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Sigorta şirketlerinde 
Ala~ağı olanlar 
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. 
Milletin, ıtmuın'i inWıapta büyük biı 

el"8eriyctlc kabul et mi§ olduğu rejimi' 
kar§ı istJaıı eden lspanyol a.silcri iare .. 
(ıııdan öldürüfoıiiş bir i§çi ailesinin iki 

küçük 9ocuğu, evlerinin kapısında 
babalarım bekliyor ..• 

etmekle beraber, İspanyadan Parise 
altın gönderildiğine işaret ederek 

( neranu 1 iin<'Üde) 

u~'eıı ve i geldi 
11 fıthlrı sonra Dolmabahçeden FJoryaya 
ıı:ş\e11ıı lserek Atalürke müUlkl olacak 
lf ltı "-:ık illet İnönü bu saba hki na kadar kalarak Ueybeliadada dinlen 
lı r. atadan şehrimize gel. mabhaçc sarayına gitmi~tir. 

•trı ~\'e}\iJ " Başvekil öğleden sonra Floryaya 
• t!ttnd ~umu R •• ttgi ~ en , '"k ~ eıs1 namına ya. giderek Atatürke mülfiki olacaktır. 
~ b 11l1ıidd :" u rü, Vali , .e Belediyt> ismet lnönün şehrimizde ay sonuna 
ı. · tılu •n O 1 .. d 
'll.ıtı1 11<ı.rı rtıcb un ağ ile şehrimiz. kadar kalarak lleybeliadada dinlen 
~ hr, uslar tarafından karsı mesi ,.e bu arada İzmit Kağıt fabrika. 
~"t ) llonu .. sının küşat merasimini yapması muh. 

nun seh • • ., rımızde ay sonu temeldir. 

Bir 1.-ııyruklıı yıı. 
dız, dünyamı::a pek 
yakla~tı . Aydan 
sonra en yak,n yıl. 
dız, bu smıe ke§f & 

dilmi4 olan ( 193f. 
ı) komctidir! 
(Ya:ıaı i incide) 

Ber1in 4 <Olimpiyatlar için giden ar 
kadaşımız İzzet Muhiddin Apak saat 
14,30 da telefonla bildiriyor) - Bu sa· 
hah yapılan güreşlerde, güreşçilerimiz 

rakiplerile akrşılaştılar. 
Karşılaşanlar: 79 kiloda Mersinli Ah 

met_, 72 kiloda Ankaralı Hüseyin, Anka 
rah Küçük Ahmet, ve 87 kiloda Büyük 
Mustafadır. 

(Devamı 4 üncüde) 

Adliye 
koridorlannda 

Saatlerce 
sıra beklemek 
Adllye Vekaletinin 

emrJye kalkıyor 

Berllnde toplanan 
si vasiler 

~ 

"Morning Post .. gazetesinde okundu 
ğuna göre, Yunan prensi Pol, İtalyan 

veliahdi Prens dö Piyemont ve İtalya 
propaganda nazırı Kont Alfiyeri de 
Berlinde bulunmaktadır. 

Gel~cekler arasında İtalyan hariciye 
nazın Kont Çiyano ve Lehistan hariciye 
nazın kolonel Bekin bulunacağı sanılı
yor. 

sırada 
ringte 

kendi 
bayıldı 

olan kıymetli 

Futbol de: 

Dün 
4-

N orve~lilere 
O yenildik 

Arlık futbolde müsabakalara iştirak 
hakkını kaybettik 

~lYl9JÜ ro klYı spcır 
sayfallaın-omozda: 

Mersinli Ahmet 
serbest güreşte 

dünya 
• 

şampıyonu 

olabilecek mi ? 
. 

Zenciler neden çabuk 
koşarlar? Siyah ırkın 

bacaklarındaki 
sihir nedir? 

E!ugUn yapılacak rsveç • 
Japonya, LUksenburg • Al· 
manya maçı hakkmda Uıvl 

Ziya Yenal'an dU,uncelerl. -

İngiltere hariciye nez.areti daimi mürl I 
teıarı Sir Robert Vansıtrat İngiltere . 

izzet Muhiddin Apak'm Ber
Hn mektup:arı va •alr merakll 
bir çok yazılar aopr aaytaıe .. 
rımızda. 

büyük el~isi ile birlikte Alman hariciye BcrZinde büyük bir dedikodıt çıkaran 
nezaretine giderek nazır Baron Kont dilber Amerikalı yilzücü kadın 
Noyratı ziyaret etmiştir. Elenor. Holmes 

,· 
ı, 



Siyasa 

Devletlerin birbirine verdikleri 
Karşılıklı zararlar 

Tarih tekerrürden ibaret: 1917 Bolşevik ihtilali, bütün dünyayı ordu. 
larile, doktrinlerile tehdit ediyordu. Bundan kendilerini korumak istiyen 
burjuya devleti er, başbaşa ,·erdiler ve şöylece bir tedbire karar verdiler: 
Bloküs. •. Yani, Rusyayı iktısadi bir muhasara altına almak. .. Ona bir şey sat. 
mamak, ondan bir şey almamak! 

Bu, tatbik de e~ildi. SoYyetlerinyüz yetmiş milyon halkı senelerce ce. 
zah kaldı, zaruretler içinde kıvrım kıvrım kıvrandılar. Fakat, nihayet müza. 
yakanJn içinden çıkmak çaresini buldular: Kendilerine lazım olan her şeyi 
bizzat yapmanın yolunu tutmak. .. Tuttular da ... lşte bunun neticesidir ki, bu 
günkü Sovyet sanayii doğdu .•. Sovyet arazisi dünyadaki mecmu toprakların 
yedide biridir. Beşeriyetin on ikide biri Sovyet halkıdır. Buna mukabil, yir. 
minci asır sanayiinin kuruluş şekli fabrika meta'Iarını cihanm dört bir yanına 
satmaktı. 

Devletler böylelikle, ettiklerini buldular. Rusya gibi yağlı kuyruk bir 
müş1eri)i elceğizlerilc ka)bcttiler. Çünkü çetin yıllan atlatan Bolşevikler, 
'Kendi yağımızla kavrulacağız! Bize kurduklarıhloküse mukabil onlara boy. 
kotr" diyerek şimdi herkes tarafından tatbik edilen kapalı gümrük siya.set. 
lerine giriştiler. Düşünün ki, koskoca Sovyetlerin küçücük Yunanistan kadar 
hariçle alış verişi yoktur. 

Bn usulün onlara fayda ''erdiğini görenler, birer birer Sovyetleri tak. 
Jtde başladı. Kontenjanlar, kleringler doğdu. Delki ilk defa olarak bu tarza 
gfrlşcnlerin cilz'i istifadeleri olmuştur.Fakat Yafa portakalının Ruslarca sa. 
tm alınmayıp da milli ziraat namına o soğuk diyarda sirke gibi portakallar 
yetiştirilmesi ne demektir? Beynelmilel miibadele cihazı, memleketler ara. 
mndııkl iş bölümü, bu yüzden hasıl olma ihtisaslar, meslekler, gün geçtikçe 
söndü; öldü! Ve iktısadi~nt işte bugünkü gibi mahvoldu! 

~ llJ. llJ. 

Aynı ceza, zecri tedbirlerle ltalyaya karşı tatbik edilmiştir. Ye aynı ne. 
tice elde edilmiştir. Ceza verenler ceza görmüştür. ltnlya, en·elce alış veriş 
yaptığı milletlerle şimdi eski münasebetlerini tesisten kaçınıyor. Böylelikle 
mllletlerin kendi iktısadi kabuklarına sekflmcsine doğru bir ciddi adım daha 
atılıyor. 

Fakat her tesir bir aksi tesir doğurur \'e bunlar, karşılıklı aynalardaki 
manzaralar gibi nihayetsiz. olarak devam eder. Onun iç.in beşeriyet ailesine 
\lahil her milletin bugünkü ,·aziycttcn musibet hissesini aldıJ';rına ve alacağına 
~in olmak ldzımdır. Devletler inatçı, hodbin ve hasis çehrelerindeki ifadele. 
ii değ\ştirmedlkse, karşılarında gördükleri rakip suratları da aynı surette 
anut, hodbin ve hasis olacaktır. 

HiUeyin Faruk T ANUR 

Semamızdaki 
kuyruklu yıldız 
Felaket mi getirecek 

Y . ks s adet mi? 
Bu gece saat dokuzdan soom fark 

u&uıc!a Peltier adlı bir kuynddu yılda 
aörüneceıktir. Bu yıldız aym doğduğu 

ya-in civannck küçük 'ft eöniik bir yd. 
dm halinde sözle .wiebilecektir. Bu 
;rddwn kuynıiu uzun değil, etrafını 

çevrcıiemiı bir tekildedir. Bu yıldız bak 
kında raaathane müdürü Fatin demqtir 
ki: 

iş kanunu 
Tatbikatı için hazırhk tetkikleri 

ve faaliyet başladı 
iş idaresi reisi şehrimize geldi buradan 

Karadeniz vlU\yetlerine gidecek 
İktisat vekaleti iş idaresi reisi Enis f İş kanunu 193 7 senesi haziranından 

Behiç birkaç gün şehrimizde meşgul oı· itibaren tatbik edileceği için o zamana 
mak ve ıonra iş kanunundaki hükümler kadar yapılacak işler hazırlıktan ibaret 
dairesinde iş v~ işçi vaziyetini tetkik et• kalacaktır. 
mek için Karadeniz sahillerindeki vila• Bu seneki bütçeye konulmuş olan 
yctlerdc tetkikata çıkmak üzere dün 100 bin liralık tahsisatla mümkün oldu· 
§ehrmize gelmiştir. ğu kadar hazırlıklar ikmal edilecek ve 

KCÇCJK 
HABERLER 

içeride; -.. .. 
• Ankarndan bildirUdlğinc göre bir turist 

takası lhda.ıı edilmek üzeredir. Daviz tahdi• 
datı birçok memleketlerde seyyah ka!Ueleri
n1 memleket dı§ma çıkmaktan alıkoyduğu 

cihetle huau.sl bir turtst klcringinlıı birçok 
turist kafilelerine kargılıklr olarak seyahat 
temin edebileceği dtltünlillmektedlr. 

• ÇengclköyUndo oturan bahçıvan HUse)1• 
rı1n oğlu sekiz YB§mda Recep dUn bostanda 
oynarken kuyuya dUJIIlll§, boğulmuotur. 

• gUmrUkler umum müdUrU Mahmut Ne
dim dUn J.nka.radan gehrimJze gelmi§tir. 

• Belediye da1In1 encUmeııi, itfaiye vaınta· 
larmm yangına gidip gelirken klakson çnlıı.
bileceklerine karar venm,Ur. 

• Kız ve erkek muallim mektepleri tatbi• 
kat kl8Imlarmm 1Ağvedild1ğt, tatbikat göre
cek ruualllm mektepleri 80ll mut talebeleri• 
n1n resmt mekteplerde tatbikat yapabilecek 
lerl dün Ma.arit mUdUrlUğtlne bildirilmiştir. 

• Hamal !§!erindeki yolsuzzluklar hakkın
da tahkikat devam ediyor. Tahkikat yirmi 
güne kadar blUrllecekUr. 

• Halk partl81 umum.1 merkezi bürosu 
bug1ln ıehrimize nakledllmi§Ur. Umumı idare 
heyeti azalarmdan bazıları da bu sabah 
ıehrlmlze gelmt§lerdlr. 

• Maar1.f veldll Sallet Arıkan dlln ak§am 
refakatinde Maarif müstep.n Rıdvan Nafiz 
ve flk tedrllat umum mQdUrU İsmail Hakkı 
olduğu halde Alık.aradan aynlmı§tır. Vekil 
Esld§ehlrde trenden inerek tefti§lerde buluna 
cak, 801ll"a fCh,rt.aılze gelecekttr. 

• Devlet havayolları idaresi fçln alınacak 
20 pilot ve JMk1n1ltllk için 200 ld§l mllracaat 
etzrıJ§ tir. 

• latanbulda Notrdamd!Ssyon mektebinden 
mezun Brer isminde bir ka.dm Ankara mU<tı 
deiumumlllğtne bafvurarak 1alAm olmak la. 
tem~. anusu yerine getirilmJf, ilmi "İnan., 
olmuştur. 

• Ankara belediyem ev ve apartmı.anlarm 
balkon ve tarasalarmda gramofon çalınma• 

ınnı yasak etml§tir. 
• İtalya ne aramızda yeni bir ticaret an

lqmam yapılması fçin .Aııkaradakl koııU§IIlıı• 
ıarm uumaaı ihUmll k.argı.sı:nda itlıal!t tacir 
lerl, İtaıyanm bizden almak istediği 800 bin 
kilo arp& ve mühim miktarda yulafa mukıı.
bll, plyasamwn lhtfya.cı olan pamuk tpllğ1• 

le limon getirtmeye çalı§maktadirlar. 

büro faaliyete teşrinievvelin birinde bar 
layacaktır. Memleket işçi faaliyetine gö• 
re mıntakalara ayrılacak ve bu mıntaka 
lara Lirer b.:ı§müfettişle kafi miktarda 
müfetti§ tayin edilecektir. 

Vekiller heyetinde bulunan iş kanunu 
talimatnamesi mıntaka müfettişlerinin 

vilayetlerle ve ticaret odalarile olan mü· 
nascbetlerini ve vazifelerini tayin etmek 
tedir. 

Vilayetlerin, belediyelerin, maliye 
teşkil&tının yardımile on işçiden fazla iş 
çi kullanan Füesseselerin birer sicili vü 
cuda getirilecektir. 

Fikir erbabını nazan dikkate almayan 
kanunun bu eksikliği gelecek sene tan 
zim ve tesbit edilecek yeni bir kanun gi· 
derecektir. tş kanunu hakkında hazırla· 
nan nizamname de yakında çıkacaktır. 

istanbul kaymakamları 
arasında taylnler 

Fatih kayma-
kamı ankaraya 

gidiyor 
Kadıköy, Beşiktaş, 
Adalar kaymakam

ları da değişti 

Bay IIaluk Nihat 

Hariciye 
teşekkü~il /. 

Ankara: 3 ( A.A.) Hariciye '/... 
B. Tevfik Rüştü Aras ve refik•:;,~ a 
lan Sevinin doğumu münas~be e"~ 
dilerine tebrik telgrafı 0

ve tJS ~~~ 
göndermek lCitfunda bulunrntıf"' it~, 

ırı'' ltt • dostlanna ayrı ayrı cevap ver rlt l.~.d~ 
kfin bulamadıklanndan teşeklı~ ~ ''er 
iblağına Anadolu ajansını tavsıt / ."l'~ı 
!erdir. ~ ~ita 

BakırköyıülB~ ~~~ 
Kendı paralarlyle klraıad•~ ~~t 

"- 936 Peltier adlı kuyruklu yıldızı 
bu gece yansına doğru göreceğiz. Bu 
yıldu arzımıza 4,1 nısıf kutru arz ka· 
dar (26 milyon kilometre) yaklaşmış c,· 

liıcaktır ki en ziyade bize yakın geldiği 
mesafedir. Bu gibi küçük kuyruklu yil· 
Cbzlardan her sene beş altı tanesi görül 

• Liman idaresi, 11mdl Galata rıhtmımın 

vapurların yana§tığı yerde bulunan hayvan 
bekleme mahalli çok !ena blr manzara te§kll 
ettiğinden buraaını kaldrrmağa karar vcr
ml01tir. Bunun için de Kara Mustafa pap 
caddesinde liman idarem taratmdan satın a• 
lınan &reaya bUyük bir hayvan bekleme ma.. 
halli yapılacaktır. Vapurlarla gelen veya 
ııevk olunacak hayvanlar buraya almcktır. 

binada ffll o., 1c }' 

Senelerdenberi ı~tanbulda evvelrl Orta mek lep açıl {q 
Eminönü, sonra Fatih kaymakamlığın SIOI istiyor)ıtf ~. 

mektedir. 
Kuyruklu yıldız, mabrekinin, güneıe 

en yakın bulunan noktasından 9 tem· 
"muz 1936 da geçmiş ve güneşe, arzın 
gllneşc olan mesafesi kadar yaklaşmış• 
,ı:n. Semadaki mevkii bilinirse, 19 tem• 
.muzdan 15 ağustosa kadar gözle görüle" 
Dilecektir. En büyük görlileceği gece 4 
aiustos gecesidir ki eğer mehtap halinde 
ki kamerin yakınında bulunmasaydı bir 
dereceden fazla uzunluğu olan kuyru· 
~u ile bcrplıer kendisini gayet vazıh ola• 
rak görmek mümkün olacaktı. Fakat 
maatteessüf fecrin ziyası altında kuyru· 
ğu görülemiyecekti ... 

Y.ıldız, ağusto ne:: \ mcı ge:esi ka
merden biraz uzaklaşn .ş olacağı için tu 
fil ile beraber )cuyruğu sl';ilebilecek bir 
vaziyete girecektir.,. 

Kuyruklu yıldızlara 
niçin uğursuz 

deı•~er? 
Fransız gazetecileri, en meşhur rasat 

!limlerinden biri olan Bayan Kamil 
Flamaryonla bu kuyruklu yıldız hakkın 
da miı1iil:at yapmışlardır. Mnllim oldt:• 
ğu üzere, meşhur alim Kamil Flamar
yon, diğer ihtisaslan meyanında ipnotiz 
me, ispiritizma gibi gaibden haber veren 
"ilimlerin,. bellibaslı bilginlerindendi. 
Zevcesi ise, küçüklüğündenberi yıldız
lara merak etmiştir. Bütün ömrünü tel· 
leskoplar arasında geçirir. Bu kadın di9 
yor ki: 

'- Şimdi tepemizde bulunan bu kuy· 
roklu yıldiz ilk defa olarak bu sene P~l 
tier isimli bir Amen1~alı amatör heyet" 

Madam Kamiı Flamaryon 
Teleskop ba§ında •.. 

şinası tarafından keşfedilmiş ve· adı 
( 1936 a) konulmuştur. 

4 Ağustosta (yani bugün) kuyruklu 
yıldız, Arza en fazla yaklaşmq bir vazi• 
yette bulunacaktır: 26 milyon kilomet
re ki, bize bundan daha yakın olan an· 
cak ay vardır. 

• Yeni KdıklSy iskelesi gelecek ay orta
llIDda yerine konulacaktır Yeni iskelenin alt 
kat bölmeleri tamamlanml§ gibidir. Oat kat 
bölmeler tamamlandıktan aonra boyası ya
pılacaktır. 

Du,;arıda: 

• Yunan hUl<Omctlnln alacağı tayyareler 
tçtn İngiliz, Çekoslovak, Polonya, Franaa, 
Amerika ıtrkeUerJ tekliflerde bulunmu§lıu
dır 

• Yunan hükOmetı ile bir Belçika şlrkeU 
anuımda yeni blr §lmendlfer hattının in§481' 

için anlaşma yapılmıatır. Bu hat, eski Yunıı.
nlatwıla yeni Yunı:uılırtanı btrle§tirecek ikin• 
cl §lmcndlfer hattını teşkil edeccktlr. 

Hat kalabakadıın baglayıırak Karakoyada 
nihayet bulacaktır. Bu hatta beş milyon yüz 
bin dolar gidecektir. 

(1936 a)nın mühim hussuiyetleri, =========-=-=-=========::. 
gayet uzun bir devir yapmasıdır. Bir yareler, dünya için felaket sayılırlar. 
he:ınba göre, devrini 1500 diğer bir he- Bunun sebebini tarihteki mühim hıidise 
saba göre ise 4550 senede yapar. De- lerle kuyruklu yhdızlann ayni zamana 

mek ki, bundan evvelki geçi§in ehram· tesadüf etmesine atfetmek lazımdır. 
Jann yapıldığı zamana tesadüf etmesine Milattan 43 sene evvel Sezar öldürül
bile imkan vardır. Halbuki mesela, 1910 düğü, Milattan 837 sene sonra Louis 
da küremizi tehdit eden Halley 76 yıl- De~onnair.e öldü~ü, 106~ sene~inde C~ 
da bir semtimizi ziyaret eder. bangır Guaıllaume un İngıltereyı fethettı 

• • • ği ve 1456 da Türklerin Avrupayı tehdit 
Bazı alimlere göre kuyruklu yıldızlar ettikleri senelerde hep semada kuyruk

yağmurlara scb:biyet veriri. Bu yıl her lu yıldızlar görülmüş ve bunlar tefe'ül
yerde zuhur eden yağmurlar da bundan lere meydan vermiş insanların yüreklc-
dır denebilir. rinnde inhbalar hasıl olmuştur. Kuyruk 

• • • lu yıldız görünşünün akabinde ya iyi ya 
Kuyruklu yıldızların zuhuru üzerine but fena hadiselerin zuhuru beklenir. 

tefe'üllerde bulunmak, Avrupalılarca ve 191 O da, küremiz, Halleyin zehirli 
diğer bazı miıtet)eree 8tedenberi Adet kuyruğu içinden geçti. Fakat atılan bir 
olmugtur. Ve eksenya bu uzun saçlı sey taıın <SrUmcek ağim delmesi nevinden 

da bulunarak çalışkanlığı ile kendisini -ıır' ~ 
. . •. Bakırköylüler aralarında ~ t 

herkese ~e\"dırmış olan Halfık Nıhat 1 k b 700 1. · 'e J?llısJ A ıyara unun ırasıy. 
nkarada yeni kurulan Çankaya kay. t b .. k " l" 1 d B ın :ıJ.l e ını ıra umış ar ı. unt _..ı 

makamhğına Sarıyer kaymakamı Ra. 1 d 1 . . dılıı~-e crs evazımı ıçın ayır uô 
ranm evrakını diln Maarıf ıJ ~ 
vererek Bakırköyünde bir or1$ ıf-1 
kurulması rlcasmda buJunJJl ~ ~ 
Maarif Müdüril bu müracaattB 6i 

HalQk Nihat yakında yeni Yazifesi. 
ne gidecektir. 

llnluk Nihattan boşaJan Fatih kay. 
maakmlığına Sarıyer kaymakamı Ra. 
uf, Sanyer kaynıakamJrğına da Silifke 
kaymakamlığına, Bolo\"adin kay. 

rif Vekaletini haberdar etJili~ı 
lece bu yıl lstanbulda altı ort» 
tesis edilmi§ olacaktır. Beşiktaş kaymakamı Şevket Adalar 

kaymakamlığına, bu Bolovadin kay. ----'--------

makamaı Rıza Beşiktaş kaymakamlı. 
ğına, Kuşadası kaymakamı Haşim yeni 
teşkil edilen Eytip kaymakamlığına 
tayin edilmişlerdir. 

geçtiği için, zarar hasıl olmadı. Yalnız 

bazı kurbanlar verdik: Ölmek korkuıile 
intihar edenler oldu. Halbuki, kuyruklu 

yıldızların kuyruğu o derece ince ve 
n.:hiftir ki, bizim teneffüs ettiğimiz ha· 
va, onlara nisbetle kurıun gibi ağırdır. 
Hül&sa, deldik, geçtik. 

Uğurlu bir yıldızı 
Halleyden sonra, Türkiye için miltea 

kip bcl&lar biribirini takip etti, İtalyan 
Balkan harpleri .. Umumi harp vesaire .. 

Lakin bu seferki ( 1936 a) hiç de uğur
suza benzemiyor. Zira, o yaklaştığı sr
rada, Monti'öde muzaffer olduk, latan· 
bul 40 gün 40 gece eğlence içindedir. 
Nihayet, Avrupada da en mühim hadi
se, Bertin olimpiyatlandır .. 

Eğer uğur dive bir şey varsa, bu yıl· 
dız, muhakkak ki uğurlu bir. yıldızdır. 

Safa geldi, hoş buldu f ! 

Bir çocul< 
Çakı ile J 

Arkadaşını yarıı1 
Fatihte lskenderpaşa. Dl 

~c~ hanında oturan 1~ -~O t 
seyın ıle arabacı ŞükrünU oe· 
gmda Selihattin kavga etıııifl 
lihattin çakı ile Hüseylni s.t 
yaralamıştır. Yaralı çocuk 
ye kaldırılmıştır. ~ 

latanbul altıncı icra nıen-1rl ~ 
Mahcuz olup paraya çevrilıı> ~ 'J 

rar verilen STANDARD ~ ,J 
. tipinde bir adet soğuk b•~ /). 
6-8-936 tarihine miisadif perT"~~ 
nü saat 15 den 17 ye kadar~ 
Hezaren caddesinde Burla ~ 
carethanesinin arka tarafıııda ~·J 
aunda açık arttırma ile satıl' tt' ,.; 
mak istiyen1erin o gün v~ sa~ 
linde hazır bulunacak meııııJ 
caatları ilan olunur. 
, 
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~ ~tunlar d b. . b. •stanbulda ar B h . l . . ~ı~~~i·ıan:~~~.: ·;~~n,:: Yeni maliye demiryolları aşmu arrır erıo 
~~lna1::.adaki makalelerden te-~kilatı hissedarları spor münakaşaları 

ıı:ı dı..ını ı, radyolarımız bahse. ~ 
dİlıiince r d~, guya Türkiye, hiçbir Ay başında Perşembe gUnil Son spor hadiseleri, memleketimizde bir canlılık uyandırmı~trr. Bir taraf. 
,,, g~~-tı§tirıniyen ank bir pos. tamamlanıyor toplan k h tt tan Kültür bakanlığı nezdinde bir spor müsteşarlığı tesis etmek fikri zuhur 
~le} 1 • ı,. kendi yazıcılarmnzm Bu ay ba§ında ikmal edileceği kuvvet· ara a I O etmişken, diğer cihetten , spor gazetelerin birinci sayfalarrnda mühim yer. 
"I' da etını rneıkut geçeriz. Bun- le umulan tstanbulun yeni maliye teş· ~atıl m&SJOI ler. işgal etmektedir. Baş makalelerde Biribirine zıt fikirler ileri sürülüyor: 

b,ıea: .. radyoda okunmalıdır aıca- kil1tı gene tamamlanamamı§tır. Maama görüşecekler IEvveoa ustana... diğer mileltlere nisbetlc ışe en geç baş. 
~ d .. gına, YUrdu d"rt b" ' f fih yeni kadro tamamen hazırlanarak Şark demiryollarr heyeti umumiyeai fc lamış olan bir milletiz, ve gene niçin 

lgı•·J n o ır tara I· d.k · ' Mal. k.: 1 • .. d ·ı ŞO !?'\\ s~ftlll\ ıra em ~s k .. 1 i lim k. ~ "' tnakt d tas ı ıçın ıye ve .uetıne gon en • perşenbe günü fevkalade olmak üzere u- ""'u u ~ açı soy em ye ı bu btiyük işi he· 
~l't'enınuniyet~e ır.,:. d"k k' mi~tir. Bu kadronun tasdik edilerek bu yeniden yapılacaktır. Kumpanya heyeti Ahmet Emin l'•ılman, Tan'da şöy. nüz bütün millete şamil umumi bir atfı. 

1, . ıl'İıniıi • ~or u ı, mu. hafta içinde behemehal ~eleceği umul· umumiyesinin bu toplantısı üçüncü ol· le 1/flZ'lyor: kaile muhat kılmağa muvaffak olmuş 
f ~idi V't n teklıfı derhal kabul maktadır. Şu vaziyete göre iki aydanbe maktadır. Bundan evvelki iki toplantı da Eflkiden garetelerin başmakale SÜ· da değilizdir. Biz sporda i~te bu gaye· 

e, ~· değ r,::dyolar başladı. Fakat, ri noksan ve gayritabii bir şekilde çalı· ekseriyet olmadığından dolayı müzakere tunlanna ancak redingotlu mevzular ye doğru yürüyeceğiz, ve yürüyoruz. 
'4" ı Uç negıni hellemİ§ gibi aynı ~ İstanbul maliyesinin kat'i şekli bu· açılamamı§tı. Fakat bu defaki toplantı- gire:)ilirdi. Spor kıyafetli bir mevzuun Biltiln gayretlerimiz hep bu gayeye 
•• tof

011 
~:hadrririn bat makalesi mik güynler.dek vderilmh.işb?lacak1~ır. da ekseriyet olacağından şüphe edile· b~ ır;tunlar?a yeri yoktu'..F.~kat bu: müteveccih olmakta devam edecektir. 

l)cneb:ın a tekrarlanıyor. kenık a
1 

ro ıçğır mka ~yde memurunun memektedir. Şark demiryolları şirketi- ~ gazetenın .her kısmı~~ umumı Spor müsabakalat"ında karşılaşan 
...._ S' •lir ki: açı ta a mşyaca ı ıe lın c yapılmış- nin esas mukavelenamesi mucibince §U· alakılarımn bır aynası halını almış- ekiplere göre muvaffak olmak da var• 

~h •~in h' . . . w ttr. Bu suretle bazı maliye memurlarının ket heyeti umumiyesi fevkaliide içtima· tı.r. Bu ~llkalar arası:nda da spor kcr.• dır, muvaffak olmamak da .. 
U) etın· ır fıkrınız oldugunu açıkta bırakılacağı ıeklindeki endişele- !aramda ekseriyetin olmaSI meşruttur. dı kcndıne en canlı bır yer ~ymnıştır. On birinci Bcrlin olimpiyadına ol-

~ ta.kat 'Yoruz, almıyoruz. rin varit olmadığı anlaşılmaktadır. Esa- Yalnız içtima yapılamadığı takdirde her Ger~k ayrı ayrı n:emleketıerın hayatın. dukça geniş ölçüde iştirak etnıekliğf-
~ 

0
1erj o}q.Unutnıaınah ki, §U maka. sen maliye memurlarının Belediyeye dev müteakip toplantıda içtimada temsili da ve ~erek milletl.~rarası hayatta, miz bizce pek iyi oldu. 

t!ley, illa fikri bile bizimdir. rinden sonra maliye kadrosunda kalmı~ icap eden hisse miktan biraz daha azal· spor, dun harpler, duşmanlıklar, kav- ıenznm ve cnoauron 
'lt ed \ ~op Yekun nasıl red ve İn· olan memurların yeni teşkilata ancak maktadır. Bu üçüncü içtimada bulunma· gala· doğuran müzadele ~unu p.bıt 
~e •liriıde .. h .b. v kifayet edebileceği görülmüştür. arlazımgelenhissemiktarrazoıduğun- v~rabıtaı~ınaa1mıştır.Düru~tvecen· spor teşkDDat .. 

'hı? guna gı ı agıza Defterdarlık muavinlerile §Ube mil- dan şimdiye kadar bankalara teslim tılm~nce bır ruh, tam manasıyle spor .r-o B a ıra 
b ~ dürleri de yeni kadro ile tayin edilecek- edilen hisse miktan bu haddi doldurma'· ruhu doğurmak şartiyle spor alakasına "P 

L· 0i~e L,. "' "' ~ k d k t h 1 '1l tt,..) tir. tadır. ne a ar ıyrne ve e emmiyet veri se 
ır ı.. ltrin r,.d•rıa, gazetelerdeki fi. azdır 

ll)ı,1_ ... Yod ku iflAS eden Bu toplanbda Şark demiryollannm 
ı I ~ -~rı b · . a 0 nu·§ tarzı, aıa· imtiyaz ve malzemesinin eatm alınması 
~ ,}a ,,.,.,_ ıııın kartrki sütunun ru. s • f 'it 3 "'!l:l l ıgo r a için hük<lmet tarafından yapılan teklif 

de\') : ~malıdır. Mut1aka yük müzakere edilecektir. Esasen bu teklif 

~~lleJe~i~ı:~etine taalluk eden Şl.f'ket Jerı• daha evvel Pariste yapılmıt olan, fakat 
~~· lier he rarlanması icap et. L~ resmi mahiyeti bulunmayan hissedarlar 

1111 huısa adaki fikri hayat, ma. Abonelerfofo hakları içtimaında kabu1 edilmit olduğundan bu 
tnalrdır. içtimadaki müzakereler bjr formalite 

> ~ ~ld ~ o1 11- devrediliyor mahiyetinde olacaktır. tçtimada seçile-
'4t~İld Yodan §İk~ b' d 1 b Bundan bir müddet evvel Viyanadaki cek murahhas.lar derhal Ankarada sat· 
Qı· İr, "I b" ayet, ır eği ' ef ,_ · · ·n" ·· - h · · d d ma ı·c:ı· mu·· zakereler·ıne bacılayacaktır. 
ıbı,iy .. ~t ın ır tane en ha.itini: mcr .. czının ı Alt uzennc ıe rımız e e ~ ~ 
"( ... nıa J iflas eden Föniks ve Türkiye Milli sigor 
t · ~dn k ç arındaki bize taal Milli Mildafaa 

Vekili 
'll:ll ısıın] b ta tirketlerince aigorta edilmit olanların 
> değil .. arı ile sıcağı ilca· baklan ,..,,,aa u"ramamaaı irin bir müd-
~ı . ılıgı 1 w b'I . -·~ ,. ~ 

• ' 1 ıgına ı e vermı- dettenberi gerek hüldlmet ve gerekse 
milli Reassürana tarafından tetkikleı 

yapılmaktaydı. Aldığımız mal O.mata göz c 
Millt Reassüranıın teşebbüsü üzerine bu 
çok mühim ve Türk sigortacılığının şe• 
tefini koruyacak olan teıebbüs muvaffa 
kiyetle neticelenmiı bulunmaktadır.Bu 

iki sigorta kumpanya.sının büyük bir 
kısım sigortalıların kurtanlmasına imkan 
hasıl olmuştur. Bunlar başka bir sigorta 
şirketine devredilecektir. Bundan sonra 
kelJdilerile yeni birer mukavele yapıla· 

cak ve haklan eskisi gibi devam edecek· 
tir. Buna ait formalite on gün zarfında 
ikmal edilmi~ olacaktır. Bundan sonra 
her iki sigorta şirketinin tasfiye işi de 
kendiliğinden kalkacaktır. 

MiUt Müdafaa Vekili KAzım Özalp 
dün akşam ikinci trenle Ankaradan 
ayrılmış, öğle üzeri şehrimize gelmiş. 
tir. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Va.kıt s.l.h Öıılc 

olo 1 ~ f._ ,115 12,20 16,14 19,2.,. 21,lS 2,~7 
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Evinizi ve çocuklarınızı 
\iı~.~a.,, fili, rr. . d ÜŞÜ nün üz ! 
~ 3s • ımzaaıle aldığımız mektupta deni- mecburiyetindesiniz. Sonra aranızda size i1erde istiraı: 

\ 

'llt ~lttc . l'agında çektirecek bu büyük yaş farkını da unutmamanız lazım· 
~ i~~~ t.'a~:~~ evin dostu olan 23 yaşınd:ı bitini dır. Öbür taraftan bu aşkınızı kocanıza itiraf edecek olur· 
'li ~01tıa b .Yatından tanıdan da memnunum. 15 sene- sanız size karşı olan itimadını kaybedeceksiniz, bundan 
~ ana ir sonra bu aşka kendimi bırakmalımı 

t~~~V .6.e ttnadı olan kocama her §eyi itiraf mı et· 

~~Ot l~IZ: l3u iki r:ır • hald h. b . . b. . . · \'inıi r- eyı en ıç ırı ıze ıyı 
n saadetini ve iki kızmı::ı dü,ünmek 

sonra her zaman için size karşı itimatsızlık besliyecektir: 

En iyi çare imkansız olan bu aşkı kendi içinizde saklıya 

ıak unutmaya çalışmaktır. Çocuklarınızın §efkati ve koca 
nızın muhabbeti size bu hususta yardım edecektir, 

Memleketin umumt maişet ve re
fah :r~viyesi spora. kA.f i derecede yer ve 
va.kit a.ynlmasma imkft..n vermiyor. En 
çok hükfunet yardımına dayanmak 
mec~uriyeti hasıl oluyor. 

Bu kaynakta ayrılan yardımdan da 
aza:n\ verim alındığı iddia. edilemez. 
Orts.da büyük kuvvet israfları vardır. 
KIUpçülilk çeker.aenı<'zlikleri, şabst zıd
diye~cr, idaresizlikler, zaten mahdut 
olan vasıtaların hedef Uzerinde temer
küz edememesine sebep oluyor. 

Sonra hariçten gelen antrenörlerin 
yardımına ihtiyaç duyuyoruz. Fakat 
bu yardımdan icap ettiği gibi istüade 
edemiyoruz. Bizim en zayıf damarı
mız, her §eyi hariçten getirttiğimiz 
mütchassıstan daha iyi bilmektir. Bel
ki de antrenörlerin hepsi de iyi seçil-

miyor. Bugünkü spor ham kuvvet mü
sabakası değil, idmanla son hadde ç·. 
karılmış meharetler arasındaki bir tek
nik müsabaka olduğuna göre tekniği 
noksan taraf bütün hühsnii niyetine ve 
ı;evkinc rağmen yeniliyor. 

Hangi sahada olursa olsun gidil
mesi lazım gelen yolu, tecrübe tarikir· 
le bulmalıyız. Tecrübeler gösteriyor 
ki spor tekniği bakımından ileri giden 
milletlerle boy ölçmeğe henüz hazır de· 
ğiliz. Diğer taraftan milletlerarasm
daki boy ölçmeler bugünkü hayatın 
bir zarureti halini almıştrr. Bundan da 
uzak kalamayız. 

Madem ki kuvvetlerimiz mahdut· 
tur, bu takdirde en çok muvaffak ola 
bileceğimiz müsabaka sahalarını seçe
rek bu kuvvetleri oralara teksif etmek 
muvafık bir hareket olur. Elimizdeki 
mahdut parayı seçilen sahalarda tek. 
nik hazırlama faaliyetlerine hasretme· 
liyiz. Yabancılarla Türklük :.:amma 
boy ölçmeyi kabul ettiğimiz zaman mü
cadelede kazanmamıza müsbet suret
te ihtimal olduğuna. emniyet duyabil· 
meliyiz. Bu emniyet mevcut olmadık· 
ça seyahatlere verilecek para ve zama
nı hazırlanmaya Yermek elbettı> daha 
doğru olur. 

Ustaoaşma<§Jaını 
temasta 

mahzlYlır yel!< 1 
}"'zmu., Nadi i~6, Oıwılıuriyctte, 11.~· 

tala-§m.adan temas etmekte m.a1ızıır o~. 
m(l.(fığıııı şöylece ileri .~iirityor: 

Dahilde spora layık olduğu dikkat 
ve ihtimamı her gün daha fazla sarf et· 
meğe ıtinıı eylemekle beraber millet· 
lerarası yapılan umumi \'e kısmi mü· 
sabakalara da mümkün o1abildiği ka• 
du çok iştirak etmeliyiz. Bu müsaba· 
kalarda. her zaman kendi hesabmııza 
memnuniyeti mucip neticeler alınma
ması ihtimali vardır. Hatt! bu cihet 
muhakkaktır. Buna rağmen biz müm· 
kün olduğu kadar fazla iştiraki iltizam 
etmeliyiz. Çl1nktt 1m ~'hakt:.lar.n 
bize göre asıl bUyUk ehemmiyeti onlo
rın birer müessir derf' o1an mahiyet
lerindedir. 

Neden itiraf etmiY,elim ki sporda 

Olimpiyat scyalıatine çıkan Tilrk 
kafilcsino iki buçuk sporcuya bir illa
reci dii ·tüğiin« cvvclco ya::n11~tık. Biir
han Felek, trendeki bir tcsadiif müna. 
scbctiylo Yunan sporculartmn t:o spor 
idarecilerinin vaziyetini anlatıyor ki, 
cidden ibret alınacak gibidir: 

Trende Balkan komitesi ve Yunan 
spor teşkilatı reLqi Mösyö Rinopulosu 
buldum. Eski dost. Sevindik. Atina· 
dan Peşteyc tayyare ile gelmiş. Kansı 
da beraber. Bizimle birlikte Berline 
gidiyor. Masraftan şikayet etti: 

- Teşkilat bütçesinden çıkacak. 
Size ne! dedim. 

- Hayır, dedi, on para harcırah 
almadım .. Buna rağmen teşkilat reis\ 
sıfatiyle bir iyi otele inmeye mecbu
rum. 

Fırsattan istifade ederek kaç kişi 
olduklarım sordum. 16 atlet başta 
olmak il?.ere 7 iskrimci, yüzücU, nlşan
cı ve güreşçi olmak üzere 40 kusur mP. 
sabık ile yalnız iki idareciden miirek
kep olduklarını söyledi. Şaştım. Bu ka
dar adamı iki kişi nasıl id:ıre ediyorlar 
diye. · 

Bu münasebetle aklıma bir latife 
geldi, bari size onu yazayım. Ticaret 
ve Nafia. Nezaretleri yalnız birer neza• 
ret değil iken meşrutiyetin ikinci SC• 

nesinde t caret ile nafiayı birbirinden 
ayırarak müstakil iki nezaret yapmış
lar. Birine Hallaçyan Efendiyi, öteki
ne de galiba Damat Şerif paşayı getir
mişler. Bu ikiye bölilnüşten benim gi.. 
bi bir §CY anlamıyan birisi Ubeydullah 
Efendiye sormuş: 

- üstad! Durup dururken ne diye 
bu nezareti ikiye ayırıp da masrafı art
tırdınız? 

Ubeydullah Efendi gUlerek demig 
ki: 

- Bir nezaret idare edecelt na.zil"I· 

mız 5imdilik yok. Eldekiler yarım ne
zaret idare edebiliyorlar. Onun icin t 
bu nezareti ikiye böldük ve iki yarım 
nazır~ \'erdik. 

4 ... ©>ve 7. 1 
Bu sabah çıkan Son Posta refikimiz 

dünkü spor maçını yazarken 4 • O neti
ce hakkında. "futbol tarihimizde hiç 
bir milli takım dün Berlinde maç yapan 
takımımız kadar fena oynamadı., di· 
yor. 

Son Postanın sayın spor muharriri 
galiba 1928 olimpiyatlarında Mısırlı· 
!ara karşı 7 - 1 mağlubiyetimizi unutu. 
yor. Bizim futbol tarihimizde maşallah 
öyle neticeler var kl ! 

~nznm Ç(Q)ClYlkDaır 
emnını R 

Ak§amın spor muhabirinin maçtan 
evclki fotiba1onnı lmgünktl. Ak~amda 
§öyle okuyonız: 

Bizim çocukların hepsi iyi... Maşal
lah hepsi de aslan gibi... Futbolculan
mrz Norveçlileri yeneceklerine iman ge. 
~:-:ni'1 bir haldedirler. Biırikletçilerl
miz, tekerleklerinin bir yıldırım silra· 
tiyle döneceğini, pehlivanlarımız da 
bazularmm bükqlme:ı: bir çelik kudre
tinde olduğunu eöY,lUyorlar, 



isyanı Boğazl~rı . nya 
4AGUSTOS-~ 

(Baş taralı l incide) ı hil edilmesi mukarrer 
Fransanm 1\ladrit hükQmet~e silah beyan etmektedirler. 
\'C cephane sattığını iddia etmel~tedir. • • • 

ıJJl 
et bulundııtunu panyadaki hadlsclttc k.anplmaması i• do layı ıl e s l a 

çin bir anlaşma imzalanmasını talep et• l rl 
miştir. yabancı gazetelerin mütenakız haber e 

Franaanın bu huaustaki talebi derhal göre Almanya Fransa fabrikalarına veril~ ter. 
ltalyan matbuatı, lsp~,yol Fasın.a 

gönderilmiş olan ltal·•an tayyarelerin. 
den de hiç bahsetmemekte ve re.smt 
m:ıh·.::ı b'1 hususta ~çılmış olan anket 
ht-nüz vJna ermemiş olduğunu söyle. 
mektedir. 

Bar llnd n g ten malOmat 
Berlin, 4 (Radyo ile) - İspanyadan 

bu c;nbah ahnnn habertcre göre cenup 
'e Şİr.lalden .1adrit üzerine yürüyen 
asil~r payitahta biraz daha yaklaşmı~. 
lardır. General Mellonm kumandası 
dtmdat~ı asiler Madritten ancak 12 ki. 
lometre uzak bulunmaktadırlar. Bu 
kuvvetler dün gece Korila.donna şehri 
ni zabtetmişlerdir. 

Hükumet mahafilinden verilen ha. 
herler asilerin muvaffakiyetlerini tek. 
zip etmektedirler. 

Hükfımetin elinde bulu n iki km. 

ts~nyadaki isyan hadiselerinin hü• 
kumet lehine inki§afı devam etmektedir. 
Asilerin muhasarada bulundukları ve 
birçok asilerin de muhasara çenbcrinden 
kurtularak Fransız hududuna do&ru 
kaçmakta oldukları haber veriliyor. 

Madritten timale doğru ilerliyen 
hükiimet kuvvetleri bir çevirme hare"" 
ketile Toledoyu işgal etmiştir. Safagos 

mıntaknsında hezimete uğrayan asiler 
3000 ısın bırakmıJlardrr. 

Majorka adalarının üssil bahri olarak 
kullanmağa karar veren bükf1met bura· 
lardan Fasa kuvvetli bir haya filoeu 
gönderecektir. 

Mücadelelerin ne derece 1ıaıin oı-
dofuna dair bir fikir vermek için Frarf 
sızca "Entrasijan,, gazetesine tspan· 
yadan yazılan fU yazıyı okumak kAfi• 
dir: 

alakadar makamlara tevdi olunmuş ve . . ' . . . . . rf edüt<" 
M B ld . il M Ed ,...,,1 t d lngılızce "Deyli Meyl,. gazetesıne mılyon lngılız lırası sa 

• a vın e . me ve~ ... e e en l . . . d' k. il" ı·k k d. ~,,ıır stanbuldan bıldırılmekte ır: ~e ız, ıt on sene ı · ·re ı e ...... -d Halifaks, öğleden 90nra. Fransız talebini Sll'"" 
''Haber alındrg·ına göre, aralarında. tahkim i inin Krup fab~ ,,.4 tetkik etrni1lerdir. . dilll. 

da Iüup müessesesi de bulunan bir Al. edileceğini kuv•;etle tahmın e 
1 

, 
lfalyan1n vaz~yetl man konsorsiyomu Çanakkale Doğ.azı. '''J'aymis,, gazetesi tsıa.nbU 

Paria 3 (A.A.) - İtalyanın İspanya· nın yeniden tahkimi için Türkiye hü. biri yazıyor: ).1 

da vukubu~n hidiscler karşısında ne gi kt:imetile bir muka,·ele yapmıştır. , İtalyanın yeni Boğazlar .rn~ 
bi bir hareket tarzı takip edeceği henüz Yeniden tahkimi işi, on seneden zL namesine bağlanması için bıt I! 
malum değildir. Londranrn siyasal maha yade bir zaman ürecek ve takriben madığı burada anlaşılmaktJl ııı1 
filine göre, İngiliz Dışişleri bakanlığı, 9,000,000 lngiliz lirasına mal olacaktır. Türk nolitai nazaruıa göre ~; 
Fransrz hlikCımetinin İspanya h:idiseleri" Alman grupunun unn vade şeklin. alakadar olmıyan diğer bıt 
ne müdahale edilmemesi hakkında bir de ödeme kolaylıkları gösterdiI:i söyle emniyeti meselesinin nıe\"Ctl 1~ 
an1aşma yapılması hakkındaki müracaa· niyor.,. işaret edilmektedir. HattD, Jt3' 
tını mUsait bir ıekilde krp1amıştrr. Morning Post ıazetesi Çanakkale. dahil olduğu halde Akdeniz de' 

Söylenildiğine göre, İngiltere bu mü· nin tahkimatı için Krup tarafından araSYnda vücuda gelecek bir tı1111 1 yapılan tekliflerin bir }'ran~ız şirketi nın bugiin için her zamankindt. racaate derhal cevap verecektir. ııı• 
lehine reddedildiğini yazıyor. lüzumlu bir hal aldığı ve blJ 

Fran•ız gazetelerl ltalyayı 
tenkit edf yarlar 

Plan mucibince tahkimatın en mü. da yeni lngiliz - Türk dostl ıı11 
hlm kısmını Sovyet mühendisleri üze. teşriki mesaisinin bütün Akde • 

vazör dün Fas sahilinde kain Ceuta "Burada harp o derece vah§iyane ot· 
şehrini saatlerce bombardıman etmiş. maktadır ki, kafaları bir tek dumdum 

Fransız matbuatı ispanya hadiseleri 
dolayısile 1ta1yanın hattı hareektini ~id· 
detle tenkit etmektedirler. Hükumetin 

rinc alacakmış. Jetlerine şamil bir anlaşma11~ J 
"Deyli Tlearaf" ın Ankara muhabi. tünde son derece mües.c:ir bıt 

ri Çanakknle tahkimatı için heş altı olduğu ileri sürülmektedir.~ 
lcr, faknt "'0rdu··k1eri sı"ddetlı' mukabe. kurşunile patlamış, gövdeleri bir tek p t · 
le karşısında 1 panyavn dönmek mec. menrıi ne parçalanmış cesetler ıBrüt-

o .. naşiri efkarı olan " opuler,. gaze esı 1 
ı- diyor ki: 

buriyetinde kalmışlardır. mektedir.,. Her iki tarafa esir düşm~ 
"- ispanya. acaba Milletler cemiye: HUkOmatln v rdP'I malOmat kimse de hemen hemen yok gibidir. E· 11 tine mlirac:aatte bulunacak mı? Franko· Madrit, 4: (A.A.) - Dahiliye nazm sirler derhal öldürlililyor.,. 

Badajoz ile Valensiyada vaziyetin nor. Bir cinayet ya gönderilmiş olan İtalyan tayyareleri 
P d. ( A ) İ · da ıneseleai dolayısile beynelmilel kanun mal olduğunu beyan etmiştir. Nazır, er ıgnan 3 A. . - tıma §ayan 

Gırnatadan gelen haberlerin iyi oldu.. bir menbadan bildirildiğine gare, Bar- İtalyan diktatörü tara!mdan bir kere 
ğunu Ye orada nsUerin müşkül nzi. selonda Gatalonya amele sendikası re~ daha ihlil edilmi~tir. Hem de bir Avru 
yctte bulunduklarını söylemiştir. si, rovelver1e öldUrlilmliştUr. palı memlekete karıı. Binacnaley ı.-

Malagadan bildirildiğine göre mi1fs Bu harekete bUyfik bir enemmiyet panya, kayıtsu ve ,artsız olarak Cenev 
kuvvetleri Rondaki isyanı bastırmış. verilmekte ve davet edeceği mukabele"' rede bu ımseleyi ortaya atmalıdır. Biz, 
ğa mm;aff ak olmuşlardır. Burada al. bilmislllerle hallt~rlar eepbesinck nifak tapan ya hükQmetinin bu bapta zerre 
bay Olivar, Belediye dairesini işgale çtkarmasmdan korkutmaktadır. kadat tereddüde düfc«ğiM ihtimal vet 

teşebbüs etmişti. Oviedodan gelen ha. Bltarafllk temini için meyiz. İspanya, cihanın kollektivitesine 
herler, asilerin general Frankodan tel. Londra S (A.A.) - tyi haber alan mürac:aatte tereddüt etmiyecck ve Ce 
grafla :ardımcı kuvvet istediklerini, mahafilin bildirdiğine göre, dün sabah nevrede İspanyol arkadaılarımız biltün 
zira dayanacak halde olmadiklarmı 
bildirmektedir. Fransız bilyük eliçsi, fn~iz; Dııiıleri dünyayı kendi yanıbaflllda görecekler 

bakanlığına mUracaatte bulunarak ıs• dir.,. llükümcte sadık kalm1' olau gene. _____ ..._ .............................. --.. ..................... ________________ _ 

Atatürk 
lstanbulda 

Cumur Reisi Atatürkün dün 
sabah Derinceye geldiğini yaz. 

mııtık. 
Büyük Önder Derincede saat 

ikiye kadar istirahat etmiş ve 

sonra Akay idaresinin Heybeli 
ada vapurile Derinceden ayrıl 

mışlardır. Vapur Büyükada ön 

!erinden geçerken orada bulu 

nan Yavuzla Hamid iye top ata 

rak: Cumur Reisini aelamlamıf 
lardır. 

ral ,fiaja Madritte telgraf çekilip ma. 
iyetinde otuz bin ki i bulunduğunu ve 
ha lnwvctle dl'rhal Kordodayı işgal 
ed bileceğini anc:nk nstl rin kendill le. 

Heybeliada vapuru bir ara 

Olimpiyatlarda bugünkü Büyükada iskelesine uğramış, • • I Dahiliye vekili Şükrü Kaya ile 

rii'ıclcn te lim olmalıınnr beklemeyi 
tercih C} Jediğini bildirmiştir. Hueslta 
knsn h:ısı topa tutulmuştur. Ve yakında 
hükQmete teslim olması beklenmekte. 
dir. 

lr maOtObly t 
Seville, 4 (A.A.) - Cenubi İspanya. 

daki nsi kuvvetlerin kumandam gene. 
raı Iielpo de Lnno mniyetindeki aske. 
rin, dün ÇindntRealdan gelmekte olan 
bir hükOmet kolunu mağlGp ederek 
200 kadar tclafat verdirdfğitıi bUdir. 
mektedlr. 

• 

A t G n ral zaferden emin 

Burgos, 4 (A.A.) - Havas ajansı. 
nın muhabiri şimali İspanyadaki ast 
kuvvetlerin kumandanı olan general 
Mola ile rnüUikat etmiştir. 

General, rnuuıff er olmaktan emin 
bulunduğunu öylerniştfr. 

Navarra bölgesinden geçerek, Hen. 
dayedan buraya gelmf olan muhabir 
bu ha '.alide tam bir sükQn hüküm sur. 
mckt bulunduğunu h her veriyor. 

Cumhuriyetçi kuvvetler 
Paı'ls 4 (A.A.) - Havas ajansının 

Arngonya cepht? indeki muhabiri cüm. 
huriyet~i kuvvetlerin Saragosse'e doğ. 
ru ilerlemekte olduğunu bildirmekte. 
dir, Bu kun·etler Saragosse'a 47 kilo 
metre mesafede bulunan Lazafda ka. 
sab:ısttıı işgal t?tmlşlerdir. 

Huesctı istikametinde şimali şarki}; 
do ~ru ilerlemekte olan kunetıer Hue. 
se:t} !l 12 kilometre mesafede kain Sie. 
tamoyu i ı::<:al ctmi lerdir. 

Amlr:ıl Miranda adındaki torpito 
muhribi, dün l\lkhona 500 milis çıkar. 
rnı~tır. llunlnr, Palmaya taarruz ede. 
cckll'rdlr. 

Papnmn parotarı 

Mndrit, 4 (A.A.) -Hükumet sol ce. 
nahların Jcan hri piskoposujle firar 
etmek te ebbüsünde bulunan ailesini 
h:ıı; <!tr.ıı olduklarını blidirmcktedir. 

1\llise hapishane haline getiritmi tir 
Piskoposun, kız karde terinden bi. 

rlnln bir milyon pe!;eta miktarında bir 
para)a mnlik olduğu görülmüştür. 

MfliS efradı, piskoposa sekiz milyon 
peç<!ta bulmuşlardır. 

Dr. Kiblnnra, dün akşam te\•kif 
eclilml tir. fyi malUmat n1makta olan 
mahatll, mumatlcyhin astıer tarafın. 
dan teşkili rnuttı~'lWcr hUk<ımete da. 

.. gureş er Londra elçiıi Atatürke veda ede , 
(Baş tarafı 1 ıncide) İkinci dakikaya kadar biribirlcrini dene· rek Adaya çıkmıılardır. 

Çoban Mehmedin gürqi öğleden mekle vakit geljiren güreşçilerden Ço- Atatürk aynı vapurla ıaat al 
sonraya kalmı~tır. ban ehınet rakibine bir oyun yapmak tıda Floryaya vaııl olmlJ!, deni7 

Mersinli Ahmet İsveçli ile, .Ankaralı iıtemiJ fakat bu oyunun neticesinde Al köfküne çıkmııtır. 
Hliseyln tngili.ılc, Küçük Abmet gene marun altına dü§müştür. 'Uçüncü daki• 
bir İngiliz gilrCJÇi ile, Bliyük Muatab laıda Çoban Almanın altından kurtul· Cumur Reisimizle birlikte say 
İsviçreli, Sadık F'ınlindiyalı lla ıtırer mak fçfn yaptığı bir oyunla matlup oı- lav Kılıç Ali, Nuri Conker, Ce. 
mişlerdir. du. vat Abbas, Haıan Cavit, Maz. 1 

Mersinli Ahmet dUn sabah gösterdiği Çobanın oyunu kaybe~si kendi oyu il har Müfit, Ziya Naki de şehri 1 
büyük enerjiyi gene bugün de ıaıfetti. nu neticesidir. Şimdiye kadar güreşçilc- mize gelmi'}lerdir. 
Rakibine karıı çok hSkim gilrqti. Ve rlmizin aldıkları neti~eler fUDlardır: 
İsviçreliyi ıayı heubile yendi. Çoban Mehmet 4, Mustafa 4, Mer" 

'.Ankaralı Hüseyin de mqhur tngili.ı ıinli Ahmet 2, Ankaralı Hil&eyin 3, 
gUreşçislne sayı hesabile galip geldi. Sadık 6, Yqar 4, Ankaralı Ahmet 4, 
KUçük '.Ahmet ekibimi.ıin ilk tuıunu fena puvan alrrutlardır. 
yaptı. Rakibi tngilizin ıırtnu yere gefr Bet fena puvan alan tasfiyeye uğra· 
rerek yendi. dığı için Sadık r;Ureılerden hariç kal· 

BugUnkil gUreşlerde bizi çok mfitees mııtır. 
slr edecek bir hAdise oldu. Büyük Mı.ıs• Mustafayı muayene eden doktor sinir 
tafa kendisinden beklenilen bilyilk ener buhranı geçirml§ olduğunu, güreılere 
jfsini sarfederek rakibi fıviçrelinin tam devam etmesinde hiçbir mahzur buluna 
sırtını yere getireceği sırada kendi oyu· mıyacatını s~ylcmittir. 
nile dU~tU ve bunun neticesinde belkt'" 
miği incindi. Ve ringde bayıldı. Bu ıu• 
retle tabii mağlQp sayıldı. Mustafa beli
nin incinmesi yüzünden bundan ıonraki 
mUsabakalara devam edemiyecektir. 
Kendisi derhal hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Olimpiyat ınahafi• 

linde çok beğenilen ve takdir edilerek 
şampiyonluk namzetleri arasında görü• 
len Büyük Mustafanın başından geçen 
bu kaza burada herkeıi çok müteessir 
etmiştir. Finliindiyalı ile karıılaşan Sa· 
dık da hasmına kendi oyunile ve tuşla 
yenildi. 

Şimdiki hald~ Çoban Mehmetle Mer
sinli Ahmedin puvanlan çok yilksek
tir. Ümitler bu iki gilreş(Jimiz üzerin· 
da toplanmaktadır. 

Serbest gilre3ler bugiln bitmekte
dir. Groko • Romen gUrealer yann baş
Iıyacaktır. 

Ftore mUsabakalarında 
Kndmlnr arasında yapılan floro 

milsn.bakasınıı. Bayan Halet ile Bayan 
Sunt iştirak etmişti. Bunlardan Halet 
çekildi. Suat kendi serisinde kazanarak 
seçrncıere kaldı. 

Son Dakika: 
Bertin. S (Muhabirimiz İzzet Mu-

hiddindcn saat 15,30 da telefonla) -
Çoban Mehmet, bugün öğleden sonra 

karşılaştı~ı Almana karşı çok h~klmdi 

Sadıkla 
Yaşar 

Birer gallblyet 
kazandılar 

Bertin, 4 - DUn akıam yapılan gU· 

reşlerde Sadık İsveç, Ya§ar da Belçika 
§Ampiyonlarmı sayı hcsabile yenerek bi• 
rer gllnl galibiyet kaunmııtardır. 

Bunlardan bi1hassa Sadıkın galebesi 
çok mUhlmdir. ÇUnkU bveçll türeşçi 

çok kuvvetli ve ıamplyon namzetlerin· 
den biridir. Bu ıuretle bu iki gUreıçimlt 

kaybettikleri ilk müsabakalarının acısı· 
nı çıkarını• oluyorlar. 

(Di~cr ~or haberleri 6 ncı vo 7 n· 
cı sayfalarım1zdadır.) 

Habeş çeteleri 
Adlsababaya gene 

taarruz ettiler 
Paristen bildiriliyor: 

Adisababa civarında muharebe de· 
vam etmektedir. Habe§ çeteleri yeniden 
Adiaababaya birkaç yerden taarruz et
mi!lerdir. HabeJ çeteleri Dıreduva ci
varında bir ltnlyan tayyaresini dil;ür-

1 
mil~lerdi:ı1 ~ 

Almanya 

Ren'e daha 
fazla asker 
gönderecek 
Bu sabahki posta ıle gelen "DeyJı 

Herald,. gazetesinde okunduğuna göre 
Almanya, Ren rnıtakasına daha fazla 
asker göndermeğe hazırlanmaktadır. 

Bu tedbir, Hitlerin yeniden asker 
göndermemeği vadettiği dört aylık bir 
devrenin nihayet bulınası dolayısiylt' 
alınacaktır. 

Şimdiki halde bu işe alelacele gi
rişilemiyecekse de icap ettiği ve ah va: 
müsait olduğu takdirde Ren kuvvetleri 
arttırılacaktır. 

Görüntişe bakılırsa Almanlar, as 
kerlerini Fransız hududuna şimdikin· 

Hukuk 
Fakültesinde t 
ahsil müdde 

dö yll ,, 
Bu husustaki ktıf 

11 atileştl . 
Hukuk fakültesinde tabsıl tt1 

nin bu seneden itibaren ~art~ 
çıkarılması karan kat'ile§UII§• 

1 
,_ 

lara başlanmıştır. lsta.nbufdalt/ 
fakültesinin ders programları b 
mı tır. 

Birinci sınıfta içt!maiyat ~ V'J 
hukuku dersleri kaldırılmlştJJ'·ıf.') 
ikinci ve dördüncü sınıfl3rdıı ıJİI 
20 ders, ilçUncü sınıfta ise h f 
ders okunulacaktır. ~ 

Şimdiye kadar haftada ok~ 
1 

il 
:30 SMtti. Bu cleğ~şi!dik eski ıiJ ~ 
şamil olmıyacak, bu yıl gire 
ter için cari olacaktır. ~ 

Bir ltalyan paP8· 

D . . d.b,-~ı 
en,zı 

g"" en aıet 
Keşfetti . 6tc 

"Niyuz Kronik!,. gazcteS~11 ıt ! 
duğuna göre, Stiattesi isifl'll~ı 
nin bir İtalyan papası kısa d tıl 
hasında mUhim bir keşüte b 
tur. ...ı 

·rıt:J· 
Deniz altında tah.telb:ıh1 • ı1' , 

kazaya uğramış gemileri gor 
rayan bir alet icat etmiştir· sıı 

Bu alet, münhasıran tel 
lariyle çalı§maktadır. . tt~.J 

Muhtelif kolları olan bit.~,.. 
ten ibaret bu alet, suyun .w~ 
makb ve bir şey bulunduğtl tJ f 
kollardan biri sarsıntı bare1'e 
mektedir. -

Bu ihtiram gemi kurt;;;ıl 
harp zamanrnda büyük ·ya 
ğı tahmin ediliyor. rıe.'~' 

Ayandan Markoni, bU. 
1 

f 1 

pasın ihtirama yakın sJ{ı.lc 
ıniştir. ~ 

~--., 
den daha fazla yakJaştırlflll 
runda değildirler. 
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~e~lerde kalp sektesinden ölen 

l<astenyetler kraliçesi. 
Hs{P>aıınryoD c§Jauııs©>~lYı 

A J TiNA 
a;ıYon • ifil o ıro ifil ay art o 

da &öruı §e~~~in gtlneşli sokakların. olarak değil, aynı zamanda. bUyük 
taıl11nd en ~uçuk cenaze alayının baş bir aktris sfatile de görmüşlerdi. 
Çliıt ik• ~ gıden tabutun üstünde kü- Arjantina, te1t başına dans etme 
1'btrı ~. aç pırıldıyordu. Bunlardan ği tercih ederdi. Boş bir sahne Uze. 
1ıabeııa J~on donör,, diğeri de katolik rinde ekseriya ağır perdelerin önUnde 

}l11tı.1 llişa.n.ı idi. dans ederdi. 
il&'ıun ar Incşhur dansöz La Arjanti- Fakat oynadığı zaman sahneyl mu. 
iii, ~ kıynıetli mallan arasında 
dnııarı nsa. onu n::Pahur !spanya ka
\'~ ~nda nışanla taltif etmiştl. 
tliıı f'tkek Ya cumuriyeti ise, onu bü. 

Su Da !erden evvel taltif etmi,ti. 
~ için~anı .~~yret kadın 'kısa bır za.. 
' e.butun qvrupayı ayağının 

getırıni§ti. . Meşhur dansö7 

~~lo\'a• . . ....... ~..._ ___ ~ 
.'<IQ\~ ~~bcrı bıç bir rakkase onun 
llıa~ır ıya.k ve heyecanla kar§ılan

<'.er.up. 
ti'baeınalarmdan blr kuyruklu 

~§, Rliı i Avrupaya doğmuş, parla.. 
gıtııı~ b kamaştırmı§ ve §imdi geçip 

~ ~ll§a~~unu!or. 
~ıı~ J1 gıbi öl1ü. Dans ederken, 
La ~ erile oynarken. 

~='""' 1:-tina Boenos Ayreste doğ
~~ bab 1 adı Antonya Yeri idi. 
~<l.ntirıa a.aı liallı: lapanyoldu. La 

tten aı:,11ne adını doğduğu mem 

~~esıv 
~· Ve k e b~bası da dans ediyor. 
ta,.":' til'atr etıdı zamanlarında Madrid 
~ı!rttı osunun InÜ§terilerince pek 
~ ~a~a ar .. ~rjantina iki yaşında 
~ öııtınd~e~rıldi. Dört sene sonra 
~h~ra da ~Ik dansını yaptı. tJç se.. 
~ "l.l'oSUzıUıı alet hevetine girdi. Kral 
t~claresına balet ustası olan babası. 
b~ l\rjan~ l'aksediyordu. ıı ya-
~ dans~ . a, İspanyol baletinin 

~tı.. ~t ozu Olarak tanındı. 

~~ lsı>an;0~~ ~ hoşlanmıyor-
~ tıı~but, aletinin bütün hare.. 
~e ~ reaınt danslan ona 
~ ~lece ıı geliyordu. 
~~abasır.ın balet tnkımın
~ 1:ıı ?'alta ~aateynetlerle kendi 
~ ~ erı küçtıkt . beler ine girişti. Fa
'llıa ~ U .Arjantinanm. Onun 
~t rd~lt :1 Inabir kaatenyet usta
l "~ ~~llYet endt avuçlarma göre iki 
ı;~~aı Yaptırdı. 
~ hı~lııe hasa: neticesinde tamamen 
~ \t~~ o dere ır teknik vUcuda getl

'h._. dt§ına ce hlki.nı oldu ki, tah
~, ~~ette ı: olnn kastenyetleri 
-ı. 1ııcıe bJr la.nabilınek mahareti 

k_ harika vUeuda ge1m· 
.. ~~~~ lŞ-

~lb.~.~etıeri 
\a. ~~ eturı adeta konU§f:uruyor 
'll~01 8.ııt'itıa Yordu. 

~~~ ~~h b~ artistti. ıs. 
~ la Çt}tlll'dı klil.sık şeklinden 
~ ~e~anYol ~e o kadar tasfiye et-

tdı~ e btr aa:;:sı A vrupanın her 
tı.. ~~e~ b t esen olarak tak. 

hayyel simalarla doldururdu. Megliur 
"Korridn,, dansını oynadığı vakit se.. 
yircller, boğa döğü.~ meydsnmm. bn. 
tUn heyecanını, gilne§i, kalabalığı, 

güreşçilerin göz alıcı renklerini ve 
galerUerdeki gtlzel İspanyol gallarmı 
görUr gibi olurlardı. 

Hele "Kordoba,, isimli dansı yaptı. 
ğI vakit bUtUn sey;rciler Lagart:enma 
cenun §ehrinin sok~klanm sanki do.. 
!aşırdılar. 

Arjantina)'l Berlln sokaklarında 

halk alkışlarla takip etti. Bir tarafw 
tan da Arjantina. dalına para yapı
yordu. Tarihte hi~ bir dansözün ka
zanmadığı parayı kazanıyordu. Nev. 
york~a. haftada iki gece oyun verme. 
ğe rdzi olmU§ ve cıınun içir gecesine 
1200 isterlin almıştı. 

Arjantinanm bir defa karşılaştığı 
§U hr.dise gayet §ayanı dikkattir: 
· İsveçte olduğu zaman kendisine 

meçhul bir adam tarafından bir tek
lif v.ıki olmuştu. 

B•ı adam bir sanat Aşıkı olduğunu, 
ve Arjantinanın kC'ndisine hususi bir 
dans yapmasını istiyordu. Evinde 
dans edecekti. 

Arjantina, bu gıırip teklifi raddet. 
mek için fevkalade yüksek bir fiat is. 
tedi. Buna rağmen bu m~hul adam, 
otomobilini göndermis ve istenilen fi. 
ata razi olduğunu bildirerek onu evine 
aldırmıştı. 

Arjantina kendisini üç ki~iden mil
rekkep bir seyirci kar§ısında buldu. 
Ve fakat otuz bin kişi önilnde imiş 
gibi aynı hararetle dans etti. 

Sen unda ev sah 'binin kendisini is. 
mile çağırdığım duydu. Ve yanma 
gittiği zaman, o vakte kadar hfiviye. 
tini saklaını§ olan bu adanı kendisine 
evvela bir buket takdim etti ve: 

- Benim adım, dedi. İvar Kröger_ 
dir. .. ' 

A.J jnntinanın dansmm ne derece 
zihayat olduğunu anlatmak için şu mi
sali töylemek k8.ficlir: 

' 'Bir kugunun ölilmü,. dansını ya 

HABER - Akşam Postası 

Niyazi Ahmet 
- -

425 sene evvel bugün 

Padişah Beyazıt ile oğlu Serm·in askerlev· 
şiddetli bir muharebeye tutuştular 

Şah Ismail, alçakça vahşilik yapan adamlarının reis erinl. 
cehennem gibi kaynayan kazanın içine attırarak pişirtli · 

Bu yazı, baba oğul arasındak! ra- ediy.,rlardı. Bayaz:t tahtını oğlu Ah. .Bu sözleri dinliyen difer vezirler 
bıtanın bazaıı ne umulmaz neticeler mede bırakmak istiyordu" Selim ise de buna benzer bir şeyler söylediler ve 
verdiğini gösteren bir ibret hikayesi. her r.c pah:ısına ol•...rsa. olsun padişah. padişahı harp için emir vermeğe ikna 
dir. Vaka, Osmanlı tarihinin en meş . lığı ue geçirmeğe azmetmişti. Bunun ettileı. Bayazit fazla tahammül ede. 
hur bir vakasıdır. için Lnbasından izin almadan Kefe ve medi. Güç halle başını yastıktan kal-

Padi§ah ikinci Bayaridfn oğullan, çerkezistan içlerinı:: kadar seyahatler dıraiıık şöyle dedi: 
ihtiyar babaları öMUğü vakit onun yaptı. Bayazit oğluna yazdığı bir - Kullanm, siz ki benim ekmeği. 
yerine geçmek için birbirlerile rakabet mektupta kendi evaletine dönmesini mi yiyorsunuz, asiler Uzerine yürüyü-

bildhdi. Selim bu emre pac"aşahm hiç nüz. - • 
Tcını itcını am<eaa 

li'i1 o liil Dı D d <dl et D 

--

bir l"Uretle yanaşnuyacağı bir istekle On bin asker biren: 
karşr1ık verdi. Şehzade RumeJinde - Allahüekber. Diye bağırdı ve 
bir s:ıncak ~stiyordu. Blmun m!l.nası hücum etti. 

/ 
açıktı. Selim, babası ölilr ölmez ilk 1511 yılı 4 temmuz gUniY 
fırsatta meramına nail olmak için 425 sene evvel bugün. ıSelim, K 
mümldin olduğu kadar payitahta ya. rabulut ndındaki cins atmm üzerinde 
km l::·ir mevkide bulunmak arzusunda son Eüratle harp sahasından. u.ta.kla
idl. Eundan ba§ka tam yirmi altı yıl- §ıyordu. Eğer altında bu at bulunma.
dır bir kerre görmediği babasmm eli- sa~ dt, mahvolan ordusu ile kendisi 
ni öpmek için Edinıeye gelmesine mü- de b:ıbaya kal"§I gelmenin cezasmı g6.. 
saadJ edilmesini rica ediyordu. recekti. Genç §ehzade bu muhareb 

Baba padişah, oğlunun her iki is- iki bin seçme sUv~ kaytkttı, 
teğini de reddetti. Selim, bunun Uze-
rine bir ordu ile Edirne üzerine yürü. Bayazit, oğlunu m·iğlup ettiğın. 
dU. Padişah~ Rumeli Beylerbeyi Ha.. den dolayı memnundu. ' Sellin, büyük 
san raşayı on beş bin kişilik bir l-ııv. plfuılar kurmak vo muvaffak olmalt 

için kain pederi olan)Kırım Hanına vetle oğlu un üzerine gönderdi. Ha. 
san paşa daha bir medıaıe yol almı§tı misafir gitti. 
ki Selimin sancaklarile k~laşarak Bu vakanın bir zinclr gibi birbirine 
geri (Jöndü. Bu, genç şehzade için bağlı olan diğer safhalarmı da burada 
bllytlk bir muvaff akiyetti. Askeri de zikretmek mecburiyetindeyiz. 
bu hı?diseden cesaretlendi. Selim E. VezirUizam Ali paşa, etrafı kasıp 
dlrne kapllarma kadar dayandı. Has.. kavuran Şeytankulunun üzerine büyük 
ta ve intiyar olan babası orduya lltJ- bir ordu ile hnreket etti. Ali paşa, 
hali ederek oğlunun saffı harp niza. aynı zamanda Şehzade Ahmedi tahta 
mını almıg ve harbe hazır vaziyette çıkarmağa muvafhk olacağını umu. 
bulunan askerlerini ağlıyarak seyret. yordu. Yolda gu haberi aldı! 
meğe başladı. - Şeytankulu Han Şehzac!enin ye. 

Harp olmadı. Rumeli Beylerooyi di sekiz bin kişiden mlirekkep ordu. 
SelimJn yanma giderek baba oğul ara- suna hlicum ederek dağıttı. Ala~hir 
smdaki cenge mani oldu. Rumelinde beylcrbeyinin hnzinesin · zaptctti. 
istediği sancakları babasına verdire.. Kırk katar deve ile çekilip gitti. 
rek bir senet imzalattı ve bir çok he- Ali paşa, Şeytnnkulu ile karşılaş. 
diyeler de temin etti, madaıı Şehzade Ahmet ile birleşti. Ar-

Bu iş bittikten sonra Padi~ Is- tık fırsat gelmi§tt .,, Genç §elu:ade pn.. 
tan.bula, Selim de Semendreye git di§ab ilft.n edilebilecekti. Ahmet veni. 
tiler. çerilere bir çok hediyeler vererek on.. 

Rumelide bu vaknlar cereyan eaer- larm gönlünü almağa çalıştı. Fakat 
lten Anndoluda dn başka gaileler var- beyhude. Yeniçeriler Selimi istiyor, 
dr. Şehzade Kurlrut, kardeşinin E. onun kahramanlığım dilden düşürmü. 
Qirne önUne geldiğini haber alınca yorlardı. 

Antalyadan çıktı. Bnyazidin vaktilc 1ş bu safhada iken ordu Şeyblnku
kendisine vermediği Saruhan eyale !unun bulunduğu mevkie gelmıştl. As.. 
tini ynptetti. O da babası ölür ölmez kerler muhtelif kola ayrıldılar. AIJ 
bir an önce tahta kavuşmak için ya. paşa yeniçerilerin en cessurlarmdan iki 
km bir yerde bulunmak sevdasında binini ayırarak takibe çrktı Sarım. 
idi. Kurkut, Teke eyaletinden ge.. saklık köyünde dü~manına yetişti ve 

çerken eşkiyalarm taarruzuna. uğra. çarp.q;tılar. Muharebe çok şiddetli ol
dı. Bütün eşyası yağma edildi. Bu du. Her iki tarafın kuvwetleri debi. 
cşkiyaların başı Kara bıyık adında bi. rer semte kaçarlarken verizifızam Ali 
rinin oğlu idi. Şah İsmail taraftarlı. paşa da, Şeytankulu da ölüler ara. 
ğmı yapanların başına geçmiş, ken- sındn idi. 
disin~ Şahkulu adrnı verdirmişti. Fa 
kat ona "Şahkulu,, değil, "Şeytanlru

lu,, diyorlardı. Şevtankulu. bundan 
sonu Bayazidin kendisini tedip için 
gönderdiği Anadolu Beylerbeyini de 
ordusu ile beraber mahvetti. 

Semendre yolunda bulunan Selim 
bu vakayı duyunca Zagrada dudu: 

- Bakalım netice nice olacak. 
Diye Anadolu hadisesinin sonu a

lınmasını bekledi. 
s~limin yerine gitmediğini duyan 

padi9ah endişelendi. üst üste emirler 
yağdı1·arnk vakit gfl<:irmeden Semen
drcy-' gitmesini bildirdi. Padişah 
beklenmiyen bir anıla payitahtın zap. 
tedilınesinden korkuyordu. Selim, ba
basrnı dinlemeden :foğru Erlimeye gi
dere'' hapi!!hanelcrı :.çtırdı. Hükumet 
flandıklnrını boşalttı. Kendi namına 
hakimler tayin etti. 

Ali pa§a cenk meydanında ölen ilk 
Osmanlı veziridir. Kuvvetli bir fikir 
ve sanat adamı idi. .~li.{n ve şairleri 

muntazaman her ay sarayında toplar. 
onlara konU§ur ve günde Uç yüz kese 
para dağıttığı olurdu. lstanbuldaki 
Hadım Ali paşa camileri bu 'Vezirin 
eserleridir. 

Bnşsız kalan Şey.tankuJu askerleri 
Şah 1smailin memleketine kaçmaktan 
b:ışk:ı çare bulamadılar. Yolda büyUk 
bir Acem kervanına rastladılar. Çapul 
cular bu fırsatı kaçırmadılar. Hemen 
ynğmnya başladılar ''ib binden ziyade 
adam öldürdüler. Enbiyaname'yı ya. 
zan meşhur İran şairi İbrahim Şebüs. 

ı:""tt~ "8.ııttna Cl§landı. 
'( ~ ~I Elefyabl 
~~'~ali t'l ltöyıu 1 arın tecessüsle 

ı -... " l>~t ver 8Panyol da.nsıanna 

pan meşhur Pavlova ile İspanyol dan.. ----------:-----
sözUnU Arjantina arasında kabiliyet YAŞ!YAN bir sanatkara da rastlan
nokhsmdan daima büyük bir mtişa. 
bebe: görürler. 

I~ çığırından çıkmıştı. B:ıyaztt or 
dus:ıc tekrar oğlunun üzerine yürüdü. 
Çoriu yakınlanndal{i Uğra~ köyUnde 
baba oğulun kuvvetleri karşılaştılar. 

Bay;ızit nek'Tisten muztıı.ripti. Vata. 
ğından başını güç kaldırıyordu. Ku 
mandan Ali paşa, baş ucuna yaklaştı 
ve Selimin Kırımlı askerlerini işaret 

ederek şunları söyhdf: 

teri de oğlu He ornda idi Eşkıy:-lur, 

oğJu·Ju babasının önünde öldürdiikten 
sonr:ı. kendisinin de başını u~urarak 

Şah lsmaile büyük kahramanlıklar 

yapmı~ insanlar gibi iltiı.!3. ettnc.r F.ş_ 

kiyals.rın ba§mda biri Sultan, diğeri 

V czir nam mı nlnıı§ iki baş vardı 

Şah !smail bu adamların alçakca 
vahşUikleriııe fena halde kızmıştı. Ka.. 
bahallerini yüzlerine vurdu Sultan ile 
Vezir ayağına kapanar:ık yalvardılar. 
Faka.: Şah, kararım vermişti. Iki bü.. 
yük kazana su doldurtarak kaynattı. 
Sonra her ikisini yakalatarak cehen. 
nem gi~i kaynıynn suların içine attır-

~ \>e h etek onları tam bir Y.ş. 
~ ara.retle oynaına.ğa b 

.. ~lltt, aııtltıa ~ aş 
~-~~ b adl'ldden ayrılıp Pari. 
~1n ıttabi 

t' 0ttu ~hal şöhret kazandı. 
ntı güze} bir dansöz 

Bir defa bir diplomat ~yle demiş. 
ti: 

- ''Bir kugunun ölümU, danzösU 
Pavluva gibi sahne üzerinde ÖLEN 
bir sanatkara nasıl rastlanmamış.sa 

Arjantina derecesinde sahne üzerinde 

mamıştır. 

Ve iste şimdi Arjantina ölmüştür. 
Bird~nbire ve inanılmıyacak sur~tte .. 
Meşhur Bolero dansını oynarken öldü 
Sadece bir kaç arkadaşı kel!disile be
raber bulunuyordıı. 46 ynşınd'..1. idi. I 
Tam Rus dansözü Pa vlova.nuı ölılüğü 
ya.g. 

- Bu hal ile gelen bır o~ul. baba 
sının elini öpmek mi, yok~a onu tah-
tında." indirmek mi ister? - dı. . 



Bugünkü futbol maçları 

Japonya ile lsveç 
Almanya - Lüksemhurg 
Bu maçlaı'da Isveç ile Alman-ı 
yanın galebesi bekleniyor· 

Progranı 
le lYJ gı lYı lr\} k lYı 

mı lYısa~aılkaıD aıır 
Yazan : Clvl Ziya Yenal Bu sabah atletizm, güreş, Pentatlon, 

eskrim ve yat müsabakaları yapıla 

caktrr. Biz güreş, eskrim ve yata işti 

rak edeceğiz. Güreşte Çoban Meh
met Alman şampiyonu Göringle, 
Mersinli Ahmet İtalyan şampiyonu 

ve büyük Mustafa da t sviçre şampi 
yonile güreşeceklerdir. 

Bugün yapılacak lki ftubol maçın
dan birisi Almanya ile Lüksenburg a
rasında olacaktır. llk eleme maçların· 
dan en az chemmiY.eti hm olan da he
me!l hemen bu oyundur. Cfuıkü gali
bi evvelden ~mfn gayet kolaydır. 

Cjiındiye kadar Almanya ile Lük
senburg bir defa 1934 yılmm martın. 
da cil,nya kupası ı:ı.açlarmda,Lüksen-

• burg'da ka.r§ılaşınışlar, ve l:)u maçta 
Almanya 9-.ı;,.l galip geltnlştir. Yabancı 
bir ;2.bada kazandığı bu galibiyeti Al· 

1 • 
nu.uıyanm kendi alanında. (iaha kahir 
olarak kazanmasına muhakkali nazarl
le bllınalıyız. 

Bazı Arkada§larm p.ınpiyonluli yo
lund<.4 Almanyayı son pllnlara bırak
tık!~ mı görüyoruz. Halbuki '.Alman
ya takımı iki senedenberi billiassa bu 
maç için büyük bir gayretle hazırlan· 
makLr dır. ıt,l 

Almanyanm son yaptı~ maçlara 
bir ;ôz atmak bu k€:yfiY.etı görmeli için 
kafi·iir. 

.2i Kiinunusanld" Stutgart'da lsviç
rcy~ 4-{) galip, 17 Şubatta Amster
dam'ı.:ıa Hollandaya 3-2 galip, 17 
M'tl'rtttt-j>a,ti~te Fnruıaya ·3-1 galip, 
lZ.M·,yısta Kolony .. da İspanyaya 2-1 
mag;fıp, 26 Mayısta Dresden'de Çekos
lovakyaya 2-1 gai!p, 27 Haziranda 
Osl.l'da Norveçe 1-1 berabere. 

Bu neticelerden de görülüyor kl Al· 
man~·a milli takımmm yaptığı maç
lardan elde edilen bl~ço bu timin ta
mamen lehine bir veı:he erzetm.ektedir. 
Eğer Almanyanm ,;imdiye kada-r yap
tığı maçlan nazan itibara alacali olur
sak şöyle bir tablo tlde ederiz: 

Rakamlardan bir!ncisi oyun adedi
ni, ikincisi galibiyet1 üçilncfü::ü berabe
re, dördüncilsU ma3Hlbiyet, beşincisi 
attığı gol ve altıncısı da. Y,ediği golü 
göstermektedir. 

Avusturya. ile 10, 3, 1, 6, 18, 32, 
Belçika ile 6, 3, O, 3, 22, 15, Çekoslo
vakva ile 2, 1, O, 1, 3, 4, Danimarka ile 

Quı.u_~l ~1 f~"ı! ii~ ·~ :ı· 
~ ...... 

! ::; ~t~ .~ 
,,. 

tl.:. u~ ... o 
''i~ ~u 

_, 
~\t ~"' ~; ~ 

Vnı~uay 2 9 l.ı.5 9 - 3• 

f/lr)anl:in 1 4 4 3 1 25 

Çekoslovak. 2 6 3 4 2 2o 

isviç1""~ 11e 2 6 3 4 '2 14 

ltalya. 3· 9 3 5 4 22 

.F'Inlandyeı 1 '3 3 2 1 5 

ln!ii l l:ere "5 8 2.6 7 1 34 

.l>anım~n·.ka 3 7 2.3 4 3 3'.> 

Hol anda 5 11 2.ı b 5 26 

Belc.lka. 3 G 2. 4 2. 17 

İrlanda 1 2 2 1 ., 2 

Por-~ekiz 1 2 2 1 1 3 

Mı.sır ~ 3 6 2. 3 ~ 13 

llvu~turya 1 ı , 2 2 1 1 6 

lsveç, 4 7 17 3 4 31 

Fran.sa. Lt 7 1.7 2 s 1~ 

ispanya. 3 s 1.6 2 3 10 

lllmanya. 2 3 1.s 1 .2 G 
, 

/il ac ans'"lcı n . 2. 3 1.5 1 2 5 

. Norveç. 2 3 1.s 1 2 3 
8irl11;sik A/t1~/K~ 2 3 1.5 1 2. 2 

7, 3, O, 4, 17, 21, Lıgiltere amatör ile 
4, O, l, 3, 3, 19, İngiltere prof. ile 1, O, 
1, O, 3, 3, Finlandiya ile 5, ~. 1, 1, 17, 
9, Fransa ile 3, 1, 1 1, 6, 5, Macar ile 
11, 3, 3, 5, 20, 27, Irlanda ile l, 1, O, 
O, 3, 1, İtalya ile 5, 1, O, 4, 4, 10, 
Lüksenburg ile 1, 1, O, O, 9. 1, Hollan
da ile 14, 4, 5, 5, 29, 31, Norveç ile 8. 
4, 4, O, 17, 8, Polonya ile 2, 2, O, O, 6, 2, 
Rusya ile 1, 1, O, O. 16, O, lskoçya ile 
1, O, 1, O, 1, 1, İspanya ile 1, o. O, 1, 
1, 2, lsveç ile 12, 4, 2, 6, 20, 24, İsviçre 
ile 19, 13, 2, 4, 55, :.'6, Uruguay ile 1, 
0,0,1,l,4. "YekQn.:115,48.22,45,271, 
245. 

Lillisenburga gOJince bir avuç nUfu
su olan bu uf ak hiik11metin futbol ta. 
kımı şimdiye kada.: yaptığı 44 maçtan 

Bundan başka öğleden sonra at • 
letizm, eskrim, hokey, futbol., po
lo ve yat müsabakalarına devam edile 
cektir. • 

Vaırnlrlllkft 
m lYısa~al}(aOaır 
Yannın programı da tıpkı bugünün 

programı gibidir. Ayni saatlerde, ayni 
sahalarda ayni müsabakalar yapıla· 

caktır. 
ancak 9 unu kazan!\bilm.iş, 7 sinde be- ~~~~~~~~~~~~~~~ 
rabere kalmış ve 28 inde mağ!Up olınuş- Çekiç atma y 1 da 
:~!~tığı sa gole :nukabu 159 goı ye- Alman 1 ar kazandı 

BugUn oynanaca.li ikinci maç Ja. 
ponyanın şimdiye kadar yaptığı maç
ları rözden geçireet:!:: olursak Japonya 
Çin, Hindistan ve Filipinle yaptığı 

maçların büyUk eks~riyetini kaybet
miştir. Bunlarla yaptığı 15 maçın UçU-
nU kazanmış, birinde berabere kalmış 
ve 11 inde de mağlOp olmu~ur. 

Japonlar 1934 denberi mili temas 
yapmamışlardır. B·ı yıl içinde yaptık. 
ları maçlarda ise .M anilada Çine 4-3 
mağlO.p olmuş, gene ayni şehirde Fi
lipin adalanna 4-3 galip gelmiştir. 

Bu yıl içinde Japonların nasıl çalış · · 
tıkları belli olmamakla beraber 1904 Mft.Sabakayı kazanan Alman Hein 

yılmdanberi futbolo ynıyan ve yaptığı Çekiç atma müsabakasında Alman 
192 beynelmilel oyundan 90 mı galibi- Hein 54,49 ile birinci, yine Alman Block 
yet, 31 ini berabere ve 71 ini mağlfıbi. 55,04 ile ikinci, ve Varngard da 54,83 
yetle bitiren, 517 gol atıp 381 gol yi- le Uçüncü gelmişlerdir. 
Yen lsve" takımına ka~ı pek parlak ---------------

~ •J f1...?' n"n u-nD'iı n- n.:,. n n ~ n n ~ô 
bir netice alamıyamı.klarmı tahmin zor ~ ~ 'liP ~ ~ II il ~ i2) ~ iiiiD 

değildir. . o on m !? nyaıt 
Hülasa olarak bugünün galiplerini n...,. ~ ık.. /el\ P.:I 0 d5\ r.::o D 

Almanya ve İsveç olarak söylemek yan- II u ~ l!::O 'W" u '9" u 

ıış bir tahmin olmaz. 1944 Ollmplyatları 

~~ 
I •• 

i~ ~ 

'lı~ ~~ "~t ~ ~ ~lt 
6 5.1 -
4 ,,cı -
6 33 -
9 {5 -
16 1.3 + 
7 0.7 + 
6 5.6 + 
9 4.3 -
23 1.1 -
i6 {05 -
2 1 -
3 1 -t 

15 0.8 + 

s a] -t 

25 1.2 + 
4o 0.4 -
13 0.7 -
9 0.6 + 

10 o,s + 
12. 0,2 + 
1Lt 0,1 + 

OLIMPIVATLAl'U>A 
ALDti;ı DER€CELE~ 

el'' ">(;.. oı~0 o!" oı~ ~ r,? ' .._. ' ' ' - - - 1 1 1 1 

- - - - 2 2 2 

- - 2 10 - 6 17 

- - 9 2 - 5.5 13 

- - 5 5 3 4.'3 6 

- 3 - - - 3 3 

1 1 g - - 3,A 4 

2 2 9 .. - 4,3 6 

3 3 3 3 9 4.2 5 . 
- - 2 10 5 5.6 15 

- - - 5 - 5 B 

- - - 5 - 5 8 

- - 9 5 3 56 15 

- 5 - - - 5 8 

5 9 5 3 - 5.5 13 

3 - 3 5 9 5 s 
- - 5 17 5 g 20 

- - - 9 5 7 1& 

- - 5 9 - 7 18 

- 5 5 - - 5 8 

- - - 10 9 9.5 21 

Londra'da yapılacak 
• 1940 olimpiyatlarının Tokyoda ve 

1944 olimpiyatlarının da Londrada ya
pılması kararlaştırılmıştır. 

Basketbolcular 
gene mağlQp 

• Burada bulunan basketbolcularımız 
karşılacak olduğumuz Şili takımına her 
zaman mağlp olan Uruguvayın 9 e karşı 
45 le yendiği ve bunun yüzünden olim
piyatlara iştirak etmemeğe karar veren 
Alman basketbol takımı ile yaptığı hu:;u. 
si maçı 24 e karşı 18 le kaybetmiştir. 

Bir Amerikan 
delegesi komita

dan çıkarıldı 
Bugün ikinci defa toplanan beynel

milel olimpiyat komitesi birçok mühim 
meseleleri görüşmüş ve bu arada bit 
Amerikan delegenin beynelmilel olim
piyat komitesinden çıkarılmasına karaı 
vermiştir. Bu delege mütemadiyen 1936 
olimpiyatlarının Almanyada yapılmama
sı için propaganda yapıyordu . 

Diğer Amerikan delegeleri bu karara 
J·-.• ;""" itir.-z etmemişlerdir 

Göbels'in gazete
cilere ziyafeti 

Bıt tabw dünya. şampiyonluğuna namzet futbol takımlarımn şimdıye kadar olim
piyatlarda aldıkları neticeleri göstermektedir. 

Almanya propaganda nazırı Gobels 
bütün dünyadan gelen 1200 gazeteci 
şerefine hayvanat bahçesi yanında bir 
ziyafet vermiştir. 

-

Biraz da dedikodt1, 
Dünyanın en güzel ve en se11 

kadın yüzücüsünün maceral8~ 
-------- ·ıııer 

Berlin, (hususi) - Yalnızca spor ha·ı Fakat bizim hafif meşrep dı~ e•' 
berleri verilen Berlinden size bir de de- purda gelirken idarecilerin ıııııt (il 
dikodu haberi yollıyayım. ihtarlarına rağmen bir çok defall~j 

1928 ve 1932 olimpiyatlarında ka" run barında sarhoş ve sporla kab .. .111 
··ıt11ilr 

dınlar arasında 100 metre sırüstü yüz- olmayan bazı vaziyetlerde görU ~ 
me şampiyonluğunu Elenor Holms adın Bunun üzerine forması alınarak ,r1l 
da bir kadın kazanmıştır. Bu kadın, re~: kaya iadesine karar verilmişs~ de)f,I 
minden de gördüğünüz gibi fevkalade dan tekrar Berline getirilmiştır· ;;,I 
mütenasip bir vücuda malik çok güzel fih müsabakalara sokulup ıokll 

bir kadındır. ğı da henüz belli değildir. ./, 

Elenor ne kadar güzelse, o kadar Elenor Holms bu sergü~ef;/, 
da hoppa bir tabiate malik.Sergüzeştten sonra olimpiyat muhitinde büt~ el~ 
maceradan çok hoşlanıyor. Hatta 1932 dikkati üzerine çekmiştir. QU:"' ı 
olimpiyadındaki muvaffakiyetinden son şimdi müsabakalara girebilmek 'iD'f 
ra bir ara sinema yıldızı da olmuştu. fedilmek için burada bir rahibe g 

Bu seneki seçmelerde yüz metreyi şıyor. 1, 4ı 
gene bir dakika on altı saniyede yüzün- Bu genç ve güzel kızı ben de l ~ 
ce tekrar olimpiyat takımına alınmıştır. ettim ve gördüm. Hakikaten çok t.l'f 
Zira bu güzel derecesi ile Amerikaya şey. Yalnız yüzünde sanki yaptı 
bir birincilik kazandırması muhakkak" pişman olmuş gibi bir ifadıo: vard':.,} 

3. -lt-a-ly_a_A_m_e_r_ik_a_y-:--i -=-1--o=--y-e-ndı 
tır. 

Mltiısa~al}(aDaır<dla kaç kDşft 
lb> lY1 D u ını uy c ır '? ~ 

Berlin: 3 (Hususi) - Amerika - da oynanmıştır. Amerikalı! r ~~~' 
İtalya maçı ümidin fevkinde heyecanlı limpiyatlara nisbeten daha dUd 
olldu. Herkes İtalyanın maçı mühim bir 
farkla kazanacağını zannetmişlerdi. Hal 
buki Amerikalılar hasımlarına iyi daya
narak ancak 1 gol farkla yenilmişlerdir. 

Maç yağmur altında Post stadyomun 

daha teknik oynıyorlardı. r 
/ 

Dün güreşlerde 1500, Türkiye 

veç maçında 2000 atleizmde i/tl 
bin kişi bulunmuştur. 

Zenci Ovens 100 metreyi 
nasll kazandı? 

mamış, kıramamıştır. / 100 metre eliminasyonunda Ameri
kalı zenci Owens 10,2 ile dünya ve 
olimpiyat rekorunu kırmıştı. Bundan 
evvel aynı adam Amerikada seçmelerde 
yine 10,2 ile dünya rekorunu kırmıştı. 

Fakat bu rekor daha beynelmilel 
komite tarafından tasdik edilmediğin-

den resmi rekor mahiyetini almamıştt 

Yalnız bu seçmelerde yapılan rekoru 
arkadan şiddetli rüzgar P-stiği için ha· 

kiki rekor addetmemişlerdir. Bugün 1 
yüz metre finalinde Owens 10,3 ile birin. 
ci gelmiş fakat e;;ki dünya rekorunu aşa-

!kinciliği 10,4 le yine owetı~ 
Amerikalı bir zenci olan Metıcalftl'(f ~ 
ınıştır. Bu adam 1932 olimpi}" '4~ 91) 

zenci Tolandan sonra ikinci gel:~ l'a. 
Üçüncü Hollandalı Osendorf /J'j 

CÜ Amerikalı Vaykof, heşinc;. s"I 
Borehmoyer, ve altıncı da lsveÇ 1 

lierg gelmişlerdir. biti'~ 
Owens kırk metreye kadar ;T,, 

ride bulu~uyordu'. ~akat ~urıd~;.' 
bir hamle ıle hepsını geçmış ve 
ği kazanmıştır. 

''"''•" giille atmada §ar•piyonlıığ•ı l:azanaca~,,.. tmıduğu ı.aı~e ~ 
laıt dünya giille atma rekortmeni Amerikalı Torrans :neden ma{flı.tP _.1.1 

nizt Resimde gördüğünüz şekilde antrenman yapmasınd<J1l 



., . 

lvorveçlilere nasıl /?.:!na an n=:ıta (§tt/S\ 
Bir spor ~ ~ u ~c;p ~ 

qenildik ? Mküste1şar11ğı Mersinli Ahmedin dünya 
l'aknnımız 1928 den beri hiç Ankar~~!:dir~i:.~,~. hlikfı· şampiyonu olması bekleniyor 

t k ..-. • .1 t • met ıpor itlerini daha iyi bir tekilde Ol'"' Ç b M t ~ k •• ••k Ah d • 
~ e amu e memış ganizeetmeğevebuitebüyükehemmi• o anın, us a,anın ve uçu me ın 

--~-Türkiye· Norveç ma- meğ~ uğraşmıştır. Fakat Norveçlile- yet vermeğe karar vermittir. Bu iı için muvaffakigetleTİ ÇOk mühimdir 
.,_-_- tı IUdur: rin üç golü, TUrk hkımı için çok ağır Ankarada KültUr bakanlığına merbut 
~ -~~ıstadyomunda havanın yaa. bir lıPndikap idi ~ e • bir ıpor mUıteıarlrğı kurulacaktır. Ve 
:.~l'deıı rağmen bilhassa Nor- B.ından başka C~hadm çok afır bir 

Olimpiyatlarda en ziyade ümitva1 
olduğumuz güreı ıubesinde dün gec<. 
gelen dört mağlbiyet haberi hepimizı 

müteessir etmitti. Ve bu teeaaür öğlt 

vakti dört galibiyet haberi alıncaya ka 
dar devam etti. 

~~ve Berlindeki Türk koloni- hatası Norveç takımının maça nihayet Berlinde bulunan olimpiyat kafilemiz 
:"'Poı.aa heın~n kiffesinden mi!rek- veren dördüncü gollerini yanmasına memleketimize döner dönmez derhal 
ı..i j~hl btıYllk bır halk kütlesi, tribür.· sebebiyet vermiştir. faaliyete geçilecektir. 

~ etınie. bulunuyordu H·ı çok aykın netice, TUrk takım!• -
~~ lahaıyetlP.r aruında Tilrki· nın ~am manasiyle mahkftm bir vazi· takımı, son maçlarını Tiksim stadyo
::lll't ?e elçlat, llf'farethane ertinı, yete düşmemiş oldt•ğu bu maçın haki- munun sert ve kuru sahasında yapmış 
~11 ~(\l'Veç spcr teşki18.tı zimam- ki bir ifadesi olan!az. Fuat sporda idL 
tıL 3eat 17'11luyordu. yalnız son netice sıı:-.,lır ve son derece Dün yapsaln Türkiye - Norveç ma· 
~ 'lıırk,30 da takımlar sahaya çık· mü~ecanis olan taktmı tamamiyle mtıs- çmdan aonra Norveç kafile reisi ıu söz
'1~. takımı ıu suretle teşekkül bet oır futbol oyunu oynamış olan Nor- leri aöyJenattir: 

Bugün dördüncü sayfamızda kısacc 
bildirdiğimiz bu dört galibiyet gayeı 

ehemmiyetlidir. Vaziyeti tetkik ede· 
lim: 

ı.....~·~ y veç1:·1;rin faikiyeti önünde boyun eğ- - Netice çok tabiidir. Ben Amater
~ -ı: -HUailnU, Reşat - meğ) mecburuz. Yalnız gu ciheti kay. dam olimpiyadında takımınızı gördüm. 
~ 1L iın, Niyazi - Sait - dedelım ki yağmuriu hava yilzünden O ı:amandanberi terakki etmemi•sinh. 

bh::. ~bil - Fikret. · 1 " 

61 kiloda güzel bir galibiyet kazanan 
Ahmedin rakibi olan Japon Pomba 
dünya pmpiyonu namzetlerinden biri 
idi. Esasen yaratılıı tibarile kısa boylu 
ve hafif cü11eli olan Japonlar 56, 61 ve 
66 kilolannda fevkallde kuvvetli adam· 
lar yetittirirler. 

~ -:'4UUt kay-ık bir hale gelmiş olan saha, TUrk Bazı oyunculannız çok kabiliyetli.fakat 
'btıCUıı:ıa ~ talmmaz Norveçli- takımının aleyhinde idi. ÇiinJd1 Tllrk takım halinde oynayaımyobunuı:. 

~ telııik &eçnıifler ve Türk kalesi 
~lkat eli akınlar yapmışlardır. 

~ l dete~k nıUdafaa hattı, bu hü-
'llt'c tlk efe muvaffak olmu.5tur. 
~l.l'ıııı ıı;1.~~ heyeti mecınuasmın o
~ ~ d&kıQ~ etmesi uzun &ünnfü 
"il ~it Dıildclet Norveçliler, çok 
~ llb...~Yette bulunmuşlar ise de 
\, rooacıga DlUV.llffak olamamışlar• 
~ 
~~ dakikadsn ltftiaren Tllrk 
\ai.:~ l\1~liyete g'!Çmlf ft rakibine 
~uştur. 

~: Jl\c TUrk llluhaelmlerl, Jier han. 
t 0!~~.L. e elde ~Pbilecek tabtliyet. 
"-111.,~ı gfütermişler ve birçok 
~~ Ybetmişlerdir. 
~~r, Ti•rk mubaclmlerinin 
~ ll:ı'& ndan kendilerini kurtar
~~ lattak olmuşlar ve birinci 
~..alclaıı neticesı:ıden evvel soldan 
'~bir hücum esnasında 

'tf. tnu ayağ!yle il~ sayı!armı 
~ J1111ıı \'affak olmu,lardır. 
~ 1 etnı '-rıne J'i.irkler, beraberltği 
~~lote ek için çok büyük gayretıer 
~lar v~ d~ h'!llla m:ıvaff ak ola-

't ~el'iıı ir~ci haftayım bir sıf ı!' 
~bıcı h.r lalıbi.•1etiyle bitmi3tir. 
"'. ıl'Plldı t;:rn 'i'Urk takımında ta
'- ~ ~ l\9nü santrhaf mevkii...,.s;: berke" muharim mevkii
~ k on dakikeda Türkler 
~ bil Unıi~ için besledikleri S ~ ile bUcumlarma de . 
'-l ~ ~at oyuncuların arala. '= bırak atnaları bütün mesa
~ ~!)'Ordu. 
S:ı, ~ ~rveçlilerin yapmış ol
' Si; v gl)!, Türk takımının 
~s Türk .takımı artık gol 

~~llıer. ~ilmıeır.iştir 
'~~ on ıkinct dakikada U
~· de Vapnıafa muvaffak 

~ '°:'" ~t, santrhaf mev. 
Üt'UnıJan tanzim et-

Zenciler neden çabuk koşarlar? 
Beyaz insanları her zaman arkalarında 
bırakan siyahların bacaklarındaki sihir 

Hatlf atletizmde siyah ırl[ glttikçel 
terakki etmektedir. Bilhassa seri kuv
vet müsabakalarında meseli. kısa me
safe koşmasmda., usun atlamada, yük
sek atlamada zenciler elyevm. batın 
sayılır rakiptirler. Bunlar ya dünya re• 
korl:ı.11111 tutmakta veyahut bunlarıda 
kırmaktadırlar. 

Zenci atletlerin ekserisi Amerika 
mekteplerinin talebeleridir. Bu talebe
ler i:i mekteplerde zaten babalarından 
kalan koşmak ve s~ri hareket etmek 
gibi sporculuk terbiyelerini idman ede
rek u zamanda tekf>mmUl ettiriyorlar. 

Halbı..ki beyaz ırk ayni seviyeye gele
bilmek için çok çalıştığı halde bu sü.r
ati ve becerikliği elde edemiyor. 

Amerika anotomikleri zencilerin bu 
sürat ve beceriklik'.erini v11cutlarmm 
tege.ckUlilne verme~tedirler. Bu ilim
ler zencilerin baldı: ve kP.sıkJannda si
nirlerinin daha ziyadP. tekemmW ..?tmiş 
olduklanm ve bunclan dolayı bunlann 

bu uzuvlarının diğet ırklara karşı da
ha kt.vvetli ve ellstild olduklannı ter. 
pit etmielerdir. 

Vücudun böyle tegelı:kUlU koşuda 

her :.dım için 8-10 santim fazla bir 
mesafe katetmeğe kA.fi imiş 

B ı nazariyenin doğru olup olmadı-

ğını tetkik etmeği bertaraf ec!elim. Her 
hald~ zencilerin yalnız bsşlarma vahet 
gibi ,1ağlarda, tepelerde gezerek bütün 
ataı.mnm tabii kuvvetleriyle elda et
tikleri sürat, beceriklik gibi har~ket-

t'azan: M. Sporcu 
Jeriııi hem muJiafazq, ve 1iem. de tek:em-ı mış olduğundan dızlerin ve ay~arm 
mUl ettirmi§lerdir. Bunlar mevcudi- uzuviarmm alacağ! gekil tamamiyle 
yetlerinin temini iQin ..&olmakla, atla- görWımiyor. Aya.ıtlarm gerilmes! ve 
mak1~ 'Ve avcılıkla ya.,•mıı"'btr 1rlrbr uzuvü.rm ııaaıl hareketlai kofucular 
ve böyle kalmı§Ur. ve '\tlayıcılar için bqhca bir mesele. 

Halbuki beyaz ırkta bu muhaaerıat dir. 
yoktur, olsa bile zamanla tekemmül et- Resim 3: Koşu~·unun bu resimde 
miyerek kaybolmu~tur. görüldüğü üzere lu.vada uc:u gibi gi-

Va böylece asırlarca kaybedilen bir diş: tiz.e kendisi hakkında bir fikir ve
kuvvet bir iki Uç nesil tarafından ge- rebiUr. lkinci resimde gör~mediğimiz a
ri kazanıl~ BıJnlar doğma kuvvet- yak umvlarmın gerJmesini burada gö
lerdir. rüyo.:ıız ve her adr.nm iki buçuk metre 

r..ı:e 1932 de Amerikada Los Anjels- olduğunu da gö~~?nız. ~kadaki a
de o1impiyatları Amerika itin kanman yak ııekad~ hafif on~ çekilıyor ve tıst 

i
. b def da o- 1. d 1936 lim but t& biatıyle - ıun 1 çekmiyerek -

zene .er u a oıcr m e 0 • eski vaziyetini alıyor. 
piyatlarmı gene Amerikalı zenci tale- P..eslm 4 : Biltiln kogucularm yap-
be Ovens lıletcalfe kazandı. tıklan gibi yani ayllklarmı yere temas 

Zaten Ovens'in bu mUsabakayı ka- ettirc:rek biraz tene~fü.s ve istirahat et
zana..•a.ğı çoktan be1Hydi. Bu adanı ki- meğ.:ı bu aiyah ırk.n ihtiyacı yok.. h 

sa mesafe kO§ID.akh ve atlamakta ollm- yaklardakl uzuvlar yay gibi ellstild ve 
piyat değil, dünyanın bUtUn rekor:an. kendı kendilerine :stirahat ediyorlar. 
m ::ı,rarak yeni 1'9korlar meydan& çı- Resim 5: Sağ ayak bir 18.h7.ecik ye
kar.nıştır. Bütün bu zencilere karşı re ':~as ediyor •• '.vni zamanda yum
be)'!l: ırktan Alm~ya Sprinther Uçiln- nıklar açılıyor ve hu suret'e vücut te
cil olarak geliyor. neff1ll ve istirahat f'diyor. Yorgunluk 

O'lens'jn neşret;Jğimiz bir kOfUBU- tan hft bir eser yok. 
nun vtı pozu hakkında ıu malfunatı ve. ~esim 6: Bu va.:riyet birçok beyaz 
rebiliriz: ırkl.inn yaptıklanndsn p<'lr farklıdır. 

Birinci resim: 'iC'l'U sağ ayakla baş- Bur::.la biz zencinin vücudu ileri değil, 
lıyo:- Koşucuda hi-; bir telli, yok, adeta yuk !.!' doğru hare· E"t ettirdiğini göri!. 
herket. gibi tabii bi .. gidiş. Fakat yerle yort.1; ve vücut tamamiy1e tabU 
temasta bulunan sol ayağının uzuvları vazi \ll'te gelmezden evvel uf P.yağmı 
ayafm vücutla Dl\. ·d çalıştıfmı göste- da y·_re temas etti:-.niyor ve bu suretle 
riyo~. bir Mniyenin yüzdn birinde-n bile isti

Rt>slm: 2 Bu resim biraz evvel alın· fade ediyor. 

Dünyanın en hızlı adamı 
Zenci Ovens koşarken 

Bu itibarla Küçük Abmedin ıah"blye. 
tini çok takdir etmek lbundır. Bu ıpor
cu her ne kadar dün bir defa da mafblp 
olmupa da •llp oldufu Alman raki
bi dünya f81Dpiyonlufunun en kuvvet• 
li namı:edidir. Bundan bafka geçirclill 
heyecanın da bu mağlQbiyette tesiri ta· 
bildir. 

79 kiloda Mersinli Ahmedin A1mm 
Şiltleri mağlp etmesine gelince bu pli
biyet onu llldetinde dünya pmplyonlt&
ğuna cötUrecek en btıyUk badiledlr, 
Mersinli Ahmet bu plıöiyetle en btlytlls 
rakibi ortadan .Wp ailpllrmilftllr. 

Eeuen kıymetli gi1rq antrenörilmO.. 
Pellinan Mersinli Ahmetle bUyUk Jılua
tafanm fevkalide bir pn11Zhklan ol· 
ma1:1a dünya f81Dpiyonluklanna namzet 
olduklannı aöylemittir. 
- Mersinli Ahmet bu 1m9 9a71 __. 
bile kazandı. Pakat bundan .-....ı 
göreeebfnls ld tqla ft daha kolaylıkla 

~anacaktır. 
.Menlnll JJunedin plebeai ne kadar 

kıymetli ise BUyUk Muatafanm plebe
d de o kadar laymetlidir. Mustafanm 

diğer mUaabakalan daha kolaylıkla " 
bariz bir tekilde kazanması ihtimali 

vardır. 

Çoban Mebmedin Belçikab rakibiı\l 
yenmesi de çok mllhinMİir. Bu .ıaetJe 
mOabalraJara iyi bir tekilde baeJamtt 
oluyor. 

Yalım giirefçilerimb maçlan tufla 
kazanmaağ bakmalıdırlar. Çünkü aayı 
heaabile maçı kazanan giireıçi 1, sayı 
heaabile kaybeden giireıçi 2, tufla mat· 
lup olan giirqçi 3 fena puvan alır. Ve 
Se fena puvan alan da elimine olur. v .. 
ni müsabakadan çekilir. 

Bu hesaba g8re Kllçilk Ahmet 4, Ya
pr 3, Sadık 2, Hilaeyin 2, Meninli, Btl• 
yük Mustafa ve Çoban Mehmet de birer 
fena puvan almıt bulunuyorlar. 

Ne diyelim? Allah pehlivanlanmınn 
kollanna kuvvet venin 1 

Bugiln yapılacak c«reflerde Ço
ban Mehmet Alman pmpiyonu Görinr. 
BüyUk Muatafa lıviçre ve Mersinli Ah• 
met de İtalyan pmpiyonlarile karfılqa
caklardır. 

BüyUk Muıtafadan galibiyet bekli~ 
rw:. Fakat Çoban Mehmet eler Almaa 

p.mpiyonunu yenecek oruna dünya pm 
piyonluğu yolunda en büyük rakibini 
çelmiı olacaktır. Jılenlnli Ahmedin ra
kibi de çok milhimdir. Bunq,nla beraber 
onun da bir abllik olmana BtıyUk Jılua 
tafa ıi~ calip ıelmeai çok muhtemel
dir. 1 

coaqçı · 
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-25-

Aykut akıntının da tesfrJle yavaş yavaş 
yüzerek saraya yaklaşıyordu 

-25-
- Hanım, biz n~ senin dUşmanınız, 

ne d~ dostun. Işı.t doğrusunu anla
mağa geldik. Ka.ıun daima haklıyı 
bulur, meydana çikarır. 

- O halde ben;m masum olduğu
mu da. göreceksinh!. Öğreneceksiniz, 
beni kurtaracaksmız değil mi? 

- Eğer söyledığirıiz gibi bigünah 
isenlı vazifemiz sizi kurtarmnktır, 

kabahatli iseniz cezanızı vermektir. 
- Ne isterseni7. sorun ben doğ

ruyu söyliyeceğim. ÇünkU hiç bir zn. 
man doğruluk yanılmaz. 

- Hakkınız var. Yalan çabuk 
meydana çıkar!. -.:'1racağım suallere 
açıkça cevap verin 

- Bildiğim ne v~rsa onu söyllye. 
ceğim., 

- Sizi ne ile ittiham ettiklerini bi
liyor musunuz? 

- Evet. Daha demin ahali bağı. 
rışmıyor muydu? 

- Ne diyorlardı? 
- Güya çocuğumu zehirlemlşim ! 
- Siz buna ne dersiniz? 
- Ne diyeceğim. İftira, alçaklık. 

Hangi anne yavrusuna kıyar. Bunu 
yapmakta ne maksadım olabilirdi?. 
Onu dünyaya getirmekle zsıtcn leke. 
lenıni§tlm. Sonra da yok etmekte ne 
mana vardı? Saçma saçma!. 

- Belki kocanızdan ko .. ktuğunuz 
için yapmışsınızdır. 

- Hayır. Ben masumdum. Içim. 
de hı,. bir vicdan azabı yoktu. Kocam 
sözlerime inanır sanmıştım. 

4 ACUSTOS - 1936~ 

. ~ ,.. 
Habralarrru anlatan: EFDA"fla TALAT t~!H~ 

Hain 1 ahsin ile Kiimil ve Kolonel 
MaksveJ'in maksatları ne idi? 

~ .. ıe
nacnalcyh, kendisinin hassaten bör,, 

Müddeiumumi hafifçe tebessüm 
etti: 

- MasumiyetinizA inanır öyle mi? 
Kadın başını ka!dırdı ve gurur. 

1&: 
- Evet, masumiyctime inanması 

18.zımdı!. 

Bekir Sıtkı Bey b 1r saniye dU<ıün. 
dü. Sonra istintn.kını başka bir ;;ekle 
döktü: 

- Size bu meseleye ait olmıyan bir 
§CY sormak istiyorum. 

- Buyurun efendim. 
- DUn akşam sekizden itibar~n ne 

yaptınız? 

- Kolay efendi'll. Ansızın kocam 
geldi. Ona başımdan geçenleri anlat.. 
mak mecburiyetinde idim. Epey sar. 
sıldım. Geç vakit Doktor Remzi Bey 
geçiyordu. Celil onu içeri çağırdı, ço. 
cuğun ölilmü hakkmda izahat istedL 
Sonra o gitti, arkasından dn. k:>cam 
yavrularımı alıp kac;tı. Sonra bayıl. 
dım. Kendime J!eldiğim zaman dok
torun feci iftir:ısı q,klrma geldi. He. 
men çılgınlar ~ib1 dışarı fırladım. 
Koştum, koştum. Hem doktoru bul. 
mak, aleyhimde bövle çirkin bir ımn.. 
lıa l:,ulunmamasmı rica etmek fsti
Y.Ordum, hem de kocama rastlaY.ıp 

cvliid!arımı gen almak emeıinde 
idim. 

Gözleri doldu, s'.lı::tu. 

M:Hddciumumi: 
- Devam edin, dcdı. 
- Söyliyecek b<tŞka bir !"!('\'im vok 

Yorg•aıhıktan, ha'~izlikten bitap dil 
şüp f'"l ne bayılmışm:. Ne kadar zaman 
kaldırımı bilmiyorum. Alımet Bey 
beni luldu, perişau bir haldr beni eve 
getirdi. 

Bekir Sıtkı Bey kalktı, odad! do. 
laşraağa ba§ladı. llir köşede atılmış 
siyah bir elbise ile bir çift ayakkabı 
duruyordu. Bastonun ucuyla onları 
dürttü. Her ikisi ae kırmızı çamur 
leke<>i içinde idi. 

- Demek harap değirmım civnn.. 
na gıtmişslniz? 

- Olabilir. Bilmiyorum Belki!. 
- Saat kaçtı? 13aygınlığ:ınız uzun 

sürdü mü? 
- Ne desem yalan. Kendime ma

lik değildim ki!. 
- Doktor Remz• Beyin taarruza 

uğradığı yerlerde dola~mılijsınız, bu 
cinayetten bütün köy halkr sizi itti 
ham ediycı. 

Garip şey bu ı=özler kadını isyan 
ettirmedi. O munıs ve 4azin eda.sile 

zik zamanlarda polis müdUrJUğilll~ 
gal etmesi hiç doğru değ:Idir. :aeıı ı:ı' 
Harbiyeden avdetinizden sonra O· ~ 

ııııs' 
Haringtonu ziyaret ederek bu J 
kendisine maruzatta bulundum \le~ ~ 
tile bize karşı cidden sadakatle b~ 
etmiş olan Tahsin (Beyin) bU ıtl8 

getirilmesini istirham ettim. I 
- Gcnc:al Harington ne ce\'BP 

di? . ,, 
- Asayiş işile ve Türk poli&u;ytiı< ~ 

ilinizin meşgul bulunduklarını 50
• (J 

rek bu husu:.ta bir karar verı:ı:ıe}'' \ 

terkettiler. oıl ~ 
- Sizi de bu maksatla bana g 
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HABER - ~am Poıtaıı , 
C. H. P. Genel Sekreterliğinden li~~ager--=ı ikinci icra Memurluğundan; 

rl~,Usameddin D;::a 11;; M;,~:;;en 
tun ~~hlili 100 kuru§tur. BiLI Lira Hutlut ve cinsi imıi 
~ B lt, Eminönü Emllk ve. 34/ 6709 16311 1122 Kaaımpaıada Kulaksız Ahmet kap 

lfanı. lllıkası karşısında !z7.et tan mahallesi Çeıme sokağında es. 

~= m: J! ki 1 mükerrer yeni 5, 5/ 1 No. lu 

10 Aiuatos tarihinde münakaaaıı ilin edilen ıinema makinelerl 
ve ıair malzemenin münakasaıı günü bazı firmalar tarafmdan bu 
müddet zarfında teklif yapılamıyacağı anlatıldığından ve ıartname
de de bazı tadilat yapıldığından dolayı 15/ 9/ 936 tarihine kadar 
temdit edilmi§tir. 

ıağ tarafı Ahmet efendi hanesi ıol Yeni ıartnameler 5/ 8/ 936 tarihinden itibaren Ankarada C. H. P. 
~Cb' h h ,,o lu d·· tarafı saka Me medin hane veba Genel Sekreterliği ve lstanbulda C. H. P. llyönkurul ba,kanhğı ta· 

ordUncu ıulh hukuk mah· 
l' en· tarafı saka Mehmedin han ve bah- rafından parasız olarak verilecektir. (111) 

b~ CtcJccaizı• 
~ l>oı.... c nıahkemccc el konulan çcsi önü çeıme sokağı ile mahdut 
~ lıc~~~ liintiryan uhteaindc bulu- ev. Huan Banyoları 

l'~s· unda. liUseyinafa mahallcain Zemin kat: Zemini kırmızı çini 
~~ un Var 
~'illa% ıde ~eşme sokağında 101 bir antreden tahta döıeli bir ıofa-

ed •ıırcuı apartunan tamamı açık arttır ya geçilir. Bir ıofa üzerinde bir 
Bu sene fevkalAde. Duhuliye - 10 - kuruş 

~esi ~:-9-936 tarihine müeadif hela ve ayrıca kapuı olan bir kori-
4 ~n u saat 14 de satılacaktır. dor zemini kırmızı çini alaturka Bu sene H~. Me. Okuluna şeraiti 

t h,,İ'ct b ın kıymeti 8000 liradır. Yüz 
•ljj~ nı11şıu~ _tellfiliye resmi ile ihale ocaklı bir mutfak, merdiven altın· 
~ llfau· rısıne aittir. da bir kömürlük. 

haiz 52 talebe alınacaktır. atiyeyi 
lı~80at: ?dczkftr apartnnan ü~ kat Birinci kat: Bir ıofa üzerinde iki 

~·b:ıı tc:re murabbaı araa üzerinde oda, 
lstaobul Komutanlığı Kurmaylığından: 

I hı "c İtine· k katı büyilk arabalık birin ikinci kat: Bir ıofa bir oda. 
· "c ıtıu; atlarda be§er oda, hall, ban 5/ 1 No. lu kısım: Bu kıaımdan 

A - 1h. Sb. olmak. 
B - Yatı otuz ikiden fazla olmamak. 

/ ~ ar:ğr ;e fevkinde büyük bir zemin ve birinci kattan 5 No. ya 
~ ~ "<lllçc • sın a 67,68 metre murab- geçilen kapı vardır. 

C - Siyasi hakları kaybolmadığı ve ecnebi kız ve liadın1a 
evli bulunmadığı kötü bir hali bulunmadığı, mahkU.miyeti olınadığı· 
na dair polis tahkikatile tevsiki. ~ ~taatcrj~~n"ar?rr. İsteklilerin yukan- Zemin kat: Bir sofa bir toprak 

' httkuk tün ve saatte Beyoğlu avlu. D - Noterlikçe tasdik olunmuı mükeffel ve fotoğraflı teahbüt 
name "okula ıevk olunurken alınır.,, 6' 

1 
'allı hcd ~ahkcmesine başvurmalan 
hıııduğ clı kıymetinin yüzde 75 ti· Birinci kat: Bir ıofa üzerinde 
~c ihu 

1
takdirde en çok arttrranm biri camekan bölmeli üç oda, bir 

E - Sıhhi hali muvazzaf memurluğa elveriıli olduğuna dair 
tam te!ekküllü As. sıhhiye heyet raporu. 

~ c edileceği =ıan olun11r hela, bahçede bir asma, bir dut 
1\ ,, ' bir kaysı ağacı ve tulumbalı kuyu-

F - 15 Ağustos 936 tarihinde yapılacak imtihanda muvaffak 
olmak. 

U\11} y ıu olan ve umum mesahası 172 M2 

l Ve arın olup bunun 76 M2 bina kalanı bah-
J - Devlet memuru ve öğretmen olanların beraat zimmet maz• 

batalariyle mecbur ve teahhüt hizmetleri olmadığına dair vekaletten 
l!ue:cürne Külliyatı çedir. 

~Iİll(ı IYnıetli eserleri sonradan 1 Yukarda doıya numaraları, kıymetleri, cinai ve evıafı yazılı 
e Ve dalı 

~ ~llse .~Pahalıya tedarik lgaYTi menkuller açık artırmaya vazedileceğinden: 

veıika getirmek. 
Talip olanların mahalJi askerlik ıubelerine 

ilin olunur. 
müracaat etmeleri 

(91) 
\.."1;>e edıd ?ugun taksitle almanızı Artırma pe•indir. Artırmaya i•tirak edecek mü•terilerin kıymeti 
\.~ l' l' l' 

~ -- muhammenenin ro 7,5 nisbetindepey akçesi veya milli bir bankanın 
--------=-ı 

maralı icra ve iflas kanununun 126 mcı maddesine tevfikan hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli ~lacaklarla diğer alikadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarif e 
dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarf mda evrakı 
müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar aatıı bedelinin paylqmasından 
hariç kalır. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Be· 
lediye rusumu ve vakıf icaresi ile 20 senelik vakıf icareai tavizi bedeli 
müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malfunat almak iatiyenlerin 
34/ 6709 No. 1ı ~osyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri 

~ ~------- teminat mektubunu hamil olmalarıicap eder. Müterakim vergi, tanzi. 
bel"at · fat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aıttir. Artırma ıartnameai 

D ör Orolog 21/9/936 tarihine müsadif pazartesi günü dairede mahalli mahsusuna 
, ~Ute Oktar talik edilecektir. Birinci artırması 6/ 10/ 936 tarihine müsadif ıalı gü-

tlııal'ene~Ya Atamal nü dairemizde saat 14 den 16 ya kadar icra edilecek, birinci artırma 
~Pı ~ ane: Beyoğlu • Parma da bedel, kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üste bı
~~d vay durağı, Roma oteli rakılır. Aksi takdirde son artırmanın teahüdü bakı kalmak üzere ar-

li~_. ~·· a 
121 

birinci kat 3-8 trrma on bet gün daha temdit edilerek 21 / 10/ 936 tarihine müıadif 
~ 15 - 20 ye kadar. 

w ı:c... ___ 1çarıanba günü saat 14 den 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci art· 
brma neticesinde en çok artıranın üstiinde bırakılacaktır. 2004 nu- kıymet raporunu Şl'Örüp anlayacakları ilan olunur. ( 4391) 

~ MAru.OP FAUSTA -----.-..._.... __ ..:.;.:.:. 
teiaiın· . 
za ızın ahınna bağla.. Bu ka· dııarıya çıkmalarını anlattı. 
ca~f tan her halde memnun kala. Burguvani Jak Klemanı görün. 
k ardır. Çünkü bu hayvan mü- ce: 
ernrneı b" A 1( ır rap atıdır. dedi. 

!tı apıcı papaı, cevap vermeden 
ltıa eınre itaat etti. Çünkü Jak Kle
hürn Manashrda herkesten çok 

met g·· .. ka liirl .. oruyor, reis bile ona bat· 
S .u muamele ediyordu. 
eyıs hi~- t" • .. "k" k Sal> 4-&Ue ını goren ı ı uıa 

"'ırarak '--tea}j l'i:raldan alınan atı ona 
ın etti. 

lte::k kleınan, atın ahırda iyi bir 
F• YerJe~t·ır'ld' ... ·· ·· k"' ı tnik :r 1 ıgıne ve onune a. 
Old1..1ı::rda ot konulduğuna emin 
Odası n • 0 nra manastır reisinin 

131..1 na. doğru yürüdü. 
•iialen o~a, Pek itinalı bir ıekilde 
tıa be tnıı, katiyen bir papas odası. 

a nzerniyordu. 
ı Utıuva · 
'llİr Se nı sofrada. idi. Hemen 
~eril;.rek kadar evvel kendisine 

- Ne o birader? Böyle tarikatı. 
mıza pek de uygun olmıyan bir kı· 
lıkla kartıma çıkmanıza sebep ne· 
dir? Bu ne demek oluyor? dedi. 
Hatırlardadır ki Jak Kleman Şan 

dö Kok otelinde sırtındaki papaı 
elbisesini atmıf tı. Fakat manastır 
reisi onu timdiye kadar belki yir• 
·mi kere böyle ıüvari elbisesile gör· 
müı olduğu halde katiyen böyle 
sözler ıöylememiıti. 

Ketif reisin söylediği bu sözlere 
ıon derece hayret etti. 

Reiı, yüzü aynı asıkhkta olduğu 
halde sözüne devam etti: 

- Hepsi bu kadar değil.. Bet 
gün oluyor ki manastırdan çıktı. 

nız. Pariste aratmadık tek bir kö· 
§e bırakmadım. Ne tuhaf bir ada~ 

t l_ 1! ola b" ef{tar .. n ır mektubu tekrar sınız ... Ne vaizci ne de sadaka top. 
,._ gozden . . d 
·<\da k geç ırıyor u. Bu ıı· layıcı olduğunuz halde manastır· 
~el'eca:fl~ını çatınıı, büyük bir dan naııl olup da çıkıyorsunuz .. Bu 
dil'ae da apıldığı halinden belli kadar zaman nerede idiniz, ne 

lıazırJ e aşçı ile iki ba,ka papasın yaptınız? lılemit olduğunuz bu 
bte)de~:~ Yedirmekte olduğu ye- suçun ne kadar ağır bir cezası bu· 
)ordtı. atfı da kayıuız bulunmı. lunduğunu biliyor musunuz? 

. 8ur&l!v ' Jak Kleman soğuk kanlılıkla: 
;

111in tah ~i Yemek yerken kendi. - Affedersiniz muhterem ıen· 
terneısead 12 edilıneaini pek de yör, ya kafanızda ne olduğunu an
h tnj haber ej Jak Klemanın ıeldi- layamadığım bir bozukluk var, ya
~ 0 ttadan ~ ı~ca okuduğu mektu- hut da hatırlamıyorsunuz ki .. ıöz
l" 

11lıtıa1rn 1 a dırarak onun içeriye . lerini söylerken reis ıiddetle: 
etle lıu2\ı eJnretti. Sonra bir jp. I - Hiçbir ıey hatırlamıyorum 1 

l'llndaki öbür a lann dedi. 

MA~LOP FAUS?A T1 

olmadığımız bu ıarkıcılık vazif eıi. 
ni üzerimize alamayız. Yalnız de
min vaddettiğiniz lutuflarınızla ik. 
tifa etmeyi isteriz. 

Kroas: 
- Fakat katiyen ıizi terketme

yiz. Benim ötedenberi manastırda 
yaaımağa büyük bir hevesim var
dır. dedi. 

Sör Mari Anj Kroaaın sözünü 
keserek: 

- Nasıl, bizi terketmek mi iste
miyorsunuz? dedi. 

- Vallahi öyle •. Burada yerle§e· 
ceğiz. Fakat korkmayınız. Size hiç 
bir zararımız dokunmaz. Evveli. 
sizin iılerinizi görürüz. Mesela tar
Ianızla uğrqırız. Şu iki dinsizi ııkı 
ııkı muhafaza ederiz. Layık oldu
'ğunuz hürmette de hiçbir zaman 
kusur etmiyec.eğimize söz veririz. 

Kroaı Filömene sıcak bir bakış 
fırlattı. Fakat Filömen bu güzel 
ıesli kahramanın teklifini zaten 
çoktan kabul ebnitti. Zavallıcık, 

heyecanından tir tir titriyordu. 
Mari Anja gelince, daima eli altın· 
da bulunaCf.k olan bu iki adamdan 
pek çok istifade edebileceğini dütü 
nerek: 

- Pekili. ! ded 
Sör Mari Anj, bu teklifi kabul 

etmekle ıon derece sevindirdiği iki 
kahramana: 

- Geliniz! dedi. 
Hepsi birden pavyona doiru 

)Pilrüdüler. 

Mari Anj: 
- lıte bu ak,am burada yata· 

caksınız. Gece sör Filömen ile bir· 
likte yataklarınızı getiririz. Fakat 
yatak deyince aklınıza ba.tka bir 
ıey gelmesin. Bu yalnız ahırdan 
getireceğimiz yarım düzüne kadar 
ot minder. Sörlerden bazılarIDJ 
bahçede göreceksiniz. Katiyen 
meydana çıkmayınız. Bir de JU 

duvardaki yankla tahta perdeyi 
gözden uzak tutmayınız. dedi. · 

Pikvik: 
- Affedersiniz, güzel bir ottan 

yatak hazırlayacağınızı vaadettİ· 
niz. Pekala, fakat yiyeceğe dair bir 
feY söylemediniz. En mühim mese
le ise budur .. dedi. ı 

- Bu hususta sör Filömen ile 
birlikte elimizden geldiği kadar 
ç.alııacağız. Hatta manaslınn ye~ 
meğine bakmak icap etseydi çok-

tan öbür dünyayı boyladıktı. Gizli 
bir kö§ede kümesimiz var.. Kafi 
miktarda yumurta alıyoruz. 

Kroas: 
- Oh ne ali.! .. Ben omlete t>a• 

yılırrm .. dedi. 
- Her pazar bir tavuğun boy. 

nunu bükeriz. 
- Mükemmel! . 
- Bundan mada, biraz da se};. 

ze ektik. Her gün biraz toplıyoruz. 
Eğer buna sığır eti ve hazan do. 
muz yağını ilave ederseniz .. 

Kroas 13adetinden ağlıyordu 
İttihaıı ıon dereceyi bulmut 
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RADYO 
ı 

SiNEMALAR 

BEYOCLU 

irkefi 
Havriveden: 1 S TAN BUL: 

18 opera parçalan (pl.§k), 19 haber
ler, 19,15 hafif orkestra e&erleri (plak) 
20 türk~e operet parçaları (plak), 20,30 
stüdyo orkestraları, 21 ,30 son haberler, 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi veri· 
lecektir. 
Y 1 YANA: 

TUR& 
HELEK 
iPE& 

\'11..DlZ 

TAN 

ı Kara yılgı ve Artan 
J şampiyon, Yaratı kut 
J Deli kIZ. ve Bekleıım.lyen 

ıahlt 

J çın batakhaneleri, ve 
Muzatterlyet 

> Moskova Gecelırl, 

NlJanlı 
ı Aşk ufrunda ve Knock. 

Avt 

ı Bir gecenin akandalı Yr 

Din akşam radyo ile sayı• 
balkı•ıza ııanı 17,10 konser, konuşma, 18,2'5 konıeı. 

19,05 tarihi konuşma ve saire, 20,05 
haberler, hava raporu ve saire 20.15 
Berlinden naklen olimpiyat milsabakalô\ 
n, ulusal yayın, 21,05 eğlenceli spor 
yayını, 22,40 haftanın makalesi, 23,15 
şan konseri, 23,55 konuşma, 24,10 dans 
musikisi, 

Dertsiz &rkada§lar ;~ 

!~KAZAR : ::=:~u ~ ve2:ı::~ Şirketi Hayr:yeniıı bu a~tam tertıp eylediği m.ehtap ilıemi z~ngiwn .• .muht~ş~m ptog.~~ 
birden sayın halkımız içu. t:mıalıiz bı_r h~y~t !'n~~acaktır. Şsket bu ~edakarlıgı •·". b~~u~. htar,b~·"srbr 

ŞAUK ı Kafeste qk ve cebeDDem na ve aziz vatard..s.ı!au. cumurıyetımızın yuksek dahı,ane feyız ve kudretıle Turkun ebedı fl'lı 
motosikletli poua ve mülkü olan lıunbul Boğo2içinde ta::h sahifeleri~Je !<alan tath ve se,·ımli mehtap ve 6 

ASTORYA • Vahşi orman taran 24 Ef l S d. ··k k b ht1e 
kısım birden ıanda~ safalarını ihya etmi§ oho.caktır. P.cogramda meşhur ta ya a ı ve en yu se ır saz . ,t 8 ER L l N: 

17 ,OS gramofon, 17 ,50 ağızdan üfle· 
me aletler orkestrası, 18,50 koşu mlısa· 
bakaları, 19,05 karışık eğlenceli yayın. 
20,35 şan ve piyano konseri, 20,55 ha
berler, 21,05 olimpiyat haberleri, 21,25 
akşam konseri, 23,05 haberler, 23.20 
olimpiyat haberleri, 23.50 gece musiki
si. 1,55 ıtramofo~ 2,05 büyiik orkestra 
konseri, 

oınıuntYE'l ı Denizaltında cehennem n refakat eyliyeceği g:bi Mdli zeybek takımlarımız da cazip rakıslard~ bukmacaklardır. Şeh:r tı~ıt 
Grip. çavuf roaunun ba,ta Hazım olduğu hal de en güzide sanatkarlan vakit vakit numaralar yapacakl~ ,ssıi 

1 S T A N B U L Boğıum Bebekten başlamak üzere Ka,ılıca, Emh·gan B~ykoz, Büyükdere koyları bu !.afa al Ilı' 
1 Seven Kadm. nin me•huru cihan olan ıada akiderin~ ve tesirlerini halka yeniden hissettirecektir. Şirket b' :. 

gcUyor 7 tJll'' 
a Tivoıı caııba.zh&nem ve mızın ittirak ve istirahatlerini temin ı~in Boğazın her hattına lüzumu kadar vapur tahsis. t 8" 

ICILU 

mı.AL 

anzeı gQııJer ve tabesabah devam edecek bu eğlenceler için gidip gelme yalnız 37,5 lluruttan ibaret bılet , 
ALEMDAR 1 Çingene baron ve Harp V l d d b"·f l d"l ·· 1 • · eıı ti' 

muhabtrl ı reti a!malcla iktifa eylemiıtir. apur a!' erunun a mevcut u e er mute ı ucret erın: ayn j1' 
BUDA PEŞTE: ı Son uçuş, yaşamak tatıy~ hafau edeceklerdir. Sayın halkımıza tahsis edilen 71 numaralı v~pur Köprü Boğaziç\ iskele' dl 

18,05 konser, 19,05 haftanın makalesi 
19,3S orkestra konseri, 20,30 şiirler, 21, 
05 oda musikisi, 22,0S olimpiyat haber· 
teri, 22,35 ~ingene musikisi, 23,25 haber 
lcr, 23,45: şan konseri, 24,15 almanca 
konferans, gramofon, haberler, 

rus. 1 den 2C 30 da hareket edecektir. Göshrilecek rağbet kartısınd~ müteak:ben zuhurat ;>oatalııf' .A 
Kf;MAl.BEY 1 Frankqtaynm nlfen_taı ı · f"' 

ve Ateo saçan IJlWılar, kaldır:lacaktır. Boğazdan iki ehil iskdelere uğrayacak Bebeğe gelecek olan 74 numuah .-~t 
K&ra çete Yenimaballeden aaat 20 d~ hareket edec.ektir. Yolcularımızın avdetleri de ayni suretle icra 

K A. D 1 KOY nac:ak.br. 
8t)RZTY A ı Programm1 bGcDa ilM!ffCSı' .,_. 

BALlD ı Lukre• Borjlya Şirketçe husuıt davetnameler le hu:a.urlan rica ~dilen muhterem zev~ta tahsis kı~ınan 68 J1 B 0 KREŞ: 

O S KODA R maratı vapur Köpıüden ı!l&t 21 de hareket edecektir. Bu vapu?-da dave!filere mahaus olar•~ 
1 :::1:

0~ bahçea1 bon müessesesi tarafından mükemmel bir büfe ihzar edilmi,tir. 
Sekoya kaplan kız 

1Q,1 O: gramofonla konser, 20, konfe
rans, 20,20 şan konseri, keman konseri, 
konferans, 21,35 gramofonla senfonik 
konser, 23.25 gece konseri. 23,50 ha
berler, 

P A R 1 S (P. T. T.): 
K A R A. G O M R O K -ffillllllllilm! ~ 

OZZM ı "kbahar resmiceçidil!I-----------~· -. -.-. -,;-. -.-,;-~-~ -~ -'}1-.-.;----.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-...,...... 18,45: konuşma, 19,40 orkestra kon 
seri, 21,05 konu§ma, 21,ZO dinleyicile· 
rin zamanı, 21,30 pratik nasihatler, 21, 
35 rus müsameresi, 
ROMA: 

TiYATRO;:~:_ Peissis Deposunda 
B AL~r~•H ı L:Z:tP~~;;,~:e;kiö :si;~·ıl: s;~~ka;;klde~;k•r;;r: 17 ,45 orkestra ve keman konseri, ıan 

'a birlikte, 18,05 havadis, konu~ma ve 
ire, 19,25 yabancı dillerde yayın, 

'?0.05 e~lmccli konser. franauca haber 
.. r, 20.3S Yunanistan için yayın, 21,10 
lavııdi•ı, konuşma, 21,45 komedi, 23,20 
!<:ns mu .. :!dsi, 24,05 havadis ve ingiliz
ce h~rlcr. 

~ opent a l*de 
Yalandan: BABA L ı K ADRES: Tünelbqı Beyojlu ıubesi: istiklal caddesi Sent. Mari kilisesi karşısında. No. 340 

Fi.atlar: 75, 50, 30l•••••••••İİılll••••••lllli••-••-••••------ar.mıı:ıılllCI••.,.... 
meırubatla beraber 
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olan Pikvik: 
- Ya §&rap? diye bain'dL 
Sör Filömen utanarak: 
- Sudan baıka bir teY içmeyiz! 

"dedi. Sör Mari Anj: 
- Şarap, yalmz manastır reiıİ· 

nin mahzenlerinde bulunur.. diye 
ilave etti. 

iki hergül ıu'ratlal'IDI l>uruıtur· 
"dular. Fakat Filömen 'hatını önüne 
eğerek aynı utançla: 

- Bununla beraber, lien reiıimin 
mahzenine girmek yolunu bilirim 
Mari Anj .. Günde bir

1 

iki şiıe f&ra
bımızda olabilir sanırım. Bizim 

. için değil, çünkü tarikatımız bize 
ıarabı yasak etmiıtir.. Fakat fU 
muhterem ve terbiyeli kavalyeler 
için ! diye mınldandı. 

Pikvik: 
- Bir ıey daha sormama mUsa. 

ade ediniz .. Saat kaçta yemek yer· 
siniz. dedi. 

- Öğle vakitleri ..• 
Pikvik hemen: 

- Herhalde şimdi öğle vaktidir 
de:;lt 

- Saat biraz evvel sekizi ça.h. 
yordu! 

- Hele bak, halbuki ben zan. 
nediyordum ki.. 

Fiömen: 

- Şu kahramanlar herhalde aç· 
tılar. 

-Gerçi Monmartr yamaçların
da bir me§e ağacı altında adam 
akıllı karnımızı doymmupak da 

hem erken kalkmlf olmamı'I hem 
de yolculuk ittihamaı artmlı. 

Filömen: 
- Gideyim de birbç yuamrta 

ile dün sadaka getiren birinin bize 
hediye ettiği etten bira:s ,.tireyim 
dedi. 

Arkadatmm c:eval>on bile di11J. 
meden Filömen yürüyüp sifli. Bir 
çeyrek saat sonra töylediii f81ler· 
le beraber biraz da çavdar ekmeli 
getirdi Ye kızararak: 

- Şaraba gelince, mutlaka ıece 
olınuını ~klemeliyiz, dedi. 

tki aör, 'Kroaala PikYikten ayrı· 
larak vazifelerinin bqma yani 
Viyoletta ile Jam gözetlemeie ıit· 
tiler Pihikle Kroaı hemen sofraya 
oturdular. Yani eski bir kütüie ata 
biner gibi oturarak ıör Filömeılin 
hediye etmit olduğu yemeji orta.· 
ya koyarak yemeğe bqladıla1'. 

Kroaa kıtlıktan çıkımı ribi öDiin 
deki yemeğe aaldırarak: 

- Ben sana dememit mi idim 1 
dedi. 

- Kroas, hen aeni en becerikli 
bir arkadat olarak tanımaia hat
ladım. Senin böyle bir it becerece
iine doğrusu dünyada inanmaz• 
dım. 

- itte hen böyleyim. He111 ce
sur hem de akıllıyım. Fakat bu 
huylarımı timdiye kadar bilmiyor. 
dum. bile.. Şimdi ise, bunlardan 
istifade ediyorum, ı&iiyorawn ya •• 

- Eğer uıtaca hareket edene 

_.... _________ -------
buradan dönütümüzde üstelik zen\ 
gin de oluruz. ' 

- Nasıl? 
- Dinle... Küçük Viyoletta bu-

rada değil mi? 
- Evet, onu ilk defa kurtaran 

bendim. · 
Pikvik hayretle: 
- Sen mi? dedi. 
Kroas: 

- Şüphesiz, sana anlatma ... ıf 
mı idim. Hani ben büyük bir dö
ğüşte bulunmuftum. 

- Ha, hatırfladım... itte senin 
kurtarmıt olduğun Viyoletta timdi 
mahpus bulunuyor. Eğer mösyö dö 
Pardayanla monsenyör Dangulem 
umduğum gibi Baatilden kurtula
bilirlerse, biz de zengin olmuı ola
cağız. Çünkü küçük Viyolettayı on 
lara teslim edeceğiz. İyi ama. aca
ba onlar Bastilden çıkabilecekler 
mi? 

- Bakalım.. Hele bir kere kü
çük Viyoletta ile konuşayım da 
ona göre hareket ederi:ı. Ben her 
zamanki gibi şu kızın büyük bir 
aileden olduğunda ısrar ediyorum. 
Kim bilir, belki onlar da kızlarını 
aramaktadırlar. Şunu bil ki, Viyo. 
letta bizim için bir servettir. Şimdi 
Kroas, dahice bir hareketle bu kızı 
ele geçirmek ve kaçırmak lazımdır 

Kroas: 
- istersen gidip kızı buraya 

getireyim. dedi. 
Pikvik omuzlarını ıilkti: 

- Hayır, bu işe sen karışına, 
beni ıerbest bırak! İcap ederse 
bana yardım edersin. Madeınkİ 
böyle büyük bir misafirperverliğe 

eriştik, artık §İmdilik titmanlanyıP 

kuvvetlenmekten başka uğratacak 
bir işimiz yok. 

- Şüphesiz ... Burada iyice bes• 
lenelim. Sör Filömenin yemekleri. 
Monmartr metelerinin palarnut· 
larından ve Belgoderin çakıl taşla· 
rmdan çok daha iyidir, 

-6-
MARI DÖ MONP A.NSlYE 

Jak Kleman Parise varır var• 
maz Sen Jak caddesinde bulunall 
manastırına gitti. Manastıra gir· 
miyerek serbest kalmak aklına bil" 

gelmiyordu. Höcresine girerek yal• 
nız kalmağa ve uzun uzadıya dii· 
§Ünmeğe çok ihtiyacı vardı. 

Fakat her §eyden evvel olan bi: 
tenleri reiı Burguvaniye anlatrrıa~ 
lazım geliyordu. Jakobinlerin rei•' 
kendisine öbür ketitlerden da~• 
iyi muamele ediyordu. Bunun içtll 
böyle bir mülakattan korkusu yok• 
tu. Akşamın saat yedisi idi. jaJc, 
manastırın kapısına gelmiş, Şart; 
ile Paris arasındaki yirmi fersa~!~1• mesafeyi katetmiıti. Kendisint 0 

dürmeğe gelenlerin sonradan ~eli' 
disine hediye etmif oldukları ,J. 
köpük içinde ka mııtı. 

Kapıdaki papasa: I 
• •• f 

-Aman birader, bu beygtrı 



G Ü N EŞ -e A N V O S U 
Faydalıdır, fakat tehlikeli olabilir, gelişi güzel yapmayınız ! 

Menenjite yakalanır, 
batta ölebilirsiniz 

Bebekl r , çocukl ra, cılı 
banyo ne su tle gün 

Yapllması lazım olduğunu 
tarif ediyoruz 

lıt,. ~'f. .. Etki dJnlerin en büyük ta• u ıu usul ilHre teeröbelere 
,-IQdet hem fellket ıetiren dlr. 
~ sa~ Nebatıara hayat veren, fa• tık .-nt 
~ kıı de lnaanlan ıusuzluktan aı- S.ctklinn beher tarafı bqer dakika. 

""et... ttind .-.ı t . 

~ i71lik de, fenalık da umaaab . ~cakıar .... tt-k«b, 
lltl lllalebepıe, aon moda mucibince, ,.. Kaba etler 1Mt daldb. 
"'*a eıı el .ıatıUnıı batnru açmak, bfr UçUncU ıan: 
~leaini IUtlerce ıualara manu bı- Bataklar on bet da1db, 
tııhi dtirçok sararhdır. Ancak bunu bir Kabaetler on dakib, 
tiftd esinde yapmanın vtıcut için il- Xann bet dakika. 

eıı ..,.dır 
1' · Ve ricudua dller knnn!atm 1*nJO 
~ ~ hareket edilmeli lbmıceı- ettirinceye kadar arta arta ba •*'tl• 
~ Y&nyorua: denm olunmahcbr. Efer vlcudcla Mr 

"4.... iyı1eıme hasıl otmıyona banyolar biraz 

Ufllu ~ kesilmelidir. Azamt kilr iki aaat~e" 
mi kaideler lidir. 

"t, ';:· . ıiiııeıten nıuhafua edilmelidir. ~ 
-~ bir tapka giymeli, yahud da 
~ 11itnnıahdır. Bilhaıaa g5ıler ıi- SaC&lam gençler 
'':ut Yqil bir ıözlükle muhafaza Sağlam ıençler, gilneı banyo111na 
~ ıaz ~nma modası çıbhdan• bütiln. vücutlamu birden tethlr ederek 

klan çofatmqtu. tıaflarlar. Lakin m: sen ren• s-10 cı.. 
1:f Jdkadan fasla banyo amu,.mahd!r. Bu 

Vaziyet ıuretle arttırarak gidilir. Ukin deri ya• 

~ yerlerde ve eofuk memleket"' nmca dinlenme faalı baflımahdır, 
~ ,_n.ıet banyoau, hareket halindey- kaçgiln istirahat olunmalıdır. 
~ 'haıP«J_:.r~ Bizin:ıki gibi mllnhıt ve si' ~ 
'ııt. ~e iıe ailkOn hali tercih olır 'tr vUcudunu gUnqe maruz bı- ÇOCUklara dikkat 1 
~ h~da nıuntuam nefee almafa Çocuklar iıl!in güneı ban1Qlla.bllh._ 

etnıeUdir. ::s 
rakik bir iıtir. Efer ~ocufua clertai er 
merteıir ve yanarsa hiç bir sarar yok
tur, bilakiı fayda temin edildiğine deli' 
!ettir. Llkin bilhaaa Jdlçllk çocuklar
da bu yaruı bir hadisesiz olarak elde edl 
lemeı:. Derili karanna, ~k. gUnefte 
çml çıplak olarak gayri muayyen blr 
saman kalabilir. Fakat bap eairıem.U

dir. Onun için bilyilk bir hasır ppka 
giydirilmelidir. 

Çocuktan cUnete marus bir otomo· 
bilin içinde usun zaman bınkmamalr-

dır. Zira, hararet kapah yerlerde teka· 
ıüf eder ve netice &Om o1abWr. Banyo 

emaamda çocuğun ayakkaplanm çıkar
malı, ya yalmayak bıralnnalı, yahud da 

'*unda! giydimıelidlr. 

* Bir buçuk iki 
yaşındaki 

çocuklar için 
" - 16 aylıktan 2 yapna kadar çocuklar 

lcln f5yle bir liste tavsiye edem': 

Birincl ıWen cU>rdtlnc6 gtine kr 
dar: 

Bacaklar n ayaklar 3- s-a dakika 

10 uncu ıGnden itibaren kollara banyo 
.,aınlmfğa baılayacak. 17 inci güne u· 
dar 3- 5 dakika ıUrecelr. 

18 inci ıGn karımı ve mrtın kilçUk 
bir parçama 3- 5 dakika güneı göste

rilecek. 

26 mcı ctıne kadar bu minval ilsere 
cJnam ettikten 90Dr& 30 uncu günden 

ltlbarea b8tUn mt ve bUtiln göğils 3- 5 

dakika açılacak. 
S3 Uncu ıUnden 37 inci güne kadar 

bel n bmm yumupk lmnnlan 3- 5 

dakika gUneıe açılmağa baıtanacak. 

41 inci ve müteakip günler: 

Vllcudun umum sathı: 3- S- 8 ve mü 
takip ıilnler ilk önce üçer, aoıua bqcr 

daki1la nmmedllecektir· 

iki yaşından 
bUyUkler iç\n 

1ki yapndan bUyilkler için arttını 

daha u muntuamdır. tıte mtltehauıı 
bir doktorun tavsiyeli: 

Birinci hafta : 
Bacaklar ve kollar: 5 dakika 
ikinci hafta: 
Bacaklar ve kollar: 1 O dakika 
Göifia ve kabaetler: 5 dakika 
Uç üncü hafta: 
Bacaklar ve kollar: 15 dakika, 
Galtia ve kabaetler: 10 dakika 
Sırt ve karın: S dakika 
Dördüncü &afta: 
Çmlçıplak: 20 dakika • 
Be§iııcl haftadan itibaren vUcu't ta• 

mamile alı§ır ve çocuk herhangi bir su• 
rette oluna olawı cUneto maruz kalma 
'ğa dayanır. 

* Tehlikeler 
Mütehaıaıslar, gilneı banyosu mese

lesini eilence olsun diye tetkik- etme
miılerdir. Banyolar, insana ferah ve
rir, sıhhate iyidir, vücudun harareti de 
bu takdirde ancak bir derece atar. U· 
kin yaramayacak olursa hararet fazla
laşır, hastalıklar başlar, hatta neti: e 
Menenjit •e ölüm bile olabilir. G0nq 
çarpmalan fectdfr. Deriıl aolmut. ihti-

... 
yarlanqlar cm, lianyoyu Dıtlyatıa .... 
hdır1ar. 

Kızı neye 
çeviriyorlar 1 .. 

Şu 081'i ressamlara, h.eybltlTGflarG 
diyecek yok doğnm&I. KClrfllanacl, 
modeZ diye gent;, gürf)n. Mt- 1"I oıtyor. 
Zar. . Ona bakarak meydana get ir4'k_ 
ıeri eser, fam mcmaaile bir tlOllN 
oluyor! 



R Çelik yüreain 
sergüzeşti 

ÇELiKYU~U<,ıQ.ıYARI OfV _.. 
VA Pili B•R KAl'U.OALl ı Ll ., 
BiP. t>EUl<ANl.1 ARASINDA
Kı KAV~A'fA KARIŞDI. DE
Lll<Atil.ININ HESAS•NA 
Df.v VAPILI AD~1'1\A E"<ı 

l-IE'< 1 G!ı.I'- ~A.t>ı~ •. • 
&u sıLA\-lı C.EeiNE 

KO"'<! .• 

aı~ SOPA ~EKTİ. ~~ıo .. 
SINt>-"M 811:\ ~ts ıŞıo\N- ...... ,,.. 
C.E. OÖ~OU VE l<IZGIHl.ı~ 
TAN KUDURMUŞ 8İR. l<A
f)IN 601iDU . •· 

!>EN ÇE'<i?.. • ..APOA\. 
$ \$ 'ı<O. -· .SÖ"<l.E"{ı ~ 
8A'K~IM', ••• 
8UP.fZAlET NE? 

-..:11 BU i~iJıoC Sİ7.İ"4L~ iü$iGİNI . PEI< 
:- - '<ESOi~E.MiYO~\JM . HU\ıF l<EN. 

OİSIMİN 'YARI 90"(UNO.A ki 
8İ~ ÇOCVGU OÖVÜYo~
OU •• _ ARA.\."-RINA 6\R DİM 

ONU OLOO~EC.E ıM- -
'<E""ıN EOİ'<ORvMl'<İ .- -
6ESER'TE:CEGİM .--
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Bahçesinde 
Ü -· ~ yatak yorgan, yatak ve yor ti' 

1 
:· -· . tZ . . çarşafları, pike örtU ve yün .bat f 

1 
· _ · ,· niyelar, havlu, mend'\, çorap, fanıte, 

6 Ağustos 1936 Perşembe günü 

SUNNET DUÖUNU · jama vesair ihtiyatçlarınızı çok ll/ 
fiyatlarla mağazalartmızdan tedarik edebilirsıniz. Taşra siparişleri he 

BAHÇEYE MU RACAA T Telefon 41065 l!~~:~~irtstanbul,Sultanhamam No. 24/ 4 - Beyoğlu, İstiktaı caddesi N°·' 
~lllli:iii:mJrıimllililllrılm ________________________ • b~:~~~~:Erşr, ~~:.~~~~a:~::.::~-==:.:.:ı::~~-~ 

HERGUN 

Şirketi Haqriqeden: 
, Şir}ceti ~ayriye Müdüriye
ti U ~upıi.yesi bu. akşam için 
tertip~ !~e:~ııan edilen mehtap ı 
alemine lst8nbulda bulunan 
Sayın Mebus'l8rımızıiı iştirak 
buyurmalarını temenni eder, 
.ve bu temenniyi kabul lüt
: funda bulunan Mebuslarımı-

1 

zın öprünün Eminönü is- : 
kelesinden saat 21 de bare

ı ket edecek olan 68numaralı j ' 

vapurda huzurlarile mües- 1 

5 Ağustos çarşamba günil akşamı Harbiyede ..... ?! .ı L C . ç .. ._, 

Yavrunun Gecesi 
Memleketin tanınmış bütün musikişinaş arkadaştan Bu geceyi 

~~receklerdir. Telefon: 49091 ~ 

1 

'Sesemizi şereflendirmelerini,I,,~ H . k k f k··ıt . b k 1 v nd • l u u a u esı a an ıgı d ı le re il Faküitemi2 Iktısat ve İçtimaiyat Enstitüsüne 50 lira ücret 
' daktilo alınacaktır. Yabancı dil bilmek §arttır. isteklilerin. P 

1

Q~~iiei!ii~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~O ve perıembe günleri Fakülte Bakanlığına müracaat etmelerl• 

l 


