
• ltalyan Velia~/cının Berlinde 

. - . : 

~Kuru, • Telefon: 23872 

Su sabah kralın muvafakatile 
Metaksas tarafından 

Mühim mülakatları 
·-Yazısı 4 üncü sayfada -

Sene: 5 Sav;; 1636 

Feshedildi 14 Uode moğh\p olup 9 unda galip geldiğimiz serbest gilreşle.rde
başka hiç bir muvaffakJyet kazanamadık 

•• 

.. .. Or/f idare 
~~l!J~ memlekette ilan edildi 
tE:jj'1ı _ ıntihabat, başvekilin . "Sosyal 

rnın tehlikede olmadığına kanaat 
~Una Qetirdiği zaman,, yapılacak 

~~Ynk 5 (liususi) - Sol partilerin 
~ksas :asnu ve müfrit kralcı olan 
~ bııg{in abinesı kralın muvaf aka. 
~ette .. Parlarne:ıtoyu fesih ve mem 
re ;:,_ orn id . . • 

.:''l1 idar are ılan ctmıştır. Feshe 
~ llıU eye ~ebep olarak umum! 
~ b~1~bctile komünistlerin bu 
"bit ~.1 a~_:~etıerde bulunacaklarının ~~ dıgı .. 
~ ~lle gosterilmektedir. 
~~triş~ .M'etaksas, yeni intihabatın, 
ta.~e tıı.ıı. da sosyal rejimin bir tehli. 
~ l'~z 1bulu._nrnadığına kani olduğu 
l3ıı h !_1 acagını söylemiştir. 
~ alJ\!r Y htlk ~~\tut unanistanda yeniden bir 

~~ti kurulduğunu ve kralcı 
ti ka~ n. Bol partileri tamaınen orta. 
~or. l'tnak Yolunu tuttuğunu göste 

(De·mmı 4 üneilde) ı·unan Başvekili Metakaaa 

Güreşçilerimizin daha ziyade ümitvar olduk-
ları Greko - Romen güreşlere başlanıqor 

Serbest güreş dünya şampiyonlarının 
isimlerini 
yazıyoruz 

Flore şampiyonlu
ğunu da ltalyaolar 

kazandı 

Spor 
sayfaDaıromozdaı · 

Ulvi Ziya Venal'ın, 
izzet Muhiddin 
Apak'ın, Mazhar 
Kazancı'nın ve 
Rıza Koşkun'un 

fevkalade entere-

lt Adi sa ha hada Boğazların 
llalyanlar korkuda tahkimi 

san yazılara vardır, 
1 

&.beş/eı in son taarruzunu siparişleri 
gı·· l .. k 1 k 1 rvabaocı gazetelerin "1 uç U ıe püs ürtlüıer yazdıkları 

~. \:lbeşıerin sokağa uydurmadır 
flo :otı..~ 'l'l a $ 1 ya Sak e d İ 1 d İ Montrö mukavclcnamcainin immm• 

"il 4l (A dan aonra Boğazların yeniden tahkimi 
lııt1 ""'ctı.. . ·A.) - General Maa•) C'b ti 4 <AA) - Adisababadan gc-~ <tc "rı no 1 u · · meselesi ecnebi gazetelerin türlü tefsir-
>tıı cııan trc trnaı bir şekilde işle- len haberlere göre Habeşler, Aediaz 
~ ~ ıooo lt n Yolunu tahrip etmek iı: Aberramn kumandası altında Adisaba• lerine ve muhtelif menbalardan alınan 
~' ~:~ı harp a~r asiyi (yani İtalyanla- b:ıya taarruz etmi§lerse de püskürtül· biribirinc uymayan havadislerine yol 
~)l ~l:Urtnı~ en liabeş muharipleri· müşlerdir. açmııtır. Bazı yabancı gazeteler bu işin 

1 t rıı l-'apuııcrdir. Asilerin Adisaba Almanlara, bazıları Fransızlara, bazıla· 
c:ıu tnrş old ki Yağmurlar mevsiminde Adisababaya 

ı.. Jı:ır · Vcrıe · . u arı taatruz, Ha n ise kısmen Sovyetlere havale edildi" 
-q J )' tının hS · . karşı bu kabil taarruzların çoğalmasın-

. Ortusu lll.. mısı sayılan Sen dan korkulmaktadır. ğinden bahsederek zihinleri karıştırıcı l.tu Unasebetile yapılmış-
)'( tc·a · Dessl yolunda bir havadis halitası ortya koymuılardır. t' tla • Vıııcrlc . . 
d~ ı..,~rı lia .. 'h.. teşrıkı mesai sudle DUn bir mubarririmiz, ıehrimizde 
~ ··• .. q ~~ b :s Londra 4 - Adisababaya Habeşler 
, ~llt a1tclltcd aşpapazı Petros, kısa k d bulunan Müdafaa Bakanı aeneral K!-
't b §ııtı en so tarafından yapılan taarruzlar hak ın a 
~ lı ha a diıiırn· . nra sokak ortasın• gelen haberlere göre çeteler Dessie yo• znn Özalp tarafından kabul edildiği za• 
tı•ı\ıttdiac, LUk

1

U~tır. 8 .• öylendiğine gö- · d man bu meselenı'n aslım aormuıttur. 
t 11 rn lu üzerinde 28 ve 29 temmuz tarihın e :s ı., ~1 1 

lltt•· suren asabiyet ve ö · · k' 
:".'ııt }'arı ll\ "rlllıştır 70 İtalyan topunu tahrip etmişlerdir. General zalp demıştır ı: 
~ · I~,- akaınıa · · b b k "- Boğazların tahkimi ile alakadar lııd .. "'l'l 0,..

1 
rı asilerle muhtemel Sen Jorj yortusu günü Adısa a a ili• 

' l\ ·• cnı k h lk t 1 ı h.. teferruat, askeri mahafilin bileceği gizli ~ bab Çtltına'k c Uzere, ahaliyi ev• selcrinde toplanan a ta yan ara u· 
(~~taa !chtindtan menetmişlerdir. A- cum etmişlerdir. Birçok papazlar mü• ıeylerdir. Bunun dışında yazılıp söyle· 

rt'ıUfrcz ~ harp hali mevcuttur. şevvik olarak kurşuna dizilmitler ve şc· nenler birer şayia hududunu geçmez.,. 
l\ c er dolaşmaktadır. hirdeeki mağazalar Uç glin kapanmıştır. General Kazım Özalp birkaç gün 

')\~Sile . şehrimi::de kaldıktan sonra Çanakkalc-

"-Y{ tın ver diÇ'Ji haberlere göre Y• gldcccktö.. 

a_drit iki koldan Avrupa He telefon 
hattı bozuk 

ll hasa ed. ldı· Bazı arıza.lar dolayısile şehrimizle 
~h~ ra l Avrupaarasındakiteelfonmuhabercle. 
~~~~an Bahriyelilerinin asi :!..~'::~~tur. Hattın tamirin• çalışıl. 

'· ·~ n d A. d Bozukluk bizim hududumuzda değil, 
anı ziyaretleri ha ise Bulgaristandadır ve sebebinin ne oldu. 

Çıkaracak mı ? (l'auı 4 üncüde) :::nbul merkezince anl&.§ılama . 
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Siyasa 

Yunanistanda diktatörlük 
Bugün Atinadan alına.., bir haberde, senclerdenbcri, diktatörlük a.ley. 

'hiı~de ulunan ve rııernlob!tte dUna kanunu haklın kılmakla idare edilmesi 
mütıleasmda bulunan BaJvekil General Metaluasın Yunaniıtanda Meclisi 
mebusaıu fcsheylediği, bildirilmektedir. 

Diktatörlük ilan eden Başvekil Yunaniıtandn baflayan umumi grevin 
hafi maksatlarını i§atet ederek bugünkü fekli idareye kralm dahi muvafaka· 

tinin inzimam eylediğini beyan etmiıtir. 
E 'lvclce Erkanı harbiyci umumiye 2 inci rei&i olan ve bugün de "Hür Fi 

kirliler partisinin batında bulunan General Mctakıaı 1914 de içtima eden 
Şfmıyı lmılidc Veni:z.closun Düveli itiliıf lehinde Yunanistanı harbe sevk 
hususundaki fikirlerinin önüne geçmi§ti. General Bilahare nefyedilmiı ve 
teknüde sevkolunduktan sonra siyasetle iıtigale bnşlarm§tı. 

Anadolu harbi eınasmda, kral Konstantinin hükumcti1le takip eylediği 
&iyasct yüzünden mııhnlef-et eden General, 1922 de ilan edilen diktatörlüğe, 
onu takip eden hükumet daibclerine karıı da daima menfi bir vaziyet 
alnuşbr. Son intihnbatta Kral ttıraftarlannd!\l\ ayrı listeler truuim ederek 
faaliyeti intihabiycye ginni§ fakat yalnız kendi dairesinde kazanabilmiıti. 

Demircisin ani ölümünden sonra mevkii iktidara gelen ve kabine 
nzalannı değiıtimıiyen Mctaksas siyasi fırkalarla eyllıl nihayetine kadar 
bir anlapna yaptnJ§b. 

Fakat o müddetin hitamma henüz iki aydan fazla zaman olduğu halde 
Venizeli&t fırkalar ve müteveffa Çald.aristcn nyrılanlar Metakaaıın kralm 
tasvip eylediği siyasetini tcnkido baılayarak nleyhindc hücuma gcçnriılerdi. 

Son grevler Yunanistanı sarsnu§b, Vradini gazetesi !bugün ilan edile,. 
cek olan umumi grevin matnıt zabitlerin eseri teşviki olduğunu yazıyordu. 
Fırknlnr, Mctnksası tcralın arzusuna rağmen mevkii iıktidardan uzaklaştır'" 
mak istiyorlarddr. Bu vnziyet senelcrdcn~ri rahat ve huzur görmeyen 
Yunanistanı, bir dela daha ve çok nğrr bir surette ıarsacıoktı. Mamteketi, 
snevcut kanunlarla idareye taraftar olan bu sakin <!iplomat nihayet noktai 
nammu tep<lil ediyor ve bugünden itibaren Yunanistanda diktatörlükle be,. 
ıraber idareyi örfiyeyi de ilan etmiı bulunuyor.General bu hareketinde,orduca 
aevildiği için lbugün rraıvaffak olmuı telakki edilse bile ynnnm ne olacağı 
maJQın değildir! Unutmıımak lazımdır ki, eon günlerde ecnebi tebaasından 
o'Hıın bazı eıhasm Yun.a.niatandnn çıkarrlmasınn da lüzum görülmüştü. 

K. tREN 

Güre.,: 

Mersinli Ahmet 
Dünya üçüncüsü oldu 

Bertin, 4 <Husus) - Bu sabah yapı· SO d k•k 
lan gUreı1erdc KUçUk Ahmet, Ankaralı n a 1 a 
Hüseyin ve Mersinli Ahmet rakiplerini 
yenmiıter, Çoban Mehmet, BUyUk Mus· 
tafa ve Sadık mağlQp olmuılardı. V c sa• 
dık elimine olmuıtu. 

Gece de gUreılere ıu ıeklldo devam 

edilmiştir. 

Ya.Şarla FinHlııdiyalı karşılaşmııtar 

ve Yaşar mağlQp olduğundan fena pu• 
vanı beıi geçmiı ve tasfiye edilmiştir. 

Bundan ıonra Mersinli Ahmetle 1• 
talyan gUreıçiııi karıılaımıı, Mersinli 
Ahmet bu çok mUhim rakibini yenerek 
kendisini tasfiyeye uğratınıg, fakat tuı 
yapmadığı için fena sayısı Uçil bulmur 
tur. 

Mersinli Ahmet 
dünya ilçtlncllstı oldu 

Derlln, 5 (Hususi) - Serbest ıU· 
reş şampiyonları nnlaşılmıştır. 79 ki. 
loda güreşen Mersinli Ahmet dUnya 
UçilneUsU olmuştur. 

En hafif slklette Macar Karpati, 

yarı hafjfte Finlandiyalı Pihojnmao· 

ki, hafif siklctte Macar Zombori ve 
orta slklette de 1' .. ransız Puah·e birin. 
et olmu§lardır. 

Bu suretle yaphbrımız 23 serbest 
gUreş mlisnbakruıının dokuzunu ka
zanmış, 14 dünü kaybetmiş oluyoruz. 

Çoban Mehmet Estonyalr, ve Anka· 
ralı H üseyinle Amerikalı arasmdaki gü· 
regler Çoban Mehmet ve Ankaralı Hu· ---------------
seyln aleyhinde netlcelendiiğnden bun· 1 ta 1 ya n 1 a r 
lar da tasfiye edildiler. 

Bunu milteokip Mersinli Ahmet ts· Flörede dünya 
vlçreli rakibini de sayı heı;abile mağlQp şampiyonu oldular 
ederek bir derece daha yUkaelmeğe mu· 
vaHak olmuıtur. Bcrlin, 5 (Hususi) - Eskrim flöre 

mUsabakaları neticelenmi~. birinciliği 
Bu galibiyetle Mersinli Ahmet aile ltalya, ikinciliği Fransa, UçUncülUğU 

letlnde ya UçUncU veya ikinciliği garan 
ti etmlı oldu. ÇUnkU ondan ba§ka tas• Almanya kaznnmı§tır. Yapılan son 
fiye edilmlyen sadece bir Franaızla bir ltalya - Fransa müsabakasını ltalya 
~merlkatı kalmıgtır. 0.4 kazanmıştır. 

Franau:ın 1, Amerikalının da 3 fena 
puvanı vardr. Bunlarla yapacağı herhan 
gi bir maçı kazandığı takdirde Mersinli 
'.Ahmet dUn}la ikinciliğini kat'i surette 
elde cdccektlr. 

Bu arada KUçUk Ahmctle Macar kar 

Eskrim milsabakaları 
Erkekler arasında yapılan flöre mü· 

ıabakalarmdn Macaristan Avusturya 
ile 8-8 berabere, Fransa Arjantlne 4-
12 galip, Almanya Belçikaya 6-10, ttal 
ya Amerikaya 3-13 galip getmi§tir. 

§ılıı.ştı. KUçUk Ahmet bunu da kaybet· ---------~-~-
tiğlndcn o da tasfiyeye uğradı. Böylclik 
le TUrk ekibi Mersinli Ahmet mUstes· 
na hepıi tasfiyeye uğramıa oldu. 

Bizim daha ziyade usta ve Umitvar 
olduğumu,; grekoromen gUteş yarın sa· 
bah (bu sabah) ba~layacaktır. 

Futbol de 
Almanya Lüksen
burgu, Japonya da 

ısveçi yendi 
Alrmnya LUksenburgu 9-0 yenerek Pt.;s~~IJl~rtııw 

beklenen derec~yi elde etmiıtir. 
Bcklcnmiyen bii netice veren Japon 

- İsve~ maçıdır. Bu maçın ilk haftay• 
mı 2-0 hveçin galebesile bitmig ve i· 

kinci haf taymda herkesin hayreti önün• 

Dis'; atmada birinciliği Tw:anan 

Almaıı kadırı atll't 

HABER - Akşam Postası 
e:::::::::: 

itfaiye merasiminin 
programı hazırlandı 
Yıl dönümü merasimi bu yıl 

çok eğlenceli olacak 

Merasimde göstcriı yapacak eski tulumbacı takımlanndan biri 

22 ağustos cumartesi gilnü Taksim 
stadyomunda bir itfaiye töreni yapıla. 
caktır. Üç aydanberi devam eden ha. 
zırlıklar sona ermi~, program kati ola. 
rak tcsbit edilmiştir. 

ttf afye töreni, kırk gün kırk gece 
eğlencelerinin en güzeli ve en orijinal. 
lerinden biri olacaktır. 

Cumartesi gilnü saat on beşte başla. 
yacak olan törene Avrupa itfaiye mü 
dürlcri de davet edilmişlerdir. İtfaiye 
müdUrlüğü sekiz bin davetiye bastır. 

mıştır. Davetiyeler bugünden itibaren 
Fatihte itfaiye müdürlüğü binasında 
dağılacaktır. Davetiyeler meccanen ol. 
duğundan lıer istiyen gidip alabilecek. 
tir. 

Hazırlanan programa göre, tören ls. 
tiklô.l ma~ı ile başlayacak, Vali ve 
Belediye reisi Muhiddin Üstündağ bir 
nutuk söyliyeccktir. 

Bundan sonra modern itfaiye piya.. 
deleri bir geçit resmi yapacaklardır. 

Bunları 1710 tariMnde tcşekktil etlen 
yeniçeri tulumba takım orijinal kıya.. 

KCÇCK 
HABERLER 

içeride: 
• Peltler kuyruktu yıldr.U dün ~am 

ancak rasathane tarafından görülebllml§Ur. 
Yıldız yarın &k§ıun görUlocckllr. 

• İçişleri Bakaıılığ'ı idare merkezlerine 
gönderdiği lılr emirle, ruıcalc çok mühim M.cli 

aeler esno.sında telgratla muhabere yapılma
sını blldlrmi§Ur 

• Nafia vektılctı tarafından İzmir telc!on 
§lrketinln eatın alınması hakkında hazırla• 

nan satış mukavele projesi Maliye vekdlctl 
tarafından tcfüllt edilmektedir. BU tetkik 
bltUkten eonra cs:ıs muka velcname hazırla
nnrak şirket hUkQmcte devrolunacaktır. 

• lstanbul gümrükleri ıçtn hazırlanan ycnt 
teıkllAt kadrosu güınrük ve inhisarlar vekili 
tara!mdan da tetkik edilmiştir. Yakında 
aldkadarlara tebllğ edilecektir. 

• lktısat vcklll Celll.l Be.yar ve lnhlsarlar 
veklll Ali Rana 'l'nrhan bugUn ıchrimize geJ..o 
n\lşlerdlr Adliye veklll Şükrü Saracoğlu da 
dUn Ankara.dan tzmlre harcl<ct etmiştir. Sıh 
hlye veklll Rerlk Saydam ise göçmen ıııterinl 

tetkik etmek üzere bugUn bir eeya.hnte çıka
cak ve kendisine 1skıtn umum müdürü Cev
det rc!akat edecektir. 

• Elektrik, Trnmvııy ve ua.vagatl !lyatln• 
rmı tcııblt eden komleyon önUmUzdekl hafta 
içinde toplnnnrnk yeni Uç nylık tarifeyi tes
blt edccekUr. 

fetlerile takip edeceklerdir. Sonra l869 
dan 1923 senesine kadar şehre yangın 
haberi veren kule bekçileri, 1874 dete. 
§ekkül eden askeri itfaiyeciler, 1921 de 

kurulan Belediye itfaiyesi, 1923 den 
sonra tekemmül eden itfaiye vesaiti ge. 
çeccktlr. 

Her devre alt itf alyeciler orijinal 
kıyafctlerile geçeceklerdir. 

Bu arada mahalle tul•·""lbacıları da 
sandıkları ile narn atarak, eskiden yan. 
gına gider gibi geçeceklerdir. Törende 

koşacak eski J{aragilmrilk, Kadirga, 
Mevlanakapı, Eyüp tulumbacılan gire. 

ccklerdir. Bu takınılar bir aydanberl 
geceleri ekzersiz yapmaktadırlar. 

Geçit resminden sonra itfaiye efradı 
spor hareketleri yangınlarda adnm kur 
tarmn gösterileri yapacaklardır. Son 
olarak stadyomun bir köşesinde inşa 

edilecek binalar yakılacak her devirde. 
ki itfaiyecilerin bu yangınları söndür. 
me tecrUbeleri yapılacaktırf. 

İtfaiye bandosu her fasılada milli 
havalar çalacaktır. Törenden sonra is. 
tiyenler Fatihe gidip itfaiye müzesini 
geze bileceklerdir. 

İtfaiye müdürlüğü davetiyeleri Uç 
renk üzerine bastırmıştır. Beyaz ve 

pembe renkli davetiyeleri olanlar 8tad. 
yomun tramvay yolu üzerindeki kapı. 
dan, ye~il renkli davetiyeler de stadyo 
mun yan kapısından gireceklerdir. tz. 
dihama meydan vermemek için zabıta 
tedbir alacağı gibi saat tam on beşte de 
blitün kapıları kapanacaktır. 

Tiyatro festlva~I 

11 ağustosta b~lnyacak tiyatro festi 
vali programı da tamamen hazırlıın 

mıştır. 

11 ağustos gecesi meşhur meddah 
lsmetin oğlu Kadri, babasının en be. 

ğcndiği bir hikayesini anlatacak, sonrn 
meşhur karagözcüler karagöz oynata 
raklardır. 

12 ağustos gecesi orta oyunu oyna. 
nacak, pişekar Asım, kavuklu Aliderı 

başka bütün İstanbul komikleri sahne• 
ye çıkacaktır. 

Diğer geceler bir t.ulüat piyesi oyna 
nacak, iki gece "M.um SöndU,, diğer iki 
gece de operet oynanacaktır. 

• lzmlrlUerin Hava kUrumuna yaptıklan ---------------
tcbcrrUlerlc orduyıı. yeniden 8 tayyare hediye 
e('lllccekUr. 

• Ereğli mensucat fabrikasının makine te:· 
slsnlt ikmal cdllmlşUr. Fnbrlkanm açılUJ me 
rnslml eylOI btı.§ında yapılacaktır. 

• Nafia vekili Ali ÇeUnlmya fark mınta-
ıınsındrıkl dcmlryo11nrını teftiş etmek Uzere 
yakında bir seyahate çıJ(acnktır 

• Üniversitelilerin Romanyııya, yapacnltln 
n seyahat 14 Rıttıstos tnrthlne brrakılmıştır. 

Dısarıda: 
• Seltmlkte nçılncnk ~ynelmllel sergiye 

hUkQmctlmlz dn lşUrake kıırar vermiştir. 
• Londrndan gelen bir habere göre yeni

den kançan beynelmilel siyası vaziyetler yü
zünden Lokarno top1antısı blrlnciteşrtne hı· 

rakılmı§trr. 
• Domeı ajansının Cantondıı.n bildirdiğine 

Suad iyede 

Kaçak et 
satan kasap 

Evi aranılarak 
cürmü meşhut 

halinde yakalandı 
Suadiyede kasap Artinin dün akşan. 

üzeri ansızın evi aranmış alt katta sç 
koyun bulunmuştur. 

Artinin 150 koyunluk bir ıürliyiı 

de Japonlar 3 gol atarak 3-2 galip gel· ================= g(!rc, çok kanlı ve çetin çarpıgmalnrdan 80n
rn, Nankln kU\'Vctlerl Kouang • Gsi vilflyeU 

maçlarında öğleden evvel 80 bin ~ğte- · ne glrmlşl .. rdlr. santral Neus, general Llt 

toptan satın alarak gün1erdenberi üçer, 

dörder koyun kestiği ve etleri kaçak o· 
la tak eattığı tesbit edilmiştir. miglerdir. Herkes Japonyanın bUyUk bir 

gol farkile yenileceğini zannediyordu. 
atletizm -

Koyunlar müsadere olunmuı Aıtin 
yakalanmıştır, l 

den sonra 110 bin ki§i bulunmuştur. sang • Jer ve Pnt • Lchô • Nst'nln yakında 
teslim olacaklanm tahmin etmektedir. 

5 AGUS1'0S -~ 

HABERiN 
-Haberıerı 
Jil 

Dün, ba:ı kari/erimiz telcforı t 

sordu: dif 
- tlzerlerlnde (ikinci tabı) g6I' 

bir l•ayıt olmamasına rağmen,. bıJ r4f 
gazetenizin iki ayrı ayn tab' 
Scb<'bini anlıyamadık. f(f' 

Haberin emeli, giinün geç ~cıaıe~ 
LJ •(' 

rlne kadar cereyan eden lıw,ı:;tTlc. 
aıcaUı sıcağına okuuuculatına J/ 

1 
~ • .. rı er•· 

tirmcktir. Yalnız bu son ~ll d"Cff 
misaline bakınca görülüt kı, '·r· 
rcfiklerimize nazaran vak'aları 1'," . . ,,,... 
mi dört saat evvelinden karı/er /JI' 

verebilmekteyiz. Ayrı a.11n iki 
10 ,ı ti 

daki gazeteyi piyasaya çıkarr111~ıst' 
manııza gelince, bunun sebebi şıı ,,ıtt' 

Haber, saat ikiye, üçe kadar Jı 
cut hamdislerle intişara boşltıfll fJ 
ve brıskısının muayyen bir ktS cılf. 
11aptıi}ı sırada millıim bir lıabr~jft 
yoruz. Makineyi durdurup 5 d~· 
teşkilatını değiştirip meselci 3.5 11~(1 
4 de aldığımız bir havadisi ele /#' 
ederek miiteakip nüslıalarımızı 
mağ<ı öylece devam ediyoruz. f ~ 

I 
. . f 

kinci tabı/ara gclınce, gcr(t tıı' 

s<ıdaki akşam gazeteleri, nıil/ıİ111 ıofıl 
vak'a olsun olmasın, lıer gürı 2 ff 
çıkarmaktadırlar uc feııka/6cll' ra,jf. 
Zarda "hususi tabı,. neşrctnıeki(o 41· 
ler; fakat, biz, m.emleketimi:de~1,,J' 
ğcr gazetelerin i/:inci basışlu~~ 
ı:crdikleri lıaberleri eksf'riya bı . ır 
h '· d d" ~. . . • ···ı·irır• as,.;umz a rer ıg11:u: ıçın, ı • td: 
bi,, söziinil !mfistinıcılden 1.-açırıı~ 
ve bunu ancak milli noktadarı"" ftl~ 
kııııııeti bakımından son derect. t 
mlyctll olanlara lıasrediyoruz. ~ti' 

Karile1·imizin f arkettiklcri "'" ~ 
lif şekildeki gazetelerimizin ~ 
budw. Bundan sonra, bıı gibi /ı~ 
iltü:csilc çıkarılimı nüslıalat 
üzerine de bir kayıt koyacağ_V 

Şark demlryollar• 
toplantısı dl 

Yarın sabah yapılacak olan şar1' ~ 
yollan fevkalade heyeti umurni)' { 
bulunacak mutehassıslar bu sabıil• 
rimize gelmişlerdir. Şirket ma /. 
den öğrendiğimize göre heyeti ıııl't ~t 
yenin toplanmasını müteakip şirlee ./ 
k(lmetle satın alma işi etrafında 111 

; 
kereye hazır bir vaziyette olacaktıfi L 

nun için müzakerelerin Ankaracl~~cf ' 
müzdeki hafta başlayacağı anlaşıl ~ 
dıt. __/ 

Kermes icin ~ 
hezırhklar ıır'" 

Kızılay cemiyeti tarafından lı~~ 
nan Kermes eğlencelerinde ··'f tO~ 
bahçesinin §imdiye kadar göttı1 

f <' 
bir şekilde aydınlatılmasına 1tsrB~ 
rilmiştir. Kermes eğlencelcrindeıııl 
sim bahçesinde 4000 elektrik ~ -1 
yanacaktır. Ayrıca birçok hava 1c:ı~ oyunları yapılacaktır. Bütün ~.~~/ 
§?hrin hemn her tarafındaA 
tır. 

BüyüK 
müsabaka 011?. 

Büyük mUsatı3kamıza ıştif:, rı 
dıın okuyuc.'Ularımız tcpladıklO. .,d 

<rdl·""' sim parçalarını sırasına kôJ (Ôı 
ve 1-orulan üç sua'hı cevabını \'e _ _pJ 

·1e uv 
ten sonra mufassal adrcsıerı ·ı -
bet Ankara cad :lesinde V31<~ııııı6 
tUphanesine getirerek muk8 

• 

bir numara alacaklardır. e~ c. 
Polis bilmeceleri için verile' 11 

t uıı• 
vaplarda uzun uzadıya ta15• ~rt 
zum yoktur, yalnız neticeıerırolt· 
ikişer kelime ile bildirmek k~~def" 

Cevapları posta ile go ·"' 
ceklerin, hallettikleri resinı .;e • 
lerı 

b"Uyii1' ~ "' (HABER gav;tı:,si 
haka mcm~urluğu) 1stO~ 

·cıı 
Adresine göndC'rmeıerı rı ,..rt-'' 

nur • Bu gibilerm sıra nuı:ı:tiJere~ 
po~la ile kendilerine gönde~ ~1 

tir. Ancak bunun için ayrı ~1Jı' 
lerıne mufassal adresleri 1j 1~ 
pullu bir zarf ~6nderrnelrri 

" dır. ~ ti 
Müsabakaya iştirak ed Uftleır' 

ril~n numaraların kıı.v°t'Pd 'I 
bilhassa rica olunıır. ,,,.d'"'' 

15 A(jwJtostan sonra <J t'' . k 
'e• ıı7ılar 1.-afn· l eifilmiu,.rt' 
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~~ q&iişiim: 
fmli'll ie~®lki--ı 

~@ia(ğn<f;D ,, 
l>ttıı sal'ff al$ a Do 

aal . &ece Şirketi Hayriyenin 

~~~de tertip ettiği bir "Eski 
dı, ş· p ~falarnu ihya,, alemi var
~lt}lrrtdıye kadar ekseriyetle ih
~}~! Ve teeşbbüs kabiliyetini 
l~e 1! bir müessese diye tenkit 
~ Uftayan şirket, böylelikle, bir 

"tt!t~~ Ya~ınak, faaliyetler göster
ttti ~ıncle bulunduğunu isbat . 
la~nh 

tile ulun kırk gün kırk gece 
~ i1esi icap ettiği bu müddet 
n~ ·1 rrıat değil mi? Gazetelere 
~a.r • 
ltti:r ı' ıcap eden şahsiyetlere da

b e er \'e b" b··f llU d ır u e .•. 
~&tk' a.vetliler vapurunun arkası
~ıı !ahz tnüşteri vapuru takıldığını 
~~l' sen saydım. (Halkın bu ge
b . .'':te . . 
,""l'lq l§tıraki adam başına 37,5 

~ı:ıje~~§.) Bu vapurlar kafilesi, 

4UdUkı 0~le.rini sağa sola çevirerek 
~t )i erı?ı öttürerek, dün gece 

dc11 )' ;nıı birden itibaren köprü-
S~ a düzüldü. 

~~dk n İçinde, Kanlıcaya kadar 

~ ~l Bu uzun mesafede yalnız 
~~l\ h" e eğlenildi: Hayli dolgun 
it.. Uf • 
"il l enın Yağması; son kmntı-

h. '••atta 
"~d .'~~damla serince suyu. 

Si a.r aıhnıp süpürülmesi! 
~: tsok davetliler benden sordu-

'Ş,' 
bild~~di ne olacak? Ne var? 
, t gırn kadar izahat verdim: 

~- . skiden B .. . . . .k. 
.~tıtk , ogazıçının 1 ı yanı 

~b~ k en, Yazın mehtap s faları 
~ ~a. il. ' ıehrinıiz halkının adetle
faı.t kındaydı. Hc1kes kesesine 

~~ endine bir süslü sandal ya. 

~ gi,,~~. edinirdi. Hnmlacılarmı 
~~ ""'rı d" K ~tl' f r 1• endi de rahatlık 
Grd;:~"et içinde bir kılıg"a bürü-
~~ "· \ol .. 11~aeır 

1
uzel sesliler gazellerini 

~lUtau
1

ı" er, ehli keyifler kafaları. 
~hl~ erdi. Bazan, hallan co~
~dı k~e kalabalığı o dereceye 

L..~ bir 
1
' s~ndallardan atlaya at

~l ol aahılden diğerine geçmek 

" dı ki ~du. Öyle bir alem yaşa
~~dr.' .. tnedkliler görse parmak 
~tlc&r §te bu hatıraları birkaç 
~·Canı~ Reçenlerde kendiliklerin. 

bl 1 ltlh~dırnıağı düşünmüş. Şir
ı.. 'tl )l

0
,,1Ye de, kendi mmtakası 

~ &a2:ın "h \ı 'bı.ı ı Yası noktasından 
\atı 8tte.~ece te~rarlıyor. 
\ı. t~Yo a, ProJcktörler, sahiller 
,~ıel'{n· r, Anadolu sahilinin ha
,~ dek 'Ydnılatıyor, maksadı. 

h t ow_ orıırnuz arasındaki feci 
q' ''ClYa ,_ 1li b· çılQYordu. 
' it sar 

' ~da.d ır Yaptı: 
,l~ll. •ılt •ınızın zevkine §8.§ıhr. 
~; Sıkar:cı llıehtapta mı eğlen

' ıl' di'" ar nıı!? 
~ 1 ller zeh· ı· 
,) edi· ır ı dil, daha ağırı-

Şitnd·· 
ıye kada B .. . . . J 

.......... liiİiiiiii;;; r ~gazıçı sıga-

HABER ....: '.Alieam Postası 

Son yağmurların yeni 
anlaşılan zararları 

Cihangir kanalizasyonu bozuldu, yollar 
kumla doldu ve bazı yokuşların 

taşları s6küldü 
Son yağmurların yaptığı zararlar, len bu bahl'elerin gelecek sene daha faz 

bilhassa İstanbul Belediye:ıine açtığı - la olması için çalışacaktır. 
masraf kapısının büyüklüğü yeni yeni müştür. Ana caddeler temizlendikten 
anlaşılmağa başlamıştır. Seller tamami• sonra Belediye bu kumlan ancak evvel· 
le aktıktan sonra şehrin birçok yerlerin ki günden itibaren kaldırtmağa başla· 
de şimdiye kadar görülmemi§ derecede mıştır. 

fazla kum biriktiği hayretle görülmü§" Seller hemen bütün yokuşları kaldı"' 

1 
nm taşlarını söküp götürmüştür. Bunla tür. . 

Bu meyanda Taksim bahçesi yanın· nn bu seneki büt!jede tahsisat bulunma· 
dan Dolmabahçcye inen yoku§ta 30 san dığx için tamiri kabil olamıyacaktır. 
time kadar, Fındıklı tsmetpaşa mekte· Büyük caddelerin tamiri Tramvay şir
binden ana caddeye inen ve yeni yapı· keti ve Belediye tarafından müştereken 
lan yolda yarım metreden fazla, Aksa· yapılmaktadır. 

d Fakat işin en mühim ciheti son yağ-ray meydanında 20 santim en yanın 

metreye kadar kumlar biriktiği görül· murlann İstanbul kanalijasyonunda 
yaptığı hasardır ki bu kısım yeni anla· 

Çocuk bahçeleri şılmıştır. Seller Cihangirin yeni yapılan 
Vali Muhiddin Üstündağ ile Maarif kanalizasyonunu kullanılmıyacak hale 

müdürlüğünün müşterek çalışmalarile getirmiş ve yıkmıştır. Aksaray kanali• 
şehrimizin 15 ilkmektebinde açılan ço- zasyonu ve Tophanedeki kanalizasyon 
cuk bahçeleri her mıatkada bilyük bir ağzı da berbat vaziyettedir. Bunların 
aHika ile karşılanmıştır. Çocuklar bura• tamirinin neye mal olacağı keşfedilmek 
lara muntazaman devam ederek terbiye• tedir. 
vi oyunlar oynamakta ve bu suretle hem -----k------"'.'.k~.=---
eğlcnceli vakitler geçirmekte, hem de Me tepte ı 
malumat sahibi olmaktadırlar. ı 

Maarif müdürlüğü çok faydalı görü· şarap ar 
rası içiyordum. Ondan da vazge- k a ÇB k. m 1 ? 
çeceğim... Sen Benuva mektebl-

Kanhca koyuna vardığımız za. DİD muhasebecisi 
man, orada bir salın tutulduğunu muhakeme ediliyor 
ve etrafına birkaç yüz sandalın, el. Bundan bir müddet evvel, yüksek
li altmıf motörün Ü§Üştüğünü, sahi. kaldırımdaki Sen Bcnuva Fransız mekte 
le de iki bin kadar insanın birikti- binde şarap bulunarak müsadere edil
ğini gördük. miş ve mesele 9 uncu ihtisas mahkeme-

Salda Deniz kızı Eftalyanın da sine havale edilmişti. 
iştirak ettiği biT saz ve zeybeklerin Bu husustaki davaya diln ba~lanmış-

oyunu ..• 

Fakat itiraf etmeli ki, bu kadara 
inhisar eden "Atraksion,, kafi de 
ğildi ve sekiz vapurla bu kadar ka
labalığa elvermiyordu .. ismi üstün. 
de: lncesaz ... Deniz kızma rağmen 
pek sönük ... Bundan baıka, sahil. 
lerin birinde yirmi otuz öbek ate
ıin yakıldığını gördük. •. 

Ve mehtap alemi, böylece, sa
baha kadar devam etti .•• 

• • • 
Tekrar ediyorum: Burada Şir

keti Hayriyenin hüsnüniyeti mey. 
dandadır, bizi davet ettiğinden do. 
layı da kendisine te§ekkür ederiz. 
Fakat, muhakkak olan bir şey var. 
sa, bu gibi eğlenceler, adeta bir ti
yatro rejisörü tarafından birbirini 

takip eden atraksionlarla yapılma. 
lıdır. Boğaziçi için propaganda 
ancak böyle olur. Maamafih, tak
dir etmeli: Bu ilk adımdır. Bu ge
zintiyi tertip edenler, ihtiyar Şir

keti Hayriyeyi harekete getirdiler. 
fnta~lah hayırlı olur. 

CVA-NOl 

tır. Maznun yerinde mektebin muhasc· 
becisi bulunmakta idi. 

Muhasebeci 28-10-935 tarihinde 
inhisarlar idaresine müracaat ederek 
mektep namına şarap imal etme ruhsa· 
tiyesi almıştı. Halbuki yapılan araştır' 

mada muhasebecinin bildirdiği şarap 

miktarından maada 6 fıçı ve 311 O şişe 
kiloluk şarap bulunmuştu. 

ihtiyar muhasebeci bunların eski şa.• 
raplara - derecelerini azaltmak için -
su katılarak meydana getirildiğini ve ha 
demelerin çalmamaları için odunların 

arkasına saklandığım söylemektedir. 
Muhakeme inhisar1ardan şarapların 

asit derecelerinin sorularak su ve şeker 
miktarının tesbiti için başka güne hıra• 
kılmı§tır. 

ÇAH,.A?ııı"UA 

AGUSTOS - ..936 
Hlcrt. 1 S5S (',cmazlyclen-cl: 17 . . 

C:ıc'.mc~in .B ol~ı 
l!J.21 

f\ Gazetemize girecek 

~ ~~esmi ilanların 
ı!:.n,ı 7 12,20 16,H 19,27 21,11 2,59 

c!o 7 57 • 58 8,52 12,00 1,49 7,89 
t"""ko ' ' 

dt\a:)'e ~ trlercii Türk Maarif Cemiyetidir. 
llıpostahane ltar§ısında Erzurum han, 2 ci kat Tel. 21101 GEÇEN SENE BUGO~ NE OLDUf 

Glrlttckl işçilerin çıkardıklıı.n kargaşalık 
Iar bfr isyan §eklini aımı§tır. (165) 

Habc§ l.şf gene snrpıı sarmağa bn§lanuştır. 

~ ... ~~d~~~i~izün s esini 
bı '•s . ) •tnzası ıle aldığımız mektupta de. binizdir. Gösterdiğiniz tereddüt ikisine karşı derin bir mu• 
.~ '"dığı habbet göstermediğinizi ispata kafidir. Onlar hakkında 
t~tııt:~- ll':~da;ıa ~argınrnı ve bir başkasının aşkını size izahat vermemize imkan yoktur, çünkü ikisini de 
~ c 'taatgcJd~ an bırincisini scvmekteyim. Kendisine tanımıyoruz. Binaenaleyh hangisinin sizi daha fazla mes'ut 
~ un. İkisinin ara1tnda tereddilt edi· edebileceğini tahmin edemeyiz. Şayet ikisini de sevmiyor-

\!' .\~ı sanız bu i§ten vaz&eçmeni.z yapacağını.z en doğru hareket ~lZ: l3u . .. .. 
l§te hukuın verebilecek yalnız kal tir. 

din eyiniz 

• 

Ylrmıncl asır ilminin inkAr ettiği 

Müneccimlikte 
hakikatler vardır! 

K@D k\YJVVS'ltD 
kafa kuvve'left 
Asım Us Kurun·da yazıyor: 
Türkler, geçmiş devirlerin ihmali 

ile millctlerarası spor hayatının te
rakkilerinden uzun zaman uzaklarda 
kalmışlardır. Bu türlü sporların tek· 
nik terakkilerine tabii olarak intibak 
edememislerdir. Bundan dolayr şimdi 
bir kısın:' spor i~lerinin teknik cihl't
lerinden noksanları varsa bunu 'l'ürk 
gençlerinin kabiliyet'lizliklerine, ya • 
hut istida ttan mnh :-umiyetlerine 
hamletmemelidir. 

Bu tlirlü noksanlar dC'\'amlı, di
siplinli hir gayret ile nz hir zamanda 
telafi edilebilir, nihayet tarihe mal 
olan "Türk kadar kuvvetli., hiikmü 
spor sahasının teknik dhetlerinde 
de kolayca tahakkuk ettirilebilir. 

Bugün sporcularımız hakkında ol
duğu gibi bir zaman Türk diploma· 
sisi hakkında yanlış bir tetakki Yar
dı, "Türkler harpte mu1.affer olurlar. 
Fakat diplomaside daima ka1.andık
larınr kaybeder,, denilirdi. 

Yeni Türkiye diplomasisi Lozanda 
ve Montröde bu hükmün ne kadar 
yanlış olduğunu gösterdi. Türk spor
cularının Türk diplomattan gibi bir 
gün yüksek teknik kabiliyetlerini bü
tün cihan önünde isbat etmelerine 
mani olacak hiç bir sebep yoktur. 

n s'lta ın lb> iYi o 
eğDernınycrr ı 

Tan gazetesinin fıkrasından: 
Eski masallarda. olduğu gibi Js

tanbul dünden itibaren bayram yapı
yor. Kırk gün kırk gece eğlence var. 
Maksat lstanbulu bir turist şehri 
yapmak ve lstanbula ecnehi seyyah 
çekmekmiş. 

Bu kırk gün kırk gece eğlencele
rine gelmek istiyecek ecnehi l'arsa: 
onların dn böyle bir eğlenceden ha· 
berleri yok. Çünkü dış.uda bu husus
ta kafi derece reklam yapılmış değil 
dir. 

Bu ~abancılar gelseler bile nere· 
]ere !' erleşecek, hangi ot<> ilerde ya tıp 
kalkacaklardır? 

Kırk gün kırk gece ba) tamı baş 
I:ımış bulunuyor. Şimdiye kadar bu 
eğlencelerin cazibesine kapılarak ls
tanbula gelmiş kaç ecnebi gösterile -
bilir. 

Avrupalılardan vazgeçtik, yazı Ro
manya \'e Bulgaristanda geçiren Mı
sırlılardan kaç kişi lstanhulu tercih 
etti? 

I\aldı ki döYiz mü külfıtı, parnsız
lık, hudut ,.e gümrüklerde rasgelinen 
güçlükler yalnır. Türkiyeye değil 

başka memleketlere de seyyah akını
nı durdurdu. Fransaya enelce iki 
milyon seyyah giderken, şimdi füi 
yüz bin kişi gitmiyor. 

O halde biz kendi kendimize Pğle
niyoruz, demek. 

lFlYl~l9>@Dc1U1 Daııra 
a'\Geş; 

~lYls~ddıırddıy@ır ı 
Burhan Calıit evı·c·lce .. Kör Oğlu, 

soyadım al11uştı. Şimdi dcği:jtirmiş, 

bir Rus balctçisi gibi "!Jlorkaya,, ol
muş... J' e, futbolcularımıza şöylece 

ateş püskürüyor: 
36 kişilik spor kafilemize hık de· 

yici oiarak iltihak eden 17 ki~Hik ida
reci müfrezenin duası ve cf sunu dn 
fayda vermedi. 
, Olan oldu. 
Hezimet yerint Duldu. 

F[lkat dediğim gibi bu fnhlzamın 
mes'ulleri on bir oyuncu değil, adet
leri oyuncuları geçen futbol ulema -
sıdır. 

l\fasa başında ahkam çıkaran, bakla 
döküp fala bakan spor uleması dalın 

ce.sidir ki bizi böyle bcynelmiJel sııor 
meydanlarında haip ,.e hasir bırakı
yor. 

Fakat artık bu tenezzühlere ve hu 
hizmetlere bir nihayet nrmeli) iz. 
Spor fşleri l\filli Müdafaaya mı, Maa
rif Vekaletine mi nereye bağlanacak 
sa bağlanmalı ve Türk gençliği spor 
ulemasının bugünkü sevk ''C idare
sinden kurtanlmalıdır. 

Çünkü bu spor ulema.en taze mey
velere mucıallat olan haşereler gibf 
Tiirk spor bütçesini istismar için 
Türk çocuğunun cc,·hrrini kemirip 
duruyorlar. 

VoD<dJo(ğDaır ve 
00faı0co o o ll<DD 

Peyami Safa, Cumlıuriycttc yazı,. 
yor: 

Biz, ilmi nücumu ilim değil, fal 
sanıroruz; fakat bu fal Avrupadn 
çokfan ilim olmıyn başlamıştır. Bü
tün }i'ran ız gazetelerini dolduran 
yıldız falından bu sütunlarda çok 
bahsettim. 

Gcç<'n hafta 1stanbulu basan sel
ler, Ne,·york sokaklarında görünsey
di .Amerika fılimleri bundan içtimai 
bir takım manalar, mesela bir fl'rah
lık miijdesi çıkarmakta gecikmezler
di. H. ı ... l\loore is'imli .Amerikah ali
me sorarsanız, Zühre ),ldızında bir 
ihtilal yağmurlnnn nzalıp çoğalma· 
sına ve içtimai hadiselere sebep ola
biliyormuş. 

Dr. Ammann, mevsime ve kamere 
ait bir takım tt'sirlerin sar·a nöbetle
rini arttırdığınr iddia «>diyor. Rus 
alimi Tchijevski giineş lekelerinin 
değişmesile içtimai hareketler, ınki

laplar, akıl ha talıkları ,.e kolera, 
grip g!bi salgrnlnr arasında müua.Fe
bat bulunduğunu isp:ıt.a çalışı~ or. 

Kepler, r•ewton, J..eibnitz gibi ci
hanşümul ilim adamları ve filozoflar 
da "astrologie,, denilen n ),ldızlarla 

insan arasındaki alakayı te.si.s <?den 
ilmi inkar etmiş değillerdir. 

insanların hareketlerini idare e
den sebepleri bir tek sebebe, dint, 
yahut iktisadi fımillere bağlıyan tek 
planlı görüşlerin yerine, namütenahi 
tesirleri kabul eden muasır bir zeki\ 
ve zihniy<.'t doğuyor ve her şey üs
tünde bir şeyin tesirini değil, bir şe-
yin üstünde her ~eyin tesirini arıyor. 

l\leseıa lspanya ihtfüıli yalnız ls
pany"1 iktL<::adiyatınclan değil, hudut
suz diğer sebepler arasında, bir de, 
nzgın ve ihtiraslı İspanya güneşinden 
doğmuşa benzemiyor mu? 

1(. :(. :f. 

Pek bariz misaller de biz söyliye. 
lim: Melılap yüreklerde aşk, şiir, 

ncş'e, yalıut lıüzün doğuruyor. Bül
bülleri şakıtıyor, Şirketi Hayriyeye 
Boğazi<;i seferleri tertip ettiriııor, 

nwlıarip orduların sevkelceyşini de· 
ğiştiriyor, elektrik sarfiyatı üzerin· 
de müessir oluyoı·, gece kazalarının 
adedini azaltıyor, yol kesicilerin f;(ı. 

rına kesat ııcriyor, illı, ilh ... Hele gü. 
Tll'Ş? Onu biitiin kainata hayat veren 
tellikki ediyoruz ve bunda haklıyız_ 
Onun azlığı, çokluğu nebat, lıayııan, 
insan lıatUi ccvamit cinslerini tayin 
ediı'Jor... Böyleyken bir kuyrukl11 . , 
yıldızın arzımıza yakla§ması, yalıut 

mül;im bir seyyarenin uzaklaşması, 
yağmurların fazlalaşmasına, asabi. 
ııetin artmasına, lıastalrkların yayıl. 

masına sebep oluyor dense tetkik et
meden reddolunacak bir §CY midir? 
Bski insanların da elbette bir bildik-
leri ı·ardı. 

"lJliineccinıliğin,. bir takım haki
katlere ermiş olduğu muhakkaktır. 

Yirminci asır, onu nafile yere kökün. 
den rcd uc inkar ettiydi. Şimdi hata. 
sını anlıyor demektir. 

düne kadar karşılaşacağımız Non·eç --------
(Bat - Sür) 

takımının ağırlığından dem TIU'arak ZAYi - Ameli Hayat mektebin
bizimkilerin civn gibi kayna},P lıu den aldığım tasdikname)i za)i ettim, 
battal şimal takımını paçavraya çe- yenisini çıkartacağımdan eskisinin 
\':ireccklerinden dem ''uruyorlardı. hükmü ):oktur. 

Battal kafamızın bu kısır dü~ün- · lbrahim Osman 
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muhasara edildi MEB;k~i~i:·?ıı~~~"k:~e Ha isbane kaçağı 
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muhabirinin öğrendiğine göre Ceutada· 
ki kıyamcılu Deutscbland adındaki Al 
man zırhlısının gelmesini, günlerdenbe
ri beklemekte idiler. 

B.u geminin gelmesi Uzerine yüksek 
bir mevki sahibi olan bir diplomat, 
Havas muhabirine şu beyanatta bulun· 
muştur: 

" - Bu bu işte en vahim olan cihet 
Deuts.::hland zırhlısı kumandanının ge
neral Frankoyu ziyaret etmesidir. Ge
neral Frankonun erkanı harp zabitleri" 
nin beyanatları hiUifına olarak mesele 
alelade bir nezaket ziyaretinden ibaret 
değildir. Filhakika bu ziyaret, bir saat" 
ten fazla devam etmiş ve İspanyol kı
yamcıları, bu ziyareti bir sempati nü" 
mayişi olarak tefsir etmişlerdir. Kıyam· 
er zabitler Alman zabitlerine refakat et
mekten ve onlara §ehri ziyaret ettirmek 
ten guru ve iftihar duyar görünüyor" 
lardı. 

Asllere göre Madrlt abloka 
ediliyor 

Sevil: 5 (A.A.) - Sevil şehri radyo" 
su, Zamoradan kalkan kolun Madrit is
tikametinde yürümekte olduğunu ve 
şehrin ablokasını tamamlamakta bulun· 
duğunu bildirmiktedir. Radyo ayni za" 
manda Castellanda La Planada isyan 
çıktığım ve Valansdaki askerlerin de 
kıyam ederek şehir etrafında vaziyet al• 
dıklarını teyit eylemektedir. 

Ta1yareler aras1nda harp 
Tanca, 5 (A.A.) - Henüz teeyyüt 

etmemiş olan bazı haberlere göre İs
panyol hükQmet tayyareleri ile asilerin 
ellerinde bulunan tayyareler arasında 

Cebelüttarıka pek o kadar uzak olma" 
yan bir mevkide Berh bir hava muhare· 
besi olmuştur. 

Muharebenin sonunda iki deniz tay
yaresi, denize inmek mecburiytinde 
!:almış. diğer ikisi de Ceutaya doğru 

gitmiştir. 

Bltarafhk teklifine lng llter enln 
cevabı 

Londra5 <A.A.) - ispanya işlerine 
ka:ışrlmaması hakkındaki Fransızların 

teklifine tngilterenin pek yakında cevap 
vere:eği söylenmektedir. Yan resmi 
mahafile göre bu cevap zikri ge~en tek" 
lifin esas itibarile kabulü mahiyetinde 
olacak, yalnız !ngilterenin bu husustaki 
kanunlarının zaruri kılmakta olduğu 

bJzı ihtirazi kayıtları ihtiva edecektir. 
S!tnh tUccarJarma gUn do§du 

Brüksel, 5 (A.A.) - Her iki İspan· 
yol cephesinden mühim miktarda silah 
siparişi yapılmakta olduğundan hüku
met ihracat için hususi izin alınması 

hakkı!ıda bir kararname çxkarmıştır. . 

lspanyol lşçllerlne yardım 
Stokholm, 5 (A.A.) - Sosyalist par• 

tisi ve İsveç sendikaları teşkilatı, !span• 
yol işçilerine yardım için 35 bin kuron
luk bir iane verilmesini kabul etmiştir. 
lnglllz gemllerln1n raporları 

Londra, 4 (A.A.) - Bahriye dairesi 
İspanyol sulannda bulunan İngiliz harp 
gemilerinin, İspanyada sakin İngiliz 
tebaalarının başka yerlere nakli işini 
bitirmiş olduklarını bildirmektedir. tn· 

giliz tebaalarından ispanyada kalmak 
istiycnlere her türlü netayicin kendile" 
rine ait olacağı tebliğ edilmiştir. 

İspanyol limanlarında bulunan İn
giliz harp gemilerinin verdikleri malU" 
mata göre vaziyet şu merkezdedir: 

Barselonda sükün hükilümferma ol• 
makla beraber en fena ihtimallerden da 

imi surette korkulmaktadır. Mayorka 
adasındaki Parma şehrinde de sükQn 
vardır, fakat bu şehir, muntazam suret
te hergün iki defa, bir kerre sabah saat 
dokuzda ikinci defa öğleden sonra saat 
l i de bombardımana maruz bulunmakta 
dır. Asturyada Gijon şehrinin asi bir 
kruvazör tarafından bombardımanı de" 
Vüm etmektedir. Valans dün çok sakin· 
di. Mağazalar açık ve tramvaylar işle· 

mekte bulunuyordu. aVlans halkının 

mühim bir kısmı silahlı bir haldedir. 
Vigo Perrol ve Corognede sükOn hü" 
kfünfermadır. 

Berlln Redyosunun vard.öl 
haberler 

Berlin, 5 (Radyo ile) - İspanyadan 
gelen son haberlere göre, dün lki bine 
yakın Fransız komünisti Madrit hUktı.. 
metine yardım etmek üzere Fransız 

hududunu geçerek lspanyaya girmlş. 
lerdir. 

Dün akşam da Fransada.n İspanyaya 
26 tayyare gönderildiği haber verilmek 
tedir. 

• "" 11-

tspanyadaki ihtilale diğer devletlerin 
karışmamasını temin için Fransa hüku· 
meti tarafından vaki olan teklifi, İngil· 
tere prensip itibarile kabul ettiğini bil. 
dirmiş, Almanya ise Sovyetlerin karış• 

mamasını şart koşmuştur. 

Berlin salahiyetli mahafilinin bildir
diğine göre İspanya işlerine karışmıya· 
caklanna dair Sovyetler tarafından te• 
minat verildiği takdirde , Almanya, 
Fransanın teklifini kabul edeceğini bil
dirmiştir. 

İtalya da bu hususta yakında Fransa 
ya cevap verecektir. 

Yan• bir mesele 
Djğer taraftan Almanyanm "Doyç" 

land,, kruvazörü İspanyol Fasmdaki 
Ceuta limanını ziyareti esnasında, kru· 
vazörün kumandanı ve zabitleri karaya 
çıkarak asilerin reisi general Frankoyu 
ziyaret ettiklerinden Pariste ve Londra 
da derin akisler uyanmıştır. 

Bundan beynelmilel tehlikeli bir va
ziyet çıkması endişesi mevcuttur. 

Havas ajansı Fransız salahiyetli ma· 
hafilinin noktai nazarını neşrederken 

Fransada fiddetli asabiyet uyandığını 

ve Madrit hük{lmetinin bu hadiseyi 
protesto etmesinin beklenildiğini yazı
yor. 

Moskovada nUmay:f 
Moskovadan gelen bir habere göre 

kızıl meydanda. lspnnya hükilmeti lehi
ne bir miting yapılmış, ameleler, maaşla 
rının yarısını İspanyol hükumetine sa" 
dık kalan kuvvetlere tahsise karar ver 
mişlerdir. 

Akdenizdeki İngiliz donanması ku· 
mandam Kuvin Elizabet dretnotile Ce" 
belüttarıktan Barselona hareket etmiş· 
tir. 

Asilerin tenk111 harekAtı 
Asilerle hUkC\mct kuvvetleri arasın• 

daki muharebe elan hükumetin lehine 
devam etmektedir. Katalonya, Endülüs. 
Astorya nuntakaları tamamen hükume" 
tin elinde bulunuyor. 

1ki hükumet tayyaresile asilere men· 
sup iki deniz tayyaresi arasındaki şid
detli bir muharebe neticesinde asilerin 
deniz tayyareleri düşürülmüştür. 

Asilerin şimalde bir takım şehirleri 

bombardıman etmesinden sonra hüku" 
metin gönderdiği bir ültimatoma göre, 
bombardıman devam ettiği takdirde hü• 
kOmetin elindeki 2000 asi kurşuna di" 
zilecektir. 

Bu ültimatom üzerine asiler şehirleri 
bombardıman etmekten vazgeçtiklerini 
bildirmişlerdir. 

Tetanoa seromu 
Lö Burjet 4 (A.A.) - 380 kilogram 

Tetanos seromu yüklü bulunan bir 

İspanyol tayyaresi Madrite hareket et
miştir. 

Meksika sefaretine hUcum 
Meksiko, 4 (A.A.) - İspanya konsO" 

losu Lampiconun bulunmadığı bir sı• 

r ada hüviyetleri meçhQI altı kişi konso-
loshane binasına girmişlerdir. Sanıldı" 

ğına göre, adamlar, diplomatik servisin 
şifrelerini elde etmek istiyorlardı. 

Yunanistanda 
diktatörlük 

(Bat taralı 1 incide) 
Atina, 4 (A.A.) - Bu gece yarısı 

Yunanistanda umumi greve başlanması 
mukarrerdir. Grevi tertip eden federas. 
yonlar grevcilerin taşkınlık yapmıya. 

caklannı hilkumete temin etmişlerdir. 
Bunun Uzerine Dahiliye vekili de zabı. 
tanın grevcilere mülyim davranacakla. 
rını söylemiştir. 

Amele federasyonu bir beyanname 
neşrederek grevin başka maksatlara 
tertip edildiği hakkındaki ~ddiaları ret 
ve bu §ayialann hükumetin diktatörlük 
ilanına vesile aramak maksadile uydu. 
nılduğunu bildirml§tir. Nakliyat neza. 
retlnin aldığı malfımata göre, tertip 
edilen grevin siyasi maksatlara dayan. 
'dığı merker.indedir. Hükiı.met ciddi ted. 
birler almaktadır. Dahiliye vekaleti 
grevcilerin nizamlardan çıkmıyacakları 
ümidini izhar etmiştir. 

miştir. Bekçi dün gece mahallesinde Emniyet mUuürlüğü ikinci §ube me. kaçmış, bir müddet Anadolud~ 
dola.'.;nrken Külhan sokağında oturan murları dün gece b.r katili yakalamış. tıktan sonra lstanbula gelmi~tır·ı;I 
Mehmet isminde bir adam sarhoş O· !ardır.. . . . Katilin fotoğrafı her tara.fa g t) 
Jarak önüne çıkmış: Katılın adı Komano\alı !brahımdır. ·ıd· W• d E . t "k" ci §ı.l~ 

Bu adam Sat:"..sunda Meh::lct isminde rı ıgın en mnıye 1 10 d 
- Bizim ev nere.de? Diye sormuş murları dn bu adamı arıyorıa.r 1

' ~ 
tur. Mevlut bu adamın evini bilme. birisinin düğününde davetli olarak bu. 111dı~· 

lunurken sarhoo:ı olmuş, Mehmedi ta. Dün gece Taksimde bir ta : 
diğini söyleyince sarhoş kızmış: -s ıvıııııı 
"- Görmüyor musun karşıki e'i banca ile öldürmüştür. Katil vakadan yanında saklandığı haber a 

sonra yakalnmış, muhakeme edilmiş, basılarak yakalanmıştır. 
Tşte orası bizim ev!., d ııJ!t 

Diyerek h!çağını çekmiş, bekçinin on beş seneye amhküm olmuş ve Sam. Katil bugün İstanbul mild e 
koluna saplamıştır. Bekçi sarhoşun sun hapishanesine konmuştur. liğine teslim edilerek Samsuna. g 
elinden bı~ğı alamıy&cağını anlayın lbrahım iki ay evvel hapishaneden rilecektir. 

ca, tabancasını çekip havaya üç el 
ateş etmiştir. SilfLh sesine polisler 
yetişmiş, bekçiye tecavüz eden sarho
şu yakalamışlardır. Yaralı bekçi te. 

davi altına alınmıştır. 
-------------------------------
ltalyan veliahtı 

Beri inde 
Hitlerle ve Alman 
nazırlarile mühim 
mülakatlar yaptı 

Neues Wiener Journal gazetesinin 
Ilerlin muhabiri yazıyor: 

Olimpiyat münasebctile Berline 
giden ltalyan ,·eliahtı prens Umber
to, Derline muvasalat eder etmez 
derhal Bitleri ziyaret etmiş ve uzun 
bir mültlkatta bulunmuştur. 

' Bu mültlkatta İtalyanın matbuatı 
ve propaganda nazırı Alifieri de 
hazır bulunmuş, İtalya ile Almanya
yı alakadar eden bazı mühim mesele 
Jer görüşülmüştür. 

Prens Umberto, Hitlerden a}Tıl
dıktan sonra general Göring ile Fon 
Ribentropu ziyaret etmiş ve onlarla 
da iki buçuk sant görüşmüştür. 

İtalyan ' 'eliahti Hitlerle tekrar 
görüşecektir. 

Ak denizde 
Bu gar&st:ana 

Mahı1eç 
iddialan Bulgar 
gazetelerinde 

gene görülmeğe 
başladı 

Bulgar gazetelerinde Nöyi mua
hedesinin bugünkü şartlara '\'e halle
re uymadığı hakkında yeniden yazı 

lar .;ıkmağa başladığı Atinaya gelen 
haberlerden anlaşılmaktadır. 

~ Bulgar gazeteleri bu yazılarında, 
Yunanistanın kendi toprakları ara
sından Bulgaristana bir arazi şeridi 
ile Akdenizde bir liman vermesi la
zrm geldiğini işaret ediyorlar. 

Yalnız bir Bulgar gazetesi, bu 
talebin Yunan - Bulgar münaseba
tmı soğutmaktan başka bir işe yara
mıyacağını ileri sürüyor ve Bulgaris 
tanın ancak iktisadi bir mahreçle ik· 
tifa etmesini öğüt veriyor. 

--------------------------------
Yeni binalarda 
Hava sı~ınakları 

Yeni binalarda, hava hücumlarına 

karşı sığınaklar yapılması Belediyece 
mecburi kılınmış ve bu emre itaat et
miyen mal sahiplerinin inşaatı durdurul 

muştu. Bu tedbirlerden sonra bir çok 
binalarda sığınaklar yapılmağa başlan· 
mıştır. Ancak son zamanlarda bazı mal 

sahiplerinin evvelce yaptırdıklan bu 
sığınakları, bina bittikten sonra, bod" 
rum gibi kullandıkları haber alnmş ve 
bu vaziyetin önüne derhal geçilmesi için 
alakadarlara emir verilmiştir. 

Bir gazeteci 
arkadaşımız10 

babası Uldtt 
Tnn gazeteSı muharrirlerinden ar. 

kadaşım.ız Tevfik Necatinin babası 

Ayasofya dersiamlarından Ahmet Ne. 
cati vefnt etmiştir. 

Merhumun cenazesi Cerrahpaşadaki 
evinden kaldırılarak Merkez efendi ye 
gömülmUştUr. Arkadaşımıza ve nile. 
sinin kederlerine iştirak eder, kendile. 
rine baş sağlığı dileriz, 

Sur· ye T 0 rklerioi~ 
ukuku için 

Fransa ile aramızdaki 
muahedeye madde ilave 

edHmesini istedik 1 
ni de hesap ederseniz, tskende~ 
cağındaki Türk ekseriyetinin ka • 
cudiyeti bir kat daha tebarüz etıtılf el 

Bir Suriye gazetesinde okunduğunal 
göre Dışbakanımız Tevfik Rüştü Aras 
Paristen geçerken Fransız Dışbakanı 

Delbos ve bir Suriye heyetile temasta 
bulunarak Suriyede Türk ekalliyetinin 
hukukuna riayet edilmesi için Suriye 
- Fransız muahedesine hususi bir ka· 
yıt konulması talebinde bulunmuştur. 

Bu münasebetle Suriyedeki Türkler 
hakkında malilmat veren gazete diyor 
ki: 

"Suriyede Türk ırkına mensup ekal" 
liyetler lenilince bunu iki kısma ayırmak 
lazımdır. Birincisi İskenderun sancağın 
daki Türk kütlesi ki buna ekalliyet de
ğil, ekseriyet demek daha doğrudur. 

Çünkü oradaki Türkler nüfus adedi iti· 
barile diğer bütün anasıra tefevvük et" 
mektedir. Oradaki Çerkes, Kürt gibi as
len Türk ırkından olan veya Türk har
sile yaşayan unsurlar nüfus defterlerin~ 
de ayrı ayrı yazıldığı halde bugünkü 
resmi statistikler bile sancak nüfusunun 
yüzde kırk beşini Türk olarak götermek 
tedir. Antakyadan ayrılarak Lazkiye hü 
kametine ilhak edilmiJ olan <Bayır) ve 
(Bucak) gibi iki büyük Türk nahiyesi-, 

İkinci kısım, bugünkü Suriye tf)~ ( 
huriyeti hudutları dahilinde dd ıı9 
lan Türklerle Türk ırkına ıneı15 ııV 
surlardır. Mesela İzaz kazası d~ ~ 
bulunan İlbeyli aşireti halis 1'il~f 
dir. Ondan sonra, Halep, Şartı ve 1 
katında müttcferrik surette bil(, 
Türklerle Kürtler ve Çerkesler •. ;I 
Şamın Kunaytıra, Halebin Meı11'1' 
lannda mühim miktarda Çerkc:S ç/ 
duğu gibi Humusta da birçok 
vardır. Kürtlere gelince, bugU11Jcll ~ 

·ıeıı dağı ve Cerablis kazaları kaıııı /. 
-.,el 

tür. Elcezire sancağının ekserır ~t 
!erini de Kürtler teşkil ediyor· ~ 

0 
tün bunların resmi lisanları, 

·' yazmaları türkçedir. ~ ~ 

Şu kısa hulasadan anlaşılıyor--~ 
riyedeki Türklerin hukuku rne"*I'~ 
solunurken, İskenderun sanc' ~ ~ 
Türk ekseriyetinin vaziyetile S" ~ 
diğer taraflarında bulunan Tilf~ ı 
mensup ekalliyetlerin vaziyetiı11 el., 
ayrı tetkik etmek lazım geıınet:t 

--------------~~~~----~~~~~~~·---~--~--~---

Almanya ya altı ticaret 
gemisi ısmarladık . 

Bunlardan üçü 2600, diğer uçtl 
1350 ton hacminde ve 13,5 ile 

18 mi 1 sürat indedir 1 er . &e 
ton hacminde ve 18 mil süratitl ~u 
bu vapurlar 500 kişi istiap ed~~J 
salonlardan mürekkeptir. ı-ıa,j 
deniz tutanlar için mahdut ıı " 
hususi kamaraları da vardır. ~,rl' 
larla Bandırma ve Mudanya sc: 
ihtiyacı temin edilmiş olacaktı!• ~ 

Ankara, 4 (A.A.) - Denizyolları i· 
daresi için yaptırılacak yeni vapurlar· 
dan altısının Almanyaya siparisişine a· 
it ön mukavele bugün İktisat vekili Ce
lal Bayar ile Krup müessesesi arasında 
imza edilmiştir. 

Bu, vapurlardan üçü Mersin hattı 

içindir. Her biri 2600 ton hacminde ve 
l 3,S mil süratindedir. Kame'iralarında 

yatak, akar soğuk ve sıcak su ve soğuk 
ve sıcak hava cereyanları tertibatı var· 
dır. Vasati hesapla 1200 ton yük alır. 
Bu vapurlarla bu hattın ticari ihtiyacı 
temin edilmiş olacaktır. 

Diğer üç vapur Marmara dahilindeki 
seferlerde ve bilhassa Mudanya ve Ban
dırma hatlarında çalışmak içindir. 1350 

Vapur bedelleri fabrikalara Jc ~J 
yolu ile yani mukabilinde Tiif pi 
lıp ihraç etmek üzere Türle ıi 11 

ödenecektir. Vapurlar ı g-29 

da teslim olunacaktır. rıl'i 
Karadeniz hattı için yaptı·r ~ 

büyük vapurla Akay ve izrP
1 ,,et 

idareleri için yaptırılması rnı.ıkl1 ttf 
vapur için iktisat vekaletince ôı<· 
ve temaslara devam olunmakta 



Vavuz 
Niyazi Ahmet 

-ıs ... hırsız 
bir p led.ı.gim yerde, istediğim şekilde 
'~nsıyon bulmak için ııe kadar uğ
bir a:ıın? Benim gibi bekar ve titiz 
d' li ~ı:ıın bütUn isteklerine uygun, 
b<r tııe ır oda. bulması hakikaten güç 

Artık gençle ahbap olmuştuk. Ben 
tabancamı cebime koydum. O vaziyet: 
öğrenince çok müteessir oldu. DP.rhal 
gitmek iste<li. Ben mani oldum. Geceyi 
ber ber geçirecektik. 

131 sene 
apolyon 

Sele. 
'üsteı-k 

~ a~ 1 i§im icabı l.stanbuldan sık 
Ona likör ve çikolta ikram ettim 

Kendi yatağımda yatırdım. Ben de ka· 
napenin üzerinde uyudum 

mahvetmeğe 
ttıtte inam, birer hafta gaybubet 

ltUdd~ de llzım geliyordu. Bittabi bu 
11 •ıtıı b zarfında odamın temiz durma

!V 'tı~~ç kiınserun içeri girmemesini, 

Gece arkadaşlığımızı çok ilerlet
mig, bu biraz nfıho§ ve garip tesadüf-

Fakat Britanya donanmasının başına 
geçirilınce ış değişti 

Nelson 

' nu kanştırma.masmı ıstiyor. 
ten istifade ctmeğe karar vcrmiştık . 

Am ral ı Ah bana yapacaklarını yapll ar, bel 
lurdıhır ••. diye inledi. 

emtğimi 

Sabahleyin uyandığım zaman ilk 
işim karyolaya bakmak oldu. Arkada 
gım yoktu: 

Fransa, ile İngiltere arasınc!aj 
Amyen de imza edilen anlaşma, Mısı. 
rın Türkiy(•ye iııdesi meselesi yüzün 
den bozulmuştu. 

lel'~n daha evvelki pansiyonumu 
~et\> enıe de böyle blr vaka. sebebi
bıı. g~trnl§tJ. Gclemiycccğim ded;ğim 
~~ lesadUfen geri dönmü§, benim 

~Plerıni benhn yattığım yatakta ev sa 
~tlı:ıtın b n bir misafirlerini görmUştüm . 
~ ~ne derece menfi tesir yapa
~l et'tea ınln edersiniz sanrun. Der
~lirıı. 1 gUnu pansiyonuınu terket-

- Benden erken uyanmış. dışarı 

çıkmış, diye dUşUncrck ayağa kalktım 
Masanın Uzerinde iri harflerle vıı.zılmı~ 
bir kağıt göz ilme ilişti: 

Bundan ·onra lngiltere Franscıya 
hir oltimatom gÖndC'rdi. Maltayı mu. 
ha faza etmek hakl·.:ını, Sardün) n kralı 

"Sizi uynndırmnğa kıvamadrm. GI- i~in tazminat Hrilmcsini \'e hwiçrenin 
tahliye ini istedi. Bu tfi;tekler, harbin 

diyorum. Çok rica ederim pansiyon sa. 
ba~lamasına sebt'p oldu. 

hibine çatmnyınız. ÇUnkU beni odıınızf! Napolyon , Jngı lt ıe) e tl'cnviiz et 
yerl~tircn o\leğildir. Bunu ben ken meği düşünüyordu. Hazırladığı gemi. 

İşte b 
~ bun. u sefer başımdan geçen vaka 

dim yaptım. Ve sizı ılk gördüğüm za lere ı:;0,000 ki)lik I·'ransız ordusunu 

bıtı hara Çok benziyordu. Ev sah ·bınr 
halde 1 ~ sonra geleceğimi söylediğim 
~l ~~ ını daha evvel bıtirmiş ve al
... :·• tıun" 

man l.endim gibi bir hırsız sanmıl'jtım iki ~nat lc;in hindirme manenn~ını ya. 
Saatınizle cüzdanınızı da beral::ıer gö pnrak muvaffak oldu. Fakat bütün 
türdüğiimden dolayı kusuruma ıJakına- ~ ~ A -
yınız ... Hürmetler!,, il ~ Iİil u.C lfl) aı m <&:al 

Murad SERTOGLU 

·111a dB u gece yarısma doğru lstan· 
'raın nlllU§tüın. 

~Uııe g ~a~slyonumun bulunduğu evin 
~ e dun, bir de ne göreyim: ---------------
eneereı · 

berhaı crımde ışık var! 
~(ak k kan beynime hücum etti. 
~teıt apısını anahtı.ırfa açtım. içeri 

't.'a~Crd~venleri çıkmağa ba§la- Sa ıro ş o lril o a ır 
t:ıdi: at bırdcn bire aklıma bir §eY 
'? a~aOoyoır 
., b~ Odamdak'i. tahminim hilafını: lngiliı: bilginlerinden me§hur Etnobo 

Oıa .l~ hırsızsa? cist, doktor A. J. E. Cave göre Britan· 
"' bılır a' k ~\<"e}r fı.}• ~A yada sarışınların sayı&t gUn geçti ~~ 

. il.\~ a, U\:nim gibi bir anahtarla azalmaktadır. Doktor diyor ki: 
~ırcrek llısını açabilir, benim odama - Bugün Britanyada nakilci sanşır.· 
arsa tot>~ktc hafif, pahada ağır ne lann, kumrallara nisbeti yUzde birtliı. 

'la da b·· 
1
Ynbilirdi. Bir hırsızm yanı· İngilizler renk bakımından boyuna U· 

~lllığa 0Yle ihtiyatsızca sokulmak tinleşmektedir. Anglo • Sakson istilası 
~l'le U:,~~ iş değildi! günlerinde şarki İngiltereye bakim o.lan 

~el~ 
1
U,Undükten sonra tabanca· lar, sarışın saçlı açık mavi gözlü insan

~ ~dıı:ıa :ı~. Esasen ev sahibi ihti. tardı. 
~ ~U t:. cıtırn odamın üstünde ya- Şimdi ise muhtelif ırklarla kan~mak 
~ · ~vve1· :r 
~- 1~eli +hh .a onu uyandırmak ve yüzünden Britonlann heme nekserisinin 
-~ \ot4 kık etm k .. b. . ti B 
ıı,,,. ıı Odaın .. .. e gu~ ır ış · 11 sacları ve tenleri koyulaşmıştır. 
.. "'ile t·b ın onune de relmiştim. E· t . '' lct .. anca skandınavya ve Almanyadan açtk 

llı~1 n . m o:du<'Tu h alde birdcnbi· renkli insanlarla aşılama yapılmadığı tak 
ı. C:arak ıç . . d. 

~'h. le hiki.v,.. .
1 

erı g.r ım. dirdc İngilteredc çok yakın bir zamanda 
·~"' ""~ .... cı er b"' l a· l V k ~ ••1anın b oy e ır er. a n hiçbir sarışın kalmıyacaktır. 

t~ ltı lçind 
1 

u vnziyet karşısında "" 
ı. ·~~17·· e ınutıaka ynn soyunmuı: Ç©<CtYIİK kırca O 
~ ~ c:ıUze1 b" k . .., O - t: . 
~ u fiki ır adınla karşılaştırır· ku mak ıs emıyor 
~1 ~eçıned~ de}ınışek hızıyla aklım· (Londradan bildiriliyor:) 

~1tılfrn. degıı .. Knpıyı açarak içe Siyamın 10 yaşındaki kralı Anandaya 
~.ıı. f!al'ır kral oltnasını öğretiyorlar ama, çocuk 
~~ Slk~ Bu Sôn tn.hmlnim maalesef verilen dersleri hiçde sevmiyor. 
~Utuph adı, ?darnda bir adam var- Bangokadan Siyam naipler meclisinin 

'garun:eın~ açmış karıştırıyordu. verdiği karar geçenlerde Lozana bildi· 
havay YUzU sapsarı kesildi. El- rildi. Bu karar mucibince genç krala 

'l'esı· a kaldırdı: sarayın karmakarışık merasimini öğret· 
l!, ~a.tnı :t~~~Yoz:ım. diye kekeledi. mek rnzımgelmektedir. 
~ ~ hf, Uzu ettım. Temiz kıyafet- Halbuki verilen malumata göre genç 
(ı(~~kucıan ~i boylu bir genç .. Yüzün- kral nasıl oturmak, ne suretle kalkmak 

~· l'oruu. :Yade hayret ve şaşkınlık ve hangi zamanda ne söylemek icap ct-
ıra~ tiğini öğrenmektense bl~iklete binme· 

~ı.-...., ~Sonra kend' i ği, ayağına bağladığı dört tekerlekli 
"<.. b. :ıt ls~d'.ı;ı ıs nf toparladı: Sk . 1 1 k v otomobille 
~ç ttıukav~6lnlz gibi soyabilirsi- eytıng er e aymagı ve 
~ ~ ~ Sol i et etmıycceğim Para gezmeği tercih etmektedir. 

....., thtı var.ç CCblnıdedir, Bir de al· --------------
% ~ll Elltl 

, ... ~orsuneoYacak değilim. Bura-
~ Uz? B 

1 
......, · u odanın sahibi 
? Sit llıl? O 

h. ~ • lur eey <1'rğil. Nasıl o-
·"' ııeıe ~~ene anıa3ı}ı 
~~ bir orun Yordu. Ev sahibi ba-
~ıı. ~0kluğutrı.d 0~anıış olacaktı 

~dl r bll§kas an ıstifadc ellerek o-
'~ l'ditn: ını alrnıf,itı. Tabanca-

tltı d : halde eff 
611 Si edersi@ K 

ili.~~" 2:1 bu Od · aba.hat si-
~ıltı. ttıın olun ki aya koyanın .•. 
~ ~ hftla hir şey anlıya. 

~\t;o ÇoJt kibar ve . 
,., ......, il tdu. t~-· nazık bir tavırla 
~. tı. u, b:ı .. 4GU1. ettirn • 

<:< ~ırna 1 
t ll'o Setı. lnsan ge .en ikinci hadise 
~ ~- ıı 'as ın ıstediği gibi bir 

.... ı Çok gUI" G 
~.. eçen Be· 
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bunların bir faydası yoktu. Çünkii, 
Fransız donanmal"ı dağınık bir halde 
bulunuyordu. Hepsinin hir araya top. 
lanmaı;ıı için alınan tedbirler de netice 
vermedi, 

* ~ ~ 
Yukarda anlattığımız Amycn mua. 

hl'dcsinin bozulması yüzünden açılan 
h:ırbin burada l'n heyecanlı bir lusmın 
dan bahsedecrğiz. 

1 O:> yılı 5 ağustos gUnü .. 131 sene 
enet bugün, Napol)'On donanmasını 
topladı ve knti bir harp ptanr kurdu. 
lngillz donanmasının başında bulunan 
Nel on çrkilmi ·• deniz kunetleri bir. 
birini çeltemiyen amiraller elinde kal. 
mıştı. Napolyonun hedefi İtalya Mi. 
lngilizler Napolyonun planını anlaya. 
mıyorlardı. Ilu harpte ma~lubiyet çok 
acı olacaktı. Muhakknk surette bunun 
önUnU almak Jflzımdt. 

:Kaptan lllck Voel, büyük Rritanya 
bahriye dnlrc.! inin murahhası olarak 
ihtiyar Nelsonun karşısına çıktı. 

- İngiltere, Fransızlara karşı ku. 
mandayı ele nlntanızı i. tlyor. dedi. 

Nelı:;on büyilk bir. e\ inçle bu isteği 
I 

kabul ederek Viktorl ile denize açıldı. 
1"ransı7.ların, bu yaman amiralın ge. 
leceğinden haberleri yoktu. İngilizler 
de işi gizli tutuyorlardı. 

Donanma Nel~onun gelişini topla 
seH\mlndr. F'rnnsız amiralı YfJlenso\• 
otuz iiç Fransız ,.e İspanyol donanma. 
sı ile Ifadiks de idi. Nnpolyonun verdi. 
ğl emri bir türlü yerine getlrmcğe ce. 
saret edemiyordu. J.~n nihayet 'apoL 
yonun abrı tiikcndi ve şu emri verdi: 

- Verilen vazifeyi yapma.dığımz 
takdirde derhal azledilecek.siniz ve ye. 
rlnlze amiral Ro illi getirilecektir. 

Bundan sonra fada beklenemezdi. 
Fransız amlrnlr, donn.nması ile Kndiks, 
tan çıktı. CebelUttarıka gitmek için 
iki gUn şaşırtma manennlnrı yaptı. 

Fakat NeJson dilşmanın planını anln 
mı~tr. Yirmi yedi hattı harp gemi~i 

ile Fran ıılnrı takibe baı. lndı. 

Trafnlgnr burnu şarkında Nelson 
artık hüviyetini meydnna çıkardı. }'ar. 
lak nişanları .Ye slislü üniforması Ue 
güvertede gezmeğe başladı. 1ngiliı 
nmlralr geni bir muharebe nizamına 
karşı ilerleme pilanım takip edi)ordu. 

Viktorfnin Mizcna baba Cingo sere. 
ninde şu i arct göze çarpıyordu. 

"- lnglltcre herkesten yazlf es1nf 
bekliyor .. , 

Grandi direklerinde de şu işaret 
vardı.: 

"- Gayet ynkında düşmanla hnrp,.. 
Muharebeye Fran ızların endahati 

ile ba lnndı. 1"aknt İngilizler muknl1e. 
le etmediler. Rüz~fmn öniinde ilerle. 
meğe ba~ladılnr. Fransıılar, Viktori. 
nin ebatldlr hücumuna nman~ız hir 
ate daha nçtılnr, Nelsonun yanrndn 
bulunan birçok ndamlar tC'lef olnmk 
güverte) e ) ıkıldılnr. 

Amirnlın hustLı;i kfttibi de ölenler 
arasındn idi .Viktori, buna rnğmen 

ielrliyordu. Hot:u mı hiç bozmamrştr. 
lrice yaklaşıldıktan onra Nclson mi. 
ra lny Hnrdiye: 

- Hangisini beğenirsin? diye sor. 
du. l•'akat lu1lit tc.>k hir top atılmamı~. 

tı. 1''ran ·ır.latın ateşleri yağmur halin. 
de Üzerlerine yağıyordu. lngfliz gemi!;( 
Fransız Po_nntör gemi. ine o kadnr 
yaklaşmı~ tı ki, birinden ötekinin baş 

Iliran, bu giirültü içinde bir ses du. 
yuldu. 

- Ah .. diye inildiyen bir ses .. 
Kulakları sağır eden gürültü arn. 

sında bu ses na.sıl duyulmuştu? 
Eğer inildiyen Nelson olma.ctaydı 

duyulmıyacaktr. Fakat İngiliz amlra. 
lının etrafında dolaşanlar, onun her 
hareketini sonsuz bir dikkatle tş.kip 
ediyorlardı. · 

Nelson omuzundan yarala,nmıştı. 
Yıkılırken Hnrdi onu tuttu. Amiral: 

- Hardi, dedi, nihayet b.'Uln yapa. 
c.aklarını yaptılar. 

- Zannetmem l\fay Lord. 
- Evet, bel kemiğimi kırdılar. 

Nelson, ağır yaralı bir l;lalde aşağı in • 
diriliyordu. Birden tekrar seslendi: 

- Hardi.. 

- Buyurun elendim .. 
- Ilak, geminin dümeninde ynpılnn 

yanlış işte .. Hemen düzeltsinler .. 
Del kemiği kırılmış amiral ıztmıbile 

ba hasa. kalmırnrdu. Hala muhake. :. . 
mesinc hakim ve halfl kumanda \·er. 
mcğe sa Yaşıyordu. 

Hardi amirnlını yaralrlnrla dolu 
I 

bir yere yatırdı. 'J'anınmaması için 
yüzünü ve nişnnlarmı örttü. E:,er 
Nelsonun bu hali görülse idi, büyük 
bir ümitsizlik baş gösterecek, belki 
;oozguna uğrayacaklardı. 

Yarayı muayene eden doktor: 
- Ümit yok .. diye mmldandr. 
l\luhnrebe bUtiln iddeti ile dcvnm 

ediyordu. 

Amiral, ikide bir: 
- Hardi, neredesin Hardi. O ... Onu 

da öldürdüler. Hardi de gitti.. di~ e 
sö)•leni) ordu. 

Bir aralık arada bir alkış sesleri 
yüksclmcğc başlndı. Ne idi bu alkış. 
lnr? .. 

OIUmlc kucalşamakta olan amiral 
oı·uyordu: 

- 'cdir bunlar.. 'e oluyor?. 
Cevap veriyorlardı: 

- Uir gemi bnhrdık-
Blr aralık mırdl tekrar geldi. Amf.. 

ralın elini tuttu. 
- Kaç gemi batırdık Uardl.. 
- Tahminen on iki .. 
Nelson bir aralık müdafaanın gU~ 

le tiğini farketti: 
- O .. Beni deli edeceksiniz. diye 

bağırdı. 

Bit· saat sonra tekrar gelen Hnrdiı 
- On <tört gemi hclfılı: ettik .. dedi. 
..Nelson: 
- Ulkin ben yirmi gemi için ahdet. 

miştim .. ce\•abını verdi. Hardi, hu sö. 
zün bir arzu değil yeni ,.e kati bir emir 
oldu "Yunu anlıyordu. 

l•'aknt amiral son dakikalarını yn. 
~•)ordu. Ji'ilonun demirlemesini, müt. 
hiş bir fırtınanın kopacağım söyledi. 
Sonra: 

- Artık müsterihim, beni öp Har. 
di.. dedi. 

Miralay Hardi diz çöktü. Gözleri 
) aşlı idi. l~i sızlıyarak derin bir acı il 
Amiralını son öefn öptü. 

Nclsonun sesi hafiflemişti. Son, en 
on i itilen esi u oldu: 

- Humdolsun yarabbi, ,·nzifrmi 
yaptım .• 

Yirmi dakika sonra gözlerini de ka. 
padı. 

direği tutulubilirdi. lşte bu anda Po. MuhurelJe gene devam etti. 
santürün lomhar pencelerine cehcn. J\ndik 1imanında beş Fransız, "ltı 
nem gibi kaynayan bir ntl'şe ba landı. t. prtnyol gemisi bulunuüordu. Dört 

llk hamlede 400 ki i helak olmuştu. gemileri lngllizler tarafından Cebclüt 
Şimdi her taraftan ateş açılmıştı t:ırıkn götürülmü tU. üçü batırılmıştı. 

Deniz kaynaşıyor, top e .. 1er! :::-r.::rn :!:: P.çt! fırtmndnn b..'ltmışt?,. Dokuzu aza. 
büyiik gürliltüll'rle parçalanan gemi. ya uğrarnışh. tki i müsademeae harap 
lerin, ölen insanların ı::C'l-llcri duyulmı. <' lllmf ti, HördU kaçmıştı. Dördü sağ. 
yordu bile. Ynfnız a)nı tondn bir uğul.ı lam olarnk kurtulmuş, dördü de mu. 

.___.._. _ _, ı~~~.--..~----------- l.--1-----



OOftm~Dyart mekit:ujp>Uaırn 

Türk takımı nasıl geçti ? 
Biz·m1e beraber en çok alkış toplayanlar 

Fransız ve Avusturya sporcuları oldu 

Berlirt, ('Ölimpiyatlara. sureti mahsu
ııada gönderdiğimiz arkadaşımızdan) 

- Bütün dünyanın büyük bir alaka ile 
beklediği 936 dünya olimpiyatlarının, 
açılış töreni hakkında bazı tafsilat ve-

Yazan : izzet Muhiddin A!!!!__k_ I 
şUrmüştU. Soğuk bir baş çevirme ile ı· 
§eref tribününü selamalıyan İngilizler, 
ya biraz evvel halkın ~..,ransızları &Jkış
lıyarak yorulmuş olmasından, yahut 
da bu selAm.ın beğenilmemiş bulunma-

riyorwn: sından hemen hemen hiç alkışlanmıyan 
GUnierdenberi mal!im olan prog- bir taknn oldu. Sırası gelen Haiti bir 

ram mucibince, ilk olarak Hitler gen~·ı kişi geçti. Hollanda Aporcuları mun 
lik teşkilatı üniversite civannda saat ta.zam adımları sayesinde oldukça al- ı 
12 deu 13 e kadar mlren bUyük bir me- kışlandılar. Bunlardan sonra, başları
rasim yaptı. Ve olimpiyat ateşi bir at- na açık mavi renkte sarıklar dolamı'.; 
lmm elinde buraya geldi. olan Hintli sporcular geldi. A.i·kalarm-

Biız, 5 - 6 kontroldan geçtikten son- dan gelen !zlanda ile beraber :ılkışlan-
ra, hakika.ten görUlecek bir spor abide- dılar. l 
si olan olimpiyat stadyomundaki mun- Sıra İtalyaya gelmişti. Çok munta
tazaın yerlerimize oturduk. Daha saat zam giyinınig kalabalık bir grup olan 
iki buçukta bu koca stadda; değil otu• İtalyanlar pek büyUk bir sempati ile 
racak, ayakta duracak tek bir yer bile karşılandılar denemez. ltalyanlan ta.-
kalmamıştı. kip eden Japonlar daha fazla alkışlan- ı 

Saat Uç buçufa dofru Yunanlıla- <iılar. Yugoslavyanın tabit bir surette 
rm m~hur eski Maraton koşucusu al- geçigini takip eden Kanadalılar, göze 
kı ar arasmda stada gelerek yerini çok zarif götUnen elbiseleri, araların
aldı. dald 70 - 80 kişilik kız kafilesi de da-
~buat ve eeref tribO:n!yle, saha- hil olduğu halde hepsinin muntazam 

nm sol köşesinde yer almış üçer yüz yUrümesi, ve Hitlcr selamı vermesi sa.1 
kişilik muuza.m Url bando, duruyor ve yeslnde çok alkış topladı. Kanadalıla- ı 
marşlar çclıyorlardı. n Letonya, Lieştain, LUksenburg, Mal-

Program 
lS3 lYJ g lYı ırn ~ lYı 

m€Jısabakanaır 
Bugün öğleden evvel ve öğleden 

sonra atletizm, öğleden evvel ve ge
ce güreş, asri Pentatlon, öğleden ev
vel ve sonra eskrim, öğleden sonra 
hokey, futbol ve polo, öğleden evvel 
ve sonra yat ve gece de halter ve gül 
le müsabakaları vardır. Biz, eskrim, 
güreJ ve yata iştirak edeceğiz. 

vaııroırııkn 
mü sa lb>aı kaı o aı ır 
Yarın ır.üsabakalar hududunu ge· 

nişletmektedir. Halterden başka bü· 
tlin progrclm bugünkü gibidir. Bun· 
dan başka da öğleden evvel ve sonra 
atıcılık, ve öğleden sonra da Hendbol 
ve bisiklet vardır. Biz bisiklete ilk da 

Saaı: 16 ya kadar aaldn sakin duran ta, Meksika, Monako ile Avusturyanm 
sta<lda, birden coşkun bir kaynaşma fevkal!de kalabalık grupu takip etti. 
oldu. Anladık ki Almanyanm ölesiye Hiç mtlballğuıız söyliyebilirim ki bu-

1 fe i~tirak ediyoruz. taptığı Filhrer (Bitler) gellyo'!'du. rada Almanlardan BOnra, en çok alkı~· ._ _______ ..,. __ iıııııiı ___ _ 

Hakikaten biraz sonra, yanında bey. !anan Avueturyalı sporcular oldu. Hele 
nelmilel olimpiyat komitesi azalan ve ırkda§la.rmm Hitler sellm.i verişi, Al
birkaç zabit olduğu halde, A1.ına.n dev· manlan büsbütün coşturmuştu. 
let reisi, olimpiyat statdınm btlytık ka- Bundan sonra sıra ile Ren, içinde 
pısından mUthi§ alkışlar arasnda içeri bir ~ğu Arap olan kalabalık denecek 
girip yerine doğru ytlrUdU. Kendisi her bir grupla, Filipin, aralarında birçok 
zamanki haki elblseainl giymiştl kadın bulunan kırmızı caketler giymiş 

General Göring beynelmilel ollmpi- Polonyalılar, Portekiz, muntazam bir 
yat komitesi reisi Baron dö Kuberlen yUrUyüşle Romanya, kalabalık bir grup 
de Hitlerin yanında bulunuyorlardı. la İsveç geçti. 
Filhrer yerine oturmadan evvel, küçük Sırası gelen İsviçre, sahaya bir 
bir kız kendisine gUzel bJr buket verdi yenilikle girdi. Önde giden büyük bay
ve stadı dolduran Almanlar, şeflerini rağm arkasında, bir atlet elinde tuttu. 
belki 10 dakika mütemadiyen yaşa Hit. ğu orta boyda İ3viçre bayrağiyle bir. 
ler (Hayl Hitler) diye seJ!mladılar, çok hünerler yapıyor, hayrağı havaya 

Saat 16,10 da, birdenbire, muazzam atıyor, elinde çeviriyor ve gene tutu
olimpiyat çanının sesi duyuldu. Ve bU· yordu. İçlerinde birçok kadınlar ve su
tiln stad saygı ile ayağa kalkarak bir bay bulunan lsviçre muntazam bir 
dakika rnUddetle, ölmtll sporcuların ff• yUrUyUşle geçti. Bunları.Cenubi Ame
tirahatı ruhu İçin bekledl. Bu sırada rika, Çekoslovakya takip etti. 
staddaki bUtün bayraklar da yarıya in- Sıra bizim çocuklara gelmişti. Ta .. 
m.fşti. kımmuz daha stadın antresinde görU-

Meraaimin bu kısmı da bittikten nUr görünmez bllyük bir alkış başladı. 
l!IOllra, artık sporculann resmi geçidi Almanlar eski dostlarının sporcularını 
başladı. candan alkışlıyorlardı. Takımız şöyle 

Başta olimpiyatların banisi olduk. 
ları için Yunanlılar geçtiler. Gilzel bir 
geçit resmi yapan dostlarımız çok al
kışlandılar. Sonra sıra.siyle geçenler 
3unlar oldu: 

Kırmızı fesler giymiş bulunan ve 
çok muntazam yUrUyen Mısırlılar, Ef
ganistan, fevkalade şık giyinmiş olan 
Arjantin, gene şık elbiseli ve kalabalık 
bir grupla Avusturya, Belçika, adeder. 

az olan. fakat çok muntazam bir şekil
de yürüyen Bermud, yalnız üç kişilik 
bir grupla Bolivia, içlerinde birçok da 
kız ve asker süvari bulunun Brezilya 
Hitlervarl selim vererek çok alkışJ:ı. 

nan Bulgaristan, kalabalık bir grupla 
Şili, gene yUzdeıı fazla bir grupla a
ralarında kı:.ı:lar da bulunan Çin, birkaç 
kişiden ibaret olan Kolombiya, yalnız 
bayrak taşıyan tek atletiyle Kosta Ri
go, çok zarif kırmızı celenklerivle Da
nimarka, Estonya, Finlandiya geçtiler 
Sıra Fransızların kalabahk grupuna 
gelmişti. Herkes sessizce bekliyordu. 
Fransız sporcuları tam şeref tribünü 
önüne gelip de Führeri, Hitlervari se
lamlayı,nca, stad yeryerinden oynadı. 
Çılgın alkışlar dakikalarca dinmeden 
devam etti. 

Garip bir tesadüf olarak hurufu he
oa Fr~ arke.smdan lngiJzleri dtı-

dizilmişti: Başta güreşçi Nuri tarafın
dan taşman bayrak, arkasında. güreş 
federasyonu reisi Ahmet, güreş fede
rasyonundan Seyfi ve Sadulah, onların 
arkasında iki iskrimci kız ve süvari 
subaylarımız, daha sonra da sporct:: .. 
lar ... 

Askerce, elini kasketine götUrerek 
selam veren Türk sporcul:ırı, ta yerle
rine gidinciye kadar selemlandıln.r. 

Bizi, Macarlarla, Uroguvayın geçisi 
takip etti. Macarlar da günün en mü
him takdirlerinden birini topladılar. 

Sondan bir evvelki geçişi Birleşik 
Amerika sporcuları yaptı. Araların

da birçok da kız bulunan bu kafile be
yaz şapkalarını göğüslerinde tutarak 
Hitleri sclmladı. 

Son geçiş, ev sahibi Almaıılarındı . 
Olimpiyatların en kalabalık grupu, Al
man milli marşmm çalması ve yüz bin 
kişinin hep birden bu marşı söyleme 
siyle geçmeğe başladı. 

Çok muntazam giyinmiş ve c:ok 
muntazam yürüyen Alman sporculan
nın dı:l çılgın tezahürat arasında yerk .. 
rine geçmesiyle geçit resmi bitmiş ol
du. 

Bu merasime 52 millet iştirak et
mişti. En fazla. alkışlanan, Fransa ve 
Avusturya oldu. 

Bitler usuıu aellm verenler, mu-

Ollmpiyatlar ve 
siyaset 

Kiel, 4 (A.A. - Olimpiyat kayık ya• 
rı~lanmn ba§laması münasebetile evvel 
ki gece Kiel limanı fev'"kalade donanmış 
tı. Berlinden gelmiş olan olimpiyat me
ıalesi, Hanse adındaki eski bir geminin 
çanaklığında yanıyordu. Ondine Naia· 
de vapurlarının direklerine 26 mili.etin 
mUrcttebatı Alman Smirallerinin ve bir 
çok ataşenavallerin huzuru ile olimpiyat 
bayrağı ~ekilmiştir. 

Neptune ismindeki İngiliz kruvazörü 
Kiel limanında demirlemiştir. Bu kruva 
zzör, Scapa Flowda, batmış olan Hin• 
denburg ismindeki Alman zrrhlısınm ça 
nını getirmiş olup Alman donanmasına 
iade edecektir. 

Bir İtalyan kruvaT-özrüniln gelmesi 
beklenilmektedir. 

hakkak surette diğer milletlerden fa7 .. 
la alkış topluyorlardı. 

Kıyafet itibariyle en çok \x>~eni!erı 
takımalrdan biri Kanada idi. Türk ta
kımı, çoıc alkışlananlar arasında en iyi 
yeri alabileceği gibi, en iyi geçen ta
kımlardan da birisi oldu. 

Saat (17,10) olmuştu. Tam bu sırn
da stadın iizcrindcn başıboş iki küçül, 
balon uçtu ve biraz sonra da bir zeplin 

geçti. Stadın civarından toplar atıl
mağa başladı. llk topla beraber olim
piyat sahasından salıverilen binlerce 
güvercin bu unutulmaz anın manzarası
nı bir kat daha h>iizcllcştiriyordu. 

J/. J/. "" 

Almanların 936 olimpiyatını ne ka. 
dar mükemmel hazırladıklarını isbat 
için, yalnız bugünkü açıhş merasimini 

1 

görmek kafidr. 

Kuvvetle iddia edebilirim ki, bugün 
kü merasim gibi muazzam bir spor tcza 
lıürünü görmek için, hu dünya herhalde 
epey zaman bekliyecektir. 

Beynelmilel oı:rnpiyat komitesinin 
diln verdiği kararlar 940 olimpiyadını 
mcmlektlerinde yapmağı teahhilt edcıı 
Japonlar, Almanların 936 olimpiyatla
rından daha mükemmelini hazırlamak 
için her halde çok çalışacak ve çok sı. 
kıntı çekeceklerdir. 

n<nwen Gııalbeıroeırn; 
Yat ve kayık ·yarışlarının yaP1

' 

lacağı Kiyelde büyük hazırhkl81 

Kielde yat mii&abakasına iştirak edecek olan lngiliz yatlan &' 
Kiel (hususi) - Birkaç gün !>Onra bizim btanbuldaki Selimiye kıt1•,ııı b'I'. 

yapılacak yelkenli müsabakaları başla· daha büyük görünüyordu. Bundatlıı~' 
mazdan evvel burasını ziyaret ve hazır· ka bütün bu deniz kurtları baıır .Af 

,,oır 
lıkları görmek fena olmıyacaktı. Kiele rın fevkal~de olduklarım uzun il ;I, 
gelince benden başka daha bir çok ya• anlatıyorlardı. Hele İsveçli kal' ' 
bancı gazetecileri de burada buldum. Almanların bu limanı olimpiyat ya ııııı1 
Bunlar da buraya hem görmek ve hem rı için yapmış değil tabiatten yat~ 
de istirahat etmek için gelmişler. İs- olduklarını itiraf ediyorlardı. J:lll ~ ~ 
tasyonun yakınındaki Gedmania ate• lann cidden haklan olduklarını b .aı 
linde bir yatak bulabildik. Buradaki bu dar yerde 48 (kırk sekiz) yatı11e'f' 
yabancı matbuat vekillerinin hemen be· tuklanm görünce ben de itirafa ı:ıı 
men hepsinin birer deniz kurdu olduk- oldum. J 
lau apaşikar idi. Yabancı gazeteler bu· Belçikalı "gazeteçi .. kaptan ı/~ ~ I 
raya adeta gazeteci değil doğrudan doğ Abeelen de bu müsabakalar içirı pl ~ 
ruya vapur kaptanları gibi deniz müte- lakadar oluyordu. En nihayet btJ

1
/ 

haıııısları göndenni2lcr. Mesela Dani- mm Amsterdamda bizzat olimpif~",/ 
markadan kaptan Zieler, hveçteu iki • aabakalanna iştirak ettiğini ve "jır 
tane kaptan Fast ve kaptan Erik Pallin }erde Pariste Fransa - Holanda "~·~ 
ttalyadan kaptan Garla Strena, Halan· çika arasında yapılan bir milsal>'ı 
dadan kaptan Van Kampen, Belçika.dan memleketi için altın madalye •1 

kaptan Von Abeelen vesaire. Görü" işitince meselenin farkına vard~'fli 
lüyor ki hepsi de deniz kurtlan, ömüı• bV' u 

Buradaki halk gelecek ecne ıe rr 
lerinde topu topu birkaç gün gazeteci· mimi bir dost olarak kabul etırıt1~ P 
lik rolü oynayacaklar .. Yalnız Almanlar _karar vermi~. Zaten bu şehrin 11• ,~ı 
yüzde yüz gazeteci göndermişlerdi. tJ1 

Onun için buraya gelen bu yabancı denizci olduklarındaıı hemen bef it ı 
yarım gazeteciler Kiel lima:u hakkında hiç olmazsa bütün dünyayı ge.ıtı' _, 

"deniz adamı,. mevcut. - burada J da büyük mütalealarda bulunuyorlar. ıı•'r 
Ben de bur.lann sayesinde biraz deniz· tanlara Almanlar '.deniz ayısı.. #11 
cilik öğrendim. veriyorlar - Bütün görülen ~tlil'd'. 

Hava üç gündür fevkalade müsait lar deniz yarışlarının su ııt;' 
gidiyor. İşittiğime göre Kiel körfezi her pek att-şli olacağını gös~:rırı;,,,~; 
zaman böyle güzel ve sevimli imiş. Bü• Her tarafta her köşede ır ··b') 
tün yelkenli müsabakalara iştirak ede· bir hazırlık var. Bütün gün tecrtı ı1" ~ 
cek yabancılar burada da kendileri için rışları yapılmaktadır. Diğer taraf ,.ı~ 
sureti mahsus:ıda inşa edilmiş evlerde Bermuöadan hareket eden 'ftaflbtJg ~ 
oturuyorlar. Yalnız burada yabancılar tik olimpiyat müsabaka yatıarıdJfl 4J, 
değil yerlilerle beraber yatıp kalkıp, yi- lerde Cuxhavene gelerek or• e'e-111 

yip içiyorlar. Buraya geldiğim zaman helm kanalı yoluyla buraya ~el bt)~ 
bütün yabancı meslektaşlar olimpiyat· dir. Alman olimpiyat komitesı. iiıt ıı' 
binasının mükemmeliyetinden bahsedi· da elinden geleni yapmıştır. J3~t gllıt~ 
yorlardı. Zavallılar bütün hayatlarını pazartesini bekliyorlar. Çünl<U d• d' 
dar vapur ve gemi kamaralarında ge- yarışlarından sonra akşamları 
çirdiklerinden tabii bunlar için bu bina şenlikleri yapılacaktır. 

Set4est Sütun: 
- - - - -- - - 1 ~eıroe ns"eç lYISlYIDlYı JDmnasitDll' , 

iki gün evvel .:ene bu sayfada iSTE· 
MlYORUZI aerlevhaaı altında intİfM' 
edon bir yazı üzerine kıymetli spor mu
allimi Mazhar Kazancıdan bir mektup 
aldık. Birçok klüpleri tesia eden ve 
Türle sporuna ıonıuz derecede yardım 
eb:riş olan üstat eliyor ki: 

Gazetenizde çerçeve içine alınmış 
spor hakkında bir yazı bir spor hülasası 
gözüme ilişti. Hayran oldum ve hayret• 
te kaldım. Aşk olsun iki üç kelime ile 
İsveç jimnastiklerinin mahiyetini ne 
güzel ortaya koymuşsunuz 1 

İstemiyoruz; İsveç usulü jimnastik 
diyorsunuz. Bu jimnastik spora faydalı 
görünür hakikatte sporun düşmanıdır. 
Yirmi beş sene bu usulü tecrübe ettik. 
Vardığımız netice meydanda. Tecrübe 
edilmiş hir şeyi tekrar tekrar tecrübeye 
kalkışmak. nedametle neticelenmiş ve 
neticelenecek!ir. Artık Türk gençliğinin 
önüne çekilen bu duvarı yıkalım. 

Mekteplerimize Amerikan usulü Rus 
yada Almanyada olduğu gibi jimnastik 
ler ikame etmeliyiz. Ve bu kabiliyette ( 

muallim yetiştirmek lazımdır· ııııti'r 
Y. . b f A ı.jldC • 
ırmı eş sene ennı şeı- ıdİ~· -1 

muzu çektik, ilmi sahada ge~, I 
zımızı açtık, neticede er rneyd is1>'1 ~ 
tek genç çıkaramadık. Hilaf1rı1 11,~~I 
debilecek varsa çıksın. Yol<sa Jeti'' / 
dönelim. Türk gençliğine yatı ııill"' / 
fikirlere nazaran yenmenin ytiıı' ıı' 
hiç ehemmiyeti yok ise de ı,erı cJ 
rımda çok ehemmiyeti vardı!· v" 

Mazhar 1'A 

GOiie ve baıtef rl 
mllsaba k o lıt~er P 'I 

Yarı ağır siklet gülle ve ~e ıı05 ~ 
lini Fransız Hostin devolope dt: ı' ı1 
lo, Arraşede 117 ,50 kilo, ep01e,,ııııı11 '/ 
lo kaldırarak 3 72,5 kilo ile l<~e 105 t 

İkinciliği Alman devolopt ıSO 
tedt lo, arraşede 11 O, kilo Er0 t· p 

kaldırarak 365 kilo ile aırrııt~ tl1"~ 
'UçüncülüğU Mısırlı Va5~ ı 10 

c:e~e .~10 
Devolopede ı 00 kilo. arra" 

36
0 1' 

epoled~ 150 .kilo kaldırarak 
almı~tır. 



P°lUJit:lb>oUd!e neden yenftDd!k? 

Kabahat ne kalecinin hatalı gol yiyişinde, ne de, 
topun direğe çarpmasındadır 

Asıl kabahat 
Senelerden beri devam ede gelen yanlış 

futbol siyasetindedir 
bir ~0l"teç takımına (4 - O) rfbi a.çık 

Atletizm 
Zenci Ovens iki dünyaşampi

yonluğu daha kazandı 
Dün alınan diğer atletizm neticeleri 

200 metre 400 man iah 
Sekiz seri üzerine yapılan 200 metre 

ıürat koşusunun dömi finaline iki Ka· 
nadalı, iki Holandalı ve iki Amerikalı 
kalmıştır. 

400 metre manialı yarışın neticeleri 
şunlardır: 

tarkıa maflQp olduk. 
llltı. ltfaçtan evvel futbol münekkitleri
lla henıen hepsi ya kendi noktai 
fa.(2:atla.rrna göre behemehal muvaf
hlh ~lacak bir mllU takım yaptılar, 
ltıU~t d4 maç hakkında uzun uzadıya 

Yazan : Dlvl Ziya Yenal 
lstanbulda, üzerinde futbol oyna-

naca~ bir tek saha mevcut değildir. jıp1 ___ ...,. __________ ~ 
Amerikalı Ovens 21 1110 koşarak 

yeni bir olimpiyat rekoru yaptı. Bu ya
rışın finali bugün yapılacaktır. 

Birinci Amerikalı Harding 52 411 O i
le, ikinci Kanadalı Torin, üçüncü Fili· 

pinli Vayt olmuştur. Bu koşunun seç· 
melerinde Yunanlı Mantikas Amerikalı 
bir koşucuyu geçerek serisinde üçüncij 
olmuştur. 

1 Jea Yiirüttüler. 
)ttf le.r~nde çok Beri vararak galibi
lf ı ltltzi muhakkak görenler oldu. 
~ ç tanımadığımız bir takım karşısın 
'l(~:rnau aaUihiyetle, netice şu ola
~ demek, doğrusu kehanetten 
ı-\ı bir şey değildi. Çünkü Norveç 
dıfı rnrıu hiçbirimiz görmemiştik. Al
lt; heYnelmilel neticeleri ve oyun
~~ııt tanıdığımız komşularının tar:ı
ıııu~' nazan itibara alarak beyan• 
~1te 1.ea etmek cesarete bağlı bir işti. 
tlrı· kırn biz, ne muvaffak olabilece
llıll~t katiyetıe ileri sürdüğümüz bir 
~er takım ::rapmağa kalktık, ne de 
l'flt~~~ şu olacaktır diye miltalea yü-

t . 
Otu alnız takımımızın serf, canlı bir 
d.ıii ~Ynamasınt ve mümkün olabil
ııı et dar iyi teşkil edilmesini temen 
~h.ı tnekle iktifa ettik. Mağlubiyeti. 
iddia daha evvelden hab~r vermek ve 
~tti et.ınek menfi bir şey olacaktı. 

""'e.eyı sUkftnetle bekledik. 
nıı· 

talc b· 
1 ın, Norveçi yenmemiz çok u-

.\lın ır ihtimaldi. Daha geçen sene 
o~ıı:tı:ra ile, velev kendi sahasında 
~alt ta (l - l ) berabere bir maç ya
~ ~ ltınu iki ay içinde sürrunetteda. 
llıtıdı;•rladığımız bir takımla yene-

li · Bu neUce, mukadderdi. 
flt,e at~, ~aha ileri vararak şunu da 
llttıın e t),m ki - bugün için - al
(• ...., 1~ (4 - O) netice iyidir bile .•. 
~lltaı ) açık, net bir mağldbiyettir. 
UtUl\ ~ese1a. 1928 deki (7 - 1 ). gibi 

ttllteı. r hezımet ve ped~nlrk ıfade 
~lrn Mağlubiyettir. o kadar .• 

~ll\'\>tt~ınya, İsveç, Danimarka gibi 
~ııış11 b futbolu olan milletlerle 
t hıelın·~lunan ve onlarln. dslma 
ttı1:1 ta~ el temaslar yapan bir mil
~l>tnaın ırnını senelerce milli maç 

lllıt• ış ve kendi kendinin içinde 
oı '.i '·esa· 
~ ~ futboı ~ts~~ mahdut hevesk!n 
~ h.t gütrn Unıuzle yenemezdik. Bunu 
_..~c~ kab e~ı ve mağlQbiyeti ~prot-
0tlb.tk, bu u et?'~Iiyiz. ( 4 - O) ı hoş 

ıun ıçın emrivakidir. 
~ ~'ltat ... oy. • 

l:~etı~İz~er senelerdenberl futbol 
~ ltllit e .tuttuğ'umuz yanlış yo
htı l'i "akı e:tıtı bugünkü neticeyi 
)'t~Yetınd: :rak kabul etmek mec
~ lcar§ısın~lnuısaydık l)u mağlubi 

htı ola k ~n ağır tenkidi yapa
~ llugu en tık. 
~ibeıııerı:İ ~1-. O~ lık mağlQblyetin Jıa"• leaçan bi ccımızln fena oyunun
tıı tırı.h D r kaç fırsatta, yahut 

Utıır~ı- ı:.eç baş} 
~ k;I\• tenkfd· .amnmızda anyacak 
toı .. lır. (.f _ ırnız çok basit ve mev-

Futbol, dümdüz, çimen bir sahada otp 
oynanılır. 

Kadıköy stadı daht kışın bataklrk 
olan hUdayinabit çimen saha bile 
bu ihtiyacı .karşılryacak vasıfta değil 
dir. 

Beynelmilel maçlan:mızı yaptığı -
mrz Taksim sahasından, bahse lffzum 
görmüyorum. ÇUnkii bir kelime ile. 
orada futbol oynanmaz. 

I.stanbulda bu böyle olduktan son
rn diğer ~ehirlerlmizde de vaziyet 
aynidir. 

Sahanın futbol oyunu «zerlndekı 
ehemmiyeti çok büyüktür. Toprak 
sahalarda top kontrolu çok ınUşküJ 
oldufu için oyuncuya bir sL'Jtem Te 
taktik öğretmek imk!nı yoktur. Vf' 
oyuncular çok çabuk yıpranırlar. 

Eğer futbolümUzün terakkisini iıııı
tiyorsak, ilk iş saha yapmaktır. 

2 - FutbolümUz, muayyen şehir
lerde mahdut ve kapanık kalmıştır 

Şehirler arasmdaki temaslar çok az 
dır. Bu, memleketteki futbol seviyesi 1 
ne tesir etmektedir. ' 

Şehirler arasındaki temasları muh-
telit takım şeklinde değil, (milli 
küme) teşkili suretile temin etmelidir ' 
Hiç olmazsa İstanbul, Ankara, lzmi
rin belli başlı dört beş klübün~ seçe 
rek bir mim küme yapmalı ve şimdi 
ki (temcit pilavı) şeklini almış Jik 
maçları usulüuü terketmelidir. Şehir 
ler ı arasındaki futbol seviyesının 

birliği Homogenit~i ve buna inzimam 
edecek rekabet futbolün ilerlemesine 

' 

istemiyoruz ! 
ıeeceırn ks ı(g, 
aınıtırenöır 

Sporumuza. arız olan bir hasta
lık da antrenör meselesidir. Eğer 
sporda bir metod dahilinde ilerle
mek istiyorsak bu antrenör, spor 
mütehassısı işini kat'I bir şekilde 
halletmemiz l!zım geliyor. 

Misal olmak üzere futbolö ele 
alalım. Avrupadan getirtil~rek 
kendilerine yüzlerce Ura maaş ver
diğimiz bU' adamların acaba aldık
ları para kadar bize istifadeleri 
olmuş mudur? 

Katiyen? Bunlardan kimi gayet 
kabiliy~tsizdi. Futbolümtize kimi 
Macar, kimi İngiliz, kimi merkezi 
Avrupa sistemlerini ko~ iste
diler. Ve işi çorbaya çevirdiler. 

Bence en doğru hattı hareket 
her sene bir kaç kabiliyetli gf"nci 
Avrupa ve Amerikanın muhtelif 
yerlerine göndererek onları yetiş
tirmektir. 

Esasen antrenörlere verflmekt~ 
olan para bu tah~isata fazlasile 
karşı gelir. 

Bu fş böyle olur. Yoksa ne idü
ğü belirsiz, beceriksiz ve kabiliyet
siz antrenör, 

istemiyoruz 
R!ZA KOŞKUN başlıca bir ftmil olaC3.ktır. j 

3 - Klüplerimi7.e nakten yardım!~~~~~~~~~~~~~~~ 
etmelidir. Sahalardan alınan belediye oyuncu sokmalı ve her maçta oyna
resmi de fazladır. (Bu belediye resmi malarına mil<uıadc etmelidir. Çünkü 
yalnız lstanbula mahsus bir şeydir.) Avrupa futbolünü bundan daha ça. 
Klüp seyahatlerindeki seyrüsefer üc- bok btr şekilde memleketimize sok
retlerini mümkün olabildiği kadar as manın imkanı yoktur. 
gariye indirmelidir. Klüplerimizi ter- AutrenörlU çalışmak ve bir futbol 
fi edince çalışma imk!nları ve vesaiti tarzmı takıma aşılamağa uğraşmak 
artar. Çünkü, bugünkü futbol çok güç ve uzun zamana muhtaçtır. Ni-
masraflı biı· iştir. tekim, senelerdenberi memleketimizde 

4 - Yetişen futbolculan el birJ~i 
le himaye etmeli ve ilk fırsatta pro- muhtelif ecnebi antrenörler çalıştığı 
fesyonelliğe g\:.çmelidir. Çünkü fut- halde., maalesef hlll m-?mleketimizde 
bOlün amatör olarak yürümesin~ ve muayyen bir futbol tarzı yoktur. 
ilerlemesine imkln yoktur. Bugünkü Bunu sırf hariçle temasla temine de 
vaziyette mümkün olduğu kadar o- imk!n mevcut değildir. 
yuncuları terfih etmek IA.zımdır. A Takımlarımız içinde (antrenör -
matör olarak futbol bugünkünden oyuncular) a ihtiyaç vardır. Vt! bir 
fazla oynanamaz. 

Burada kısaca geçtiğimiz bu mev
zuu her zaman münakaşaya hazırız. 

5 - Büyük klüplerlmizin t.akımla
n içine behemehal asgart iki ecnebi 

takımda bu neviden asgart iki oyun
cu oynatılmalıdır. 

Burada te!llkilitın şeklinden bahset 
:t 

nıeğe lüzum görmüyorum. Bugünkü 
mekanizma içinde dahi bir hamle 

llltt" 1Ylşiıtd O) ne kalecinin hatalı 
edı e, ne de di ~ • 

t~ıe r. IIata rege çarpan J ~ . . ~ . \ ~ : ..... 
~4 l\ Yanlı senelerdenberi c-üriir td1!} • ·-;1ııı:t • ~ ".ıtttı '#.. 
tql~~u. lıe~ futbol siyasetimizdedir 1 at • t • • • ~: 
~lan °1 "aıiyet~~~leket dahilindeki ~- • ~··· 
ltt, tnUrıasebetıer!n .hem de hariçle ?/~ 

( ırnızln şekli yanlış-
~ 4 - O) 

tar1r hata ı hazırlıyan işte bu iki 
1 Şirnd. dır. 
'Ilı: ı, bunları 

1 birer birer c;:ıya-
tlbt ....... l-fer 
btıe 'tı hUyuıiiden e\'\"el, İstanbul 
~ e~ha l-"okturut~1 merkezimizde 

Yorunı 1 • unu ısrarla tek-

TÜl"k müU takımı YU(Joalaoga m(lfında 

Uzun atlama 
Uzun atlama birinciliğini yüz metre 

birincisi ve ikiyüz metre olimpiyat re
kortmeni Ovens yeni bir olimpiyat re
koru olan 8,06 ile kazandı. İkinciliği 

Alman Lutzbang 7,87 ile, üçüncülüğü 
' Japon Tayuma 7,74 ile kazanmıştır. 

, Ovensin rekoru dünya rekoru olan 8,13 
tür. Bu rekoru Amerikada yapmıştır. 

Ovens az kalsın yorgunluktan matlup 
dereceyi atlayamayarak tasfiyeye uğra· 
yacakt .. Son atlaması ile olimpiyat re
korun~ yaparak birinci olmuştur. Buna 
da sebep 200 metre olimpiyat rekorunu 
kırmasıdır. 

aoo metre. 
800 metrenin finalini Amerikalı Vud-

1 rof 1 dakika 9110 saniye ile kazandı. ı· 
kinci İtalyan Lanzi, üçüncü Kanadalı 1 
Edvars oldu. 

yapmak ve yalnız yukarıda saydıkla
rımıır. işi ehemmiyetle telfı.kki erlerPk 
temin etmek büyük bir adım atmağa 
kafi gelecektir. KJüplere, teşekkülle
re yapılacak yardımın kontrolu, 
verilen paraların yerine sarfedilip 
edilmediğini ve konacak nizamlaı 

dahilinde mürakabe, maksadı temin 
eder. 

Futbolden gayri sporlar için alı

nacak geniş tedbirler yerine masruf 
olabilir. Fakat, futbol gibi keııdi 

kendini kurtaracak populer bir sporu 
sıkmağn değil, onu teşkilatlandırma
ğa ve ona muayyen bir cephe verme
ğe ihtiyaç vardır. 

Bu yukarıda saydıklarım, memlc -
' ket içinde alınması lamn gelen ilk 

tedbirlerdir. Ve şunu da misal olar:ık 
ilave edeyim ki daha bir kaç sene ev
veline kadar, mesela Yugoslavyaya 
Parlı~e kolayca (3 - 1) mağlılp olu
veren Fransız futholü b~ sayede iler 
Iemiştir. Ye bugün Anupanın en 
kuvvetli takımlarından biri haline 
gelmiş bulunmaktadır. 

Kendimize has bir şey icadına 

~lkmak boş ve vahi lıir şeydir. Ber 
hude zaman kaybetmiyelim. Avrupa
lıların uzun tecrübelerden sonra tat_ 
bik ettikleri sistemleri hemen almak 
tan'\ başku çare yoktur. (Futbolü) 
bütütt kaidelcrile alıp ofnuyoruz da 
niye onların hu sahada ilerlemek için 
tathik ettUderi yolları ve sistemleri 
kab'Jl etmiyoruz? 

I:;;ıttiğirne na7.aran muayyen kad_ 
rolu bir milli takım yetiştirml'k fikri 
varnıış I 

Böyle şeyin fayda~ı olmıyac:ığını, 
beyhude vakit \'C para sarfetmektl'n 
başka bir şeye yaramıyacağını .siiyle
mek mecburiyetindeyim. Bu çare c;ok 
basit 'e objektif bir görüşün nrnh.su. 
lüdür. 

192' olimpiyatlarında işlenen bü
yük l'nta, maalesef futholümüzün 
senelerce ilerlememe:-;ine ,.e hatta 
gerilemesine sehep olmuştur. 192S O

limpiyatları esna~ında teşkilıltın klüp 
çülük ve vukufsuzluk yüzünden 
yaptığı hata. futbolüınüzün tarihini, 
yolunu velha!'ııl her şeyini dtiU~tir

miş ve çok güzel bir yol Ü7erinde 
bulunnn bu sporu baltalamıştır. 

1928 Amsterdam hezimdirıden 

sonra foUmi idarecii~dmi.ı:e :Jir kor
kaklık geldi. Ve ha:riçle tema.sı kes
tik. 

Faydası ne oldu? 

Kadınlar arasında 
Kadınlar arasında yapılan 100 metre" 

de Amerikalı Helen Stiveus 11,5110 ile 

birinci Alman Dalanger ikinci, Lehli 
Vat§ üçüncü olmuştur. · -

Disk 
Kadınlar arasında yapılan disk mü• 

sa bakasında Alman Maurmayet 4 7 ,63 

ile birinci, Lehli Vasovna 46,22 ile ikin• 

ci, Alman Malan 39,80 ile üçüncü olmuı 
tur. 

Bu müsabaka heyecanlı olmuştur. Ev 
vela Lehli kız 44,69 atarak olimpiyat 

rekorunu kırmıştır. Alman dört dakin 

sonra 47,63 atarak bu rekoru da knmıı 

ve olimpiyat birincisi olmu§tur. 

Futbolde mağli.ıp olmak büyük bir 
felaket· değildir. Yeter ki iyi hazırla.. 
nılmış n ~alışılmış olsun... r 

Jlizden ~enelerce C:\-'"\'l'l hu İ§C :-t>aş
lamı~. bizden daha teknik çahşmı~. 
daha tecrübeli n daha güzel futbol 
oynryan takımlar karşısında mağlı1bl 
yeti sportmence kabul etmek lıizım. 

dır. 

Hariçle reması kesmek beynelml. 
lel maç tecrübesini \'e bu maçlardan 
alınacak dersleri ihmal etmek demek 
tir ki, futbolda bu, büyük bir eksik~ 
tir. 1 

Hariçle ve bilhassa komşularımız. 
la sık sık temas etmeli ve beynelmi
lel sahaya her zaman, her fırsatta 
çıkmalıyız. 

M~mlcket dahilinde ilerleme ted • 
birlerini aldıktan, ve iyı çalıştıktan 

sonra yine Anup.alıların tatbik ettik
leri seleksiyon sistemleri ile milli 
takımlar seçerek beynelmilel maç 
yapmak iyi neticeler ,·erir. 

Yoksa senelerce oturup, henüı , 
muayyen bir sistemi bile olmıyan 

bir futbolü zoraki bir takımla, kamp 
kurup mühim külfetlere girerek sa 
haya atmak işte böyle hüsranla neti 
celenir. 

(.J - O) lık Norveç mağhlbiyetl 

vesilesile futbolümüzün yürümesi için 
Avrupalılar tarafından bugün rnuvaf 
fakıyetle tatbik edilen çareleri birer 
birer saydık. 

:Ergeç biz de ayni yola gireceğiz. 
Faknt, kaybettiğimiz zamana ya. 

zık! 

Enerjik, zecri bir hamle ile vakit 
kaybetmeden işe baş]ıynlım. 

Yoksa, doğru dürüst .sahası hile 
olmıy:ın, sistemsiz ve gayegiz çal\nn 
~enelerce hariçle temas yapmıynn bir 
futbolden galibiyet bek.emek hn•'al-
dir! Uld Ziya YENAL 

llave - Sabah gazetelerind<'n hf. 
rinde futbol münekkıdi arkadaşlar • 
dan biri, Norveç kafile reisinin ma~. 
tan sonra takımımız hakkında müta
ll'a yürütüşünü ve 192S Amsterdnm 
olimpiyatlarındanberi futboliirnüzün 
terakki etmediğini ~öylemesi iizt1 rine 
o olimpiyatlara iştirak <'denleri mu. 
vaffak olmamakla ittiham etmekte
dir. Ora;>a gidenler Noneç futbolü . 
nü seyretmemi:. 1er diye_. 

Amsterciama gicien:er 'Ncn·eç 
futbolünü se;> redernczlerdi.. Çi; nkü 
:\'orveç takımı Amstcrdam olimııi)at
larına iştirak etmemişti? 
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Hüseyin karısı Ey 
sevişmelerini 

Tabii Mustasım mektubumu alır al
maz derhal burasını sıkı bir kontrol al· 
tına alacak. Doğrusunu isterseniz şu 
budala M üeyyedettinin de serseri 1bni 
Ömerin de mevh.-iinde olmayı hiç iste
mezdim. Kimbilir kendileri aleyhine ça• 
lıştıklannı öğrenince onları nasıl işken· 

celerle gebertecek? Fnkat şu İbni Ömer 
nerede kaldı? , 

Garip değil mi? Ayni saniyede Müey
yedettin de şunları fikrinden geçiriyor
du: 

- Yatsı ezanı okunuyor. Tam bu 
dakikada mektubum Halifenin eline var 
mıştır. Çünkü muhafız zabiti Hüseyin 
böyle söyledi. Doğrusu şu sahtekar 
müneccim bozması Ubeytle İbni Ömer 
yerinde olmayı hiç istemezdim. Ben 
Mustasımın tabitini çok iyi bilirim. Bi• 
ri hakkında bir ihbar alsa, doğru mu, 
yanlıJJ mı hiç düşünmeden onu öbür 
dünyaya götürür. Herhalde burasını 

muhasaraya aldınp birdenbire basacak. 
Onlar da hapı yutacaklar. Fakat şu İbni 
Ömer nerede kldı? 

ibni ömerin nerede kaldığını herhal
de siz de merak ediyorsunuzdur. Gelin 
onu bulalım. Bunun için nöbetçi muha· 
fız zabiti Hyseyini takip etmek yeter. 
Hilseyin bu anda öyle bir buhran içinde 
bulunuyordu ki Müneccim Ubeydin de 
Müeyyedettinin de hatta kendisine ayni 
mealde bir mektup vermiş olan tbni ö• 
merin de mektuplarını çoktan unutmuş
tu. 

Onu şimdi sadece bir tek şey al!ka· 
dar ediyordu. intikam 1 O kadar sevdiği, 
o kadar taptığı kansının kendisini al· 
dntmaSl ona çok fena tesir etmişti. Onu 
üç dört saat içinde ııanki kırk sene ihti
yarlatmış tr. 

Nihayet Güzidenin müneccimin köş
küne götürülmesi zamanı gelince kansı 
Güzidenin önünden ytirüyerek bahçeye 
çıkmıştı. Hüseyin bütün dikaktlie fakat 
kendisine kat'iyyen belli etmeden Eyme 
ni takip ediyordu. 

j__.ymen, müneccim Ubeydin yanında 
i~ini çok çabuk bitirdi. Güzideyi ve mu• 
hafızları orada brraktıktan sonra yalnız 
başına geri dönmeğe başladı. Fakat sa· 
raya yaklaştığı halde içeri girmedi. Sağ 
tarfataki dar bir yoldan Diclenin sahili• 
ne doğru yürüdü. 

Bunu sezer sezmez, Hüseyinin kal
binde ve beyninde kalan son şüphe ve 
tereddilt ümidi de aağıld.ı. İşte, kansı. 
gizlice a§ığı !bni Ömerle buluşmak 
ve kendisini aldatmak ürere yürüyor
du. Hüseyin sık koruluklar, yüksek ot
lar ve ağaçlarla kaplı koca bahçenin 
içine doğru yayılan yollan gayet iyi 
bildiğinden karısının en kuytu bir ye
re doğru gittiğini derhal anlamıştı. 

Maamafih bir eli kılıcının kabzasın. 

e le bni Ömerln 
seyrediyordu 
da olduğu halde karısını takip etmek
te devam etti. 

Her nedense aşıklar etraflarına pek 
göz kulak olamaz, hiç kimseyi sırları
na nüfuz edemez sanırlar. Ve tam bir 
emniyet içinde olduklarına çok inanır .. 
lar. 

Iı;ıtc, o zaman da aynen bugünkU gi
biydi. Gerek Eymen ve gerekse lbni 
Ömer, günahlarının tam bir zülmet i
çinde bulunduğunu zannediyorlardı. 

O akşam da tam sözleştikleri da· 
kikada bahçenin bu tenha yerinde bU· 
yük bir ağacın dibinde bulu§tu!ar. 

Her nedense ikisi de biraz asabi ve 
endişeli duruyorlardı. Belki kablelvu
ku bir his ikisini de üzüyordu. 

Hararetli hararetli kucakla51p öpUş 
tüler. Sonra ağacın topraktan dışarıya 
fışkırmı§ geniş bir kökü üzerinde yan
yana oturdular. 

- Nasılsın sevgili Eymen? 
- İyiyim. Ya sen? 
-Ben de! 
- Neden yüzün bu kadar san'? Et. 

rafa da Urkek Urkek bakınıyorsun. 
- Hayır, hayır •. Bende bir gayri 

tnbiilik yok. Güzideyi Ubeydin köşkilne 
bırah-tıktan sonra hemen geldim. Asıl 
sende bir gayri tabiilik var. Ay ışığın
da gözlerinin etrafı mor görünüyor. 
Yüzün de çok düşünceli. 

- Ay ışığında gölgeler böyle görü. 
nUr sevgilim. Sen buna bakma! Endi
şeli olmam da tabii değil mi ya.? Ne de 
olsa sen yanımdasın. Ve bahçedeyiz .. 
Belki bizi bir gözliyen, konu3tuklanmı. 
zı clinliyen vardır. Pek ala bilirsin ki 
ben senin için daima endişe ederim. 
Bu gizli ırc yasak mUruı.sebetimizin du
yulmnsıru senin için istemem. 

- Çocuk musun? Bu işin kim far
kına varabilir? Bunu nasıl tahmin e
diyorsun? 

- Neden? Mesela bir kimse bizden 
ııUphelenlp de bizi takip edemez mi? 

- Kim mesela? 
- Kimi de var mı? Farzedellm ki 

kocan. 
- Kocam mı? 
- Evet.. Bak gördün mU nasıl seni 

de dilşUnce kapladı. Ve bu ihtimal hiç 
bir zaman gayri kabil değildir. HUscyi .. 
nin seni ne kadar sevdiğini, Ustelik ne 
kadar kıskanç olduğunu sen benden iyi 
bilirsin. Olamaz mı? 

Eymen bir müddet susarak dilşün· 
dil. Sonra ağır ağır söylemeğe başla
dı: 

- Bundan hiç çekinme. Hilseyinin 
bana karşı pek büyük bir itimadı var. 
Üstelik biraz da saf ve vurdum duy
maz takımından. Mesela eğer onun ye. 
rinde ben olsaydım, onu aldattığımı 
çoktan keşfederdim. 

(Devamı var) 
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1 ahsin olmazsa bile lngilizlere 
mensup başka b 'r hain, pol s 

müdürü olacak 
Bu sözler Uzerine kolonel Maksvelin 

yüzü renkten renge girdi. Kozu kaybe
diyorlardı. 

Maksvel tehalükle dedi ki: 
- Affedersiniz kumandanım 1 Bir şey 

soracağım. Tahsin Beyin muvaffak oıa· 
miyacağını neden zannediyorsunuz? 

- Kanaati izaha lilzum görmüyo· 
rum. Yalnız halkın hiç olmazsa dörtte 
ilçünün şahsına düşman olduğunu düşü· 
nün üz. 

- Fakat biz kendisine yardım edece· 
ğiz. 

- Türk halkını büsbütün kendimize f 
düşman edeceğiz. 

- Halk zaten bizden memnun değil 
ki .. 

- Bu meseleyi münaka§a etmek iste" 
miyorum. Ben şimdi katibim vasıtasile 
Polis mUdüril Esat beye bazı haberler 
gönderdim. Kendini yarın sabah için bu 
uya çağırdım. İşgal senelerinin en mü
hinı, en müşkül, en tehlikeli günlerini 
yaşamaktayız. Bir buçuk seneye yakın 
bir zamandanberi polis müdürlüğünü 

yapmakta olan Esat bey icraatile, bizim 
le olan münasebetlerile şahsan beni 
memnun etmiştir. Evet, polis mUdürü 
bende ciddi, sözünde durur bir asker te" 
siri brrakmıştır. Binaenaleyh, yarın sa• 
hah vukubulacak müUkatınuz netice
sinde asayi§ iti üzerinde alacağı tedbir• 
lerle beni tatmin ederse mesele yoktur. 

Maksvel sordu: 
- Ectmezse 
- O zaman kendisini kimin Jstihlaf 

etmesi lazrmgeleceğini ben düşünece

ğim. 

Kapının arkasında nefes almadan 
onları dinliyordum. Kolonel Balların 

sözleri ve cevabı doğrusu çok dürüst 
ve makul sebeplere istinat ediyordu. Bu 
sözler kısmen de bizim lehimize idi. 

Tahsine gelince o mUlakatın başın

dan sonuna kadar bir bunak tavrile iki 
İngiliz zabitinin konuşmalarım dinlemiş 
ti. Hiç liaan bilmiyen bu aptal, ikisinin 
konuşmasını ağzı bir karış açık,arsız bir 
sıntma ile dinliyor, ikide bir de garip 
tavırlarla biçimsiz biçimsiz reveranslar 
yapıyordu. Hele, kolonel Ballar, kendi• 
sinin iyi bir polis müdürü olamıyacağını 
söylediğini zaman başını tasdik maka· 
mmda bir kaç defa sallaması pek komik 
ti. Onun bu halini gören bir insanın 
ne olursa olsun para hırsı ve menfaat 
kaygusile bir hemcinsinin bu kadar al-

çalabileceğini görmekten derin bir istik• 
rah hissedeceğine hiç şüphe yoktur. 

Ben mükalemenin. benim için en en· 
teresan tarafını, hatta, neticesini öğren· 
miştim. Artık öbür konuşacakları şey· 

!erin bence hiç bir ehemmiyeti yoktu. 
Çünkü Balların bu kanaatte olduktan 
sonra bu herifleri toptan sepetleyeceği 
muhakkaktı. Nitekim, düşündüğüm de 
çıktı. İki dakika geçmeden hepsi defo· 
lup gittiler. 

Şimdi benim için yapılacak biri~ var
sa o da bu mülakatı Esat Beye yetiştir• 
mek ve Esat beyi yarınki mülakat için 
hazırlamaktı. Vakit geçirmeğc gelmez
di. 

Balların odasına girerek polis mUdil
rü için olan emirlerini sordum. 

- Sana sabah söylediklerimi anlat. 
Yarın kendisini bekliyorum. Haydi şim 
di git! dedi. 

Esat Beyle bu sefer konuşmamız çok 
uzun sürdü. Kendisine Maksvel ile Tab 
sinin Balları ziyaretini anlattım ve: 

- Makanualinize göz koymuşlar. 

Sizi atıp Tahsini polis müdüril yapmak 
istiyorlar, dedim. 

Hiç müteessir olmadı ,yalnız sUku• 
netle sordu: 

- Ballar bu işe ne 'dedi. 
- Sizden memnun olduğunu, eğer 

şimden sonra alacağınız tedbirle de ken 
disini tatmin ederseniz kendisi için bir 
mesele emvcut olmadığını söyledi. 

- Bu tedbirler nedir acaba? 
- Mahiyetini ben de bilmiyorum. 

Fakat herhalde sizden biraz şiddetli ha· 
reket etmenizi istiyeceğini zannediyo· 
rum. 

- Halkı tazyik ve tazibe matuf tek
liflere nasıl muhatap olayım. 

- Haklısınız, fakat, bu teklifleri ka• 
bul etmezseniz onların ekmeğine yağ sü 
rülecek. 

- Evet, sen de doğruyu söylüyor
sun. Ben Balların istediklerini yapmaz• 
sam beni işten çekecekler, o zaman da 
Maksvel ve kumpanyasının dediği ola
cak. 

- Tahsin olmazsa bile fngilzlere 
mensup abşka bir hain polis müdürü o· 
lacak. O zaman hayat mukadderatlarını 
bu kadar hassasiyetle düşündilğünüz 

halk için daha cehennemi bir hayat baş 
)ayacak. Bianenaleyh ahalinin korunma· 
sr, silah kaçırma işimizin selametle temi 
ni ve diğer işlerimizin yürümesi için ne 

• gale 
pahasına olursa olsun bu makamı ıŞ .. ii' 
devam etmeniz münasip olacağını dUŞ 
nü yorum. dt 

- Zaten, bu sıkıntılı vaziyet çolc, 
vam etmiyecektir. Anadoludan aldı~ 
habelrer dünkülerden daha iyidir. p.lıt' 
ha şükür ,ordumuz muzafferen ilerl~ 
muş. Yakında bu mezelletiaver 
yetten bizi kurtaracaklar. " 

'>'ev - O halde, Balların teklifi baysı ~ 
şiken de o Isa gaye uğurunda tab 
mül gerekir. ~ 

Daha uzun boylu konuştuk. :Ma J( 

cenaplarının aelyhimize olarak baıır ~ 
dığı dalavereleri birer birer aniatıı~a 
Esat Beyi büsbütiln takviye ettirl1• 
tabık kaldık ve Krokere döndüm. p 
YUNAN MOMESSILtNE BlR V~~-ı 

Odama girerek oturdum. Biraı: ra ~ 
lamıgtım. Nihayet düımanların bir ]1 ı{ 
lesini daha çelmi§, vaziyeti kurtaı?r 
tık. Eğer Tahsin ve hempaları ~P' 
satlanna muvaffak olmu~ olsa)' ti 
halimiz yaman olurdu. Ben bunları ı/ 
şilnürken odamın kapısı açıldı. ~5 ~ 
çi polis memuru 1stanbuldaki YıJ~t' 
mümessilinin miralay Balları z:i}"f ıf.I 
geldiğini haber verdi. Balların ya~f 
geçerek işi haber verdim. Herifin eı 
retinden hiç de memnun kalmadı. d 

- Gene kafa ağrıtacaklar. Bıktı~ 
adamlardan 1 diye söylendi. Sonra;;.; 

- Çağır bakalım, ne istiyor? e 
verdi. ,( 

·n 
Kapıyı açarak mümessil ef endi)'1 ~ 

ri davet ettim. O, önde, tercümanı~&} 
da içeri girdiler ve uzun ve müb111 •{'I 
reveranslarla Balları selamladılar· f)~ 
nan mümessilinin tercümanı, o sa ,..,{ 

hem patrikhanede, hem de konsol~~l 
•d'• nede tercümanlık eden Kostantirı1 ' 

minde birisi idi. . ~ 

Kostantanidis, mümessilin söıle~,ııı' 
lonele tercüme ediyordu. Ben de 0 ~ııi 
geçen kapının önünde ayakta dıJ 96' 
onların konuşmalarını dinliyordtir11~~ıt,t 
le iltizami olarak orada kalışımın tJlift~ 
farkında olmamıştı.Esasen be.rı tl'f1:ı 
pek ehemmiyetli olmaynn şahsı)'e ~ 
ziyaretl('rinde ekseriya Balların ~--ı' 
da kalırdım. B~t husustn Balların l>'l 
emri de vardı. Konuşulan işlerin ?-trıı' 

.. ._. • • 1 d ; ta'ı 6' mu;ıı-n -:.-.~.a arını a.ma ı11D" 

not defteri:ne kaydeder. sonra t<ıJ 
na ~ifahi izahat 

·~F.=~~;;;;..;;~~~::::::::::::;:;;;~::::;:;;;;o;;:==~~~~~~::=;:~;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;==:;:;:~~~~==~~~::;:=;~~~~~~~=====~~~::::;:;;;~~~~~~~==~~~~~~-;;;p:;~ı~~' 
voldum. Ne desem fayda etmlyccek ! buki ne sevişmiştik kesilmişti. O, bir liurba-ı olara·~"~f 
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O koca erkekle nasıl 

baş edebilirdim? ~özüme inanırsanız 

ne ala, inanmazsn uz Allah yardım. 
cım olsun!. 

Müddeiumumi, Kadri Beye bir şey 
ler söyledi. Genç .,.., bit iandarmalara 
emir verdi: 

- Evi araştırın. 
Kt.ndi de etrafı karıstırmağa baş 

ladı. 

Küçücük yuvad,\ gızli hıç biı şey 

yoktu. Eşya azdı. Yalnız bir çekme 
cenin içinden bir df'stc mektup çıktı 
Açtılar, okudular. Burlar· Şad:yenin 
Icocasına yazdırrı m ktupı ı ıı mfü;,·cd 
delerile Ce'ilın ı • '1]ar· id Temiz 
gUzel, muhabbeUı bfr aile muhabere 
si!. 

lki memur hayretle bakıştı. Aca. 
ba bu kadın, hakikoten bir iftiraya mı 
kurban gidiyordu? lçlerinde meı ha. 
met t•yandı, tekrar sordular: 

- Kendinızi mi.idafaa edecek bir 
isbatmrz yok mu? 

- Yok, bildiğim bir şey varsa ben 
katil değihm. Hiç bir giinahım yok. 
tur. 

- Fakat Doktor Hemzi Beyin ra 
poru hleyhinizde bi.r vesikadır. 

- Hani ölmüşt;ı? 

- Öldü ama evvelden ya1.mış, ha. 
zırlam,ş. Buna b:r divecefriniz var 
mı? 

- Hiç!. Deh oıacağım aklım bu 
kadar hainliği kabul edemiyor. Her 
şey, her gcy aleyhlıne dilnüyor. Mah. 

Gözlerinden yağmur gibi y.ışlnr Yalvarırcasına kocasının ellerine kum olacaktı. Koc=tsı Celiil ~c '!J>tt-
iniyordu. O arahk bir jandarma içeri sarıldı. sız, ne bitkin biı haldrvdı. 
girdi, yavaşça bir ~eyler söyledi. Celal başını çevırdi. I inanmıyordu ki miı•!afaa etEİJl. 

Bekir Sıtkı Bey emir VE'l'Cli: K:ıdın devam etti: ı Acı acı bağırdı : ~~ 
B 1 · ı'n' - Evet, benim yüzümden. Sebep , .... ııc: - ırat gırs · 1 - Kimsem, k!m!"('ID yor-••· 

Kapı açıldı, o-ıaı göründü. Bir benim. Halbuki m9sumum da. ~ 1 
gecenin içinde sa.«ları beynzlanmıe. Müddeiumumi söze karı~tı: 1 ger" cıtf1 

H d. h D - .. 1 Yr.vrular kUdlk kotlar.le rıtııl 
çökmüş, adeta yi:mi sene ihtiyarla. - ay 1• anım. ogruyu soy e sardılar; " 1d,~S mış g-ibi duruyordu. lki kızı yaıımda yin. Kocanıza hürmeten, yavrulıırını. yrı .. 
idi. Babalnrınm elini tutuyorlardı. za acıyarak, inkardn israr etmeyin. -· Anne. Gen•! Eenden 11 

Yavrular annelerini fÖrilnce, ağlaşa. - Masumum. mıyız! ıft'-~ 
rak, sevinçle bağndılnr: - Her §ey sizi ıttiham ediyor. Hat Kadın onlarm !'t::tcl:ır•nı ol<Ş 

- Anne!. Anne! Bizden ayrılma! tı hareketiniz. Gayri meşh.ı çocuğu. mırıldandı: e., 
Kadın kocasına döndU ve sadece: nuz. Dalma sarhoş olup etrafta do. - Heyhat!. Hem bu sefer 
- Teşekkür ede im. Çok te§ekkilr laşmanız. BütUn civar ahalisi aley. diyytm zannederim. . u~" 

ederim ki bana bu ':>Uyilk sevinci bah. hinizde şnlıadct ediyor. .A:ıabiyP.tle sars •. dı. Ncf esı 11ııs~' 
şcttin. Şadiye bağırdı: nırCa.Lına ikisini d~ göqsi'Cl'I 

Scnra hayretle dE'likanlıyı sUzdü: - Masumum. masumum Size yUz dı. rtt1 f 
Sevdiği genç, dinç ııdam bu muydu? kerre söylüyorum. Hakkımdaki bütün Ş:ıdiyenin göz yaşlarını g~ıııt1'91' 
Bu hrıle mi gelmişti, yarahbl? dedikodular iftira. cuklaı da hıçkıra luçkıra o$ ~ 

- Cclfı.l! Cel!1
' Beni'I' zavallı Bekir Sıtkı Bey omuzlarını silkti. başladılar. j\11~.ı 

Celalciğim! Kim ::ımr ne ıztırap çek. Bu kadının bir rol oynadığına katiyet. Odaya bir jandıırrna gird1~edılW' 
tin? le emindi. Sert bir bakı§la emir ver. Beyin gelmek için müsaade i .. ı·' 

Erkek baş mı sa lndı: dl: "11 söyledi. f> 
- Evet!. Dedi. Bu gece nasıl çıl. - Şadiye Hanım!. Sizi tevkif edi. O)&ı 

dırmadım, nasıl ölmedim hayret c. yorum. .Müddeiumumi ile jandat 
dl.yorum. K d k k b k d D sordular; a ın, şaş m şaş ın a m ı. e. 

Şadiye dizlerine kapandı: mek artık kimseden Umit kalmamıştı. - Bu da kimmiB? t1~J 
- Benim yüzümden değil mı,• ::aı. I Hilklimetin adamları da onp düşman (DeıJaf111 
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Türk Maarif Cemiyeti 

Kız Lisesi B sa 
(Yatı, Gündüz) 

'iıU~O afu:tostan itibaren kayıt muamelesine bqlanacaktır. 
d Yatı i•creti 185 gündüz ücreti 35 liradrr. Merrur, kar· 
l tf çocuklara ayrıca tenzilat yapılır. Bu yıl f~n lasm. da açı · 
~· Lisenin resmi liselere mu&deleti Kültilr Bak&nlığınca 
htı~k edilmi tir Beher smıfa 40 talebeden f a~!la almmıya.ca
be • an gere1" eski talebenin gerekse yeni kay.dedilecek tale-

llın vaktirde lise direktörlüğüne müracaatlaiı. (55) 

~ir • aat mühen-
1 nacaktır di i 

~Ske i br"kalar Umum Mü
U~rlijğ"" n e : 
~ltlilksek Mühendis mektebinden diplo
~ttı/ \1e asgari beş sene inşaat işlerinde 
~u:nıış ve askerliğini yapmış bir f nşaat 
~tı erıdlsine ihtiyaç vardır. Talip olanla

Q\ ellerinde mevcut vesaik ile bfrllkte 
~Müdürlüğe müracaatları. (5) 

' 

· ~stan ı ümrükleri satış işleri 
~dü ··nden: 

illstos 11 / 1936 günü kapalı zarf susulile 317,039 kilo teker sa
ı.1~1· Almak istiyenlerin Kurun gazetesinin 25/ 7/ 936 G. nüsha
"• 1 ... anırnızr okumaları ilan olunur. (24) 

ık arsa 
~eh 

t~en l~rt~ Soğanağa mahnllesi Nur sokağında bütün Marmarayı 
"/ ınetre arsa satılıktır. Yanındaki 11 numaraya sorunuz. 

~!p . fakü esi bakanlığından: 
tla al teınız lktısat ve içtimaiyat Enstitüsüne 50 lira ücretle bir ' 

btl'!ell\~a.c~~ır. Yabancı dil bilmek şarttır. isteklilerin pazartesi 
} e gunleri Fakülte Bakanlığına müracaat etmeleri. (153) 

~tanbul Gü rükleri Satış işleri 
ıS{ Müdürlüğünden : 
la,~~tos/936 günü kapalı zarf usulile 65650 kilo toz şeker 

''tıdrr;_:Alınak istiyenlerin münakasa gazetesinin 26/ 7 / 936 günü 
~111 ·ı .. {s 1 anımızı okumaları ilan olunur. (133) 

tanbuı Mi ıı Emlak Müdürlüğünden 
Senelik Muhammen 

~ kira bedeli 
~~ ı· & ~t\ln k · .. ıra 
l\0~ac.~u : Kençine sokağı 25 sayılı ev. 48 
~ ~lttıp Y Koru sokağı 55 sayılı dükkan 40 
l\ aalttıp:fa : Yeni sokak 24 sayılı ev. 60 
't l?tterh:~ : Kulaksız caddesi 156 sayılı dükkan 48 
tdiltuıe n : Karnavuli sokağı 59 sayılı dükkan 72 

l )'Uk : imrahor caddesi 140 sayılı dükkan 48 
i\tihind arda Yazılı malloırm icar artırma günü olan 31/ 7 / 936 
~rl e satış ko · · · d d'W' d b b' · t, llı-ının rnısyonu ıçtıma e eme ıgın en u ınaya aıt 

{ latekJiI a~tırınası 7/ 8/ 936 cuma günü saat 14 de bırakılmış-
~t-ltit 1\1.u~:•n %A de yedi buçuk pey akçelerile İstanbul Defter· 

tlıUraca 1

1
Ernlak Müdürlüğünde müteşekkil sab§ komsiyonu· 

at an. (F) (173) 

1 . 

HABER - ~1<$am Poita~ ' lstanbul Beşinci) Bir mütehassıs diyor ki: 

emurluğun-• 
ıcra 

dan: 
Sabih ve Etvartin Emniyet San 

dığma birinci derecede ipotekli O· 

Fazla Makiyaj 
Cilt için zararlıdıı. 

lup paraya çevrilmesine karar 
verilen ve tamamına (2821) lira 
kıymet takdir edilen Y eşilköyde 
Umraniye mahallesinde Çekme· 
ce caddesinde 53, 53 numaralı 

canibi yemini Rali bağına giden 
tariki has. Yesari Dikran Kapa

Yapılma~l laıtmgelen 

maciyan hane ve bahçesi arkası Fen, senelerle sık sık yapı
Cevat bağı cephesi Cekmeceye gi lan makiyajdan yüzde yaşın 
den tarik ile mahd;t 13 dönüm ilerlediği izleri belirir. Bu isr 

l k 5 . bir genç kız teninin güzelliği 
3 eve 30 arşın bahçelı maa . . hl"k l"d' F k b 

•• • A .. ıçın te ı e ı ır. a at u gı 
mu~temılat koşk. bi hallerde cilt Biocel tabir 

Arkasında arazisi olan bir bah· edilen gençleştirici ve ihya 
çe dahilinde altı kısmt:n kargir ve edici unsurlarla beslendiği 
üstü ahşap bir binanın zemin ka· takdirde derhal tazeliği, gu 

tında bir kiler bir matbö\h bir he· zelliği ve yumuşaklığı iktisap 

la, bir oda bir odunluk vardır. edeBr. k 
1
• h v· 

. . . . .. . u ıymet ı cev er, ıyana U • 
Bırınzı katta, bır sofa uzennde niversitesi profesörü doktor K . Ste 
dört oda mevcuttur. Bu kata ha· jskal tarafından hususi bir usul da . 
ricen taş ve dahilen ahşap bir iresindc genç hayvanlardan istihsa
merd ivenle çıkılır. Binnmn bahçe· le muvaffak olunmuştur. Bu cevher, 
deki methali camlı ve zemini çi· pembe rengindeki Tokalon kremi 
nidir. Bahçede br kameriye ve bir terkibinde mevcuttur. Akşamları 

d 1 b k d ht l'f yatmazdan evvel kullanılmakla. çar a ~ ve on eş a ar mu e ı 

ıiz uyurken ci!dln zayrOa • 
mı!J ve solmuş adalelerini 
sıkla~tmr ve be§creyi bes -

ter ve gençleştirir. Sabahleyin be -
yaz rengindeki (yağsız) Tokalon 
kremi tatbik ediniz. Çünkü beyaz • 

latıcı ve mukavvidir. tıte bu suret• 

le makiyajh ve solmuı bir ten ye • 
ni ve cazip bir gUzellik tabakasilc 

kuş:ınır. 

ağaç vardır. Hanede elektrik var- N f • 
dır. Pencereler pancorlu ve zemin a a Vekô etinden· 
katın demir parmaklıklıdır. Me
sahası 154 metre murabbaı bina 
ve 1281~ metre murabbaı mesa· 
hai umurniyesidir. Yukarda evsafı 
yazılı köşkün tamaını açık arttır· 

Filyos - Zonguldak hattının Filyostan Çatalağzına kadar olan 
on yedi kilometrelik birinci kısım ray f er~iyatı kapalı zarf usul ile 
münakasaya konulmuştur. 

maya vazedilmiştir. 

1 - Münakasa, 17 / 8/ 936 pazartesi günü saat on beşte Anka"ra· 
da Nafia Vekaleti Demiryollar inşaat dairesindeki müDfkasa komis· 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli(32,000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (2,400) liradır. 
4 - Mukavele projesi ile Bayındırlık genel şartnamesi, vahidi 

fiat cetveli, münakasa şartnamesi, poz talimatnamesi ve diğer plan 
ve tiplerden mürekkep bir takım münakasa evrakı (160) kuruş mu· 

mil olmaları icap eder. Müterakim kabilinde Demiryollar inş.aat dairesinden verilmektedir. 
vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf 5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler, 2490 No. lu kanun mucİ· 
borçları borçluya aittir. Arttırma hince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 / 5/ 936 tarih
~artnamesi 1-9-936 tarihine li ve 3297 No. lu resmi ceridede ilan edilen talimata göre bilumum 
müsadif salı günü dairede mahal. Nafia işlerini veya demiryol inşaatişlerini yapabileceklerine dair ve· 
li mnhı:usuna talik edi!e~cktir. Bi· rilmiş müteahhitlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarını mezkur 
rinci arttırması 22-9- 936 'i.arİ· kanunun tarif atı dairesinde hazırlıyarak J 7 / 8 / 936 pazartesi gunu 
hine müsadif !alı günü dairemiz· saat on dörde kadar Demriyollar inşaat daire ine makbuz mukabi
da saat 14 ten 16 ya kadar icra e· linde vermeleri lazımdır. (49) 

Arttırma peşindir. Arttırmaya 

iştirak edecek müşteriierin kıyme· 
ti muhammenenin yüzde 7,5 nis· 
betinde pey akçesi veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu ha. 

dilec~. Birinci arttı~ada bedel, y~ .. ~k~~k~~e-n-ı·z~T~.,c~a-r~e-t~M~e-k_t_e_b~ •. 
kıymeti muhammenenin yüzde 75 u se 
ini bulduğu takdirde üstte bıra- M u· .. d u·. r u·. gv u·. n den ... 
kılır. Aksi takdirde son arttırma· 
nın taahhüdii baki kalmak iizere 
arttırma on beş gün daha temdit 
edilerek 7-10-936 tarihine mü
sadif Çarşamba günü ı:aat 14 ten 
16 Y'-'· kadar dairede yapılacak 
ikinci arttırma neticesinde en çok 
arttıran1n üstünde bırakılacaktır. 
2004 numaralı icra ve iflas kanu· 
nunun J 26 ıncı maddesine tevfi. 
kan hakları tapu sicillerile sabit 

olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
alakadaranm ve irtifak hakkı sa· 
hiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz ve masarifc dair olan iddia
larını ilan tarihinden :tibaren 20 
q-ÜD zarfında evrakı müsbitelerile 
birlikte dairemize bildirmeleri la· 
zımdır. Ak i takdirde hakları ta
pu sicillerile sabit olmıyanlar sa· 
tış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. Müterakİ!ll vergi~ ten 
viriye ve tanzifiyeden ibaret olan 
belediye rüsumu ve vakıf icaresi 

1 - Mektep Lise ve Yüksek olmak üzere beş yıllıktır. Yatılı 
ve bedevad1r. Gayc!iİ tecim gemilerine kaptan ve makinist yetiştir· 

mektir. 
2 - Mektebin yalnız Lise birinci sınıfına talebe alınır. Bunla

rın Orta mektebi bitirmiş olmaları ve yaşları on beşten küçük ve on 
dokuzdan büyük olmamaları "'rttır. 

3 - Yazılma işi için pazartesi, çarşamba, cuma günleri mekteb 
ha~ vurulmalıdır. 

4 - isteklilerin mektep müdiiriyetine karşı yapacakları istidann 
melerine hüviyet cüzdanlarını, a§ı kağıtlarını, mektep diplomalarını, 
veya tasdikli diploma suretlerini ve polisçe tasdikli iyi hal kağıtlarım 
ve velilerinin izahlı adrese ve tatbik imzalarını ve dört tane vesika· 
.ık fotoğraflarını ili~tirmeleri gerektir. 

5 - Yazılma işi 7 / Ağustos/936 cuma gününe kadardır. istekli· 
lerin muayenei sıhhiye için o gün nal sekizde bizzat mektepte bulun· 
maları gerektir. 

6 - Fazla tafsilat almak için ayrıca posta pulu göndermek şar· 
tile mektupla mektep müdüriyetine müracaat edilmelidir. {4000) 

Sıhhi müesseseler 
eksiltme kom·s-

stanbul 
artırma ve 
yo undan: 1 • bedeli müzayededen tenzil olu· 

~\ıh nur. ve 20 senelik vakıf icaresi İstanbul leyli Tıp Talebe Yurdu talebesi için mevcut §<ırtna.me-
tUt-gllttıınen bed 

1
. 

99 
tavizi de müşteriye aittir. Daha deki evsafına ve tutulan nümunelerine göre "600,, adet yün fanila 

~dl.ti\ ~il •ne§e v e ı b 75 lira olan 610 tonu safi meşe, 720 tonu fazla malumat almak istiyenlerin açık eksiltme sureti le alınacaktır. 
~ad 9/s;936 eya unların mahlUtu olmak üzere ceman 1330 934 _ 6163 numaralı dosyada 1 - Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul Sıhhat ve içtimai Mu
litı ~ İdare b" çarşamba günü saat 15,15 de kapalı zarf usuli ile mevcut evrak ve mahallen haciz avenet Müdürlüğü binasındaki Komisyonda 19/ 8 936 çarşamba gü. 

l ... 1!e ar' ınasında satın alınacaktrr. nu·· saat "14 de yapılacaktır l4\ttı "'ırrnek · . ve tahdiri kıymet raporunu görüp ,, · 
• q,.. .. Un tayj . ıstıyenlerin 748,13 liralık muvakkat teminat anlıyacakları ilan olunur. (4418) 2 - Muhammen fiyat: Bir fanilanın fiyatı "150,, kuruştur. 
il. -"'l.i.ah n ettıg~i 'k l G 2 · " ı· "50 k ·~ \> a. ında. . vesı a arı, resmi gazetenin 7 / 5/ 936 . 3 97 -------------- 3 - Muvakkat temınat 67,, ıra ,, uru~tur . 
. "t~ el leldifler~n~ışar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 4 -· istekliler nümuneleri Çemberlitaş civarında Fuatpaşa 

. e erj ı- ını aynı gün saat 1415 k d K . Re'sliW' Sat hk ev ve tarla türbesi kar!lısında Tıp Talebe Yurdu merkezinde görebilirler ve şart-
ltıd alıtrıd S ' e a ar omısyon 1 gı- B<ı.kırköy Mahmutbey (Kalfe"öy) ~ 

~~.>:..en lia.ydıı.ır .• artnarneler parasız olarak Ankarada Malzeme nameyi de parasn olarak a!abilirlc.-. 
~ fa~~ rp d köyünde suyu ve bahçeyi hııvi bir ev 

ltle ~ Şefliğind aşa a Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eski§ehir- ile 30 donüm tnrln satılıktır Taiıple. 5 - isteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ve bu İ§e 
~c 1\1.i.idi.irl~~' .. ~dapazarmda istasyon Şefliğinden, Balıke· rin nıezkfır ev sah.pleri::ıe ıuüracaat. yeter muvakkat makbuz veya banka mektuplarile vaktinden evvel 

gun en dağıtılmaktadır. (146) ları. l Komisyona gelmeleri. (161) 
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. . ~ q: 1~lllllll Wl!!lll•llllllll!lıw mınoo ~~.runıııııı~ nıifnıinı~rnnımııııı.~ınııırn mı ııı ~nııırıı:-mı ınııı~ı·~-~---

1\a~, .S.~·ıf/ı '0!!!7 _ı Afyon Y et.ıştırıcılerın 
RADYO SiNEMALAR d Nazarı Dikkatine 

8 EY O C L U 
1 

~--
t STAN BU Lı 

TUU& 
18 oda. musikisi (plı\k) 19: haberler, 19,15 ı Vcnedlk şarkısı ve Beıı ~ Uy· uştu r ucu 

kocah !tadın f- - Maddeler inhisarından muhtollf p!Aklar, 20 §&n: Dalkonof (Bariton) &lEI.Eıt' 
20,30 stUdyo orkcstralan 21,30 son haberler, ll'EK 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının gaze-

ı şampiyon, Yaralı kuş 1 ' 

Dcıı kız. \'C Bekıenmıyen -~ Afyon yetiştiricilerin menfaati erini g6z Hnünde tutan ld8' 
~t batakhaneıerı. ve :; remiz, bu seneki mahsulü Türkiye Ziraat Bankası vasıtasfle telere mahsus havadis servisi verilecektir. tiAUA y 

V 1 l." ANA: 

18,05 scyahıı.t, 18,85 konser, lD,05 sanat, 
hayatı, 19,20 konuşma, 19,40 esperanto, 20, 
05 haberler, ha\'tı raporu, 20,15 Bcrllnde nak 
len olimpiyat mUsabakaları, 20,45 eğlenceli 
musll(t, 22,05 S lzburg musiki şenlikleri, 23, 
20 haberler, hava raporu, 28,30 Berl!ndcn 
naklen olimpiyat mUsabakalan, 23,-iO konu§
ma, 23,55 mus1kl, 24,55 gramo!onla dans, 
mustldsl, 

BERLlN: 

SUl'I n 

\'Il.Dl7 

"fAN 

şm 

Al.KAZAR 

ŞARR 

ASTOHVA 

M~:~::!;'etceceıeri, ouı =ı doğrudan doğruya mllstabsllden alacaktır. · 
Nı":uıı1 Aşaaıda (J'österilen şehir ve kasabalar alım merkezi itti"' Aşk uğT\ında ve Knock- _ f"' '°' 

Avt ı -haz edildiğinden afyon yetlştiricllerln · kendllerlne en yakıfl 
Slngapu. postası ve GönUI -~~ olan mezkôr şehir ve hasobalardaki Ziraat Bankası şube veY8 
oyun lan 

maskel! kadın ve Fırtına ~ S80dtkl8rJnft miirftCftatla İCftbedeO lefsllalt almaları lüzuOJIJ 
Makinell adam 2• kısım _ _ 1 
birden ° ~ ehemmiyetle ilan olunur. . 

ı Kıı.feste aşk vo cehennem - "' 

motosikletli polis ,) Alım merkezleri: - Amasya, (Akşehir - Ilgın) Afyonk8" 
ı Aalıı.n Tarzan, ve Dostum l7,0:S kanşık musiki, 19,10 kUçUk konser, 

20,03 ağızdan üfleme Aletler orkestrası, 20, 
55 haberler, 21,05 olimpiyat haberleri, 21.,25 
karışık musiki yayını, 23,05 haberler, 23,20 
olimpiyat haberleri, 23,50 güzel plf.Lklar, 24,85 
musiki, 1,55 gramo!on, 2,05 geceyarıaı kon 

kraı, Teksas kasır~e.sı f-:. rahisar, Aydın, Balıkesir, Çorum, (Eskişehir - Bilecik), Çil" 
UUM Ulll VE'I 1 Fedailer alayı, Soz sıırı· 1

""T. • K • 
• hmdır =- müşhacıköy, Konya, iltabya, (Isparta - Burdur) MalatyB• 

&ıtLLl 
seri, 

BUDA PEŞTE: Wı.AL 

c'\LF.lll>AH 

A.'l .. \.R 

s T A N 8 u L ;_ ·rokat Zile. t177J 
Seven Kadın. Fantoma mı ' • 

1 ~~:ror canbazhancsl vo ~~ tnınımttnıll'llll ili ıı !il ~ınm~ il! 'lü~ll!illmıJl[ijll!i1l"llffi1lm 1ıııı 'm llll'llffillillm[illlliilılll ırıı~_!Jllill:l111Jfil%·liııll~;ınummnllll!lıll11R111ın~ 
GUzel gUnler 

ı Çingene baron \'e Harp 
muhabiri 

ı Son uı;:uş, yaşamak laUyo. 
ruz. 

ÇAHPINTIVA 

ev rol 

18,36 çi.ngencı muslklaf, konferanslar, 20 
piyano konseri, konferans, 20,50 gramofon, 
21,115 ollmplynt haberleri, 21,45 hayvo.nnt 
bahçesinden nakil, haberler, 23,35 ol!mplyat 
haberler!, 24,05 cıızband takımı, 1,10 haber· 
ler. 

KE.'lALllEV ı Arap kahramanları 

BASURA ÇARE 
Hedensa 

dır. Ameliyatsız memeleri kurutur. 
Kanı, ağnyı keser. Me§hur ilaçtır. 

birebirdir.Bütün sinir nöbetlerine, 
tf'essürlP havılnnlarsı havat verir. 

'fERi KOKUYU 

Hidrol 
derhal keser, Vücuda zarar verıııel• 

B 1l KREŞ: SÜREYYA 
19,10 kon.Ser, konferans, 20,2l5 gramofon, HALE 

konferans, 21,SO keman konseri, hava.dl.B, 22, 
10 ıan konseri, 22,8~ haberler, ııpor, 22,50 
kon5er, 23,50 :tranaızca, almanca ve rwncnco 
haberler, 

KADIKO'Y 
ı Programını blldJrmemlııUı 

ı Lukrcs Borjlya ------zmll1~11Dll!9iillil:llil&mDıl!l&mmra!Emv!~--~ 

OSKUDAR • •ı\ 
' ::ı;:"~';ALE baht"1 -~-:.J~ : 1 

Sekoya kaplan kız .._ __ = 
PAR ıs (P,T,T,J: KAR A G O M R U K Ordu sıhhi ihtiyacı olan 210 En çok En az 

19 konuşma, 19.05 orkestra kon.serl, hava• OZEN 1 ilkbahar resmigeçidi kalem göz aleti satın alınacaktır. 200 170 günde Cerrahhpa§a hastahanesİn' 
diB, 

2o.4o orkestra konseri, 
21

•
05 

gramofon. ve Miki Mavz İhalesi 28/ 9'}936 pazartesi günü sa 210 160 Haseki ,, 
21,25 piyano konseri, 21,85 orkestra konseri, T 1 y A T R O L A R " 
23,05 koro konseri, havadis, 23,50 gramofon• at 15,30 da kapalı zarfla yapılacak· 60 30 ,, Beyoğlu ,, 
la dans mUBUd.ıd, e :~~ 0B::c:: T ı tır. Muhammen tutarı 8371 liradır. 50 40 ,, E. Zühreviyc ,, 
B o M A: .. ~u akşam Şartnamesi her gün komisyonu- 45 35 ,, Z. Kamil ,, 

18,oıs havadiıı, 18,20 konser, ıt,25 yabancı Saat 2uıs muzda görülebilir. isteklilerin 628 565 435 ~ 

dillerde konu;ıIJll\, 20
•
10 

almanca, tran.m:ca FLOR.YA liralık ilk teminat makbuz veya Hastahanelere 936 senesi içinde lazım olan birinci nevi e ıal 
haberler, 20.25 eğlenceli mustld, transızca cı r,. 
haberler, 20,55 Yunaniatan lçtn yaym, hiı.va.- Ya:~:: C::e~ ~~rı ~ mektuplarile birlikte 2490 sayılı ka açık eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo ekmeğe 11 kuru~ 20 par'(! 
dlıı, gramofon, 

21
•
45 

orkestra komerl, 
23

•
05 Fiatlar: 75, 50, 30 nunun 2. 3. cü maddelerinde vesa- tahmin olunmu§tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görüW<• .. ,f 

;haberler, 28,3l5 dans musikisi, 24,0lS hıı.vadl.s ~V"" 

24,20: fnglllzce haberler, meşrubatla beraber ikle birlikte teklif mektuplarını iha nunun tayin ettiği vesika ve 1741 liralık muvakkat teminat ııı dl! 

l 1 B 
• . . M } v d • le saatından en az bir saat evveline veya mektubile beraber 17 ağustos 936 pazartesi günü saat 14 de 

StanbU eŞIDCI ICfa em Ur ugun an. kadar Fındıklıda Komutanlık Satın mi encümende bulunmalıdır. (21) 

Recebin Emniyet Sandığına vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf alma Komisyonuna gelmeleri (68) Kilo 

birinci derecede ipotekli olup ta· borçlan borçluya aittir. Arttırma 0 42> 50000 kuru ot beher kilosu 90 paradan teminatı 95 lira 
mamma (1119) lira kıymet tak· §artnamesi 1-9-936 tarihine 35000 sap saman 2 kuruştan 53 '' 
dir dilen Boğaziçinde Beylcrbe· müsadif salı günü dairede mahal· Kuş Tüyün Ün 50000 kara"ÖZ yulaf ,, 4 kuruş 25 san:' 160 " f' 
Yinde Burlianİye mahallesinde li mahsusuna talik edilecektir. Bi· v·ı ~ Dd h ,, t . . k d . . "kt rtsf1 Jo 

K·ııosu 75 Kuruş ı ayet aygır eposu ayvana ı ıçın yu ar a cınsı mı a ,,,. 
B k "" d 2 .. kerrer eski rinci arttırması 22-9-936 tari · oJ ıı ayır so a:gm a mu K T · • · · y t k zılı olan ot, saman, yulaf ayrı ayrı aç.ık eksiltmeye konulmuştor· 1~cr 28/1 yeni numaralı Halil vereıeıi hine müsadif salı günü dairemiz· US uyu as I nameleri levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar hizal'~ı ~· 
bahçesi, Alaettin bahçesi ve Ali de saat 14 ten 16 ya kadar icra e· 100 Kuruştur gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile 2490 N°· ieır 
arsası Bayır sokağı ile mahdut ve dilecek , birinci arttırreacla bedel. YıtStık, yorgan ve yataklarınızı nunda yazılı vesika ib 18 ağustos 936 salı günü saat 14 de d~it11 
paraya çevrilmesine karar verilen kıymeti muhammeneniD yüzde 75 kuş tüyünden kullanınız. Çünkü pa. .. d b ) l d ( l """'-) .. cumen e u unma ı ır. ~ 
ba'hçeli evin evsafı &!ağıda yazıl· ini bulduğu takdirde üstte bırakı· muktan ucuz, omrll uzun her zaman ı 
mıştır. lır. Akıi takdirde son arttırmanın yumuşaklığı devamlıdır. Kuş tüyü ya_ Keşif bedeli 686 lira olan Dolma. bahçe saat kulesile saray kşp••' ~ 

L tak ve yastıklarda yatanlar hiç bir za. sındaki yolun tamiri açıU eksiltmeye konulmuştur. Kellif e~rş1'' "~ Zemin kat kargir olup diğer 1Kat taahhüdü baki kalmak üzere art· 1 ~ .. ti" 
man hastalık görmez er. . l "d" l"-" d ·· "l" ı t ki' l l kıl•' fi 

lan ah&Aptır. Zemin katında kır- b .. d h t d't §artnamcsı evazım mu ur ugun e goru ur. s e ı o an ar .(l 
:r- tırma on e§ gun fl a em l e· Fabrikası ve satış deposu: .rstan. tayin ettiği vesika ve 51,50 liralık muvakkat teminat makbııt. 1'~ 

mızı çini bir ta§lık ve iki oda, dilerek 7-10-936 tarihne mü· bulda Çakmakçılarda Ömer Balı o!?lu . w 

6 
. .. .. d 0c,ııı1 

guaulhane ve merdiven altı kö· aadif çar§amba günü saat 14 ten kuştiiyü fabrikası. Tel. 23027 mektubıle beraber 17 ALrustol 93 pazartesı gunu saat 14 e 

mUT- lu"ktü'r. cümende bulunmalıdır. (118) J 
16 ya kadar dairede yapılacak i· etil'-

Birinci kat: Bir sofa üzerinde kinci arttırma neticesinde en çok B Dumlupınar Yatı mektebi taiebesı ıçın kumaşı mektepten ~ ~ 
<ıört oda alaturka iki heıa. ayrıca arttnanm üstünde bırakılacak- Necip ey üzere 260 takım dış ve 2so takım iç elbisesinin yapılması aç•1' ~e 4 

tır. 2004 numaralı icra ve iflas Diş Macunu meye konulmuştur. Diktirilecek iç elbisenin beher takımımı 160 ot'~ musakkaf bina ittisalinde zemini 
kıımen kırmızı çini ve kısmen 

çimento alaturka ocak ve kazanlı 
mut{ak vardır. Bu katın bir oda· 
sının altı bodrum kömürlüktür. 

Çatı katı: Bir sofa üzerinıde 
iki oda, dört tane bas1k çatı altı, 
ve ü; tarafında zemi:ıleri çinko 
etrafları ağaç korkuluklu balkon 
vardır. Zemin kat pencereleri de· 
mir parmaklık birinci kat pancor· 
ludu!'. Bahçesinde bir kuyu ile 
imir, ayva gibi iki üç ağacı mev· 
euttur. Umum mesahası 839 metre 
murnbbaıdır. Bundan 82 metre 
murabbaı haneyi ve 18 metre mu· 
rabbaı kargir mutfak ve müteba
!kisi de bahçedir. Yukarda evsafı 

yazılı bahçeli evin tamamı açık 

arttırmaya vazedihriştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya 

iştirak edecek müşterilerin kıyme· 
ti muhammenenin yiizc'!e 7,5 nis· 
betirıde pey akçesi veya milli bir 
'bankanın teminat mektubunu ha· 
mil olmaları icap eder. Müterakim 

kanununun 126 ıncı maddesine elbisesinin beher takımına da 500 kurut bedel tahmin oloJ1ıi'el'I~ 
tevfikan hakları tapu sici11erile Nümunesi ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. I~ , 
sabit olmıyan İpotekli alacaklarla ',anunun tayin ettiği vesika ve 129 lrialık muvakkat teminat cJe 4ır 
diğer alal<adaranın ve irtifak halt veya mektubile beraber 17 Ağustos 936 pazartesi günü saat 1

4 

kı sahiplerinin bu haklarını ve hu· "l'li encümende bulunmalıdır. 0 l 9' 111 
~ • ....,~' r 

suaile faiz ve masarife dair olan Senelik muhammen kirası ::S6 lira olan Heybeliada yalı •:· dt'~ 
1 iddialarını ilan tarihinden itiba ..... s:nde Ayyıldız sok!lğmda eski hele diye mevkii teslim t6rib111ııi'"~ 

ren 20 gün zarfında evrakı müs· tibarenı 937 veya 938 - 939 !:ene leri mayısı sonuna kadar adil~ 
btelerilc birlikte daire:nize bildir ı -:;erilmek iizere pazarlığa konulmu ıtur. Şartnamesi levazırrı .ııı,t ~ I 
meleri lazımdır. Aksi takdirde cünde göriilür. lsteldi olanlar 270 kuru§luk muvakkat te?111

" t4 
hakları tnpu sicilleri!~ sabit olmr· buz veya mekt~bu ile l,eraber 1 l ağustos 936 sah günü ı;aa~~) 
yanlar satış bedelinin paylaşma 1 daimi encümende bulunı::nahdır. (B.) { 
smdan haric kalırlar. Müterakim 1 
vergi, tenvi~iye ve taozifiyeclen 1 

ibaret olan belediye rüsumu ve il 
vakıf icaresi bedeli müzayededen mıı;ı~:aıı 
tenzil olunur ve 20 senelik vakıf 

icaresi tavizi de müşt(';İye aıttir. 

Daha fazla malumat nlmak isti· 
yenlerin 934 - 6167 numaralı dos 
yada mevcut evra!c ve mahallen 
haciz ve takdiri kıymet raporunu 
görüp anlıyacakları il5n olunur. 

,(4419) 

Yüksek ailelt!rin ve bilhassa 
gençlerin lezzet ve koh"Usunı..ı ~e 

"~ seve kullandığı yegane diş ma 
cuncdur. Dişleri beyazlatır mık 

ropları izale eder. Türk malıdır. 

Her yerde hı.ılunur. 
Fiatı 15 kuruştur. 

Istanbul Telefon 
Direktörlü-ündeJl~ 

Hu~usi telefonunu para muka biti halkın konu§masına aÇ'~ı;~ tı' 
durmak suretile telefonu bir kar vasıtası olarak kullana~ c-1' 
yazıhane, otel, ev ne olursa oslun bu gibi yerlerden yaptır• 8 ~ 
her konu§ma umumi merkezlerde olduğu gibi 7,5 kuru§tur· 't 01~~~ 

Hilafında hareket ederek halk tan fazla para aldığı sabı ~ı 
telefon sahipleri umumi merkezler hakkında tatbik olunan 
maruz kalacaklard.ır. .( 4358). 



' "' , "' 

bına sah'p olan bir kimse 

idareli ve ucuz so
ğuk hava dolabını 
buldu ya, artık dün
yaya bile metelik 

d . v. kt ver ıgı yo .... 

FRiGiDAiRE 
ucuzluğu ve son dere
ce idareli olması saye

sinde her eve 
girdi ve hayatımı
za karıştı. Bugün, 

FRiG i DAiRE 
soğuk hava dola

her ne pahasına olursa 
0 sun F R 1 G İ DAİRE den vazgeçemez. 

Bu Yaz aıcaklarilan bunalmayınız. ilik sularla, aıırlafmtf yemeklerle mtdenlzl 
bozmayımz. Yaz hastallklarmdan kendinizi ve çocullliranızı koruyunuz, ve 
bl.. F R a G ı D A 1 R E allmz. 

; ·ı 

, ,, 
. ---

~-----il\ 

BOURLA Biraderler ve Şürekas; 

lier dolabın üstünde hakiki FRIGIDAIRE' in 
alameti olan bu markaya dikkat ediniz. 

MA~LOP FAUSTA 

ku'V'Vet tasavvur edemiyordu. · katte ise bir gece bir rün ve tekrar 
O, bir eün gelip kendisinin ya bir gece geçmitti. 

tnelek, ya Mari yahut da annesinin Artık bir zaman geldi ki deıti· 
ruhunun yardımile bu höcreden de bir damla ıu kalmadı. Hem, aç 
:Urtulacağına emindi. Şimdiye ka- hem de susuzdu. Fakat açlık henüz 
~r Pek fazla sevdiği ve hürmet dayanılmaz bir ıztırap halini al. 

akoıterdiii manaıbr rerisine kartı mamıt bulunuyordu. 
aJb· ınde pek ufak bir nefret duy. - Acaba bu kadar ittihamm 
~1 •onra kafasından bu düşünce. açılmasına sebep ne? Mutlaka 
i 1 

e atarak kurtulutunu bekleme uzun bir mesafeyi bir fey yemeden 
e baılamıtb. dört nala katetmit olmamdan ileri 
s·k ...... ır aç ıaat geçti. Bu sırada kar. geliyor .. Acaba bu susuzluk hum--•. Yıce acıkmıt ve pek fazla susa· ma batlangıcı olan bir hararetten 

ını!tı K d' · · • b k 1 1 · ·1 · 1. d' d L • en ısı ıçın ıra ı mıt o an mı ı erı ge ıyor. ıyor u. e ... ın ... 
egın Yarısını yedi ve deatideki Uzun bir müddet zindanın için-

•uda. • · 1 k k d r n ıçtı. Sonra reisin verdiği em de dolattı. Karanı o a ar fazla 
e Uyarak . gerçi reis artık onun idi ki bir adım değil bir karış önü
::;~r•nda pek muhterem bir kimse nü göremiyordu. Fakat elile yokh· 
ol 1 se de ... çilekeşlere mahsus yarak ve omuzların~ duvarlara sür. 
li:~. duaları okumağa başladı. terek daima muntazam adımlar 

ıkaten kendis" b" "k b" .. atmag"' a muvaffak oluyordu. Bu lıah . l . . ı uyu ır gu 
dö M' emııtı. Bu günahı ise Mari 

~npansiyeye olan aşkı idi. 
kuauz: Yku_su gelmiı, rahat kor. 
\J hır uykuya · dalmıştı 
Yandığ · 

'-cık 1 zaman karnını yeniden 
ii!\ mı~ 'Ve susamış buldu. Ekme
de kg~rı kalan kısmını yedi. Desti
rini a an suyu içti. Ke§İşlerden bi 
•u n ~akında yeniden ekmek ve 

Retırec .... 
t!J>ey b· egını dütündü. Fakat 
Yen b" •r zaman geçtiği halde kati
ICend·ırkayak pıtırdısı duymadı. 

1 e d. du:ı-... - n ıne pek az uyumut ol. 
sunu dü .. d" 

'-'it oldu" !~~ u. Akşam hapsedil. 

uzun yürüyüş nihayet bir yorgun
luk doğurdu. Tekrar uykuya daldı. 
Fakat bu sefer uykusu bir tak~m 
karışık rüyalarla doluydu. 

Uyandığı zaman: 

- Oh, aman yarabbi .. Ne kadar 
da susamışım? dedi. 

Hemen ayağa kalktı. Susuzluğu 
unutmak için dolaşmağa baıladı. 
Fakat bacaklarının titremekte ol
duğunu hissediyordu. Artık onlar 
emrine itaat etmiyorlardı. işte o 
zaman müthit hakikatı anladı. Aç
lık ve susuzluktan ölmeie mab· 
kOm edilmiıti. 

Gabta : Hezaran cadde•i - Beyoğlu latikli.l caddesi 

)jlbra : Bankalar caddesi - lzmir : Gazi bulvarı ve 

S AT 1 E' nin bütün tübelerinde. 
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- Buradan ayrılırken beni tak. 
dis eden siz değil miydiniz? 

Burguvani ellerini havaya kaldı. 
rarak: 

- Zavallı, saçmalıyor .. dedi. 
- Burada bulunmadığım sırada 

~şliyebilmem ihtimali bulunan her 
türlü ıünahlarımın affı için dua et. 
mediniz miydi? 

- Deli!.. Zavallı çıldırmıı ! 
Aman Allahım, acaba bu adam bu. 
rada bulunmadığı sırada ne gibi 
bir günah işliyebilirdi ki ben onla· 
rı daha evvelden affettirmek için 
delalet edeyim. 

Jak Kleman bu sefer hakikaten 
çileden çıkmağa başladı: 

- Size, bunların hepsini söyle
miştim. Sanırım... Bana söylemit 
olduğunuz sözleri de hatırlamanızı 
rica ederim. Hem ]Utf en artık aklı
nızi başınıza toplayınız ... 

- Aman birader, asıl aklını ba. 
tına toplaması lazım gelen sizsiniz. 

Keşif ~cı bir sesle: 
- Gerçi, henüz aklımı kaçırma

dımsa da fU sözlerinizin ve tavırla 
rınızın bana verdiği hiddet o işi 
yapmak üzeredir ... Mukaddes kita. 
bımızın, hak yolunda yapılacak 
meşru olmıyan birçok İf ler için 
müsaade verdiğini söyliyen siz de· 
ğil miydiniz? 

Burguvani yapma bir hayretle: 
- Fakat Allah aıkma hangi 

1 

meıru olmıyan itleri yapmak niye ' 

Jak Kleman: 
- Yalnız bir it, muhterem pe-ı 

derim ••. dedi. . 
Reis, keşişin sesine bakim olmak 

için yüksek bir ses ve telaılı bir 
bakışla: 

- Hiç, hiçbir iş! .. dedi. O sizin 
haıta beyniniz de mutlaka ıeytan 
tarafından hasıl edilmiı karanlık'. 
düşüncelerdir ... Onları bana atfet. 
meyiniz. Reis, göğsüne yaymış ol· 
duğu peçetenin üzerinden bir iıtav 
roz çıkardı. · . 

Jak Kleman: 
- Artık ;ok oldu, ilen buradan 

ayrılırken yapacağım işler hakkın· 

da sizin kabul ve takdisinize mü .. 
racaat etmiştim. Siz de bunu esir" 
gememiştiniz. Frer Anjın bulundu .. 
ğu alayla birlikte Şartre doğru yo. 
la çıktım. Orada, Fransa kralını 
bulacak ve onu işte şu hançerle öl. 
dürecektim. dedi. 

Reis, birdenbire masayı itti. Pe. 
çeteyi göğsünden aldı, keşİfe yak· 
taşarak alçak ve boğuk bir sesle: 

- Ne diyorsunuz? Kralımı öl 
dürmek İstiyordunuz? Aman ya. 
rabbi, ne kadar müthi§ feyler dü. 
şünüyorsunuz? dedi. 

- Allahın ismine yemin ederim 
ki ..• 

- Yemin etmeyiniz diyonım .• 
Sizi ruhani mahkemeye teılim et· 
mediğime şükrediniz. H,aydi bira-

1 

l>.1ı ol gu ıçın vaktin mutlaka sa. 
acaımı hesaplıyordu. Haki- Bağırmak iıtedi, fakat titmit tind · · · · 

der iİdiniz. Tövbe ediniz. Oruç tu. .. -·---~----
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niz. Ben de ıizi fU anda pençeıine 
geçirmit olan ıeytandan kurtarma 
çaresine bakayım. 

Jak Kleman batını eğdi. O her 
feyi anlıyordu. Li.zım gelen darbe
yi indiremediği için reiı bu huıuı· 
ta artık hiçbir ıey bilmek iatemi-
7ordu. 

ı Yalnız Jak Kleman bir noktada 
aldanıyordu. O, Reiıin kendiıini 
höcresinde ibadetle geceyi geçir
meğe teıvik ettiğini sanıyordu. Fa
kat dıtarıya çıkar çıkmaz etrafı. 
nın bir düzüne kadar güçlü kuv. 
vetli papas tarafından çevrilmit 
elduğunu gördü. Bunlardan biri 
ona: 

- Bizimle beraber çile odaıına 
geleceksin! dedi. 

İtte o zaman Jak Kleman, ken
disinin yalnız suımuını iıtemedik. 
)erini, kralı vurmadığı için cezaya 
çarptırılacağını anladı. Bağırmak, 

çabalam&k istedi. Çünkü çile odası 
pek müthiş bir yer, adeta iıkence 
odası idi. Şimdiye kadar oradan 
sağ çıkan görülmemitti. Hemen o 
anda kendisini yakalayarak elini 
ay3ğını bağladılar. Ağzını tıkadı

laT. Sütükliyerek götürdüler. Bir 
kaç dakika ıonra çilehaneye atıl
mıi bulunuyordu. 

Reis Burguvani tekrar sofraya 
t>turmuı, kendisine hizmet eden 
papaılara: 

- Betbaht biraderimiz Jak Kle. 

nım. Fakat zavallıyı ıeytan iyice 
pençesine geçirmif. Korkunç, deli
ce tözler söyliyor •. Ona bu tekilde 
küfürler ettiren ifritin bütün tari· 
katımızı kaplamasından korkuyo. 
rum. Bütün papaslara a§&ğıya 

inip onun sözlerini duymağı yasak 
ediyorum. Kendim yanma inece
ğim, ~iki fU zavallının aklını batı· 
na getiririm de kendisini çileha
neden çıkarırım. Fakat hiç de um. 
mıyorum ! diyordu. 

Çilehane manutır mahzenleri· 
nin en altında. idi. Oraya helezon 
teklinde kırk buamak merdivenle 
inilirdi. Fakat mahzenlere kadar 
inen merdivenler bu merdivenlere 
dahil değildi. 

Çilehane odası oldukça genitti. 
lılemeli basık tavan, köıelerdeki 
ufak sütunlar, küflenmit olmaları· 
na rağmen yine eski güzelliklerini 

muhafaza ederi süsler bu yerin vak 
tile timdikinden bambaıka bir it 
görmesi için yapılmıt olduğunu an
latıyordu. Höcrenin zemini, dört 
köteli ve düz kapak latlarile dö
ıenmitti. Her tafın üstünde zaman. 
la paslanan büyük bir halka vardı. 
Bu tatların herbirinin altında da 
bir tabut bulunuyordu. 

Jakobinlerin manastırına zin· 
dan hizmetini gören bu oda vakti. · 
le bir mezarmıf. Bugün burası, ad. 
liye hakimlerinin haber alma.mala. 
n lazım gelen bazı gizli cinayetleri 
cezalaadınaak İiİA hapishane ol&-
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rak kullanılıyordu. 
Burada ne sıra~ ne de sandalye 

vardı. Üzerinde yatacak bir parça 
ot bile bulunmıyordu. Jak Kleman 
burada ağzına kadar suyla dol11 bir 
desti buldu ki, bu ona manaıbr 
reiıinin her feyi evvelden dütün
müt ve kendisini buraya hapsettir
meğe karar vemıit olduğunu anla
tıyordu. Şu clütünce, elile yoklaya 
yoklaya destinin yanı batında bir 
de siyah ekmek bulunca bir haki
kat teklini aldı. Demek oluyordu. 
Onun hapıi, kendisi manaıbra gel. 
meden evvel manutır reisi tarafın 
dan kararlattırılmııtı. Vaziyet fe
na idi. Jak Kleman için artık ya. 
pacak hiçbir fey yoktu. 

Çilehaneye sokulduğu zaman 
Klemanın elleri ayakları çözülmüf, 
ağzındaki tıkaç ç.ıkarılmıtıt. Fakat 
karanlık son derece koyu idi. Jak 
Klem:.ın evveli. kımıldanmadan 
Ayağının destiye iliştiği köıeye 
çöktü. Batını dizlerine dayayarak 
düıünmeğe baıladf. 

Jak Kleman da üç dütünce 
vardı. Biri aık, biri intikam, biri 
Allah ... Bu üç dütünce onun bütün 
varlığına hakimdi. Ve bir vücutta
ki üç nıh gibiydi. 

Allaha bütün kalbile inanıyor
du. 

Mari dö Monpansiyeyi bütün 
nıhile seviyordu. 

Kral Hanriyi muhakkak öldüre
cekti. 

Atkı çok büyüktü. Mari onun 
nazannda bir kadm, öbürkilerine 
benzemiyen bafka bir kadındı. 

Gömıüt olduğu, Allahın emirlerini 
taııyan meleğe son derece benze
mesi yüzünden ona itaab li.zım ad
dediyordu. Anneei gibi daima aıka 
mağlup oluyor, bu bahiılerde çok 
muhteriı bulunuyordu. Annesi 
Katerin dö Mediçi yüzünden çok 
ıztırap çekmiıti. Onun için ihtiyar 
kraliçeyi öldürmek istiyordu. 

Atk ve intikam kaf aıını bü~ 
müıtü. 

. 
Üçüncü Hanriyi Sen Barteleaıl 

gününü tekrarlamak istemediği 
için değil, ıırf Mari dö Monpansi· 
yenin dütmanı olduiu için sevnıİ• 
yor, onu kendi elile öldürmek iati• 
yordu. Melek de bunu emretınittİ• 
Bu emir Allahtan geliyordu. 

Mari de bunu ıöyliyordu. O bal• 
de atkı da bu emirde bulunuyordu· 

Annesi mezarının içinden bunu 
kendisine f 111ldıyordu, demek İP. 
tikam da bunu emrediyordu. 

O halde o da kralı muhakkak 
öldürmeli idi. 

• 
Jak Kleman, bu yeraltı höcreıı• 

ne atıldıktan ıonra kapıldığı asabi 
buhranlar geçti. Artık bu dütüJI• 
celeri kafaıından çıkarmak lazıdl 
geldiğini anladı. Çünkü üçün~~ 
Hanri yafıyordu. Kendisi onu ö • 

dürmeğe Allah tarafından rneırı~ 
olduğu için bu vazifeyi yapın , 
tq kendiıinl alakOJ..cak Jıii1'it 


