
~radığım kadın? Yar1n 
Yazan: Kadircan Kafh 

.. lJ~§ından onuna kadar sürükleyici bir &§k Tf 

Itır <'"koru i,.ı· d h · l 'kl · · d'' ~··· l r(. :s n e, aya tın ınre ı ermı, ugum e-
nı, bilmecelerini, f el!ef esini okuyaca ksınrı. 
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Bayrak çekme töreni;ae zeybelrlerimiz iıtikltil mtırflm la.Yfüyorlttr - Yat ltlüptelti lHıltida Yunan he;ıeti - ·Bulgar heyeti Lunaparkta Janıetliyor 

--- .. ,.,. • od"' (Y:t.z111 dö?'düncü sa·,ıamızda ~ 

Bog" azlar re1imini degv iştirmeye mecbur olacagv ız imam Yahya 
~ öldürülmüş! 

det;f ~~m;~:;t;sa •. ı ltaİya '( ann Uluslar ı Şerif y ahya yemen 

Sosyetesınden ayrılıyor! kr.abn~ ötd~~müş 

bir sevinç . . . . . "' gunumuz 
16 ~ylUl türkh·cnin ulusal endüs

triıe me tarihind; bir se\'inç günü o
larak yazılmahdır: kayseri de de\'let: 
e:ne kurulmuş pamuklu bez doku -1 

nıa fabrikasının bu sabah isletmevr 
açılma töreni yapılıyor. a • 

Bay Rüştü Arasın 
asambledeki sözleri ... 

kayseri fabrikası cumuriyetin en
~üstrileşme yolunda başardığı işlerin 
llki değildir. ancak kayseri fabrikas~ 1 
bu eserler içinde 33 bin iği, 1080 teı- / 
rahı ile günde 3 - 5 bin kişi çalıştı
ı-araıc yılda 30 milyon metre dokuma 
Yapacak bir kudret toplıyan bir .fab· 
tika değil de adeta. başlı başına bir ı 
khir oJd\lju Jçin ne kadar ti tün çı-
~'i'ba "lt1e""kacfar ·~§ei~ "k&Jıy;.;. 
hUtiin bu e~izlik, bütün bu üstünlük 
>·anında kayseri kombinasının açılış 
tünUne daha geniş mikyasta bir ö -
~~~ ' 'eren özel onktaJar da kaydede-
•hriı: 

t . kayseri fabrikası bfş yıllık endüs
.. rı Programının ilk eseridir ki daha 
~~elcilere katılmasile programın ta-
b kkuk müddetini üçte iki kısaltmış 
Ulunuyor. 
düşük fiyatlarına katlanarak dı -

'1arı,·a .. l t ~ . . .. . ı.unneye ra ıs ıgımız bır yerh UrH ~ • · 
Une kayseri fabrikası bir yerli pa· 

tar oluyor. 
kayserililer gibi ekonomi volunda 

ndları a'.:-'!: .. h"k .. .. 1 • b' WUoJUZ\• u munu a mıs ır il 
~Ot"'· n ~ 
d' :"'larınrn asırlardır can la ba~la 

1 1dınınelerine kayseri fabrikası mil
~~çe verilmiş bir mükafat yerine geç
-·te'- mi? 

~·ı ttlusaı endüstriyi duyulur bir ,·ar
ııa' haline getirmek İ§İn ekonomi ba· 

' 
nlığı ile sümer bankın giristiği sa-

!'ı"t :l ha '> • 

f • şlı başına kazanıJmı!-\ ilk za-
er d • " 

'•d enebilecek eser kayseri fahrika
ır. 

hakkı tarılt u• 

'--------- ( Sonu Sa. 2 SÜ· 5 ) 

T evlik Rüftü Aruı 
Cenevre, 15 (A.A.) - Özel ay

tarn.uz oildiriyor: 
Dıt itleri bakanımız doktor T. 

Rüttü Araı Uluslar SOi)'eteıi A· 
ıamhleainde afağıdaki diyevde 
bulunmuttur: 

"Uml1 mi müzakere t snasındr. 
teslihat bakımından he··:kese efİ~ 
muamel~ yapılmasından bahsedil 
di. Bu n1ünaaebetle ıiJahları azalt 
ma hususunda e!itliğe varı1mai; 
imkanı hasıl olamamuı na kart ' 
derin te~uürlerimi bi!G ;rmekteu 

kendimi menedemedim. Maama
fih ıilahsızlanma konferansı itleri 
nin tevakkuf halinde olmasına rağ 
men bu huıuataki ümi,• ;miz tama 
men kaybolmuı değild :!. 

(Sonu Sa. 7 Sii. 2) 

:\fersın. (Kurun) - :::-;an adan "Lge., 

Ce:.9.neye göre ltalya - Habeş işinde gazetesine gelen haberlen görl' :-;erff 
Abdullah bini Galibelna 11· Imam 

son ~akika yaklaşmaktadır! 
Duçe söylüyor: Libya hududunu tahkim ediyoruz. 
Livalin ve Samuel Hovarın nutukları olduklarından 

bafka türlü olamazlardı, -sükutla karşılandılar! 
· (Yazısı ikinci sayfada) 

Yahyanın odasına hücum ederek ima-
mın göğsüne üç defa hırn<;eı·ini ~ap-

lamış. imam derha 1 ~ trc .rm arlan -
mı~ n ölmüştür. 

Bu hadi.senin aile' i lıir hadise ol 
duğu sanıhyor. 

-------- - --- ... ı.-- ·- ~ • ----------:--:---- - ......_ ___ ..;.--_ _____ _ 

Niigıtagda söylevini 
. iş KANUN~ Bitler 

verdi s· . . 
Nürenberg, 1~ (A.A.) - Rayştag Jr JŞÇİ memurların bağlı bulunduk-

toplantr ında bir söyle\· ''eren bay 1 ti d h • ı • d 1 k . . 
Hitıer demiştir ki: arl Ş3f ar 3 1 10 C Ç3 JŞMa JSttyOr 

Bizim birinci ı·ehberimiz, barışa · ---.- --

karşı olan büyük \'e ölçülmez a~~- işçiler, fikirlerinizi kısaca bize bildir iniz 
mız olmalıdır. Alman ordusunun \' U- • _____ , 

~ude getirtlm~~in_deki a_macımız di - İt kl.nunu etrafında ga7etemiz l yor. Tabii ki bir insan olmak hak-
ger ulusları hurrıyetlennden mah - t f d 1 k h f k' · ' 
rum etmek deg·n fak t k d' h" . ara ın an açı an an et, er tara ·ıle bızde memurlarm bağlı hulun 

a en ı urrı - t b" ük' b" IA k .1 k 
yetimizi müdafaa etmektir. a uy ır a a a ı e artrlanmıt duldan ~artlar dahilinde çalışmak 

Bay Bitler, bundan 8onra Alman· ve bir~ok İtçiler dütiınclü~lenni isteriz. Çunkü, herhangi bir bay . 
yanın kendisini ilgilendirmeyen me . mektupla bildirmeye b~ılamıtlar· ram, yahut bir hastalık günümüzde 
selelerle uğraşmak ,.e bu meselelere dır. yevmivemiz hemen kesiliyor. Vazi. 
karı~mak istemediğini söyledikten Bu mektupları bu ~ünden ne!· yetiıni.zi kontrol edecek. ve huna 
sonra Meme! meselesine dokunarak re ve patronların yanı başında 1§· .. t db' l } k } · b · 
demiştir ki: .

1 
. . . d . gor e ıı· er a aca · uç ır ma • 

çı erımızın e ıt saatleri Vf? c:alı, · kam \,•ok. Bazı kere i~ler• miz a • "Memel \'atandaşlan, birer cani • -
ma hakkında ne dü•ündüklerini zalP-'Ol' ·, gu··nu·=n b1'ı·ı'nde de t0 ına .. den daha fena muameleye tabi tutul - 'l' " «> 

mu~lardır. Lih·anya hükumetine ya • bildirmeye batlıyoruz. mile paydos ediyoruz .. tş olduğu 
pılan biitün müracaatlar, faydasız İmza ve adresi bizde saklı olan vakit kendi menfaati j~in göz nu • 
kalmı:;;tır .. , bir matbaa itçiıi fU aatırla~ı yazı. ru ve alrntcl'İ döktüğümüz pat • 

Bay llitler, Uluslar so:-1yetesini hi- yor: ron hiç bir vicdan azabr du)ına .. 
ıahara bütün i1gm1erin nedametini Memurların bag"' iz olduk- dan bizi derhal kapı dışarı ediyor. 
mucip olacak şeylere engel olmaya 

l 
' 

· Bazı, patronlar ne isterler ve nasıl çağırmış \'(' bu hususta ı:ıu suretle arı şart arı ısieriz 
sözlerine nihayet vermil5tir: G . - . k isterlerse, i~ c;ileri öyle kul fam • - ıazetemz ışçı ·anununiın nasıl 

(Sonu Sa. 7 Sü. 1) olması lazım geldiğini bizden ~oru ( Lutfen ~ayıfa~ı çe,·iriniz) 

Qpp .se.~iz güreş yaptı~, yedisini kazandık, . . güreşler bugece bitiyor 

~~-~ 
l)~ . , .. .. ..... . .. 

• 

Ctıre•lerclc · Çob ı.~b· "" • t 
~ • rJ~ ram ı • . omenın •ır mı ,Yere ge,•:riyor - Büyük Muıtala rakibini ıaltoya altyor - Kü~ülr Hüseyin tufla yendiği rakibile mücaaeley~ bQflarken 

· .(Yamı befinci uyJamı.ıd,.), 
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B. Maksimus 1 
Balkan antantı namına 

Uluslar Kurumunda 
günümüz l 

neler söyledi? it 1 uı 1 s . d 1 
0,~e;:~~.1:.~~~0-;A~:~ a ya us ar osyetesın en a}'rt ıyor 

(Üstganı J inci aayfatlllı ) 
nihayet kayseri fabrikası türk ter 

nlğinin ayağı altına konulmuş t 
yükseltme ve lmlkmma duracıdıt'aQ 
hem de sovyet dostlarımızın clilc ,·e bflQ 
dostluğun gönüllerden gelir olduğu • 
na ne maddi bir belge, sovyet tekni 
ğinin de ileriliğine en parlak, en o eı 
vündürücü bir örnek eseri olacak 9 

rette kurulmuş bir duraç? şüph 

bugün türk - sovyet elbirliği kaY 
sert fabrikasının eşiğinden yeni 
inkişaf alanına ayak basıyor. ulu 
endüstri ulusal ekonomide kendi 
tüne ağır bir vazife almıştır. kn) 
fabrikası bu \ıızif enin nasıl bir hrt: 
yürütüldüğünü göz kamaştıracak "' 

lede Balkan antantı ad&ruL ıu IÖy· 
!evi vermiıtir: 

Ballcan antantının timdiki bq· 
kanı B. Titüleako burada bulunma 
chfmdan antanbn eıki bafkanı ıı · 
fatiyle bu genel aytıımanın verdi
li fu•ttan iıtif ade etmek ve kıs"' 
bir diyevde bulunmak \sterim: 

Cenevreye göre, ltalya - Habeş işinde 
son dakika yaklaşmaktadır 

Balkan antantı, kuruıuıunun i· 
irinci yılı ıonuna ıelmek üzere· 
dir. Antanbn devamlı teklmülle
re uiraywbilecek lüzum!u bir eaeı 
olduiunu röstermektedir. Antant 
ile birleımiı olan devlet(er aruın 
daki el birliii münaıebetleri gün· 

'den güne sıkılaımıı ve ulusal ya
f&Jltların bütün alanlarına yayıl
~ıfbr. Bunlar antant devletlerinh! 
barıı dölevlerini ve bun!l siya.sal. 
ekonomik ve ıoyaal ilerleme ve 

, .bütün komıulariyle eyi anlaıma 

1 yolunda el birliğiyle verilecek e
meklerle gerçklqtirmek kararlarI 
nı kuvvetlendirmiılerdi,... Alınaıı 
•onuçlar, sa.dece ilgili hükumetle
·;in devamlıhareketlerinof'mülhenı 
~duklar: da.:;.·anııma fikrinden 
'doğmamııtır. Bu ıonuçlar ayni za-

manda ve hele, uluslarmm kendi 
harqçıl emellerinin del"in ve içten 
olarak bağlı bulundukla!T Ulusla1· 
Sosyetesi pren.aiblerini gözebnek 
suretile gerçekleıebileceğihususu.ı 

Roma, ıs. (A.A.' - Bakanlar 
meclisind,. Duçe, Bolzano içtima· 
indan beri askeri ve siyAıi vaziyet 
teki inkiıafa müteallik riraflı iza. 
hat vermiıtir. 

Duçe demiıtir kh 
"Bazı bingazi muhacirlerinir. 

izhar et.mit oldukları endite dola· 
yııi!e Libya hududunun ~r.hkimin~ 
devam olunmaktadır." 

Duçe, elde et.mit olduğu etrafh 
malUınata istinaden, kara, denfa 
ve hava kuvvetlerinin her ne taraf 
tan geline gelsin her türlü tehdi· 
de mukavemet edecek h'll ve vazi
yette bulund~iunu ıöyl~mittir. 

Siyasi nokati nazarına gelinceı, 
Duçe betler komitesinin ihdası key 
fiyetinden ve ayni zuıanda B 
Hoare ile B. Laval'ın nutukların
dan bahsetmi9dir. Bu numklar, ol· 

duklarından batka tür!ii olamaz
lardı, zira bunun iç.in t~dihi olan 
bir taknr. eabab vardır ve İngiltere 
ile Franıanın Uluslar Soıyetesi 
karfısındaki vaziyeti malUındur. 
Binaenaleyh bu nutuklar, mes'ul 
mahsfil ile ltaly1-n milleti kitle1c· 
ri tarafından çok büyük bir sükuo 

da be:;lcdikleri müıterek güven- ile karıılanmıftl'J'. 
den doğmuftur. Bu gÜV<'l", Balkan Bakanlar meclisi, B. Laval ta· 
Antantının kurulmasından çok rafından kanunusani 1935 tarihli 
deh:ı evvel kendini göstermi,ti. İtalyan • Fransız itilafnameler} 
Antantın kurulmasını z~rurt kılan hakkında kullanılmıt olan dostane 
da bu olnıuıtur. Antantm llerlcyi~ tedbirlerle lıu ıUlafna:melerin teyid 
lerini anlatan ve ileridcdeki gelit· etmif olcugu dostluk hakkındak : 
-nesini garanti eden de fludur. Ve sözlerden dolayı memnımiyetini iz 
ne son günün bu ağır hadiseleri i- har eylemİ§tir. ltalya, bu dostluğu 
çinde, Uluslar Sosyetesi paktinr • yalnız iki memleketin menfaat:. 
her zamandan fazla bayr1 ·sadık· namına deiil, ayni zamanda bir 
bulundl,klarını burada ıöylemek müstemleke ihtilafı veyahut Ulus 
ödevini antant hükumetlerine yüt• lar Sosyetesi azası arasrnda çıkan 
liyeı.ı de yine itte budur. Balkan bunclan evvelki çok da.ha. vahim 
Antr.ntı devletlerin Uluslar Sosye- ahvalde kullanılmamıt ve mahiye· 
teıi konseyinin dünya barııını ku'° ti tarif edilmemiı bulunan müeyyi 
tarmak iç.in verdiği emekleri içter. delerin kullanılması yüz\.inden ha
bir ilci ile takib etmektedir. Bu leldar olmasına imkan roevcud ol· 
emeklerin barıtçıl ve dojru bir ko mıyan Avrupa tefriki :uesaisinirı 
tarıma iripneıi dileğindedir. menfaat.! namına - kuvvetlendir-

yorlar. Artık bütün emelimiz, ka 
mut.ayın ilk toplantısında. Bizi iş 
kanunundan başka hiçbir ~eyin 
kurtarannyacağnu zannediyo . 
rum.,, ti 

Bir Alman muhendise 
göre 

Dier taraftan konUflllalarmu · 
'za dnam ettiğimiz fabrikatorlar • 
·aan Malımutp&fada uzun müddet .. 

tenberi büY,ük bir fabrikanın di · 
rektörlüğünü ve mühenc!iıliğini 
>:&pan bir Alm~ mühendisi de 

liendisi ile göriifen bir muharriri .. 
mize tunları IÖylemiftir: 

Bence, kadmlann değil, erkek· 
l~rin "de gece işi yapmalan doğru 
Cleğildir. Hele gece i§i yapan ka • 
'dmla.r, istirahatlri nekadar temin 
edilse, lapa haline gelirler. Bu 
"' günkü ekonomi ve endüstri duru-
mu bu söylediklerime belki uya • 
maz. Fakat iş kanunu daha çok 
yarının, inkişaf etmiş endüstrinin 
kanunu olacaktır. Bir taraftan 
gündüz iş bulamayan makine du
rurken 'diğer tarafta gece işi ya • 
pan fabrikalar piyasada büyük bir 
Ciüzensizliğe yol açarlar. Bu yüz 
'den itBslar başlar, küçük senna
Y.e ezHir, ölür. 

mek arzusundadır. 
Bu itibarla bakanlar meclisi. İ

talyanın Uluslar ıoıyetesinde bu
lunmasının ne gibi ahv<ı!de imkan 
sız bir hale gelecei?ni tetkik et
mitlerdiı. 

Bakanlar meclisi, geneıal Deba
no'yı..: alkıılıyan ve selamlıyan bi: 
telg-rafname göndermeye karar 
vermiştir. 

SON DAKI KA YAKLAŞ/YOR 
Paris, ıs. (A.A.) - Gazeteler, 

ltalyan bildiriğinin ya_vıhnası üze
rine Cenevrede husule gelen !aş
kınlık ve heyecanı yaTmaktadır· 
lar. ltalyamn son kotarma çaresi· 
ne ba! vuracağını tahmin edenleı· 
çoktur. 

Echo de Pariı diyor ki: 
"ltalyanm UIU1lar Soayete.iy . 

le münasebeti keımeai, bjr ıün me 
aeleıidir. Cenevrede, ıenel Clütün 
ce bu yoldadır. Ve Uluslar Soaye· 
teai; bir ortak telikki etmeğe ba1 
ladıiımız Roma hükOm~tine kartı 
aeferbirliie te9ebbüs edecektir: 
Bu deh§etli bir inkisarı lıayaldir.' · 

P~tit Parisien töyle yazmakta
dır: 

"İtalya bakanlar kur:ılunun bit: 
diriğinin, ltalyanın UluGlar Sosy~ 
tesinde üye kalmakta devamının 
nuıl mümkün olacağı tetkik edil
diğindeD bahiı olan cümlesi, Ce-

nevrede soıuuz dedikodular uyan 
dırmııtır. ~ 

Bu cümlenin, ltalyanır.. yakmdt1. 
Sosyeteden çekileceğini imi ederı 
örtülü bir söz olduğu ileri ıürü•
mÜ!, hatta, bu çekilitin muhak
kak olduğu ıöylentisi çikmıı tn· .

1 
Sözde iyi haber alan çı:venler, 1 -
talyanın Uluslar Sosyet'!sindcn ay 
rılmaıının önümüzdeki salıdan i· 
tibaren bir olut - emrin.ki - olaca 
ğını söyliyecek kadar iJeri gitmic:· 
)erdir. Bu, Cenevrenin !.n,ı ucun · 
da asılı, ciddi bir ihtartl!r. Şayet 

Uluslar Sosyetesi, bu büyük Av• 
rupa. devletini kaybetmek istemi· 
yorsa, knrarını vermeden evvel dil 
tünmesi iktiza eder. ~lıai dakika 
yaklqmaktadır. Fakat ne olacağ~ 
nı keıdirme tekilinde söylemek 
kabil değildir." 
Juma~ diyor ki: 
"Ya kat'i bir itilaf ıMzlik ifa· 

de eden bir kararın y:? hud son 
haddine kadar götürülmüt bir pa 
zarlık teıebbüsünün lcartısında 

bulunulmaktadır. Bu teıebbüs bel 
ki de pek maharetle yapılmamıt· 
tır. Zira, lngilterenin ınuamesİn· 
deki sertlik arbnıt bulunmaktıı 
dır." 

Populaire diyor ki: 
"Dün rık§am, Cenevrede, ltal· 

yanın Uluslar Sosyeteainden bilfi
il aycıla.c:-.aiı ve bunun h•llci de ••· 
Jı gunu gerçekıeşeceğı geneı oıa-
rak sanılıyordu. Her halde, bu ih
timal, soğuk kanlılıkla karıdan· 
maktadır. Tekmil delegnsyonlar. 
İtalyan bildiriği etrafında mütafo 
alar yürütmektedirler. Fakat ite 
aklı erenler, ltalyanın U!uslar Sos 
yete,intien çekileceğini muhakkfl!< 
görmektedirler. 

MISIR EMNiYET ALTINDA 
Londra, 15. (A.A.) - Kahire. 

den Röyter Ajanıına bHdirildiği
ne göre, ba~bakan gazetelere şu 
diyevde bulunmuştur: 

"Bir ltalyan • Habet iiarbi tak
dirinde 'Mısırın korunması için a
lınacak tedbirler hakkmda vis·a
miral F orbes'le Aramda konuşma 
lar olmuıtur." 

Amiral Forbeı de lns11iz hük\J . 
metinin Mısırın korunm ... sını sağ· 
lamağa hazır olduğunu teyid et· 
mittir. 
HABEŞISTANDA HAVA HÜ

CUMLAR/NA KARŞI 
TEDBiRLER 

Addis-Abeba, 15.(A.A.) - B ... y 

Lavalın müdahalesi hü1'Uınet çe· 
ven!eri ve bilhaaaa lmperatö,- üze 
rinde iyi etki bırakmı~. fakat mt•. 
hasamanın baılamaaı muhtemel 
tarih ile tekilleri hakkıcda yapı
lan tahminlerin doğurduğu bedbin 
liii ıeçirememittir. Hav~ hücum· 
!arına kartı korunm~ isteyen ya 
hancılar yer altında siimaklar yap 
makta ve ailelerini ülke :~.rine gön 
dermektedirler. Muhtemel havı?. 
bombardımanlarına kart• alına~ 
tedbirler üzerine halkın, bozula" 
tinel • manevi - durumc, timdi 
kuvvetlenmit bulunmaktadır. Ani 
bir seferberlik ihtiyacı 'kartııınd\\ 
kalınmamak için süel kuvvetleriu 
toplanması tedrici bir ,ckiJd., ya
pılmaktadır. 

Kolo"du komutanı Mikael süel 
kuvvetlerin toplu bir tek\lde bulur. 

duğu Ogadene hareket etmitdir. 
AVRUPA MÜSLÜMANLAR/ 

KONGRESi iŞi:~ 
KARIŞMJY ACAK 

Cenevre, ı5 (A. A.) - lsviçrı: 
telgr_af ajansı tebliğ edi,tor: 

Avrupa müslümanla~t kongrası 
Lehiıtan, Macaristan ve Yugosla,· 
ya mura.hhaılarını dinlemit ve 
kongrenin ltalyan - Habeı anlaş· 
mazhğına her türlü mjjdaho.led~ 
bulunmektan imtina ey~tmesi mu· 
vafık olncağma karıır v~rmittir. 

KANA.DA SOSYETEYLE 
BERABER 

Cenevre, 15. (A.A.) - B. Fer· 
guıon (Kanada), sulhun muhafa· 
zası için ne suretle müıt.erek bir 
hareket yapılmasmr tetkik amaci;. 
le Kanadanın icabında Ulusfor 
Sosyetesinin diğer üyelerine ilt:
hak edeceğini söylem\,tir. 

ASAMBLEDE UMOMI 
KONUŞMALAR 

Cenevre, 15. (A.A.) -- Asamb· 
le, umumi müzakerata !'azartesi 
günü hitam verecek ve öğlederı 
sonra konıeyin gayri daimi azaa1 
nı intihab edecekdir. 
ITALY A MiLLETi ASABiYETi 

KAPILMAMIŞ 
Roma, ıs. (A.A.) - lstefanı 

Ajansı, İtalyan halkının aıabiyete 

dar şiddetle gösterir. ~ 

bugün köylü seviniyor; ulusal e'•., 
konomiye bel b.ığlryanların yüzü A 
lüyor. atatürk'ün yurda can veren i'1o: 
hamını, güneşin ilk ışıklarını al 
yüksek bir dağ başr gibi tophyan 
onu en iyi ve en ~abuk tahakkuk et 
tfrntek için görülmemiş bir emek r 
ren başbakanı türk milletinin bu 
\inç gününde yüreklerin en minne 
duygularile anıyoruz. 

ekonomi bakanı celal bayar'ın 
miyet içinde ilk aldığı iş, yabancı e 
konor inin egemenliğine karşı 
türk gencinin o zamana göre fethe 
tiği denebilecek bir iş olmuştu. o gfi i 
bugün, içinde taşıdığı ideal, şint 
kayseri fabrikasının kapısını kendi 
Jile türk milletinin takdirine açar 
ken, ekonomik devrimin bu büyük ıı· 
nıtı karşısında, sanırız ki, en içten b 
vuslet hazzı ile mükafatına crmistif• 

:ı: 

kendilerini el çırparak kutlarkt · 
inanıyoruz ki sümcr bankın genç di 
rektörü nurullah esa t'la bu işte öd 
alan genç arkadaşları kayseri fab 
kasının bugün kuruluşunda old 
kadar yarın işletmesinde de - me 
raktan dört açılmış gözlerle yapt 
Jarımızı gözliyenlerin karşısına - e 
Ierinde yine müsbet eserler old 
halde çıkacaklardır. 

kapılmıt olduğu haberini tekzib h kkı . k 
etmek-ıeclir. Havat uki!l ve Mil.\i~ a rarı u• 
bir surette devam e'dege.mektedır. T •• k t • h k a. 

BALDVIN - HOVAR ur arı urum'f 
KoNuşMALARı 0 .. v·d· h b 1 . d 

Londra, ı5 (A.A.) -· B. Bald· un . ı ın ara c crın 
win ile B. Hoare aruın~.ı Chequ . ınccJemeler yaptı 
ers'de yapılmıı olan görii~me es Aydın, 15 (A.A.) - Türk t 
nasında B. Van Sittart dC". hazır b:ı hi arattırma kurumu, B:?.tkanı 
lunr4Uftur. yan Afet ile Fuad Köprülü, pr 

Londra, 15, (A.A.) - lngili?. feaör Yusuf Ziya, Konv:ı sayla 
lejyonur.un şenliklerinde bir söy- Muzaffer Göker ve arkada~! 
lev veren Sağlık bakam demiıtir T ra.kya ıenel eapekteri gene , 
ki: Kizim Dirik'le beraber hususi b• 

"Biz her halde İtalya~ düıma· otokarl:ı Sökeye gelmiıler ve bır 
nı değiliz, fakat muhakkak ki rada ilbay, parti ve halkevi üf 
harb dütmanıyız. Harb istemedi- leri ve iıyarları tarafından kar 
ğimiz için mücadele · ec'iyoruz, Vf! lanmıtlardır. Heyet oto~obillet1' 
şim.iiki duruma baritçil bir çözğe Balat ve Yenihisar köylerine gi 
bulmak :çin mücadeleye devam e- rek bur.dardaki tarihı"!l eseri~ 
deceğiz." ve bilhassa Milet ve Vidin harf' 
ITALYA VAKTiNDEN EVVEL helerini incelemiılerdir. Ayd 
YUMUŞAK DAVRANIRSA... Halkevinin gönderdiği bir heY 
Berlin, 15 (A.A.) _ ·'Voclkııs- konuklara Yenihisar köyünde 1 

cher Beobachter" ve "Berliner T :ı li.ki olarak Aydın Halkevi adı 
geb{att" gazeteleri Italyo.n kabin~ kendilerjni selamlamı' ve arka.el · 
sinin bildiriğini çÖzelemekte W! larının H.ygılarım sunmutJard~ 
son karar hakkında. fikirler yürül Heyet, so.at 19 da lzmir'e d6nrt1 

mektedirler. tür. 
"Voclkıscher Beobachter" diyo: 

ki: 
"Roma henüz Uluslar Sosyete· 

ıi konutmalarımn aelitimini bek· 
!emektedir. Bundan dolayı anca!': 
azami bir imtiyazdan nıemnun O• 

lacak acrünmektedir. Eter ltalya 
vaktind~n evvel yumu,~k d .. vra· 
nırsa kendisine verilecek imtiyaz 
her halde daha önemıiz olacak· 
tır." 

"8erliner Tageblatt" tunları y~ 
zıyor: 

"ltalya Habeıistanı iı!ili. etmft. 
ğe baıladığı takdirde lngilterenin 
son hadde kadar harekt.'l edeceği· 
ni sıLnmaktayız. Bir uzlsşmaya va 
rılma.dıiı takdirde lngiHz hüku· 
metinin beklenilmiyen hareketle:
de b'.lluııma~ı ihtimal içbdedir." 

Brüksel, 15 (A.A.) - "Linde· 

pendance Belge" gazetesi, hü 
metin, neıüs'ün hizmetine gi 
Belçika aubaylarının durumo11 
incelemekte olduğunu t;;!dimı 
tedir. Bunlardan ıekizi, hen 
kırk bet yatına girrııemit old 
larında!l, her yurdclat gibi, • 
hizmet mecburiyeti alt:ndadırl 
Bu ıubaylar, negüaün 1ı:7metiıı 
iki Hne çahıacaldarına r:air t 
hüd imzalamıtlatdır. Diğer t• 
dan Belçika hükumetinin 2 nı• 
tarihli emirnanıesi mucir.ince, 
huri ıüel hizJJletle mükellef ol 
her hangi yurddaıın, yabancı 
ordııda da hizmet ctmui yasa 

Bu gazete, Belçikalı 5Ubayl 
Negüı'den ayda en az on bin fr 
aylık aldıklarını, ayrıc:ı yarıl11 ., 
yonluk hayat sigortası!\~ kaY1 

olduklarını ili.ve etme1ı:~edir1et• 



Garetler 1 
lansbury'~in 

ispekterlikler Telefon ücretJerj 
hulyaları 

ao :"riiz Lcnsbury barlf lehinde Y ent 
r .)1 ecli«i bir nutukta •unları 
cıttı: :s- Clft· 

"8 
t 'lbakan olsaydım, ülkemin teali· 

eçt~ğ~ ~uharebeden kesin olarak vaz
h •nı ve derha? ıilahlannı bırakma· 
:zır olduğunu ve bütün uluılan bu 

il ~i takibe çafırdığınu söylemek 
"Sh nevre'ye giderdim." 
. uveyf kanalı, Manı boğazı vesaire 

't)~ ıeçidlerin arııulu~ bir kontrola 
ı tutul--'- .. 1 1 • . ··- uzere, u uı ar ıoıyeteaı-
"erılrne · · b d v • • •• •• k ıı ıca e ecegını ve butun 

Pd alanlnrı hal;kında da ayni ıeyin 
İin ltılıı lazım aeldiiini bildirirdim. 
:• Yiizündcki bütün iptidai madde· 

el'de. arsıulusal bir te~kilata tevdi edil 
ı ır u· . 

· cıındıatan ve Mısır, Uluılar 
'Yeteaine k d" .. ·ıı . . k h en ı mumeuı erını ıeç· 

uauaunda tam bir özgenliğe ıa· 

8 
olmalıdırlar. 

1'"• bu politikayı, diğer ulustan 
t erneden tatbik ederdim. Eğer. in. 
~ hükumeti emperyalizm ve mu

eren Vazgeçmek huauıunda iJk O• 

im karar verse, bütün diğer uluslar 
l hu hareketini takib edeceklerdir." 
. C:r.ıbury'nin bir emf!i olauık i· 

•
1 liirdüğü fey, libercıt lıapital:1 

•
1
" leıekkülünde en gi;zel örn'? 
0;rmiı olan lngiltereyi yeniden 
doğacak bir dünya}·a örneh 

~~Ya davet etmektecl=, 
Undelik olitika oyuntc.rı bir ke 
:t bırakıldığı talulirti-& Lanıbu

.. nin tez.ada düımüı olduğunu 
lllernekten lxqka çare kalmaz. 
.. tlinkü bütün ıartlı.n, bütüıı 
"''Ya h L t1 • b .. L~' I . areRe erı ugunRU ngıl · 
"e bünyesine takılıp kalmalıta • 
'"· 

Karadeniz ve batı illerin-
de de kururuyor 

Merkezi Erziırumda olmak üze· 
re kurulan üçüncü genel iıpck · 
terliğinin kadrosu bu günlerde 
tamamlanmak ü.ter::dir. l 1 . • ber al 
dığımıza göre yeni kurulan bu iı· 
pekterlikten ba~ka Karad"niz ve 
batı vilayetleri iôn de ayı ıcn bi
rer ispekterlik dahi kurulacaktır. 

Yeni ispekterlikler için hazırıu · 
nan bazı kanun layihaları kamu· 
tayın önümüzdeki ilk topl.ır.tısın .. 
da derhal konutularak tatbik sa • 

hasına kor.!acaktır. Bu arada iı ~ 

pekterlikler tetkilah layihasında 
ve dolayısi!e umumt vilayet idare· 
leri ile hususi idareler liyi'ıasında 
müh~m deği§ikliklere uğramak ih 
timali vardır. Diğer taraftan ba· 
zı itlerin de tasdiki ic baka~hğına 
gitmeden genel ispekterler tara • 
fından y::-,..ıl"' bile- :kfı·. 

Kültür bakanının 
inceleme~eri 
Kültür bakanı Bay Saff el Arı -

kan şehrim izine kültür işleri et • 
rafından incelemelerine devam 
etmektedir. Bakan bu gün ele kül· 
tür direklörlüğüne gelerek genel 
iıpekterlerle bir toplantı yapacak 
orta okul ve lise durumu etrafın • 

lr~ftere Kara Aıırupaıında,ı da ıörü9ece~derdir. 
h daha önce ekonomik ve •o•. Saffet Arıkan ayni zamanda Ü· 
~ Jreli.flerneaini tamamıarnlf, Av· ~ive~siteye de giderek Üniversite 
:P~ on•ı en "§ağı elli yıi •onra ta ışlertle alikadar olacaktır. 
j..Lı.-.'11111 •f--....1:--:ı._ __ ._ - -- V~-: J~--.-":"1'1"'~ 
·.Y~lfielJW.de eltle ettiği mü•aıf ilk tedrieat iıpekterleri evvelki 
QzıYet lngiltereye düny:ı politilu. gün birtopfantı yaparak bu yıl o • 

l'IQ elt.onomilı davalarına hük . kuma çalına aelen çocuklann o -
!f~e lAh• o O o 0 B' "k sa a ıyetını vermııtir. ,,. kutturulmuı için okulların ımıf 

1'i 1tralıine •anayii medeniyetine durumu üzerinde görü§m~lerdir. 
·1,~anya etiketi uluıal bir damga Toplantı sonunda .ıehrimizin tür· 
• 

1
• Vıırulmuıtur. Dünya liberaliz lü ıemtlerindeki okullara 30 yeni 

,. '/~iliz ncuyonalizminden a· dershane ili.ve edilmesine karar 
~ epey mii§küldür. Çünkü verilmitti, bugün yine son bir top-
~edeniyet Britanya udalarınd·J lamı yapılarak esas durum teıbit 
~~UJ, ve lngiliz ~qnİ•ıni almı~· er~ilerek her mmtaka okulların:n 

O,. sekizinci yüz yıldanber el 
QyiJi devrinin dayarıdığı devle . 

· "etleri önünde birer birer Hril 
'bii .. k J•• l Ylı unya pazar an onun 

:.ı:.lrrtuı'!"· Bugünki; dünyadu 
., relerrle, elıonorr.ik tqelılıüı 
~ . ,. 

e ;,. 1
• umar vaııtaltırile /ngil 

~ır ~evlet olduğu l::ıJar arsı . 
il ~u· metocl halini almııtır 

iirı "-runkü lngÜtereyi )'tıpan , on.:? 
.}>Q ı>ol 't'k J .. .. .. ere ı ı a•ın a uatun enerr! 

·'lİ il fey Lan•bury'nin t~rketm•: 
it,.· ~1"1lrnasını iıtediğ." hayat bu

alacağı ,e~<il belli olacaktır. 
](iDEM ZAMLARI - ilk ~ğret • 
menlerden 300 kadarının kıdem 
zamları taıdik edilerek ilgililere 
bildirilmiştir. 

Bir konuşma 7,5 kuruş 
Poıta, telgraf ve telefon genel 

direktörlüğünden öirend\ğimize 

göre lıtanbul telefonunun hükii • 
mele tam bir ıurette devir ve tea -

lim İfİ ancak bir buçuk ay kadar 
sonra bitmiı olacaktır. Direktör
lük tarafından ıoıyetenin tıkili.t 

ve kadrosuna ait hazırlanan proje 

bu günlerde bitmek üzeredir; bi • 
terbitmez derhal bakanlar heye · 
tine gönderilecektir. Bu pıojeden 
batka ayrı bir proje halinde İstan

bul telefonunun ücretleri ~le ince· 
lenmektedir. Sosyetenin ;.>iirüzlü 
işleri tamamile halledildikLen son 

ra konu§ma ücretleri indirilecek, 
bugün on kurutu atan 3 dakikalık 
ücret 7,5 kuru"a kadar ine.:ektir. 

Darüşşafakahlar 

kurumunun gez:s\ 
Darünaf aka kurumunun yılhk 

gezisi evvelki alr~am yapıimı§tır. 
Geziye ittirak edenler saat 16 da 
köprüden kalltan Şirketihayriye · 
nin 66 numaralı vapurile biiyük 
adaya gitmiıler, orada geç vakla 
kadar kaldıktan sonra boğaziçine 
doğru uzayarak sabah saat beşte 
dönmüşlerdir . 

Vapurda caz, saz bu1unmuş 
muhtelif mehtap eğlenceleri ya • 
pılmı,tır. 

Mareşal Fevzi Çakmak 
Genel kurmay baıkanı Mere · 

tal Fevzi Çakmak, yanlarında Ge
neral · Fahreddin olduığu haide, 

' . 
-1..::_ •• L.aJ.. U--:-3.J~~ 'll'.., ••• ft,,;{~i 
ile f ıtanbula gelmiıleı'dir. Mare • 
tal, Kadıköyüne ayak 'basarken 
Kruvazörden atılan 19 top atımiy
le selimlanmıftır. 

Evkafta değişiklikler 
Evkaf genel direktörlüğü tara· 

fından bir müddet evvel tanzim 
edilen her aylık kadroları yeni • 
den gözden geçirilmeğe ba~:an • 
mı,tır. Diğer taraftan kalemler a· 
raunda yeni değitiklikler yapıla
rak, ls~anbul evkaf teşkilatının 
üç mıntakaya bölünmesi ve ta • 
mam kadrolu mi;stakil müdirlik -
ler kurulması ihtimali de vardır. 

Taksim komiserliği 
Uzun zaman ikinci ıub~de si . 

vil komiıerlik ettikten sonra. Eyjp 
ve Aksaray merkezleri ikiılci ko -
miserliklerini de yapmış olan de
ğerli zabıta memurlarımızdan Mu 
zaffer Taksim merkezi ikin:i ko 
miserliğine tayin edilmiştir. 
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Kumar oynarken 
Dört kjşi bir baskınla 

yakalandı 

Kadıköy muvakkiathane cadde. 
ıinde bulunan yuva ıazinosunda 
uzun zamanda.nıberi kumar oynan-

dığı görülerek zabıtaya haber \"e· 
rilmitdir. ZBibıta dün a.ktam ani 
bir baskında David, Papo, Murda· 
hay ve Muiz M.minde dört arkada • 
§I masa etrafında toplanarak ku· 

mar oynarlarken ıuç üzerinde ya
kalamı!tır. Suçlular iskambil ve 
prafa. ki.ğıdlarile birlikte merlce • 
ze getirilmişlerdir. 

TEKERLEK KIRILDI - Kadı

köy Moda ıef erini yapan \.ramvay 
araban Moda caddesine döner · 
ken önüne gelen bir yük arı-.bası
na çarpmı§trr. Çarpı§ma netice· 
sinde yük arabasının bir tekerle· 
ği kırılmııtır. hidiae etrafında po 
liaçe araıtırmalara. baılanmıttır • 

TRAMVAYDAN ATLARKEN 
- Taksim bhçe.i önünden geç · 
mekte olan 249 numaralı Şitli-Tu
nel seferini yapan araba. durak ye 
rine gelmeden inmek iıtiyen 60 
yaılarında Nikoli oğlu Şilin aya· 
ğı kayarak yere yuvarlanmıı ve 
vücudünün muhtelif yerlerinden 
yar.alanrnrıtır. Yaralı Fransız has 
tahanesine kaldırılmıttır. 

KABURGA KEMIKLER1KI. 
RILDI - Cümhuriyet caddesin -
den geçmekte olan 324 numaralı 
otomobil Beyoğlu ~imal sokağın · 
da oturan Aydaya çarparak ağır 
surette yıı.zalamıt ve kaburga ke • 
miklerini krnnıştır. Suçlu !Oför 

Tarih T<.öşeleri 

Yer yüzünde 
ilk kan! 

"Adem ile Havvadan kız, erkek, 
yirmi defa ikiz evlad doğdu. Yir
miter oğlan, yirmisi kızoğlan idi. 
Sadece Şit yalnız. doğdu. llk ba • 
tında doğan erkek karde§e ikin-

ci batında doian kız kardeti ni • 
kihetmek caizdi. Olveç.hile bir • 
birine verilip tevalüd ve lenuüt 
olurdu. Hatta bu sebebdendir ki 
Adem ve Havvadan iptida bir ba-

tında Kabil ve lklima nam oğlan 
ve kız, ki, ikiz idiler, doğup ıon • 

ra, ikinci batında Habil ve Liyo
za nam oğlan ve kız doğdukta A • 
dem Kabilin eti lklima ki, gayet 
haana. idi emri hak ile Hnbile ve 
Habilin kız kardeıi Liyozayı Kabi 
le tezviç etmek istedikde Kabil ba 

baıı Ademin emrine razı ve kail 
olmayıp kardeti Habili katlet • 

mittir. Evvel yeryüzünde adam 
öldürmek bunun ıeyyieıidir.,, 

Nişancı Mehmetpaşa bir az O.a
ha uzunca yazmak isteseydi ilAve 
ederdi: 
"İlk kez adam öldürmek aeyyieai 

de bir kadrr. yü.zündendir.,, _______ _....., ___ _ 
Suriyede 

Bir müftünün beraeti 
Trablusşamda, Rvayyal otelin • 

den çıkarken keııdi~ine taarruz edea 
bir genci (Mukaddem ailesindendir) 
tabanca ile öldürmüş olan Trablu 
müftüsü Abdülhamit Kerame E -
fendi hakkında mahkeme beraet ka -
rarı ,·ermi~tir. 

lfararı iki bin kişi alkışlamıttır. 

~tüftü efendi hapb;aneden çıktıktan 

sonra otomobiline binerek müs-
~ ı..-

1iiman hnyır cemiyetleri reisi u-
ya1eaıauarak hakkında --..-.&§'"-~ .t.J u . ş ansı 
ya ba~lamnııtır. lmddem 'e J<ı:rnme aııeıerının şımcıı~ 

küne misnfir olmu~. sonra 1'rablusa 
BIÇAK BULUNDU - Dün ye- gitmiştir. Halebe gelen haberler Mu· 

ni cmi civarında dola;an Kutmpa kadem ve J\erame nilelerinin şimdi 
şa sakinlerinden 20 yaıları'lda Cc· aralarındaki ihtilafı bıraktıklannı 
malin üzerinde yapılan araştırma bildiriyor. 

neticesinde bir bıçk bulunarak ya. Serbest meslekler erbabı 
kalanmıthr. . .. k 1 · ı·ğ· d kt I 

1 
Surıyc yukse - rnmıser ı ı o or, 

KAPIDAN KAÇMAK ST • cezacı, avukat gibi özgür ertikten o· 
YORMUŞ -· Hasköy Şirketihay • lanlarıo, resmen izin almadıkça, man
riye fabrik&Gın-la çalıtan elektrik da mıntakasına girmc~ini, buralarda 
kaynakcısı Emil elektrik kaynak iş görmesini yasak etmiştir. 
tellerini çantasına doldurup kapı· PlLlSTlN 'MÜF1'0SO CENEV. 
dan çıkmak isterken bek~iler ta· REDE_ Beyruttaki Pilistin müftü• 
rafından görülerek yakalanmıştır. sünün müslüman kongresinde bulun-

TRAMV AY ÇARPTI - Has· mak üzere Cencvreye gittiğini Vah • 
köy Merhamet sokağmda 8 numa- det yazıyor. 

rada oturan 11 yqlarınd:ı Meh • SURiYE öGRETl\tEN OKt:LU -
met istiklal caddesinde bir taraf. Suriye kültür ''ezirJiği yüksek komf
tan diğer tarafa geçmek iıterken serliğe bir takrir ,·ererek, kız. erkek 
vatman Halidin idareıindeki tram öğretmen okulunun kapatılmasını lr 
vay arabasına çarparak başından temiştir. Sebep, her yıl yetişen ka • 
ve vücudünün türlü yerlerinden ya dın erkek öğretmenlere ödev buluna

mayışı imiş. 
ralanmııtır. 

ŞEHiR iLK TEDRISA T KAD 
ROSU - Şehrimizin ilk tedrisat 
kadroları bir aydanberi toplant\n 
özel bir komisyon tarafından ha, 
zırlanmakta idi. Bu yıl ıehrimi · 
zin türlü ıeintlerinde bulunan Vf' 

bir okuldan diğer bir okula nakil 
etmek isteyen öğretmenlerin ıayt· 
ıı 300 den fazladır. Bu öğretmfln 
lerimizin istekleri imkan niıbe • ~ ? kendi kendi.in: inkar et -

:ı11ibi bir ıey olur. S:;mürgeaiı tinde yerine getirilmittir. Kadro • nin Üniveraite haricinde hirbir Son günlerde Şehremini tr.raf-ere . • ·ı :r 
llrıl •• ııtıımarıız ingı tere. lar bu aktam Anka.raya gönderi • birlik ile ali.kadar olmıyacağı ya· larında tifo veba tifoit vakaları 

lif fakültelerinde okuyan ~alebe - Tifo vakaları 
Antakgada Karagöz 

Yüz elliliklerden Tarık Mümtaz 
Antakyada Karagöz adh bir gazete 
çıkaracakmış. 

:";,~U&iinkü lngilteıeden be/1. lecektir. zılmaktadır. Bundan baıka Üni· görülmeğe baflamııtır. Eğer vak-
i . ır hcyale gönül tJermektir. ÜNiVERSiTE T ALEBESl IÇlN venite talebesi için ayrı birlik ku· ala-: azalmazıa hastalık yerlerinde 

rı ,:ru:..~~e leğil yalnı~ İ•tiıma · BiRLiK- Üniveraitenin
1

muhte . rulacağı da söylenmektedir. mecburi qı tatbik edilecektir. 

rll '1luozu bıtün empsryali•t te- ========================================================================== t:'°~" da ilcde•idir. 
0 gıftere •on yüz yılın diploma· 
l'tınlOTının A •• •• ..d .. 
lli;.ı·· Y~ane reuıoru ur. 

lhl 1111 harplerle, itt:laltlarda, 
. erde b"t•· l d litii,. ~ u &en hareket er e. 
1>li41 kınmalaria, biitün ga 
Q 0 erde ve bütiinnaağiuplulılaı · 
rıı';;;." bir hiqai uırJır. Bütün 

lrJ,. ~bu lıGdar Ü•tiPT lair kuJteti 
. e" 

'· 1 ~11 talih arhA atatiklqmiıc-
iı-"rılterer.in yeniclcn dina. 

·•c g .. 

Fıatetlini Kardeşler Avustralya Yolunda: No. 42 - 16 Eylul 1935 

PEDE.LEAİHİN UAzj · 
E:L. ER.İNİN MACAl!AS 
tNİ 6tlf,_D.-.'-'._K_r.-"'I 

oıQ 0 •tererek hupfen sonr11 !"' - ~ 

'til~i~';'laya uy~ '?ümiürı Frama eanbazhanclcrinde ç:ıan <Fratellini kardeşler) Avustralyada bulunan bir cambazhane direktörü tara· 
rlqt, "1e ,una_ "~. bunyeı1, netle tından çağınllttlftır. Vç kardeş yola çıkıyorlar. Aşağıdaki resimlerle dünyanın bu en meşlıur kamiklcrinin ttcgaha 

11 "dı rnuaaaıie eder. tinl takip edeceksiniz. Bu macerayı iyice takip edebilmek için bu resimleri keserek top_lamak ve bir kollekaigorı 
Sadri Ertent 11_apmak ldnnubr. · · · .... 

Bır hacir kararı 
Suriye emlak sahiplerinden Der • 

viş paşa otlu Rüttü hakkında hacir 
kararı ahnmıştır. Suphi Bereklt Be· 
yin kayınbabuı olan Bay Rüttü Tür
kiye cumuriyeti tabiiyetinde oldu -
fundan, konsolosluğumuz haksız olan 
bu karar üzerinde meşgul olmakta 
imiş. 

IRAKTA 

Bağdat Radyosu 
9 eyJUldenberi Bağdat radyosu~

h§maya ba§lamıştır. 

EMİR ZEYT - Vahdet gazetftli, 
kralla aralanndaki anlaşamamazlığın 
kalkması üzerine, kralın amcası Emir 
Zeydin Berlin elçiliğine tayin edil • 

~4Hfini ~a~or! 
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Balkan festivalinin ikinci •• •• gunu 

Adada ae,eıı bir gt..11 ya,aadı 
Odemişten 

çok 
gelen hakiki zeybeklerin 
beğenilen, alkış toplayan 

oyunu, dün en 
oyundu 

Yugoılav ve Yuna~ heyetler:. dünkü eğlencelerde 

Balkan feıtivalinin dün ikinci J 
günü idi. Büyük adada büyük tö 
ren yapılmıt, binlerce halk ıahah
tan alqama kadar eğlenmittir. 
Evvelki alqamki balo büyük ada. 
ya pek çok kimseleri çekmit, otel. 
ler dolmuf, birçok kimseler de 
yersiz kalmıftı. 

Balkanlı misafirler evvelki ge. 
ceyi adada geçirmitlerdir. Dün sa
bah erkenden kalkmıtlar, lsplan
dit otelinde sabah kahvaltıluını 
yapmıtlar, ı2 de de öğle yeme • 
ğini yemitlerdir. Festivalin ikin· 
ci günü pazara tesadüf ettiği için 
dün sabahtan itibaren adaya ai • 
den vapurlar, hıncahınç idi. Her . 
keı Balkanlardan gelen heyetle • 
rin oyunlarını görmek, hem de 
adada güzel bir gün geçirmek için 
adaya akın ediyordu. 

Büyük adada dün timdiye ka -
ı da..ıi ıörql1*mit bir kalabalık top· 
lanmııtı, her taraf bayraklarla, çi
çeklerle ıüslenmitti. lstanbuldan 
gidenler temiz, aaf alt yollar üze. 
rinde dolafıyor, çamlıklard" vakit 
geçiriyordu. Saat ikiye doğru 

Balkanlı heyetler Yat kulübün ar· 
ka bahçesinde toplanmıya batla • 
dılar. Halk buradaki yolları tık
lım, tıklım doldurm09tu. iki bu • 

men yerine çekti. Alkıtlancf ı. ikin
ci olarak Yunan milli martı ça • 
hndı. Direğin altında Yunan el • 
çiıi de bulunuyordu. Yunanlılar 

milli martlarını söylediler. Üçüncü 
olarak Romen, dördüncü olarak 
Türk, befinci olarak Yugoslav bay 
ra:kları çekildi. ve milli martlar 
söylendi. Bayrak çekme töreni 
bittikten sonra alfabe sırasile mil· 
li daıWara başlandı. ilk olarak 
Bulgar heyeti platforma çıktı. Şar 
kı söyliyerek kadınlı erke\li oy • 
namıya baıladılar. Bulgarlar se • 
kiz kadar milli oyunlarını oyna • 
dılar. Bunlardan sonra Yunan· 
lılar, Romenler, Yugoslavlar sITa. 
ıile oynadılar. Bütün heyetler, bü· 
tün oyunlar alkıılanıyordu. Son 
olarak Türk heyeti ıahaya çıktı. 

Alkıtlar dakikalarca ıürdü. Tan· 
bureci O•man pehlivan arkasında 
geftıçlcrden ınUrcklccp 110,r~elılcr 

platformda dolattiktan sonra otur 
dular. Sarı zeybek tarkısını ıöyle· 
diler. Osman pehlivan tanbure -
sini caldı. Zeybekler canda:ı oy • 
na.dılar ve alkıtlandılar. Bu genç 
lerden sonra Ödemitden gelen zey 

Gamalı haç 
çuğa doğnı bütün hazırlıklar bitti Almangodayeni bir impa
ve önde ukeri bando olmak üzere ratorluian işareti olacak 
!heyetler milli elbiselerini geymif N b ıs (A A. ) _ B . 

'bir halde otelin bahçesinden munta urem erg, · · · u 

d 1 1 ·· ·· k kt l gün toplanacak olan Nasyonal zam a mı ar a yuruyre çı ı ar. 
Alf 11..._ a ·ı b ta B 1 h Sosyalist Rayiftag, gamalı hiç ta· 

aıge ıIT ıı e · at u gar ey- b .... .. .. .. R . h'. 1 

t . ·· ·· b nl y R şıyan ayragı uçuncu ete ın te..; e ı yunıyor, u arı unan , O· .... • .• 

T .. k y 1 h ti . bayragı yapmak huıusundakı hu manya, ur , uıos av eye erı .. 
tak. d' d H ti 1 ı · kUmet kararını toplulukla onayls· 

ıp e ıyor u. eye er sp an • . • . 
d .t ot ı · ·· ··nc:1 k L yacaktır. Bu önemh hadısedeu 

ı e ı onu en geçere una • .. . . .. 
k 1 tuttul b" 1 halk bahsetmek uzere Bay H,tJenn soz. 

par.tyalo unu kar, ıntakercled B alıp almiyacağı henüz h~lli değH· 
geçı ayının ar asma ı ı. u d. 
suretle Lunaparka ıidildi. Yol. ır. 
da heyetler milli tar:kılarmı aöylü- B.ıy Hitler'in Cenevr~en gelen 
yor, ıık, ıık alkıtlanıyorlardı. Bir rapor ve telgrafları büyült bir dil: 
kısım halk Lunapark aahumda katfo incelemekte olduP,'.l muhak· 
yer alabilmek için kısa yollardan kaktır. Maamafih dıt ~~yasa hak· 
kota, kota gidiyordu. Saat üçte kında söz söylemeıi beklenmemek 
alay Lunaparka vardı. Buradaki tedir. Bayrak meselesiı1jn çok bü· 
büyük bir sabanın ortaımda danı yük bir ıiyaıal önemi w .. rdır. Bay 
için platform hazırlanmqtı. Sa • Hitler, l!ismark imperatörluğu o· 
hanm etrafı tellerle çevrilmit, iç lan ikinci Alman impe>·c.törluğ-.ı 
tarafta be§ bayrak direği dikilmit· ile bütün ilgilerini kesmt"yi, ve ga· 
ti. Heyetler buaa:haya girdiler ve malı haçın yeni Alman ımperatör 
kendilerine ayrılan yerlere otur • luğunun do;;:u9unu iıaret etmesini 
dular. llk olarak ıehir bandosu dilemektedir. 
istiklal martını çaldı. Bundan Bu kcrar, Hitler tanfdarlarını 
sonra Bulgar milli martı çalındı daha büyük bir enerji güstermeğe 
ve Bulgar bayrağı hazırlanan di . bir davet olarak telakki edilmekt'? 
reğe çekildi. Yalnız bu esnada ve ayni zamanda rejim ctüımanl-ı 
bayrağın ipi, çeken zatın elinden rına, krallığın tekrar kurulma~' 
kurtuldu. Bayrak da indi. Bir zey- hakkınde. umud beıleye·~ ayrış ce· 
bek hemen koftu direğe tırmana· venlere yapılmıt bir ih~ar sanıİ· 
rak bayrağı çekti. Fakat dokuz maktadır. 
metre uzunluktaki direk çok sal- Siyah, beyaz, kırmızı l:ayrak he 
landtlı için bayrağı tam r.akanya ~en hemen bir muhalefet i9aret~ 
~adar çekememi9ti.Laz elbisesi ıey olmuıtu Çünkü bütün rrııhali~ler 
mit bir ıenç atıldı. Sayrağı tama· o bayrağı kullanıyorlardı. 

bekler sahaya çıktılar. Hepsi de 
pehlivan yapılı olan hakiki zey • 
bekler daha çok alkıt topladılar. 
Ömer efe, Salih efe, Ali efe, yal . 
nız hatlarına birer oyun oynadılar. 
Sonra bütün gurup birden zey • 
bek oyunu oynadı. Bunlardan ıon
ra kızlardan ve gençlerden mürek· 
kep bir heyet Orta Anadolu ,.,yun. 
ları oynadı. En sonra mahaili elci· 
ıelerile lazlar birkaç oyun oynadı. 

}ar.Bunlar da çok alkıtlandılar. Sa
at yedi buçuğa geliyordu. Oyunlar 
bitti ve halk akın, akm büyük bir 
nete içinde kimiıi vapura. kimiai 
adadaki evlerine döndü. Bir kı • 
um halk da gece Yat kulüp önün
de yapılacak atet eğlencelerini 

görmek için adada kaldı. Geceki 
ateı eğlenceleri de pek parlak ol· 
muf, gece yarııına kadar fevkala
de bir curette eilenilmittir. 
H•,..o•I•., ı.'f/6;;A .1i .. J .. - •u••1, .;.. V -

rın saat on bette guruplar milli 
kıyaf etlerile Gülhane parkında 
toplanacaklar ve Taksime giderek 
abideye birer çelenk koyacaklar · 
tindır. Her çelenk konuıta her hey 

et milli martını söyliyecektir. 

Mavi kitap 
Macar hükumetinin 3 
yıllık sıyasal f aaligeti 

Budapefte, ıs. (A.A.) - Hüku 

met, üç senedenberi sP.rtetmit ol· 

duğu siyasal faaliyet hakkınrla 
mavi bir kitap netretmi~tir. 

Hükumetin proıramım telhis e· 
den ve yakında yapılacıı.L arııulu 

sal aöri\ımeleri göz önünde tutan 
bu mavi kitapta ıöyle d~nilmekte 

dir: 
HükUınet, istikbalde yapılacal.: 

olan göı iitmelere taman1iyle hazır 
lanmıttn. Bu görü9mele~ esnaıın· 

da hükumet, Macariıtamn mena
fiini onur ile temsil eder.ek ve di· 
ğer devletlerle anlaıarıı.J, Avrupa 
bar!!ının tanini dava11111\ hizmet 
edecek ve ayni zamandil Macarİı· 
tan hakl;ındaki dostlukları mazi· 

de kayı~ ve ıartaız olarP.k tezahür 
etmit olan diğer devletlere d ... is

tinatl ey liyecekdir. 

Macaı istan hükumeti , ~u nokta· 
ları göz önünde tutmak ~ster, Av-

rupa barıtınm ıeliımeıı . mevcut\ 
dos~lukların korunmast, muahedı.• 

lerin yeniden gözden ,eçirilmesi 
me•~lesinin aydınlatılL'ti'l lI, Ma-

car ~ka1liyetleri hukukunun him:t l 
yesi, Macaristanın hukı:i\ muıava 
tının tahakkuk ettirilme,?. Maca · 

riıtanın ekonomik ve finanıal ta 
lehlerin arsıulusal bir kı bul ve te 

vide mazhar olması. 

Balkan festivalinde 
ilk gece 

Beş ulusun kılığı, 
çalgısı, türküsü ve ogunu 

Bu satırları uykusuz bir ıecenin 

yarısından çok sonraki saatlerde ya . 
zıyorum. Mehtap adanın ~amları ü~· 
tünde büyük bir güzellik şehrayini 

halinde gezinerek denize uzanıyor. 

Bir kaç saat sonra, kısa bir Anadolu 
yolculuğuna ~ıkacağım. Belki bir 
hafta bile sürmiyecek olan bu a) rr
hğın eşiğinde ay ışığı altında İstanbul 
elimin arkasındaki nefti çam ormanı 
ile, kar:ımdaki müphem mavi ~ehreli 
denizle, sabahın yaklaştığı bu sıra • 
Jarda renkten renge girip gitgide a · 
çılan Maltepe kıyılarile bana her za. 
mankinden daha güzel görünüyo-. 

Minimini yolculuğuma çıkarken 

lstanbuldaki son ıeceyi Balkan şen -
liklerinin başlangıç eğlencesinde ge • 
çirdim. Onun içindir ki §imdi Ana • 
doluya bir hülya lleminin içinden ge
çerek gider gibbim. 

Balkan festivali, güzel lstanbulu 
bir seyyah şehri yapmak yolundaki 
~alışmalardan lyi bir teşebbüstür. Bu 
teşebbüsün şehrin ilerisi için ekono • 
mik bir kazanç şeklini alacaiına ina -
na biliriz; fakat bu sevinçli neticeyi 
kutlulamadan önce bugünkü e.tetik 
hadiseyi ehemmiyetle yazmak ayrı 
bir zevk olacaktır. 

Musiki, hareket, oyun, elbise, in • 
san ve bunların he})8indeki değeri ar. 
trran ulusal ruhun san'at havası i~in· 
deki görünüşü elbette pek fazla en .
teresan olacaktı. Yat klübe bu umut 
ve alili ile gidenler, kendilerini be • 
dit bir §Ölene hazırlamış olmakla hiç 
yanılmadıklannı gördüler. Bir araya 
gelmit Balkan milletlerinin milll kı ~ 

hkları içinde milli clanslannr görüp mil 
it türkülerini dinlemek her zaman her 
yerde ele geçer fırsatlardan değildir. 
lstanbulu ayni zamanda seyyah teh· 
ri yapmaia çahpnlar, Balkan feati • 
TBU He bir yandan da ~ftalhma 
OU Jffit\ClRı .l\if.l;ll ha.ııtlf ıJtUI.) Ul f•' • 

Bulgarların türkülerinde sert riiz • 
garların ofultusuna benziyen bir ha· 
va ile karşılaştık; canlı ve çok hare · 
ketti oyunlarında yüz yıllardan yüz 
yrtıara giden tarihi Tiirk halk oyun• 
]arının figürlerini andıran tanıdık 
çizgiler ruhumuza gülümsedi. Sarı • 
şın Bulgar kızının sağlam bir Bulgar 
delikanlısı ile oynadığı son oyun, ba • 
na coşkun bir sevgi ve ihtiruın f ev' 
kala de cana yakın hareketlerle ifa • 
desi gibi geldi. insan vilcudti, istek , 
leri kıvnhp bukülütlerle anlatabilmek 
için nadiren bu kadar bellgatli ola · 
bilir. 

Galata kliıesı 
Galata kiliaeıinin ermeni kili • 

ıe.inden ayrılmasına dair dünkü 
ıayımızda çıkan bir yazı için mü· 
tevelli baıkanı Ohanes. Şahin 
Kaya taraf mdan fU mektubu .al • 
dık. Vaziyeti izah ediyor: 

Galata Erm<'ni kilisesi için bir mii· 
ıevelli heyeti intihabına müsaade a· 
larak 14-6-935 tarihinde irıtihabat 
yapıldı ve yedi ki~ilik bir mütevelli 
heyeti Galata Ermeni Surp Lusaı-o· 
riç kilist!si ı·e Geıronugen füesi nıii· 
teı•elli heyeti se~·ildi. 

Bu intihabat üzerine Galata kilise 
sinin kapıları kapanarak anahtarlar 
Patrikc teA~lim oldu; Onb<'~ ~iin kili· 
se kapalı kaldı, 1.-ifüe açıldıktan !'On 
ra mütm.ıelli heyeti işe ba~ladı. 

Bi: Türkiye Cumhuriyet Hükimıc 
tinin prensiplerine bağlı olarak Jfl· 
§adığımı: bir rnkıtta mecfüi cismani 
namında bir mecfü ıunıyamayı:. Mii 
rakiplik yalnı: llükıimr.tin ~elôlıiyet· 
tar makamıdır; ba.,ka hiç bir kimse 
nin heyetimi:dPn hesap ~armaya im· 
nunen hakkı yolitur. Vazifesi yalnız 
ibadetle rığra~mal• olan ruhani reis 
Patrik Me.crop Naroyana kilisamı:a 
gelip ruhani t•a:ifesinc dct'am eyle· 
mcsini bildirdik; gelmedi. Zaten bir 
.<ıPnedenbr.ri bizi tatıımıyan Paıril.-i 
bi:. ele ranıma;.wıh :arınederscm hıık· 
lı,-ı:ı. 

Halk tarafından intihap olunan 
hr.yetinıi: mcdi.~i ci.-.maniyi tanımtı: 
t'c o meclise de h~ap ı·cremc.ı .• 

Romenlerin türkülerinde de. 0 

larında da, bağırıp çağmşlarındS 
çarpıntıh bir dişi havanın kası 

esiyordu. Yu~oslavlar stilize ,-e 
sek biı· orun ,.e mu:siki göste 
Hele on iki erkeğin döl't ses üJ 
kurdukları koro, i~lenmiş bir sa 
güzel Ye olgun eserlerini sÖ) 
Balkanların hasret Ye hicranını 
kıran yanık, ıstıraplı erkek sesi 
rikulade idi. 

Yunanlılarda her şeyden önct 
biselerin göz kamaştıran güzeli 
belirtmek lazımdır. Asil ,.e hafif 
dans: Yunan halk musikisinde 
musikişinin bir c;ok motiflerini 
duğunuz gibi Yunan halk oyun!J 
da da şark musikisile oynanan 
oyunlarımızın müşterek çizıil 
tanıdık çıkacağınızı sanıyoroın· 

Dört ulusun trupunda da ' .. 
bir ahenkli çah§ma n beraber)~ 
tutulur mükemmelJikte idi. 

Nihayet bizimkiler ... GözümiiSI 
rıltı, dimağımıza tatlı bir arlı 
ve ıönlümüze cotkunluk getirtti 
zim san'atklrJarmuz. 

Genç mektepli zeybekler de, ' 
Anadolu oyunuları oynıyan ç 
da mükemmel ve muvaffakryet1f 
fakat Ödemi§ten gelen üç ars 
Hasan efe, Sadık efe, Alim el 
seyrederken kar§Jmda heybetle, 
şamla, ürküntü vererek, daflar 
nıyor, haz ve hayranlıkla yürefijl 
rinden oynıyor Mndım. latan 
kadınlaştırılmı§ zeybeğinin de 
lifi, sevimJflifi, hatta belki gU 
vardır; fakat orijinal zeybek o 
daki müthi§, muhteşem ve me 
kahramanlık havuırun inanı 
ve dolduran heyecanını ta~ 
l1damiı efelerini cönaelU 

- - ~ ,,,a.- :.-J- .. _ 

üstündeki fevkallde eanlt, 
ıergia ve hareketli oyunlann~ 
zellffin kazandıfı muvaffakıyei 
hiden önemli idi. Hele iki münf 
asabi ruhun tim§tk panltılarınl 
ziyen bıçak oyunları alla§ safıl 
n içinde göılere ve gönüllere 
rımlar yağdırarak bitti. 

Konservatuvanmıza §İmdiye 
niçin ulusal mUBiki motiflerini 
yecek ve ulusal oyunlarımızı 
dıracak bir kürsü koymadığımı 
nıyorum. 

Relik Alamet s~v 

20 ilkteşrin 
genel nüfus sayı 

Sayım yurdumuzun her ts1 

da aynı günde yapılacak ,,e 
günde bitirilecektir. 

Bunun için herkes yalnız o 
· duğu yerde yazılacaktır. 

Baıvekôlet .. 
lıtatiıtik Umum iüd1' 

General PanayJtak~ 
Atina, ıs. (A.A".) - Ge 

Panayotakoı iyileıdikten ıo 
rinci kol ordunun komutaııl 
tekrar ele alacaktir. Tenı 
iyileımeai için ıe1erale me 
verı lecektir. 

Nöbetçi eczaneıer 

Samatyada: 1'eofilos, AkSll,.-: 
Şeref, Karag~rükte: A. Ke1111 

nerde : Arif, ~ehzadebaşında: . 
Cağaloğlunclı: Übeyt, EminöıtO 
Hüsnü Ha)-dar. Lalelide: Sıd'11 

cükpazardA: Hüseyin Hüsnü. 
taşta: Ali R:za, Galata da doi~ 
da: Merkes, Tünelde: Matko"" 
tiklll eaddesinde: Kemal Rebi' 
manbe~·de: Şark Merkez, Kas•"'. 
da : Yeni 'furan, Halmoğlund• · 
Türkiye, 
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Balkan güreşleri bugece bitiyor Yaplflll Kanla,ıer 
~ -~•'M•m~. 
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ve ÇANG = SAG ve SOL Dün sekiz güreş yaptık, yedisini kazandık. Bu geceki gÜ· 

~~--=-ımu----=--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~va_z•_n=_Ru_d_oH_V_•n_W_eh_rt--=ı•= reşler çok zorlu olacak en kuvvetli, rakiplerimiz ~omen!er 

Hoş Bir Şaka I ı111111ııınıı11111111ıııı1111ıtfl•1t1111111111 .............. 111ıtıı111ıuııt11uıı111H•"""'"""""......,..""11111ıııııtı1Nfllll•ıblftlllllllıttfıt1Htıı11llflltll1u11flllll11tı111llff"•ııınıı111tt11111ıc"'1tııııııetıtıııı11ııı11111ıı111rı1 

Yapışık kardeşlerin evleniş isteği 
•• • 

iki günlük gii.reılerin neticeleri: Romenler: 15gii.reı10 gatibıyet, Bulgar
lar: 14 güreş 14 malldbiget, 1 ürkler: 14 giireı 12 galibiyet, Yunanlılar: 

14 filreı 7 galilliget, Yıwo•laolar: 15 güreı 7 galibiyet 
uzerıne, kıyasıya alay .. Kahkaha ••• 1ıııııı11111ııııı1t1111ııııııı11ıHtıt1111•11ııııfllltlt111ııllllllı11lllfll'lllı11ıtıtlltlı1t_ıı...,.....•11111-•NaooJl"•11ıı...,.......,....11111ı11--.....•""'*"'...._'"'""'"' ı#'Sııw r•uwrıswıııı"ıııı 

••tını okumıyanlara 
. 

doğru u birdenbire snilnismı iyice 
kavrıyamıyan ~g, Mister Butaa ne· 
reye seyahat edeceğini anlattı: 

- Şimdi sizden ricamız, bizim he· 
~ahımıza yarm sahalı erkenden Miı· 
ter Danyel Yetsin bıçluhaneıine yol 
!anmak, oraya gidip bizim namımıza 
kendisine bir teklif yapmak! Kendi· 
sine, Eng 'e Çang Bankersin. kızla· 
riyle evlenmek istediklerini bildir • 
rile e,·lenmek i tediklerini bildir· 
enek! Biz yalnız kızlardan birinin İı· 
mi Sara olduğunu biliyoruz. Öteki 
kızın i mini öKr-enemedik. Bu iki kız 
karde§, birihirlerine tıpkı tıplnına 
benziyorlar. Bir elmanın yansı biri. 
yarm diğeri! O kadar tıpkı tıpkısına 

Saim ralıibini )'Mmeye ufrqıyo• - K.aba1•a lıemifi lıır•l1111 Anhr alı Hw7Üt l..ıilduıneJe 
utarap irin'• 

• 

Avlanırken raatladıkları gü. 
ıel bir kıza gönül ı-e~en yapı· 
tık kardeıler, kızı aralannda 
PG11la1amadıklarından, kavga 
edlgorlar. Fakat, Sara Yeta İ8· 
lhinde1i bu kızın yanında ona 
tıpkıtıpkıaına benzeyen hem,i • 
reaini de llÖrÜnce, ortada me
ıele kalmıgor. Bunlardan biri
ni Eng alacak, birini de Çang! 
Kızlarm babaları bıçkıhane aa
hibi lfllater Dan11el Y etıe bU • 
vaııa evleniı teklif ini bUdir • 
inek üzere, Mi&ter Bula thni -
len bir Amerikalıyı çajınyor • 
lar. Şimdi bu üç kifi karflkar -
fll/G: .benıeyi' ! Balkan cüretleriae dün devam e - Plfllllftı. Rakibi kendisini kaldırmak ı ACIR 

Tipik bir a' ukat 'e noter olan dildi. Dünkü sürqler iki devreli ola- delil tatam17ordu irile .. Orta hkemi Şuphan (Bomen) ile Çoban Mn.. 
8.-:- ~ek muhterem Efendilerim: Mitıter Buts, yapı§ık kardeıleri hay· cağı için erken bqlamıftı. Sahada Yqoslann aıılanmalanmn dofru ol· met karplqtrl•r. Çobanm Romenin 
ilU'I- ki avukatınız, noteriniz retle gözden geçirdi. Altın saplı göz· toplanan seyirciler beş bin kadar machjını IÖyltlyor, yapılacak bir teY kolunun kapmuile altma almuı bir 

\'e tlerinizi idare hususunda mute· luğunu miyop gözlerinden ayırma· vardı. Halk heyecan içindeydi. ı yok diyordu. Neticede Mmtafa hak oldu. 1,30 dakikada rakibinin 11rtanı 
~et vekiliniz 11fatile, hana düşen, ıi· dan, bakıyor, bakıyor, bakıyordu. 66 KiLO ettlti ıaliblyeti sayı heabile kazan • yere ıetiren Çobu çok alkıflandı ve 
~. ftzüntünüzü paylatmaktrr. Bana Bir aralık gözlüğiinftn camlarını i· ~a k"l da bi dı. ı bir mlddet o.muzlarda dolat.ti. 
·~--ilininiz. Elimden seleni yapa· pek mendilile silerek, tekrar cam :iv 1 0 "rinci ıürefi Tot CYa · ACIR 
eağım. Ba~arılması ~erek if, lıatırs arkumdan ikizleri ıüıdü. Onlar, se· goslav) ile YUrflkof <Bulpr) yaptı • DVNKV NETiCELER 
1•Yılır derecede çetin de olsa! dirimıi ezlongta pııt _gibi oturuyor· lar. Yucoslav hlkimdi. 6,2'7 de tuıla Şqaban (Romen) ile Bepç (Ya - Dtin 22 karp)&fma olmqtar. Ro-
.. Miıter Buu, ıu istemişti. Uşağın lardı. Arnerikanlaımıı Siyamhlarm kazandı. soslav) karpla9tılar. Romen bir .ha,-li menler on liret yapDUflar yedisini 

!'hnüı tepıi üstünde ~etirdiği harda- yüzlerinin derisi adeta gerilmiıti· * Ayni kiloda Tojar (Romen) il• iri ye söbeldiydL Yaaaelav &enci ya- kaıanmı§lardır. Bulprlar yedi ıii • 
~ ~ldr, buz gibi suyu yudum yudum Mister Butt onlara, onlar da Mi11ter Biris (Yunan) karp1qtılar. Güzel bir nında çok zayıf IÖrilni:rordu. Neti· reı yap..,ıar yedWni de kaybet • 
,. "e bardaiı kibarca bir jestle tep· Butıa ıaıJY.orlardı ! preıten sonra Romen 2,58 de tatla eede YQl'08lav ayı h-biıe pli' ıel- •ltlerdir. Tlrkler sekiz dret yap • 
•ıye koyarken, ıöyle aöyledi: - asıl? .. Siz mi cvleneeekıiniz? kaundı. dl. Bbfriyetle .erilen bir •llml lto- mıtlar :redWni k11an•ıtlarcbr. Yu • 

- Yollar pek sıcaktı. Hem ııcak, Siz ,.e e,·Jenmek ! S~ ha? Haydi, ca· 61 KiLO m•ler 1Mılenmedilır. nulrlar Biz liret T&Pmtlar, dör • 
heın de toz içinde! Adamakıllı boğa· nım! Olamıyacak ı~ylerden bahsedip Görıöç (Romen) ile Boyevlt <Y•. • Lalu <Yunan) ile Dimitroll (Bal· dbl kuan•ıtlardır. Yaı•lavlar 
1~ kurudu- Suıadm mi, bafka hiç de benimle alay etmeyiniz! eoslav) karplqtılar. Romen daha pr) ılnfenklerdl. Bulpr ıelmedi· o• bir liret yapmıılar dirdtinti ka • 
hır 1 L--d · , E tf i~ Yunaah htlkmen bandı. 1 .a-h 

1 
~y ~ ırmayor ınBanı · .n P.,8· Y apııık kardetlerin yüzlerindeki hikimdi. Yuıaelavın kurdufu milthiı zan•ıt aran. 

ı.: 1 ıçki bile yanmda haltetmış! Su gerginlik geçmedi. Gözlerini Ameri· bir köprü alkıılandı. Romen 3,.11 d• iKiNCi DEVRE: 51 KiLO iKi GVNLVK NETiCELER 
L tb teY doğrmu ! Bunun hali haş- kah avukat ve noterdc.n ayırmadılar tuıla kazandı. Bundan IODra ildnei devreye bat- -
ıı:a Yes•elim! • 11 Gttlmtty.prlurchlir · • Salla (Yunan) ile Batalof (Bal • landı. Htile7i11le Tot (.YllPl1a•) kar- iki &ilnlltk <3 devre) neticeler fU-

t~ ~~;~d~~~;~!~~~.;;;f:P g~3~fft:rere'k,~~~~~l~m~e~ı~e"b~2~~~a~lı'.~a~b~Ju~ı-•~;:j~ı:;:l::':=s::ı~~~;!::~~~~~M:~~~~ i::t-
1

~aT~dar .. •:Mltrtta...,.,,.._. .. , 
lld iar kardeıı?e bak~r. Lik~n Çang. ya gfilüyordu. Gülme nöbetine tutul· n kuammıtı. Bu itlmrla ptk dik • 

11'1t etmedı. ankı ne l\f ıster But· mu•tu. Kendini zaptdme•e b 66 KiLO kate deterdL Htise)"inin bu dreti 
l1Qı b .. ) . . ) E . b :. " oıuna ka 
L.~ . u toz .e

1
n
6
nm, ~~ '. e f ... ngık n a· uğr&§I) or, u ucile ağzını hoşuna ka· zanmaaını sor bulanlar vardı. tik 

~m ve fil. b~ıeyı~mınl arkına ~. akr patryorı bacağını botuna çimdikliyor Saim Delap (Yqoslav) ile kar • on dakika eberiyetle berabere bitti. 
~... ete 1 ır ta\ ur a ara • YU • d c·· ı . d l şılaşacaktı. Fakat sakatlanmış olan ikincide Yqaelav yere yattı, alto -

&ek sesle §Öyle dedi: uced. oz ~drdın l~nb!at.n~rı·~oı~a~ak kde· Yaıoslav riqe ıelmedi. Saim hük . dan bir tut tehlikesi -irclL Hilae -
- M" t B lt b 1 k re e ıı et ı ır ~ .. uı teeınne a· men kuandı. •-:s 

.L b" ~· e~ . u h' yar1!' al. ah~ er en pılmıAtı. Bol bol kahkaha atarLen yin çok i)"i drepyordu. llM da yap-
~ ısım ıçın e emm t :ıı • r;c Todor (BuJaar) ile Bolunaa (Ro • tJ&. ikin u ı._. ç L __ L B" ~ye hı ahır ıeya· sandalyede arımtdar geçiriyor, öne, a• ei uır alto ile kunetli ralü· 
~ ıa.acaa.smız. ızım es nnıza _._ .. 1 d .. men) karpla9tılar. Bulpr ıeaci ~ bini t11•1a •en.D Ya-la 1 i t 
a•• ı"len· h ..._ t' B" .1 . d • ara.ava, ı••a, so a oln'lı knnıldanıyor F-'"- -,. ,, 1111. •- .,. ene q -. area.e ır e t · """ ". - kuvvetliydi. _.t oyun bilmiyordu. ld d 
il __ ·ati b" .• b. 1 Lrı a rm a ışk. du· Öyle, ki prokası batmdan kaydı. o aianu tas ik ederek ıttzel bir 
~ ır ııı aıarmaa., t;apraıı Ell . k LJ . Romen U8 de ıatla kazandı. sport-nl''" .-Adeli de -a..te dl uir engel" ak .. , • erı, uıa. arma gıttr. Artık sandal """ ... -v •- r . 

oter 
1 aım .1 ~~r;: Jd yede iki billdilm olarak lahkaha atı· Fi-r (Ynı•?;laH/)1tfe Valantin (Bo· 61 KiLO 

dı: ' ıaygı 1 e ıgı ' 1 n mırı an· yordu. Bu taaavvur ona okadar ko· :r -
men) karplqtılar. Ankaralı Htiaeyi. Yapr ile Voyeri~ (Ylll081aT) kar-

- M . ti h Ef mik görilnınü~tü, ki her zaman harfi nin plibi olan Romeain Htiseyini an- plqtılar. YqaelaY ıbel köprillerle 
: ~m~unı~e. e, mu terem en· harfine riayeti gözettiği teırifat kai· kendini koruyordu v•-r • • de bir 

.... İl'iwn Eier .. dJJecek yol UDUDUD d ) • • ( J tak bfr teadilf eseri JeDdiii bU m&Ç• - A -Y- Uf" 
Cİl.I~ • • ' •• e ennı a an unutmu~tu. Tqrifat salto ile rakibini tn.la .THdi. 
ı.,~ nfqru hır yolsa, pek tabn o· kaideleri)e beraber, kendi nazik mev ta daha i)"i anlatıldı. Yuc•laY ıen· • .., 

· kiini de! Efendilerinin huzurunda ci 4,3l de tufla Bomeni yeniverdi. 16 1'1 LO 
di ~ter tarafmdan bu ihtirazi kay· onlarm bir tuanuruna gülmek! * Ankaralı Hlaeyin Zaharya (Yu- Vuanidi8 (Yanan) ile Sal• kar-
... l~lı~ri sürülmesine~ Çangm canı Hem de böyle ürekli \e kıyasıya= nan) ile kaqdqaeaktı. Fakat zanlh rlqtılar. Saimin kola,- bir hl ya -

r. küstahlık! Hüaeyln kabarsa kemikleri kmldıfl paeafı anılıyordu. Halbakf Yunan 
h. - Elbette kanunun çizdiği meıru E b" d b' d 1 1 b için hastanedeydi. Zaharya htikmen send ,.0k d' .. '·-te d..J&....r bir -rlık 

ll' y l' s· h ng, ır en ıre e ışet i ir hid- 7 aaaa ~'I:' ... 

8iacf: ·f ız h~i ne zannediyonunuz? dete kapddı. Parıl parıl yaman göz- ıalip ilan •dildi. deterdf. Blrind denede tamamile 
•ttrıua~ d:~:k ;r teY yapmağı umuyor lerile etraf mı arandı. Yanındaki kü· 19 KiLO altta kaldıtı, ~ uilditf halde arrtı 

çük bir cipra iılcemleıi üıtincle •· Git (Yq08lav) ile Yorıo <Ywıan) yere ıel•edf. ikinci devreyi Saim a · 
~a~ıe:;~7: sefer öltülü bir iğili~le, caip çiz~ili , e resimli bir Siyam tes· kar111a1tılar. Da dreı yeknesak ıeç • yakta drepaek istedi. Bu devrede 

- A.J bö 1 b tit1i duruyordu. Hemen elini uzattı. ti. Netieede Yunanlı sayı heeabile ka- Yunan ıenci ~ok iyi çalıftı ve beje • 
~ M:.. .. Y e ir weye ihtimal ver· içi su dolu olan bu testiyi alarak, a· zandı. nildi. Neticede Saim sayı heeabile 
İ"1i:ı:-• !erem e~.dilerim, ıizin teı püskürürcesine hiddetle l\fi8ter • Daef (Ba)pr) ile Goıae (Romen) kazandı. Yunanlı ıenç eter muata • 
bıı-~ıze ınanç betlıvorum. Sizler ka 1... B ı k 
~eketirnisin içtimai mevki sahi· Butıun batma fırlattı! 111...,.tılar. a ıar unetllydi. Ga- zam çalrpna Saime tehlikeli bir ra· ı 
aı 111n- 1 d ( Arkaı var) rlp jestleri nrdı. Halk ıtlliyordu. kip olur. 
11:_ ~~vver in an arm anımız. Si-
~bı &eçme yurtta~Jar, sizin gibi ı-------------- eticede Romen 11,2 de tufla kazan . 11 KiLO 

~ zatler, herketin hOnnetini Yumurtacılarımız müşkül cb, 81 KiLO Fifer (YqaelaY) ile banof <Bul-
"1r ~·Sizin saygın te\gi ile anda vaz:yete dü,tü pr) karplqtılar. Yqaelav 5,14 de 

degerde oldnğunmıa ka.iinı! "..örsfyef (Bulıar) ile Zemhah <Ro- ta,ıa kuandı ._fa& canııkmtm İl.! ha mı te' irip latanbuldan Anupaya ,iden yu. mtn) karplqtrlar • .Altıneı dakikada 11 KiLO 
ı.-... -0ııga yulandı. Kardeıinin sözüne murtalar üzerinde Bulıar hiiku . Romen kendi iatetile yere nttı, fakat uri ile Vanakfe (Yuan) kaqr _ 
--S devam ett' met" tar f d ba · •-~ d bir kaç saniye 110nra Bul-nn kolu • - 8 ı: ı a m an ytarıye &ağı ı •- lqtrlar. Bu Yunan ıead de fOk kaY-
~ •. ~ ~~~~ lu~a keselim. Mister Buu ! iıtendiiini evvelce yazmııtık, yu • nu kaparak sırtını yere ıetlriverdi. vıtli1di. Birinci deverede Nariabı al· 
-....... oıu hız evi k · ı· ' Bu görllhnemi' oyun bir ha•li alkıt • • enme •• ıyoruz · murta çıkatile ilıili tecimerler, " tında ıtirepıealne ralmea tehHkeH 
~ter. irkildi· Gövde ini ~eriye l>ir ayda kartılqtıklan bu miiakil landı. bir vaziyete sirmedL bdad 119rtl •· 
1lll alıp andalyeeine dayandı. a1· ...,. • Balkoviç (Yugaelav) ile M•tafa riıdn fatetile ayakta -pıldı. Nuri it-
.1 ._Pir •·· ı·· .... ü k k ld vaziyet karp11ncla ba ... •- direktör icar••-.... ilk dakikada Mn•tafanın ,,_ qı, .. ı:ı01 ugun vu arıya a ır· 1 - ..-"'9.. - tifalda ayı lleubile kuandı. 
~ IOılerıne götürdü , e camlan ar· lüiüne bat YUl'lllUflar, fakat direk ıi*&P8iı yaralandı, tecla'ri ecllldi. So:a- Yapı ık kardeıleri süzdü. törlük tarafından, bu huıuata hiç Yqoslav çok satlam bir ıençti. Bt -

81 
KIUJ 

- ra gW&msedi: bir emir ıelmediii için, baytariye rlnci on dakika berabere bitti. ikinci- Stamo (Yam) ile 7.e•laa• (Ro-
b ... ~-life ediyonun .. z, l\lı"ıter Eng'. fle meli Yaraelav •ere -ttr. Mu· men) kaqrlqtılar. 8,3S de Ro••• taı· 
q,_" lllP muayeneai yapılamıyacaiı cevabı. " ,,_ ı kuandı. 
~ Lı taka! Cidden pek eğlendiri· nı almıılardır. Yeni vaziyet Türk tafa tlatte iyi çalıştı. Rakibi teldtke- a 
f.. uı .. ~r' TahaVYftl daha dog.. l•r --'•dl. Fakat sırtı yere ıeı.e • 
~!il · ~ ·' ofili ; tecim idareıi tarafı~dan in- ·~ r._ ~-ah, lıab ! pek sık bir hayal! dL Yatmak Birası M'8tafap ıeUnee 
~~ Letibenzi uçtu. \"ukabn celenerek ilıili m•kamlara derhal enteresan bir safha llqladı. Çlüll 

tliae bir mini veremiyen, daha bildirilecektir. Mustafa yere keaetleamif rfbl ya • 

11 KiLO 
GellllWl <Roma) ile Git (Ylll09-

laT) karplqtılar. Romen hlldıa bir 
ıUntten 10nra sayı llesabile kazandı. 

Bulprlar: H dret 14 maihibi1et. 
Ttlrlder: 14 siret. 12 ıalibiyet, 2 

majl6biyet. 
Yuanlılar: 1.f ıtlret 1 pllbiyet, T 

matltblyet. 
Yaaaelavlar 15 ıtlret 7 plibi7et, 1 

maf18bl1et. 

BU AKŞAM 

Ba. akpa final maçları yapılacak 
ve dirdbdi Balkan ılireı 1&mpiyo • 
nuı netleeleaecektir. Htlleylnin • -
katlanması ytldnden bir katerori41• 
kaybet•lt buluuyorar;. Bu itibarla 

Romenler en tehlikeli rakibimiz olarak 
kaqlmızda bulunuyorlar. Bizim 11 
&aUbi1etimize kaqı onlann 10 pil • 
biyetleri vardır. Deierli ıtlreHiler • 
dea Balkan birlndlitfni ıene kaza•• 
malarını diliyoruz. 

Bu akfam lfireılere 8,30 da hat• 
)anacaktır. 

BVSEYIN HASTANBDE 

Din Ankaralı Hbeyinin kaburp 
kemitfnin kmldıflnı okurlanmııa bU. 
yük bir teeM8r1e blldinniftlk. Htlae • 
yln eneikl ıeeeyi butuede biiyflk 
bir ııtrrapla reçkmif, din amr biru 
.hafifi .. lftir. RIMyin arkautlan • 
u: 

,._ Glreflkea bir çıtırdı ifittim. J:. 
Jıe-'78t venaedim. Eter biı.tydbl 
Wr tarat .. ıa çalıİar kuanırdm. Fa· 
kat •r._t ~ Kiprii Jntruaea 
iki tarafnu lllpk hatmt Cihi oldu, 
o Yüit aa d117da• ve bıraktı•.,, -H ... Jia dntte• ••ra pne far • 
kına ~ rinıten inerek arb
daflanaul JUIU ıitait fakat yan• 
.. t ıoara llh'deablre fenalqarak ar• 
kadaflanu laaber venaiftir. Bu•• 
lırerhle derUI butaaeye li~l•if 
.,.. blMup .k .. ljiwıa kmhbit bu .. 
nada helll elauftar. Kemijin diere 
tetir edip etaedill rintpn maayene
eiııden IODra bel!I olaeaktır. 

RU.Jfala bbup P•ii; kml • 
dıfl blft ıtlr• devam ~ttiii ha -
beri. dün ıtadı dolduran binlerce) w1. 
da~ı ~k dayıulandırmıftır. 
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ynarozda 
'--=================:=:============~ 

Aynaroz Papasları nasıl 
-3-

yaşarlar? 

Papa lar lisan itibariJe hepsi Rum 
ca biliyorlar· Ecnebi lieam olarak val 
nız Türkçe kullanılıyor. PapasJa~m 
çoğu Ttirkçeyi mükemmel biliyor. 
Bir Fransız, hir İngiliz. bir Alman 
Türkçe veya Rumca hilnıezse bura· 
da papaelar ile asla anlaşamıyor. 

Adada papaslarm zıraat ile meş· 
gul olduklarını söylemiştim. Burada 
bağcılık ziraatin en mühim Mr kısmı 
nı tef~I ediyor. Aynoroz bağları iyi· 
dir. Üzümleri boldur. Faka~ üzüm· 
leri yemezler. Bunlardan şarap yapar 
lar. Manasurlarda ~arap , .e rakı bol
dur ve güzeldir. 

~ynoroz yarım adasının en yüksek 
yerı cenupta {1935) metre yükıekli • 

ğinde bir tepedir· Açık havada hura
~an İstnhula kadar görülebiJirmi§. 
~dada manastırlar toplu değildir. 
Aralarında oldukça mesafe vardır. Q. 
nun için bir manastırdan öhiirüne git 
mek için binek hayvanı kullanılır. 
Yolları arabadan ziyade mekkari yol 
ludur .. Nakil vasıtaları da katırlar ,.c 
merkeplerdir. At pek nadir bulunur. 
Papaslar ekseriya yayd giderler· Mi. 
eafirleri tııafirleri hir nıana tırclan Ö· 

hür manaBtıra katırla götürürler. 
Aynoroz yarım adasının harici~ 

iktısadi münasebeti odun ilıracma 
münhasırdır. Odun ihracatına muka
~i~ bir parça buraya hariçten para 
gınyor demektir. 

Bundan başka Aynoroz manastır· 
1armm Türkiyede (İııtanbuJda ola
cak) e5kiden kalma emliki "·armış. 
Bu emJaktan hala kendilerine varidat 
gclirmi~ 

1 il bir ı;;atat &'ibl uzana.rt ile;; y&nmadanın do· 
l ğu taratma dUşen, Aynorozdur. Bu yarım. 

adanın tepesi bir ehram gibi ~ksellr ve 
beyaz mermerden bir tepo l'e biter. 8SSO 

ltadem boyunda olan bu tepeyi, güneıı ba. 
tarken, doğu tara:mdakl Trova ovasından, 
ve batı tara!rnda.kl Olimpus'un eteklerinden 
görmek mümkündür. Mllö.ttan t80 yıl önce 
Yunanlstanı lıUIA eden İran Şehlnııahınm 

burada açtığı kanalın izleri bugi\n bile !Ö· 
rUIUr. Aynoroz yanmaduı tabii manzara • 
lannın güzelllğlle göze çarptığı gibi hAIA. or. 
ta çağlara mahaua Adetleri ve müesseseleri 

muhafaza eden, Bizans ıan'atmın bir c;;ok 
definelerine mallk olan ve bir çok değerli 

vesikaları taısıyan papazların meskeni ol -
mak dolayısile ehemmiyeti haizdir. 

Kırk mll kadar uıun ve dört ile yedi mil 
ara.ııında genııı olan yanmada.yı mana.alır. 
lar kaplamıştır. En eski zamanlarda Trak. 
:ralılar ve rumlarm burada be§ ııehrl bulun· 
duğu anlaııılıyorsa da bu ııehlrlerln izleri 
pek azdır. 

Papazların Kostantın (837 - 247) dev. 
rinde buraya yerlt§tlklerl ııöylenlyorsa da 
bunlardan bahseden ilk vesikalara doku • 

zuncu asırda teııa.dUf olunmaktadır. İmpa

rator KostanUn Monomahos 1045 de neşret. 
tiği bir kanun ile Aynoroza kadmların ' 'e 
eli~ hayvanların girmesini menetti. Aynoroz 
papazları 1060 da İstanbul patrlkh8llesinln 
emrinden ~ıkarak ruhbant bir cumuriyet ta. 
rafında idare edilir oldu. 1204 de latlnlerin 
1stanbulu işgal etmeleri Uzerlne Aynoroz da 

yağma edllml§, papazlar Papa. Uçüncü (İnno

cent) e müracaat ederek hlmaye edllmelerlnl 
latemi§ler, o da bunlara mUsait bir cevap 
vermişti. Paleologl'Jer (1260 - 1453) dev 
rinde Aynoroz dağı eski refahma kavuşmuş 
ve bir çok hedJyeler sayesinde zenginle§ • 
ml§U. On dördüncü a.ııırda bir çok impara
torlar Aynoroza c;ekilerek hayaUarmı bura. 
da tekmlUiyorlardI. 

SelAnlğin (U30) da Türklere gec;mealn. 
den sonra Aynoroz arzı tealimlyet ettiğin
den Türkler pa.pa.zlann lmtiyazla.rına saygı 

lSTANBUL. - 18,30 bayanlara jim· 
naetik deni, Azade Tar<"an. 18,50: dans 

muaiki. 19,10: "Ayda" birinci perde. 
19,SO: Rumen halk muıikiıi, Eıteg Aço 

orkellra11. 20,20 haberler. 20,30: Bed· 
ri:ye Tüzün, türkçe sözlü eıerlcr, radyo 

caz ve tango orkeatralan. 21: Taksim 
Stadyomundan nakil, dördüncü Balkan 
güreı müsabakalan. 

ViYANA: - 1710: konıer. 18,25: ko 
nuıma. 18.45: ıramofon. 19,15: konut· 

maJar, hava raporu vesaire. 21,05: kon 
ser. 22,05: konıer: Moznrtın eıerleri. 

23,15: eğlenceli konıer. 23,45: karışık 
program. 24, 15: eğlenceli konserin de
vamı. 

BUDAPEŞTE: - 18,35: senfonik or 
kestra. 19,05: piyango. 20,0S tarkılar. 

20,40: konEerans. 21,10: konaer. 24,40: 
haberler. 22,55: Çingene orkeıtra11. 

23,50: konferans. 24,05: cazband takı
mı. 1,10: haberler. 

BOKREŞ: - 18,05: radyo orkestra
sı. 19,20: konser. 20,05: konferanı. 

20,25: gramofonla Fransız musikisi. 
20,25 konferans. 21,20 konser. 21,50: 
tan konseri. 22,10: koro konseri. 22,50: 

gece konseri. 23,20: yabancı dillerde 
haberler. 23,30: konserin devamı. 

PARlS: (Radio Pariı): - 20,10: 
haberler. 20.40: musiki. 20,55: haber-

ler. 21,05: Amerikan musikisi. 21,35: 
haberler. 21,50 Vişiden: Senfonik kon 
ser. 23,55 danı musikisi. 

VARŞOVA: - 17,20 halk musikisi. 
18,25: konser. 19,05: şarkılar. 19.50: 

gramofon, 2,5 haberler. 21,5: Lem
bergden, aıkerlerin zamanı. 21,35 gra
mofon. 21,SO: haberler. 22,05: eğlen-

celi musiki yayını. 22,35 Karakaudan: 
Edebi !yayın. 23,05: senfonik konıer. 

Halbuki manastırlaı·m Yunanis
tanda bulunan em1ak ve arazilerine 

gllstermfşler, hükfimet buraya bir kayma. r----------------ııı 
kam göndermekle iktifa ederek papazların l'aıartesl SALI 

Yunan hükumeti vazıyed etmi§. O
nun için papaslar Tiirk idaresinin 
müsamahakarhğma karşı medyiin 
görünüyotHır. 

:Aynoroz papaslarının çoğu ihtiyar 
dır. Fakat ihtiyarlar öldükce yerleri
ni alan genç papaslar gittik~e azal
maktadır. Evvelce Aynoroza genç 
papaslar giderlermiş. Şimdi Yunan 
hükumeti huna müsaade etmiyor
muş· Öyle görünüyor ki Aynoroz pa· 
pasları yava! yavaş uesli münkariz 
olan varlıklar sırasına geçiyor. 

• * 
AYNOROZ HAKKINDA TAR1- I 
Hl VE COGRAFI MALÜMAT 

Rumeli kıy11ından Ege denizine üç dl~. I 
Bu hal sabaha lcadar sürdü. 
Atların nef csleri daralıyor, mah • 

muz yemekten karınları kar. içmd' 
Jı:abyordu. 

Arkadan gelenler de iyice yorul -
dukları ve yavaşladıkları için son 

ta.mantarda onlar da atlarının dörtnal 
yürüyüşünü tmsa ~evirmişlerdi. 

Sabah güneş aydınlanırken üç yol 
ağzına geldiler. Bu yollardan birisi 
sağa kıvrılıyor, ikincisi ileri gidiyor, 
üçüncüsü de sola sapıyordu. Orman 
ve dağların çapraşık ve sarp yolla -
rından, büyücek bir ovaya çıkmışlar
'dr. Kara Hasan buradan sonra kur -
tuluşun daha güç olacağını kestirdi. 
Çünkü yollar, pek uzak yerlere kadar 
gôzönünde uzuyordu. Karşıdaki bü -
yijk şatonun kalelerinde mızraklı as
kerler görünüyordu. Hatta onların 
gelişlerini gördükleri zaman bu as -
kerlerden bir kaçı kalelerin üstünde -
ki nöbet gezintilerini bırakmışlar, me 
raJda bakmışlardı. Oradan çıkacak 
bir müfrezenin onların yollarını kes -
mesi de akla çok yakındı. Çünkü Ar
menyo ile askerleri de ormanlıktan 
düzlüğe çıkınca hükümet askerlerinin 
iki atlıyı kovaladıklarım açıkça gö -
recekler, yardıma koşacaklardı. 

Kara Hasan artık bu uzun yo11ar
da. a1abildiğine koşulamryacağınr gö
rüyordu. Çünkü atlar epeyce yorul -
muşlardı. 

Rastgele sola saptılar. 
FllltdaJrklann, çalıların aralann -

Clan sfdfyorlardr. Küçük bir tepenin 
yamacını henüz geçmişlerdi ki uzak
ta deniü gördüler. 

küçük bir zabıta kuvveti vUcude getirme - T akv j m 11\ Ey!UI 17 Eylül 
ıertne mUsaade etmf§U. HA.la. Aynoroz her ı=========1 17 C Ahir 18 C. Ahir 

mana.ııltn temall eden bir murahhastan vü
cude .gelen bir heyet tarafından idare edl _ 
Ur. Bu heyet. tarafmd11n !leÇjlen dört ld§l tc. 

ra heyeti sayılır. 

GUn do~u~u 
Gün bıtıs1 
a ın aımu 

rıııe oamu1 
ikindi na m:ı;:, 
Akşam oamu 
Yatsı namazı 

lmsu 
\'ılın ıı:rçco giınler 

Yılın kalan cünlerl 

Hl 

li.09 
1!1.40 ı~.~8 

ı~.19 lll, 17 

19.~ı l\) .. •O 

'4 .Crı •• Ol 
!1~7 2~8 

109 108 

Manutırlarda en sert disiplin blikUm aü· 
rer. Papazların hepsi ayni tekilde giyinir, 
(ekmek ve 1ebzeden ibaret olan) yemekle. 
rint birlikte yerler. Manastırlarda yerle§en. 
!erin ekserisi rumlardır. Yalnız bazı m8llaa
tırla.rda Rus, Romen ve Gürcülere de yer 
verllmi§Ur. 3000 papazı olan Rossokln ma • ._ ______________ _, 

naatın 1875 den itJbaren bir Rus papa.zmrn 
idarealnde bulunuyor ve burası Çarlık Rua_ 
yasının siya.at - dini propagıı.ndasmıı. merkez 
teşkil ediyordu. 

Yakın zamana kadar mana.ııtırların kü. 
tUphanelert pek kıymetli vesikalarla. dolu 
idi. Bunların bir çoğu ··nnan istikla.J har. 
binde (1821 - 1829) ma' vıl'du. Bundan b~-

Yazan : Kadircan Kallı 
Burası belki Santa Maryaya epey· 

ce uzaktı. Fakat buna rağmen deni
zi görmek, bu iki denizciye kurtuluş 
yolunu görmek gibi gelmjşti. 

İleride kayaJT~: bir burun vardı ve 
onu geçtikten sonra yeniden dağlar, 
ağaçlı yamaçlar başlıyordu. 

Kara Hasan atının başını o yana 
çevirdi. 

Hüseyin de öyle yaptı. 
Armenyo ile askerleri, üç yol ağ

zında durmuşlardı. Bir kaçı bu üç yol 
dan her birine sapmışlar, atların a -
yak izlerini aramışlar, fakat bula -
mamışlardı. 

Lakin etrafa yayılan askerlerden 
biri onların yolu bırakarak çalılar a
rasından uzaklaştıklarını görmüş, ha
ber vermişti. 

Kovalama yeniden başlamıştı. 
Kara Hasan, eğer arkadan gelen

ler yetişirlerse, bu sırada hiç olmazsa 
deniz kenarında bulunmayı istiyor -
du. Sıkıya gelince elbiselerini atacak
lar, kılıçlarını ağızlarına alarak kı

yıdan uzaklaşacaklardı, 

İkisi de bf rer balık kadar yüzme -
sini biliyorlardı. Yüzerek Türk kıyı -
!arına gidemezlerdi amma, kurtuluı 

ka bu vesikaların mühim bir krıımı papa.z. 

ların ihmaline kurban gltU. Fakat büyük 
bir kısmı da Moııkova ve Parise götürül _ 

dü. 1 

Bugün Aynoroz büyük bir ehemmiyeti 
ha.iz vesika kalmamış gibidir ve kütüpha -
neleri dolduran. eserleri daha fazla. il!hl ve 
killsat bir deltert haizdir. 

çaresini bulmak için vakit kazanmış 
olurlardr. 

Küçük vadiyi ve onun ortasmda -
ki dereyi bir hızda geçtiler. Burunu• 
kıvrıldılar. 

İnce Hüseyin bu sefer öne geçmiş
ti: 

- Bir göl.. burada bir göl ,·ar .• 
Diye bağırdı. 
Kara Hasan oraya baktı ve sahi

den büyücek bir ovanın ortasında, de· 
nizden ancak bir mil kadar içeride, 
küçük bir göl gördü. Bunun dört çev
resi sazlarla, sık meşelerle dolu idi. 
içi de belki bataklıktı. 

Kara Hasan: 
- Sola .. denize.. " 

Diye bağırdı. 
Ye atını ileri sürdü. 
Gölün deniz tarafındaki kı},sına 

-gelmişlerdi ki Kara Hasanın atı bir
denbire sallandı, sarsıldı ' 'e yüzüstü 
düştü. 

Kara Hasan kendisini çabuk to· 
parlamrş, aşağı at!!lntrşb. 

Hayvan, yattrğr yerde korkunç bir 
şekilde tepiniyor, nefes alıyor ve kar
nı gittikçe şişiyordu. 

Biran ayaklarını uzattı. 

Sinop belediyesi 
neler yapacak? 

Uray binası - Özel muhasebenin çalışmaları -
Hastanenin eksiklerini tamamlamak lazım! 

Sinop, (Özel aytarımızdan) 
Sinobun ezeli dertlerinden biriai (Su) 
dur. Şimdiki su §ehre kafi olmadrim· 
dan bunun ıslahı ve fenni bir tekle 
konulması için çalııılacak ve gelecek 
yeni porgranunda bir buz makinesi, 
olmıyan yerlere lağımlar, yanıın su 
depolan, kaldırımlar, çeımeler ve ıa
ire gibi önemli işler vardır. Bu yeni 
program, yeni ilbay tarafından tatbik 
mevkiine konulacak, tchrin nokıan• 
lan az zamanda tamamlanacaktır. 

( Uray) ın Sinoba birinci gördüiü 
it elektrik olmuıtur. Kömür havza· 
11 buraya yakın olduğundan elektrik 
kilovlitı ( 1 S) kurut tan verilmekte• 
dir. Memleket gençliğine bir yardım 

olmak üzere park yanındaki (500) 
metre murabbaındaki arazi denizcilik 
ıporuna armagan olarak verilmi§, 
cumuriyet meydanındaki {2000) metre 
murabbaındaki saha ıehir atadı isin 
Halkevine terkedilmittir. 

URAY BlNASI 
lıkeleden hükumet konağına çıkan 

caddenin ıolundaki binalar içinde 
en çok göze çarpanı jandarma kuman
danlık dairesiyle uray binaııdır. Bu 
binanın dıtansı kurıuni renkte bo
yanmıf, pencereleri etrafına beyaz 
boyalar çekilmit olduğundan ıözlere 

pek hoş görünmektedir. Binanın içe
risi kamilen yaih boya yapılmıt ve 
kıymetli moblelerle döıenmiıtir. Şar
bayın büyük odasındaki Atatürke çok 
benziyen ve türk ıanatkirlarmdan Mü· 
nir Hayri tarafından yapılan, zarif bir 
ayak üzerine konulmut yanm heykel 
salona girenlerin gözlerini aydınlat· 
maktadır. 
~-~~~OZEL MUHASEBE 

Önceki gezimde tanımıı olduium 
(Necip Yalçmkaya) yı gene özel mu
haıebe direktörlüğünde buldum. Bu 
gayretli yurddaşın birçok erdemleri 
vardır. lıini, hesabını çok iyi bilir, 
tahıilatını yolunda yapar, kanun ve ni· 
'Zam çerçevesinden dıtan çıkmaz. Özel 
muhasebenin yılhk geliri (330.000) 
tiradır, bunun yüzde ıekıeni elde edil
mektedir. Geçen yıl, hastahane tamir 
olunmuı, elektrik için uraya (16000), 
Halkvine (4000), spor için (1000). A
yancık ilçesi spor kur~muna da (500) 
liralık yardımlarda bulunmuıtur. 

Bölem~ 74 
Titredi. Ağzından burnundan kan 

boşandı. 

Kaskatr, kaldı. 
ince Hüseyin: 

- Reis, benimkini al.. Çabuk ol.. 
Onlar seni kovalarken ben sıvışırım. 
Deniz kenarından dosdoğru gider -
sem Santa Maryayı kolayca bulurum. 
Yarın sabaha kadar oraya Yaramaz 
mıyız? 

- Olmaz .. Her zaman beraber ola
cağız .. Zaten senin at da daha çok da
yanacak gibi dcjil ... 

Kara Hasan, İnce Hüseyinin ter
kisine atladı: 

- Siir!. 
Dedi. 
Ancak üç dört yüz adım gitmiş

lerdi ki İnce Hüseyinin atı da dizle
rinin üstünde bir iki defa sallandık -
tan sonra olduğu yere çöktU. 

ikisi de bir atlayışta kendilerini 
yerde buldular. 

Kara Hasan bir küfür savurdu. 

Armenyo ntlrlarile birlikte geliyor· 
du. Onları görmemişlerdi amma, iz -
lerini görüyorlardı. 

Kara Hasan srk kamışlık ve saz -
lıklara d~ldı. 

HASTAHANE 
Şehrin hastahanesi havadar ve ,.a• 

tubebiz bir yamaç üzerinde, şehrİ' 
bir kenannda yapılmıştır. Bu şifa yur'. 
du hususi muhasebe tarafından yirtıı' 
bin liralık bir bütçe ile idare olunır.~· 
tadır. Eaki ziyaretimde buranın bat 
hekim ve operatörü bulunan doktot . 
Semih Erzuruma ve dahiliye mütehat' 
am doktor Asım da lstanbula naklO' 
lunmuş]al'dır. Esefle haber aldığmı• 
göre operatör Semih geçenlerde Erıll' 
ı·umdan lstanbuJa giderken İnebolu • 
çıklannda haıtalanarak vapurda ol· 
müıtür. Bu acı haber Sinopluları 

çok kederlendirmiştir. 
Şimdiki operatör, doktor (Bahir 11· 

ter) iki buçuk yıldanberi hastaneyi rrıl1' 
vaffakiyetle idare etkemtedir, ıimdiy• 
kadar bir dahiliye mütehassısı gelınt" 
mit olduğundan onun vazifesini de sılı 
hat direktörü Fehmi Üner görmekte" 
dir. 

Bu iki kiymetli doktor zahmet ede
rek beni gezdirdiler, hastanenin bet 
tarafını gösterdiler. Hastane elli yata1'• 
lıdır. Abdurrahim pa§80lll Kaatamoııi 
valiliği zamanmda firengi hastanesi "' 
larak yaptınlmıttı. Hastanenin ront• 
keni, elektriği ve ıu tesisatı henüz ol• 
mamakla beraber yine büyük bir varhlı 
göstermektedir. 

Bu esen yurdun•n eczanesi çolı 
zengindir eczacisi de mesleğinde ına" 

bir, çahıkan ve anlayıth bir fen adanıl' 
dır. 

Dahiliye iizmanı Fehmi Ömer a1· 
ni zamanda bakteriyoloğdur. Mesai d• 
iresinde hastalıkların mahiyetini ince
liyerek meslekdaşma kıymetli yardınt' 
larda bulunmaktadır. 

Burada bir bat hemşire, iki hemşır• 
ve bunlara mahıuı mükemmel dö,en• 
mit yatak odaları, erkek ve kadın ha•• 
tabakıcılar ve bir de idare ifyarı var 
dır. Hastahanenin bir laboratuvarı, iki 
ameliyathanesi ve modem ameliyat 
maıaıı, etüv daireıi, ecza deposu ta1'• 
dire layıkdır.. Hastanenin bazi kusur• 
ları vardır ki bunlar da elektrikle rönt· 
gendir. Bir de kovuşlann büyük ve bat• 
tal olduğundan hastaların tecridine irıı' 
kan bulunamıyor, kıtm da 11mdınlnıa· 
lar pek güç oluyor. 

R. K. C antiirlı 

Deniz epeyce uzaktı. Oraya varııt' 
caya kadar atlılar ferah ferah onl~' 
ra yetişebilirlerdi. 

ince Hüseyin de onun ardında id~ 
En sek yerlere çekildiler. SakJaJ1' 

drlar. 

- İzimizi bulurlarsa, yakayı el' 
verdik demektir. 

- O zaman belli olur... BakalıtP 
hangimizin kılıçları daha amansız .. 

- Beş on kişi değil ki.. Bir sur61 

Hepsini haklayıncaya kadar .. 
- Başka bir çare bulmalı ... Şu sıl 

yun içine girebilsek" 
- Boğuluruz .. 
- Nefes almadan bir iki dakika t<ll' 

labiliriz ya. 
- Kalmz amma, izimizi bulduktJlO 

sonra buraya gelirlerse bir iki da"" 
kada defolup giderler mi? 

- Ummam ... 
- O halde ... 

Kara Hasan parmaklarile !laçlıt 
, 
1 

rını avuçluyor, diğer elile de kıJıcJ 

nrn sapını sıkıyordu. Sordu: 

- Tabancaların dolu mu? 
- Evet. .. 

D.. t k d'' t k' • i cıt' - or urşun, or ışıy yere -
rer. Kıhçla da.. , 

Kara Hasanın hesap yapacak 1> 
ı 

manı değildi. Fakat başka da ne )., 
pabilirdi? .. 

(Sonu yarın) 



liitler 
Rayştagda :iÖylevını 

verdı 

Antlaşmalarda ! 
değişiklik yapılırsa .• 

Bay Rüştü Arasın ! 
(tJstuanı JJirincideJ asambledeki sözleri... 1 

ke ~~ltnıı beş milyonluk bir ulu~ ( lJıt ytını birincide) 1 

"] n 1 haklarına iki milyonluk bi: Bu ailihsızlanma bfttısi dolay!-
.. uau • ed'I u nakları kadar olsun riaye! siyle gerek konaeydc ve gerek s1· 

1 
Zllesini herhalde ~ııtiyebilir lahsızlanma konferans;nda aıras . 

""ClJ1el, Litvanya tarafır.cfan çalı:·. geldikçe daima itaret t!tliğim bir 
"'lif Ve 'k rnernel halkı semıierce taz. nokta vardır. Yükıek Aeambleni·· 

~ltında kalmııtır. Almanya· zin önünde ıöz ahtım da, bu nok· 
1~ bittabi bu İ!le dikkatle meş taya bir defa daha temns içindir 

e~t o~rnası icabeder. YnLancı de·. Bı!irsiniz ki Lozan aı~tlaşmas: 

!lLEE2!! 7- KURUN rn F.YI .. üL 19:15 ~ 

ueuıeı lemirt1ııarı 1e ıımınıırı ısıeıme ı mum ıdnresı ilünıarı 1 
Muhammen bedeli 21808 lira olan 'o!-tomotif ve otomotris kazan 

borularile buhar huruç ve duhul br ruları ve bagalık çelik çekme boru· 

lar 1 !kinci T e~rin 1935 Cı1ma eünü saat 15,30 d~ kapalı za.ı f usulilc 

Ank-;ıra' da İdare binasın•"l& satın ı. lınac.3.kdır. 

Bu işe girmek istey~ı.Jerin 163 5,60 lirabh muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesi!<<ı:larr , kan unun 4 ncu maddesi mucibince ite 
girmeğe kanuni manileri hulu:ımarl ığına dair beyanname ve teklifleri· 
ni ay:ıi günü saat 14,30 a kadar !.r omisyon reisliğine vermeleri lazını 
dır. Bu ite aid şartnameler parasız olar:\k Ankarada Malzeme daire
sinden Haydarpaıada Tesellüm Müdürlüğünden verilmektedir. 

(5494) 

e ~~n :·apmıt oldukları giriımc- bazı ıüel hükümleri muhtevidir t ıçbır ıonur vermeıTA!ttir. U b h 
1 

d b Muhammen bedeli 6000 lira olan 30 dane 180 gözlü ve 10 dane 
Usl"' 

1 
• :T. h d ve u üküm er, iğer azı antlcı.~ .: oısyeteıınm mua e. eye say malarda mevcut hükü~ler kada: 24-0 gözlü bilet dolabı 10. 10. 1935 per§enbe günü saat 15,30 da ka • 

1d~~sterilmesi için la~.m gelerı tumullü olmamakla be:-;,.ber milli palı zarf usulii ile Anka~ada idare bina5ındl\ satın almacakttr. Bu ite 

~ "•rlerın alınmasına b1avuzlu'. ülk~mizin bir kısmında müdafa'\ ı .. •••••••••m•ı-.. girmek istiyenlerin 450 Eralık mu vakkttt teminat vermeleri ve kanu• 
rt'ıtıi icabeder --.ı .e · vasıtalarımızı tahdid edecek ma- V k 1 nun tayin ettiği vesika!ar ve ite girmeğe manii kanuni bulunmadı· 

ik ' Hitıer, bundan ıonra Ame · hiyettedir. 8pUreU1 U ğına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 14.30 a kadar ko • 
.. :.\da Yah\ldiler tarafından bay· o ta y l h Bu hükümlerden Trakyaya aid T RK ANONiM ŞiRKETi misyon reisliğine vermeieri !azım dır. Bu iıe ait şartnamele:- Haydar .. 

apı an akaret meselesindı~ ı ltıcı-ıikanın cevabının ıtminan olanlar, komıu üç hükumeti ilgili· latanbul Acentalığı 1 paıada Tesellüm ve Sev'i.· Mü:lürlüğünde Ankarada Malzeme dair&-
lhı o!cluğunu tebarüz cttirmiı v·: yen ailahsızlandırılmı§ bölgele.. Lima:ı han, Telefon: 22925 sinde parasız olarak dağıtılmakta dır. (5406) 

d lltnnyanın komünist ı-ropagan ihdaa etmektedir. Bu bölgelerin du 
'-ına 

1 1 
nımu, dediğim gibi üç hükumeti Trabzon Yolu Muhammen bedeli 5400 lira o lan takriben 38570 kilo galvanize 

ı._l enge omasına 3.Zmetmh 
"il Unduğunu bildirmistır. ilgilemekte olduğu için onların GÜNEYSU vapuru 17 eylul oluklu ıaç 9 Birinci Tetrin 1935 Çarıamba günü ıaat 15, 30 ela ka· 

1

• !l. Hitler'in bir çok -if,.re ıürel: mubafazaaına karar verıne-k hak- SALI günü saat 20 de Rizeye ı palı zarf usulü ile Ankaraıla ldu e binasında satın alınacaktır. 
al!uşlerla keıilen sövievi onbıe~ kı da kendilerine aiddir. Bu ıebeh l kadar. Bu ite girmek iateyenlerin 40 5 liralık muvakkat teminat ile ka· 

ilkika .. .. t·· ' · le Lozan antlaımaaının bu hüküm nunun tayin ettiği vesikaları, kan unun 4 ncü mıddesi mucibince iıte 
Müt::ı:~~ u~aytl&g başkanı lg:i;~:.en bahsetmek niyetinde de- ·ı·::r.:::::::::::::::F:::::l::r:::5:::a:::t:::l::::::m::::::::::!llı. girmeğe kanuni manileri bulunm adığın1 dair beyannnme ve teklff. 

enl!tal Goering, üç kanun layih;ı lerini ayni gün aaat 14, 30 akada r Komisyon Reisliğine vermeleri 
1 o!tumuştur. Fakat, bafazlar meı~tesi bu va· n kaçırın iİ lazmıdır. 

Su J d b l ziyette deg~ildir. Ona aid olan süel t:. ayınız :.: Bu i•e ait ıtartnameler pı..rasız olarak Ankarada Malzeme da;r-
n ar an irincisi A man va- f ! ::r ::r "' 

ll~aşlığını kat'i surett.~ tarif et hükümler, Türkiyenin sahih ~u?a il Peşin ve Veresiye h sinden ve Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden dağıtıl· 
.e
1
kte, ikincisi Almanyada Yahu· fazaıı haklarına ve memle~~ti~m Iİ z i ·i ·· ~-·-, .. il maktadır. (5407) 

1 e"'· d boğazlarla ayrılmıt olan ıkı böl- :i Ucu g) .nmek ı.. .. _ .. nız l!. · ıf 
.. · ın urumunu tayin eyl~mekte . d • . l •• kapr Şekc:·cı llacı Bekir karsısın· M h b d 1 • · 1 •• ·ı .. ı · d l ] 

Çu .. ncüs~ ise Gamalı h~çt havi sa:ı gesı arasın a ıeçıf ve taıım ıt e ı :. . u ammen e e, ıaım ve eıu ı tme gun erı aıa ayazı & ma zeme 
. _ I . k d' da 86 numaralı Türk elbise depo· • d'l ·· 1 d 15 30 d A 1 d Jd b' k .. g n ulusal bayrak olank kabu. rıne agır zarar ar getırme te ır. .. . : tayın e ı en gun er e ıal'.t , o. n cara a o.re ınasm~a epa~ı 

nü nat
1
k bulunmaktad•r. Bu hal, mevzuu bahis hükümlerin İl sun:ı murncnat cdıniz. Hazır, ıs·· zarf uıulü ile ıatın alınacakdır. 

l•ı m:u · ıma elbiseler, paltolar, par- B · 1 · k · l · d kabulü ııraıındaki mevcud vaziyet i u ıt ere gırme ısteyen erın &§a a ya71lı muvakkat tE=minatlaf 

ay seri
• kombı·naSI lerde derin deiitiklikler huıule H d~:~····· ::o~~~ elb~sclc,. · :ıc~~i ' 'c 

1 ~ ile k~nunun tayin ettiii vesikaları. kanunun 4 üncü maddesi mucibine~ 
1 

. l b . l 1 gılı: kum::. . ~r. Ilır de :ı r.ıurac:ı: 
1 
. . w k A 'l . b l d - d . b ge mıf o masına ve u "azıyet e- i• 

1 
• • • ·ı ııe gırmege anunı manı crı u uu ma ıgına aır eyannamc ve teklif 

. 11 .rnfıdır. l • · k 'ltm ·· 1 • t 14 30 k d K . R . ı· · rın bugün bile birçok tebeddüllere :i::umw::-•• ..::::.:::::::::::::::====:::::::: erını e sı e gun erı na , !\ ;ı cır omısyon eıs ığ:ne verme 
eugün büyük törenle manız bir halde bulunmasına ra~ l)(]N ve y ARIN \eri lazımdır. 

acJLıvnr 'men buaün devam etmektedir. '6rcüıu~JtUIIiyaJı Şartnameler parasız ola-rak Ankarada malzeme dairesin~~ 
l A.nk1ra. 15. (A.A.) - Kayae:i ' Bu münaaebetle aıatuJaki nok· Sayı: 41 ve İiaydarpatada Teaellüm ve Sevk müdürlüğünden daiirtı!J·a'ctarhr. 
,t0ıtıhinaaının açılma töraninde bu tayı aarih bir surette ortaya sür· Oscar W afld <551s) 
!!nacak olan Sovyet Rusya ağl' mek ist(~rim. Malzeme Muhammen Mu,·akkat Eksiltme 

;~!iiıtri komiser yardımcııı B. Şayet, mevcud mıı~hedelerle DE PROFUNDiS 
)e 0 kot: un ba§kanlığtr.ıiaki h'?- teıbit edilen vaziyette değitiklikler 

t bu •o k b Vo oo J ~a P,'Jn e spreae ag.anan oze vukua geline Türkiye hunları bo· 
tkRon)a Ankaraya gelm~~ durakh. ğazların askeri rejimin::c icabc· 
~ 0110ıni Bakanı Celal Bayar, il· den tadilatın icraaına vabeste kıl
~ y \'e §arbay ile yardımcıları, Sil mak zaruretinde kalac:ıkdır." 

Londra, 15. (A.A.) -· Sunda-v 

Refore gazetesine göre, ıelecek 

le ~.r Bank genel direktfö fi, dıt it· 
l'ıbak ı~· 1 . di an ıgı ııyar arı, emnıyet lngiJtered.e genel seçim 
l r~ltö)'ü ile baıta Sovyet büyük 

) Stıi Karahan olmak \bere Sov· 
et 'h-· k t~il uyij elçilik İtyarla.·; ve ga:ıe 
dı er tarafından karıı!i:lnmıılar · genel seçim ancak nisan ortaların 

r s· ı,tı· ır polis müfrezesi Jı) konuk · da rapıiabilecekdir. Bu karar, ar-
l''rn •el&ınlamııtır. Saym konukla-1 sıuhısal durumun lngili-z hükume· 

llmi, ahlakı, f e1sefeyi, dini güze· 
le etir sanan ,.c iyi kötü hiçbir ar. 
zusuna hayir? demeyen O. Wilde: 
"Ben dehamı hayatıma verdim, e. 
serlerimde istidadım vardır!,, di · 

yor. Dehasını, hayatına nasllsar · 
f ettiğini A. Gide' den dinliyeceksi -
niz. istidadını da zındanda yazdığı 
"De Prof undis,, den anhyacaksmız. 

Bütün estetik ve ahlak kutupları
na dayanan bu iki eseri, bir arada 
dilimize çm,iren: 

Bur han Toprak' dır 
'il.• •1ı Ankara Palas'a m~safir edı! · .. •ıı erd' tinin devamlı bir faaliy6tte bulur. Fiyatı elli kuruş 

b ır. · b tt' · d ·1 · l Dağıtma yeri: VAKiT matbaası. ts-ct'-lk k . d , . masını !ca e ırmesın en ı erı ge tanbul. 
\tok omıser yar ımcısı B. Pı- k d. 
~0110°f .B. Karahan ile beraber: E- _m_e_te_ı_r·-----------=--== Mlll!!l!!!lll!!"~"l!!l!!I 
l\t 8 ~ı Bakanlığına giderek Ce · j d l k t J v A k 
d,l\ ay:u·'a bir göret yapnllf ve 0~' an arma gene omu an ıgı n ara 
likt ~onra B. Vorobiyof ile bir Satınalma komisyonundan 
lerd~ ılbay ve ıarbayı göre gitmiş· .. 

ıt. Orneğmın tamamına ayni evsaf ve tekilde olmak gere&ile{1683) 

• • • 
tane bat cibinliii 1/10/935 Sah günü saat (11) de Jandarma Genr.l 
Komutanlığı kurağında p;r.zarlıkla ıatın alınacakdır. CibinJ:ğin bh· 
tanes i için (55) kunıt psha biçilndtdir. istekliler pazarlık gün ve ıa· 
atında (6943) kunııluJt aandı!; makbuzu veya banka mektubu ile 
gelm°'leri ve örneii Korui~yonumuzla İstanbul Jandarma Muayene 
Hey'-tinde her ıün görebUecekleıi ve tartnamesi parasızdır. 

tar~Yıeri kombinasının açılma 
~, bnınde bulunmak üzere, araıın
)'tı Cl%ı ıaylavların, tanınmıt ze -
bil' h ve ga2etecHerin bulunduğu 
•et-i eyet de dün ,ehrimizc!en Kay (2534) (5489) 

l:) ~reket etmittir. -------

~llıiryolu Ergani Osma- Türk Hava Kurumu 
traa ~iyeye uı.,tı Büyük Piyangosu 

' 1) __ nı (Oımaniye). ıs (A.A.) ş· d• k d lı),, 0 &u Anadoluyu batıya bağ· im iye a ar binlerce kişiyi 
SeJi~,-:: l~unıhuriyet ~ dareainin zengin etmiştir• 
tl'tan· ıınıali olan dc.miryolu, 79 t t • 6 .. k . .J ll l .1 . . 

'( l o.•ınaniye'ye u1aımııtır. • cu er ıp • cı eşıue .cı eşrındedır 
"1 :_ '-n .. ,.t müjdl"<"i•i 0ıa0 Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
toı~qı hadise bütün halkın "e b f~nlikleri ile kartılanmıı Aynca: 30 000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 
~irı ,~1rnunasebetle bür~·klerimi~ liralık ikramiyelerle beheri ( 50.000 lira) lık 

arı tükranla anıimıttır. iki mükafat vardır •. 

bedel teminat günii 
1 - Per~in çivileri _16100 Lira 1207,50 Lira 14-10-1935 

Pazartesi 
2- Vida. civata ve somunJar16673 

,, 
1250 " 15 10-1935 

Salı 

3 - Ağaç vidası, rondela ve 4590 " 344,25 " 16.10-1935 
gupilyalar Ç:arıamba. 

4 - Cebire ve travers bu- 4747 
,, 

356 " '·--17·10-1935 
lonları Perıem~be 

5 - Yaylı halkalar 1629 
,, 

122 " ıs.10.1935 

Cuma 
~ 

Muhammen bedeli 4175 lira olan 19000 kilo muhtelit- eb'att~ 
çinko levha 11 Birinci Teirin 1935 Cu1:1a günü saat 15,30 da Ankar~ 
da idare binasında kapalJ zarf un lü ile satın almacakdır . 

Bu ite girmek isteyenlerin 320 liralı!< muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettiği veıikaları. kanuu un 4 ncü maddesi muçibin<.e ite gir
meğe kanuni manileri bulunmadığı na dair beyanname ve t..:klifl~rini 
ayni giin saat 14,30 a kac.ar Komı iıyon Reisliğine vermeleri lizım-
d~ ~ 

Bu ite aid ıartnamc!eı paranı olarak Ankarada Malz~me daire
sinden ve Haydarpaşa~a \eslim ve sevk müdürlüğünde d1tiıblmakta 
dır. ,(5408) 

Muhammen bedeli 60 hin lira o, an 1200 ton katran yağr ~5 Birind 
Teırin 1935 Cuma günü ~~at 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarad• 
idare bina11nda satın almacakdır. 

Bu ite girmek isteyer.u:.rin 425o liralık muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettiği veıikaları ·,kanun un 4 ncü mad.desi mucibiııce it~ gir 
meğe kanuni manileri buknmadığma dair beyanname ve t~kliflerinı 
ayni gün saat 14,30 a ka~ar Komi1 yon Reiıliğine vermeleri uszımdır. 

Bu ite ait ıartnameler 300 kurut mukabilinde Ankara v~ Haydaı 
ı.aıa veznelerinde satılmaktadır. '(5405) 

Muh1tmn1en bedeli 3000 lira olan Devlet Demiryolları Ankara U. 
mumi lda,..e binası çatı kı;tı kalörif er te.iıatı 25/ 9/ 935 Cuma acünü 
saat 15 de kapalı zarf uıuliyle An karada Umum Müdürlük l inaıında 
ihale edilecektir. Bu ite girmek ist·.: yenlerin 225 lirahk muvAİ.Jcat temi. 
nal ile kanunun tayin ettJği veıik:ı\ arı kanunun 4 üncü maddc!İ muci. 

hince iıe girmeğe kanuni maniler. bulunmadığına dair Beyaııname ve 
teklii)erini ayni gün ıa1l~ 14 de kadar Cer dairesi Komisyon Reisliği· 

ne vermcieri lizımdir. Bu ite ait tartna~e~ er Ankara ve H~ yda~·pa· 
fİa veznelerinden paralli. olarak a~ınabilir. "2511:: "5417'' 



ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık 8 aylık il aylık Aylık 

ldemleket1mlzde 750 •20 23~ 110 
Yabancı yerlere 1350 72~ 400 150 

P'osta birliğine ' l!\00 950 !'ıOO 11<0 gtrmlyeD yerlere} . 
Tllrlçlyenln ber posta merkez.fııde K UKU~• •bone yazılır.

1 

YAZI VE YONETIM YERi: 

t.taııbU.I , Aııkara e&ddut, ( VA.KU yurdu) 

l idare: 24370 
reıetoo 1 Yazı (flert: 24379 

T•lr rat adresi: KURlnıl btAıibuJ 

Posta kutıuu No. 48 

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

.. 

Türk maarif cemiyeti okulları 

Bursa Kız Lisesi: 
Yatı ve gündüz taleb"si i~indir. Senelik ücret yatı 185. 41Ün · 

düz 35 liradır. Kardeılerc ve memur çocuklarına ayrıca ten-:ilat 
vı:ı.rdu·. İngilizce lisanın:ı bilhassa önem verilir. 

Ankara ilk ve orta okulları 
Kız ve erkek gündüt talebesi içindir. Senelik ücret ilk kı 

sım 60, orta kısım 70 lira..f ır Ortanın bütün sınıfları vardır . Or
tanın tekmil sınıflarında ve ilk üç.üncü sınıf tan itibaren İngiliz 
ce dersleri verilir. 

er 
a 
p a 

Kız ve erk!5!ıi!:~i~in~:. f.:~:ikoü~:~:~tı 150, gün~üz '"- HükQmetin ve dört büyük milli bankan.n 
10 liradır. ~~rdeşlero ve ~·~~r çocukl~r~na yatı ücretler:.,d. iRı 1,000,000 lira ile s~rmayesine iştirak ettiği 
ayrıca tenzılat vardır. Uçuncu sınıftan ıtıbaren Almanca •ler~ .1 
leri verilir. 11 

Yukardaki okulların kayıt işlerine 15 Ağustosta ba!lanacak 
tır. Her türlü izahat :çin okul direktörlüklerine veyahut Anka _ 

A D A P. A Z .A R 1 
rada Türk Maarif Cemiy"ti Genel merkezine baş vurulman fa. 
zımdır. (1721) ( 4004) 

•·-------Yeni çıktı-------
Dün ve Yarın tercüme külliyatı : Numara 39 

HAYDAR RIFAT 

HERAKLiT 
Eski Yunan filozoflarmc:an 

riyatı 25 kuru§ - Dağıtma yeri V AKIT matbaası btanbul 

Ankara yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

25 Eylul 935 tuihinden 31/Mayı~ / 936 sonuna kadar Ankan. YükseJ.. 
Ziraat En.atitüsünün 375 425 talebe si ile 100-120 müsta~demininin sa· I 
bah, öğle ve akıam yemeklerinin 20/ Eylul / 935 cuma günü ıaat JS de. 
pazarlıkla i}ıalesi İcra ed:leceğinde n taliplerin izahat ve tar m ınr 

parasız almak üzere Enstitü idare Müdürlüğüne ve pazarhia iştirak 
edeceklerin ihaleden bir saat evveline kadar 4056 liralık t'minlltla· 
rını Enst;tü veznesine yatırarak ai acakları makbuzla birl:kte ldar ! 
ve ihale Komisyonuna müracaat- ları. '"2461" (5328) 

Cinsi 

Kok Jro'mürü 

Tüvellan ma
den kÖmürü 

Miktari Tminat. Tahır.in 
Llira. K. bedeli 

950 ton 1353. 75 1900 K. 

12.00 ton 945. 1050 K. 

Eksiltme 
günü ve saati ,ekl; 

18/ 9/ 935 çar~amba 
ıaat 15 te }llızatlıkl:. 

18/ 9/ 935 çarıamba 
saat 1&,30 da ,, 

Tür B n a 
Parasını qatı.rmakta 

.. 

ve aydan aya 
· faizini almaktadır. 

. . . 
Faizler her ayın birinci giinb verilmektedir. Ayın 

ilk faizi, ertesi ayın titrine 

Muntazam v irad 

Eski Feyziati 

Gündüz 
ve yatı BOGAZiÇi LiSELERi 

Boğaziçinde, Ama.vutköyünde, Çifte Saraylarda 
Kurumumuza bağlı Galatasar.a. y, Haydarpaıa, Erenkö::, Kandil· Kız ve erkek için ayrı bölüklerde kurul muş, teskilatı tam ulusal bir müessesedir. Kayıt için hergün mektep rö 

li liseleriyle Çamlıca ~ız orta o!< ulu ve Haydarpafa lises~ muallim timine basvurulabilir. tstiyenlere tarif name gönderilir. 
kı!mı ile Kız Muallim t.~ulunun yukarıda yazılı yakt.cakları ııt•••••"•••••••••• Tolefon: 36.210 
11/ 9/ 935 çarıamba günküyapılan ekıiltmesinde kok körnlirüne İs·---------------------=--------------------
teklilerin verdikleri fiy.ıtlar yükıek görüldüğünaen ve Tüvenan ma )sfanbu} deniz ticaret 
den kömürü için de verilt.n teklif mektubunun kanuna UYkUn olma Denizyolları 
dığından p.rtnamelerine göre yar.larında yazılı gün ve 1&3.t!erde pa müdürlügv ünden: 
zarlıkla eksiltınelcri yaı• •. acaktır. i Ş L E T M E S ı 

Eksiltme Jıtanbul kültür direk. örlüğü binasında toplan~n kurum Acenteleri: Karaköy - Köprüb~ı Müdüriyet ve Kılavu:ıluk için u5on kalem evrak ve defatir .,,e 
da yapılacaktır. l'el. 42:l62 ·Sirkeci Mühürdar zade vel açık eksiltme ile bascl.nlacakcltr. Tahmin bedeli 400 lira..!ır. Y 

ı·-- llan trfpfon: 22740 --· • kk . l 30 1· v·ı h b . ıl istekliler ilk teminatlarını va"-tinden evel yatırmaları VI! §artnd temınatı muva ateıı o a \ .ırahın ı ayet mu ase esme yatır 
meyi ıörmek üzere Kurum Sekretrliğine sormaları ilan o!unur Jskenderıge yolu na dair makbuz ile birlik ie 26! 9; 935 P~rıembe günü saat 10,30 d• 

(5532) • lZMlR vapuru 17 Eylul SA- tınalma Komisyonuna, numune ve ıartnameyi &'Örmek üzere lda; 
. Ll günü saat 11 de lıkenderiye' besine müracaatları. ( 54 

Sel inik 
Tesis tarihi: 188R 

idare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) =:'ı 
Tttrklyedek 1 Şu heleri: 1 1 Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) 

lzmlr, Mersin 
Yunanlstandakl Şubeleri : 

SelAnlk . A tlna . Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 

· ye kadar. "5576" 

Dr. Ihsan Sami 

BAKTERİYOLO JI 
LABORATUVAR& 

Umumı un tıhlilitı. Frcngı no ıı. 

ntıırındın (\V ı~serman ye Kıbn tea· 
mülleri l !\an kürcy\·au sayılması, ti · 
fo Ye sıtma hıstıhklın tc,hisi. idrar, 
bal,;ım, cerahat. l.:azurat ve su tahliliu 
ültrı mikroskopi, hurnst aşılır istihz:ı.rı 
Kandı üre, ~eker l\lorür kolltstcrin 
milaarlarının lh ıtı r Diva.nyolu No 

189 Tel. : 20981 

100 ton petrol 
100 ton benzin 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünd 
Tahnıin edilen bedeli (58000) lira olan yukarıda mikdAn "' 

yazılı malzeme Askeri f,,brikalar Umum Müdürlüğü Satıni .. J11-
miıyonunca 3/ Birinci tes:in/ 935 tarihinde Perıembe günü :-;tat 
kapa.ı zarf ile ihale edı~~cekdir. Şartname (iki) lira (90) ku 
kabilinde Komisyondan "l~rilir. Talihlerin muvakkat teminat ----••••••-•••-! (4150) lirayı havi teklif :nektublarını mezkur günde saat 14 e 

------------- Komisyona vermeleri ve kendilerınin de 2490 numaralı kanunul9 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur ıün ve saatte Komisyona ııı91·· Sahibi: ASIM US - l'A.KJT matbaası 

Ne,rt,rat direktörü: Beftk Ahmet SeYenro atları. · (55 


