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''F ransanın sıyasası 
diyor ki: Lival 

Misakla bağlıyız. Taahhütlerimizi 
Yerine getirmekten kaçınmıyacağız ! 

Roma, Lavalin sözlerini iyi karşıladı fıJkat 
....._ kararından ve yolundan dönmiyecek i 
!;!,attada bir 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

1.chi8tanda seçim 
nirkaç gün 8\'Yel Lchistanda Diyet 

~eclisi seçimi yapıldı. Seçim 28 ha -
tıran tarihli bir kanun da iresinde ol-

du. Bu seçim parlamanter bir rejim
de korporatif s isteminin I.::irinci defa 
olarak tatbiki idi. Seçmenler sadece 
ellerindeki dört kişilik namzet ka -
fıtıan üzerinden ikisini si lecekler, 

Öteki iki ismi bırakacaklardı. Bütün 

lrıernleket <10.J) seçim dai:-<'~ine a.}Tıl- r 

llıştı . Her bir daire için c!örl ruı~ • 1 

Zet gösterildiğine göre diyet mecfü. 
Y~ı sekiz üyeden teşekkül edecekti.• 
BöyJelikle yapılacak seçimde hükô 
lttetin .kazanacağı yüzde yüz belli irl i . 
._. Yalnız bir tek ihtimal kalıyordu 
" 1 bu da muhalif partilerin seçime iş
tiraıc etmemeleri idi. Nitekim böyle 
0ldu. NMyonal demokrat partisi ile 
~1lii .nasyonalistler ,.e so ya1istler, 
"Oftlünistler keneli taraftarla:r.uaa..rq 
~trdirnıedller. etlcede bUyUk çok • 
Jıııc, seçimi sükutları ile protesto et-
t.ı;! nldula.r. 

Şu halde seçimi yapan hükQmet 
thirde kazanmış, fakat hakikatte 

1. >l>-tmiştir. Vakıa bu neticenin fi
•7atında bvrin tesiri görülmiyecek -
tir Çü. k"' l<i • n u mu.~alff ~lan partiler fi • 

rce ve temayulce bırıbirl erinden çok :tak bulunmaktadır. Ancak zamanla 
~ \'aziyet değişecektir. Bir de 

1•tttdiye kadar general Pils udskinfn 
kh. iyeti arkasında r ol o'·nı.}·an bü -
r " ~k Şahsiyetler ve bunlar arasında 
lt Y. ~ck'in nüfuzları sarsılmıştır. 
r u •tıbarla son eçimin verdiği bu ne
~~e Lehistanın dış sıyasası ,.e. hele 

1 illan - Leh anlaşması üzerinde bi-
' tesir yapacaktır diyenler vardır. 

tllrnanyada kıtlık mı? 
g 1n~t~n dünya ltalyan - Habeş me
't e e •nın Cene\Tedeki son inkişafla -

b~nı lakip ederken Alman\·adan veni 
ır ı · " 

l Habeşistanda 
ita/ya Avrupalıları 

kur ,,suna dizecek 

F ranıanın .nyasaaını anlatan 
B. LaıJal 

Aynorozda 

~ırıı .1aber geliyor. Bu haber. bir ta -
t ~ 1Hcek maddelerinin bu memleket- •-·- • • , . 
e l;irdenb' k ·ı . ld - . :Aynoroz yırmı hın papazın yaşa< • t'd· ıre e sı mış o ugu rı\'ayl'- v • _ . • • • 1 ır A" t .1 1 

gı, ınsanın degıl hayvanların bıle dı -
ı.·. · .rupa pos ası ı e a ınan ma • .1 . • • ·-· • 
"l'llata g ·· \l d d . ;:;ı erının gıremedıgı yer. Buradakı pa. ore ı manya a omuz eh 

ASIM paz1ar nasıl yaşarlar? Bu <.'nteresan 
____ U S yazıyı bugün hikaye siitunlarımızda 

........___ (.')'onu Sa. 2 Sü. 1) bulacaksınız. 

--------------~-

sosyete esaslarına dayanır,, 
Balkan güreş şam- ı'*·~~-~ 
piyonluğu bugün 

Dördüncü Balkan ıüreı ıampiyon • 
luğu müsabakalarına bugün baılanı;or. 
Y azıamı apor sayfamızda okuyunuz. 
Y ukarki resimlerde ıüreı takllnmuzın 

değerli elemanlanndan Çoban Mehme • 

i 

Türkiye hava turu bugün bitiy-or 
Türkiye hava turu buıün bitecektir. 

x.ıınm.-~ UÇUfı:::!~· yas uD' JQU•vramyeue ~ • 
tedir. 

Dün sabah albda Sıvaı grupuna 
bailı bölük Y eıilköyden hareketle b
mire ve Antalyaya ıitmiıtir. Saat se· 
kizde Eakitehir grupuna bağlı bölük 
Yeıilköye ıelmiı, saat on dörtte lzmi· 
re gitmiıtir. Sıvadan Ankaraya ıe· 

len İzmir grupu Ankar..dan kalkmıı, 
aaat on altıda lstanbula ıelmiıtir. Bu 
sabah altıda yoluna devam edecektir. 
Bu ıabah sekizde lstanbul grupu An· 
karadan lstanbula gelecek ve turunu 
bitirecektir. Bütün uc_:akcılarımız atıf 

5ahasıncla tecrübeler yapmıılardır. 

YWm-daki ruiaaleria ü&tündüin· 
awt •~ .._."unun •~lie: .. : -••a-.• • ......,, 
ayni rrapa menaup uçakcılannuzın ha· 

kem heyetiyle konuıu§larını görüyor· 
.unuz. 

Ankara, 13 (Kurun) - Büyük ha· 
ve turu yarın öğleyin bitmiı olacakhT. 
Sabahleyin aaat altıda bulunduklnrı 

yerlerden uçacak olan filolanmız öğle
yin hareket etmif old ~kları yerlere dö

neceklerdir. Hakem heyeti tarafından 

hazırlanan raporl.ır, burada tıekkül e· 

hazırlanan raporlaı·, burada teıckkül e· 
lerek netice öbür gün ilan olunac&kbr. 

iş kanuiıu 
Patronlardan ve işçiler· 

den soruyoruz: 
~ ---~~-------

ive diqorlar? 
(Yazıcı 10 uncu sayfada) .. 

C o c u k la r ı mı z -okqlsuz kalmıvacak j 
di, takım kaptanı Büyük Mustafayı ve 
Nuriyi görüyorsunuz. 

A lman bayrağını 

Festival başlıyor 

b Şel\ri . 
İt top~ıze gelen Kültür Bakanı Bay Saffet Arıkan'ın başkanlığında, dün 1 
~Hacta' ~tı .} Up • l<lı. Okul i şleri konuş uldu. nar Bakanın sözlerini ü~üncü 

•I: ·· , tıkc:· 1 ınız. Yulmrıki resim de Hay Sa ffet Arıkan kiiltür direk -
... · · ·l ı.: " l • 

•• ç •..• ı :.en paı u ... ı z )atılı o lmak dikj inde bulunan IJir çocukla 
konuşuyor. 

Rayiştağ bir tek bayrak 
kabul edecek 

Berlin, 13 (A.A.) - Rayiştag, ya
rın Nürenbergde toplanacuictır. Bay 
Hitler, Rayiştağda bundan lıüy l<.' Al

manyanın tek bir bayrağı o· .~ :ağını 

resmen ilan edecektir. 

Bu bayrak, nasyona 1 sosy:' · i ; t fır

kanın bayrağı olan gamalı s:ıl ipli lur

mızı bayraktır. Bu beyanatın icrası 

Rayi~tağın toplantıya ~a!:ırılm.ı-;mın j 
hakiki sebebidir. 

. . . Bu sembolik ha~isc, fırka i!c cle,·I<' 
tin tam ve kesin U::ii;ini te) it ede • 
ccl.1.ir. 

J'ro;:•h ? ı b1ı ak~am başlıyor. Bir ha ft.a ~recek. YaZTBını n İstanbul llr.-t
'O urı n halkı Jı i t?.lm:ı be)nci sayfamız da bulacaksınız. Burada resimde dün 

gelen Bulgar saz he:J:etini çalarken prtlyonnuıuz. 
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Haftada bir 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

SON HABERLER 
' 

(Ust yanı birincide) 

pek azaluııştır. Okllz eti hemen hiç 
yok gibidir. Sebze de büyük nüıbette 
eksllml§Ur. Bunun için Alman propa
ganda Bakanlığının organı olan An
griff gazetesi Alman milletine bu tür
lü bir kısım yiyeceklerin azalmasına 
karşı sabırlı olmak tavsiyesinde bulu
nurken bir memleket için bunlardan 
da.ha büyük felaketler bulunduğu dü
§Un,ceslni telkin etmektedir. 

Çaldaris-Kondilis anlaşmazlığı 
Çaldarisçi ve Kondilisçi Parlamento komisyonunda 

saylavlar birbirile döğüştüler, yaralandılar 

Yaralı Generalin hemşerileri toplanarak Kondilis aleyhine şiddetli 
hücumlar yt1:ptılar. Generalin vazifesine iadesini istediler 

Fransız gazeteleri bu durum kar
pnda çok manalı yazılar yazıyor -
lar. Bu arada "Aç karnın kulağı ol
maz.,, atalar sözünü hatırlatarak ta -
rihte büyük devrimlerin hep açlıktan 
çıktığını kaydediyorlar. Obur taraf -
tan katoliklerin Nazilere karşı olan 
m.eıununiyetsizliklerini, sanayicile -
rin doktor Şaht tarafına döndükleri
ni ileriye sürerek Almanyada bir ta
kım değişiklikler olmasına ihtimal 
veriyorlar. Du arada doktor Şaht'ın 
işten çektirileceğinl, Göring'in Prua -
yaya çekiJerek manevralarda bulun -
madıfını, buna göre yakında onun da 
vazifesinden uzaklaştırılacağım tah -
mln ediyorlar. Il&ve edelim ki bu tür
lü p.yfalan bildiren gazeteler yine 
kendileri bunlara inanmadıklarını ya. 
zıyorlar. Yalnız bu türJU pyialan is
tikbale ait bir takım değitikliklerin 
tohumu diye görüyorlar. Her halde 
bU,Uk harp yılJannda Almanyanın 
ne gibi mahrumiyeflere katlanmıı ol
dufu düşünülürse bu rivayetlerin çok 
mübalağalı oldufuna derhal hükmo
lunabJllr. 

ATİNA, 13 (KURUN) - 27 Te§· 
rinien·elde yaP.ılacağı ilin edilen ge· 
neloy için İç i§leri Bakanlığında şim 
diden hazırlıklara ha§lanmıgtır. 

BAY ZA1MJS CEKLM1YOR 
ATINA. 13 (KURUN) - Cüın

hurluk Bagkanı B. Zaimis rejimi mu· 
haf azasız bırakmak istemediği cihetle 
deveran eden ıayialar lıilafma olarak 
timdilik istifa etmek niyetinde dt
ğiJdir. 

General Kondilie, diktatörlük eala 
biyetile bir direktuar hükumeti kur· 
mak ietediğine dair burada Avrupa 
gazetelerine çekile:. telgraflan yalan 
lamııtır. 

ANLAŞMAZLIK COK 
ŞİDDETLENDİ 

ATINA, 13 (KURUN) - Baıha· 
kan B. Caldarisle Harbiye hakanı ge· 
neral Kondilis arasındaki anlatmaz· 
hk çok ~iddet1enmiftir. Bununla he· 
raber bugün Baıhakan, Harbiye ha
kanile aola§mak temayülünü göster· 
mİftİr. Son hadiseler esnasında yara
Janan Atina kolordusu kumandam 
general Panayutakımsun hemşehrile
rini, Harbiye Bakan mm izzeti nefsi
ni kırmaktnzıft memnun etmek iste
yen B. Caldaris, general Panayotabu 

çiler ve Kondilisciler araemda Bik sık 
kavgalar çıkıyor. Dün Parlemento ko 
misyonunun toplantısında Caldarisci 
' 'e Kondilisci saylav)ar araıımda bir 
çarpı§ma olmu~, iki taraftan da bir 
kaç kişi yaralanmıştır· .Meclis Ba~ka
nıoın müdahalesi iizerine hadisenin 
daha ziyade büyümesinin önü alın
nuıtır. 

KOND1LtS GELMEYİNCE 
KABİNE TOPLANAMADI 

Atina. 12 (Kurun) - Kahine 
toplanarak vaziyeti görüfecekti. Fa
kat General Kondifü, B. Caldarise 
kızgın olduğundan toplantıya gel· 
miyeceğini hildimıİ§ ve bu yüzden 
kahine toplanamamı§tır. 

MÜCADELE ŞİMDİDEN 
BAŞLADI 

Atina, 13 (Kuun) - Geneloy 
mücadelesi §İmdiden haılamı§tır. 
Kralcı ,.e cumuriyetçi gazeteler, çok 
tiddetJi ve tahrik amİz makaleler ya• 
zıyorlar. Kamuyun ( efkin umumi
ye) galeyan halinde bulunmaema 
rağmen ufak tefek hadiselerden ur
fınazar, sükun ,.e a&ayiş muhafaza 
ediliyor. 

lngUtereck ıeçim hanrlıkları 
lngilterede Avam kamarasının ye

niden seçimi zamanı yaklaşıyor. Bald
vin'in son bir söylevine göre yeni bü
yük ::cçimin gelecek ikinci kAnutıun 
ilk haftalarında olması ihtimali kuv
''ctıidir. Vakıa bugünkü meclisin ta -
bii hayntınm 1926 yılının yansından 
.. om·aya kadar devam etmesi lazım -
dır. :Fakat seçimin böyle bir yıla ya
•- .. hir zaman en·el yapılın,. ... -.ı... 1.1u· 
-:ı nkü nas;·onal hükumet kendisi için 

~~--...... ~~~ ...... ~ .............. ____ _ 

menfaat görmektedir. 
İngiltere bütçesinde denklik var -

dır. Memleketin ihracat n ithalatı 

--~:- ·yi faaliyetlerini arttırmıştır ve 
arttırmaktadır. lşsizlerin sayısı nis -
beten azalmıştır. Bütün bu vaziyetler 
iogünkü hük<ımetin lehindedir. Son ya 
ıılan kısmi seçimlerde de bunun tesiri 
:-·;,.·;ımUştür. Bu -~~:mlerde hükumet 
parti i namzetleri ka1.anmıştır. Onun 
için hükumetin bu i)i şartlar içinde 
yeni b ...... seçimi ynpmak istiyeceği 
açık bir gerçekliktir. 

Grevler ı 
Amerikan vapurları 

sefer güçlüğüne uğradılar 
Nevyork, 13 <A.A.) - Telsiz tel -

graf memurlarının gre\i yüzünden 
dün sabah hareket edemiyen 11 gemi, 
telsizciler birliği ile anlaşma imza et
meden, ak~m üstü yola çıkmışlar -
dır. Bu gemilerden birkaçı, yeni telsiz 
memurlan almı~lardır. 

Nevyork, 13 (A.A.) - Grev yapan 
tels~ciler, federasyonlanrun tanın -
masını, ücretlerinin arttırılmasını ve 
çalışma şartlarının düzeltilme.~ini is
temektedirler. 

GREVCiLERLE POLiS .ARA· 
SINDA ÇARPIŞMA 

Minneapolis, 13 (A.A.) - Polis, de· 
mir sanayiine mensup dört bin gvev • 
cinin çıkardığı karışıklıklara karşı 

koymak için ateş etmeye "e göz ya~ı 
çıkartan gaz kullanmaya mecbur kal 
mıştır. iki ölü ve 30 yaralı nrdır. 

Öyle sanılıyor hi ilaldvın önümüz
<!cki ' il!t te5rinde btiyük Lr söyle\' 
verecek ve bur.da yeni seçim müca -
delesini açncnktır. Ondan sonra kon
sen-atür parti toplantısı olacak ve se
çim programı t'"'bit olunacaktır. Kon
scrvatürler ewelce olduğu gibi ge -
ıecek s ... çimde de uıusa1 hükumet prog Leh manevraları b tti 
ramı esasına göre hareket edecekler· Varşova, 13 <A.A.) - Lodz civa -
dir. Bunların karşısında muhalif par- r ında yapılan manevralar b!tmiş ,·e 
ti olarak iki önemli grup bulunacak- kıtaat, silahlı kuvvetler genel es -
tır. Bunlardan biri Loyd Corç·un baş- pekteri general Rfdz Srnigli'nin önün. 
kanlık ettiği (sulh ve kalkınma) gru- de bir resmi geçit yapmışlardır. 

1 

pudur. İkincisi işçi partisidir ki bun-
lar yeni seçime 505 namzet ile iştirak Morgenthaurı gezisi 
edeceklerdir. Vaşington, 13 (A.A.) - Bay Mor-

Süveyş kanalı genthau, yaz tatillerini geçirmek üze-
lngiltere ile İtalya arasında Ha - re cumartesi gUnU Portekiz ve lspan

beşistan meselesi üzerinde çarpışma - yaya hareket edecektir. Kendisi bu 
Jar arttıkça Süveyş kanalı da zihin • seyahatinin tamamen hU8usi mahi · 
)eri l§gal ediyor. Bu arada en ziyade yette olduğunu beyan etmiştir. 

Mısır gazeteleri bu ije önem veriyor.!=============== 
Bunun için son zamanlarda Mısır hU-
kOmeti kanal durumunu sadece arsı
ulusal haklar bakımından tetkik et -
~edir. Nitekim dün Kahireden 
gelen bir telyazısında Mısır hükOme • 
tinin bu tetkiklerin neticesi hakkında 
hiç bir teY söylemediği bildirilmekle 
beraber ''Mısır Ktllog paktına imza 
koymU§tur. Milletler cemiyeti mlaa -
kmm zecri tedbirler hakkındaki 16 
ncı maddesi bu cemiyete sirmft olan 
deTletlerin tabaasına ve bu arada SU
ven bnah kumpanruına tatbike • 
dilebilir.,. denllmektecUr. Bazı Mı-

SJl' pzeteleri de Süveyş ka -
uh amulusal muahedeler ile 
gerek harp, gerek salh zamanında 
serbest ise de flHyatta her 'fi.kit bu 

hüküm tatbik edHememi§tlr yolunda 
mütalealar yazmakta, misal olarak 
büyük hıırpte kanalın Alman gemile
rine kapatılmıt olduğunu yazmakta -
dır. 

Bütün bu nqriyattan çıkan mana 
şöylece kıultılabillr: Milletler Cemi -
yeti Habet mtMleaini sulh yolu ile 
bitiremez de İtalyanlar tecavüze ge • 
çerlerse Süveyt kanalının İtalyan 
harp gemilerine kapatılıp kapatılma
ması lngilterenin alacağı duruma bağ 
hdır. Efer lnglltere ltalyaya karşı sı
kt bir bitaraflık ' 'aziyeti alırsa Sil • 
Teyt kanalı harp gemilerine açık ka -
lacaktır. Aksi halde kanal kapana -
caktır. 

Alber gölü 
Cenubi Mısır toprakları 

münbitleşecek 
Kahire, 13 (A.A.) - Belçika kon

gosundaki Alber gölünde bentler ya
pılması hakkındaki proje üzerinde Mı-

. sır ile Belçika arasında yapılan- ko -
nuşmalar bir prensip anlaşması ile 
sonuçlanmıştır. 

Gölün sulan, güney (cenubi) Mr
·smn çorak topraklarını münlrit bir 
hale koyacaktır. 

Belçika. Kongosuna verileceit taz -
minatı tesbit etmek üzere Brükselde 

yeni bir konf crans toplanacaktır. 

Araşhrmalar 

Tarih kurulu üyeleri 
Çanakkalede 

~analdcaıe, ıJ (.ı\.J\.J-&yan.A; .. 
fefin başkanlığında T. tarih kurulun
dan 18 kişilik bir heyet bu sabah 
Ertuğrul yatı ile Çanakkeleye geldi
ler. Şimdi Aanafartalan ve Xamll A
tatürk yerlerini ziyaret ediyorlar. Bu 
büyük ilim kurulu dönü§te Truva ha
rabelerinde ilmt araştırmalar yapa . 
caktır. 

Trakya genel espekteri ıeneral Ka
zım Dirik ,.e ilbay Nizamettin heyetin 
yantıtda bulunmaktadır. 

Hava t chlikesini 
-~bilen üye~cr 
Ankara, 13 (A.A.) - Han tehlike

sini bilen üyeler listesi: 
8941 B. Osman Kara.somadan 20, 

8942 Hüseyin Hino 20, 8943 Nail Ka
racabeyden 50, 8944 Helvacı Ahmet 
75, 8945 Mustafa 20, 8946 KAmil Pey
nirci, 20, 8947 Ali Emre 20, ~Ne -
cip dayı 25, 9849 Şerif 30, 8950 Ke -
rim 100, 8951 Sadık Torun ı20, :U52 Hü 
seyin Çagan (Aldından) 30, 89:>3 Ra
şit Zeki 20, 89;">4 Hafız Bekir 20, 8955 
Aziz 20, 8956 Mustafa 20, 8957 Ah -
met çavuş <Turgutludan) 20, 8958 İs
mail 20, 8959 Hüseyin oğlu Hüşnil 20. 

20 Jlkteşrin 1935 
•• •• pazar gunu 

Sayım memurları, sayım kontrol 
memurları, bu işle ilgili resmi orun • 
lar, büyük ve küçük işyarlar, sayıma 
girecek bütün yurtdaşlar ve yurtta 
oturan yabancılar bir tek ödevle ytt. 
kilmlüdürler: 

Ne bir eksik, 
ne bir fazla 

Türk ulusunun sayısını doğru çı -
karmak. 

8Q.fvek6.let 
istatistik Umum Müdürlüğü 

Brüksel 13 (A.A.) - Belga ajan- ...... . .... ... . 
sı, Alher gölü ıularmm kullanıl • 
ması için Belçika ile Mısır arasında 
aktedilmfs olan uzlaşmanın mahiye -
tlnt ta!'lrlh etmekte ve uzlaşmanın, 
sadece Alber gölü seddinin İn§ası 

takdirinde su altında kalacak olan 
Belçika Kongosu topraklarının tah -
t:dine münhasır olduğunu bildirmek
tedir. 

7 arih Köşeleri 

Istanbuldan Bursaya 
bir gidiş , 
300 yıl evvel, Osmanlı padi,ahı, t .. 

tanbuldnn Bursaya gidiyor. 1069 yılı 
ramazanmm 4 üncü günü. Babüssaade ı 
önüne tuğlar dikiliyor, 7 inci günü otai1 1 
humayun Oıküdar aahraıına kurulu· 
yor. 18 inci aünü de (Veziri azam).~~ 
kerle birlikte, Oıküdara geçiyor. O ıüJI 
Budin valisi Se7di Ahmet pasadan dols
aan köle ile ;yetmit Macar esiri gel• 
mittir; tersaneye teslim olunuyor• 
lar. Bayı-am geldi. Vüzera, ülema ~ 
ta.ir hüddamı zevllihtiram çayırda etelı 
öpüyorlar. 

Halepde bir aavaı arasında kaçıb ı1' 
lenen bir. plo divan efendisi ile Şam ıor 
balanncbn bir kahyn da o sırada ele ır 
çirilip getirilmiıtir. Gider ayak ikisi de, 
ot.ait humayunun önünde öldürtülii • 1 

yor. (Aıitnne) de kaymakamlık edecelı 
zat: Eıki ka7makam vezir lımail pat .. 
Kendiıine kürklü bir hilatı fahire gi'!' 
dirilmiıtr. 

Şevval 8 bayram haftaıt oldu. valdl 
ıultan alayla önden yürüyorlar. Büy&İi' 
gürültülü bir çıkarma töreni. 
Şenal 9 Babüuaade önüne tuğ diJdl• 

cliiinden bir ay ıonra paditah Burıa 1" 
luna çıknuıbr. 

Şimdi konaklara aelelim: 

Birinci konak: Maltepe; ikinci kO" 
nak: Tuzla; üçüncü konak lnebacı dOt' 
düncü konak: Çınarlı çayın, beıinci JcO" 
nakı lznikmit (zmit); lzmitte bet ,a.
"oturak olundu" albncı menzil taraklı! 
yedinci menzil Dikili Taı; ıekizj~ 
menzil; İznik, dokuzuncu menzil: 'fe' 
niıeliir (iki gün de Yenigehirde); onıı' 
cu menzil Kestel. Bir gün de orada o~'. 
rak olunup ıevvalin 28 inci günü 11~ 
menzil ve oturaktan ile, Bursa ıehrİ" 
ve orada yeniden yapıla.., ıara7a girit 

Ve ıerefe yapılan alayın geçtiği sırt' 
da feıatcı maklıleıinden bir nice eık•>" 
nın cadde ortasında asılııı .. 

Na11l iyi günlermİ§ ı:?t.ğil mi? 

Musolininiri Afrikaya 
t.. giClen oğulları 
Muıolininin iki oğlu. Bruno 4 

Vittorıo·nun ıı .. ı. ... ,~.+." harbi~ 
de bulunmak için doğu Afrika 
na gittikleri maliimdur. Lö Jut nal gazetesinin gönderdi ği btr s; 
tar da o vapurda J...Uu~uş, Y 
da bu iki kiitUk Musolin: ile göt1' 
müşti.iı. Aylar bunları töJlece -' 
tatıyor: 

Bruno on yedi yaşındadır. 5,r 
ları açık kumral, gözleri bab•~ 

k . "b0 k 't ..... dı" , nın 1 gı ı oyu ve muıı e§eu• , 
. M ·· -•· ·ırıı~ 

Ona bak~nlar Benıto .~~m' '\'İ' 
dütiin<:elı bakışlarını gorurler. 
ne babuı gibi hızlı yürü:o:. bat P~ ı 
maklarmı ceplerine yabut saçl , 
aruına sokar, genç yüzilnün ifş 
deleri bir düziye değişir. ı 

Her ikiıi de sıkılganchrlar .1'e 
1 

dilerine söz ıöylenince hemen ,J 
tanırlar. Sabah erken kalkar/ 
yıkanırlar, her ikisi de gayet ·~ > 

zik.üdürler. Kahvaltılarını yed1
, 

.. ·· · d geı1 
ten sonra guverte uzerırı e ·~ 

nirler. Öğle ve akşam yemekler',. 
beraber yiyoruz. Gün arası k~~ 
ralarına çekilirler. Bir kaç 51 

• 

polis daima kendilerini gözetle 
mektedir. Kamarada kağıt oy111 

' lar
1 

gramofon çalarlar. sonr~ ~ 
kılhca oturup ailelerine, nıeeb 
oldukları günlük jurnalıarını 1' 
zarlar. 

Bir ak-m, güvertede yan1' ' .,.... v·tt' o~urmuttu~. Oynuyord?k.. 1 d 
rıa bana bır çocuk ıevmcıle 1 
ki: "ElH liret kazandım." B~ 
rı hemen cebine atıverdi. B 
da kızararak "ben de kazand ~ 
dedi. Artık aramızdaki yaba d 
lık i<alktı. Konutmaya başlıt 
Çocukluğun verdiği sar.l~Jikl~ ~ 
nuşan bu iki küçük Musol•" 
dinliyordum. İkisinde d~ can~~fltı' 
bir ihtiraı vardı. Bu da hiç fil~' 
ıiz, Üzerlerine aldıkları vaı• 

yapmak ihtirası olacaktı. 



12_.aretler 1 
Musa dağında 

11 kırk gün 
4 Amerikac1a "Musa elağındc Çocuklarımız 
trlt ıün,, adlı bir lilm etralındtJ 
:ık kalemler •elerber eJilmi:: ----- -------------------

/ dir. Bir yazı kondotyeri•i c· Kültür Bakanı Bay Saffet Arıkanın başkanh'~?ında 
itli Frcın• V erlelclin •tüclyolara 

. ~°;;4" ~arak giren nertnin ıeric dün şehrimizde bir toplantı yapıldı 
• ltı ne gırme•i buna •ebcp olm"<t · 

r, Kültür Bakanı Bay ~-tffet Arı f 
l'ii:U•cı dağında kırk gün, bir bü· kan dün kültür direktörlüğüne 

OYUnun son parça.ııclır. gelerek tehrimizin bu vı\ okul ih· 
J:l· Bu oyun bugün ba§/QnQT11ı§tı .. tiyacı etrafında incele:neler yap 

ır <ııır önce bCJ§lamııtır. Bu 0 mıttır. İstanbul kültür direktörl 

~et, kan, vücut harcayarak t..· üğnün bakanlığa yolladıiı bi:- bi! · 

l't lanmıı, n:hayet kal.ramanla· dirik üzerine bu yıl lise ve ort~ 
ı. 'tt tükete tükete bir yerele ele ya· 
" l>ıf k okullara girecek 1500 talebenin a. 

t ıp cı!an hayaletler halini almıf 
''" çıkta kaldığı, bunların )erleştiri. 

ıl Bir yüz yılclan çok dr..ha önce 
fen ba,lıyan oyunda knluamanfo .. 
"l'llardı: 

1 - Tiirkiyecleki eluuliyetler 
2 - Türk İnsanları. 
Rejisörler: 

mesi için tehrin türlü ı 'ıutlerind ~ 
üç 01 ta okula ihtiyaç olduğu bildi 

rilmiıti. Bakanlık da ~u husust-:. 
kültür direktörlüğüne bazı sorgu 

Yangına karşı ' ıl Avrupanın düveli muazzama cı· 
1 'ttı cılcın büyük devletlerinin dip Bulunan su çok parlak 
:~Qtları idi. Oyunun mevzuu neticeler veriyor 
.:;:::: isyandı. Reii•örler zaman Birkaç gün önce bir Türk kim-
l 11 kahramanlarını t!eğiıtirir- yagerinin yepyeni bir l\.e~finden 
er' uıma r.. "kl • · ~k n zaman tcRnı ertTh bahıetmittik. Bu ketif üzerine 

cılaıtırırlardı. sürülen herhangi bir teyi yanmak 
Onık· • • .. lJ b • · · ~ e ızıncc yuz yı . .:.n en oy· tan kurtaran bir ıuydu. Ketfin bit 

ı,. bu §ark oyununun kahra· f ayde.sı da çok ucuz olmuıydı. 
~ ctrtlan bellerine eleğnek takılmış Bu önemli ketfe muvaffak olar. 

el 'r ~r . kara gözden baıka bir fe)' Türk kimyageri hü}iik bir tecrüb~ 
'iildı. l 1 .. d .. 1 ' r .. . yapı maC1an once a ım ıoy eme1(. 

' urkiyecle yer tutmak1 toprak istememekte ve tunları ili.ve et· 
'1. "~, keneli emperyalut c· mektedir: 
.. lenne uygun hedeller bulmıah d' • klA ~il b• _L_,1. . 

1
• •

1 
h - Ben ken ımı re am etmek 

ır «HUı ıyetin e ın€ ~t a ver • · K ı· el d 
llat~ L• ocl ·~· ı.temıyorum. q ım orta a ır. 

uır m a ıcıı. I · b • t _, .... • 'b' • .c\ _ _, 8 . el _L_ .. •• el b' shyen, u suyu ıa eaıgı gı ı ı• · 
ı_.· l)'aaa ın yocu ı;stun e u· el'". el "b d S 
~,. __ , k te ıgı yer e fecru e e er. on 

amwuı oyunu O)'rıonıyor•a • . '-e1· b d .. 1. .. - ç· 1, ucundan emen olur. Onaan sonra 
~ a e evı ıguranıar, ın . ~ircle'her-. tanır.,, 

'~.\ -.Prömiyerler ife kar .. ımıı.a bi- T" k kimyageri üniversite me · r ,'/'L Ll •• M k l ur 
~ - ı"' "°, reJ1t1Ör anı pnar arın d U .. dd t Al 
,ı ot zunu ur. zun mu e man 

urur. k' k T" k' d 

lar sormuttu. Kültür Bakan. { 
dün s&bah saat 10,5 da ~ültür di· 
rek~örlüğüne gelmi§, b: : top!anL 
yaptırmıttır. T oplantıdı. yükse'.:. 
tedr;sat vekili ve teftit h."yeti ha.; 
kanı Bay Cevat, basım ve yayıu. 

direktörü Bay Faik Re~it kültür 
direktörü Bay Mehmet Emin v•.; 
kültür Bakanlığı genel ispekterle · 

ri ve bakanlığın özel kalem direktö 
rü Bay Nihat Adil hazır b ulunmu'! · 
lardır. Toplantı öğledt'!n sonra dl'. 
saat 17 ye kadar sürmiişttr. Ba) 
Bakan kendisiyle konuşan bt: 

Hüyücülük! 
Bir kadın yakalanarak 

adliyeye verildi 
Fatihte Ayte isminde bir kadın, büyü· 

cülük yaptığı iddiasile poliıçe yaka1an· 
nut, Tüzeye &'ÖnderiJmjıtir. 

Sivil polis i§yarlanndan Bayan Nihi.l, 
cürmümeıhut yapbrmııtır. Önce gitmit 
büyü yapbracakmıı gibi davranmıf, Ay· 
ıe, ipekli mendil parası diye bir lira is
temif, alnuf, ertesi gün de ondört Jira 
getirilmesini söylemi§. Bununla da bü· 
yü için Mmr çarıısınd&n öteberi alacak 
mıı ! l ıte bu para verilirken, polis İfyar 
lan cürmümeıhut tertibatı alımtlar ve 
zabıt tulmuılar. Hadiıenin Tüzeye ve. 
rilit tarzına göre, durum böylel 

Genel Savamanlıkça tahlobta devam 
olunuyor. 

Beyanname verl\lİyen 
ı.:.. ,,. ........ :,._ ,..-·- .,....,. __ .,.. 

"Konya" otelinin sahibi Süleyman, 
otele inen bir yolcunun hüviyetine da
ir beyanname vermediği ileri sürülerek 
Sultanahmet birinci sulh ceza haleye-.. el S . yada ımya o umuş ve ur ıye e 

t n ger oyun a urıye:un porta . r ~ bah el . el birçok mekteplerde kımya hoca~ rinde muhakeme edilmiıtir. 
_ı t.... ç erı arasın an acayıJ.' l B 1 b · k Hakim Reıid, Süleymanın bir lira 
" "fer çıkıyo .. (K el" ) .. ığı yapmıştır. u su • ~ ır aç 
~~~ I rsa, egekr ' uclulı un aün önce önemli bir lecfrbe yapı! ceza ödemesine karar vermiıtir. 
*ı -·~, ıanın ~r ep:e o ~tı 0 

• T k d. k • • 
td '>ıqJ.adde• yerde bir elaü .. alr. mıştır. Tcrübede bulunAll hır oku - opra e ınme ıçın 
~ebi;yatını tekrar ecliy~rıa hcıtı rumuz şunları anlat.mak-.adır: fundalığı yakmış! 

/'! tlık k. ·· .. K t ("L k"l, • · "- İki ayrı ayrı ye"üe yanmq Uç gün evel Rumeli~enerinde , ıı:_ ı reııaor a o IR ı ıı~sı 

yazıcımıza ıunları sö~,.~emittir: 

lstanbulun okul iht.b ·acı etra 
lın da incelemeler ya,'1."naktayıı. 

toplantımız Ur iki gün . taha •Üre 
cek ve sonuç .vıcak buncf.2n sonr .ı 
belli olacaktır. Çocukla;"ln okul 
suz kalmamaları için l . .,er :ürlc 
tedb'irleri alacağız. Hiç bir endi-
şey.? mahal yoktur.,, \ 

B ay Bakan ıehrimizde ı>iı- hat 
ta kalacak, bu müddet zarfında 
kültür ve üniversite it!"': iyle 
kından me§gul olacaktır. 

Eve taarruz 
üç ermeni mütevelli 
muhakeme ediliyor 

ya. 

Galata Ermeni mütevelli kurulu baı· 
kanı Keıiıyanla kurul üyelerinden Ar· 
dat ve Kefam, bir eve taarruz iddia.sile 
İstanbul ikinci ceza hakyerinde muha· 
keme edilrnqlerdir. 

Taarruza airadığı iddia edilen ev, mu 
harrir Sahakın evidir. Dava edilenler, 
bu iddianın doğru olmadığını söylüyor
/ar. 

Dünkü durutınada ıahit olarak 'Ar
tin isminde bir zat dinlenilmiı ve duruı 
manın devamı, bazı müdafaa şahitleri· 

nin dinlenilmesi için kalmııtır. 

Bir otomobil kazası 
duruşmasına başlandı 
Dolmabahçe ile Beıikt.aı aru.mdalü 

caddede olan bir otomobil kazasının 

duruımasma, lstanbul ikinci ceza hak· 
yerinde balulmııtır. 

Yaralanan ve çenesile bacağı sakatla 
nan Nureddin isminde bir çocuktur. 
Suçlu da Kemal isminde bir toför. Şo
fôr, çocuğun tramvaydan atlamak isti• 
yerek yapbğı hareketle yaralandığını 
iddia ediyor. 

Çocuk, hakyerine annesi Emine ile 
birlikte gelmiıti. Bazı ıahitler dinlenil· 
di. Duruıma, §ahit çağırılması için bet 
Kanunuevvel saat onbire kaldı. 4: h<ı§metli koruyucutuclur. Bal· . ~İrer . ~~a- kö~~rü? üzerin~ mevkiinde iki dönüm kadar fun

İ1' ' 'llQrcla ayni oyunu bi . a1ırdaıı ılaçlı hm ılaçıız ıkı tan ·a kondu. dalık yanmıtlır. Yangın hakkın. 
i- ~Q Tuna boylarında seyrettik . Haçsız tahta üç dakika :çinde tu- da yapılım tahkikat bitmif, fun Bir ayda yapılan binalar 
j· .,. t <ılnu; Türkiyede J~ğil, reji. . tuttu ve yandı. llaçlı, vnni üzer:- dalık Ömer isminde bir köylünün Ağustos ayı içinde 37 ev, 10 a 

t :~ıe,. A•yanın bir çok )'~rlerincle. ne bu ı~c!an ıürül~ü'.. t~hta elt~ kendisine toprak temin rayesiyle p~rtıman,. 8 d~kk~n. ya,:..!mıt, 43J 
ı,.~"Panın ötesinde berisinde clP bet dakıka da ate§tn uze.ıınde ka. yaktığı anlatılmıttır. Ömc.r adliye hına tamır edılmıttır. Evlerden 

• Ja~)/e o;yunlar tertip ettiloi!r.Yahudi mı§tı :. Bu müddet için.le tahta ye verilecektir. \ 32 si Fatihte, 19 zu Em!ı.önü mm· 

~~"omları, Kalkcısya1Ct. Çar o1 nın ~nca~ a~eıe g~len kıs~ı tutu~· Mal almak isteyen takumda, 15 §İ Kadıköyünde, aı-
et • ltı~n kırıp geçirdigvı ermeni madi\n komur halıne gelmıf, ateş f• l tısı Be,ikta~ta yapılmı§•ır Aparlı· 
ı~ h . k ı k k . ırma ar 

lct,. rılqr hep bir oyunurt ligüran · ten arıç a an ısmı ıt.lıyen ya11 Duseldorf'tan bir fırma Türkiyeden manlardan dördü Beyoğlu ve E· 
1 ic!i. mamıı, olduğu gibi kalmıştır.,, kuı yemi, dan, burçak ve buna benzer minönünde, ikisi Kadıkcyde yapıl 

'\Q t,.,..Peryaliat emeller'~ ıahlcı Tecrübede bulunan 1::-ir Alman. maddeler almak istemiştir. mııtır. 
t ~, rı.!cır Asırlırrca EY.r sürü insanla · bu suyun Almanyada sl\ :ılabilece Beyruttan bir firma da ülkemizden Sokakta kumar 
· O ;htilal oyununa aü;·ükledileı . ğini , ve şimdiye kadar Lu dt-recı? her türlü peynir, tavuk ve yumurta al· 

&,~ ql'Q hcıyali yurcllar vadettiler tesirH bi" ilacın hulunmuı olmad•- mak İçin müracaat etmiı ve bu iılerle 
" V 'd 1 uğraıan tecimerlerin adreslerini istemit 

ıı._ Qi. tam n:anMiy/e bir İ•tia ğını söy emiıtir. 
·oq,. ıc/' ============== tir. Türk ofisi ilgililere her iki hrmanın 
~İltl ~·. Etlerini, kanlarını, kc nitekim bunların müalleıini elo1t adresini bildirmiştir. 
ltt~ eJ-inı, canlarını •onuna kadtı" Almanlar, cloıt ltalyanlar, eloar clircle Muıa dağı filmi §enaatin z 

t'>ıo.r ettiler. Sovyetler, eloat Balkanlo.ır pek ali gözünü açıp da bakac~rnı tah 
te..· ""1eniler ele böyle l•!ı tecrüb-; bilirle1'. · · 
;;.,,,1rclile •... l . al el mın etmıyoruz. 
.... İill • r, 1'eıı•or en t11r ın a. ı Dost milletlerin, çeıJritcliği tak· Sadri Ertem 
&11 .~'Ye kıcular istismar edildiler. 

Marmara Hasanla arkadaşlan Ab· 
düllatif, Şefik, Hayri, Kanber, Ali ve 
Fevzi, Y emiıte sokak ortasında kumar 
oynadıklan iddiasile Sultanahmet ikin· 
ci sulh ceza hakyerinde muhakeme e· 
dilmiılerdir. 

Hakim Salahaddin Demirelli, bunlar 
dan birer lira hafif para cezası alınma 
sına karar vermiıtir. 

, '•ti • ..._. d /' • . ~ ...... r an emperya ızm ıst 
e ew 

'ı ı. Zengin oldu. Beldele-: 
Fratellini Kardeşler Avustralya Yo!unda: No. 41 - 14 Eylfıl 1935 

• '1Vetti 
'tltıi .' orclulGTla y:ıpamadıi/ı 

S. bir ihtilôlle elele uti. 
" '"1d' ·'Qfo~ 1 cırtık onların kanlarım 
~ z:rak elde edebileceği bir 
fi,~, ltkı.-rıııhr. Haraç mezat e_I 
l~ 1 "tlro ve macerayı pa:z.ara çıka r, 

~ . . . 

S ti t>&İ{;/'116 C.l!NEU 
A•MI OY/oJ-'aT"4/tıK 

Ol.ACA#< 

'~cı ~·kan tem•il ermen~ 
1İtti IQf lor.dır. Değerini Türk fert; . l:.J!.ff. 

.,. aL~~tlk elde etmek ictiyor. 
""llflf.ıl: Frama canbazhanelerinde çalışan <Fratellini kardeşler) Aı·ustralyada bulunan bir cambazhane dircktörii tara · 

"1 '1'i;p.ltiyecl • • •. lından çağırılnuıtır. Vç kardeş yola çıkıyorlar. Aşağıdaki resimlerle dünyanın bu c:ı meşhur komiklerinin !:eyalıa 
'l'~d .e hıç bir reıım ve uluı tini takip edeceksiniz. Bu macerayı iyice takip edebilmek için bu resimleri keserek toplamak ve bir kolleksiyon 

e lilim ıöıterilcmez. Ve yapmak ltizımdır. 

1 - l\.URUN 

1Gezintiler1 

Bir küskün için! 
Gönlün kııı da var, y'4.Zı da, Ji. 

yerler yalan •Öylememifler .. Olan 
§eyler, keneli varlıhlarıntı göre ele
ğil, oldukları vakte ve o ıJakitler
d e içimizin ya§adığı aleme göre 
cleği§iyorDar. Gönlümüz, •evinç 
aydınlıklariyle ıen iken, gülerek 
clin,ediğimiz sözler, bulutlu dem
lerimi.:z:de birer kıvılcım gibi bizi 
yakar. Hırçın, kavgacı oluruz. 

Anl<qılan, dün ben t!t aol tara · 
lımclan kıalkmıı olacağım, ki ga
zetede okuduğum bir lıaber, inat• 
çı bir Mrma§ık gibi ıinirlerime 

dolanıyor. B<l§ka bir zamanda ol. 
&ayclı, belki gülüp geçecektim. Bu
gün öyle elüıünmüyorum . 

Haber §U: Bir genç, ı1aız bira• 
daya kapanmıı .. Kuı uçmaz, ker
van geçmez boşluklar iç:nde yap• 

)'!Cllnız yCJ§ıyormu§. iki yıl adanı 
yüzü görmeden, insan St!s: eluyma· 
dan ve bunların hiç birini özleme
den kendini kim•uizliğe gömen 
ba genç, kim\ir, bümiyorum. Ni
çin Eiuna Natlanıyor? .• Düfünme• 
elim. Bu küskün çekilişte ruha 
birdenbire elalan öyle bir büyüli· 
lük var, ki halanın clü§iinmcsine 
vakit kalmadan gönül seziyoı ıJe 

iç konuıuyor. 
Gazete, bun.a yeni Robenson a

dını vermif. Ôyle mi ya? •. Roben• 
ıon, en umutmz dakikalurda, en 
kara günlerde ömre bağlanmanın 
nuızaller bir baymğıdır. Kruzül· 
de, tunç gibi yaJfçın ve kılıç gibi 
keskin bir terbiyenin zorluğu ezen 
varlığıyla kar§ıltı§ryoru-r. Her yap
rağında: Dayan, baıarusan! Ye· 
nilmez zorluk yoktur! lıte ve yap!ı 
der. 

Bu kit.ap, yumufak deriyi kal· 
~an katılıfına kavut§ur.-ı.1, sinirle· 
ri halatltı§tıran ocı '-=' "ır. 

Halbuki §imdi üstünden göç • 
men kuşların bile konmadan geç· 
tikleri §U ıssız adaya c!ü§en gem; 
için böyle elüıünebilir m•yiz? Onu 
oraya atan ne ıapa oturmuı bir 
gemi, ne yelkenleri parçalanmı1 
bir kayıktır. Bu kendiliğinden dü
§Ü§te siz ele benimle birlikte acı 
bir gönül kıaz.cuının kırıktaTını gör
miyor musunuz?.. O f--.ayalıklat 
yoklansa, belki her parçasında 
kaouıulmamıı bir ioteğ;n, kamçı· 
lantm§ bir yüreğin kanlı izleri bu· 
lunur. Belki bunda sürekli aldan .. 
maların, melek s~nılır~t•n ıeytan 
çıkanların payı da var. Kimbilir 
belki dost tırnağıyla açı~mı§ yara
larını boıluğa sardırıyor. 

Evet, b'!§ka bir günümde bel
ki gülüp geçerdim. Fakat şimdi 
içim sızlıyor ve o küskün delikan· 
lıyı bana benden yakın buluyo • 
rum. Duygularımda as-ıma yok. 
Y Q§ayııa bu kadar kuvıJetli bir 
tekme atabilene, acımak kadar 
küçiik duygularla yak!Ct§ılamaz . 
Hayır, acımıyor, imreniyorum. 
Artık onun için tazelenecek hangi 
göniil yaııası var?.. Ne arl:.adan 
vuracak eloatu kalmııtır. ne ayrı· 
lık bıçkısiyle ikiye böf:fndüğünU 
eluyacak.. Karde"1leriniı iki yüz· 
lülüğünü görüp utanmıyacak. , 
Banknot leşleri üstünd-t boğaz.la· 
ıanlara bakıp iğrcnmiyecek. Ya
lan cngereğinin :;c:hlanarak lısla · 
yııını if İtmiyecek .. 

Danonçiyo ela böyle yapmı§h. 
Fakat kollarında kaynak kadın 

bellerini büküp çıtırclafc.cak güç 
kalmayır:o:ı .. Onunlr P . ·.'lehçe bir 
vazgeçi§ değil, zoraki bir müte
kait çckili§i olclu. Kim~ ne? .. Bu 
sonuncuda bafRa ôir ft!Y uar, ki 
adamın göğsüne uğult•ıln engin
lerden kopmuş bfr dal ga. gibi çar· 

pıyor. S. Gezgin 
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Pamuklu bez fabrikalanmız 
.:::11• h•t.erıerı: ( Terbiye kongresi l 

Bir vapur biletçisi Bay Sadrettin Celıiİ 
Ankara 13 (Kurun) - Kayse

ri fabrikasından sonra srra ile Ba
kirköy, Ereğli, Nazilli, Malatya, 
pamuklu fabrikaları yapılacaktır. 
Bu fabrikalar kurulduktan sonra 
<ırşarıdan pamuklu bez getirilmi -

üzüm kurumu 
Lüzum görürse, hemen 
piyasadan üzüm alacak 

Ankarn. 12 (Kurun) - Yeı:i 
"Ozüm Kurumu,, direktörü Bay 
!.mail Hakkı yarın latamr..ıl yo -
luyla lzmire h~reket ed-xektir. 
Bay lsmail Hakla, kurumwı he -
naen faaliyete geçeceğini, hükUıne 
tin kuruma çok önem verdiğini, 
ihracatçılara rakip değil müzahir 
olunacağım söyledi ve ded: ki: 
"- Lüzum görürsek piyasadan 

hemen üziim sdm alacak ve bUn . 
lan şimdiye kadar işletmemiş dış 
piyasalara satacağız. Fazla iddia
cı değiliz. Hedefimiz, üzüm fiat. 
lerinin arsıulusal fiatıere göre tan. 
zimdir. Piyasa 15 kuruş ise biz 
16 dan üzüm almıyacağız. Fakat 
tizünılerimiziu bu fiattan aşağıya 
satılmasına da imkan bırakmıya . 
cağrz.,, 

Yeni kontenjan 
1\rikara 13 (Kurun) - Yeni 9 

aylık kontanjen kararnamesi birin 
citeşrin başından itibaren mert ola 
caktır. Yeni kararname eskisin . 
'den farksızdır. 

Bir tayin 
filıkara 18 (Kurun) -Cumhw· 

başkanlığı özel kalem direktör 
muavini Bay Sabitin mülkiye is . 
pekterliğine tayini yüksek tasdi
.ka iktiran €tti. 

Bir ayda kesilenler 
Aiuatoa ayında mezbahad• 
27940 karaman,, $:'19 ds.llıç 
4942 kıvırcık, 1512 keç' 8301 ku . 
m, 18 oğlak, 1547 öküz, 365 inek 
235 manda, lf7 dana, ~7 malak 
:ı& boğa kesilmiıtir. 

Temmuza göre ağustos ayında J 
~z bin kadar fazla bıaman ke
Uhnit, buna mukabil o., dön bin 1 

kadar az kuzu keıiJmittir 

, J E(;LENCELER 1 
Eyl(ilün 21 inci cunıarte.;i günü 

ak§&JJll Kızılayın Kadıköy Huan· 
pqcı kamun Jubesi tarafından Fe
nerbahçe Be.lvü bahçes:cde büyü, 
bir eğlence tertip edilmi~tir. 

Eğlencenin güzel olması için bir 
çok numaralar hazırlanmııtır. 

yecektir. 
Kayseri fabrikası senede 85 nıil

yon metre bez yapacak, vasati 2 
milyon liralık pamuklu harcıya -
caktır. Fabrikada geceli gündüz. 
lü 3000 amele çalışacaktır. 

Mışırlı/a,. bizden 
kereşte alacaklar 

Ankara 18 (Kurun) - Roman
ya le Mısır ticaret anlaşmaları 
müddeti bitmiştir. lki hükfımet 
arasında mevcut ticari anlaşmaz
lıklar yüzünden yeni anlaşmanın 
akdinin gecikeceği anlaşılıyor. Bu 
vaziyette Mımrhlann kereste ih · 
tiyaçlannı ?Mmleket;mizden teda. 
rik etmeleri umuluyor. AIAka -
darlar Yaziyeti tetkik ediyorlar. 

1 ii,.k - Yıınan tica~et 
anlaşması 

Ankara 13. (Kurun) - Müdde
ti pazartesi günü bitecek olan 
Türk. Yunan ticaret anlaşmasının 
o güne kadar yenilenmesi umulu . 
yor. Eğer olmazsa, anl8§m&nm kı 
sa bir müddet için uzatılması muh 
temeldir. 

Van göiii iıl~tme 
direktörlüğü 

Ankara 18 (Kurun) - Van gö. 
lü işletme direlOOrlü~ne 260 lira 
ücretle mütekaüt çarkçı yüzbaşı . 
lanndan Tevfik tayin edildi. 

7 ııltUıtçılar için 
Ankara 18 (Kurun) - Basın 

Gine! direktörlüğünün tUHlatçdar 
için hazırladığr Hulleci komedisi 
kumpanyalara parasız dağıtıldı; 

Osman Cemal'in "üfüriikçü,, pi • 
yeai de basılmaktadır. 

Fındık fiatleri 
Tirle ofisi dünya tw...indea selen 

lııir rapona ıön AYUatmya ıe~ yıl 

jpndetirli ilkelerden 1 OI04 kental 

fmdık itMl etmiıtir. Aynca ıeçen yr 

im lm4ık itW&b a.. itB.rile ıayle 
tellNt eclilmittirı 

TürW:re 1'8000 .U. ıleierincle 8307 

mtaı, lıpanya .ooo cJeierinde 1.s1 

mlal, ltalya l4llOOO tilen deferinde 

ns ahi, ···~ ıooo ıilea deierin· 
• 'r.ınta1 .... diler ilk .... 4eooo ti
len delerin• m a..taL 

Ttirlıiyenin ymi örüniiıaden timcliye 

kadar 20 bin çuval i~ fındık aablmıfbr. 
Aiustos tıMlinııl Cinnn fmchldan cif 

Tsyedt •to,ao Fna• fnaıı Uaerİn· 
den aablmıftlr. Abmnyanm piyasadan 
çekilmesi üzerine fiatlar düpnüıtür. 

ATLETiZM 

Müşterinin zımbayla 
başını yaraladı 

Şirketi Hayriyenin 71 numaralı 
vapurunda memur Hüıeyin ile yol 
culardan Sarıyerli Giyoı bir bilet 
yüzünden kavıa etmiıler, Gıyos e
lindeki zımbayı yolcunun batına 

vurarak yaralamıştır. 
SERHOŞ DÜŞÜNCESi - Üs· 

küdarda Çavut dere caddesinde o 

turan aeyyar satıcı Bürhan lnkilap 
mahallesinde Nuş oğlu yokutun • 
da oturan Hamal Haıanan ser • 
hot oldQjunu gönnÜf, koluna gi
rerek evine götürmek iıtemittir. 
Hamal Ha~an buna çok kızmış, bı
çağını çekeTek Bürhanı sol kolun· 
dan yaralamıfbr. Yaralı tedavi al
tına alınmııtır. 

KADIN YOZONDEN - Gala. 
tada Şeftali aokağmda oturan E
min ile kahveci Bahri bir kadm 
yüzünden kavga etmişler, Bahri 
demirle F.mini sol gözünc:len yara-
lamııtır. 

YANGIN BAŞLANGICI - Ye
di kulede Haci Manul so1.ıeağmda 
Despinanm Jriralık erinde çamqır 
yıkanırken )'&nim çıkmıf, ıirayet 

etmeden aöndürülmüttür. 
KOMOR TAŞIRKEN - Ka · 

ıwnpaf&Cla Hüseyin kaptanın kö • 
mür kayıtında taife Süleymanla 
Çolak Mustafa kaptanın yanmda 
çalqan Suriyeli Mevhld kmnür 
tatımak yüzünden ke.vga etmiılet 
dir. Mevltd Süleymanr 80P• i· 
le başmd n yaralam1f, yakalan • 
JWflU. 

PEYNiRDEN ZEHiRLENDi -
Koca Muatafa paıada oturan ve 
Yedi kulede iplik f abrikumda ç. 
lqan Süleyman iaminde bir çocuk 
evinden getirerek öjle payd0911n
da yidiği peynirden zehirlenmiı, 
Yedi kule nun hutahaaeaine kal
dmlmlflır. 

- YAKALANAN KUMARCI .. 
LAR - Kere•tecilerde eski Mey· 
vahali meydanlığında bir takım 
Mbıkalıların toplanarak açıkta 
zarla kumar oynadrklart haber a· 
hnmıf, etrafları çevrilerek hepııi 
yakalanmıttır. Feyzi, Hayri, H::ı 
san, Abdullatif, Şefik, Ali, Kan· 
her iamindeki kumarcılar adliyeye 
verileceklerdir . 

AGAÇfAN DOŞTO - Kara 
ıümrülrte Karabaı mahalleıinde 
oturan poıta müvezzii Rizanıu 
yedi yaıındaki ojlu Arif ağaçlan 
dütmüı. yaralanarak haıtaneye 
kaldınlmııtır. 

YAKALANDI - N&hiye mü· 
dürlerinden birinin 283 lirasını 
çalan ıabıkalrlardan Vehpinin 
adliyece tevkifine karar verilmı~ 
ti. Bir müddettenberi aranan Veh 
pi dün yakalanmıttır. Balkan Oyanları 

F enerbahçe Stadında 
ı~--------------~~---

1 1 Nöbetçi eczaneler j 

E ı 
•• 1 21 Cumarteal aaat 1~ da 

Y U 2'l Pazar ,. 15 de 
29 Pazar • 15 de 

üç günlük toplu bilet 
Birinci 100, Jltinci 50 lcıaaı 

SatıldıQı Yerler: 
NATTA' Berojlu ............ , 
MnA, KarakllJ ·Ziraat Bankaaı ranında 

Zeki Riza: Milli Spor mağausı 
ISTANllUL, BAHO•KAPI 

Samatyada: Rıdvan, Akaarayda: E. 
PerteY. Karqümrükte: Suad, Şehre· 

ı mininıı1e: Nuım, Fenerde: Vitali, Şeh
ı 

zaclebatında: lbrahim Halil. Y emitte ı 

Bensaaon, Ankara caddeıinde: Etref 

N•t. Beıiktatta: Süleyman Receb, 
1 Beyuıtta: Cem.il, Zeyrekte: Yorgi, 

Calatada: Kapıiçi, Bostanbaıında: iti· 
mad, Tepebatmda: Kinyoli, Tarlaba -

pnda: Nihad, Şitlide Şafak aokoğm • 
da: Narıileciyan, Kaaımpaıada: Yeni 

Turan, Habcıoilunda: Yeni Türkiye. 

izahat veriyor 

................................... _ 

28 Temmuz 

BürüksPlde topla ·! 
nan auıuluaal tc•• 
biye kcnıreıine l 
şehrimiz namına 

çairrıl&n yüksel.: 

i>ğrelm"n okul :.t 
:iğ ret men lerin · 
den B. Sadrettin 

Sadrettin Celiıl Celil tehrimize 
dönmüt; kendisiyle görüıen bh 
yazıcımıza tunları söylemiıtir: 

"- Bürükselcle 28 tttmmuzcl(ı 

toplanan eğitmel kongre.ine 651 
kiti iıtirak etmiıtir. Kongre Belç~
ka genel ispekterlerincler-- Smelte 
nin bir söylevi ile açılmııtır. 

Her memlelıetin muhtelil eği 
timel •Ütemleri göriifiilmüı ve he· 
muralılwa kmJi mernleltetimn 
terbiy. ve teclria. nstnnlerinden 
bahelfrnİ.§tİr. Ben Je memleketi 
mide türlü tecim ve terbiye usul
leıini gösteren bir lilm göatadim 
Kongre hereti Türlıiye11i11 terbiy -;: 
,ahanda günden ,.üne yaptaja 
ilnlenwleri takJirle lıarıılaJı. 

Banian sonra Angl~r lriiltii r 
JirelttiSrii M. JaJop "'1•ımalanmı 
zın mııoallalttyetintlm talctlirl .. 
I;alweJerek bütün bu çalıtmala· 
etrafında bir makale yaRıCafır.ı 

radyoda bir ltonla"GJU vcrecefini 
kongreye verdifim eğitimel rapor 
tarını mecm...-ıncla ne,reJ eceii 
ni. ,,.;ili '*111flOİİ. ue Tat -Uleı·: 
lritaplan luılrlnnJa milli egİtimef 
merkezinde •ô7'etJtlc bulwıacaiı 
nı vcuklmİflir. Kongre ••kiz_gür 
clevam etmiftir .,, 

Yer 1i benzin 
Ekonomi bakanlıiına hailr o! . 

mak üzere son ıünlerde kuruh-r 
maden arama bürosuna hükWne• 
çe yeni bir takım direktı fler veri' 
diiini haber aldık. Hava nakli 
yalında mühim rol oynıyacak ob0 •• 

mayı mahrukat itini _kökünderı 
halle:tmek çarelerini gÖ7 önünt1f' 
bulunduran nük6mel lu arad~ 
petrol kaynaklannın aranmaıı i~i 
ne fazla önem vermektf'Jir. Bunu•J 
la beraber yakın bir :..amandl"'. 
memleket dahilinde petrol çukur 
lan meydana çıkarılam~ı;aa Lin)1t 
maddes;nden ham benzi11 elde e
delimeğe çahıılacaktır. Maden a
rama bürosu Linyitten hö..m ben 
zin iıithıali için Söğütteki kuvvet · 
li Linyit damarlarından istifade
ye karar vermiıtir. 

Amerikaya ihracat 
Şimdiye kadar ltalyt1 > a gön

derdiğimiz çıkat miku..rının bi: 
buçuk milyon lirayı geçtiii ıöylen 
mektedir. Bu miktarm en çoğunu 
kömür çr!·atı tetkil e;mektedir 
Diğe: taraftan mevsim bı.tından
beri ltalyaya 15000 ton arpa, soor. 
ton } ulaf, 1000 ton tohut, SOOiı 

ton bakla, 2000 ton kut yemi ibra: 
edilmittir . 

üzüm!erimiz için 
Sovyetlel'in memleketimizden 

bu yıl aiacağı üç milyor.i•~k mah 
sulden üzümlerimize etı~mmiyetli 
bir hi&ae ayrılması için lıi.ikUınet! 
ları olan batka memleketlere de 
bir dilek yapılmııtır. f•ığer tara" 
tan memleketimizde b~Ctha para 
lar ıolan baıka memt..-:ii etlere d,. 
ayni teklifin yapılacafını habe. 
aldık. 

KUltUr '91erl 

Ders saatleri 
r ekrar elli dakikaya i 

Orta okullann gündelik dert 
atleri geçen yd kültür bak 
taraf rndan allı ıaatten bet 
indirilmit ve her derıin bir saat 
larak yapılma11 kabul edihll' 
Fakat bu pi bu ıekil del itti · 
den saatleri hetden altıya ç 
mrıtrr. Her ders 50 dakika ıiiff 
cektir. 

Yedi yaşına giren 
çocuklar 

ilk tedriıat iıpekterleri 
kültür direl.1örlüğünde yar d~ 
törü Bay Adilin bafkanlıiı aitıf 
da bir toplantı yaparak tahıil 
ğına gelen talebenin okutt 
ıı için okul ihtiyacı etrafında 

rüıeceklerdir. ilk okul talim• 
mesinin 78 nci maddesi ımıctbfll 
ce yedi yaşına giren her çocuk 
di yatına girdiği yılın eylulü 
on altı yatma girdiği haziran ..J 
na kadar ilk okul çağında ı•J", 
maktadır. Bu münasebetle 
928 doğumluları mevzuubalu dl 
ğildir. ilk okullara talebe 1" 
mma devam edilmektedir. 

ilk tedrisat kadroları 
tik tedrisat kadroları hazu~ 

IDıfbı'. Pazarte.i günü tudik 
mek üzere Ankaraya ıönd 
cektir. 

HUKUK FAKÜL TF.SI Si 
LARI - Hukuk fakültesinin 
ı~larma on yedi eylGlden 
ren 'başlanacaktır. Sözlü a 
ra her üç ımıftan 324 kiti ı · 
tir. 

ORTAKUT OKULU -

köyde bulunan Eminönü yatı 
lu bu Y.ıldan itibaren orta oW 
line konacaktır. Bu .JnıI-da • 
eden onarmayı yapmak üze ... 
tür babnhk 2500 lira taha.,ı 
y.mıiijbr. 

DAROŞŞAFAKADA IK 
SINAÇLARI - DaıiittafalL• 
ımin ikmal amaçlan dün 
lanmqbr. ikmal aınaçlarmb 
tün talebe tamamiyle muv;af 
JDUftuT. 

ÇAPA KIZ MEKTEBiNDE 
REN - 4S yıl öğretmenlik 
rak mecburi olarak tekaüde 
edilen Kandilli liıeai dlr 
Bay Akil ile Beykoz 45 ind 
bat öğretmeni Bay Mehmet 
me•lekten ayrılmaları dol• 
öiretmenler birliği tarafmd•" 
gün aaat bette Çapa kız ölr 
okulunda biT tören yapıla 
Törene bütün öğrf'bnenler 
mıtlır. 

içme suları 
Köy, kasaba, ve ıehirlıt 

getirilecek içme ıuların:n pro 
ıekitleri bir talimatnamr ile 
lanmııtır. Bu ıular kafi' 
yer altı suları, köylerd4! bent 
larında toplanmıı sulardan 
cairna göre ııhht muayenel 
beledi: ~ler tarafından muti~ 
rette yaptırılması lazım ı•l 
dir. Sıhhat bakanlığınC"a 

edilmit raporlara istin"• e 
sular tehir ve kasabalara lı 
)arak ıevkedilmiyecek!erdil 
nun için ıuların menba ı:Jfl' 
ıına ve ıevireıinin yükte 
ihtiyaç olmadan doğrutJall 
ya akıtılmalarına çalııı1' _ .... _ .. 
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Yapışık Kardeşler Fes ti v al başlı yor 
~NG ve ÇANG = SAG ve SOL Ş J•kJ b k b J B } 
---~lem: 83 fü' I 1 Hll il l ll Yazan: Rudoıt Van Wehrt lfülmlli~ en ) er Ü a şam aş } yor e Ü gar 
Ayırdedemiyorlar! Yunan heyetleri de geldiler 

Fa'~\at mademki bir yerine iki 
mesele yok! var, ortada 

kız 

8atrnı oıtumııanlara tının içinde dolafıyor. Hem pek 
l' apl'Şık kardeşler, avlanır- budalaca! Dar.ılma, ama öyle! E

#~n bir ray kenarındaki gol • 
d ;r ğer onların peşi sıra derhal b!çkı· 

a karşılaştıkları ve isiminin 
Sara }' ets olduğunu öğrendik- haneye girersek, her ~eyi altüst 
lcri uüzel kız için yanıp lutu- etmiş oluruz. ihtimal babaları bi 
§uyorlar. Kızı ne Eng Çanga, zi görür görmez korkar. Dü~ün 
ne Çang Enge bırakıyor. Bir bir kere, ömrümde hiç yapıfıl. in . 
türlü paylaşamıyorlar. ikisi san görmemiş bir adam! Bizı kar· 
de mutlaka onun'" evlenmek d şısın a görüverince, belki de ö • 
istiyor. /Jir sabah erkenden dü kopar. Üstelik kendisine da • 
araba11a b;ncrc!.· fa:m babası-
nın bit;lrilıancsi civanna gidi- mat olmak isteğimizi de öğrenir . 
llorlar. istekleri, scvgilUcri 0 • se, bir yerine inme ineb;lir. Böyle 
lan güzel kızı görmektir. Der- ,eyler olmas~ bile, 3ene i~ bozu 
kcn çayda b;r sandal ıre san - )ur. Aksile1eceği tutar, kızlarını 
dalda 1dJrek çeken iki kız se • bizim gibi yapışık erkeklere ver
çiyorlar. Kızlar, karaya çıkı • mele istemez, isteğimizi reddeder, 
llorlar. Yapışık kardeşler, lıan· 
oisinin Sara Ycts olduğunu ta- bizi kovar! Her ihtimali hesaba 
ilinde h;r·leşemi'Jm·lar. katmak , ona göre davranmak ge 

Ç rek ! Önce onu hazırlamalı! Bu 
9 ang, kardetine §Öyle ~öy!edi: itde diplomatça 1:areket etmeli -
Jt .i; Bahsi ben kazandım! Solda- yiz. yoksa ne ben , ne de sen 
ıı tz, Sara! sevgililerimize ka VU§a.biliriz. Be • 

tna k .. 'dd' . 
c., a sını ı ıa ettı: nim aklıma bir teY geliyor. Raley-

ı ~' Be.:hsi kazanan benim. Sa • ge birisini gönderip Mieter Butsu 
' 'ağdaki kız! davet edelim. l,i ona açalım. bP . 

-' L Son ·k· · d ·· 1 · · 't ra, ı ısı e susup, goz erını raber bir hal çareıi arıyalnn. Ba · 
, ~l'ilerinin durduğu tarafa ge - na kalırsa, bu İ§İ pişirip kctara -
~kızlara diktiler. Kızluı tahit cak biricik adam, odur! 

lstanoul 
• 

hemşerilerine 
Bütün dünyanın en güzel şe

hirlerinden biri olduğuna şüp
he olmıyan lstanbulun bu zen
ginliğini kıymet bilen insanla
rın gözleri önüne yaymak, yurt 
.. aş ve yabancı bu nimetten 
herkese nasip veıınek için a -
lmmasr düşünülen muhtelif tet 
birler arasında festival ~enlik
leri tertip edilmesi muvafık gö 
rülmüştür. Festival bu ahşam 
Büyükadada Yat Kulübünde 
başlıyacak ve fasıla ile bir haf
ta sürecektir. lstanbula ve 1s
tanbullıya fazla bir hayıri faz
la bir menfa.at ge1inneğe de 
matuf olan bu teşebbüsün be
hemehal muvaffak Ölması la . 
znndır. Onun için bilhassa bü 
tün İstanbul hemşerilerinin ve 
yurlta.şlarm bu teşebbüsü sev -
meleri, korumların, ellerin -
deıi gelen hiçbir yardımı esir
gememelerini ''e şenliklere bü
tün güçlerile iştirak etmelerini 
sayın halkımızdan dilrim. 

lstanbul Vali i ,.c Belediye Reisi 
Muhiddin Üstündağ 

., )!}> 
1!hlrla süzüyor, onlara adeta r Arkası var) 

1 
r ~ı tcek gibi bakıyor ve bu ıırada -----------------------

~llhlnrınr tutuyordular. ikisinin lstanbulun en ı•yı• suyu ı / ;llpleri .küt küt vuruyordu! 
'" U aralık, Eng, ansızın iki ko· 

L~ birden havaya kaldrrdı. kar- hangı·sı·d fr ? 
~~i kucakladı ve haykırıp ağla.. • 

t:,, ~" h~ln1'~ lu~kıra gözya§ı dök 
1 ')e koyuldu. 
J 1'. \ ang, mütehuais olmuıtu. O · 
i 4 a gözleri yaıardı. Sonra fÖY· 

'Oy)edi: 

' Hakkın var, kardeşim! On. 
~kiki hem!jire !İkisi de li!ribirine 

1trpkısına benziyor. Ben, doğ 
ti . I! ikisini biri birinden ayır:dede-
9' }'orurn ! 

-~ıla.r, pek yakına gelirken, iki 
,~ 1{ eı, bir çalının siperine aaklan• 
,~ Kızlar, ikizlerin farkına 

adan geçip gittiler. Engle 
~. onlann arkasından uzun U• 

,. ~k ba.kıp, ikisinin de yanyana 
'tı 1ha.neye girdiklerini, Mister 
i~~~l Yetsin bıçkrhanesine gir .. 

f ~ tıni .gördüler. 
tı;~R, ınndi bir ağlıyor, bir gülü· 
'~ı~ · ~u arada bağıra b:ı.ğıra 

dtyordu: 
~ Talihli çıktık! Hayabmııı 
llldu ! Kız hiT değil, iki! Artık 

ı~'~~da iki hemıire bulunuyor. 
lqf.-ct' T 
~ -y t •• re diyen Eng, ciddi bir ta • 

İtıd" dı. Kardeıinin elini avucu İ· 
t e •ıktı ve kulağına fısıldndı: 
r ~ Seni affet, sevgili Çanı,! 

ıı; ! ~n nefret etmiyorum. Sana 
ş ~ı~ uuizum kinim falan yok. Ev 
~ ~. çe aöyledimse, saçma söyle• 
'f ~ılgına dönmüttüm. Aklım 
e ~ 

1 
de.rı çıknuıtı. ! Seni çocuk-

ş~ o du~. "b· k d . ,.. ·ı:.~ gı ı ar e§Ce sevıyo · 
e l'' "rl\ng ! 

eltt 
~la l\r tekrar aarmqdolaı ol · 
d;· ikisi de ıevinç duyuyor • 
Sa.' Sonsuz derecede sevinç! 

ilııatdolq oluta ara verildiği 
tısb-~ ... ~ng, kardeıini aklmdan 

la lıt feye cevap olmak üzere, 
c l'ı '3yled"· 'C ı. 

ledi:.ıldrrdın mı sen! Yapmak 
·ıiiı,_~111 §ey, akı1Jıca bir h• deg"'il ! 
~ıa b · 

• udalac:a bir diiJünce ha .. 

Büyük Elmalı, 
Mütevelli suları 

Defneli, Taşdelen, 
Üzerinde bir etüt 

Ankc9 ra.cla toprak ena':itüıü '"°' 
fi doktor Kerim Ömer Çağlar. 
bizım çok iyi, çah~:ın çoı: 
ve iyi verimli genÇlerimizde!1 
biridir; kendisi geçen yıl son ha· 
harmda, evkaf genel d::·P.ktör&üğü, 
tarafından Elmadağı sularını etü= 
ebneye memur edilmiıt:r B. Çağ. 
lar bu etüdünü bir makale halinP. 
koymuıtur. (Anadolu ~liniği)r:d~ 
gördüğümüz bu yazının kimyaccl 
tahlil taraflarını göster en rakam 
lı yl!rlerini o dergiyi okumalarını 
istediğimiz uzmanlara ve merak 
lılara bırakarak okuyucularımıza 

özünü naklediyoruz. Yazı Muhi · 
tin vaziyetini göstermekte batlı· 

yor, diyor ki: 

Ü~küdardnn 15 - 18 kilometre ka
dar otomobilJe gidiyor. Güzel kes • 
tane ve meşe .ağaçlarından mürekkep 
bir ormnnlıkla karşılaşıyoruz. Ilu or
man, evkafın meşhur Alemdağ orma
nıdır. Dalgalı bir arazidir. Tc;inde bir 
rok kaynaklar ,·ar. lşte bu kaynak -
lardan biri de Taşdelendir. Taşdelen 
iki kısımdır. Diri sağ, diğeri sol çeş
me .• llk gidişimde, TaşdeJen suJarı 
herkesin bildiği gibi beş on basamak
la inilen derince bir yerde idi. O zn -
man suyun temizliğine inanmadığımı 
söyledim. Sonradan membalar üze
rinde epey çalışıldı, yapr1an projeler 
tatbik edilerek bugün en sıhht su ha
line getlrilmi~tir. 

getirilmiştir. 

Eskiden mevcut olan himaye mmta
ltası ikmal edilmekle beraber, sular, 
güzel emaye borularfa almarak da -
ha ileride her bakımdan mahfuz bir 
depoya getirilmiştir. Deponun zemini 
mermerdir, su havuzları güzelce kris
tal camla ihata edllmi" ve örtUlmUş
tilr. Depo, cidden görülecek bir hale 
gelmiştir, depodaki su, ki burada da 

orijinalitesini muhafaza etmek için 
sağ ' 'e sol Tnşdelcn suları ayn ayn 
depolara alınmıştır, dışarıdaki mus -
luklara gider. Su alacaklar, şişe veya 

damacanalarını bu musluklara tatbike 
derek doldururlar. Maamafih, ıslahat 
de,·am edecektir. Güzel bir hal, şişe • 
leri otomatik doldurmağa mahsus ter
tibat az zaman zarfında ikmal edile
cektir. 

Hülasa, tağşişatçılarm elinden kur
tularak eline hakiki Ta§dclen suyu 
geçirenler her noktadan iyi bir su 
içtilderlnc kani olabilirler. 

Defneli Taşdelen kadar, )ine eYka
fın güzel tesisatla vücude getirdiği 
suyu rnrdır. Defneli suyu 1'aşdelcn
den ayakla 3;; dakika daha işcride -
dir, bu 5U çok İ) i kapte edilmiştir. 

Orada gözden geçirdiğim ve anliz
lerini yaptığım sular şunlardır: 

1 - Sağ ve sol Taşdelen çeşmeleri, 
2 - Defneli suyu; 3 - lfüyük Elma
lı suyu; 4 - Mütnelli suyu. 

Suların hepsi renksiz, berrak ko -
kusuz, iyi tadhdır, tortusuzdur.,, 

Bay Kerim Umer burada suların 
kimyaca terkiplerini gösteren cedvel
lerini sıraladıktan sonra şu hükümleri 
l'eriyor: 

"7 - 11 - 1934 tarihinde kaynak ye
rinde yapılan bu analizleri müteakip 
alınan su örnekleri Ankarada Jabora
tuvara nakledilmiş ve her gün mua
yeneleri yapılarak her suyun aşağı • 
daki günler sayısı kadar emanatio -
nunu - gittikçe azaltmak şartile -
muhafa1.n ettiği anlaşılmıştır. 

Büyük Elmalı 
Defneli 
Sağ Taşdelen 

Sol TaşdcJen 
.Müte\•ellf 
Hülasa: 

15 gün 

14 " 
9 " 
8 " 
7 ,, 

1 - Büyiik e1mah, Defneli, sağ ve 
sol Taşdelen sulnrile mütc\'clli sula
n çok yumuşak, kahcı sertlikleri ol~ 

1 

F eıtival.de zeyl:kk da11iları yapacak ~ençlerimi.z komervatuıJarda : 
• bir tecr:.ı E>e yaptıUır. 

, 
F estval münasebetiyle tehri f 

mize davet edilmiş olan Bulgar 
heyeti dün sabah konvansiyonellf. 
şehrimize gelmiıtir. Bulgar h~y!! 
ti yirmi kişiden mürekkeptir. Bun 
lardan sekizi kızdır. Br,larmda 
Çonef bulunmaktadır. Bulgar 
misafirler Sirkeci iıttu.yonund& 

Fes:ival komitesi ba§ka.nı Bay 
Emiroğlu Ziya ile komite üyeleri 
tar::ıfından karıılanmı~Lr. Misa · 
firlere buketler verilmiş, Emir • 
oğlu B. Ziya tarafından kP.ndiler. 
ne "Hoş geldiniz,, denmiştir. B. 
Ziya istasyonda kısaca §U!llan 
ıöylemi~tir: 

·'- Bulgar kont§ularımız bura · 
da çok misalirperıJerlih görecek
lerdir. Elimiz.den geldiği kada~ 

larnıdan dolayı letekkiil' etmittir. 

Yunan heyeti de tlün aktam 
on dokuzda İzmir vapuriyle gel
mittir. Yunanlı misafirler de ay· 
ni komite tarafından karıılanmıf 
br. Yugoslav heyeti de bu sabah 
gelecektir. F eıtival hazırlanan 
programa göre bu ak,amdan itiba. 
ren batlamaktadır. Bu gece Yat 
klüpte büyük bir balo 'erilecek. 

her heyet milli danslarım oynaya
caktır. 23 akpmı Beylerbeyind~ 
verilecek olan balo 21 evlul gece

sine alınmıı, Tabim bahçesinde 
ki eğlence ise 23 eylul alqamını 

bırakılmıttır. 

BULGAR KOMiTESi 
BAŞKANININ SÖZLERi 

sizi memnun etmeye çalqaeağız. Bulgar komitesi batkanı B. ça. 
Festivalden makıat, Türk genç. nef kendisiyle konu tan ..nunarriri·· 
leri ile Bulgar gençlerin~ birbirle mize demi,tir ki: 
riyfo tanı§tırmak, yaklaJtırmak rJG "1932 de gene buraya gelmif· 
bu Nyt:de birbirlerini •evmeleri· tik. Haıına llelterimizde General 
ni temin etmektir. Bu mretle Bal /•met lnönünün kıymetli •Özleri 
kan ittihaJı gittikçe kuıJıJetlene· vardır. Geçen yıl Haydparkta bir 
cektir.,, açık hava temsüi verdik. Bu tem · 

Buna Bulgar heyeti batkan. .ilde kctrdqim piyes muharriri 
cevap vermi~, çok iyi kl\r~ılanma- Boru Çönel bir madalya aldı. Mu· 

oıa w =www•ıa111-• - ..... •İki aletlenimiz, tamarne.ı kendine 
mı_,·an biknrbonate sulardır. l d 

2 - Bütün Anyon ve Katiyonların 
litredeki erimiş özleri 42 - 58 nıiJi -
gramdır. 

3 - Sularda Cl; SO~ iyonları pek 
azdır. 

4 - Nitrat, Nitrit ve amonyak gi
bi suya şüpheli hal veren maddeler 
hiç birinde yoktur. 

5 - Sulardaki Organik maddeler, 
üstünde durulmayacak kadar azdır. 

6 - Sulann rndioaktivite dereceleri 
yüksektir, \'C 7 - 15 gün dayanmak • 
tadır. En kun'efli radioakth· su Def
neli ,.e en süreklisi de Büyük Elma -
Jıdır. Onun için bu sular, yerlerinde 
içilirse, çok faydalı n şifalıdır. 

7 - Sular berrak, l\okusuz, tortu
suz olup kimyaca içilebilen sulardır. 

ha.ı mahiyettedir. Daı1u, gay a~ 

kaval ıJe kemençeden ibarettir. 
Dokuz çeşit danıımız olacak •. Bun 
ların bir kıımı 1arkılı, bir hıım' 
yalnız kızlar, bir kıımt kı:z ve er· 

kek taralırıdarnlir. Ôz Bulgar 

dntUlarıdır.11 
---====-

Pancar tohumu 
Şeker illihsalinde kullanılan 

pancarların tohumlarını ıılah et
mek üzere Lehistandan memleke
timi:ze iki uzman gelmiı.tir. To 
humlar ısıah edildikten sonra pan 
carların daha fazla randıman ve· 
recekleri ümit olunmakb..dır. 
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1 ~IC!JL -1< .{;Mi Z DE /I~ 
Aynaroz Papasları nasıl yaşarlar? 

-1- \ 
Benim şporcu bir arkadaıım var. 

Sporculukla beraber biraz da mcera
pereıtliği vardır. Bu arkadtJ§ım bir -
kaı; yıl evvel ( Aynoroz adaaı) nda bir 
gezi yapmıf. ( Aynoroz adaaı)na hay • 
van ve iman olarak hlrbir diıi mah -
lıi/Quı girmesine müıaade edUmediği 
için bu ıegahati esnaaında oradaki pa. 
pazların hayatını çok yakından teki
ke imkan bullnllıtur. 
ArkadtJ§ım birkaç gün evvel bu ga -

rip memlekette geçen geziaine ait in • 
tıbalannı anlattı; hayali bir hlkdye -
den daha çok meraklı olan bu intı • 
balan olduğu gibi ben de kaydettim; 
(KURUN)un sayın okurlanna nakle -
deceğim. 

Arkadaşım (E. R.) diyor ki: 
- Aynoroz yarım adası dünyanın 

en garip köşelerinden biridir. Burası 
öyle küçük bir yarım adadır ki üze -
rinde yirmi bin kadar papaz yaşar. 

Bütün sekenesi dünyadan el çekmiş 
papazlardır. Papazlar için evlenmek 
memnu olduğundan tabii bunların ka. 
rıları ve çocukları da yok. Yarım a -
da üstünde insanın dişisi olmadığı gi
bi hayvanlann dişisi de girmiyor. 
Dişi tavuk olmadığından burada ta -
vuk yumurtası da bulunmıyor. Ancak 
Aynoroz üstünden dişi kuşların uçma
sını menetmek mümkün olsaydı hiç 
fÜphesiz bunu da yaparlardı. Yirmi 
bin adamın kadınsız bir memlekette 
yaşayışı, aralarına hayvanlardan dişi 
mahluk almayışları ötedenberi me -
rakımı davet ederdi. 

Birkaç yıl enel bu merakı tatmin 
etmeğe imkln buldum. Tabii onume 
çıkan fırsatı kaçırmak istemedim. Ay
noroz yarım adasının her tarafını gör 
düm. Bu kadınsız ve dişisiz yerlerde 
dünyadan el ayak çekmiş yirmi bin 
papazın nasıl yaşadıklannı yakından 

ıördüm. 
iptida Ayn•roza beni ~e,·keden ~e

bebi anlata),m: 
Ben sporcuyum. Kotra ile yazın de
nizlerde gezmeği çok severim. Birkaç 
yıl evvel Almanyadan bir kotra ile 
çıkarak lstanbula bir Alman gelmişti. 
Bu sporcu Alman ile aramızda dost -
luk vardı. Bana birlikte bir deniz ge
zintisi yapmağı teklif etti: 

- lstanbuldan kotra ile çıkalım. 
Adalar denizinde sahilden sahile bir 
seyahat yapalım,, dedi. 

Bu arada tabii Aynoroz yarım ada
sına da uğranılacaktı. Dostumun bu 
davetini kabul ettim. Birlikte olarak -Genç kız, atı ileriye sürmek için çır 
pmıyor, Kara Hasamn boynuna sım 

BJkı dolanmış olan kollarını azacık ol
sun gevşetmiyor, daha çok sıkıyordu. 

İnce Hüseyin kaçıncı defa ola-
rak: 

- Reis .• geliyorlar ..• 
Diye telişla bağırdı. 
Kara Hasan bu sözlere kulak bile 

asmıyordu. 

Genç kızın kollannı tutarak boynun 
dan ayırmağa çalıştı. ince ve nazik 
kollar sanki demirdendi. 

Nal sesleri pek yakından geliyordu. 
Hatta gelenlerin başında bulunan Ar
menyonun verdiği kumandalar da du
yuluyordu. 

Kara Hasan kaşlarını çattı: 
- Sen olmasaydın, şimdi çoktan 

uzaklaşmış ve bunların önlerinden 
kurtulmuş olurdum. Beni yakalatmak 
mı istiyorsun? 

- Gidelim ... Atını sür! .. 
- Süremem ... Sen inmeli ve burada 

kalmalısın? 

- Kalamam. 
- O halde ben de kabyorum. Ma -

demki yakalatmak istiyorsun? Beni 
uhiden sevmiş olsaydın ... 

Kara Hasan sözünü bitirmedi. At
tan bir sıçrayışta indi. 
Ormanın ucunda, gittikçekoyulaşan 

gölgelerde, atlılar göründüler. 
Komelya tellşa dBştü: 
- Geliyorlar. Kaçalım Hasan .• Al

lah qknaa ... 
- Bırak da gidey~ Y oba. .. 
fnee Huan atmm üstünde fıldır fıl 

dır dln6yor, tepiniyordu. 
-ıw. ... Geldiler'"" 

kotraya bindik. Yanımızda bir de tay
fa vardı. Üç kişi bir sabah yola çık -
tık. Marmarayı, Boğazları geçtik. 
Adalar denizi sahillerinden giderek 
Aynoroz yarım adasına vardık • 

Aynoroz denilen bu papazlar mem
leketine dişi insan ve dişi hay,·an gir
mesi kafi surette memnu olduğu i~in 
yarım adaya yabancılar için girip çık
mak da sıkı bir kontrol altına alın -
mıştır. Her isteyen erkek de olsa bu
raya istediği zaman, istediği gibi gi -
rip çıkamaz. içeriye girdikten sonra 
da orada istediği gibi gezemez. Her 
şeyden e\'Vel yarım adaya dışarıdan 

girmek için resmi bir veı:ıikaya, bir mü 
saade emrine ihtiyac vardır. Bu ve
sikayı lstanbuldaki Rum patrikhaneı;ıi 
\'erir. 

Bunu bildiğimiz için biz daha en·el, 
yani lstanbuldan hareket etmeden 
Rum patrikhanesine müracaat ederek 
Aynaroza gideceğimizi bildirmiş, o -
raya girmek için müsaade vesikası al
mış idik. Bu sayede bizim için Ayno -
roza girmek zor olmadı.Patrikhanenin 
bize nrdiği müsaade ,·esikasını gös -
termek kati geldi. 

Aynoroza girdikten sonra ilk gitti -
ğimiz yer bu yarım adanın idari mer
kezi olan (Karyas) ismindeki köy 
oldu. 

(Karyas) Aynoroz yarım adasının 

ortasındadır. Burada Aynorozda bu -
lunan yirmi bir büyük manastırdan 

her birinin birer mümessili var. Bun -
lar Aynoroz yarım adasının idare he
yetini teşkil ediyorlar ki adına (Sen 
sinot meclisi) diyorlar. Bu (Sen si -
not) meclisinde bulunan azadan ikisi 
Rus, biri Sırp, biri Bulgardır. öteki
lerin hepsi de Rumdur. Adaya yalnız 
Ram patrikhanesinin ,·erdiği ruhsati
ye ile girildiğini söylemiştim. Bu ruh
satiye ile Karyastaki Sen Sinot mec-
llslne müracaat edilir. Yarım ada Uze 

rindeki manastırları geımek için bu 
meclis ayrıca bir müsaade Hsikası 

verir. Bu ''esika olmadıkça Aynoroz 
daki manastırlara girilemez. 

Fakat Aynoroz Sen Sinot meclisi -
nin verdiği müsaade kağıdım almak 
öyle kolay bir şey değildir. Çünkü bu 
müsaade kağıdını imzalamak için kul
lanılan mühür üç parçadır. Her bir 
parça da bir başka papazın elindedir. 
Kağıdı imzalamak için bu papazların 
mutlaka üçününün bir yere toplan -
ması, hepsinin ayni zamanda mühürü 
basması lazımdır. Sen Sinot mecli<ıine 
ait olan bu mühürün bir parçası dai-

Yazan: Kadircan Kaflı 
Gelen atlılardan bir kısmının, onla 

nn ön ve yanlannı kesecek şekilde ya 
yıldıkları görüldü 

Kornelya ata binmek istiyor, Kara 
Hasanı da bindirerek beraber kaçmak 
için elden geleni yapıyordu. Fakat de
likanlı ona son cevabı \'emişti: 

- Kaçmıyacağım. Bu bir Türk sö -
züdür. Teslim de olmıyacağım ve bu -
rada senin gözünün önünde ya he~ini 
tepeliyeceğim, yahut da bir Türk gibi 
öleceğim. 

- Ölecek misin? Kara Hasan ... Sa
kın ha! .. Belki bir gün .. Bir gün beni 
sahiden sever ve alıp götürürsün. Se -
ni bekliyeceğim. Haydi, git... Hemen 
git ... Çabuk git. .• Ben onlan oyalarım. 

iki sevgili bir saniye için kucaklaş -
tılar. 

- Seni Be,·iyorum .. Seni hekliyece· 
ğim ... 

- Ben de ... Fakat bekleme ... Biz bir 
leşe meyiz ••• 

- Bekliyeceğim ... Ölünceye kadar 
bekliyeceğim ... Bana öyle geliyor ki 
bir gtin kavuşacağız ... 

Kara Hasan bir hamlede atının üs
tüne fırlamıt, yaman bir mahmuz vu
rarak atını şaha kaldırmış, ıııonra or -
manm içinde ur.ayıp siden yan karan-

Sıvasta 1 Sinop güzelleşiyor 
Sinemada film gös
terilirken yangın 

Yol, meydan, anıt, mezbaha, 
iskele, ağaç, elektrik .•. 

Srvill, (Özel aytarrmızdan) -
Şehrimiz sinemasında "lncilika - Sinop (Ô:el Aytarımızdan) - Bun 

dan iiç sene evn:I gördiiğiiın Sinop 
dm filmi gösterilirken yangın · d' .. 1l · · " .. .. şım ı guze ~~mı§ 'P. m~anın canını 
çıkmıf, büyuk heyecana ıebep ol- sıkmayacak bir şehir halini alnıı . .tır. 
muş, ehali hağırıf1Dıya kaçışmıya · Pek c·ki \"e tarihi olan bu ı:ehir cs
batlamıştır. Ehemmiyetli hiç bir kidenberi sürgünlerin yeri kalesi de 
kazaya mahal verilmediğinden a.i- katillerin lıapisan~i olmuştu. 
nema salonu boşaltılmııtır. Filmi Yıllarra dar sokaklar \"e karanlık· 

açr.n ve ıaı·an dönemlerin birbiri 

ne değmesinden çık.ın 11caldık yi1-

zün<1en tutuftuğu anlaıılmı~tır; a· 
teş binaya geçmemiştir. 

Sinema idaresi, halkın ıinf'.ma
ya girmek için verdikleri bilet pa
ralarını geri vermiştir. Hadisenin 

ehemmiyeti olmadığı anlaşıldık • 

tan ve ilk telaş geçtikten sonra fil
min en heyecanlı yerinde tutuıma

sına kızanlar görülmüştür. 

* Sivas haynn sergisi - Sivas (Ö
zel) - Rurada 29 eyhllde bir han-an 
sergisi açılacaktır. Ka),t ve kabul 
muamelesine başlandı. Sergi hüku -
met binası arkasındaki bahçede a~ı -
lacaktır. 

* Sivasta at yarışları - Sivasta 
sonbahar. at yarışlarına önümüzdeki 
hafta içinde ba~lanacaktır. 

ııı Sivasta sebze ,.e meyva bol - Bu 
yıl Sivasta sebze ,.e mep·a çok bol 
olduğundan ucuza satılıyor .. Bundan 
tı"'·~<'s meml'un göziikü~·or. 

Fındık işleri 
Trabzon, 13. (A.A.) - Samsun tür

lmfft. ~örü tehrimize ....... fm. 
dık itlerini incele~e ba,lamı§tır. Bu 
incelemeler Ziraat Biiikasnnn fmcbjı 
korumak için piyasadan mal aabn alma 
sı esasına dayanmaktadır. 

.............. ...... , ............................................................... , .. K 

ma Rum, öteki parçası Sırp, üçüncü 
parçası Rum papazı elinde bulunuyor. 
Manastırları gezmek için alınacak 

bu \'esikanın şekli, mühÜrünün üç par. 
~a olması, her parçanın muhtelif ki
liseler mümessillerinden miirekkep 
birer papaz elinde bulunması da gös
terir ki Aynoroz yarım adasında se
yahat edenler büyük bir dikkat ve 
kontrol altında bulunurlar. 

(Arkası var) 

Irk yolda bir kasırga hızıyla uzaklaş
mıştı. 

Kornelya u~ar gibi giden bu yiğit 
Türk atlısının arkasından elini sallı -
yor: 

- Yolun açık olsun! .. 
Diyordu. 
Gözlerinden yanaklarına doğru bol 

göz yaşları döküyor, ormanın sonun -
da, yiğit Türk atlısının kaybolduğu ye 
ri artık göremez oluyordu. 

Armenyo, kızına fena halde kızmış
tı. Fakat onu böyle sapsağlam buldu -
ğuna da şükretmişti. 

Onu azarhya azarhya ata bindirdi. 
Yanındaki atlılardan on kadarını ayı
rarak Kapiten Grazoya şu emri verdi: 

- Hemen geriye döneceksiniz. Kızı. 
mı ve Prens Leanardoyu Otrantoya 
götürecek, orada bizi bekliyeceksiniı. 

Ben bu Türk korsanlarının ardından 
gidiyorum. Onları herhalde yakalama 
h, toprağımıza sokularak burada yol 
kesmenin, insan öldürmenin cezasını 

\'ermeliyim. 
Kornelya birdenbire ba§tnı kaldır -

dı: 

- Olamaz baba ..• Onun arkasından 
hfç kimseyi göndermiyecekain. Hele 

lar içindP. yaşamış olan Sinop halkı 
artık geniş ,.e türlii caıldelı-re kanış· 
hlU§lardır. Deniz kenarındaki par
kın ağaçları büyümü~. etrafına gölge 
ler ııalmış olduğundan her akşam h11-
ra.-ı şehir halkiyle dı.1lmaktadır· Ha
rap hir hale gelmiş ofoıt lıükıinı~t ko· 
na~ı mükemmel snre~le tamir l'!'lile· 
rek yep yeni bir ~ek11r. i'okulmu~hır. 
Bunun etraf ınclaki mezarlrk kaldırı
larak orada cumuri,·et me\"dam va· 
prlmış içeri!iİne an;tlar dikilmiş .et
·af ı süslenmi~, kapısında kocaman 
iki eski lılp k•mulmt'ihtr. 

Hapisant!~·e ıloğru uıarıaıı ~dırin 
lı!J;:1ca caddesi {;~ni~lı·tilnıi~. Tii:ıı-• k 

ycılcri tnı~ ı-clilerek !.Jr iıul• ar şek
line konulnmştur. Bunun gihi dalın 
hir ~ok yenilikler \'iİ<'Ude getiri imi~: 
Sinop eski kıy af etind"n çıkarılmı§· 
tır. Runlarm hepsini yapan şimdiki 
Rurdur İlhayı (Ahdullıak Sau~) dır. 
Onun Sinoha yaptı~ı iyilik 'c hayın
dırlıktan dolayı hiitün lıalk Hükft
metimize \'e kendi@ine teşekkür et
mektedirler. 

Onun yerİnt> giinderilmİ§ olan es
ki Çanakkale İlhayı Süreyya Yurda· 
kul meelc-kta~mın bıraktığı yerden 
haşlayarak bütün kun·ctile çalıtma
ğa haılamıştır. Yeni İlbay geldiği gün 
df'nheri ilçeleri dolatarak tcfti~lerini 
)apım~. Jıalkm ılileklı•riııi dinliverck 
birçok notlar alarak m~.-hz ·dön
miiş hu nrada ~Öş1>lcri de görerek bır 
an e,., ... 1 ikmal e<lilmrlcri neye bağ
lı i~e derhal yapılmalarını emir evle
mi~tir. 

Üç sene iinre burada Şarhay bulu
nam .Ahdullalı Ratur hu ~ezkili seçim 
de yine Şarbaylığa geçirilmiştir. Şn 
iiç sene içinde park \'C gazino mükem 
meIIeşdirilmi~, bir çor.uk bahçesi ya
pılmış hunl~rm etrafına şık pam1ak· 
!ıklar •·ek ilmi;;, bir taraf ma fidanlık 
tesi~ ol~ınmu~: ~ehire elektrik nurla
rı yağdırıhm~, meydan kapu. kale ya· 

Bölem~ 73 
Armenyonun ellerine sarılmak is -

tedi. 
Armenyo onu itti. 
- Götürünüz bunu ... 
Diye Grazoya bağırdı. 
Grazo, şişmanca, tıknaz bir yüzbaşı 

idi. Genç kıza yaklaştı. Ye kendi atını 
göstererek: 

- Buyurunuz Sinyorita ! .. 
Dl'di. 
Kornelya onun önünden, iğrenir gi-

bi çekildi: 
- Sus! .. istemiyorum ... 
Yeniden babasına koştu: 
- Gidemezsiniz!.. Gitmiyeceksiniz ! 
Diye haykırdı. 

Jı'akat Armenyo durmuyordu. 
Genç kızı itti. 

- Kapiten Grago, verdiğim ku -
mandayı hemen yapınız! .. 

Diye bağırdı. 

Sonra arkasına taktığı otuz ka -
dar ath ile birlikte, Kara Basanın 
gittiği tarafta, dört nal uzaklaştı. 

Kornelya koştu: 

- Babaaaaa ! .. Babaaaa .• Onu bı -
rak .. gitme! 

Bu ses, gittikc:e kararan orman -
ela, bir çıilık gibi uzadıkça uzadı. En 

zısı ve tersane caddeleri a~ 
Hükumet arkasında yeniden ya~ 
mı~ olan Cumlıuriyet meydanına : 
nuncu vıl hatırası için bir anı\ 
bir de §ık serenli bir sancak d' 
clikilmi~ 'e deniz şehitler için e 
ce dikilmiş olan büyük sütün i 
edilerek cazip bir hale konulmut 

Bunlardan başka Orta mekl 
Cumhuriyet meydanı arasında 
kemınel '"e geniş hir yol, hu mey 
daki sahile bir Ayancık iskeleBi 
tırılmış, mahallelere süprüntü sall 
ları konmuş. iki umumi heli açıl~ 
Rıza Nur kütüphanesine giden r~ 
gm yerindeki yol açtırılmış, yii~ 
kaldırım caddesi yeniden yapılJll; 
Hiikumet yanındaki mezarlık dır 
geri alınaral\ ndde ı;enişletilmi~, V 
le vazısına fenni bir mezbaha ,,e 
baytar dairesi yapılmış, f rrmlar, V 
saplar, ve bakkalların eski du~ 
]arı değiştirilerek onlara yeni ~e~ 
]er nrilmiştir. Şehirin her taraf 
bolca ağaçlar dikilmiştir. Yapı~., 
yol ,.e kaldırnnlar (7750) metre JPP 

rehhaındadır. Hükfımet konağmUI 1 

kaınndan başlayarak adaya doğru ' 
2/1 kilometrelik bir yol yapılnı 
ba~lanmış huna (UJus yolu) adı i. 
rilmiştir. (Uray) m yıllık geliri uf 

hin küsür lira kadardır. Doktoru r 
tarı ve eheı;i vardır. Nereye b 
eski İlbaym eserleri görülmekted' 

R. K. Cantürk 

Muğla hastanesi içill 
Muila, 13 (A.A.) - Husuıi 

..... ı Memleket hutaneıi ip. ltir 
lcen makinesi getirtmİ§tİr. Makina 
rinde kurmak için ltir de mmuı 
mittir. Rontken cibuı m IOll :.J. 
aır. \..Jnıu. m •• 1..~:1. lü .. ihti~ / 
dermit tir. 

Bursa öğretmenle~ 
110 kitilik ltir öfretmen blBesi 

aadan Balıkeaere ıelP! '\'e bir s~ ~ 
catibey öfrebPefl okulunda lron
duktan eonra lzmire ıeçmifclir. 

Muğlada buğday satd' 
Muila, 13. (A.A.) - Busün ~ 

ela buğdayın yirmi litresi 90 dan 11" 
arpa elli be,e kadar aablmı§br. ,# 

sonra gittikçe alçalarak boiura 
kesildi. 

Kornelya, babasile sevgilfsinlll 
tiği yolun üstüne, diz üstü düttfi· 
şı sarktı. 

Yüzünü avuçladı. 
Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 

Zavallı Grazo, şaşkın bir ıı.atll' 
di. Burada kalmaktansa, Kara JI 
nın ardından gitmeyi daha çok 
di. 
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SAZLIKLAR ARASINDA.-

Güneş battı, fakat ay dofdu. 'P, 
ı.a Hasanla ince Hüseyin böy1' 
yollarını oldukça kolay buluyorll'' 
labildiğine cenuba ve deniz kıyı 
doğru at sürüyorlardı. 

Fakat arkalarından gelen atıı1 
nal sesleri de bir türlü kesiJmfY 

Bazan iki veya üç yol ağzıı•• 
yorlar, biran için bunlardan h 
ne girmek gerek • lduğunu kesti 
yorlardı. Fakat çok bekelemek.,, 
şünmek için vakitleri yoktu. ı>eıti' 
rafında olana sapıyorlar, yol 
de,·am ediyorlardı. 

Bazan şurada bir şato, oradf 
küçük köy görülüyor, ormanları' 
rinliklerinden çakal sesleri dd 
yordu. 

Bir yerde durarak ve «fıle 
Armenyoyu şaşırtmak mümkil11 

ğildi. ÇUnkil o zaman Armen>'°' 
nındakl atlılarla bütün o cfvatl 
c;evr(' saracak, ablokayı gittikçe 
raltarak onları her halde yak• 
caktı. (Arkall 
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Bulgar güretçl ler Sirkecide 

Balkan güreş şampiyo
nası bugün başlıyor 

Dördüncü Balkan güreıleri bul temsil ettikİeri memleketlerin alfa· 
liiıı batlıyor. Taksim ıtadınd.!i hesi sırasile mukabil nutuklarını söy 
~•Pılacak maçlar üç gün sürecek· lerler. 
tir. Yuıoılav ve Bulıa .. ıüreıçı· 6 - Türk Federasyonu namma 
ltrj de dün ıehrimize -celmitleı- söz söylenir. 
dir. Maçların naııl açılacağ, 7 - Ring tahliye edilir, takımlar 
..__.,_ L.--byaca" i • k" t bl".. ayni ırra ile ve baıta bayraklan ol· 
".'.""Ç._ U-, il &fa IC.~ 1 e l'l • • 
lerıa b·1d· "ld"i" • • b d mak tartıfe nnge çıkarlar. 

ı ırı ı ı ıçın ur~ a ayrı 8 T k 1 takdi ed·ı· B ta h · li1zu:n .. - a ım ar m ı ır. u '-iiy:.:' yazmaya ıor • eanada her milletin kendi marşı ça-

lar. Takdim esnumda Türk takım 
Bütün dileiimiz ii~ Balkan 

~piyonaaında da bir ı.cilii: a

~ Türk takımlnın bu ııl da fam 
11lu&unu mualıafaza etmeıi, ge 
yıllardan daba par'ak ~ 
"lmaaıd1r. 
h ıeçen 71lda11 dahs "~kı, dahr. 
fi olacağı muhakkak '.ıulunan 

tliiretlerde deierli sı .·ı etçiler 
"-iz~ muvaffakıyetler ~ 'leyoruz. 

••tlama ••ati, fiyatlar 
Güre~ F ederasrnnundan : 

l - iV üncil Balkan Gürt",leri bum Taksim Stadyomnmla saat tam 
S le başbyacaktır· 
~~ - Seremoni aşağıaaki program 

tresinde ikmal edilecektir. 
3- lVüncü Balkan Giireşlerine iş

li.t.k edecek Tiirk: milli gill't"Ş takınır 
~Q tafanrn kaptanlığı altında Hiise
)İn, Yaf8r, aim, Ankaralı Hüııeyin. 
~ri • Mustafa ve Çoban Mehmetten 
""~kkül etmektedir. 
I 4 - Müııabakalarda intizamı mu
'tf aza etmek için tertibat almmış 
~t ~·ıha a ortaya alakadarlardan 
::,ada hiç kimM"nin çıkmaması ka-

laıtırılmıştır. 
~ 5 - Maçları herkesin görebilmesi 
~ duhuJiye 25, Tribün 50 ' 'e Bal
~~ 100 kuruş olarak kabul edil-

• 6-- İzdihama mahal kalmamak i
~ •aat l 5 ten itibaren gişeler halka 

hu lundurul acaktır. 

A~ı~•• tUrenl 
'ts IJ.' üncü Balkan Gürr.~lf'rinin arı· 

Seromoni&i: 
1- En arkada Türk takımı olmak 
~e Balkan ekipleri ellerinde mil
~ ....yrakJan ve başlarında idareci 
~ eri olmak üzere, Tribünün altm 
'~aya çıkarlar. Bu çıkıt yapılır 

Lır yiirüyilı marşı çalar. 
~~~reoçiler ıalıaya Eşofmanlarile 
~~)ardır) 

'it - Ringin etrafmda tam bir de
'1tt ~•pddıktan ao:ıra Ekipler ayni 
~~e ':.İ~ etrafmda Ay ıeklinde 
~i ederler. He§ milletin bay· 
~lelip yan yana ,Jurur (Ortada 
a halraiı)· 
t - Balkan marşı ça)mrr. 

'Vali mfhabakaları açar ve nut 
' ll,ler .. 

14fne Reiıleri Rinae çıbnk 

Kaptanı miıalir takım Reisinin eli· 
ni ııkar ve hediyeler teadi edilir. 

9 - T6rk takım kaptanı tarafın· 
d~ Qalkan ~retlerimiz ya~ılrr. Bfi . . 

10 - Bet milleti te1111il eden bay
raklar direkler.in uçlan birbirine te· 
mas edecek §ekilde bir araya topla
nır. gür<-~~iler karıfık bir halde hiri
hirlerinin ellerini tutmak ımretil~ 

Balkan birliği timsalini 'ücuda geti· 
rirler. 

Balkan marşı ~a)mır. 

Radyo d• •Byll,ecek 
Güreş müsabakalannı Radyo şir· 

keti abonelerine transmi&1ion sureti· 
le dinletebilmek için nakil hazırlık 
Jarrnı bitirmiştir. Her hafta spor ko· 
nuşmalan yapan Sait Çelebi güre' 
e nasmda Stadyomda mikrofon kartı 
smda bulunarak 'e gfireşleri ıaniye 
aniye bildirer.ektir. Şirket bugün ve 
yarın saat tamam (16) da ve Pazar· 
t~i ~ecetıi ıaat (21) de dinleyicile· 
rin makinelerinin bqmda bulunma 
ni ı-ıkar '" hediyeler tea:i edilir. 

Şatraç turnuvası bitti 
Lodz. 13 <A.A.) - Arsıulusal fer

di şatranç turnuvası bitmiftir. Bi • 
rind mükafat 5 - 6 puvanla Tarta
kower ( l..eh ), ikinci ve üçüncü müka

fat 6 puvanla Fine (Aemtrkan). K"ls
ki (Leh), dördüncü mükafat 5.5 pu • 
vanla Oppoconaky (Leh), beşinci ve 
altıncı mükif at 5 puvanla WiDter 
(lngiliz) ve Steiner (Macar). 

YELKEN TEŞVlK 
MOSABAKALARI 

lıtanbul mıntakaıı cienixilik 
15 Eylül 1935 pazar aünü bü • 

tün amatörlere açıl olarak yapıla-
cak yelken tetvik mütabakaları 
sabah saat onda Moda koyunda 
heyeti batkanlılmdan : 
yapılacaktır. 

Kayıd müddeti 14-9-935 akff 
mına kadar uzablımtbr. Bu ya · 
rıta ıireceklerin bu müddet içeri 
ıin&I~ heyet üyesinden doktor De 
mir Turpda müracaat .,-lemelr. 
bildirilir. 

Atletler hazırlanıyor 
F utbulclllar kampta 

Gelecek balta batbJacak Bal ·ı 21, 22 Te 29 eyl6lde Fener ltadmda 
kan atletimı birincililderi liazao • yapılacak olm Altmcı Balbn oyun• 
lıldan bitıni! Pbiclir. K....,ta hulu larnup tertibi için azim fedaklrhk· 
nan adetlerimiz 'bacün bir denane lar yapıldığı halde m•hu tper me-
müuhkeaı _____ ,_,_-...1_ LL:-: nklıluma hu glisel ıpor hareketini 

Y~· ~-· nbatça ve koJaıblda giltennek mak 
ze ıelecek Yanan 'kafilesi 80 kiti- ...ıne gllnltlk bileder çok ucas yapıl 
den mürellkeptir 18 .,181de 19 • DUi ve aynca ytbde otm tiç tmdlltlı 
lec:ektir. YQ101la'Y bfileei d~ 80 topla tmwilltb topla biletler de ih· 
aporcudan miireldaıptir. Elli IPOI' cı. edilmifti"· Birinci mem biletler 
cudan terekldip eden e.aı,. ka • gllnde elli Te ikinci mevki biletler 25 
fileaile ber:ııber 18 ey181de tehft • kant ol.,. ~e topl!1 bilet!e~ 
mizde bulunacaklardır. Romen- ~ç gflnlflill birincı mevki 100, İkill· 
ler 45 aporcudan mürekkeptir. 19 cı mevki 50 lamqtm. 
eylGlde ıeleceldir. 20 lltletten ~ StadiD in~ Ye li.nDn raliatmı 
~ ~ ne ltormnak içm aeü: oturabilecek yer 

Gelenler Tokatlıyan otelinde mi • 
safir edilecekler, miilehb aün
leri otobüslerle Tophaneye ine • 
celder ,. oradan basmt ftlMll'la JCa. 
dılcıöyüne geçeceklerdir. Stadda 
neticeler radyo ile hem halka, hem 
de ayni zamanda Avrupaya yayı. 
lacaktD'. Amerikaya mnarlamn 
20 kronometre ıelmiftir. 

FUTBOLCULAR HAZIRLANl-
YOR 

Balkan ~- IOD
ra tebrimize 5"yet Rm sporaa • 
lan ıelecelderdir. Scwyet doetla· 
nmızla letanbulda, Anlcarada, iz. 
mirde miiNbakalar yapdacaktır. 

Sovyetler birlncitetrinin 12 ıinde 
ıelec:elder, burada ı-lar yap
dıktan IOlll'&, Anbraya oradan 

biletlere çok rağbet ~erek ıimdiden 
bittin yerlerin JU111 aat:dımt bulun
duğuna ve bilet utıp böyle devam 
edene oyun glbıleri kiteJerde abla 
cak bilet ve yer blmıyaellğma muh· 
terem hallan fİmdiden dikkatini çe
~eris. 

Toplu bildlerin ıatıldıiı yerler: 
letnWda79ipotlwdt ...... 

Zeld Raa milll apar nwle•• G.lala
.....,... NATTA Senahat uentuı. 

~ Zinat .... 7DID4'a 
NATl'A. tenüat MIDta& 

Fadbol fed...,....Un: 
laimleri .ı-la yadı fuAol 

caı.m 10 .,,iti puartesi IÜDiİ .. 
11t 17,30 da ıs.,.,tla Halk ..U. 
ıelmeleri tehlii ohmar: 

Galetuara.,dan: 
Aui, LWii, lhnılüm. N~det. 

Miuettw, Gllreı Wımunınn tklerll ımıDlanf lzmire pieceldenlir. Scw,et IPOI' 
<Yukantla) Kif#lk BiMegin, 'Ytıflll', culuı ile türlü IPOI' müaabakala • 

Salın. Ankanrlı Ba.,,ln. n yapdacaktlr. Bu itl>arla fucl. 

Bir müjde 
Güreıçiler ıçin kapalı 

saloa yapıhyor 
Spor JOluada inan cihetin· 

den birçok ekailderimiz vanhr. 
Meeell bize spor JOluncla en de • 
lerli neticeler Teren ıüretçilsi
miz henüz kapalı talonclan malı • 
rumdurlar. Bunun içindir ki, mü· 
uıb.kalar et.ima cbtülü yerlerde 
ve çok defa büyük bir nıhataalık 
içinde J11Pılır. 

Bu konu üzerinde "Haber" ar
lraclataamn yaptılı bir ankete ce

ftP yeren C.H.P. lstanıhal batfra • 
nr Bay Hilmi ıüsel bir m&jde ...
mittir. Bay Hilmi ncüıınle pm-
lan eöylemiftir: • 

"Fakat nihayet bu eblder ..... 
tık son aünlerinl y&flYOI'• Ene
)& lpOI' ~.. ... .. 

bolcularımızm ela k•mpa alınarak 
çallfbnlalalarma batl-necaktır. 
Güret kampı da daha bir m6clcld 
denm edecektir. Atletlere n 
fuclbolculara pnderilen bildirii
ler &f&iıdadaiar: 

BILEn.F.Rı V AXTILE ALMI • 
YANLAR YER BULAMIY A 

. CAKLAR . 

:.lıleti=m Federtuyonuııdaıı: 
Yurdumuzda ilk defa olarali ve 

bütün Balkan tnuslarmm ittirakile 

ıelen U.-b süret aalMu iti halle
dilmek yolundadır. Tuil, mali 
cihetten buna balledilmit nuarile 
dalıi NıJaW.ilir. Bizim ıireKi • 
)erimizin" bizim eporcalanmmn 
en hü7ik lnJmeti ,..ldak içinde 
helcld bir v:-,.•ık ..,_.1mekde 

olmalanm. •da 1-dUainin 
her mit istinad edDehilecek ltlr 
lmnet olduldanm ,&terlr ki, bu. 
naalp. nelradar ...u.ek udır • .,. 

F .... ı.lilellen: 
Niyai, Fikret, Y-.r. Mehmet 

Reıat, Cwad, Bedii 

Betiktatte•: 
Hiimü, Nuri. Seref. Llidü. F-. 

zi, Faruk, 
Ginıflell: 
Farak, Retat, Ralim, SeJillad. 

dia. 
... ,,, ... lpOl'daa: 
Huan. 
Vefaclaa: M....._ 
Hancılıkta yeni bir 

kadın rekoru 
Nnyork, 13 (A.A.) - Upaan b. 

ma Lama lapJla, Loeaneeleeten ha • 
nketladea 13 1Ut 50 dakika sonra 
lluaJa inmek nreU le, enelce Mi9 
Ameli& Bratllart tarafmdaa 17 saat 

ft 7 delrh elank .ı• .Ulaif olu, 
Amerika kılumı llatıcla11 dofuya dol
n katetmek rekorunu kırll\IŞtlf. 



~ s - KURUN 14 T.<YLUL 1935 

Lival: taahhütlerimizi yerine 
getirmekten kaçın mı yacağız, diyor 

Roma memnun fakat yolundan dönmiyecekl 

ltalga Habeşlil11re gardım edenleri IJOkalarsa kurşuna dizecek 
imparator mlJcevlıerlırini aaklıgoı 

Cenevre, ıs ·(A.~.) - Havm: A· 
samıble saaı 10,40 da ıoplmıdı, B· Be· 
nes, esaret me3Clclin.in ıiyasal komu 
yonun ruzn.amceinde kaydım ~tiyctt 
lngilit delegasyon.unun teblifini oku 
du. Saat 10,45 de B. Lat>al, kür&iiye 
çıktı 1'Je ıu soylevi tıeıdi: 

Bizim uluslar kurumuna olm ima 
nnnu, asla zafa uğramamıtht.Hiç bir 
güçlüğün durduramadığı bir ıebat• 
klrhkla Fransa mümessilleri ntille· 
madiyen Uluslar ıoıyetesinin otorite 
ıini artırmaya ve ona laal.tyet \'e ic• 
raat vaHtalan vermeye çalıpnıılır• 
dır. Fransanın ıiyaeı111, tamamen u. 
!uslar Sosyetesinin esaslarına isti· 
nad eder, dostlarımız \'e müttefikleri 
miz]e yaptlmı~ olan bütün itilafları· 
mız, Cenevre ve Lokarnodan geçerı 
Kü~ük İtilaf, Fransız . So\·yet hilifı, 
Roma itilafları gibi. 

Kollektif emniyet akided, bi.ıirn 
kanunumuzdur ve miukı inkar et• 
mek kendi idealimizi ıııklir etmek o
lur, B. Samuel Hoare;JL söylevi "İn· 
gilt~renin kayıt , .e §attsıı olarak kol 
1ektif emniyet sistemine tıtihak et
mek arzu~urtdıa bulunduğunu" göste· 
rir. Hiç bir memleket böyle taahhü
'diln ehettımiyetini Fransa kadar tak· 
dir edemez ve onun kadar öl~emez. 
İstikbalde zamanı ve mekanı ne olu 
ııa olsun her nevi meeuliyederde te· 
ıanti.dil taınmmun eden hu hevanat. 
lnuslar sosyetesinin hayatmda bir ta
rih olacaktır. 

2 Şubat tarihinde İngiltere ile, 
mü~terek hlr tıılıakkuk progr4mı ,.u. 
ende getirdik. Bu, benim için gütel 
hir ltülyn idi· Acaba tahakkuk etttıek 
üzere midir? memlekdimit:ı lıarb

ten perva etmez. ancak ntf ret eder. 
~foıııld.;aliuıii.lt coııluın bir elfllı arzu· 
su ile mütohassisdir. 

Roma•cJa 7 §uhatta B. MusBolini w 
hen, aramızı açabilecek olan hUtün 
meseleleri halıcttik. Stre88'da ln~liz 
muralıhas.lariyle B. 1\lussolini ele 
ıulh davasma lıadim olmak kaygunt· 
nun aynma şahit olduk. Roma itiJUf. 
Iarmı imzaladıktan sonra Asamble
nin Üzerine a~ır bir surette ı;öken ilı
tiliCt hahrlntırken he)·e8tına kapıl
ın.aktan k .. ndimi alamam. Bir uıla§· 
:ına gayretini Rarf etmekt •tt çekittme
ciim Ve konseyitt Rött yapacağt te~eb
bfüte de Uluslar Sosyc:~~inln nıa~1 
ve İtalyanın doetn 8ıf atlyle ' 'ad Cemi 
yapmşya azmctmİ§ bulunuyorum. Bu 
vazife çetindir, f nknt ümidsiz olduğu 
nu zannetmiyorum· 

Be~ler komitc.11lnde. Ulml:ır Sosye 
tesinin azHındıın olan diğ~r bir de\·· 
tilafı hatırlatTrken heyecana kaprl· 
telif olması nishetincle İtalyanın meş 
m haklarını tatrnlrt edecek mahiyet· 
teki bütün teklifleri tetkik ediyoruz. 

Muslihane bir hal suretini filen a· 
ramak hususunda ·Fran!!a ile İngi.lte· 
re arasında hiç hir ihtilaf mevcud ol
ınachgı bilinmelidir." 

B. Laval, sözforirıi §Öyle bitirmiş
tir: 

Dün mnvaff ak olduk, yarın ela mu 
vaffak olnhilerekmiyiz? Btt takdir· 
de yeni hir vaziyeti tetkik etmemiz 
lüıuınu haı"ıl olar.aktır. Hepimiz, mi
sak ile bağlıyız. Fransa, kendi tuh· 
hütlerini ~:erine getirmekten kaçın· 
nııyacakdır. 

Miiteakiben Hindütan murahhası 
jf_ğalıan, Uluslar sosyetesinin Aııru
pa mPnafiini terr.ih etmekte olmasın 
dan dolayı memnuniyetsizliğini be· 
yan etmi~tir. 

Cenubi Afrika birliği tnurahluısı 
B. Ce'Water, B. Hoare ıaraflndmı ta· 
ri.f edilmiı olan .~iyasaya ıamamiyle 
miizahir olduğunu söylemiştir. 

Şili m.ıırahh<Uı B. Rivemvicuna, 
Uluslar So•)'etesi prensiplerini kabul 
eımtll•te olduğunu bildirmi§tir. 

Reiıl. ~~ tatil etm~iir. 'Asam
ble öğleden sonra toplnnmıvnr.aktrr. 
ROMA LAV ALIN SÖZl ERiNi 

iYi KARŞILAOI, F.~KA T 
Roma. 13 (A.A.) -B Lavalm 

ıti1levi ıenit blr •nJayıt hieal v ~ 
mUı•lt bir zihniyetle kart•la:a nak 
tadır. B. Lavalın FranA&nıtt ulus 
lar •oıyeteat milakına glan aada~ 
kati ile doıtluklarıh& &...fan .ada.
katini le HE el.mık için 'l&rfetmek. 
te olduiu m11ai takdir olunmak 
tadır. 

Bununla beraber bu eöyle\iin 1-[ 
talyan noktal nazarını d~ilttitme· ı 
mokte olduiu ve ltalyaruJ. kendisi 
nln çiımit olduiu yolu takip ~de 
ceti beyan tdilmektedtr. 

LONDRA DA MEMNUN 
Lnodra, 13 (A.A.) - Resm'. 

mahafil B. Lavalın Frar .. ıanın · U· 

luılaı· aoıyetesi nıisakına sadaka 
tini yent baştan teyit ~tıneJinden 

Ve nutkunun Fransız ve lngiliı
aruında taın bir mutabakat mev · 
cut olduğunu göstermesir.den do.. 
layı memnuniyet beyan etmekte· 
dir. 

Halen ~cut olan her türlü 
uzlathrma ümidinin R. Lavalın 
Cenevrede gerçekıleıtirmit olduğu 
beraberlik sayesinde, daha ziyad~ 
kuvvetlene~eii ehemmiyetle kay. 
cl~dilmektedir. 

FRANSA HE.YETiNE ŞÖLEN 
Cenevre, 11, (A.A.) -İspanyol 

murahhası B. Madariaga. B. Lava! 
ve Fransız heyeti şerefine M~ öğle 
töleni vermittir. 

A!ŞlF.R KOMITEESI 
Cenevre, 13 (A.A..) - Beıleı 

komiteai, pazartesinden evveı top· 
lanmıyacaktır. 

FRANSIZ GAZETELf.RlNE 
GÖRE 

Pariı, ıa (A.A) - Baaın bütün dik
kati B. Lnalin söylevi üzerinde top· 
lamaktadır. 

Petit Parisien diyor ki: 
"B. LA.val, Fransa siyasasının Ce -

nevreyi her zarnan esas bildiğini gds -
terecektir. Batkalarının §lnıdl ahlama 
Yll baı,ladıklarmı Fransa, çoktanbel"i, 
sarsılmaz bil' şcldlde düşüniiyordu .,, 

B. Lavalin Sir Samuel Hore'in prog 
ramına uyacafını tertıln 4!den 
Echo de Pati! diyor ki: 

''Yalnız paktan başka hiçbir ş~y 
nazarı itibare nlmmamak gerektir.,, 

Bu gazete, Londra ile Paris arasın
daki anlaşmanın tam olduğunu önem
le kaydetmekte ve takip eden uzla~ -
ma metodlarınrn tam verimini daha 
H!rmediğlnt illve etmektedir. 

Echo dt 'Paris gazete1ıi. B. IAvalin 
Str Samuel Hore ile olan gÜrüşmele .. 
rinde, harp vukuunda Fransanın ala• 
cağı durumu b:ıth ettiğini sanmaktA. 'Ve 
d~mektedlr ki ı 

"'Fransa, ltalyaya kartı yapılacak 
olan snneUre lttirak edecek, takat e .. 
konomik ve finansal zecri tedbirlere 
mahdut şekilde katılacak ve öteki 
devletlerin, son derece ileri hareket • 
lere girişmelerini sağhyacağı tarzda 
hareket edecektir. Bu suretle Fransa 
nın bu hareketini dostluia aykırı 88.y
mıyacak olan ltalyaya, birkaç süel 
zafer kazan malt için zaman verilmiş 

olacaktır. 

Bunda.n sonra, belki ltalya anlaşma 
hususunda. da.ha. yumuşak davrana. .. 
caktır. 

lTAL YANLARA KARŞI 
HARP EDEN AVRUPALILAR 
KURŞUNA DlZILl'"CEK 

Pariı, 13 (A.A.) -Echo d.., Pa 
riı ıazetesinin Londra aytarı, ai: 
Samuel Hoare'ın söylevinin, Ha .. 
bq İmparatoru ile imparatorlu~\ 
çevıenlerine hüyük bir rahatlı\: ve~ 
diiini bildirmektedir. , 

Habet hükbıeti, lnaitiz hükG 
metine ka111 duyduğu minnettarlr-

I• tnılllı elçlalne hlldirmittit. 
imparator, kuvvet tsnünde ba, 

•lmemei• k.,in olarak azmetti fi · 
ni ve Ulkealnin koNnmatı lçin dev 
Jetlerin yardımına ıüvendiiin; 
ıöylemlttir. 

Harp il&n edilmeden mubua
mat b&1ladıfr takdirde imparato 
run tu tekilde har•k•t edeceğ1 
söylenmektedlrı 

ltalyan elçi•İ kont Vinci ile 
elçilik lıyarlArına dtrh.al Pasa
portları Vtlrilecek. ve Habetiatan · 
da bulunan ltalyanlaır harp eıiri 
olarak hapaedileceklerdlr. 

B'elçika e.lçiliiinin öjrendiğinE" 
ıare djiboutideki ltalyı.n konıo
loıu. ltalyaya karıı harp eden be1'. 
hangi bir Avrupalının ltalyanlaı 
tarafından derhal kurıuna dizile
ceİini Adlıababaya ıiderı Belçi
kalı aubaylara bUdlnnlıtlr. 
AMERiKA BARIŞ iSTiYOR 

CONKO .•• 
Vaıinpon, 13 (A. A.) - B. 

Hull, ltalyan • Habet anlqmazlı
ir hakkında demittir ki: 

•• ...... HUJd\metler ve uluslar, ba
nt iltlyor. Umut ediyoruz ki ar11· 
ulu1&l her aytqma, bant yolu ile 
kotarılır ve kotanlmalidır. Bu -
ıünlcii ,Un, harp tehlikesi, bütün 
ulutların ıiyual, ekonouıik, meş· 
ru •• aoıyal menfaatlarmı tehdit 
edehlllr. 

''Dün,anm he~l . lctı.mıftcla 
patlayacak olan liir.Jıarp, l>UtUn 
dünyada .urarlı teıirler yapabi • 
Ur. 

"Her ttlrlü metelelerin, ancak 
barıı r.olu ile kotarılmasını iste • 
mek her ulu.un hakkıdır. Ameri
ka hükameti, harb.~ ıö•e alır ;ibi 
ıiırünen memleketlerden, hedefi 
barıtı kotarmak ve dünyayı muh· 
temel blr harbm heaapaız zarar • 
larından, lnunlara vereceli 11tı
raplardan vikaye etmek olan Pa· 
riı paktı ile verdikleri sözü, büyük 
bir itina ile gHzönUne getinnele • 
rini iıtiyor.,, 

HABEŞIMPAıfATORU 
MOCEVHERLERINI EMiN BiR 

YERe SAKLIYOR 
Pariı, 13 (A.A.) - Echo de 

Pariı guetetinin Loı;ıdra ayta.rı, 
Negüs'ün, mücevherlerini em;n bir 
yere saklamakla nae,gul ol iuğunu 
ve b:ı mücevh\lrlerin. gizli bir yer• 
de hazırlanan bir sığınağa tarınal• 
dığını bildirmektedir. Bu mi:cev· 
herler, Magdala h&rbinde, Lord 
Napier'in ele geçirdiği ve !'eeüa' 
ün 1925 ıen~sinde Londrayı :ıiya· 
retinde, kral beşirtci Jorfun geri 
vetdiği imparator Teodor'nn altır 
tacı, bir eftaneye .;öre Stlb, J<.,.a. 
liceıiue rı it "' ' 
ratori~elerinin takındıkları altm 
bir rerdanlık, taç giyme töre:ıle· 
rinde kullanılan bir t&Ç, ve kn 1 
Jorj'un hediyeıi olan altı':'!\ hir a• 
aadkn mürekkoJ)tlr. 

LAV ALIN SÖZLE~l VE 
LONDRA 

Londra, 13 (A.A.) .. _ lngiliı 
çevenleri, Fraıuaıun ta&hhütlerir.i 
ıon hadde kadar yerine getirmek 
niyetinde olduiunu göıtE:ren B. 
Lavalın söylevine çok hüyük bir 
önem vermektedir. 

Fransanm ıiyuaar, İngiliz siya. 
ıaaına tamamiyle uyıuııdur. 

Tokyo, 13 (A.A.) - Rengo a-

Habeşliler ·ıtalyanları 
nasıl karşılıyacak 

l 

tiaheoJilerin İtalyan hücumunu 1 
ne yolda karıılayacalı.larma dair A· 
disahahadan Royter ajansına şu mahl 
mat veriliyor: ,. 

Burada söylendiğine göre. İtalan· 
lar, ımırı geçerek 1896 da yenildik· 
le~1 Odua üzerine yUrilyeceklerini 
ve hu ııutetle parlak bir z~f er kaıanıı 
caklarını sanıyorlar. İlk yilrUyüıte 
zırhlı otomobillerin vo tankların İtal· 
ylln orduıunun iterilemeei için htl· 
yil1' bir yardımı olacağı takdir edile
bilir. Bundan t1onra Akeum'u ve ha· 
valisini iıgal etmek teıebhUsUnde htı· 
lunicaklardtr. Cenup cephesinde So· 
mılıdan yapılacak bir hilcum bunu ta 
kih edecektir. 

Eritre sınırındaki Hahet kuvvetle· 
rlnl R&1 Seyuın idare edecektir. Bu 
kuvvetlerin, İtalyanlarınkinden daha 
dun olması itibarile, ilk lıiicuma kar• 
şı dtırmıyarak yüz, yilz yirmi kilomet 
re geri çekilmesi ihtimali vardır. Ras 
Seyum'un elinde olan kuvvetlerin H• 

yısı tarnamile bilinmiyorsa da otuz 
be~ hin kişilik olduğu tahmin edili· 
yor. Vesaiti nakliyenin olmamaıım· 
dan dolayı arkadan yeni kuvvet alma 
sı pek güç görünüyor· İşte hunun için 
Seyum'un harbi kabul etmiyerek da· 
ha önceden hazırlanmış ke§if tayya· · 

r elerilc pilinlarmı yJpmı~ olan ftal• 
yanların ilcril eıneı"İn~ ıııfüaaıle etnl' 
si muhtemeldir. tı 

Ü ZBUUUI \'BZİyet hütiln hütÜıt dr hlita 
ğiıecektir. Bir defo ftalyımlar ii~st1' 11 ! 
harekclerinden uzaklu~mca; Habef 11

111
, 

ı . 1 ki k" ••k ,., 1 

erın ıer zıuııan yaptı a:ı uçu •ıırı 

dağınık tnulıarehP-lerin ne kaclu tr~' ~ 
likeli olacağı rnıılflmılur. Böyle bıf t k( 
halde Gonılar Hahe§liler için lıard'cC le 
merkezini te~kil edecektir. Oracl l'I Jt" Ye~ 
Kaaanın iumıanc1ası altında elli biO ı. 
kiıi bulunmaktadır. Bunlar en s:ıab• . o~ 
lanmıt olan askerlerdendir ki Habef ııu 
impııratoru hunlara dayanmııktadıt• lıır1 
İddia edildiğine göre gizlice tnemlrk• Ycı, 

· te sokulan bol silah ve cephane hıı ., lıı 
kerlere verilmi§tir. k y 

Cenupta, Somalı hudutlarında fi• e 
beıistannı ne yapacağına dair ınal~ 
mat yoktur. İtalyanların yüz bin kı,, ~I 
lik ordusuna, Oganda şefü~rinin tıl.lı 1 

bin ki~i ile kar~ı duracakları talııııııl t 

ediliyor. Fakat buşeflerin imparatorıı~ 
davetine icabet edip etmiyec:ekleri ~~ U 
linemeı. Bir yandan da Harar ,.e DıJ' 
diga mukavemetin teksif edildiği yet' ~ 
]erdir· Buralanla harp edecek ola~ Q 
İtalyan aııkerlerinin harp silahları ~ı· ı 
maldekilerden daha a§ağı değildi~ Y d 

janıı bildiriyor: Bazı ıiyaıal Ja-ı liyor: 
pon grupları, Habeıistana yardım Haheı imparatoru hu ak~ t 

etme!c için bir cemiyet teekil etmİf- radyoda a vrupa için F r~nsızca o 

Ilı 

}erdir. l&rak bir söylev vermit ve bu sÖ 
DOOU AFRiKA YA GONOLLO levde ual-ual hadisesi hakem 1' 

Roma, 13 (A.A.) - Savat gö- misyonunun hükmünü hatırlatt • er. 
nüllüleri batkanı Ozio Gariba:ldi tan sonra ltalyan muhtıraaırıd• ıu 
Doğu Afrikaaı için kaydedilmiş · ittrhamla.rı protesto ederek run 
tir. yalan olduğunu söylemiştir. 

ITAL YAN TORPITOLARI Neguı, Habetistanın bu muht 
DOLAŞIYOR ya cevalb vereceğini ve Genevr' 

Atina, 13 (A.A.) - Jld ltalyaa deki Ha'bet delegeler heyeti 
torpidoıu ile bir torpito muhribi, uluslar aoıyetesi talhkikat komit 
Sunium,burıw yanu1~1'i ~~c:J;t.. yonunun, t~kilini istemek için 
adacığı önünde .lle~n:,~tm~tleı!, Ya ıi' limat aldığınİ bildirmlştiT. 
bir müddet orada ka1dıktan ıonra 
hareket etmitlerdir • 

BEŞLER KOMITE:SININ 
KARARI NE OLACAK? 

Londra, (Özel) - Parıtte ko· 
nuıu1an fikirleri Uluelar Kurumu
na sunulabilecek bir §ekle koy -
mala çahımıf olan Betler Komi
tesinin bugün Uluslar Ku1'Umun2 
ve alakadar devletlere tebliği 
beklenen kararının fU e1a11lar ü -
zerinde olduğu anlafılmaK•adır. 

Habe!istanı alakadar .1den ıu 
noktalar üzerinde, anlapnaya 
benzer bir karar mevcut gib:dir: 

1) Habetiıtan gerek kendi iıti
fadesi bakımmdan, gerek 1>ütü?J 
dünya çerçevesi dahilinde, Jaha 
ileri devletlerle ekonomik ıaha -
da tefriki meıai etmek ihdyr.cın· 
dadır. 

2) Co~rllft vaziyeti itibtıri'e ve 
1928 muahedeıi yapılırken Habe .. 
fistanın verdiği vaat dolayniyle 
hukuki bakımdan, ltalya Habe • 
9iatanın ekonomik tekamülünde 
büyük bir hiue almak mevkiin -
dedir. 

3) Habeşistan dahilen yeniden 
teıkilatlandırılmak üzere hariç • 
ten finansal ve ehil bir yardıma 
muhtaçtır. Bu pek lazım <>ıan teı· 
kilat itine esasen İmparator bat· 
lamış bulunuyor. 

4) Habeşiılanın yeniden letki
latlandırılml\ıı itinin en mühim 
nokta, ~udutlann rnu.baiazMt 
ve memleket içinin İı\zib&.tı yo -
lunda gittikçe artacak bir kl( ayet 
olmasıdır. Yabancılar Hahcıista • 
nın ekonomik tekamüliiude rol a· 
lacak oldu~una göre bu, bilhassa 
!A%mıdIT. 

HABEŞ iMPARATORU RAD-
YODA BİR SÖYLEV VERPI 

Londra: 13. (A.A.) - Addiı-a· 
baba'dan reuter ajansına bildiri • 

imparator, memleketinin Geri 
rede hak ve adalete uygun bir 
lqma temenni ettiğini ve fakat 1 
cab edene her türlü tecavüze ki 
fi koyacağını aöyliyerek ıJClzler' 
bitirmittir. 

RICKET'IN ALDIOI IMTIY ~ 
Q 

Londra: 13. (A.A.) - Ri , di 
bu alqam kroydan' a gelmi~iı·. Jl 1 
ket, imtiyazı muhafaza etmek (1 ~ 
iıletmek niyetinde olduğunu 9Ö1 

mit ve "dünyanın uzun zamand 
beri iÖrmediği bir imtiyazı eld 
ettim. Bu itin ba~rılmaıınd 
dolayı blhasaa gurur duyuyor 
demiıtir. 

Pariı 13.1A.A.) -Tan ga:zet' 
&inin Romadan aldığı bir telgt• 

göre, bazı teklifler arasında, 1 , 
ya Haıbe§İatanda lngilterenirı 

raktaki durumuna benz..,r bir dcJ 
rum verilmesi hakkında ol 

teklif Roma.dan en çok kaıbule d 
ğer gibi görünmektedir. Bun 
beraber, ltalya, tatbiki Habt 

tistanm iyi niyetine müt-e-val' 
kalacak her türlü anlaşmayi reJ 

dettiği için, ltalyanın Hahefit 
tan üzerinde sıyasal ve süel ko111 

lu elzem addedi!mektedir. 

Londra, 13 (A.A.) - Sir Hoare . 
draya dönüştür. Gazetecilere diye' 
de demiştir ki: ı' 

Cenevrede bu müellim l~in lı111 



~ıt EYL'C"i. ı s;: ; ~ 

'2,il bahisleri Kurt 
• 

olm1ış insanlar 
Eski bir urasanın 

• 
yenı bir yoramı 

lakidenberi işittiği~z bir urasa 
•fe) vardır. insanlar, doğru yol
Çıkmışlar, tannya karşı ayak -

._,ışlar ve öldürmek istemişlerdir. 

h hsaba katacak olursak yabancı u • 
luslar için bu küçük ayrılığı pek ye •

1 
rinde buluruz. 

Bize örnek olacak yalnız bu iki söz 
değildir; bunun yüzlercesini sayabi -
lirim. 

Dört ayak üzerinde yürüyen 
vahşi insanların ha yatı 

Hayvanlar arasında yaşamıya 
tekrar insanlar arasında niçin 

alışıaış bu 
yaşamak 

insan kurt1ar, 
istemiyorlar?. 

1 Yüksek göklerde oturuyordu; 
~l'i§lllek .g~çse de bu azgın insan
i layını cı.ılnıu~lar ,.e bir ziggurat 
e) Yapmaya başlamışlar. Bunu e
te 1"k le u. selttikten sonra, depemek i-
Ok~sınclen göklere bir ok atmış • 

bır kuşu vurarak yere düşmüş; 
11 arayanlar kanlı görünce .. ya 

Yı, yahut yanındakilerden biri • 
~taladık; haydi biraz daha ça • 
'Ilı, zigguratı yükseltelim.,, diye
:eniden işe girişmişler. 
~nlara bakıp gülen Tanrı, kü • 

1hı~ işaretle kasırgalar, yer dep . 
erı Yaratmış ziggurat yıkılmış, 

lan insaı Jar o kadar çok korkmuş
kl dillerini kaybetmişler, her biri 

dilde konuşarak kaçmışlar, yer 
lliin dört bucağına daşılmışlar. 
diinyadakf bütün diller bunlar • 
Çıkmış. 

llıı Urasa bildiğimiz "Babil kulesi,, 
ından (masalından) başka bir 

değildir. Eski dilciler de buna da
'tlardı. Sonra yeni bir teori 
rfye) çıkb; ~illeri takım takım 

dılar. Avrupa dillerini Hintten a
l randan geçirdiler, Rusyaya 

"'''"°''Ltan sonra bütün A vrupaya da
lar ve jhuna "En do • Oropeen,, de-
• Samlı dilleri bir başka kökten, 

'rür'· diUerinl de );ne ayn bir 
çıkardılar. 

'' teori de bugün çok fena sar • 

Şimdi, sözüme bıraktığım yerden 
başhyacağım. Son yılJarda yapılan 

araştırmalar, Al·rupa dilleri için, Ja -
tincede yahut sansktitçede kalmak 
doğru olmıyacağını, daha ileriye git -
mek gerekeceğini gösterdi. Samli dil
lerde de Türk kökile birleşen sayısız 
sözler ortaya çıkıyor. Böyle olunca 
artık dilleri takım takım ayırmak doğ 
ru olmuyor. Dünya dillerinin bir kay
naktan çıktığına inanmanın en kısa 
yol olduğu anlaşılıyor. Bu kaynak ne
rededir.? Eski düşüncelerin çıktığı 

yerde: "Babil zigguratr,, (kulesi) nde. 

Orta Asya soysalhğmın ırmaklar 

arasında (Elcezirede) oruntağı <mü -
messili) Sümerlilerdir. Onlarda geli -
şen Türk soysalhğına Babil ziggurah 
diyebiliriz. Bu zigguratdan, Türk soy. 
salhğından ayrılıp dağılanlar gittik
leri yerlere Türk dilini götürmüşler, 
bu dil oralarda yere, geçen korunla -
ra, ora halkının ağzına ,.e yaşayışına 
göre başka yollarda gelişmiş ve bu 
diller, orta Asya dillerinin birer tür
lü gelişmesinden olunrmiştir. 

Babil zigguratı bir sanıkadır, doğ
ru! Ancak ben bu sanıkanın altında 
gizlenmiş böyle bir gerçeklik görüyo
rum. Olmasa bile dil ve tarih araş
tırmaları bu urasa), bana bu yolda 
yorduruyor. 

Türk dilini araştırmakla uğra- A. ismet Ulukut 
, yeı_i yeni şa şk m h k la r karşı • l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!I 

kaldılar. Bu çok eski dilin, bü • 
~&nya dilleri ile kökte birleştiği

ttrunce, önceki düşünüşleri altüst 
Avrupl dilleri ile büyük Türk 

pek yabancı olmadıklarını ö-
beri yuıp darayo1'1111l. O uzım 
betkelerimde (makalelerimde) 

ler göstermek için yer bulamı • 
• Bu yazımı biraz kısa kese • 

"kiden yazılmıt kitaplardan bir 
~ek verecek, sözümü sonra bü • 

tcefim: 
~ctionnaire etymologique de la 

française,, f ransız dilinin eti
~t sözlUğü'nün birinci tomunun 

c) :.s;; i" ,: sayfasından gelişi 
~ fU sözleri alıyorum : 

t11p - Halk latincesinde "kolpüs'', 
ıu:,cede "kolafüs,, el ile ,·ur • 

denıektir. Bu söz batı grekçede 
Ol,, diyr • ··llanılır. Bütün Gal

' ltomen c'i!'~rinde vardır. Eski 
""nsa1 dilinde kolbo, kolpo denir. 
't,.,. ..... , T"r:• lberlerin dilidir.) 
t1'ldf de bunun yanına "Dictio • 

' etymologique tle la 1angue 
, ", ttirk dilinin etymolojiğ söz

.:,_un 247 ncl sayfasından aldığım 
~ lert takacağım : 
lttar Türkleri parmak yerine el 
'-lllda olan kol sözünü kullanır • 

' ltaraçayda, Teleut Türklerinde, 
l Yada Udi ulusunda kuul, kolct 
'laııundadır. 
~llakritçede kuli derler. 
ll'-clan çıkan sonuç şudur: TUrk -
)'kot silzü, sanskritçeye kuli diye 
''" Eğer Hint - A nupa dille
ı:~ sanskritçe ise, yukarıda söy
' laııı Avrupa dillerine bizim "kol., 

Japoeyada 6 bin k:şiyi 

yersiz bırakan yangın 
Tokyo, 13 (A.A.) - Bir yangın 

Nltpw MtgatldW etıltııtiı"*' 

sını tamamile tahrip etmiştir. EJli ki

şi yaralanmış \'e alh bin kişi yersiz 

yurtsuz kalmıştır. Hasarat, üç mil -
yon yen tamin edilmektedir. 

ltalyanın buğday kendi
s ne yetecek 

Roma, 13 <A.A.) - 193.) buğday ü
rünü 77 milyon kentali geçmektedir. 
Bu rakam, rekor ),h olan 19;33 den • 
beri kaydedilen en yüksek rakam -
dır. 

Bu suretle ltalyan ulusu, kendi 
başına, buğday ihtiyarını sağlamış 

bulunmaktadır. 

Bir Jngiliz madeninde 
müthış b;r patlama 

Londra, 13 (A.A.) - Yorkshire'de, 
Barnesley yöresinde Applewell kö -
mür madeninde vukua gelen patlama 
ev bunu takip eden yangın yüz ünden 
15 l;işi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştır. 

Patlama sıra.c;ında, madenin 135 
metre derinliğinde 160 işçi çalışmak
ta idi. Yaralılardan birkaçına, elbise
leri he:ıüz nle·der içinde iken, imdat 
yetiştirilmiştir. 

Altın madenleri 
Paris, l:J (A.A.) - Yukan Nijer 

bölgesinde mühim maden araştırma 
işlerine başlanacaktır. Bu bölgenin 
bazı topraklarında cenup Afrikası 
maatı.llerindtn daha zengin altın da
marları mevcut olduğu bildirilmek · 
tedir. 

""-liı o yol ile geçmiş demektir. 
ı::er Avrupa latinceden dil al • 

b oıa' Yine bizim "kol,, um uzla il -
il kolpus da ortadadır. Bir söz 

10;. llo1 sözü! Yine Türk dili eti - -:---------------
ıt &özliiiü'nün 106 ncı sayfa - 1 Gelen ler, Gidenler 1 

). tunlar \'ardır: "Bol - geniş,-·---------------
•• lanskritçede (Pula - büyük, lngiliz elçisi Sir Persi Loren izin-

't trekçede poli - yine öyle): li olarak Londraya gitmiştir. Gelin . 
l'-a t'alyada (bul, bula - çokluk); ceye kadar işlerine İngiliz işgüderi 
"ıı 'ada (Vo)] - dolu), İngilizcede Bay Gordon bakacaktır. 

01' dolu); rusçada (polno - ge
~lla •tak, çok olarak); latincede 
"t,ı' artık, çok). 
~ :ı atız biçimiyle ayrılmıı olan 
" t" Zfln btitün dillerde bulundu -
g~Yoruz. Bugün Anadolunun 

lft. nde berisinde yine bu ağız 
1\ Tarken, ıeçen binlecce yı-

Yeni fh arlyat 

Hol vut 
HoJivufun 19:'i numaralı nflsha.Eı 

haftanın film me,·zu ve kritikleri ile 
çok güzel resimleri havi ol~rak çık -
mıştır. Tavsiye ederiz. 

Bir çocuğun milliyeti ne oluna olsur. r 
haliı bir franıız muhiti içinde lerbiy6 
görünce fran11zcayı tamamile öğrenir. 

Bunun gibi lngilizler, Türkler araaın· 
da yetiımi, olan bir çocuğun da o dil
leri öğreneceği pek tabiidir. Fakat il· 
min ortaya koyduğu bir ba,ka mesele 
vardır. Konuıma kabiltyetinden tama· 
mile mahrum bir muhitte büyümü, ve 
Önce de konuımamıı oJan bir çocuk na
ııl bir dil icad eder? Bazı heceler, bazı 
ıeda kelimeleri ile maksm!ını anlatma· 
ya, zekasının uyanıklığını göstermeye 
muvaffak olabilir mi? lıte bu düıünce 
ile, hayvanlar arasına düşmü, olan a
damlar meaeleaini yeniden ortaya at· 
mak faidah bir ıey olacaktır. Hatta bü
yük tıb'iyat alimi Linnet zannettiğimiz. 
den daha çok olan bu gibi adamlara 
bütün dikkatini haaretmiıtir. Onlara 
.. Homoferuı, tetrapus, mutuı, hirautuı" 
iıimJerini vermekte ve bu suretle ba!lı· 
ca tabiatlannı itaret etmektedir. 

Masallar t'C hGkikrıt 

Hakikaten vahıi hayvanlar tarafın· 

elan kaldmbp götürülmüı çocuklar hak 
kmclaki eıki maaaJlar, tıiç de yalan de
iildir. Bu cinıten olan ve ciddiyetle 
kontrol ~dilerek gerçekliği anla!ılan 
vak'alar pek çoktur. Hatta; garibdir ki 
böyle, hayvanlar araımda yatadıktan 
tonra kurtulan çocuklara, maıallar da· 
ima mesut bir talih ve parlak bir muvaf 
fakiyet iınat ederler. Romayı kuran ve 

ebedi bir eaer bırakan Romulüı ile Re
müı, hayvanlar tarafın~an yetiıtirilmiı 
biricik inıanlar değildir. f ranm ölmez 
in~m olan zerdü~ de ailesinden 
Çatlil11111 llf '!i&llflitf. ana •t , 
mahvetmek makNdile bir eliti kurdun 
inine ıaklamıılar ve kurd yavrularını 

boğmuılardır. Diti kurd inine geldiği 

zaman yavrulannm intikamını alacak 

yerde onu kendisine evlad edinmiıti. 

Sonralan Zerdüat, memleketini nurlara 
boğan bir peygamber olmuıtu. Firdevsi 
de me,hur "ıehnameıinde" zümrüd an
kanın ( ıimürgü anka) •terbiye ettiği 
Roıtan adında bir adaınclan bahıedi
yor Babil kiralıçeıi Semiramiı de kuı· 
lann beılediği ve 110nra rahiplerin ge· 
lip alarak parlak mevkiine götürdükle
ri bir kadın değilmidi? 

Eski Yunan muharrirleri Akeamine1 
adında bir aıyalı prenıten, Zanimedes 
dedikleri bir ETikyah bahadın anlahr· 
lar. Bunlann ikisini de vahıi hay\•anlar 
yetiıtirmiıdir. 

lltoı•gli hikôyesi 

'1üşmekten vazgeçerek hükumete ha-
r vermiıler bunun ÜzP.rİne bir araştır 

ına hyeti gönderilmiıtir. Bu heyet ken 
dilerine anlatılan İn önüne gelince bü· 
yük bir ate, yakmıılar ve dumanlan ine 
ıevk elmiılerdir. Bu 11rada inden mÜt· 
hiı bir diıi kurd fırlamıı, arkasından 
dört ayakla yürüyen çocuk onu takibe 
başlamııtır. Heyet nihayet çocuğu ya
kalamağa muvaffak ol:nuştur. Çocuk 
bir tek kelime ıöylemiyor, acı acı olu
yor, kendiıine yaklatanlan ısırmak ia
tiyordu. Beslemek için verilen nebatla
n, piımiş etleri red ile yalnız çi eti ka· 
bw ediyordu. Bir çok yıl geçdikten ıon 
ra ayakta yürümeıini öğrenebildi. El
bise giymek, insanlar gibi yemeğe ahı· 
mak onun için büyük iıkence olmuı· 
~ur. 

Hind Ormanlarında 

Hindiıtanda böyle vak'alar nadir de
ğildir. Bu meselenin müteha11111 olan 
Leviı yazılarmda bunu iıbat ediyor. 
Yazdığı vakalarda, muhtelif yerlerde 
ve muhtelif zamanlarda Hind ormanla
nnda bulunmuf bir ''kurd çocuk" ile 
bir "kurd kız" m hemen da ayni 
fal'llan haiz olduğunu anlatıyor. Bu İ· 
kiıini de inaan haline getirmek için ya
pılan tecrübeler iyi neticeler vermemi§ 
tir. Ayni muharrir, otuz yaılanndan 
bir "kurd adam" ın elde edildiğini de 
ıöyliyor. Bu adam tamamile hayvanlaı 
mıştı. Ne ıöyliyebiliyor ne de ıöylen~n 
leri anlıyordu. lnıanlar arasma getiril
diği zaman ilkin melankolik bir hal al
dı, ıonra delirdi. Bir timarhaneye götü· 
rülmüısede iki sene içinde ıefil hayatı 

oua... = ; o owaadw .. 

Böyle hidiıeleri tetkik eden Linne, 
Bamberjenıiı Bovinuı Yurvemiı adını 
verdiği bir adamdan bahıediyor. Bu 
zavallı da hayvanlar tarafından yetİ§· 
tirilmiş fakat hiç bir türlü in1anlığa av 
det edememiıtir. Leodseniı Y oann a
dında bir çocuğun akibeti de böyle ol· 
muıtu. Bu zavallıyı ailesi bet yaıında 
iken kaybetti, ancak on bir yıl sonra 
tamamile vahıileımiı bir halde bufabil· 
di. Çocuk ormanda vah!i hayvanlar a
raaında yaıayordu. Kokı almak hi11i 
!a§ılacak bir ıurette tekamül etmiıti. 

Zehirli otlan tanımak huıusunda büyük 
bir duyğuya malikti. Eski Amıterdam 
kroniklerinde Hilenuı Ocinuı Yuve
niı adında birinin de ba,mdan seçenbir 
vak'uı vardır. Bu adam onJ>tı yaıına 
kadar vahıi hayvanlar ı.ra11nda ya13-
mıı, yakalanıp inaanlar ara11na getiril· 
dikten aonra çok kuvvetli bir adam ol· 
muı, fakat kat'iyen konufml\yı öğrene
memiıti. 

Aı:cyron çocuğu 

Rudyar Kipling'in zungln kitabı adın 
daki yükıek eaerinde., ebedi yapbğı 
Movgli hikayesi de yeni bir ıey değil
dir. "Hayatın :zararlan'' eaerinde büyük Bunlann içinde en mühimmi Franaada 
İngiliz muharriri, bu çocuğun hikaye. "Aveyron çocuğu•• denilen bir çocugun 
•'ını'n kendı' tahayyulabnda dogwmadıgw1• 

geçirdiği vak'adır. Bu ~ocuk o zamanın 
nı, vaktile babaımclan ititiğini itiraf en ıelihiyetdar ilimleri tarafından tel· 
ediyor. Babaıı ihtiyar KipJing Hindiı- kik ve rr.İ.§ahede altına ahnmııtır. 
tan hayabnı tamam ile biliyordu, kendi Vak'a ıudur: ıekizinci yılın 19 temmu 
si o yerli muhite bailllllmıfb. itte bu zunda Kon ormanında bir çocuğun büı 
ihtiyar oğluna anlattığı hikayenin doğ· bütün çiplak olarak ya:tadıifı ve kendi-
ru olduğunu iddia etmektedir. Yalnız ıine yaklqmak istiyenlerden kaçtığı gö 
arada bir fark vardır. Hakiki Movgli rülmü,tür. Orada p-,J;,mudlar, ağaç 
Kiplingin kahramanınoaki vasıflarla kökleri ve otlarla s~ıniyordu. Yaka
parlamamıı, yeniden h:ıy,•an t~viyesine )andıktan bir az ıonra tekrar kaçtı. On 
dü,müştür. Eğer bu vak'a hikaye bakı- beı ay ıonra yeniden efe geçti. Bunun 
mından kiymetini kaybcdivoraa, diğer Üzerine Kon'da bir dul kadının nezaı·e· 
bir balomdan ba~ka bir değer kazan. ti altına verildi. Çocuk yine kaçmar.ın 
mı, oluyor. Böyle vakialan tetkilı eden yolunu buldu. Altı ay gö::ültme:li. O 
}erin elde e~tikleri kanaat dllirr.a bu yol yıl kı' pek şiddetli olml!~tu. Bir a?:-
dadır. 1889 nuıyıım•n Y' disi'\de bir 1 n- şam Sen· ende bir boyacının evi ÖnÜ· 
RilİZ alimi, Miles Fal?a::lc.y, Bombav ta- ne geldi. Üzerinde önce kendiıin ba!t • 
bii tarih cemivetine, cenubi Hhdista- mıı olan dul kadının giydirdiği elbise· 
nın bir köyünd~ bulduğu ve "kurd ço- lcrin parçalan vardı; krndiıinc yiyc-
cuk" admı verdiği bir gence cfoir mÜ· c~·, verdiler, ocak ba~ıncia oturtup ısıt· 
him beyanatta buluşmJştur. O köyün tılcr. Erteıi günü Sen-Afrik hastanesi· 
çobnnı t:ırafında.., bu alime a!'llcıtılan bu ne götürdüler. On <lört ay sonra dili 
hidis~ avnen ş5 .. ledir: Ormanda dola· ç:>zülmeye ba,ladı. Bir tak:rn sesler çı· 
f&ll avcılar hayvanl21r gibi dört avl\kla kanyordu. Hiç bir elbise giymek iıtemi 
yürüven bir genç adar.ut rast P.eldiler. yordu. ilkin c·ıviz, lcestane. palamud yi· 
Avc·hr yaklaşınca korl.udan l:açmaya yeyordu ynvrş yavı:ş ekmek ve çorbaya 
t.~~hor.:~ ,.e bir kurd ini ukcsı!"~"'" gÖ?. al 15!:!. O y::;ın ıcnunc!a B:>nater tabii İ · 

den kaybolmuıtur. Avcı?ar arkasına 1 y.ecilednin itinasına ve;·il<!i. Bir müddet 

ıonra da Kültür Baka:ılığının emri Üze- ' 
rine Parise götürülerek tali:n ve 
tekamülü •çın ıon derece de ga-
yretler ıarfedildiği halde çocuk 
hayvl!ıJI seviyeainden yükselem~i. 

Bunlar 1803 de Pariıde ba11lan "ye
ni tarih tabü lıigab" ında yazdıdır. Yi· 
ne terbiyesine çalıııldı. Ayni kitabın 

1817 de ba11lan ikinci tab'ında "Avey- 1 
ron çocuğu" adı verilen bu zavallıyı in 
ısanlaıtınnak için aarfel:len gayretlerin 
boıa gittiği yazılmııtır. 1 

'Ayı çocuklar - - 'iŞ~ 
Buna benzer vak'alar çoktur. Pire

nede "Ayı çocuk" Hamt-in de ''Vahti 
Piyer" .Şampanyada "Sonji kızı" Maca 
riıtanda "ayı kız" veaaire. Anlattığı. 

nuz misaller de görüldüğü gibi bu ıu· 
retle yetiımit olanlann hemen hepıi si
yinmekten korkuyorlar. Konuıma ka- ' 
biliyetleri bitiyor. Bir defa hayvan gibi 
yaıamaya alrıdıktan ıonra bir daha İn• 
ıan hayatına alıımıyorlar. Bizim gayet : 
güzel yemeklerimizden nefret ederek ' 
çi etleri ağaç köklerini ve otlan tercih 
ediyorlar. Fikri ıeviyeleri, islab edile
miyecek kadar atağı bir derece de kalı• l 
yor. Yakalandıktan 110nra, tekrar kaç• ,ı 

maya imkan bulamazlarsa, ya bir haa· 
tanede ya bir tımarhanede, yahut bun 
lara benzer bir yerde vakitaiz ölüp si· 
diyoı·lar. Sözün k11aıı bu zavallrlann a
kibeti Romülüse, Zcrdüıte, Semirami· 
ıe, Movgliye isnad edil~n masallardan 
çok farklı oluyor. 

~KONOMi 
Amerikada pamuk 

azalıyor 
Tutulan bir iıtatiıt:ie göre 

1933 temmuzundan 193•1 yılı tem· 

mu~una kadar 12 ay içh~de Ameri 
ka 7,921 1000 balye pamuk ihraç 

etmiıtir. 1934 yılı ile 1935 yılı a· 
rasmdaki on iki ay için~e iıe an· 
cak 4,826,000 balye ihraç edilmit 
tir. 

Amerika pamuğunun 1.zalma11 

pamuk almak ihtiyacında olan 

memleketleri baıka ülkelere baı· 
vur:r.ağa mecbur etmi!tir. Bu du· 
rum, Amerikayı 150,000 000 dolal' 

zarara uğratmııtır. 

ARPA FlY AT ARI - Son haf· 
ta içinde İstanbul borsaunda arpa 

fiyatları 4, 75 kuru§a kadar çıkmıt 

ve bu fiyatlar üzerinde.1 ıatıtlar 
yapılmııtır. 

KIŞLIK KOM UR - Uray koo · 

peratifi üyelerine kıtlık lrömür da. 
buçuk kuıuttan, odunun çekisi 
265 kuru§ lan verilmektedr. 

Doğum!ar 
lstanbul erkek lisesi riyaziye öğ' -

retmenlerinden Ilay "Fazıl Say" ın 
bir oğlu olmuş ,.e "Oruz.. adı Hril -
miştir. Ya\'ruya uzun ömür Ye ailesi
ne kut dileriz. 

* "' * 
.. Dcnizyolları" so.;~ ctesinde Koca • 

eli seferini yapan Gerzeli bay Ahme -
din Hikmet Hikmet kaptan idaresin
. · i "Ayten" rnpurunda bir doğum 

olmuştur. Yolcular arasında, Değir • 
mendereden lstanhula gelmel~te olan 
on dokuz yaşlarında ba~ an I<'eriha bir 
erkek çocuk do~ı:··muştur. Yapı•rda 

bulunan kabile bayan Saadetle 'apu • 
run sıhhat memuru bay Celftl \'C ge
mi subaylarının aldıkları tedbir do • 
ğumun kolayJıkla olmasını temin et. 
mi~tir. Gemi süvariı::i bu yanuya "De· 
niz,. adını Ycrmir.tir. Uzun ömür di -

~ 

leriz. 
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Büyük Harpte rmDJ 
lngiliz, Fransız kruvazör

lerini nasıl batırdım ? 

~13-9-935~ 
dlzalarmda ;rıldız ıpreW olanlar, Uz.e • ı 1 

rlade muamele görenlerdir. Rakamlar M. 1 
11 kapamf aatq flyatlarıda. / 

Nukut 
• Londrı ()22. - * VJyaı11 
• Nu·yor- lt6. - * Mıdrtd * Parls 168. -

f ransızlar Antalyada mukabele eder
sek sehri yakacaklarını bildirmişlerdi 

• Mlllno 
• Brüksel 
* Atlaa 
• CeneTre 
" Sofya 

194, -
811, -

~4. -
8!0 ·-
?4, -

• Berllo 
• Var,ovı 
• Budıpeşte 

• Bülmş 
• Belgrad 
.- Yotohıma 

~3. -
!6 -

40, --
24, - 1 

~4 • .'iO' 

ı~. - 1 
:6, -
3l5, -

Yazan: Mütekait topçu kumandanı M. Ertuğrul • Am1ttrdam 81.-
• Puı 98. -

•Altın 

*Mecidiye 
9~!1, -
53, -

235 -1 (Baştaralı 7 ve 9 Eylul tarihli 
ıayıl arımızdadır.) 

Felô.ket yaklaııyordu. Gözetle· 
me yerinde bulunan Prenı ve di· 
ğerleri hernekadar ıoğukkanlrhk· 
larını ve neş'elerini muhafaza e· 
diyorlarsa da her ihtimale kartı 

olıun bataryaların ateşbi fransız 

toplarına bağlamak ve onlara. ba~ 
kaldırtmamak isin hazrr bulun. 
mak 18.znndr. Maaleaef hu işlerin 
hiç. 'birisinin yapılmasına lüzum 
görmedikleri gibi, hala §ehrin ken· 
diliğinden teslim olacağını ümid 
ediyorlardı. 

Adacık arkaımda hare1'etaiz 
kalan yelkenlileri ileri sürmek içiu 
Ezelberk; Andefli limanında bu 
lunan motörbota binerek süratle 
yelkenlilerimizin yanına gitti. Ba. 
ğırarak onları ileri aürdi:. Gemile· 
rimiz [il No. lu paftada iıaret!i 
yere dikkat] tam franııt batarya· 
•mm 800 metre önüne g~ldikleri 
sırada dii§man, bu top!u ve güı;ct 
hedeflerini çabucak at~§ altın~ 
aldı. 

Gözümüz önünde cereyan eden 
bu facia karşısında hala ltıl du. 
ran ve alet için kumanda verece .. 
ğini söylediği halde el' an verme· 
yen ''e batarya dürbünlmü itgal 
odo:1 Prens y\:i2iime l:Nıkı,Yordu. Aı 

tık müdahale zaruretini hisıettin. 
Dürbün başından çekilmesini ric.P. 
ederek ate§ idaresini be!l elime a '.
dnn. Fakat bu kısa müdrlet zarfı!l 
da zavallı yelkenlilerimızden üçiı 
batmıf, içindekiler dem.:ıe dökül· 
müt bulunuyorlardı; Motör ıüra~ 
le geriye döndü, kendini kurtardı. 
Diğer bet gemimiz güçhal adacık 
lara yanaıarak içindekihr karaya 
çıktılar. Geç · açılan ateşimizle 
fransız topları sustular. 

A~acıklara sığınan 86 aıke"!"inii· 
zi ancak geceden istifaCle edıorek 
motorla kurtarabildik. Ru bedhaht 
lann birçoğu yaralı ve bitkin bir 
halde idiler. 36 ~hidle lu ta~nu
:zun hesabını kapattık. 

Netice: 

Bu baskın te§ebbüsünün a~dm 
kalmasını alman papazL Ezelb.'?~ k' 
in plan ve kanaatinde aramak ~l· 
znngelir. Harb san'atile alakası ol 
ınayan ihtiyat mülizimi rütbeıin· 
'de bir papazın emir ve kuman-'.la. 
ıma; daha yüksek rütbe'i aaker!e· 
ri vererek bu teşebbüsün idare v-: 
kum.andasmm bu papaıa verHme 
•İde ayrıca tenkide ıayandır. 

-lll

'.ANTALYANIN AGVA SAHİLİNDE 
PARlS - il FRANSIZ KRUV AZO • 

RÜNÜN BATIRILMASI 
(III No. h paftaya müracaat) 

Meis taarruzu akim kaldıktar. 
ıonra alman zabitleri v~ obüs ba· 
taryası geri alındı. 

Bataryam 1917 - Maı t sonun~ 
kadar ayni mevkide kaldı. Sarp ve 
susuz oh\l bu mınta:~a<l.ı çektiği 

miz ıstrrab büyüktü. lqe ilbas, 
susuzluk '~na idi. T\r:;:; humm:ı.vi 

racia gib1 korkunç haar ,,_tıkhrm 
bölüğün1c girmesine sebe\iyet ;· eı 

di. Niha~ et, 57. fırka ~·:rı:ine g:r
dik. Antalyaya gitmek ü;;.~re &Ahili 

takiben yola çıkhk. 14 - Nin.ud• 
Antalyaya vardık. Bu facıalı haya 
tımızın tesiri başladı. Bqta b:n ol 
mak üzere yirmiden fazla aık~rim 
le tifüs ve hummayi ra .:zadan has 

taneye döküldük. lki ~yhk kor
kunç hastalık devrini 1'.llatbktan 
ıonra eski kudretimizi a.lmağa. baı 
ladık. Talimlerimizi mımtazaman 
yapıyoruz. Biz Antalya~ a gelmez· 
den evvel Fransızlar bu beMeyi 
fasılalı fuılalt tehdid etmı§ler 

Bir gün bet altı pa.rçad~n mürek
keb bir filoıu beldenin ~~ni~ kena 
"ındaki dört büyük un fabrik.uını 
yıkmıtlar. Topla mukal:ele et~İğİ• 
miz takdirde beldeyi yuacakları 
nı mutasarrıflıia bildirmiıler. Bu 
hi.dieeler üzerine mantf'İli ve a.ğır 
aletli obüsten mürekkeb topçu 
kuvveti beldenin ıark ve ıar~ a

• Stokholm 

I • Londu 
• l'\eryork 
• Parb 
• Mllı\ııo 

31, -· * Banknot 

Çekler 
6!3.~0 * Stolthlrn 

0.79.72 • Vlyu 
12.l•3 • Mıdrld 
9.7094 • P.erlfn 

J.1147 
1
1 I 

4.2080 
5.8160 
1,9771) 1 

* E'rükse 4.698 ! • Varşou 4,!!l!9o 
• Atin" f3.S ı- • Radapeşıt 4, 1886 
• Cenevre 1.4378 • Rükres ıoı.17-
* soryı 63,fi~:'I; • llelgrad ;ı4.'l4~8 

• Amşterdam ı.tn,ı * Yokohım~ 2.nss 
• Prı, ı!l,'1115 • ı\toskovı 1091 7." 

~1 --E S HAM---,. 
9.-I• iş Bınkuı 9.~·ı- Tramvav 

l
•Anadolu 25.'l~ *Çimento as 9.50 

Reji 2 4•l Cııyoo Oel. -,-· 
~fr. Hıyrlve 15. - ~ark Dc1. -.-

1 ;.ıı.ıerkez Bank.ası S!I.- Rafya 
,; (1. ~lr;orta -,00 ~ark m. ecu -.-
1 Pomontı 7160 feleloo -.-

-istikraz!ar - tahviller-
• ttl3Tllr~ Eor.I 61!0 1-:lektrlll 
* il 24,80 Tramvay 
• . .. ırı ıs. ıo Rıhtım 
lstltruıOablll 1 94 ı 7 • Anadoln 1 

•l:rıtı.nl istikrazı ıııı. • Anadolu il 
19,8 A ~I lr), Aıııdolu ııı 

• Sıvu-f'rzargm 9<.9~ • \11lme5sll A 

-.-
ar.10 
O
~~ so . 
44,QO 

1,40 
45 ~o 

çıklarına yerleıtirilmiı ~Ji. 917 ae· ~----iiiiiiiöiöiiıiiiiiiiiiiiiiiİiiiliiiliiiiiiiiii_..iiiiiiiiiiiiii._~ 

neıi Eylulünde bu harb gemilerin· 
den biriıi yine Antal~a lıeld,,ıine 
yaklaımıttı. Bu •ırada frrka ku
mandanlığına yeni tayin ednmiş 

Takvim 
Gün dolufu 
Gün batısı 
Sabah 111muı 
Ofle ııamuı 
1\lııdJ ııama.,.., 
Akşam namuı 
Yıuı namazı 
imsak 
Yılın &tÇCD ıllnlırı 

Yılın kalan S?Ünlcrl 

Cumartesi PAZAR 
(4 Ey!ill ı~ Ey!UI 

15 C. Ahir 16 C. Ahir 

ıı.a9 5.40 

18.~? {!!,'ti 

4.- 6 4.:18 
u.ıo IM9 

15.4! ı .~.41 

18,H 18,!?I 

19.~6 1'1.!'4 
:l.33 a.~9 

llS5 2:11\ 

ili ıtcı 

olan Miralay Şefik Bey lu gemiyi 
obüı ve ıJtantellilerle xnakaa 11teıi 
albna almıttı. ltbu franı;.z gemisi 
de bataryalarımızı ate§ dtına 1&la
cağı yeTde, heldeyi alet altına ~ıa. 
rak •tetbnizden çekildi. Uh~du 
medeniyeye mu~ayir o!an fr ~nıız 
gemi•inin bu yolsuz hart'!keti ,,eti- ._ ___ ...._iiiiıi._ _______ .. 

·········---··········-··-································ 
' 

ceıinde beldenin birkaç t.vinde sa 
katlık yapmıg ve iki kadını yar· ... la· 
mıftı. Bq hi.diıeden ıonra franıız 
gemileri artık Antalya beldeJ,ne 

yaklaımamıtlardı. Fakat lzmir
den Mersine kadar olan uzun cah: 
limizi ablukaya memur oJan f rın· 
sız gemileri sahil nokb.larırrıızı 
atetlerile tacizden hlli kalmadık 
ları gibi gizlice sefere ba~laya.ı yel 
kenti kayıklarımızı da şıördükleri 
takdirde tahrib ediyorlardı [1]. 

Biı- gün, bir fırka emri yevmisin 
de ıu yazıları okudum: 

" .•. günü AgvaJq bulunan ko· 
rakdumu~a erzak 6Ötüren yelken 
li kayığımız Agva i•keluinde baj 
lı olduğu luılde lranaız ıemi.i li· 
mana gelerek köyü topa tutmuı ile 

indirdiği bir motörla bu yelken
lirniD alıp götürmiif ile ~n6inlerde 

cek ve bu kayık, dütman harb ge
misini görünce kayıktan ka1'aya 

bir §eyler boıaltıyormu+ gibi hare 

ketler yaparak diltman ~emisi Ji. 
mana gelecek ve 'hundan sonra pi

yade, makinah ve topçu ateıleri ile 
bukın yapılacak idi. Talimatı ve 
emri aldım ve 1917 senesi 1. Ki· 
nunun 5. gecesi Antalya dan hare · 

ketle 7 - 1. Kanunda Agvanu. 

cenubundaki hakim buruna batar· 

yamı yeri ettirdim. iki g~n zarf m . 

da t:ıhkimatımızı bitirmit ve yel· 

( I) 1917 senesi Eylf.llünde Antalya
ya fırka kumandanlığına gelen Şefik 
Bey ask«rln ve hattt.ı ahalinin iaşesini 
fena bulmuştu. Asker ekmeklerini lıay 
vanat da yemlerini, ahali gıdalarını 
tam alamıyorlardı. Burum aebebi; 

l 

b t ,, muhtelif yerlerden buğday ve arpanın atırmt§ ar... 

1 
Bu hi.diıe; fırka kumandan ve· nakline, nakliye va&ıtalarımn kafi gel 

memesi idi. Fırka kumandanı gerek as 
kili binbaşı Hulusi Beyin dikkat ker ve gerek sivillerin bu sıkmtısını 
nazarını ç.ekuıit olmalı ki, bir gün izale etmek için deniz vesaitinden isti· 
Antalya civannde. batatyanun ta. fadeyi düşündü. Abluka sebcbile har. 
!imini gelip seyrettikten ve tenki· bin bidayetindenberi karaya çekilen 
dini yaptıktan sonra benden Agva ve denize açılmaları evı·elki kuman -
limanı hakkında bazı izahat istedi danlarca yas<İk edilen. 2 Ua 4 tonluk 
ve azami kutru bir kilometre olan yelkenli kayıklardan 15 tekneyi tamir 
bu limana gelip ıirmeae cesaret ve techiz ettirdi. içlerine denizci ef • 
eden düıman gemisinin batarya· rattan birer kontrolcu kondu. Bu yel· 

kenli tekneler sivil mürettebatilc • gc 
nın ateı baskını ile batırılmall celeri hareket, gündüzleri deniz kenar 
mümkün olup olmadığın sordu. Zarına yanaşmak kaydile yapılan bir 
Mümkün olduğunu ve bu vazife. talimat dairesinde - faaliyete geçti. Er 
nin memnuniyetle ta.rafından yapı zak nakliyatı başladı. Batması mulıtc

lacağım söyledim. O zaman fırk~ m.el kayıklann bedeli sahiplerine rcril 
kumandanı olan Şefik Bey nunta· mek için bir de sigorta sandıiiı tesis 
kalan teftite çıkmIJ olduğundan edildi. Bu sayede gerek asker2 kıtaa -

tın, ger~k sivil ahalinin iaşe sıl:ıntısı 
135. alay Kumandam b1r.ba§ı Hu· kalktı. 
lusi Bey fırkaya vekalet ediyordu işte denize indirilen t•e Büyilk Har

Fırkaca fU vechile b~r tertibat bin sonuna kadar nakliyat işlerinde 
almdı: hbmetler eden bu yelkenli fifo idi ki 

Antalya sularında f ransıı harp gemi· 
Antalya merkez kumandanı Ag· !erile mücadelemiz kapılannı açtı ı·c 

ft.7• bir yelkenli kayık aöndere· iki geminin batırılnuıauıa aebeb oldu. 

iş kanunu 
Patronlardan ve işçiler 

den soruyoruz: 
!Ve diqorlar? 

Bir trikotaj fabrikası sahibi kaclınla 
geceleri çalışması zarurıdir, diyor 
tş kanunu layihasının önümüz • 

deki kamutay toplantısında konu. 
şularak çıkarılması bekleniyor. 

Kanun etrafındaki, incelemeler 
bitmek iizererlir. Şehrimizde tct. 
kik yapan ekonomi bakanlrğı uz~ 
manlaıı: (mütehassısları) Ankara. 
ya dönmüşlerdir. Söylendiğine gö· 
re uzmanlara bir hayli münakaşa 
edilen günlük çalrşma müddeti se
kiz saat olarak tesbit edilecektir. 

Aynca İstanbul endüstri birliği 
de İstanbul fabrika hademelerinin 
dediklerini birer rapor halinde ba.: 
kanbğa bildirecektir. 

KURUN Bu çok önemli kongre 
de patronu da işçiyi de ayrı ayn 
clinliyerek iki tarafın dileklerini 
daha toplu bir ~ckil<le yazmıya 

kal'ar venniştir. 
Bir yazarımız her fabrikatörle 

ayrı ayrı görüşerek fikirlerini so
racak, dileklerini işaret €decek .. 
tir Bundan başka fikirlerini söy. 
lenıek istiyen işçiler de dileklerini 
yazarak gazetemize gönderirler ~ 
se bunları: yazacağız. Yalıuz gön
derilecek yazıların kağıdın bir ta
rafına yazrlmasr kısa adresli ol · 
masr (istiyenlerin adlan gizli tu -
tulur.) lazım dm •" 

Yeşil direkte trikotaj fabrika 
-ahiıbi Bayan Yüzba§ıyan kendisi 
ile görüşen muharririmize tunları 
söylemiş.tir: 

- Derdimiz çoktur. iş kanunun 
dan beklediğimiz şeyler de vardır 
elbet. ilk önce şunu töylüyeyim 
ki, trikotaj iki kı&ma ayrılır. Biri 
kaba ittir. Bunu erkekler de ya· 
pabilir. Öbürü ir..ce iş:lir ki, bunu 
ka:lınlardan başkası yapamaz. 
Sözü:n:ıü, kadınların gece i~ine ge· 
f receğim. İş kanunu kartrnların 

gece çalışmalarını men ediyor • 
muş. Bu, bizim menfaatimizi ço!,ı: 

zarara uğratır. Trikoh.j işi son yıl· 
larda eEkisi kadal' kar bırakma -
yan bir iş 0İmu1tur. Onun için bir 
ka; yıl önce yaz kı~ çalışan f abri· 

ruyor, hiçbir vergi vermeden , 
çıkarıyor ve gine hiç bir ved 
satıyorlar. Böyle çahff.Jllar 11 

kip edilerek bulunm.Mı i.m1'~ 
g~bidir. Bunun için hen fCjyle 
fikir il eri ıÜrüyorum.: A vru 
gelen iptidai maddelerden ~ 
rük yÜzde on muame!e versi•İ 
maktaaıT. Bu mal işlend' 
sonra da aynca bir yüzde en 
Ödüyoruz. Bu ikinci yüzde oıt 
dukça büyük bir yekUn tutar· 
te kaçak lş yapanlar bunu da .. 
miyorlar. Eğer gümrükte ilk~ 
de on almrrken, mamuf eJY 
alınan ikinci riizde on da al 
hem hazine kazanır, hem biı8 

rar do1'wımaz. Biz nasıl ot.
de yirmiyi ayrı ayrı veriyoruS• 
nu gümrükte vermiı oluruz. 

Antep fıstığı 
Tanm Enstitüsü profesörlerİJI 

Vaysberg, beraberinde bağcılık 
nı { mütehasaiı) Mustafa olduğu 
Gaziantepde gelınit, fııttkçıhğmld 
rinde esaslı incelemelerde hulu 
tur. 

Niğdeye giden mütehaarıı, 
fısbğmın pek değerli bir üriin ol 
nu ve Bakanlığa yapbğı önergelll' 
tulduğu takdirde bugünkü rand 
bir kat daha artacağını, iki yıl 
mahsul almmasmm önüne geçilec 7 
ihracatm artacağını ıöylemİ§tİr. 1/J 
berg1in bu tavsiyeleri arasında Ga'J 
tepte bir ömek fıshk bah~eıi açıb" 
da vardır. ( 

Kendir mahsulü 
Taıköprö, 13. (A.A.) - Kaı 

bölgesinin kendir kaynağı olan 1 
derimi pazannda ilk kendir ürüo' 
pazara gelişi msnasebetiyle büyiilı 
teri yapdmııtır. Kendirhane ba 
la süslenmiş, kendir elyafi ve ~dit 
boldan arasında seçimler yapılıdf' 
rinci, ikinci ve üçüncülüğü k 
ra tecim ve endüstri odau tar 
hazırlanan hediyeler verilrİıiştir. 'f' 
da 20 bin kilo kendir elyafi ,.tıfl 
muı, birinci 26, ikinci 24, üçüneiİ 
dirin kiloıu 18 kuru§tan sablınıtuı°' 

kalar, şimdi ancak yılın dört a • ===============-""" 
ymda işyapmağa başlamışlardır. Matbaamıza gelen izerl~r: 

---------~--" Bütün yapat:aklan işi dört ay için-
de yetiıtirmek mecburiyetinde -
dirler. On'.ln ic;in kadınların gece 
çalıı.mamaları bizim için zl'l.rardır. 
Som·a şunn da söylüyeyim ki. ge • 
ce işi sabaha kadar çalıtma demek 
değildir. Ben gündüz meıaisin • 
den maada gece iti olarak ıa:.ıt 

Patron 
Değerli romann muharriri 9 

Cahidin eseridir; tefrika halinde ~ 
ğı sıralarda büyük alaka ile takil' 

mit olan bu roman Kanaat ki 
tarafından çıkanlmıtbr. Okur 
tavsiye ederiz. 

~--------~~--
birden 9,5 kadar çal.ııdırırım. Giin ,~---• Betlktaş _ _. .... 
düz i,i de s,s dan sekize kadardır. oı·kı·ş Yurdo 

Scnra hastalanan itçiye hak -
mak, meseli geç kalan kadına ya-. Talebe kaydına batlamııtır. Pd~ 
rım yevmiye vermekte küçük a • serıiıi 20 Eylülde açılacaktır· 
t~lyeler için doğru olamaz, çün . ve san'at öğrenecekler bu • 
kü burada çah~~mlar aylıkla değil, görmelidirler. Serbesttir. Tal 

gönderilir. Akaretler 64 No. 
yövmiye ile ve yılın ancak dört a· Telefon: 43687 
ymda çalışırlar. Buralarda çalı -

~~--~---~----;an amele faıbrika veya ateiye sa -
hibinin hatası ile zarar görürse o _..._11!111....,.......,.._ 
vakit sahipi mesul odur, her meı· Operatör - Ürotol 
uliyete katlanır. 

Burada kısaca hem trikotajcı . Dr. Mehmet A 
lar hem de hükUımet için çok önem • .. h s~ 
1i bir noktaya ilişelim. Son yıllar i· Bevlıye mute as 
çinde kazancımıza sekte vuran • Köprübaşı: Eminönü han teJefofl 

lardan biri de gizli çalrıanlardır. nıııııu111uııııııuııı1111ıııuıııı1111ııeuıııııııııııı1111ıııııtl' 
Bunlar, makinalarmı evlerine ku· ~ 
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Telgraf adreal: KURUN l•t.aııbuJ J 
Po~ ırutuw Na. ftl 

·----
__ ..... z=ı_..-...:w:__. ...... ________ ...., ____________________________________ ,_ ____ __.~._.---------aw:----aw:---aw:------------~-------------------------------------------------"' 
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lstanbul gümrükleri satış r======:::======r---..... ======• 
~~ Acele satılık yalı Ü 

komisyonu reisliğinden H Büyükderede: Kay;khane",fi 
M. K. N. aiırlıiı kiymeti cınaı eıya. g geniı bahçeli içinde tulumba,i! 
1741 94,910 9111,36 Jçi ipek astarlı deri çanta H tatlı su ve elektrik te•isab bu.JI 

Istanbul limanı sahil sıhhıye merkeıl 
satınalma komisyonundan: 

Müıtahdimin için yerli ma '. d:ariden 172 çift fotin açık eksil 
ile yaptırılacaktır. 

A - Tahmin bedeli 774 lir;vlır 
B - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme 24 Eylül 935 Salı günü saat 16 da Galatada !{ 

mustafa paşa sokağında latan!:>ul Limanı Sahil sıhhiye merkezi 1 
bnalma komisyonunda yapıhcaktır. 

D - Muvakat teminat 59 liradır. 

E - istekliler kunduracı ot-:luklarına ve halen bu itle me91ul 
duklarma dair 935 senesi Ticaret Odası vesikası göstermeğe m~ 
durlar. Akıi takdirde eksiltmeye giremezler. 

F - Eksiltmeye girecek ola·,1la.. peyler sürülmeden evvel tenıi 
larını merkezimiz veznesine 0nak buz mukabili yatırmıf olmala1ı p 
zımdır. (5259) 

Edirne vilayeti daimi encümenindeıı: 
Edirne Memleket Hastanesinin 1600 lira Muhammen bedelli l 

kalem Edviye ve ali.tı t1bbiyesi 23/ 9/ 935 Pazartesi günü aut l 
de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuftur. lıteklilerİ' 
ıeraiti öğrenmek ve Edviye ihtiv aç listesini görmek üzere Edirıı 
Vilayet Daimi Encümenine, latan bulda Sıhhat ve içtimai muav 
Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve belli gün ve saatte 120 )i,.Iİ 
teminat makbuzlarile hi1 likte Vilayet Daimi Encümenine gelmeleP 

(5325) 

.-------•Yeni çıktı ______ _, 

Dün ve Yarın tercüme külliyatı: Numar11. 39 
HAYDAR RIFAT 

HERAKLiT 
Eski Yunan filozoflarıncian 

Fiyatı 25 kurut - Dağıtma yeri V AKIT mathaaıı İltan\;ul 1 - Yakarıda yazılı eıya kapalı zarf usulile ve artırma !luretile sa- H !unan büyük bir yalı acele satı-U 
tıla~tır. ~~ lıktı~ G~mekistiye~erinh~rttl•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

2 - Şartnameler bedelsiz lst. Gün-. rükleri Satıt komisyonu Reisliğin - ~i gün 20960 numaraya telefoııU K k k 1 d 1 k • t 
den atınacak~ır. .. .. =L= etmeleri. , 1i ırı a e e yapı aca ınşaa 3 -:0'!:~:;::·r~~tıi;!~~~~~:ı!~;::."'b· ıunu ... tıs de •• ı., =;::7:·:cr::=.,.. Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünd 

4 - Muvakkat teminat miktan (684) liradır. KURTULUŞ 
ı; - lıteklilerin Ticaret Odasına kayıtlı TUccarda.n bulunduklarına Evvelce yapılan ilanın şartnamesinde değitiklik olan ve ketif b' 

dair Odadan aldıktan Veıai~ ı usuli daıresinde teklif zarflarına Biçki ve Dikiş dersanesi deli 147,094 lira 65 kuruş olan yukarıda yazılı intaat Askeri Fabtİ 
koymaları lazımdır. 

6 - Bu artırmaya gireceklerin tek~ if Mektuplarını 2490 S. Iran. 33 cü 
madeainde gösterildiği ve yukarıd.'.1 (3) No. fıkrada yrı.zıld,ğı Ü· 

zere Saat 9,15 geçeye kadar makbuz mukabilinde Komisyon 
Rei:ıliğine vermeleri mecbur; dir. ( 5529) 

Müdiresi: Mm. Papazyan. Haftanın 
4 günü kadınlara, 2 günü erkeklere 
günde üçer saat Franıız uıulile biçki 
ve dikit dcrıi tedriı edilir ve Maarif· 
çe müaaddak diploma verir. Feriköy 
Tepeüıtü 116 No. Papazyan aparb-

Jandarma genel komutanlıgv ı Ankara _man_. _____ _ 
SATILIK EV 

Satınalma komisyonundan Bostancıda Lüküre caddesinde 

Orneğinin tam.amma ayni evıaf ve tekilde olmak gereğıle(1683} 50 numaralı köşk ıatılddır. Arzu 
tane bat cibinliği 1/10/935 Sah günü saat (11) de Jandarma Genc•l edenler Eyüp Sultanda, Kızıl • 

mesçitte 11 numaralı hanede Bay 
Komutanlığı kurağında ~;ızarlıkla satın alınaca.kdır. Cibinl;ğin bfr 
laneei için (55) kurut paha biçilm işdir istekliler pazarlık gün ve sa- Mustafaya müracaat etsinler. 

abnda (6943) kunıtluk sandıl~ ma!cbuzu veya banka mektubu ilP. <47
lO) 

ıelmeleri ve örneği Komisyonumuzla. İstanbul Jandarma Muayene İstanbul Beşiktaş Nüfus Memur 
Hey'~inde her gün görebilecekleı i ve ıartnamesi pdasızdır luğundan: " 

(2534) t5489) Betiktaş Seren<:e bey yokuıu 

lstanbul gümrükleri satış 
komisyonu reisliğinden 

M.K.N. Ağırlığı kiymeti cinai eıya 
1131 1168 31,76 Demir Makine aksamt. 

Yukarıda yazılı etJa 1619/935 G. aaat 14 de açık artırma ile sa· 
trlacaktır. lıteklilerin yatıımaya ır. ecbu!' oldukları yüzde yedi buçuk 
pey akçalannı gösterir makbuzla !t anunen muayyen saattan evci Ko 
misyon Reisliğine gelme!eri ilin o! unur. ( 5365) 

döngel S. 11 No. dcı oturan Hatice 
Saniye adım Bursa asliye mahke
mesi 1 inci hukuk dairesinin 3 - 8 -
934 tarih ve 93411072 sayılı ilam i
le Serap olarak tashih ettirdiği i
lan olunur. 13 - 8 - 935 

Beyoğlu Üçüncü Noteri 
Beyoğlunda Tarla ba.şındr. Mes

cit sokağında 5 numaralı hanede 
ve Beyoğlunda Mis &okağınrla Cim 

ı:alar Umum Müdürlüğü ıatın alma komisyonunca 251Eylul 
tarihinde Çarıamba gücü saat 15 Je kapalı zarf ile ihale edilece 
Şartname yedi lira 36 kurut mukil lilinde komisyondan verilir. T 
lerin muvakkat teminat ~n 86().4 lıra 75 kurutu havi teklir me 
tarını mezkUr günde saat 14 e ka o.ar komisyona vermeler; ve ke 
lerinin de 2490 numara Ik kanunun:? ve 3 maddelerinde yazılı vetl 
le muayyen gün ve ıaatte komisyona. müracaatları. "5345" 

Ebe mektebine talebe yazılmasınB 
başlanılmıştır 

Tıp fakültesi dekanııaından . 
Mektebe gireceklerin orta me!c tep mezunu olması ve yatları 

miden qağı, otuz betdf'ıt yukarı olmaması lazımdır. Bu ş.:.rtlar• 
iz olanların getirecekler~ kağıtla-: §Unlardır: 

1 - Tıp fakültesi Dekanlığına yazılmıt dilek kağıdı. 
2 - Mektep diplomasr. 
3 - Sağlık ve atı raponı. 
4 - Nüfuı tezkeresi 
5 - iyi hal ve i\tame! kağıdı (polisçe tasdikli olacaktır)', 
6 - Altı tane kartou:ıuz resim. 
7 - Taıradan vaki -nüracaatl<l ra cevap verilmek için adresli 

pullu zarfın kağıtlara eklenmit ol maıı. 
8 - Kayıt zamanı Evlulün ıonuna kadar her gün 10 - tS ~ 

dar yapılır. 
9 - Yazılma için Tıp Fakültesi dekanlığına bqvurulmaırdır· 

(5572) 
leri lazımdır. 

Şartnameler para.ırz olarak Ankarada malzeme dıuresindoen 
ve Ha.ydarpa,ada T eaellüm ve Sevk müdürlüğünden dağıtr · · ·.,.dır. 

(5578) 

apartmanı altında 13/1 No: lu ------------------------..

dükkanda mevcut şahsi elbisele- . Üsküdar mıntakası tahsı·ı 
rimden maada bilcümle ev ve dük-

Malzeme 

1 - Perçin çivileri 

Muhammen 
bedel 

16100 

2-•ida, civata ve somunlar16673 

3 - Ağaç viduı, rondela ve 4590 
SUPi)yalar 

4 - Cebi?'e ve traverı bu- 4747 
lonlan 

5 - Ya1lı halkalar 1629 

Lira 

,, 

" 

.Muvakkat 
teminat 

1207,50 Lira 

1250 
,, 

344,25 
,, 

356 " 

122 " 

kan eşyasını ve sobacılığa ait alat direktörlüg" ündeıl 
ve edeveatı yeğenim Vanenik Da
matya'na rabp bslir.t eyled~ğim • Neft Sanayi Türk Anonim Şirketinir, dahili iıtihlik vergiıİll 
den mezkur hane ve dükkanda.ki 2520 hra 26 kurut müıt~hdemin kazanç vergisinden maa ceza 1 
eşya ve alat v~ edevatın hak ve lira 55 kuruş bina vergisinden 974 lira 99 kunıt ki cem'an 
alamadığının ilamı. lira i6 kurut vergi borcundan dolayı Umur yerinde 12numaralı1 

YukardR mezlt'1r 5 numaralı ev ta Karada Baha tilebinde ve Deni7.de Ayvalık tileplerinde mcvcud 
de oturan s1>bacr Bedroı Dirazu • lunaıı 247470 kilo gümı-ükıüz ve 74276 kilo Gümrük reımi veri 

Çartambi\ yan: motörin açık arttırma ile mahallinde ıa+ılacağından talih o!anl~ 

b~ı;iıtnıt· 

günii 
1410-193~; 

Pazartesi 
15 10-193:; 

Sah 
16.10-193ö 

17-1~1935 Neşredilmek üzare K~ f;ue- bale aüniı olan 23/9/935 !ÜJlÜM ıuüsadif Par.utesi e-ünii 
!'erıemb~ tesine gönderildi. (9065) mezkürda bulunmaları ve fazla malumat edinmek isteyen!erİP 

1g10 193~ - Neşriyat dlrektörll: Renk Ahmet 8eftD&1l Bvkoz Maliye Tahıil Şul:-eıi Tah:ıil BM Memurluğuna mür:ıcaat11 
Cuma Salıtbl: ASDI us - VAKiT matbaası (551 


