta 

yerli yarım kan ve h-ıfüı kan Arap at· 
!arma mahsustu. 

Mesnfe: 1800 me:.rc olup birinc.yP 
120, ikinciye 50, üçiln<'üye de 20 lira 
mükfıfat verilecekti. 

Bu yarışın net:ccsınde· Birinciliği 

Seda, ikinciliği Sarıkıış üçüncülüğü de 
Ceylan kazandılar. 

Beykoz ~'lor k!iilJii futa'~r•r:c'an hir ge"en pazar günü lolmllerinden ha. 
reketle ~ ~r>Ple 'a!.ın bir 7.:tmanrJa Florynya gitmiçler ve aka~m yine P.rylrnr.a 
dönmii-:Icrdir. 

Böyle ntU\affaki) etli gezintiler yapan Beykozlu kürekçiler şayanı teb. 
riktir, 
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şüphe ediyordum 

_ Derhalcevap ve..."'Illeğe hazırım - Hah! Fakat büyük Hazreti Mü-
Yaln.z ~ulu~uzun bir ricasını kabul et eyycdettini zannedersem buraya siz 
meniz için yalvaracağım. Böyle her- gönderdiniz. 

Esat Beyle 
görüşnıeğe 

Kolonel Ballar 
karar verdiler 

nım. Eğer şu köşeye kadar gelmek lUt· - Evet, öyle olmak lfızım geliyor "Türk ordusu büyük bir süratle iler mutadı hilafına olarak çok erken indi. 
kesin >;.-.nında cevap vermekte mazu- - Ben mi gönderdim? Mektupta hülasaten şunlar yazılıydı: 1 O sabah, miralay Ballar, yazıhaneye 

funda. bulunursanız biitün hakikati. Çilnk'l kendisiyle benim hiı: bir alakam liyor. Yunanlılar mühim nisbette zayiat Ve beni çağırarak, Esat beyin, kendisi· 
noktası r.oktasma öğrenmiş olacaksı- yoktur. Zatıft.liniz nasıl kendi başınıza vererek firar ediyorlar. Vaziyete naza• nı kaçta ziyarete geleceğini sordu. Po-
nız. buraya geldinizse, sizden beş on dakika ran, eğer yarın vukuu beklenilen mey- lis müdürü bana sabahleyin geleceğini 

- Pek ftlft! evvel de Mücyyedettin aynı vaziyette dan harbini de kaybederse Yunan ordu söylemişti. Fakat bir saat tayin etme· 
O~.mm bir köşesine kadar yUrUdU- içeri girdi. Ve bana bir işaretle sizin sunun denize kadar ric'at edecek ve mişti. E&at bey saat dokuz buçukta 

ler. Burada hafif sesle konuşulacak tarafınızdan geldiğini söyledi. Doğru- bunun önüne geçilemiyecek... Gece, geldi. Kendisini doğru miralayın oda
şeylerin diğerleri tarafından duyulma- sunu isterseniz ben daha çok evvelden vaziyeti ayrı bir telgrafla bildireceğim. sına götürdüm. Kolonel kendisini çok 
sına kat'iyyen imkan yoktu. MUeyyedettinin Iıiyanetini sezmiştim. İmza: Majör Milincan mültefitane karşıladı. Bir ş.rkadag gibi 

-- Söyle bakalım! Hatta bu vaziyeti size de bu akşam bil- Bu, Majör Milincan, işgalin ilk sene· el sıkıştılar ve karşı karşıya oturdular. 
_ Efendimize bann. verdikleri bir bab dirdim, zannederim. )erinde Harbiyede İngiliz erkanı harbi· Esat bey olsun Ballar olsun acan 

emri hatırlatmak isterim. · l d v h k l · b' · _ Bana mı? Ne suretle? ye reisliği vazifesini bir müddet vekile ınsan ar ı. e tavır ve are et erı ırı 
- Hangi emri? l bi · B·lah A birine rok benzerdi. Onlar biribirlefr _ Gilzidenfn kalbine sizin ıÇin bir - Bir mektupla. Ve muhafız zabi· ten yapmıı o an za ttı. ı are, na- :ı 

ti Hüseyin vasıtasiyle. doludaki Yunan ordulanndaki İngiliz ni ziyaret ettikleri zaman, evvcUl fran· 
muhabbeti ilka etmek emrini! sızca olarak hatır sorarlar. Ve resmi 

1 k ., _Ben böyle bir mektup almadım. irtibat zabitlerinin grup amirliğine ta· 
- E, ne o aca · • işler mevzuu bahsoldug~ u zaman da be-
-. !ı::te bendeniz bu iş için ugraş:• _ Almadınız mı? İnanılmaz §eY· yin edilmişti. Telgrafı okuyunca sevınç 

:.. d r d" d.. O h e yerine nim tercümanlığımla konuşurlardı. Bu 
Yordum. BUtün uğraşmalanmın ve söz Durun, durun ... Muhterem halife size ten e ıye on um. nu em n 

k k h · a·· ltt. V c oda· günkü ziyarette de öyle oldu. Selam lerfmin manası buydu. §İmdi hakikati isbat edeceğim. oyara yazı aneyı uze un. 
'k t ı f tU kre sabah, hava su derken mevzu iılere in· _ Anlıyamadnn. Ubeyt bunun üz.erine masada kalın ma geçtı ten sonra e gra ın r :s 

- İzah edeyim. Muhterem balife bir kitabın arasında bulunan bir kağı-
iki suretini hazırladım. Zile basarak tikal etti. O zaman miralay Ballar bana 

1• S "b' · t tt' Pot·s Saip gelince işaret etti. Ben tercümanlığa başladım. 
hazretleri bendelerine Güzideyi bUyü- dı çıkardı ve Mustasnna uzattı: po ıs aı 1 ıs e un. 1 

d kt·r· · d. • Ballar - Son günlerin vekayii üzerin 
lemem, sihirlemem için emir vermişti. _ !şte mektubumun mUsveddesi... ona şu re ı ı ıver ım • 

Ş fl ı B 1 d b · · de ve bizir.'l polis müdürü beyden bekle 
GUzidenin sizi sevmesi için evvel! si- Bu kft.ğıda. bir göz gezdirirseniz ne de· - . u zar arı a . un ar an rını 

1. ..d .... E t b d'ğ · · d diğimiz hizmetler hakkında kendilerile zin olması, kendisini size vermesi rn. po ıs mu uru sa eye, ı erını e 
rece masum, bigünah ve size sadık ol- . .. 1. görüşmek istiyorum. Anadoluda Kema· 

zımdr. Bunu zorla yapmanın imkansız- Aziz Hüdai beye götur tes un et. 
duğumu anlarsınız. ı · ğ · · E• listlerin bu son günlerde şayanı dikkat lığını tasavvur edin. Güzide denilen Saip gitti. Vakit geç o QU u ıçın 

kadının, ne derecelere kadar inatçı bir Halife mektuba göz gezdirirken U· sat beyi bulacağını pek zannetmiyor- bazı muvaffakiyetler kazanmakta olduk 
yara:hlışta olduğunu çok gilzel bildi- beyt ar.latmakta devam etti: dum. Fakat, gece gündüz, Hilaliahmer !arından haberdar mıdırlar? 
ğlnizi tahmin ediyorum. - Adaletiniz karşısında boynum binasının üst katındaki yazıhanesinden Esat - Kulağıma bazı şeyler çalın· 

Bunun için hileye başvurdum. Çün· kıldan incedir. Beni isterseniz en ağır ayrılmayan Aziz Hüdai mektubumu dı. Fakat hakiki vaziyet bilmiyorum. 
kü zorun, şiddetin yapamadığı birçok işkencelerle öldilrün. Fakat sadaka- mutlaka alacaktı. Bu habere onun da Ballar - Sizin haberiniz yoksa ben 
şeyleri hilenin yapabildiği muhakkak· timden §llphe etmeyin. benim kadar sevineceğini düşünürken söyliyeyim. Yurunhlar mağlUp oluyor
tır. Bunun için bir program kurdum. - Doğru! Bu mektup sadaka.tini duyduğum manevi zevk pek büyüktü. lar. Biz zabitlerimiz vasıtasile vaziyeti 

metkarane vaziyetler aldığını ve mOte" 
arrız olmak kabiliyetini gösterdiğini 
anlıyoruz. Biz bu vaziyete karşı musa• 
adekar ve müsamahakar olamayız. 

- Türk halkı taşkınlık yapmaz. Oı 
mukadderatını miltevekkilane beklemek 
tedir. Zannetmem ki, bu tahminler dot' 
ru olsun .. 

- Maalesef doğrudur MUdür Beyi 
Size bir misal da berebilirim. Bu sababı 
Kumkapıdaki Fransız zabıta merkezin• 

den bir rapor aldım. Dün gece Kw:nk8• 
pı Nişancasında Senegallı bir FransıS 
neferi öldürülmüş. 

- Pardon 1 öldüren belli mi? 
- Hayır! 

- Peki ama, bu cinayetten Türk ııat 
kı niçin mes'ul tutuluyor. 

- Burada mevzuu bahs olan aaayi~ 
sizliktir. Mlidlir Bey, çok iyi bilirler 1'İ 
ben kendisine karşı olan şahsi itimadıtıl 
dolayısile ~ehrin aşayışının teminiıı1 

resen kendisine bıraktım. Fakat bu soıı 
günlerde hadis olan vaziyetler dolayı' 
sile asayiş işite bizzat alakadar oıınıılc 
zaruretini duydum. Fakat işe müdahıı" 
le etmeden evvel kendisine ıon defli 

şansr tecrübe etmek için bir fırsat .;( 
receğim. Şimdi istediğim şudur: Yirınl 
dört saat zarfında şehirde çok sıkr inır' 
bat tedbirleri alınmalıdır. Alacağı ted" 
birler hakkında bize malumat verıtlcsi 
de lazımdır. Bunları anlatınız kendisi" 

Güz.deyi bu şekilde kandırmayı karar- isbat ediyor. Sen kafanı kurtardın. Senelerdenberi bin bin türlü bela ve fc- adım adım takip ediyoruz. ne ... 
la§tırdım. Güzide, kendisini sözde b1r Şimdi gelelim MUeyyedettin denilen al- Uiket içinde ıstırap çekmeğe alışmış o· Esat - Kemalistlerin bu muvaffaki• Odada üçümüz yalnızdık. Ballar bit 
gizli şebekede çalışıyor zannedecek ve çak adama! lan arkadaşlarımın bundan sonra ben- yeti muvakkat mahiyette bir şey olma- kelime bile türkçe bilmezdi. Binaen( 
bcnım verdiğim emirle siz.in muha.bbe Halife geri döndü. Ve MUeyyedetti- den daima böyle müjdeler alacaklarını aın. leyh, kolonelin bu sözlerini Esat befe 

tiniz• mukabele edecekti. ne doğru ilerledi. ümit ediyordum. Ballar - Biz de öyle düşündük. Fa· tercüme ederken şunları da kendiliğiı:t' 
1ııte, zatıalinizi fevkalade iğzap • • • iKi I"OLIS MODORONON kat harekat lehlerine inkişaf etmekte• den ilave ettim: 

edcn,lm:dıran hadise bu masumane Tam bu esnada müneccim TJbeytin MOLAKATI dir. Bilmem ki taarruzları artık durdu· - Asayiş işine müdahale etmek ı.'( 
plandan ibarettir. kö§kUnUn kapısı önünde de başka bir rulabilir mi? s· ,,.ı 

Mm.tasım bir dakika duraladı: o gece ilk defa deliksiz bir uyku u· ruretinde kaldığını söylüyor. ıze ı 
_Peki, ya MUeyyedettin? Ya 0 hadise cereyan ediyordu. Yüksek ot. yuyordum. Sonra içimdeki karanlık ve Esat bey bir alay savurdu~ mi dört saatlik bir mühlet veriyor. ı;~ 

hain vezir? Onun burada ne işi var? ların içine upuzun yatmış bekliyen bir zehirli ağırlıktan mühim bir kısmını at - Bu Yunan ordusunun göstereceği müddet zarfında 'ehirde sıkı inzıl>ll 
_ lşte bakınız bu sual ve §Üpheniz- genç yavaş yavaş doğrularak ayağa mış bulunuyordum. Artık gülmek, ra· yüksek enerjiye bağlı bir ~eydir. tedbirleri alacak ve en ufak bir vakii>'~ 

de yerden göğe kadar haklısınız. Allah kalktı. Ve kapıya doğru yaklaştı. Ka- hat etmek, sevinmek, mes'ut olmak sıra Ballar - Biz Yunan ordusundan um meydan vermiyeceksiniz. Aksi bir ~ıı! 
için çok yerinde ve haklı bir sual. pınm aralık olduğunu görünce iterek İ· sı bize geliyordu. Anadolu bozkırların· duğumuzu bulamadık. olursa kolonel işe vaziyet edeceği ( 

- Sözlerini geveleme! Doğru ::lü- çeri girdi: da dünyada tahammül, feragat, feda· Esat - Vaziyeti kat'i ıekilde bilme· söylüyor. Siz bu herifin sözlerini atd• 1 
rüst cevap ver! Açık konUfi! Ve çabuk -Bu evde galiba şayanı dikkat va· karlık, cesaret namına ne varsa hepsini den hüküm verilemez. mayınız. Teklifini tereddütsüz tcab!J 
cevap ver! kalar geçiyor. diye söylenerek yavaş (;ÖStererek muazzer vatanı felaketten BalJar - Yunan ordusundaki irtibat dmiş gibi görününüz. işi sonr~ baJl: 

- Emredersiniz! Emredersiniz! E- yavaş hiç ses çıkarmadan tag me:di. kurtarmak için kan döken Türk yavru· grup amirliğinin son telgrafı hakikati deriz. Yolcsa çirkin bazı vaziyetler lı 
vet, zntıfllinlz MUe1,Yedettinin burada venlerden çıkmağa başladı. lan nihayet, çalışmalarının mükafa- vaziyetin Türklerin lehine olduğunu dis olabilir. , 

ne aradığını sordunuz. Öyle ya, burası Yirmi kadar alçak merdiveni tır- tını görüyorlardı. Onların kurtarıcı bildiriyor. Esat Bey de bana sükunetle şu 65ıte 
benim husust da~rem. Haydi ben mes- mandıktan sonra kenarından hafü ışık hamlelerini. merdane savletlerini, aslan Esat bey sustu. Fakat içinde ne cof ri söyledi: 
lek icabı her ~yi yapabilir, her §eyi Jar gibi döğücımelerini son bir gifa ve kun hisler geçtiğini ben anlayabiliyor- ... 

· sızan bir kapının önüne geldi. Gözünü :s D hal kat'· tedbirler alacağı..-' 
söyliyebilirim. Fakat Müeyyedettin ümit haberi bekler gibi bekliyen yaralı dum. Ballar tekrar söze başladı: - er 1 dİf 

d ~ aralığa uydurarak içerisini gözlemeğe 1 h 1.f k Bu dakik< dan itibaren istanbulda }la 
ne emege burada bulunuyor ve benim ve mustarip millet, artık istiklal ve - stanbulda mevcut mu te ı a· e1' 

•· 1 • i · çalıştı. Fakat bir cıey göremedi. Kula- 1 d ı k h t .. ı·· k ·a §ahsan b soz erım teyıt eder mahiyette lAflar :. kurtuluşun temiz havasile canlanmağa, rakollanmızdan aldığımız rapor ar an. 0 a:a er ur u ve ayı en ( 
söylUyor? ğma da sadece ne olduğu anlaşılmıj·an kıpırdanmağa, tekrar hayata dönmeğe bu muvaffakiyetlerden heyecana dü~en mes'ulüm. Kolonel Ballar merak ctııl 

- Hala dolambaçlı yollarda dolaşr. hafif bir fısıltı aksetti. hazırlanıyordu. Bayram günleri yakın• Türk halkının işgal kuvvetlerine efra' sinler. ) 
yorsun. Sözlerine dikkat et, Ubcyt! (Devamı var) dına ve hristiyan ahaliye karşı husu- (Devamı vt1.r dı. ~ 

EEE~~~~~~~~~===~~~~==~~~~~~~~2±~~~iei!~~~~~?.::~~~~=======~~====~~~==~~====~~~==~~~-~~ 
lerdi. Daha iki ay vardı. Deli o~rıı~. 
bir şey değil! Kovduğu gündenberJ ~~ 
bir de görünmiyordu. Rnri o ge 1111• 
hiç olmazsa onunla rahat rahat }<O 

10
11 

şabilirdi. Dayanamadı, bir tezkere} 

- 31 -
Delikanlının gitmesini beklemeden! 

çılgmlnr gibi çıktı, koşup odasına ka
pandı. Gözleri kan çanağı gibiydi, atc-1 şi vardı. lki eliyle kalbini tuttu: 

- !çimden bir zemberek kop
muş gibi oluyorum ... ı-Instnyım .•.• di
ye inlcc'!i, akşam yemek saatinde zorla 
sofraya indi. Bo~azıııdan bir lokma 
geçmiyordu. 

Fc.Truh beyin gözleri karısını endi~e 
ile takip ediyordu, genç kadının fena
laştığını görünce dayımamadr, bUyUk 
bir telfışla yanma ko~tu: 

- Çok mu hastasın • rihal? 
- Bilmem ... amma ... Öyle gi~i ! 
-· ıavrucuğam. :Jak Eınna bir şey 

öyliycceğim ..• Kaç gUndUr dUşündiim .. 
.B.terseıı bu kışı geçınnck üzer !stnn-

bulda beğendiğin semtte giizel bir apar. 
tıman kiralıyahnı, ne dersin? 

Bir an içinde Nihal dertleriı.i unut-
tu. Sevinçle kocasına baktı: 

- Sahih mi? 

- Ciddi söylüyorum! 
- Oh ne iyl •. 

Zengin müteahhit tebessüm etti. 
Çoktandır karısını bu derece memnun 
görmemişti. Neşe ile ilave etti: 

- İstersen seyahat de ederiz. Av

rupaya gideriz. Nereyi arzu edersen! 
Genç kadın çocuk gibi el çırptı, en 

büyük emellerinden biri de seyahat et. 
mekti. Hakikaten bu erkl'k onu çılgın
lar gibi seviyordu ki onu mesut etmP.k 
için her şeyi, her şeyi yapıyordu. Bü
tün korkularını unuttu, tatlı tatlı koca-

sının yüzüne baktı. 1 
Adam se"inçle kadının ellerine sa• 

rıldı: 
- Güzelim, emret, ne istersen ya-

pacağım! 
Günlerdenbcri içinde saklı kalan 

aşkının hasretiyle Ferruh bey çılgın• 
lar gibi karısını öpmeğe, sarmağa ba.5-
ladı. Nihal onu itmiyor, kaçmıyordu. 
Erkeğin gözleri yaşlarla doldu, çocuk 
gibi ağlamağa başladı. 

Genç kadının kalbinde bUyUk bir 
şefkat uyandı. O, artık geçirdiği hele• 
canlı günleri, cinayeti falan unutmuş
tu. Bu derece sevilmek pek hoş bir şey. 
Yaklaştı, kolariyle kocasının boynunu 
sardı, samimiyetle sordu: 

- Neye ağlıyorsun? 
- Karıcığım, karıcığım, benim bir 

tanecik yavrum! 
- Neye ağlıyorsun, derdin ne? 
- Ağlıyorum, çünkü senin muhab-

betine muhtacım, kaç gündenberi sen
den uzak kalmak beni harap etti. 

- Hayır, senin bir derdin var da 
onun için ağlıyorsun. Bu sırrı bana 
söylemez misin ?.. Belki benlnı :hasta. 
hğım da bundan ileri geliyor. Bana 
emniyet et, söyle ... 

Ah, bir söylese, Nihal onu affede-

cek, hE:r halde Ferruh bey Mi bir ka
til olamaz, cinayetin sebebini an:atsa 
belki biraz rahat ederdi. Aralarında 

ki hayst daha kolaylaşırdı' 
- Haydı söyle ... Anlat! 
Ferruh bey yaşlarını sildi. l{ansmı 

ciddiyetle süzdü: 
- Doğru, senden gizlediğim bir sır

rım var .•. Fakat onu sana söyliyemem ! 
- Neden? Ben senin karın değil 

miyim ... İnsanın karısı arkadaşı de
mektir. 

- Öyledir amma, sen beni o dere
ce sevmiyorsun ki, onun için söyliye
mem ! 

Nihal kızdı, bUtiln aksilik damarır. 
nkabardı, müstehzi bir sesle: 

- Senin üzüldüğün, kışı şehirde ge
çireceğiz diye, hissine mağlQp oldun, 
söz verdin, şimdi de pişman oldun. 

Ferruh bey hazin hazin başını sal· 
ladı: 

- Beni ne kadar anlamamışsın, Ni 
hal! .. dedi. 

Günler sükun içinde tevali etti. Fa
kat genç kadının içindeki sır onu Me
ta kemlrlyoruu. n:rü5ey!a ~erl!eşemi
yor, kimseye bir şeyler söyliyemiyor, 
günden güne zayıflıyor, eriyordu. İF• 
tnnbula teşrinievvelin sonunda inecek-

ladı. · •• .. 

"Mahir. 
11
,f 

O günkü asabi buhrammı affet, 
tayım ... Seni özledim, gel!,, 

-2-
Jtl" 

Son zamanlarda Ahmet }>eyirı ıt 
rucuaunun hali değişti, rı~si l<fl~ıı· 
dalgın dalgın dolaşıyor, ara sırs o''!t" 
disinin yanına geliyor, bir şcY ~J).ofı 
mek ır.tiyormuş gibi yü1üne b~ 
sonra başını sallıyor ve gidiyor. gıttl-

Bu hal Ahmet beyin garibiJlC p 
Bir sabah onu ka111ısına çağırdı, 
du: e oıır 

- Sende tuhaf bir hal va.r. r1 
yor? Söyle bakalım. ıö~ 

Herif kekeledi, bir şeyler rnıı1 
dı, birez tereddüt etti: ttı1ış! 

- Yok beyim .. Sana öyle ge e ~ 
- Hayır, hayır. Yalan söyl~e~~ 

seni bilmez miyim ayol, hnydJ 
söyle bakalım! tJf) 

.(Devamı tJ 

c 
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l':ıs:;ta:=:n~b::=:u~ı L~i=m~a=nı==:- s~a~h~iı~s~ı~h~h~iy~e~=P=e~ı. ==8=8=1.=8~=D~=---~=====d~= Merkezi Satmalma Komisyo- e p 0 S ll Il 8 
nundan: 

Merkezimiz için bin beı yüz ili ikin bin teneke benzin ıatm alı
lla~Jstır. 

A - Tahmin bedeli çift tenekesine dokuz yüz yirmi kuruttur. 
B - Şartnameler Merkezimizl..evazımından parasız alınır. 

~ C - Ekailbne 21 Ağustos 936 cuma günü saat 15 de Galatada 
d l'aJnuıtafa pafa sokağında mezkW- Merkez Satınalma Komiıyonun 

t. :Yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
,
1 

E. - Eksiltmeye gireceklerin Ticaret odasından 936 senesine 
t •eııkalarını göstermeleri tarttır. 

bıilh"F .~ Eksiltmeye girecekler saat 14 e kadar teklif mektuplarını 
urlu olarak makbuz mukabilinde komisyona vermeleri şarttır. 
~ {128) 

~stanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
atınalma Komisyonundan : 

lç k Merkezimiz motörleri ihtiyacı için 12 kalem müteferrik malzeme 
1 eksiltme ile satın alınacaktır. 

l - Tahmin bedeli 1274 lira 75 kuruttuı 
d 2 - Adı geçen efya için ıartnameler Merkezimiz Levazımın· 
'n Parasız alınır. 

Ca.ı 3 - "Eksiltme açık olarak 21 Ağustos 936 cuma günü saat 14 de 
t atada Karamustafa pafa sokağında mezkilr merkez satın alma 
~om· 11Yonunda yapılacaktır. 

Mevcut kadın fapka levazımatı mevsim sonu dolayısile büyük tenzilatla elden çıkarılmaktadır. 

Lez- Panama-Baku -Sizol- Bangakok vesaire 
ADRES: Tünelbatı Beyoğlu şubesi: İstiklal caddesi Sent. Mari kilisesi k~r§ısında No. 340 

. . . .. 
NEDEN 8AZI SiNEMA ARTiSTLERi 

HAFTADA 
100.000 FOIK KAZAlllYOR. 

Meşhur bir sinemacı: 

4 - Eksiltme açık yapılacaktn . 
S - Teminat parası 95 lira 60 kuruftur. Aç karnına bir kahve kaşığı alındıkta 

) .. ) 6 - Eksiltmeye gireceklerin teminat paralannı eksiltmeden ev Kabızh§ı defeder 

Bugün Holivud'da 
yalnız klasik güzellik 

kifayet etmiyor. 

"' Ilı -'-"' M Yemeklerden birer saat sonra alınır. ....._ :.ı.a:ur erkez veznesine yatırmaları ıarttır. (134) --= sa HAZIMSIZLIGI, mide ekşilik ve 
diyor ve ilave ediyor: "Zamanımızda 
sinema stüdyolarında klasik güzellik 

nln taravetini vikllye edebilirler. Vfıı 
yana üniversiest profesörü doktor 

lstanbul Gµmrükleri Başm~dürlü- ;.::·!::;ıı..ıcr:~:~:,:ı:.:: 
g" •• d kah ambalajına dikkat. 

gUnde 8 -iolar ve zekft 100 dolar kı~ 
mettcdir. Güzel yüzler ise, zeliiidan ve 
gençleşmi§ bir tenden da.ha fazla. 1000 
dolar kıymetindedir. 

Stesj tarafından keşif ve genç hay
vanlardan istihsal edilen cildi besteyi• 
el ve gençleştirici Biocel cevheri şim
di pembe rengindeki Tokalan kremin

de mevcutt ur. Gece yatmazdan evvel 
kullandıkta, siz uyurken clldinizl .. 
besler ve gençleştirir. Buruşukluklar 

ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadm 
birkaç hafta zarl'mda 10-15 yaş genç 
Jeşmeğe muvaffak olabilir. GUndilzle~ 

Q D e 0 : Deposu: Mazon ve Botton ecza de-

b- lstanbul gümrükleri için 16 lira aylıklı memur namzetleri ve yine posu, Yenipostane arkası ;A§ir F;f. Sok. 
.rqı ın J d k No. 47. aa, ı a tilolar alınacaktır. Sinema artistlerinin yakıcı ve kmr 

bit· 
1
Aranan şartlan istekliler Baımüdürlük sicil dairesinden öğrene- vetli projektörleri altında çalışırken 

ır er (239) onların yUzlerini çabuk soldurarak 

~--------------------- ~-- Soydan tı t· b t b • k 
Satılık okazlyon tezgAb Silnnetçl Ahmet törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 

1 1 
ser eş ıren ve uruş uran u proJe · 

krj StitçU, pastacı, ıekerci dükkanlarilc beraber kullanılabilecek kapaklı ve Me§hur sunnet.çı btı.§ı Halep. düzeltmek ve güzelleştirmek için gü• 
}'a~tal vitrinli Alman mamulatı lilküs bir tezgah ve iki etajer gayet ucuz fi· linin torunu zellik müesseselerinde bütün servetle-

a satılıktır. 1 Sultanahm~t Cağa.loğlu c:ıd. 1 rini feda ediyorlardı. Fakat, bugUn ... 
ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka• 
lon kremi kullandıkta bUtün siyah 
benleri giderir, ve açık mesamatı kapa 
ttr ve cfldl beyazlıı.trp gençleştirir. 

ta Galatada Kuto hanında 7 - 11 numaralı lNTRAK müessesesine mUra- 1 desi No. 41 Tel: 20196 Her yıldız, kendi kendine tevessill ede-
at tdilnıesi. Tel. 42173 ? ve M - 87 ceği basit bir tedbir sayesinde ciltler i• 

-------------~----ı----lllliilıi 
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der, aevgi ve kin hatıralarının top· 
lanmıt olduğunu f arkediyordu. Bu 
9es, sakindi ve ıunlan ıöyliyordu. 

- Bakınız mösyö, bende kılıç 
ve hançer var. Fakat aynı silahlar 

•izde de bulunuyor .. Gerçi benim 
bir tabancam varsa da, onu ancak 
kaçarsanız kullanacağım. Şu hal
de zannediyorum ki sizinle müıa· 
Yi hallerde bulunuyoruz. 

Moröver baıile bir tasdik ipreti 
Yaptıktan sonra Pardayan devam 
etti. 

- Sizden ne istediğimi soruyor· 
~nuz. Sizi öldürmek istiyorum. 
orkrnayımz, size fazla acı duyur

ınıyacağım. Şimdiye- kadar on altı 
~1enedir size vemıit olduğum korku 
ı ebe · nım çekmit olduğum ıztırap 

·~?1 tiddettedirler. Emin olunuz ki 
!lbösyö, sizi öldürerek dünyayı nef. 
1'et d"l e 1 ecek bir mahlUktan kurta-
l'acağıın ş· d. . f 1 • ım ıye kadar bırçok de· 
·•.ar, kendi hayatımı kurtarmak 
ıçın bi d" 
11 

r Ufnıanı öldüreceğime ca-
1~ ••kılarak yaşıyorum. Fakat 

lrıosy.. · 
lrı o, sız yalnız benim bir düt· 
anım d ... 1 •• kaldırıl egı ıınız. Vücudu ortadan 

b. h ması muhakkak gereken 
ır abi h ka 1 ru •unuz. Bastilde bana 
ttı ıarf etm. ld 

tİmd· 1.§ o uğunuz sözler, 
ab1~1~Ye kadar bilmediğim birçok 

v.gsızlıkl 
il'-- arunzı daha meydana 

IUL?dı, Onu • • b • 
ae)ı1• -ı· b" n ıçın aşı ezılecek 

• ı ır böc k et-. s· . .. e olduğunuzu anla· 
ızı oldürdükt' e .k. .. d k. n ı ı uç a ı· 

ka ıonra isminize varana kadar 
her !eyinizi unutacağım... Sizi öl. 
düreceğim, fakat burada değil. Bi· 
raz daha ileri götüreceğim. Eğer 

rahatsız olmazsanız Monfokona 
kadar beraberimde gelmenizi rica 
edeceğim. Tabii sizde, o kırmızı 
[ • J .•• Pis kanınızın babamın gÖ· 
mülü bulunduğu bu mukaddes top 
rağı kirletmesini istemezsiniz Mon 
fokon size teklif ettiğim çarpıfma 
için en iyi yerdir. Oraya kadar gel· 
meğe razı oluyor musunuz 1 

Moröver tekrar kabul ettiğini 

anlatan bir ipret yaptı. İçinde 
gizli bir ümit hasıl olmuftu. Mon· 
martrdan Monfokona kadar epey 
yol vardı. Belki kaçmak için bir 
fırsat ele geçerdi. Her halde yanm 
saatlik bir zaman kazanmıştı ki, 
o da böyle zamanlarda bir asra be. 
deldi. Otuz kırk dakikalık bir müd 
det, onun için kurtulut çaresi ola. 
bilirdi. Bunun için sevinçle şu ce· 
vahı verdi: 

- Monfokon mu? Pekala, ora· 
ıı olsun, fakat emin olunuz ki, sizi 
babanıza kavuşturmadan evvel öl. 
miyeceğim. O çoktanberi sizi bek· 
liyor ... 

Biraz kendisini toparlıyarak 
meydan okuyor, yani hala yiğitliği 
elden bırakmıyordu. Bununla be. 
raber nefsine de az çok itimadı 

(.Y.) Aııılzadelcr kendilerine mavi 
kanlı derler. Kınnrzı kanh; asil olma" 
yan, ldl ve avamdan klmae demektir, , 
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- Kim bilir, belki de çıkmazla. önünden geçerek eski dar ağacı• 
yahut da arka kapıların birinden mn bulunduğu Monf okon tepeleri• 
çıkıp gittiler. diye mırıldandı. Buıı. ni sağda bırakıp Granj • Batelyere 
ları henüz söylemitti ki Bü3Si Lök· doğru gitmek ister gibi yürüyor. 
lerk Menevil ve Moröver göründü. du; fakat Monmarlr kapısına var• 
ler. Pardayanın önceden kendisini madan evvel tepenin eteğini kap.ı 
dürtmüş olduğu gibi bu sefer de layan me§e ve kestane ağaçların• 
o Şövalyeyi dürttü. Fakat Parda. dan mürekkep olan ufak ormancı• 
yan onlan zaten görmüştü. ğa doğru yürüdü. ' 

Sokağa çıkınca üç arkadaş dura Moröver, Monmartra doğru gi .. 
rak yavafça birbiri erile konuştular diyordu. Tepenin eteğini dolaştL 
Sonra Büssi ile Menevil kolkola ve. Ve yukarıya doğru tır:manmağa 
rerekyürüdüler. Moröver bir müd- ba~ladı. Pardayanla Şarl biraz 
det olduğu yerde kaldı; sonra o geriden takip ediyor, onun istea• 
da yürümeğe ba,ladı. bile göremiyeceğinden emin bir 

Şarl: halde, onu' gözden kaçırmıyorlardı 
- Bu aef er artık onu yakalryo MOTöver tepeye tırmanmağa baı 

ruz! dedi. ladığı zaman Pardayanın dudakla. 
Pardayan cevap vermedi. O hem rını soğuk bir gülümseme bozdu. 

gülüyor, hem de bakı~larile MorÖ· Asabi bir ürperti bütün vücudunu 
veri takip ediyordu. Gizin bu sa· dolaıtı. Moröver köye doğru yürü· 
dık jantiyomu T anpl kapısına doğ yor ve bugün T ertr mezarlığının 

ru yürüyordu. Oradan geçti. O za- bulunduğu yere doğru yürüyordu. 
man Pardayan geni§ bir nefes al· Bu yol, Pardayanın on altı sene ev 
dı.. Birkaç saniye kadar durdu, vel Luiz ile birlikte takip etmİ§ ol• 
ıonra o da kapıdan geçti. Yanında duğu yoldu. Mar§al dö Monmo• 
Dük vardı. ransi· ile ölüm halinde bulunan ba .. 

Moröver sakin adımlarla yürü· bası da birlikteydi .. Şövalye ekıe
yor, arkasını Karem . Frönan ba- riya gelmi' olduğu bir noktaya 
takhklarına çevirmif, Parisi saran doğu gözlerini dikti. 
ıuru dola,ıyordu. Yolunda küçük Burası birkaç gündenberi biçil. 
çalılıklar, hazan yıkık duvarlar mekte olan bir buğday tarlasıydı .• 
peyda oluyor ve bunlar da kendisi. Burası, bir dere tc~kil eden men. 
ni takip edenlerin gizlenmesine ya. bam yanında, vaktile babasının 
nyordu. içinde bulunduğu arabayı durdur. 

Moröver böylece, Sen Marten duğu bir nokta idi. Babası o nok· 
kapısından sonra Sen Deniz kapısıf tada Şövalyenin kolları arasında 
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Acele satıh k ev 
ve bostan 

Eyüp Arpaemini mahallesinde 
Tekke sokağında 22 numaralı altı 
dalı yüz yirmi beş arşın bahçeli ah· 
şap bir ev ile bu evin önünde tUrlü 
meyveli ve sebze yetiştirmeğe elve
rişli biri büyük öteki küçük iki ha 
vuzlu bir bostan kuyulu ve iki bu· 
çuk masura suyu olan on iki dönüm 
mülk bostan acele satılıktır. Görmek 
istiyenlcr o mahallede polislikten 
mütekait Bay Halile, pazarlık için 
Kadıköy Vişne sokak 33 numaralı 

eve müracaat. 

*· . , . 
lstanbul K.oıD._u~~ğı 
Satın~lma Komisyonu· ilanla~• .. . . . ... 

Ankara hastahanesi için 112 
kalem alet satın alınacaktır. thale· 
si 2/Teşrinievvel/936 cuma günü 
saat 15 de kapalı zarfla yapılacak· 
tır. Muhammen tutarı 5749 lira 25 
kuruştllıl'. Şartnamesi her gün ko· 

misyonumuzda görülebilir. istekli 
lerin 431 liralık ilk teminat mak· 
buz veya mektuplarile beraber 
2490 No. lu kanunun 2. 3. cü mda· 
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;'-~I~t~n_b~l: :'~ ... Belediye~i .· .. :. n@ları 
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Keşif bedeli 1998 lira 97 kurut olan Heybeliada Halk çeşmetİ 
su borularının değiştirilmesi paza!'lığa konulmuştur. Keşif evrakı le· 
vazım müdürlüğünde görülür.istekli olanlar kanunun tayin ettiği ve· 
sika ve 150 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile bera· 
her 12 Ağustos 936 çarşamba günü saat 14 de daimi encümende bu· 
lunmalıdır. (B) (249) 

lstanbut Gümrükleri Satış işleri Müdürlüğünden : 
18 Agustos 936 günü kapalı zarf usulile 65650 kilo toz §eket 

satılacaktır. Almak istiyenlerin Münakasa gazetesinin 2617/ 936 
günü nüshasındaki ilanımızı okumaları ilan olunur. (39) 

Denizcilere ilan 
Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: . 

Bazı arızaların tamiri için, sisli ve tipili havalarda çalıştm1ma1'
ta olan Y etilköy sis düdüğünün faaliyeti durdurulmuştur Tamirat 
tamamlandıktan sonra düdüğiin çalışmaya ba§lıyar,ağı ayrıca iliJI 
edilecektir. (235) 

Istanbul Gümrükleri Satış işleri Müdürlüğünden : 
509 mezat kayimesi 308 kilo 277 ,20 lira istiridye k.ıbuğu, 524 

mezat kayimesi 165 kilo 103,13 lira lastik levha. Bu e§Ya 13/ağuıto• 

saat 14 de İstanbul gümrüğündeki satı§ salonunda açık artırma il~ 
satılacaktır. Artırmaya girecekler den yüzde yedi buçuk pey akçet' 
ve unvan tezkeresi aranır. (202) 

::.ASKERi ·fABRIKALA_"·· ~ UMUM ·~ ·MQDURl.UGU · · -~ · 
:· . '.~ ·-· . " ~ ~ . .:. . ., 

delerin deki vesaikle beraber ihale Kayseri Tayyare fabrikası Di-
den en az bir saat evvline kadar 

teklif mektuplarını.Fındık!ıdaki ko rektörlügv ünden : .. Satınalma ,Komisyonu -"llanlal".·• . · . · 
. . . ' ..,. . mutanlık satınalma komısyonuna "1 

rmeleri. (228) Kayseri Tayyare fabrikasına birinci ıınıf olmak üzere teı ' 

Muhtelif elektrik malzemesi ve yeci ve tornacı, kaportacı, ustalar imtihanla alınacaktır. lmtihanlat•1 

DOKTOR l k ff.1' Kayseri tayyare fabrikasında yapı aca tır. Ve imtihanda muva 
Kemal Özsan olacak usta işçilere derecelerine göre (3: 5) liraya kadar yevrnife Tahmin edilen bedeli (31000) lira olan yukarıda cinsi yazılı mal. 

zeme Askeri Fabrikalar Umum MüClürlüğü satınalma komisyonunca 
28/Eylul/936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname (Bir) lira (55)' kurut mukabilinde komis
yondan verilir. 

Urolog - Operatör verilecektir. Müracaat ve imtihan ağustos nihayetine kadar devası' 
Bevliye MUtehassısı edecektir. (191) 

Krak~y - Ekıelslyor mağazası 

yanında. Her gün öğleden sonra ı 
2 • den 8 • e kadar. Tel: 41235 C. H. P. Genel Sekreterliğinden 

Taliplerin muvakkat teminat olan "(2325) lirayı liavi teklif mek· 
tuplannı mezkOr günde ıaat 14 ekadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanununun 2. ve 3. maddelrindeki veaa-

Operatör Orolog 
10 Ağustos tarihinde münakaaası ilan edilen sinema makineleri 

ve sair malzemenin münakasası günü bazı firmalar tarafından btS 
müddet zarfında teklif yapılamıyacağı anlaşıldığından ve ıartnaııt" 
de de bazı tadilat yapıldığından dolayı 15/9/936 tarihine kadı' ikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlan (190) 

Doktor 
SUreyya Atamal 

24/26/28130/temmuz 936 günlerinde gazetenizde neşredilmit 
olan muhtelif cins eğeler ve muhtelif cina makkaplar hakkmdaki 
ilanların hükmü yoktur. Şartnamelerinde değİ§İkJik vardır. Yeniden 
ilan edilmiştir (222) 

Muayenehane: Beyoğlu • Parm 
kapı tramvay durağı. Roma oteli 

temdit edilmiıtir. t• 
Yeni ,artnameler 5/8/936 tarihinden itibaren Ankarada C. f-1. 

• ;; z 
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hayata ebediyen gözlerini yum· 
muıtu. Yani o noktada Moröver, 
elinde Katerin dö Medçiden almı§ 
olduğu zehirli hançer olduğu hal
de birdenbire meydana çıkarak 

Luizi vurmU§tu! .. Evet.. itte Mo· 
röver7 Pardayan için unutulması 
imkansız olan o noktaya doğru 
yürüyordu!.. Par dayan daha fazla 
sarardı. Seri bir hareketle elini ta. 
bancasına götürerek onu çekti. V c 
doldurup kapsulladı. 

Şarl: 
- Onu uzaktan mı yere serecek 

siniz? dedi. 

Şövalye gülümsedi: 
- Hayır!. Fakat belki kaçmağa 

kalkıtır.. Çünkü herif geyik gibi 
l<:açar. Çok defa gördüm. İstefrı. 
J:i, bu sefer artık elimden kurtul . 
masın. Bunun için evvela bir aya. 
ğınr kırmak, sonra onunla konuş· 
mak lazımdır. 

Moröver durmadan çıkıyordu. 
Pardayan da yürümefe baılamış 
ve yıkık bir kayanın etraf mı dola
§ırkcn babasını gömmüt olduğu 
yeri işaretliycn salibi görmüıtü. 

Bu salibe kımıldanmadan bir 
vücut dayanmış duruyordu. Acaba 
hu kimdi? .. Bir kadın orada ne 
yapıyordu? Pardayan buna pek de 
dikkat etmedi. Onun gözleri Mo 
rövere dikilmişti. 

Moröver, Pnrdayanın bab~ının 
mezan yanından geçtikten ıonra 

durmuftu. lhtimalki o da o geçmiı 

yanında 121 birinci kat 3-8 
Her gün 15- 20 ye kadar. 

Genel Sekreterliği ve lstanbulda C. H. P. llyönkurul başkanlıiı tJ' 

rafından parasız olarak verilecektir. (111) 
~----- ·-~----

fakat bugünkü kadar canlı ağuıtoı 
gününü hatırlamııtı. O, tehrin müt 
hit gürültüaile tam bir tezat ı.e,kil 

eden bu yerde, çalılığın arasından 
birdenbire fırlayarak Luiz dö Mon 
moransiyi vurmuıtu. 

Bu müthit batıra, onda da olan· 
ca ihtiıamiJe uyanınııtı. 

O yine, Pardayanm bugünün in· 
tikamını almak için on altı aenedir 

kendisini adım adım takip etmekte 
olduğunu ve birkaç kere ancak.mu 
cize eseri tesadüflerle elinden kur
tulabildiğini dütünüyordu. 

Ve yine, ihtimalki bu intikamın 
bir gün olup muhakkak alınacağı 
aklına geliyorduı Çünkü o ifrit 
Pardayan Bastilden kurtulmuf, 
Şartra kadar gelmitti. Belki timdi 
de onun izini takip ediyordu. 

Moröver acı bir gülümsemeyle: 
- izimi mi takip ediyor? .. Zan· 

netmem kim bilir, belki de Pariae 
girmeğe cesaret etmiştir. Belki de 

timdi henüz giriyor ı.. Bu aktam 
ise, ben Paristen çok uzakta bulu. 
nacağım. Benim sadakatime inıı.· 

nan ahmak Gizden de kurtulmuı 
olacağım. Evet, ahmak, çünkü elin 
de bu kadar kuvvet bulunduğu hal. 
de şu Pardayandan kurtulamıyor. 

Moröver, bugün Ravinyan mey
danının bulunduğu tarafa doğru 

bir bakış fırlattı. Orada, bir ağaca 
bağh bir at gördü. Bu atın yanında 
kuvvetli iki beygir kotulu bir ara· 
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ba duruyordu. Bir at Ufağı kestane 
ağaçlarımn birinin gölgesine uzan 
mıı, bekliyordu. 

Moröver: 
-Ali, her ıey yolunda!.. Yirmi 

"dakika sonra küçük çingene benim 
olacak. Fakat onu ne yapacağım?. 
Adam aende ! Mademki o, heni hi· 
mayeden aciz bulunan Dükün, ne 
de dostumuz Pardayamn olacak ... 
Hemen arabaya tıkar, ata atlar ve 
nihayet dört günde Orleana varı· 
rım. Gerisini orada dütünürüz. 
Allah ısmarladık, Allah ısmarla . 
dık Giz!. Allah ıamarladık Parda. 
yan! .• 

Bu &Özlerden sonra o, Parise 
doğru dönmüş, hazin bir bakıt fır· 
!atmıştı. 

Yirmi adım ileride, Pardayan 
onun önünde duruyordu. 

Şövalyenin bir İ§arcti üzerine 
yanı batında yürümekte olan Şarl 
durdu ve arkadaşının dütüncesini 
anlayarak kollarını kavuşturdu. 
Bundan sonran geçecek vaka ile 
bir alakası olmıyacağını ve sırf 
bir seyirci olduğunu anlatmak iste 
yordu. 

Şövalye, yalnız olarak ilerledi. 
Fekat Moröverin on adım ilerisine 
varınca durdu. 

Moröver tıpkı dar ağacına götü
riiler. mahkfirnlar gibi durarak, tu. 
haf bir tarzda batını sağa sola çe 
'Yİrerek kendisine gözlerini dikmiş 
olanlara bakıyordu. Pardayan bu 

sırada dört adım daha atmıştı. 

Gerçi Moröver hala iki tarafına 
bakınıyordu ise de, tepenin etrafı 
tenha idi. Vadide derin bir aessiz. 
lik hüküm sürüyordu... O, Parda
yanın karıısında yapayalnız bulu
nuyordu. 

Kaçmağa kalkışmanın pek bey~ 
hude olacağını anladı. Çünkü ba
cakları titriyordu. Mutlaka iki 
adım ıonra yere yuvarlanırdı. 

Kendisini müdafaa etmenin de 
faydasız olacağını düşünüyordu 

Çünkü Pardayan, hak ve adaletten 
daha büyük bir kuvvetin, intika· 
mın tesirile hareket ediyor, ve ken 
diaini ölüler namına müıavi bir ıi .. 
lahla çarpıtmağa davet ediyordu. 

Müıavi bir ıilihla Pardayanla 
kartı karııya ıelmek ise tabii ars· 
lanla çakalın çarpıtmasına benzi· 
yecekti. 

Moröver, yüzünde yeiı ve ümit
sizlik ali.metleri belirten bir kor• 
kuyla. iki tarafına bakındıktan 
sonra ıözlerini yere dikti. Adeta, 
i§te benim mezarım burası olacak~ 
tır; demek iıtiyordu. Sonra yavat 
yavat batını kaldırarak korku do· 
lu bakıtını Pardayana çevirdi ve 
Karmakarı§ık bir takım ıeyler ıöy4 
ledi ki, hepsi bir araya gelince bel· 
ki §U ı>Öz meydana çıkardı, 

- Benden ne istiyoraunuz? 
Pardayan cevap veriyordu ..• 

Şarl Dangulem bu 11eate, biraz al· 
çak ve ıslık gibi öten fU seste, ke· 
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f 
her bır sporcuya Gcntlemculıvıe bır ş n ye. 

Chanc.e verir~er .. ~~ m~aabakalara gire- B erlin mektupları 
ceklenn yanı bırıbırlerıle karşılaşacak9 
lann kuvvetlerinin müsavi olmalarına ( Başlaralı 6 ıncıda) 
pek dikkat edilir. Zayıf bir sporcu m~ fena gidiyor. Soğuktan ve yağmurdan 
seli koşucu, bokscu kendinden daha pardesüsüz dolaşmak burada hemen he 
kuvvetli bir elemanın eline bir "kur- men imkansız. 
ban,, gibi teslim edilmez. 4 Bugüne kadar gösterilen mUsaba· 

İngilizler sporda tanınmaktan ziya· kalarda, Mersinli Ahmet müstesna spor 
de birinciliğe ehemmiyet verirler. Krc- culanmızm büyük bir muvaffakiyet gös 
disi bozulmuı meseli bir futbol takımı terememesine rağmen, olimpiyatlara it 
na birinci simalardan birisi girince 0 tirak ettiğimiz bence iyi olmuıtur. Çün 
takım ale!Umum birinci derece aayılma kil, Türkiyenin yüze yakın sporla mef 
ğa başlar ve kredisi yUkselir. Onun i· gul insanı, kimbilir daha dünyanın kaç 
çin İngilterede birinci aınıf oyuncular sene göremiyeceği ve herkes için mü· 
"'Zümrüd Anka kuşu gibi,, aranılır. him bir ders olabilecek bu muazzam 
Fakat böyle birincilerin düşmeleri de ıpor tezahürünü seyretmek imklnını 
pek trajedik olur.Bununla beraber tngil bulruuı, gilzel bir den alınıt. ve 5 mil• 
terede spor spordur. Yani spor vücudu yon nüfuslu Berlinin binbir köşesinde 
talim ve terbiye etmek, beslemektir: üç düzüneden fazla sporcu millet bay· 
Bunun için İngilterede meıhur "klUp rağı araaında Türk bayrağının da bu
hayatlan,, yavaş yavaı sönmekte, buna lunmaaına yol açılmrıtır. Bundan bar 
mukabil spor cemiyetlerinin hali hazır ka, daha grekoromen güreglerde, Ah• 
ve istikbali parlamaktadır ve İngilizler medin zaferine benzer muvaffaldyetler 
senelerdenberi meseli en meıhur spor kazanmamız, süvarilerimizin rnuvaffa· 
taknnlan olan Blackburn Rowers Ar kiyetli bir imtihan geçirmeleri ihtimali, 

ton Villa gibi takımlarını seneden sene
ye kaybedeceklerini söylerken ve Umit 
ederken bu takımlar daima genç kuvvet 
ler alarak kazandıktan mevkilerini mıt' 
hafaza etmektedirler. Fakat bu takım
ların mevkilerini muhafaza etmeleri 
bir şöhret ve nam için değildir. Sporda 

değil, her ıeyde İngilizler mevkilerini 
ve mukaddes Adetlerini muhafazaya 
bütün kuvvetlerile gayret ederler. 

Moda 
deniz yarışları 

(Baş tarafı 7 ncide) 
da bir birincilik bayrağı ve kupası v~ 
rerek işin içinden çıktılar. Bu suretle 
Liman flikası da., Denizyollan flikası 
da birinci sayıldı. 

Padilbot yarışı : 1 - Faham Evlin, 
Saat 18 de şiddetli bir y&.ğmur baş · 

ladı. Buna rağmen yanşlara devam r• 
dildL 

ve Tilrk bayrağının birkaç kere ıeref 
direğine çekilmeli ihtimali kalblerimizi 
heyecanla doldurmaktadır. 

Umum! görüflerimi timdilı"k bu kr 
darla hillba edeceğim. Yarın Mersinli 
Ahmedin kendi kilosunda üçUncU oı· 

duğu serbest güreş müsabakalarının 

merasimi yapılacak ve büyük olimpiyat 
stadında yapılacak bu merasim eanamı 
da, Türk bayrağının da bütün dünya 
ıporculuğu önünde tercf direğine çekil 
diğini iftihar ederek seyredeceğiz. 

Bundan sonra da ilk Josmı sabahleyin 
baglamıı olan Grekoromen güreg müsa· 
bakalarmın akıam yapılacak ikinci kır 
mını seyredeceğim. Neticesini okuyucu 
tara telefonla bildireceğim. Bütün bu 
hadiselerin tafsilatını okuyucularım ya· 
nnki mektubumda okuyacaklardır. 
Güreılerin devam edeceği 4 gün zar

fmda tekrar veda edeceğimiz uykular' 
dan evvel, bir gece güzelce uyuyabil
mek için mektubumu burada kesiyo-
rum. 

Anadolu ve Rumeli tahlisiyeleri ya- izzet Muhiddin APAK 
nşmda küçüklerden Rumeli, büyükler- Bugünkü almanca gazetelerde oku-

lar tasfiyeye uğradılar. tıte ıene 
yağmur başladr. Yağmur sanki bütün 
müsabıkları yeniden kamçılamıt cibL 
Alman Long atladı. (7,84) acaba AmA{" 

rikalıyı diğer seferinde geçecek mi der 
ken .. İfte Amerikalı zenci son atlayıpm 
yapıyor. Yere iğilip (100) metreye Si' 
krş, havalandı. Havali. uçuyor ve bir 
an içinde kendisini kum havuzu içinde 
görüyoruz. Beyaz bayrak kalktı. Atla
yış tamam hata yok ve neticeli ftte y.
ni dUnya rekora 8,06 .•• 

Stad alkııtan yıkılacak. Zenci kat' 
disine mahsus tirin yilzüylc balkı seltm 
hyor. Bu sırada tek tilk ıalılıclar du)'1P 
luyor. İtalyan seyirciler .• Zenci onlan 
da gülerek selamlayor sanki Rabqlerla 
intikamını aldığından memnun ••. 

Sabahın saat dokuzu. Stadda 80 bla 
meraklı çarpnba gUnU olduğu halde 
etrafı doldurmuı. Bütiln Çinliler bile 
mllsabakaya dahil ifte ortada mıJda 

yüksek atlama bafladı. Hayret 123 nır 
maralı Çinli Pei - Xeng Leng (3,80)' 
i kolaylıkla aıtr. Takdir avueleri orta• 
lığı çınlatıyor. Yafmur gene var. Fakat 
buna rağmen herkes yerlerinde otunr 
yor. Rahat bir atlayıı. Amerlblı Sef
ton yaptı. Belli ki daha fazlasını beklP 
yor. Kendisini hiç yormuyor. Koca de

niz üzerindeki adacıklara bcruiycn ku
me ldlme bulunan ~ fttaa'" 

datlannr heyecanla alkıtlıyorlar. Hır 
lan, itte irtifa yava1 yavaı yilbeliyor, 
Eşofman ile 4,10 atladı. 

Yaşalar ve mlıklar. Islıklara radyG" 
dan bir ihtar yilkseliyor. 

İştirak eden 36 atletten ancak (10) 
kişi tasfiyeye uğradı. Şimdi irtifa fkP 
şer ve beşer santim yükselmefe 1-flr 
dr. Ve ortada sekiz atlet mevcut. Ame
rikalı son atlayıııru yapıyor Tc yeni bir 
rekor 4,35 •• Bugüne lı:adaT yapılan mn
sabakalann puvanlarm çoğunu Ameri
ka ve Almanlar topladılar. Birincisi 35 
ve ikincisi 29 dur. Bizim ancak 1 maa
mafih hiç puvan '8lmıyan da var. Acaba 
buna şUkrcdelim mi? Fakat hayır hcnlls 
önUmilzde grekoromen vaı'. Bakalım. 

den Anadolu birinci oldular. Bu sıra· duğumuz yazıların hülasası gudur: --------------------
da tahlisiyelerden 2 nu!llaralı Rumeli Olimpiyat müsabakalarının 4 üncü B 1 re d ö rtyO z 
flikası batma tecrübesi yaptı ve çok günü bazı müsabakaların finali olması veren buiday 
alkışlandı. hasebile çok heyecanlı oldu. Bilhasaa Odsa civarındaki Kolkhozlardan bl-

lkinci sınıf 3 çifte kiklerde kUrek uzun atlamada çok çetin ve arka arka• rinde bir buçuk hektarlık bir aruiye 
yarışı: 1 - Deniz lisesi ikinci sınıf, 2 ya kınlan rekorlarla atletler biribirleri- geçen ilkbaharda 3 kilogramlık (116~) 
- Der.iz lisesi 3 üncü sınıf. le sıkı bir mücadelede bulundular. Bun numaralı buğday tohumu ekilmiftL 

6 çifte flikalarda: 1 - Deniz lisesi da da siyah ırkın beyaz ırka faikiyetini (1163) numaralı t_ohum, Odeu To-
2 - Harp okulu. görüyoruz. 100 ve 200 kahramanı zen· humculuk enstitilsünde Akademi ua• 

Yedi çifte alamanalarda da birinci• ci Jesse Ovens bunda da milletine biı• smdan Lisenko tarafından bulunan buf-
liği Anadolu kazanmıştır. taç giydirdi.tık atlayışı 7,87 idi. Bunu daydır. Bu tohum, hektar bafl!l& 10 

Bir ~itte klisik kıdemliler ile dört- Alman Longun atlayıtı ve yeni bir re- kental, yani bire dört yilz vermit ve bu 
lUk klasik kıdemliler arasındaki yarı!t" kor tesisi takip etti. Acaba siyah mı mahsul bu nisan ayının o mmtakada ku· 
lar yapılmı§, fakat ihtilif çıktığından bevaz mı? İşte şimdi srra ile Amerikan rakça gitmesine rağmen bu kadar iyi 
neticeler tebliğ edilmemiştır. Klark ttalyan Arturo Mafray ve Fran• 'llınmıttır. 

Kürek yan§ları umumiyetle güze) srz Rober Pot hedefe yakrn atladrlar. Bu ( 1J63) numaralı buğday tohu· 
olmakla beraber, öğleyin iki saatten Ve hepsi eski rekorun birkaç santim mundan bagka, Odesa tohumculuk 
fazla zamanın yarışsız geçmesi, seyir- ilerisinde bulunuyorlar. Çek ve bilhar· enstitüsü, çabuk yetigen cinıten yeni 
elleri sıkmıştır. sa kendileri!"den hüvük ümit beslene!" iki nevi ilkbahar buğdayı tohumu da tec-

Kürek müsabakalarında teknik ba· Japonlar cok ~erilerde. Diğer milsabrk rübe etmiştir. 
kundan bazı noksanlar olmuş ve krono- -===================== Bu üç yeni nevi buğdayın verimin· 
metre tutulmamıştır. Bu bakımdan tpar. deki feyiz ve yetişmesindeki ıür'at. 
kürek yanşları bir eğlence mahiyetin- Büyük orta kotralarda: 1 - Refii bilhassa pyani dikkattir. Bu Uç nevi 
de kalmıştır. Bayar, 2 -Testa. buğday tohumundan bu yıl tecrübe 

14 kadem dinki yarışı: 1 - Orbaıi Orta kotralarda: l - Ceylln, 2 - mahiyetinde serpilen 130 kilogram, 300 
(Galatasaray). 2 - Bürhan. Akbulut. kentale yakın mahsul vermiştir. Aynca 

15 metre murabbaı yoleler: 1 - Küçük kotralarda: 1 - Eyvallah. bu buğday tohumlannm verdiği mahıul 
Turgud. 2 - Goyland. o derece çabuk yetişmektedir ki Ode .. 

20 metre murabbaı yoleler: 1 - Akuaplan yanşı: Motörlerin arka- ve civan ikliminin hava şeraiti altında 
Şehap, 2 - Sili . sına iple bağlanan tahtalar üstünde yr. bu ilkbahar buğdaylarından arka arkaya 

Yelkenli kiklcr: 1 - Deniz lisesi pılan bu yarış biı.do ilk d<'fa yapılıyor- iki mahsul almak kabil olmaktadır. 
üçüncü sınıf, 2 - Deniz lisesi ikinci du. Dört kişi iştirak etti. Tahtaların Gelecek yıl bu tohum cinsleri He 
sınıf. UzerinE' binenlerden Uçü düşmediler. Bu yapılac<ık tecrübeler daha geniı mik

Yelkenll beş çifte flikatar: 1 - De- yarış halktan çok alaka topladı. Mo- y<ısta icra edilecek ve alman neticelere 
niz harp okulu, 2 - Denir lisesL törlerin sUratleri milaavi olmadığmdan •öre büyük ziraat ala.,rr.da bu tohumla· 

Büyük kotralarda: l - Rüya, 2 -1 kimseye derece verilmedi. rın istimaline başlanacaktır. 



Kend· sıkletinde dünya birincisi olarak bayrağımızı olimpiyatlarda şere! 
direğin~. çe~dirrnek mazhariyetine erişen Asian güreşçim :z T aşarın i~• 

7 · . ~ııht~I~ nô2 u ~acın~ ~~~~~~~~~~~~~ 


