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Haydud — Eller yukan ve kımıldamayın!

v:vu,!f h'Lu ispanya hariçten müdahaleye uğrıyor
ok söylenilen bir söz: Hayata
adam yctiştirmek... Acaba öy-
le sanıldığı gibi hakikaten çok

söylenilen, yani uğrunda çok kafa yoru-
lan bir söz miidiir? Biz bunu hiç böyle
zannetmiyoruz. Bu mesele bizleri bilhas-
sa mekteblerimiz ve mektebciliğimiz et -
rafmda konuşturan bir meseledir, ve pek
kolay anlaşılır ki böyle olunca da me -
sele çok ehemmiyetlidir. Öyle iki üç ki-
gjnin şu veya bu yoldaki dileklerini ima
eden masum tenkidlerile hallolunuvere -
miyecek kadar ehemmiyetli ve o nisbette
de azçok zor bir mesele.

Vaktile şöyle bir iddia vardı: Yüksek
tahsil, ilk, orta ve lise tahsilleri temeline
Idayanarak kurulur ve yürür. Onun için
memlekette dörtbaşı mamur en mükem -
tnel tahsil hayatınm kurulabilmiş olması
İçin ilkmekteblerden başlıyan bir ihtima-
tna ihtiyacımız vardır. Merhum Empıl -
lah Efendinin bu mantığa (Tuba ağacı)
formülile nasıl mukabele etmiş olduğunu
hatırlanz. Meşrutiyet devrinin bu meş -
hur ve âlim Maarif Nazınna göre yük -
eek tahsil, ilk tahsile bağlı değil, belki
İnemleketin diğer bütün işleri gibi ilk tah-
silinin mükemmeliyeti dahi Üniversite
hayatınm kemaline asıhdır: Kültürel ha-
yatta yükseklik yukandan gelir: Tıpkı
kökleri havada olduğu ve dallan yuka •
ndan aşağı sallandığı iddia olunan mev-
hum Tuba ağacı gibi. Yüksek tahsilin
bir memleket ve millet için haiz olduğu
çok büyük ehemmiyeti tebarüz ettirmek
çuretinde müstakil bir meseleye işaret e-
den bu noktai nazarmda Emrullah Efen-
di merhumun esasen hakh olduğunda şüp-
he yoktur. Nitekim en mükemmel maarif
programlarının üniversitelerce tertib olu -
nabileceği malûmdur. Yalnız maarif
programlarının değıl, memleketin bütün
bayat şubelerindeki gidışatının. Univer -
giteler mensub olduklan memlcketlerin
yo\ gösterici meşaleleridir.

Bizde Üniversite hayatı henüz millî
{rfanı işba halinde taşıran bu seviyeye
yükselmedi. Fakat onun yolundayız. Bu
yolun gaye menzillerine doğru ilerliyerek
tekâmül ve tekemmül eylemesine intiza -
ıen şimdi gene herkes Üniversiteden ev-
yelki mekteblerin ve ezcümle ilk ve orta
tahsilin nasıl olması lâzım geleceği mese-
Jesi üzerinde kâh nalına, kâh mıhına vur-
mak suretile konuşmakta devam ediyor.
JTeslim olunmuş bazı hakikatler var:

1 — Üniversite tahsiline geçecekler
gayet iyi bir lise tahsilini bitirmiş olarak
gelmelilerdir. Hatta bizde tercihan bir
yabancı dil dahi öğrenmiş olarak. Nok -
san lise tahsili Üniversite tahsilinin ko -
layhkla takibine imkân vermiyor. Tale -
benin istifadesi bizzarure mahdud kalı -
yor, hakikî hocalarsa diledikleri gibi ted-
ris edememekten müteessir oluyorlar. Bu,
ehemmiyetli ve adeta başlıbaşına ayn bir
mesele.

2 — Şundan dolayı ayn ki ilk, orta
Ve lise tahsilleri gören memleket çocuk -
larının hepsi Üniversite tahsili görmeğe
gitmiyorlar. O halde Üniversite tahsiline
gitmiyecek ve gidemiyecek memleket
çocuklarının ilk, orta ve lise tahsillerinde
hususî bir mahiyet, hatta hususî mahi -
yetler bulunmak lâzımdır. Denebilir ki
bu da kendi başma ehemmiyetli diğer
ayn bir meseledir.

3 — Bilginin her çeşidi şüphesiz fay-
Hah olmakla beraber çocuklara bilhassa
ilk ve orta tahsillerinde sadece umumî ve
klâsik malûmat vermenin kâfi bir tedris
usulü olmadığı anlaşılıyor. Tarihi, coğ -
rafyayı, hesabı ve hendeseyi bilmek el -
bette bilmemekteen çok iyidir. Fakat
hıemlekette hergün her taraftan yükselen
bir çeşid isteğin karakteristik manası he-
pimizin dikkatlerimizi çekse gerektir:
Birçok kaza merkezlerinde ilk tahsilin
hiç olmazsa orta tahsille bir parça daha
tekâmül ettirilmesini istiyorlar. Niçin?..
Çünkü hiç olmazsa orta tahsille biraz da-
ha ilerletilmiş ilk tahsilin mahsulleri kü-
çük memurlar olmağa daha ziyad.e eh -
liyet kazanmış oluyorlar da onun için!
Bu şekilde tebarüz eden işin fecaati şura-
dadır: Tahsilden çıkacak amelî fayda
gözlerimizde henüz memuriyet hayatına
münhasır gibidir.

İmdi hayat, yalnız Üniversite tahsilin-
3en ibaret olmadığı gibi yalnız bir devlet
Jnemuriyeti edinmek endişesinden de iba-
ret değildir. Hele bu ikincisi hiç değil •
ilir. Hayatı dolduran insanlann büyük
çokluğu memuriyet dışmdadır. Bu tahlil,
bizi maarif sistemimizin yanhslığı nerede

YUNUS NADI
lArkası Sa, 5 sütun 1 de]

Alman filosu Ispanyayı abloka etmiş vaziyettedir, rehine
olarak Minorka adasının işgalinden korkuluyor

Almanya, asilere 18 bomba
tayyaresi göndermiş •..
Fransa ikinci bir nota verdi

İngiltere bütün tebaasının konsolosluklara iltica etmesini bildirdi,
General Frankonun Cebelitarıkı zoriamasından korkuluyor

lspanyada harbe istirak eden kadın mili&ler
Irun 7 (A.A.) — Havas ajansı mu-

habiri, Ispanyol hükûmet kuvvetlerînin
bu cephelerde vaziyete hâkim olduklannı
bildirmektedir.

Madrid düşmek üzere mi?'
Pampelune 7 (A.A.) — Havas a *

jansı muhabiri kıyamcıların askerî maka-
matının şehrin bütün otomobillerine
vazıyed etmiş olduğunu bildirmektedir.

Kısa mevcelerle çalışan ve Madrid
namına neşriyat yapmakta olduğu iddia-

[Arkası Sa. 6 sütun 5 ie]

Berlinde asabiyet
Madridde 4 Al-

manın idamı he-

yecan uyandırdı

Berlin ve Pariste en-
dişe hüküm sürüyor

Berlin 7 (A.A.) — Havas a -
jansından:

Alman gazeteleri, 4 Almanın
Barceloneda kısaca muhakeme edil-
dikten sonra idam edilmiş olmalan
haberi dolayısile büyük bir tehev -
vüı içindedir.

Lokal Anzeiger, Almanyaya tar-
ziye verilmesi lâzım olduğunu yaz -
maktadır.

[Arkası Sa. 8 sütun 4 te\

Trakyada büyük manevralar

Harekât Mareşal Fevzi
Çakmağın nezareti al-
tında dün gece başladı

Harekâta tayyarelerle yüzlerce tank ve zırhlı oto-
mobil iştirak ediyor. Manevra dört beş gün sürecek

Olimpiyadlarda .
Dünkü güreşlerde 4 galibiyet
kazandık, 3 maçı kaybettik

Basketbolda 3 0 - 1 6 yenildik, Norveç Alman-
yayı da 2 - 0 yendi

Türk • Norveç maçından ilk resimler: Türk kalesi önünde Norveçliler
Berlin 7 (Hususî surette gönderdiğimiz

arkadaşımızdan) — Greko - Romen
güreşlere bu sabah ve bu gece devam e -
dilmiştir. Güreşçilerimiz bu defa dünkü-
ne nisbetle daha güzel güreşmişler ve iki-
si tuşla olmak üzere dört güzel galibiyet
kazanmışlardır. Yaptıklan diğer üç ma -
çı kaybetmişlerdir.

Müsabakaların tafsilâtı şudur:
56 kiloda Küçük Hüseyin Çekoslo -

vakyalı güreşçi ile karşılaşmışhr. İlk on
dakikada Küçük Hüseyin daha hâkim
güreştiği halde netice beraber sayılmışbr.
Bundan sonra sıra ile iki güreşçi üçer da-
kika yerde güreşmişlerdir.

Bu da son dart dakikada ayakta geç -
miştir. Fakat neticede hakem heyeti göz
göre göre Küçük Hüseynin hakkını yiye-
rek onu ekseriyetle mağlûb saymıştır.

Bu ikinci mağlûbiyet üzerine Küçük
Hüseyin tasfiye edilmiştir.

61 kiloda
61 kiloda Yaşar gene dün geceyi ha -

tırlatan mükemmel bir güreş yaph. Bir
Japon olan rakibi çok kuvvetli bir güreşçi

İhrac maddelerimiz

25 grupa ayrıldı

Birincikânunun 15 ine
kadar ihracatçılara ruh-

satname verilecek
Ankara 7 (Telefonla) — îhracatm

murakabe ve korunması hakkındaki ka -
nun, ihracat tacirlerinde muayyen vasıflar
ve şartlar aramaktadır. Ancak kanunun
neşri tarihinde ihracatçı olarak çalışan -
lara, bu vasıflar aranmadan ruhsatname
verilmesi, muvakkat bir madde ile kabul
edilmişti. Bu, münasebetle alâkadarlara,
kanunun tatbikatma aid izahname gön -
derilmiştir. Muvakkat maddeden istifade
edecek olan tacirlerin kânunuevvelin 15
ine kadar kayidli oldukları Ticaret Oda-
larına müracaatleri icab etmektedir.

Yapılacak kontrol ve istatistik işlerinin

kolaylaşması için de, ihracat maddeleri -

miz için birer grup numarası tesbit olun-

du. Bu suretle ihracat maddelerimiz 25

grupa ayrılmış, tütünler 1, kuru üzüm -

ler 2, fmdıklar 3, kuru incirler 4, üzüm

ve incirden başka kurutulmuş meyvalar 5,

yaş meyvalar 6, buğday 7, arpa 8, diğer

hububat ve bakliyat 9, zeytinyağı ve ta-

nesi 10, başka yağlar 11, sütten mamul

maddeler 12, yumurta 13, pamuk 14,

canh hayvanlarl5, balık ve her türlü de-

niz mahsulleri 16, yün, yapak, tiftik 17,

bağırsak 18, her türlü deriler 19, pala -

mut hulâsası 20, hah ve kilim 21, gülya-

ğı 22, maden kömürü 23, madenler 24.

Bütün sair maddeler de 25 numaralı

grupu teşkil etmiştir.

Kil limamnda, eski bir Korvet
üzerinde Olimpiyad meş'alesi...

idi. İlk on dakika berabere bitti. Fakat
Kurada Yaşarm daha hâkim güreştiği se-

[Arkası Sa. 8 sütun 1 dej

Montrö muahedesi
Dün Yunanistan da

tasdik etti
Atina 7 (Hususî) — Yunan Kra-

lı Jorj, Montröde imzalanan yeni
Boğazlar mukavelesini bugün tasdik
etmiştir.

Son manevralarda alman resimlerden: Mevzide bir sahra bataryan
ve atışı gözetliyen bir tayyare

Babaeski, (Geceyarısından sonra sa-
at 2) — Bugün gündüz Mareşal Fevzi
Çakmak, Orgeneral Fahreddin, Ali Sa-

ıd, Asım, Ali Fuad, Pertev, Orgeneral
İzzeddin, Orgeneral Kâzım ve daha bir

[Arkast Sa. 8 sütun 3 te]

Yunanistanda halk yeni
rejimden memnun

Kral istirahat için dün Korfoya gitti
Liderler, Krala müracaat ettiler ve idarenin
değiştirilmesi aleyhinde bir muhtıra imzaladılar

Rejime sadakatini teyid eden Yunan donanması Falerde
Atina 7 (Hususî) — Bugün fırka lı-

derleri saraya giderek Kral tarafından
birer birer kabul olunmuşlardır. Liderler
bu inkılâbı yapmak için sebeb olmadığı-
nı, meşrutiyetin bu şekilde darbelenmesi-
nin fena neticeler vereceğini söylemişler
ıifiiııımıııııııııımııımıtıııııııııııııınıııııııııtııtıııtıııııııiMiiMimııııiM

ve yüksek kraliyet meclisinin davetini is-
temişlerdir.

Kral bu sözlere cevaben sekiz ay bek-
lediği halde fırkaların birbirlerile anla -
şamamış olduğunu söylemiştir. Ve saat

[Arkası Sa. 8 sütun 5 te]
iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınnınıııııııııııınılıılıılııııııııııı

Şeker fabrikalarımız
Aym onundan itibaren faaliyete geçiyorlar. Bu

sene pancar rekoltesi iyi olduğundan şeker
istihsalinin de fazla olacağı umuluyor

Milli Şeker fabrikalarımtzdan: Turhal fabrikası
Ankara 7 (A.A.) — Memleketimi -

zin bu seneki pancar rökoltesi çok iyidir.
10 ağustostan itibaren sırasile kampan -
yalarına başlıyacak olan şeker fabrikala-
rımız bu mahsul vaziyetinden dolayı bu,

sene mühım bir faahyet senesi geçirecek-
lerdir. Rökoltenin yüksek olduğu sene -
lerde her çiftçinin vermeği taahhüd ettiği
miktardan fazla pancar mahsulünün biraz

{Arkası Sa. 8 sütun 6 da]

Orijinal Boyut : 14 * 16 cm
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Olimpiyadlarda

Dünkü güreşlerde 4 galibiyet
kazandık, 3 maçı kaybettik

{BaştaraU 1 inct sahifede]
ziliyordu. Hatta Japonu birkaç kere de
yere düşürdü.

On dakikadan sonra Yaşann hücum-
lan büsbütün arttı, kuvvetli hamlelerle
yerde bulunan Japonu iki defa saltoya al-
dı ve on üçüncü dakikanın 46 ncı saniye-
sinde Japonun sırtını mindere yapıştırdı.

Yaşann yaptığı bu güzel tu§, şiddetle
alkışlandı. Bu suretle Yafar şimdiye ka-
dar bir fena puvan almamış bulunmakta
vc Türk takmıının en iyi mevkiini işgal
etmektedir.

66 kiloda
Üçüncü müsabaka 66 kiloda Saimle

Romanyalı Borlova arasında cercyan et-
ti, Saim bu kuvvetli Romanyalı güreşçi -
yi İstanbulda yapılan Balkan oyunlann-
da yenmişti.

Ilk on dakika ayakta ve berabere bitti.
Uçer dakika yerde ve dört dakika ayak-
ta devam eden ikinci devrede hiçbir ne -
tice vermeden bitti. Fakat hakem heyeti
sonunda Saimi ckseriyetle mağlûb ilân
etmişlerdir. Bu suretle Saimin aldığı fena
puvanlarm sayısı üçü bulmuştur.

72 kiloda
Nuri de Yunanlı Z^haryadisle gü -

reşmiştir. Her müsabaka baştan sonu -
na kadar heyecan içinde geçmiştir. Hiçbir
taraf bir oyun yapamamış, bariz bir üs-
tünlük gösterememiş. Fakat Nuri daha
hâkim güreştiğinden ve daha çok hü -
cum ettiğinden sayı hesabile galib gel -
miştir.

79 kiloda
79 kiloda Adnanla İsveçli güreşti. İs-

veçli oyun başlayınca Adnanı müşkül
vaziyetlere soktu. Fakat Adnan güzel
köprülerle bunlardan kurtuldu. Buna
rağmen gene bu müşkül vaziyetlerden bi-
rinde sırtı yere geldi. Ve neticede o da
elimine oldu.

87 kiloda
87 kiloda Büyük Mustafa Çekoslovak

şampiyonu Markenle güreşti. Ilk devre
ayakta ve berabere bitti.

Kur'alar çekildikten sonra Mustafa
sımsıkı yere yapıştı. Çek birşey yapama-
dı. Mustafa üste geçince Çekoslovakyalı-
yı saltoya alarak puvan kazandı. Ve ne-
ticede sayı hesabile galıb geldi.
•» Böylelikle Mustafa yaptığı iki maçı

da kazanmış oldu. Mustafanın şimdiki
halde sadece 2 fena puvanı vardır.

ağır sıklette
Son müsabakamız Çoban Mehmedle

Danimarkalı Larfen arasında cereyan et-
ti. Danimarkalı güreşçi daha iriyan görü-
nüyordu.

Çoban evvelâ bir iki el ense ile herifi
minderin dışma savurdu. Sonra anî bir
hamle ile altına aldı. Ve üç dakika 50
saniyede tuşla galıb geldi.

Çobanın çok alkışlanan bu galebesin-
den sonra şimdi 2 fena puvanı vardır.

Şimdiki halde takımda en iyi vaziyet -
te Yaşardır. Sonra Mustafa ile Çoban,
daha sonra Saim ve daha sonra da Nuri
gelmektedir. Küçük Hüseyinle Adnan
Yukarıda da bildirdiğim gibi tasfiye e -
dilmişlerdir.

Basketbolda 30 -16
yenildik

Berlin 7 (Sureti mahsusada gönder -
diğimiz arJfrdaşımızdan telefonla) —
Olimpiyad basketbol turnuvası bugün
başladı. Türk takımı Cenubî Amerika
şampiyonu Şili takımile karşılaştı.

Şehrin bir stadında Norveç - Almanya
futbol maçı, Olimpiyad stadında da at -
letizm müsabakaları olmasına rağmen
basketbol maçmda da hayli kalabalık bir
seyirci kütlesi vardı. Bu arada Türk Spor
Kurumu başkanı General Ali Hikmet
Ayerdem, Anadolu ajansı müdürü Mu -
vaffak, sefaretimiz erkânı ve Berlindeki
bütün Türkler de bulunuyorlardı.

Takımımız Naili, Şeref, Rıza, Panço,
Habib, Sadri ve Sakalaktan mürekkebdi.

Oyun basladığı zaman hafif yaşmur
yağıyordu. Ilk çift sayiyı Türk takımı
yaptı. Türk takıminın hakimiyeti pek az
Dir zaman sürdü. Şili takımı oyuncuları
Dİrden parladılar ve beraberliği temin et-
:iler. Bundan sonra bu parlayışlarının de-
recesini anlatabilmek için karşılıkh ya -
jılan sayılan sırasile bildiriyorum:

(2-2), (2-4), (2-6), (2-8). (2-10),
(2-11), (4-11), (4-13), (4-14), (4 -
15), (5-15). Birinci devre bu şekilde
>itti. ikinci devrede de vaziyet şu şekilde
Jevam etti:
\ (5-17), (5-19). (5-20), (5-22), (5-

(4). Vaziyet bu derece aleyhimize ol -
uktan sonra bizimkiler panik haline gel-

Jiler. Şaşkmlığımızi gidermek için takım
;aptanı taymavut istedi ve oyunun dur -
hırulmasından istifade ederek Sakalakı
»yundan çıkararak yerine Şerefi koydu.

Yerinde başvurulan bu tedbirler iyi
leticelerini gösterdi. Takımımız sayısını
' ya çıkarmağa muvaffak oldu. Buna

Serbest güreşte 11 inci
değil, 9 uncuyuz!

Berlin (Hususî) — Serbest gü-
reşte 11 inci olduğumuza dair bir Is-
tanbul gazetesinin verdiği haber ya-
landır. Serbest güreşlerde 9 uncu
çıktık ve bu netice resmî Olimpiyad
bültenlerinde de böylece neşrolun -
muştur. •

mukabil Şilililer ancak 4 sayı daha ya •
pabildiler. Yani 28 e çıktılar. Bu arada
hakem Sadriyi, çok favul yaptığı için, o-
yundan çıkardı. Yerine Şeref girdi. Maç
biraz sonra 30-16 Türk takıminın aleyhi-
ne neticelendi ve bu suretle tasfiyeye ug-
radı.

Norveç Almanyayı da
2 - 0 yendi

Berlin 7 (Arkadaşımızdan telefon -
a) — Bizi 4-0 yenen Norveç millî ta -

kımile Lüksemburgu 7-0 yenen Alman
millî takımı bugün otuz binden fazla bir

Dünkü güreşlerde rakiplerini tuşla.
yenen Çoban Mehmedle Yaşar

seyirci kütlesi önünde karşılaştılar. Se -
yirciler arasında M. Hitlerle bütün Al -
man devlet ricali de bulunuyorlardı.

Maçın birinci devresi ekseriyetle Nor-
veçlilerin hakimiyeti altında cereyan etti.
Bilhassa ilk yarım saat Alman kalesi çok
sıkıştı. Seyirciler vaziyetin aleyhlerine ne-
ticeleneceğini anlıyarak takımlannı teş -
cie başladılar. Bununla beraber Alman -
lar, Norveçli kalecinin fevkalâde çalış -
maları karşısmda, gol çıkaramadılar ve
devre 0-0 beraberlikle neticelendi.

îkinci devre Norveçlilerin tam bir hâ-
kimiyetile başladı ve öylece devam etti.
Nihayet 20 nci dakikada Almanlar bu
tazyika fazla dayanamadılar ve bir gol
yediler. Bu vaziyet karşısmda seyirciler
müthiş gürültülerle Alman takımmı gay-
rete getirmeğe çalıştılar ve bunda muvaf-
fak oldular. Bu arada Norveç kalesi çok
mühim bir tehlike atlattı. Top üç orta
muhacim Almanın ayağından kurtulup
bir türlü Norveç kalesine girip berabere
vaziyeti tesıs edemedı.

Norveçliler tehlikeyi sezerek kendi -
lerini toplamakta gecikmediler ve bir gol
daha atarak galibiyetlerini sigortaladılar
ve oyun bu suretle 2 - 0 Norveçlilerin ga-
libiyetile neticelendi.

ltalya Japonyayı yendi
Berlin 7 (A.A.) — İtalyan futbol

takımı, Japon takımmı 8 - 0 yenmiştir.
Ilk haftayımda vaziyet 2 - 0 idi.
Futbolculartmız yolda bir maç

yapacaklar
Berlin (Arkadaşımızdan, telefonla) —

Bu ayın yirmisinde memleketlerine mü •
teveccihen buradan hareket edecek olan
futbolcularımız yolda Böyten şehrinde
tevakkuf ederek o şehrin şampiyon ta -
kımile bir maç yapacaklardır.

Dünkü atletizm
müsabakaları

Berlin 7 (Sureti mahsusada Olimpi -
yadlara gönderdiğimiz arkadaşımızdan,
telefonla) — Atletizm müsabakaları ka-
pah ve ekseriyetle yağışlı bir havada ya-
pıldı. Bununla beraber büyük stad gene
tıklım tıklım doluydu.

Bugünün en mühim müsabakalarını
400 metro sürat ile 5000 metro muka-
vemet kosuları teşkil ediyordu.

S000 metro mukavemet
5000 metro mukavemet yarışı, on ki-

lometroluk yarış gibi çok heyecanh bir
şekilde cereyan etti. Yarışın başlamasile
küçük Japon Murakoso başa geçti ve
son dört tura kadar hep başta gitti. Bu-
nun hemen arkasından meşhur Finlan -
diyahlar koşuyorlardı.

Son tura gelindiği zaman Hekert,
Salminen ve Lehtinen geri kalan koşucu-
lan bir tarafa bırakarak aralarında ya -
rışmağa başladılar. Fakat bu arada Sal-
minen büyük bir talihsizlik eseri olarak
kimsenin hatası olmadan düştü. Bu hâ -
dise isveçli Janson ile Murakosonun ken-
Jisıni gecmelerine sebeb oldu.

Neticede Finlandiyalı Heker birinci,
gene Finlandiyalı Lehtinen ikinci, is-
veçli Janson üçüncü, Murakoso dördün-
cü oldular.

Bu yanşta elde edilen derece

Trakyada büyük

manevra
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çok generaller ve yüksek rütbeli subay -
arla birlikte İstanbuldan kalkan trenle

saat 17,10 da Alpulluya geldiler.

Mareşalın başkanhğmdaki heyet Çer-
kesköyde Kâzım Dirik, Lüleburgazda
Kırklareli Valisi ve sair birçok zevatla
halk ve kö'ylüler tarafından hararetle kar-
şılanmıştır.

Alpullu baştan başa donanmıştı.

Mareşal karşılayıcılara teşekkür etti
ve halkın arasından geçerek kendilerini
Babaeskiye götürecek otomobile bindi.

Heyet, Babaeskide de büyük merasim-
le karşılandı. Babaeski Belediye dairesi
karargâh ittihaz edilmiştir. Harekât âmi-
ri General Ekrem heyeti istikbal etti.

Mareşal Fevzi Çakmak kısa bir isti -
rahatten sonra heyet ve vazifedar gene -
rallerle birlikte açık araziye çıktı ve açık
arazide kıt'aların kara ve hava kuvvetle-
rine karşı kendilerini araziye uydurarak
yaptıkları gizlenme harekâtını tetkik etti.

Bu harekât fevkalâde bir intizam ve
muvaffakiyetle başanldı. Mareşal Fevzi
bu neticeden dolayı memnuniyetini izhar
etti.

Bu tetkik ve teftişler gece saat 22,30 a
kadar sürdü. Mareşal ve generaller ak -
şam yemeğini Belediye parkında yediler.

Asıl büyük manevralar saat tam
sıfırda başladı. İki taraf kıt'alan tam vak-
tınde harekete geçtiler. Bu karşılıklı ileri
harekâtı el'an devam etmektedir.

Tayyare filoları gece rasadı yaparak
harekâta iştirak ediyorlar. Harekât sa -
baha kadar inkişaf etmiş olacaktır.

Bütün manevralann vaziyetlere göre
dört, beş gün süreceği tahmin ediliyor.

Manevralar fevkalâde bir intizam ve
disiplin içinde cereyan etmektedir.

Yüzlerce tankın ve zırhlı otomobilin
iştirak ettiği bu büyük manevradan sonra
da pek muazzam bir geçid resmi yapıla-
caktır.

Başvekille Müdafaai Milliye Vekili
de bu resmi geçide bekleniyorlar.

RÜŞTÜ
* * *

Mareşal Fevzi Çakmak bugün Baba-
eskiye hareket ederken kendilerine Sir -
kecide askerî merasim yapılmıştır.

Hayrebolu civarında birinci ordu mü -
fettişi Orgeneral Fahreddin Altayın ida-
resinde başlıyan manevranın bir taraf
kuvvetlerine Istanbul Kumandanı Kor -
general Halis, diğer taraf kuvvetlerine
İkinci ordu kumandanı Korgeneral Sa -
bit kumanda etmektedir.

14.22. 2/10 dur. Ve yeni bir Olimpi-
yad rökorudur.

Gerek bu yanşta ve gerekse on bin
metro koşuda Sink adında siyah sakallı
bir Hindli de koştu. Başına kırmızı bir
şal sanp mütemadiyen gülerek koşan
bu atlet iki yanşta da sonuna kadar mu-
kavemet etti, fakat birinci ile aralannda
en aşağı iki tur vardı.

400 metro sürat
400 metro sürat yarışını, diğer bütün

sürat yarışlarında olduğu gibi, Amerika-
lılar kazandı. Gözlüklü ve iriyarı bir at-
let olan Vilyams 46 5/10 ile birinci, beş
on santim farkla ve 46 6/10 ile îngiliz
Bravn ikinci, gene Amerikalı Luval
46 8/10 ile üçüncü, îngiliz Roberts dör-
düncü, Kanadalı Loring beşinci oldu -
lar.

Dekatlon müsabakası
Dün mımtelif atletizm yanşından

mürekkeb olan Dekatlon bugün başla-
dı, yann bitirilecektir. Bu müsabakalar
için 1912 Olimpiyadlarındaki dereceler
esas olacak ve bu dereceleri tutturabilen-
ler müsabaka için 1000 puvan alacak -
lardır.

Bugün 100 ile 400 metro sürat ko -
şuları, uzun ve yüksek atlama ile gülle
atma müsabakaları yapıldı. Amerikalı
Klark 3320, Amerikalı Mollis 3280,
Amerikalı Parker 3187 puvan kazan -
dılar. Bunlardan sonra sırasile Holan -
dalı Brez, îsviçreli Glu ile meşhur Fin -
landiyalı Jarvinen gelmektedirler.

Yann (bugün) 110 metro mânialı sü-
rat ve 1500 metro mukavemet koşularile
disk ve cirid atma ile sırıkla yüksek atla-
ma müsabakaları yapılacaktır.

Arjantin Polo şampiyonu
oldu

Berlin 7 (Arkadaşımızdan, telefon -
la) — Arjantin Polo takımı İngiltereyi
9 - 0 yenerek şampiyon oldu.

Bugün yaptlacak müsabakalar
Yann (bugün), atletizm, güreş, es-

krim, hokey, futbol, yelken, hendbol, bi-
siklet ve basketbol maçlarına devam edi -
Iecektir.

Yann (bugün) ayni zamanda Olim -
niyad oyunlarının mühim bir şubesi olan
vüzme müsabakaları baslıvacaktır. Bu
müsabakalarda bilhassa Amerikalılarla
Tanonların çok çekişecekleri anlaşılmak -
tadır.

Madrıdde 4 Alma-

nın idamı heyecan

uyandırdı
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Almanya Minorhayı irgal
edecek mi?

Londra 7 (A.A.) — Ispanyol işleri-
nin inkişafı bakımından beynelmilel va-
ziyet gitgide daha ziyade vahamet pey-
da etmektedir.

Şarkî Afrika hattına mensub bir Al-
man gemisinin bütün mürettebatile yirmi
sekiz bombardıman tayyaresini, bom -
balan, mitralyözleri ve mühimmatlan hâ-
mil olduğu halde Şarkî Afrikaya doğru
gitmekte olduğu haberi üzerine İngiliz
mehafilinin endişeleri fevkalâde artmış-
tır.

Diğer bir takım îngiliz mehafili de
Almanyanın dünkü protesto metalibi ta-
mamile tatmin edilmesine karşı bir rehi-
ne olmak üzere Minorka adasını işgal et-
mesinden korkmaktadırlar.

General Frankonun İspanyol hükû -
meti donanmasının Cebelitarık limanma
girmesine cebren mâni olmağa kalkışma-
sından da korkulmaktadır.

Alman filosu tspanya
sahillerini çevirdi

Berlin 7 (A.A.) — Alman istihbarat
bürosu aşağıdaki tebliği neşretmektedir:

Halihazırda Madrid hükûmetinin e -
linde bulunan ispanyol limanları ve bil-
hassa Akdeniz sahillerinde İspanyol li -
manlan yavaş yavaş anarşistlerin ve ko-
münistlerin ellerine geçmektedir. Bundan
dolayı Alman deniz kuvvetleri, Alman
mültecilerine yardim etmek ve Alman te-
baasını himaye eylemek için iki grup ha-
linde îspanyol sularında harekât yap •
maktadır.

Bundan sonra tebliğde Alman harb
gemilerinin İspanyol sulanndaki vaziyeti
hakkında malûmat verilmektedir.

Köln kruvazörü, Bilbao yakınında kâ-
in Porttugalete önünde demirlemiştir.
See-Adler torpitosu, Gijondadır. Admi -
ral Scher ve Deutschland zırhlılarile Le-
opard ve Lus torpitolan Cartagene, Ali-
cante, Valence, Tarragone ve Barce -
loneda vaziyetin inkişafmı nezaret altın-
da bulundurmaktadırlar.

Madrıdde idam edilen Almanlar
Berlin 7 (A.A.) — Dört Almanm

Barselonda kısa bir muhakemeden sonra
ihtilâl mahkemesi tarafından idama mah-
kûm edilerek kurşuna dizilmiş olmaları
haberi Berlinde derin bir heyecan uyan-
dırmıştır. Hükûmet protesto için konso -
losuna talimat vermiştir.

lngilizleri davet
Londra 7 (A.A.) — Büyük Britan-

yanın bütün telsiz istasyonlan, îspanya -
daki İngiliz tebaasına hitaben neşriyatta
bulunarak onları Ispanyayı terketmeğe ve
en yakın îngiliz konsoloshanesine müra-
caat eylemeğe davet etmiştir.

Bu neşriyat, Hariciye Nezaretinin ta-
lebi üzerine yapılmıştır.

Fransa geç mi kaldı?
Paris 7 (A.A.) — Hemen hemen

bütün devletler ispanyol işlerine müda -
hale edilmemesi hakkında Fransa tara -
fından yapılmış olan tekliflere cevab ver-
mişler ve bu teklifleri «esas itibarile ka-
bul» etmişlerdir. Bununla beraber siyasî
müşahidler, Fransa Hariciye Nezareti -
nin hazırlamak üzere bulunduğu plânın
kabul ve tatbik mevkiine vazedilmesi yü-
zünden bir takım teknik müşkilât çıkma-
sından korkmaktadırlar.

Avrupa payitahtlarından gelen haber-
ler mütemadiyen artmakta olan bir endişe
ve huzursuzluk tevlid etmektedir. Bazı
mehafil, Fransa Hariciye Nezaretinin
yapmış olduğu tesebbüsün geç kalmış ol-
masından korkmaktadır. Çünkü gerek
faşistler ve gerek faşizm aleyhtarları le -
hinde şimdiye kadar filen birçok müda -
halelerde bulunulmuş gibi bir vaziyet
mevcuddur.

Fransanın ikinci notast
Londra 7 (Hususî) — İspanya hâ -

diselerine ademimüdahale anlaşmasına
dair Fransa tarafından hazırlanan ikinci
proje metni bugün tamamlanmış ve alâ-
kadar devletlere tevdi edilmiştir.

îngiliz hükûmetile Fransız hükûmeti
arasında tam bir noktai nazar birliği mev-
cud olduğu söyleniyor.

Ingilterenin protestosu
Londra 7 (Hususî) — Asilerin elin-

de bulunan bir harb gemisi bugün Elce -
zirası bombardıman etmiştir. Atılan mer
milerden ikisi îngiliz konsoloshanesine
düsmüş, binayı tahrib etmiştir.

îngiliz hükûmeti şiddetli bir protesto-
da bulunmuştur.

Almanyanın yeni protestosu
Berlin 7 (A.A.) — Barselonda kur-

şuna dizilen dört Alman genci hakkında
Alman Başkonsolosunun protestosundan
maada ,Alman hükûmeti, «Sevilla» Al -
man yük gemisinin Ispanyol hükûmeti
açık deniz torpito muhriblerinden Al -
mırante Cervantes tarafından bombardı -
man edilmiş olmasından dolayı da Mad-
rid hükûmeti nezdinde protestoda bulun-
muştur.

Yunanistanda halk

yeni rejimden

memnun
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16 da Korfoya hareket etmiştir.
Liderler Kralın hareketinden bir saat

önce müşterek bir muhtıra imzalıyarak
vermişlerdir. Muhtırada teşriî rejimin
kaldırılması münasebetile Metaksas hü -
kûmetinin yaptığı inkılâba itiraz edil -
mektedir. Bu vaziyet bir ay devam eder-
?e vahim neticeler çıkacağını, bu itibarla
mes'uliyetin büyük olacağı arzolunmak -
tadır.

Metaksas kabinesi hemen hemen yan
yanya değişerek en kuvvetli şeklini al -
mıştır. Hükûmet zecrî ıslahata, komüniz-
mi kökünden söndürmeğe, fırkacılık ay •
rılığını silmeğe, ameleyi komünist tahri -
kâtından kurtarmağa, vaziyetlerini ısla -
ha, münakaşa ve dedikoduları men'e ma-
tuf icraata başlıyacaktır.

Inkılâbın neticeleri borsada yükselme-
ler yapmıştır. Halk sükûnettedir. Gazete-
ler verilen talimata uygun bir şekilde çı-
kıyorlar.

Yunanistandaki vaziyeti yakından ta -
kib etmek üzere iki îngiliz muhabiri şel-
di. Yarından itibaren ecnebi gazetecilere
dışarı ile serbestçe telefon muhaverelerı-
ne müsaade olunacağı söyleniyor.

Türk elçisi lstanbula geliyor
Atirıa 7 (Hususî) — Paristeki Yu -

nan sefareti müşaviri Petros Gafos İstan-
bul Yunan konsolosluğuna tayin edilmiş-
tir. Eski konsolos merkeze alınmıştır.
Türk elçisi Ruşen Eşref pazartesiye îs -
tanbula hareket edecektir.

BaşvekU bir tamim nesretti
Atina 7 (Hususî) — Başvekil Me-

taksas kabineye yeniden alınan vekillere
yeni rejimin ve hükûmetin programının
muvaffakiyetle tatbiki için fevkalâde
gayret ve faaliyet göstermelerini tavsiye
etmiştir.

Başvekil bütün hükûmet memurlarına
gönderdiği bir tamimde vazifelerine iti-
na etmekle beraber ahaliye her suretle
teshilât ve muavenet göstermeleri lüzu-
munu bildirmiştir.

tktısadî siyasette değişiklik
Başvekil muavini ve Maliye Nazırı

Zaviçyanos gazetecilere yaptığı beya -
natta bütçede müvazeneyi temin ederek
vergi veren halkın yükünü azaltmak için
memleketin iktısadî siyasetinde yapıla -
cak değişikliklere biran evvel teşebbüs e-
dilmesi icab ettiğini söylemiştir.

Yeni Sosyal Yardımlar Nazırı da
sosyal yardımları tevsi ederek temerküz
usulü tatbik edeceğini söylemiştir.

Kral Korfuya gitti
Atina 7 (Hususî) — Kral bugün bir

torpito ile Korfu adasına gitmiştir. Kra-
Iin bir ay kadar Korfuda istirahat edece-
ği tahmin edilmektedir.

Donanmanın sadakati
Donanma Başkumandanı Amiral Sak-

kellariu Başvekile gönderdiği bir telgraf-
da bahriyelilerin hükûmetle beraber ola-
rak bütün kalblerile yeni vaziyete iştirak
etmekte olduklarını bildirmiştir.

Halk memnun
Yunanistanın her tarafından Başveki-

le gelen telgraflarda hükûmetin tatbika
basladığı yeni siyasetin takdir edilmekte
olduğu bildirilmektedir.

Meb'usların tahsisatı
Dünkü Vekiller Meclisinde meb'us -

larla fevkalâde memuriyetlere verilmek-
te olan tazminatın sosyal yardımlara tah-
sisine karar verilmiştir.

Millî Müdafaa Şûrasının
müzakereleri

Millî Müdafaa Şûrası dün Başvekil
Metaksasın riyasetinde toplanmıştır. Şû-
rada müzakere edilen meseleler hakkın-
da rapor hazırlanması için muhtelif mü -
tehassıs heyetleri seçilmiştir. Şûrada Yu-
nanistanla Amerika arasında daimî bir
hat tesisi için iki grup tarafmdan vaki o-
lan teklifler de tetkik edilmiştir.

Kabinede tadilât
Atina 7 (Hususî) — Kabinede ye-

niden bazı tadilât yapılmıştır. Dün istifa
eden Maarif Vekilinin yerine Başvekâlet
müsteşan Yorgopulos, gene istifa eden
iktısad müsteşarınin yerine avukat Ma -
yakos, Başvekâlet müsteşarlığma da mü-
hendis Papahelos tayin edilmişlerdir.

Yeni inşaat talimatnamesi
Belediye, bina kanununa tevfikan ha-

zırladığı talimatnameye, üzerinde inşaat
yapılacak arsaların nazır bulunduğu dar
sokaklarda pencere açıldığı takdirde ar-
sadan iki metronun sokağa terkedilme -
sini şart koşmuştu. İstanbul plânını ya -
pan mimer Prost bu hususta tetkikat ya-
parken terkedilen miktarın 2 metro de -
gil, 7 metro, olmasını tavsiye etmiştir.

Belediye Prostün tavsiyesini muvafık
bulmuş ve yeniden hazırlanmakta olan
talimatnameye koymuştur. Bu talımatna-
me tatbik sahasına girerse birçok arsa-
ların genişlik ve uzunluk miktarı azala -
cağından üzerlerınde bina yaptırmak im-
kânlan kalmıyacak ve arsa sahibleri za-
rar etmiş olacaktır.
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fiatleri 7 -• 8 - 1936

PARALAR

1 Steriln
1 £>olar

20 Fransız Fr.
20 Lıret
20 Belcika Pr.
20 Drahmi
20 İsvıcre Fr.
20 Leva

1 Florln
20 Cek lcronu

1 Avusturva Sl.
1 Peceta
1 Mark
l Zlotl
1 Peneü

20 Leva
20 Dinar

1 Yen
20 Isvec tronu
1 Türk altını
1 Banknot O* B.

Aliş
u26.
L23.
L63.
190,
M.
^1,

'15.
-'2.
v3.
ib.
•i-2.

-'2.

ıa49.
ii.

J70.
^42.

ÇEKLER

Londra
Nev Yok
Parts
Milâno
Brüksel
Atina
Cenevre
Sofva
Amsterdam

Prae
Vivana

Madrid
Berlin
Varsova
BudaDeste
Bükres
Belerad
Y/okohama
Moskova
Stçjjljolm

E S 1

Aslan çimento
Merkez Bankası

t S T İ K

Türk borcu I peşln
> > I va.

> > II Desin
> > II vadell

> > III De.
Ersani
% 5 Hazfrje,

TAH

Anadolu
> I va.
> n va.
•» mü vadeji

Açiliş
ti3L7â

0.7047
12.06
10.0910

4.Î175
S4.21

^.4360
63.3162

l,17uo
19.232J
4.1520
6.C94İ
l.y77O
4.2232
4.5134

L07.&375
Ö4.66İ6

-'.6957
-'4.S720

6,01

HAIVl

ACÜ14

10.70
74.50

RAZLA

Açüıa
>2,20
22.220
20,55
2C60.
21.10
96.
46

VİLÂT
Açül?

46.20
46.20
47.85

Satış
6Öd,
126.
166,
196.

84.
23.

820.
25.
64,
94.
24.
16.
80. [
23. ;
2 1 '
16.
Ö3.
84.
B3. :

97L
243. j

Kapanış
k>ü3.00

0.791.
12.03

10.07
4.7UC 1

6İ.
2.4310

63.15S2
1.1670

19.1843
4.1416
6.ÜOJO

L97
4.2125
4,3t2û

107.367U
34.579u

2.6890
24.9342

3.061<>

Kapanif

10.7C
75.

R

Kap&nı;
22.40

22.475
20,75
20.70 |
21.10
96.
46, 1

Kapanış

46.30
46.30
47.85 •

Şeker fabrikalarımız
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daha asağı fiatla alınması mutad olmak-
a beraber köylüyü korumak ve kuvvet -
endirmek istiyen fabrikalarımız, bu sene

fazla mahsulü de taahhüdlü pancarlar
fıatına satın almağa karar vermişlerdir.

Şeker fabrikalarının Avrupaya

gö'ndf$receği talebe

Ankara 7 (A.A.) — Şeker fabri «
kalanmız bu sene lise mezunlarından sta-
jiyer olarak alacağı on genci bir sene
zarfında lisan ve fen derslerine hazırla •>
tacak ve bu hazırlıklarda en çok muvaf-
fak olan üçünü yüksek kimya mühendis»
liği tahsili için bes sene müddetle A>TU -
paya gönderecektir. Bu stajiyerlerden
Avrupaya gönderilmiyenler de bu mes -
leği tercih ettikleri takdirde iyi birer üc*
retle fabrikanm teknik teşkilâtına alına-
caklardır.

Fakir çocuklar menfaatine
konser

Çocuk Esirgeme Kurumu, Şişli kolu,
fakir çocuklar menfaatine olmak üzere
11 ağustos sah günü akşamı Harbiyede-
ki Belvü bahçesinde bir konser tertib et-
miştir. Konser Denizkızı Eftalya ve ke-
mani Sadi saz heyeti tarafından verile *
cek ve gayet güzel parçalar çalmacak -
tır. Çalınacak parçalardan gayri Arab
rakıslan ve Karagöz de gösterilecektir.
Konserden sonra geç vakte kadar dans e-
dilecektir.

Almanyaya ihrac edilecek
barsaklar

Ticaret Odasmın daveti üzerine dün
bağırsak tacirleri Odada bir toplantı yap-
mışlardır. Bu toplantıda Almanyaya ih-
rac edilecek bağırsaklarımızın Alman
ithalât dairelerinin koymuş olduğu şerait
dahilinde hazırlanması için Türkofisten
gelen tezkere okunmuş ve buna göre ka-
rarlar alınmıştır.

Sinema yıldızı yapacakmîş
Yeni Adana gazetesinde okuduğumu-

za göre sahne işlerinde çahşan îsmail
Müştak adında bir gene İzmirde iki
hemşireyi <sizi sinema yıldızı yapaca -
ğım» diye Akhisara götürmüş ve orada
bir tiyatroda sahneye çıkarmıştır. Fa -
kat bu gene ayni zamanda kızlara bi -
rer sahte nüfus cüzdanı da çıkardığm-
dan babalarının da müracaatile yakalan
mış ve aldatılan gene kızlar da baba -
larına teslim edilmişlerdir.

Akşehir mahkemesinde
münhal kâtiblik

Akşehir mahkemesinde 20 lira ma -
aşlı bir başkâtiblik münhaldir. İhtısas
mahkemesinden açıkta kalan başkâtib
ve kanunî evsafı haiz kâtiblerden is -
tekli olanlar nihayet 10 ağustos gününe
kadar Akşehir Müddeiumumiliğine mü
racaat etmelidirler.

Orijinal Boyut : 6 * 30 cm


