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Habeşistanda bir Amerikan kum- 1 Namık lsmail gömüldü 
.~ Dang__asına pet··ol ı·mtı·IJazı veı·ı·'J.ı· Güzel san'atlar akademisinin değerli direktörün 
-= _ ı 1 ı , ıa ~ bütfik ve samimi bir cenaze töreni yapıldı 

Anadoluda haya """"""'"_., m....,, "' 2 , ltalya yeniden 200 =--

'Yancılık tehlikede! 1 Bekleyiniz 1 bin askeri silih 
latanbulan mezbaha resmi son bir n altına çagv ırdı 

kaç yıl içinde memleketimiz hayvan-
etbfı için blrtehlike haline gelmiştir. 
:Aahnda &fır olan bu resmin şimdi 
lldUrUcti bir hal almasının sebebi 
harvau fiyatlarının kat kat düşmesi, 
hna kal'§I mezbaha resminin hiç de· 
litmtmft Te eski ağırlığında ka1111If I 
bulunmamdır. 

Evet, tlç yıl önce blrlnd neviden o
lan otuz bet kiloluk bir koyun Er • 
Z1uıımda on liraya satılıyordu, bugfln 
bu fiJat iiç liraya inmiştir; Udnd ne
~den olan yirmi bet kiloluk bir ko· 
1Un altı, yedi liraya verilirken bun -
,lar da timdi yerinde Ud liradan faz· 

Londra, 31 (A.A.) - New 
hronicle ı•zeteainin Adisababa 
aytarı Habeı imparatorunun, dün 
lngiliz - Amerikan komoniyo
mu ile, son derece gizli olarak, 
bir mukavele yapbjmı ve bu kon 
aoraiyoma Harrarda ketfiyat ve 
itletme haklan verdiğini bildir
mektedir. 

"Daily Teleçaph,, ıazeteai iN 
haberi aynen vermekle beraber, 
Londrada bulunan finansal vr· 
namma mukaveleyi Rickett'nin 
imza edeceğini taırih etmekte· 
dir. 

?'l"' (Sonu Sa. Z Sü. !) 

lan satılamamaktadır. Halbuki mez-1 Yakında KlJRUN'da i! 
1-ha resml Uç yıl evvel de, bugiln de J 
•Yllidir. Öt&kl ınuaraflar da eksil - 11mı•na111111• m11••• = • 
lllemfttir· Mezbahaya hayvan getiren ------------------------
lllUstahalUer Uç yıl ince bir koyun B 1 D B k b I l~ (330) kUl11§ masraf yapıyorlardı; uıgar ış a anının eqana ı 
hllda Jfne bu masraf yapılmaktacbr. ---·-----1111!.~----------

~T :::.:~;iki memleket arasındaki 
~:=~ dostluk kuvvetlenecek 
?..::- 'beclelhdn JUl8I geçiyordu. Sofya, 31 (A.A.) - Bulaar Dıı Ba- t yolda yapılacak müıterek cayretler u· 

lae mtlatahsDln elinde hl~ ltlr kanı B. ~aaof, Türkiye dıt bakanı luıumuzun ı.u.1 rubaa ve Bulpr hü
~i!İ~lı;:~r. Bau& bazan zava,lı B. Teftik R. Aran Drqomain lıtaı- kumetinin bütüıa komfu memleketlerle 

t'l.IJI p,~rden aldıkla - .... ·~- ....-. So'7•Y• jyi, •ii•~ Wuamak ·~ ~ 
ı-.. --~;aı:dik*en ~ ... ı-.tedlero .fU dVeva btı- ~Uttl h• t# Ulıa :riJade bl· 

... prtlar altm .. Aılaclola.da .,.. .le " """"' ~,,. .. .11 .. f 
~l llaTtanahk yapılabilir? Bunun •· ANila ...... •• ııı !tr • fk di.~ • st lı -a. .... 
_ namda Türk ve Balpr hikUmetleri- clir. B. Ara m.fmdaa AnadDla aja-
.._~a Anadoladald hayvan neslinin nin iki memleket araamdaki dostluk ama verilen " iki hükimelin anlayıt • 
.,_ .. OJmur delil midir? uk cila 

B11 apa-"" -=c..antlnde bir ekono • nriin ...... tleriai 1925 cloatl an ı- diitünce ve ana bplaJıinun bir belge. 
illik fı ~ 5vw -pnm ruha içinde kuvvetlendirmek ıi olan cliyevi IMlllD...u,.tie aörclüm. 

tılbtttr. Ba fellketin öniine ve berkitmek huıaıunda ayni arzuyu 
:::-- l~ abnaeak tedbire gelinee, bea1emekte oldaldarmı memnuniyetle 

11 latanhal belediyesinden belde • cördiim. :--udlr. Çbki belediye ba lşl yal- Gerek tayın arbdqım Araı, se-
&ellr lıakmundan dii§Üllmekte • 

~· Belediye idaresi mezbaha resmi· rA ben Türk ve Bulcar bumlannm 
.... ._.._ek hütün anlatmuhklan ortadan kaldıra-

&&&UU'Jll le lla7bedec:eii gelire kar-
~ &l'ai'ken yıllar seçecektir· Hal • rak ve hirihirini tayan ve seven iki a
"'tl&I .. lft Iuıun iyi anlaphmı aııilamu hanı, 
lalek d e blr dil bile vakit geçir - ıükUnet ve an'··ma içinde ya·--'an-

olru detlldlr. Onun için h6k1i- ..., ,... .... llaetln ita ı.a nı gerekli .. lmakta o1doiunu cöıtere-
•-- ,. 'bir devlet ve memleket __ ,_ her ild htikGmetin ai--ama kı· 
--.elest olarak tetkik etmesi ve kısa nıa J-

>'oldq bir navla (faaliyetle) )'al'dım edeceklerine 
tedbir bulması llzımdır. süveniyoruz. Çünkü ancak böylelikle 

........._ ASPM US dir ki, 1nı iki u1ua, senel haymchrhk 

lnıam y ahya çekildi mi ? ve Balkanlum hant• için lüzumlu olaıı 

Bıılfar matbuatı bizden 
büqük dostlukla 

bahsediyor 
Sofya, 31 (A.A.) - Sofya ba

ıını Türkiye ve Bulgar dıt bakan· 
lan Tevfik Rüttü Araa ve Köıe· 
ivanofun diyevlerine ve bu ba
kanlar tvafmdan, Tevfik Rüıtü 
Araam Bulgariatandan geçerken 
dün yaptıkları ıörütmeden sonra 
müıtereken verilen diyeve genit 
bir yer tahaia etmektedir. 

(Sonu Sa. 2. Sil. 1·) f_.11.1- 31 ( a a prtlan J'ar&bluf olacaklardır. Bu 
._ '"., .fteA.) - Reuter ajan -

:ı: :.:~d!':;:::.daı::'ı:::!: --l-t--b--1-d--k-.-l-t-a-=ı:-y-a-n~la_r_ 
ttut1:':n'!ı~~ltanattm istifa s an u a 1 

~-=-~~·9!"dll~ gönüllü yazılıyorlar! 
_______ , ___ .;__ Fransızca İstanbul refikimiz 

i yazıyor: Haber aldığımıza göre, 

ReHam Nanu'k 1-Jmailin ttnaie 

Yirmi beıle otuz yq arasındaki nes· 
lin içinde, teknik ve duyuı bakımından 
baıka bir yol -takip eder gibi g6rUnen 
İlhami Bekir ıorduiumuz ıuallere ıuı 

cevapları verdi: 

- Ea lriiyük pir ve en hüyük ro , 
mana kimdir? 

- Zamanrmmn ve bele yüzlerce )'il• 
bk Tiirk edebiyabnm en büyük pirini 
bir daJcıç uıtahiiyle hulup ortaya çıka.: 
nvennek, epeyce pç hir ittir. Neden 
Fuzuli en hüyiik pirdir de, meaelA Ya· 
nuı Emre defilctir? En hüyiik romancı 
meaeleai de öyle. 

Dr ilepefi cibi hir Halit Zi)'ad.r 
hlttannuf sidiyoras. 

Halhuki, her itte olduiu gibi, sa. 
at iflerinde de önce gelmek, önce .... 
lumı olmak hiçhir ıey ifade etmez. M• 
nJi bir Rept Nuride ölçü, plin, verit 
falan fiJh daha mı geridir. 

(Sona Sa. 5 Sii. 3) l Loit Triyestino direktörü Kuman 
dör Kampaner, Komerçiyale l -

J talyana Bankası direktörü Poppi C::.J 
ve İtalyan elc;ili~i tecim (tica- r- - ~
ret) ataşesi Amvabeni Musolini
ye müracaat ederek Eritreye ~
deeek askerler arasında kendilei rine de vazife verilmesini rica 
etmişlerdir. 

il G~e i~ttiğimize bakılırsa, ls-
tanbwdakı İtalyanlardan bir kaç 

j yüzü ayni müracaatta bulunmut
' !ardır. Bu yolda gönüllülerin sa
f yısmın gittikçe artacağı zanno
lunmaktadır. 

Arnavutlukta ölüm 

Geçsin .. 
O laergün biraz tlalaa uzalılQfır balenlen 
U~tıTalı hrıoal•tlan, tıfaralı tlenüdertlen; 
Hig lıooalanır mı o. lnralıtıiı islertlen? 
Hayatın ayaklan gitlcr mi geri geri? 

l>&ıa - .,,- • 
~ftlqTaludıa atadyom11nda tstaö!h111 blrlnef1Metf ftttl.a1lüa1amla •nam 
litilli 

1 
ft1ar. Dttn yapılan maçlarda A rnavutkiy takımı ikinci küme muhte • 

..... ~=.;eamimiz bu iki takı mı hir arada giHıteriyor. Dün Beşik • 

cezaları 
Tiran, 31 (A.A·) - Son isyan hl· 

0.Ie, amca •.hep ne rınuıtsm yanmak için? 
Riya WtmeJı iPtuiir, uyku uyanmak i'in ! 
Eltle tlefiıefin yoha tlanıp tlqanmak i~in 
Sen •onıa.s aylnma yat, geç.in hayat ileri! 

22-3-1935 

de karpJapuı. Be:JDRaı ulu·a karp teıle ,alip ••I•lf'b' 

dtaest dolayısile Şlerl hatryerl 4 tillm, Ce/4/ Saliir Erozon 
23 müebbet kürek ve 11 )'irJDi ..-e • ..,.....__,,...__,,....,, __ ...__... __ ...,.._...__.......,.~_.. .................. _...-.-..-..... ıi~ liapla c .... vumtıtir. ..-- - - , ______ ., 



Bulgar Dışbakanı
nın beyanatı 

(Üstyanı Birinci tayfada) 

. . , . ,, . . 

SON HABERLER · 
Bu diyevler haldanda tefairat- r__) b b 

l.i,bulunan Slovo gazetesi diyor na eşistanda ir Amerikan kum-
"lki dıt bakanının diyevleri, 

!;.:;~~·d!ıi1.iarıa:;,ü:.:;~a:~ panqasına petrol imtiyazı verildi 
enıel olmakta olan bazı temayül tJ 
leri dağıtmaya matuf mühim bir ( styanı Rlrtncl aaylada) f ğırılacağını ukeri kıtalar tara-
adrm tetkil etmektedir. imparatorluk topraklarının ya - fmdan ıapılan büyük geçit re. 

rısından f azluına tanı il olan bu minde verdiği söylevde bildir-
Bu diyevler, ayni zamanda, Bal imtiyaz 75 ıene için verilmittir. mİ§tn·. 

kanlarda bant ve ıükUnun muha· Ve imtiyazla verilen bölge, kuzey Manevralara ittirak eden kıta
f azaaında müsavi surette alaka • Eritre ıınırından Hava§ nehrine ların fırkalarile birlikte kalacak
dar olan iki memleket arasında kadar uzamaktadır. tarını ilave eden Bay Musolini 
iyi komıuluk münasebatı idamr· imtiyaz güneyde Rodelf gölü- demittir ki: 
si hususunda iki hükfimetin hüs- ne ulatan ve orada Kenya ıını- "Bir kere daha herkesin bilme
nü niyetlerini göstermektedir. rına dayanan bir doiu hatla sı- si gerektir ki, zecri tedbirlerden 

Münferit geçimsizlik tez.9.hürle- nırlanmaktadır. manaıız ve tahrik edici bir tarz 

Lloyd'e müracaat ederek, Adiı
ababadaki özel gayri menkul mal 
lan ve hükUmet mallarının büyük 
bir kıımını harp tehlikeıine kar· 
tı sigorta etmesini istemittir. 

Bu malların hepıi takriben 82 
milyon kıymetindedir. 

Lloyd henüz cevap vermemit· 
tir. imparatorun Avrupa banka
larında bulunan menkul özel ıer· 
vetinden büyük bir kısmı Pariste 
bulunmaktadır. ri ne halk kütlelerinin hakiki te· Konıorıiyom Somaliye ulafan da bahsedildikçe ne bir tek ne• 

mayüllerine, ne de entellektüel bir Pipe - Line demir boru dötiye- fer, ne bir tek denizci, ne bir tek 
mahafilin temayüllerine uygun • cektir. Bu ite on milyon lira ser· uçakçı terhis etmiyeceğiz.,. Napoli, 31 (A.A.) - Tevere 
Clur. Bmılar, bulutlann dağıtıl - maya konduğu söylenmektedir. Bu hitabe yalnız üç dakika vapuru ile lrcana uçak ıemiıi 
muı ve iki ulusun içinde yafa · Daily Telegraph, bundan bat ıürmil!tÜr. asker, harp levazımı ve bir çok 
Clıklan havanın aaflaımaımın an- ka, Taana gölünün imtiyazı ve Londra, 31 (A.A.) _ g 3 y E- uçakları doiu Afrilcaıına ıötür
cak ve yalnız mütterek gayretJr kontrolu hakkında da önemli gö- den, uluslar sosyetesi komeyinin mek üzere buradan hareket etp 
le mümliüıı olacağını idrakten rütmeler yapılmakta olduğunu ve 4 eylüldeki toplantısına verilecek mittir. 
•eri kalamazlar. Kahire ile Londranın, bu teıeb- raporu hazırlamtktadrr. Roma, 31 (A.A.) - Taymiı ve 

Avrupa, geçirdiği imtihan Ö· büıe on milyon lira ıermaye ko· Bu rapor, Eden - Laval gö· New • Chronicle ıuetelerinin 
nünde bir çılmıaz önündedir ve yacaklarını yazmaktadır. rütmeşinden ıonra değiıebilecek· Bolzano bildirili hakkındaki ya-
1ıaa ... noktalannın adedini ha- Gölün ıu verimini arttırmak tir. zılarından bahıeden ltalya:1 ga-
len azaltmak için mümkün olan ve binlerce hektarlık çorak top· Londra çovenleri, Cenevrede zeteleri bu yazılan aç.ık olarak 
hiç bir ıeyi ihmal ebnemelidir.,, rakları ıulamak üzere bir bend ve lnriltere ile Fransanm mü~terek düımanca olduiunu ve lngiliz 

Gazete, iki hükUınet tarafm- tulumbalar yapılacaktır. bir rapor vermelerini dilemekte- basınının mülhem olduğu bazı 
aan takip edilen bant ve iyi an- Vaıington, 31 (A.A.) - Tec- dir. lngiliz çevenlerine kar,ı ltalya • 
lqma siya.aaıı;nı takdir ile yade- rübeli arsıulusal müdekkik,er, Ha- Pariı, 31 (A.A.) - Londra- nın gösterdiği güvensizliğin doğ· 
Clerek diyor ki: beıiıtandaki petrol imtiyazları dan Malin gazetesine bildirildi- ruluğunu ispat ettiğini kaydeyle~ 

Basınımız gerek bizim ve gerek hakkında diplomatik kargaşalık - ğine göre, Habeı imparatoru, mektedir. 
~nupkompm~~mru~i b~run l~huw~gdm~i ~tim~~den~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

bu sıyasası ile samimi bir teşriki me • korlmıaktadırlar. l J • J 
aaide bulunmalıdır ve bulunacağını • Bu1?-unla berab~r, b~. imti:vazın sveçue qenıuen 

o ü ~ o n c e ı erl 
1---------------------------Devrim devreleri 

Sosyetenin yeni bir muvazc· 
neye ulaşmak ihtiyacı, devriın 
devreleri,, nde duyulur. Bu dev
reler sıkıntılı ve buhranlıdır. Bu 
zamanlarda sosyetenin eski da
yandığı fikirle yeni fikir ç.arp1ş· 
ma halindedir. Yeni fikir, henüz 
bir doktrin halinde olgunlaşma
mıştır. Onun için yeni fikrin bi· 
rinci yapacağı iş, inkar etmek· 
tir. Inkar ve klasik doktıinler 
aleyhtarlığı, adeta bir nevi dok· 
trin halinde yaşar. 

Hakikatte bu devrelerde, f i l<· 
rin olgunlaşması mümkün değil· 
dir. Çünkü fikir, sosyetenin bir 
üıiinü olduğu için, sosyete yeni 
bir muvazeneye geçerek yeni 
plamru bulmadıkça, olgunlaşmış 
olamaz. Gerek sosyetenin ve ge· 
rek onun bir çocuğu olan fikrin 
olgwılaşması için ise, devrim de\1 
relerinde eski ve menfi kuvvetle
rin sosyete ve fikir üzerindeki te
sir ve tahakkümlerinden kurtul· 
mak lazımdır. 

Bu tesir ve tahakküm ne kadar 
az olur, ve eski ne kadar çabuk 
tasfiye edilmiş olursa, sıkıntılı o
lan devrim devreleri o kadar kt· 
sa olur. Eskinin ve muaddel se
killer alarak yenileşmiş eskiliğin 
tasfiyesi mümkün olmazsa, sos
yete gene fasid daire içinde dö· 
ner, ve muvazenesizliğin var ol
duğunu gösteren buhran, harp, 
ihtilal gibi şekillerden birini bı· 
rakıp, ötekine, ötekini bırakıp b&
rikine geçer durur. 

, 

1 

da zannediyoruz. Bu takdirde, beş se- bırle§ıkk devletlerı bugunkü buh-
ne en·el ihdas edilen ve fakat kendi - rana anıtımnyacaiı sanılmak • •• J -'. t t .,, l 
ldnde'1 kAfi derecede istifade edile • ta~~~ Borach, imtiyazın birleıik mu u a' aa er l at l a ıgo r 
memiş olan bir teşekküle müracaat e- devletler tebeaları tarafmdan ıa-

Devrim, kendi ideolojisini ku· 
rup, kendi fikri olgunluğunu bi· 
tirdikten ve kendi kanunlarını 
ve ahlakım sosyeteye hakim kıl
dıktan sonra yerleşmiş sayılır, ve 
bundan sonradır ki sosyete yeni 
bir muvazene içinde, yeni bir re
fah ve ilerleme devresine girmiş 

debiliriz· Bu teşekkül, Türk - Bul • tın alınmasının Amerikanın bita- Stokholm, 31 <A.A.) - lsveçin ye-' 
gar basın antantıdır. Bu gibi anlar • raflık ıiyaaaıını bozmıyacafını ni müdafaa teşkilatını hazırlamak tı-
da mühim bir rol oynayabilk. Bulgar söylemittir. · zere 1930 yıhndanberi ça1ışan komis-
efkarı umumiyesi iki bakanın dJyev. Londra, 31 (A.A.) _ Resmi yo::ı ödevini bitirmiştir. 
lerini hususi bir ferahlıkla karşıla • çevenlerden öğrenildiğine göre, Uçakçılığın gelişmesi üzerine Is -
maktadır. Zira.bu diyevler, Bulgar Büyük Britanya hükumeti, Habe- veçin sevkülceyş durumunda. hasıl o· 
dkftrl ı:uıauıt\lpe3inde istikbale emni • 9istan tarafından bir !ngiliz - lan detı~tkllltn Ye "f1lhtmıe~en arsı -
yetlc bakabilmek için Türklerle an'· Amerikan grupuna verildiği ıöy- ulusal durumu gözönünde tutan ko -
ane,·i dostluğu idame arzusunu tak • lenen imtiyaz meıeleıi hakkında misyon, Isveçin müdafaa teşkilatını, 
viye etmektedir. hiç bir malUnıat sahibi o\madığı bilhassa uçakçılık bakımından kuv -

deti 140 günden 175 güne çıkarılmış· 
tır· Yüksek tahsil görenler ise 260 gür 
lük bir hizmet yapacaklardır. 

Uçak topçusu, iki alay ,.e bir sa -
bit kıtadan teşekkUI edecektir. Uçak 
kuvvetleri 21 filoya çıkarılacak ,ve 1 
bu kuvvet 257 harp tayyareşl, 80 
mektep tayyaresile bir mikdar tam 
modern olmıyan tayyerelerden teşek
kül edecektir. 

Ordunun kuvveti, harp levazımının 
fazlalaştınlması ve modernleştirilme· 

olur. 
Henüz dünya bir devrim dev• / 

resınaeaır, ve ou aevrın yenı lJU 
olgunluğa, yeni bir muvazeneye 
dünyayı ne vakit ve nasıl götü· ~ 
receğini ise, kimse kestirememek
tedir. 

....... Q:""i"'* ,~ 1 ••• Bulaar efkarı umumlyesl, ayni .ıa· gibi, bu itin doğru olup olmadı· vet1endirmek zorunda. kalmıştır. 
manda, Bulgar ulsunun büyük ekse. ğını müeyyit bir haber d~ alma- Komisyon barış zamanında bile, bir 
riyetininin duygularına tam olarak dığından bu habere bir önem başkumandanlık ile tam kadrolu bir 
uyan hakikat ,.e barış politikasından venneğe eğin bulunmamaktadır. genel kurmaylık lüzumu_nu ileri sür-

si suretile, büyük mikdarda arttın • --------------
lacaktır. Nafıka Bakanı Şarka 

do1ayı bay Köse lvanof'a medyunu Ayrıca bu gnıpa lngili:z hükii· mUştilr. 
şükrandır. o politika ki, Bay Köse meli tarafından reımi veya gayri Komisyon, ekseriyetin kararına gö· 
lvanof onu büyük bir liderlik ve dür- bir yardımda bulunulmad1ğı da re, bugün 112 milyon kurondan iba
bJnlikle idare etmektedir.,, kaydedilmektedir. ret olan müdafaa bütçesi 148 milyo-

Adisababa, 31 (A.A.) - Res· na çıkarılacaktır. 
1 Mir gazetesi ise diyor ki: mi bir bildiriğe göre, bir Ame- Ordunun harp teşkilAtr altı fır • 

''İki bakanın diyevlerl, Bulgar ef. rikan kumpanyasına Habetiıtan kalık iki kolordu olacak, bundan baş· 
klrı umamfyesi tarafından 14yık ol topraklarının büyük bir kı•mında ka bir seyyar fırka ile tank kıtaları, 
.~uğu önemle telllit olunacaktır· Bu petrol istihsali imtiyazını veren istihkı\m kıtalarr, sahra telgraf kıta· 
~iyevrerin yabancı memleketlerde de bir mukavelename imzalanmış- lan gibi hususi kıtalardan teşekklil 
bm değeriyle telAkkl olunacağına tır. edecektir. Ayrıca, mahallt müdafaa. 
,uphe yoktur. iki bakanın bu hitabı Bu topraklar ltalyan So;nali ve işleri için, Gorland ada.cıı hususi kı -
l§itilmelidtr. Dış sıyasa meselelerinde Eritre~i boyunca uzanmakta ve taları, şimali lsveçte Boden kalesi 
arsıalusal iyi milnasebetlerin halel - hemen hemen Habetiıtanın yarı· muhafaza kıtaları ,.e müstahfazlar 
At.ar olmaması, bugün her zamandan aını ihtiva etmektedir. olduğu gibi muhafaza edilecektir. 
.zlyac\e şayanı arzudur. lki memle - Bolzano, 31 (A.A.) - Bay Subay sayıı-ı 1686 dan 2112 :re kü-

Donanmaya gelince, komisyon ye -
niden safıharp gemileri zırhsız ya
pılması lazım gelmediğini ve donan -
maya düşen ödeçin torpido muhrip · 
)eri ve denizaltı gemileri gibi ufak 
gemiler ile uçağın birlikte çalışması 
suretile kotarılacağını ileri sürmek -
tedir· 

Proje, nihayet her sihhatli vatan· 
daş için süel hizmet müddetini 42 den 
45 yaşa çıkarmaktadır. 

Şarkta bi hara kurulacak 
Ankara, 31 (Kurun) - Tarım Ba-

kanının avdetinden ıonra ıark için ya• 
pılacak bet senelik büyük bir haranın 
kurulması kuvvetle muhtemeldir. Hara· ket etkln umumiyesinde bir dost • Musolini her türlü ihtimallere kar çük zabit sayısı ise 1030 dan 1375 e 

Juk ve anlaşma havası yaratılması §1 gelmek için yeniden iki yüz bin çıkarılacaktır. nm Erzurum havaliıinde kurulması ka· 
hakkında iki bakan tarafından izhar ltalyanın eylülde ıili.h altına ça- Piyade kıtalarında hizmet müd - rarlaınuı gibidir. 

edilen temenni muhakkak ıurette iyi 
.fktsler bulacactır. Fakat iki hUktlmet, rllllltı11111ııı11ııııı111111111llllllllll11111111111ıı-.ftlllll" Siyasal görüşler ••1ıı1111111ıııııııtıı1ıtınııt""""""'"~ 
iki memleket arasındaki münasebet . 
JerJ, adece blr divey halinde bırak M it 
mamah, fakat her gün emniyeti arttı a a, 
racak mahiyette yeni bir şey yapmalı- i. 
Clır ve timlt ederiz ki böyle olur.,, 'E 

Süveyş ve Ad en 

fmtiyaz işi Romada derin 
hiddet uyandırdı 

ln&ilterenin Malta Ye Aden'deki kuvvetlerini art· 
tırmakta olduğu bildiriliyor. Son günlerde Maltanın 
tehlikeye maruz olduğu söylendiğinden lngilterenin 
buradaki kuvvetlerini hemen sağlamlamağa koşması 
hayretle karşılanmıştır Malta, Cebelilttarık ile SU • 

Roma, 31 (A.A.) - Ha.betiı - nyı kanalı arasındaki mesafenin yarısı üzerindedir· 

mek hakkını haizdir. Mısırı müdafaa i~inin yüzde dok· 
san dokuzu lngilterenin elinde bulunduğu için böy
le bir vaziyet karşısında lngilterenin hazır bulunma
sı icap ediyor. 

Mısırda da bir takım hazırlıklar yapıldıiına da.ir 
gelen haberler bundan ileridir· 

tan petrollarının itletilmeainin bir İngiltere, burasını, uzak şark yolunun bir basamağı 
Jngiliz - Amerikan grupuna iha· f sayar ve bu basamağın sağlanlığından emin olmak Kızıl denizin ucundan daha ötede olan Aden l8e 
)eşi, burada derin bir hiddet ve ister. ikinci bir Cebelüttarık sayılıyor. Malta, Süveyf ve 
infiale ıebep olmuıtur. 1 Maltanın bütün nüfusu 245,000 dir. Maltalıların Aden, bilhassa. Malta ve SüYeyş Britanya imparator· 

Giomale gazetesi, bu hareke· çofu Latin ırkına mensup değildirler. Finikelidirler· luğunun en mühim destekleridir. Bunlar elden gider· 
tin! lngilte.re tarafından l~alya i- Bütün adada kırk bin kadar italyanca konuşan nüfus re, Britanya imparatorluğu dağılmafa başlar. 
le ımza edılen muahedelerın nak- vardır. Son günlerde buralarının İtalyanın denizaltı ve 
zı mahiyetinde olduğunu söyle- f lngilterenin uzak şark yolunda ikinci mühim nok- tayyare kuYvetlerine karşı pek emin bir halde bulun· 
mektedir. § ta Süveyttir. Son aylar içinde lngilterenin Süveyş madıkları anlaşıldığından İngiltere derhal yeni ted- • 
ftalyan manevraları bitti ~ kanalını kapayarak Italya ile Afrika arasındaki mu- birler almak lüzumunu hissetmiş ,.e buralarını sağ- ' 

§ vasalayı kesmesi düşüncesi bir kaç defa ileri sürüldü. lamağa başlamıştır. Yakında lngiltere yeni müdafaa 5 
. B?lzano, 31 (.A.A.) - Manevralar ~ Kanalın kapanmasını muhik gösterecek biricik sebep, kanunları hazırlaması ve bunlarla yepyeni bir müda· ~ 

bb!tmaskıştlrrl. Ma1n~vralda~ar~ so_nra 120 1 Mısınn tehlikeye uğramasıdır. Mısır tehlikeye uğra· faa sistemi Tilcude getirmesi beklenir. 1 
ın e n ştir le hır geçıt resmi !!§ dığı zaman kanalı kapamak ve ke•dini müdafaa et· O. R. Do6rul i 

yapılmıştır. Bu resimde Du~e, mare- \ ' ~ 
~rp.l Ba.Jbo ve haribye, bahriye n hava _.ııu1111H1aP1!§al2m ıuu ""! ıs !!'6;@!!1111141_.._ıtı,.....,m ... •? w m a mqu ........ uırrıM•tı111.-=tua 
~iis~lar• bulunmuştur, -

gidecek 
Ankara, 31 (Kurun) - Yarm bu• 

raya ıelmeıi beklenilen Nafıa Bakan• " 
hafta içinde tarkta 1eyahate çıkacak• 
tır. Demiryollan ıenel direktörü ken· 
diıine refaket edecektir. Naha Baka· 
nmın Erzurum--Sivaı battı intaatınt 

teftiı ettikten sonra Erzuruma da ui• 
rayacaiı ve Erzurumdan baılayac:ak 
lcarııhklı demiryolu inıaatını tetkik r 
deceii söyleniyor. 

Kraliçe Astridin cenaze 
töreni 

Brüksel, 31 (A.A.) - Kraliçenl11 

cenaze töreni sah günü yapılacaktır• 
Törene ı,tırak edecek olan eski ınu • 
haripler kıtaları saat 11 de Safnte Gd" 
dul'a varacaklardır. 

Kral ve kral ailesi tören den son • 
ra Lacken'e gideceklerdir• 

Bir Alman kolordusu d• 
manevra yapacak 

Hanovere, 31 (A.A.) - Alt~~ 
cı Alman kolordu.u Hanovere ıl 
Lüneburı araıında iki eylüldeP 
bq eylüle kadar büyük mane~ ' 
ralar yapacaktır. 

Bir renni bildirijte Veraaill" 
andlqmuındanberi ilk defa 01

1
•: 

rak modern harbin lüzumlu k• 
dığı ıilihlarla böyle bir mane~ 
ra yapılacağı kaydedilmektedir• 

Bir zırhlı ile bir gemi 
çarpıştı 

Londra, 31 .CA.A.) - 4159 t~ 
luk Eiıenach adındaki Al~.1 
vapuru ile yirmi dokuz bin >"' t' 
elli tonluk bir lngiliz zırhlısı ~ ,
pıfmıılardrr. Çarpıtma Duvr 1 
kmında olmuıtur. ıt' 

Zırhlı hafif hasara ujraııutl 
Fakat Eisenach ıu almakt~~1ır ~ lnıan kaybı olduğu bildırı '° 
mektedir. 



__ işaretler 1 
Tarih tezimizde 
h~kikat aşkı 
Lııe ıınıllarmcla talebe iken Süt talimatnamesi 

aman • • J 1· ,, zaman ıçtm en geçercıı: 

• l - N eJ en. I ngiliz ve F ranıı.z 
0 Qrah cloğmaclım. 
lrJt Bu suale kendim ce&Jap 11ere

J· eıdim. Yalnız ifİmclen bu ıua· 
• W ~rt bir volkan gibi f ııkırmcuı ifin 
· k"l.trn olan her ıebep har.'1Jı. 
• . 'Pli etrafımda birer, birer bi
r "'knıitti. 
. t· Arap deyince herke• ona ıe-
.. ~l'tt dururdu. "E11laclı Arap,. d· 
~ akla f erellenen hocalarımız bi-

• f,~ Yalnız elin bağt ile mukaJdrs 
1 ıı- Arap hayatını anlatmazlardı. 

fi,· ~ir medeniyeti, bir üıtünliiğii, 
• 1,_ır tnıan ferelini bir arap Akc.li 
n ~e mcqlahı alhncla birikmif bir 
V ctıilef yekunu halinde tanltrr:Or-
• 

1
' Destanlarile, tarihi lethetl~n 

" ~an ruhlara büyük bir sükun tıe-
• ıı-a· 

ıı.1 ı. Bıyıklarını buran bozacı 
IDı e '' v . . r ~aumı necıp,, elen olduiu· 

Maddeler,n tatbikına 
kim bakacak? 

Sağhk Bakanlığı yeni bir süt ta· 
limatnamesi hazırladı; bu talimatna
me temmuzun yirmi sekizinde neşre · 
dildi. Aradan bir aydan fazla müddet 
geçmesine rağmen bir çok maddeleri 
ta§ıyan talimatname henüz tatbik e • 
dilmemektedir. Talimatnanin altında
ki bir madde, bunun neşri tarihinden 
muteber olduğunu göstermektedir. 
Süt kaplarının üzerinde etiketler bu· 
Junması, süt şişelerinin J\öşesiz ol • 
ması, sütlere su karıştırılmaması ,.e 
buna benzer önemli maddeleri taşıyan 
bu t.alimatnamenin kimler tarafın -
dan tatbik edileceği bir türlü anin -
~ılamamıştır. Uray bu talimatname -
yi f azlalaştrrmış, birer niisha::;ını kay
makamlıklara ,.e sıhhat müdiirliiğü
ne göndermiştir. Söylenildiğine ,göre 
talimatnameyi kaymakamlar t.atbik 
edecektir. Bu şekle göre uraya iş kal
mıyor demektir· Talimatnamenin ne 
için tathik edilmediği bazı şikayet -
]eri mucip olmaktadır. Bazı sütçüler 
de ımsyetelerine hıı~vurarak etiketle -
ri kimin tıast-.;rtıcaılını sormu"lardır. 

k anlatırdı. Bu bir Arnacmttu. 
• lttt Kr.ılubeıinin clu11arıncla bir 
• . Qı-tini ile bir dizi kırmızı bibe
• • 

111den bQ§ka bir §eyi olmayan bu 

n "•cı111 Yerdekilerin bir kartal(f ba· Nark komisyonu on beş 
l§lQrına benzeyen bir bakıfla ıü- ı. 
era·k o günde top!aoaca~ 

• 1 • üstün adamdı, haki!,alı 
1lıa l .. Nark komisoynu iki aydanberi 11 ıgı ne bir ciğer, bir lıoahe1-
Q t bl haftada bir top lanı) ordu. Komisyon 

" " aıını ICJ§ıclığmJan clcla}'l hundan sonra evvelce olduğu gibi ) i-
Q)'bolmatnı§h. Yıllarca t'nu, böv- ne on beş günde bir toplanmaya ka· 

e ıeyrettim. rar yermistir· On beş gün içinde ve· .. e· ~ 
· . r: neydik ..• Ne tuhal, ne ar.a· lev ki un fiyatları düşse \'eya yül.!rel· 
~ 1rrıanlardık, komıumun kı:nna se bile komisyon toplanmr) acak ,·c 
ır ı_nok T tl c1· • • • ı. narkı deö-lc::tı"rmlve,.ektir. u,. aıı ürk e ıfi ı~ın "ır· '"' y J ... 

e }!tzı11 cığlıyarak yerlere kapar.· Basın S?enel direktörü 
• "''l:l .. 
ı tq gunü bugün gibi hahrlıyo· A'·rupada uzunca bir inceleme ge· 
.. "'1:1. Kollektfoiterinin acl' ol- ıisinden dönen Basın genel direktörü 

')'~, Q</ •• •• J • l .. Bay Yedat Nedim Tör, bugün An -be tnın uıtunııe ınıatt r;ıa 
rız~r hial b. b karaya gidecektir· ,, luk b er taıımayan ır o~- ............................................................ . 

an11 ~ok lıazin geli.ı Ji. acrl, ha'ba, lıerheıin korktuğu ger· 

'• Litenin ıon 11nıllanna gı!.ldi
•• ~;~.Z:Qnıan Yunan mecleniyeti f.e

hQ •1r SUhlzluk ıibi ıarıtı. lç;mcle 
'le ~fl bir daussıla ile fU cümleyi 

adar çok tekrarlarclrm: 
,.i.a-:- Niçin ben bir Atina h!'mfe· 

z değilim! 
• B b "tıh en uhran çağını YkJUr-

'trıl buhranını olanca çıplahlıiı ile 
• 'deQbt~~orum. Ve §İmdi onu t.ıh!il 

ılı yorum B .• 
~e en buhran hayatımı y.:ııar· 

11 4 
>q

11
l 0mıum Arap, tanıdığım /. 

be
11

•
11 hemıerim Arna11uf hiç ele 

llQ ~;:. düıtüğüm ruh balaklı '·farı· 
•i~ ll.§rnediler. Çünkü onların f!!'1 
• etlerini ıaran l ·· " •eı , on ara uıtı•rı 1e· 
ııı:ı,.;eren lethedilmiı bir maz:leri 

ıt ltıi ı. Bu mazi gerçek mi. değil 
0 nu b.l t• tcttlll 1 mem. Fakat maz:ivi ya-

·~ lf olan onların ruh inhila:le
e rnüthiı bir ıed oluyordu . .. "' 
~S Y&lınclayır.. 

~'>1 nyaYI ne bir hayal ıanıvo
h ,; ~ ele gerçeğime bir huıya

C ~h ediyorum. 
"'ii er~eh her feyin üıtüncle b:r 

0 E7'clır il • 
bit h Qna on iki YQ.f&ncla cleılani 

- fii4.t,tt~cı içinde kültür diye 11erme. 

1 '-!ey( timdi pozitif (, ;lgi, 
o 

çek. realite tekrarlıyor. Anlatı-,,or. 
Kazmanın, küreğin, toprıığrn 

karnını yarıp yapılan tecrübı:nin 

inıanlara proleıör Faganm te51 ihi 
ni anlatır gibi anlattığı ha/:ıikrıl ıu
dur: 

Bi.z dünya medeniyetinin ~·a
pıcrııyız. Herkari, her ilım h({re· 
keti bizden yana konuşuyor. lciP· 
alist 11e tarihi keneli politikatcı.rı· 
nın kö§eıinden bakarak §ekH!cn
Jiren sözde alimlerden bahse.de- . 
cek değilim. Onlar ilmi her Z!Jtn"n 

bir dallanın yalancı şahidi o! uak 
kullanmıılarclır. 

Kah bir kilisenin he:ıabma, I 
kah bir hapitalın bir yurdu yr~· 
ması paha:ıına .. 

Türk tarih tezi ne bir lıa· 
yalin, ne bir politika oyuni.<r.un1 

du§Ü olmıyarak da ayakta du
racak, etrafına hakikat ıev~ .. ıeri 
toplayacak bir 11arlıktır. 

Floryatla, deniz evincle topla· 
nan inıanlar bunu b:r ker. :laha 
derinden duydular. Türk bmwı: 
bir hakikat borcu olarak. Türk u
lusunun ideolojisi ile ba.başa ci· 
den tarih hakikatını a11latnı.1kla 

inıanlık öde11lerinclen birini, yani 
hakikat a~kına suıamış o!atJforı 
ııuıuzluktan kurtaracaklardır 

Sadri Ertem 

iz mit il bayı 
Dün yeni ödevine gitti 

lzmit ilbaylığı
na at.anan Ilny Ha
mit Oskay, dün ye
ni ödevine başla • 
mak üzere lzmite 
gitmiştir. Bay ırn -
mit O kay, istas -
yonda dostları ta • 
rafından uğurlan • ı 
mı~tır. lstnnbulda 
·nrh:ı.y muavini o • 
!arak uzun zantan 

Bay Hamit değerli hizmetler -
de bulunmuş \'C kendisini se,·dirmiş 
oJan Bar Hamit Oskay'm yeni öde
vinde de muvaffak olacağı .ıüphe -
sizdir. 

Ermenice bir gaze· 
te aleyhindeki sava 
Yazı, tenkıt mahiyetinde 
görülmedi, ceza verildi 

r edikuJe Ermeni hastanesi .>öne
tim ı.urulu üyelerinden olan Ur. Ser
gis Scrgisyan tarafından "A~tarar,, 
~·azetesi başya1.arı ve neşriyat di -
rektöriı l\fanok aslanyana ktıı':?ı açı -
lnn yakışık alnuyan yazı yazmak ve 
bastırmak sıl\'ası, dün sabah bitmiş
tir. lstanbul birinci ceza hnkyeri ku
rulu, lmr~ırını bildirrnı:;;tir. 

lsmail Hakkının başkanlığı altın
da üyelcı·den Adil ve Muratla kuru
lan hakyeri kurulu, yazılan başya • 
zıdaki b:ızı ~özleri açıkça n bazı f\ÖZ

leri kapalıca suç ortaya koyan ~özler 
sa) mıii, bu aradaki bazı sözlerin a -
Yamdan , ·e ufak sınıftan kimselere 

karşı hare:ınmasının hakaret olmıya -
bileceğini, halbuki münevver, yüksek 
tnbakadan ,.e i~timai me,·ki sahibi 
kimselere karşı sarfının hakaret teş· 
kil edeceği tabii bulunduğunu, knra
rında belirtmiştir· Yazının tenkitle 
hiç bir ilgisi göriilmcmiş, tenkidin 

yazifeye ait i§tC bir kusur var~n, ne· 
zihane ihtar suı·etinde yapılması ge· 
rek olduğuna, şahsiyata girişilcmi -
yeccğinc işaret olunarak, bu nokta • 
dan yapılan müdafaa reddedilmiştir. 

Sonuçta, Manok Aslany::ının ceı.n 

kanununun 4 2 nci maddesinin son 
fıkrasına [!Öre aıtı ay hapse konut -
ması, yiiz lira para ce1.a ı vermesi, 
ayrıca yliz elli lira da manevi zarar 
ödeme- i ka rarlaştm lrnıştr r. 

"Astarar,, gazetesinin, kendi a . 
leyhine r.çılan hu savayr yazmış nl -
masından dola) ı da matbuat kanunu
nun ·12 nci maddesine göre Mnnok As
lanynndan yüz lira para cezası alın • 
rnası karar altımı alınmış, para cc • 
8ının mikcları hu itibarla iki yüz lira
ya ~ıkmıştır. Ancak, Manolt Aslan -
yanın germişteld hali, enelcc hi~ 
rnahküm olmaması gö:ı:etill'rek, ha • 
pis ve para ceznsı, ceza kanununun 
f'9 uncu maddesine U.} gun olarak, te
cil olunmuştur. Karar, bu cezaların 
Hl'İlmcsine sczler birlikte olarak, cc· 
zaların ~ektirilmemcsinde ise ::;Özler 
birlikte olmaksızın Yerilmiştir. 
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Hazırlanıyor 
Doğu iHerinin ıslahı için 

kanun projeleri 
Bakanlar kurulunca doğu illerin-

1Gezintiler1 

Niçin azız? 
Yakında yeni bir nüluı ıayı

mt yaptlacak. Çıkan yasalara. bat 
vurulan çarelere bakarıak, devle
tin bu İfe 11ercliği önem, Jöktüğil 
emek, harcaclığt para •ayısını bul• 
mak güçlefir. 

de yapılmıısı kararlaştırılan kanun • Anadolucla kilometre b(l.ftna 
projelerinin hazırlıklarına ait ilk iş - clüıen adam tutarı çok azdır. Bu 
ler iç bakanlığı tarafından blliril · toprağın bütün verimini alabil
miştir. Iç bakanı Bay Şükrü !{ayanın meh için en aşağı kırk milynnluli 
incelemelerinden sonra hazırlanacak kaynCl§mı~ Türk gerek. · 
olan hu kanun projeleri arasında Ü - J 

Eıki talyan 8'1§11eki/i "Nitt;,, 
çüncü genel espekterliğin teşkilat Ye 
kadrosile Kamutaydan i ·tenecek fev- nin, ıon izerlerinclen birir.de çok-
kalıide tahsisat; memurlara maaşla - [uğun İ§e yaramadığını ıöyleme
rından ba~ka verilecek şark z.ammı ve sine bakanlar, belki bu nüfut 11-

doğu illerine tayin edilecekler hnk - ycuaıının derinliğine inemed;kle
kındn bazı şartlar vardır. ri için kem küm edip duruyorlar. 

1 ayyare haftasında 
ikinci gün 

Dün uçak haftasının ikinci günüy
dü. Bu münaseebtlc bir çok uçak kol
ları tarafından muhtelif semtlerde eğ

lenceler yapıldı· Beyoğlu kolu Tak -
sim bahçesinde, hava kurumu yardım 
kolu Beh:ü bahçesinde, Beşiktaş kolu 

Suat parkında n Alemdar kolu da 
Sarayburnu parkında olmak Uzere bi

rer eğlence Yerdiler. Eğlenceler sa . 
baha kadar sürdü. nilhassa Beh·ü ,.e 
Sarayburnu parkında verilen eğlen -
celer çolt güzel oldu. 

Bu gün de uçak haftasının üçüncü 
günüdür. Yir:e şehrin muhtelif semt
lerinde kollar tarafından eğlenceler 
hazırlanmıştır. 

ilk tedrisat teftiş 
mıntakaları değişti 
Şehrimiz ilk tedrisat espekterlerl

nin iki yıldanberi teftiş mıntakaları 

değiştirilmiyordu. ırnıtür direktörlü -
ğü bu yıl bütün espekterlerin mınt.a -
katarını değiştirmiş, yeni bir prog • 
ram yapılmıştır. 

Rauf i Manyasi geldi 
Liman işleri üzerinde ilgili rna -

kamlarla görüşmek üzere Ankaraya 
gitmiş olan liman inhisarı direktörü 
Bay Raufi Manyas dün şehrimize dön
mü~tiir. 

Yalovadaki süvare 
Akay idaresi tarafından 30 ağus • 

tos akşamı Yalova kaplıcasının bü)·lik 
gazinosu salonlarında çok parlak bir 

süvare ,·eı·ilmiştir· Ekonomi Bakanı 

Cehli Bayarla bazı sayla\'ların \'e ls
tanbul mali ,.e ticari milessesclerine 
mensup yüksek şahsiyetlerin bulundu 
ğu bu süvare çok samimi bir aile ef· 
lcncesi c!dinde sabaha kadar de,·am 

etmiştir. Davetliler Akaym hu~m~i 
bir rnpurile Yalovaya gitmişler, gene 
ayni vapurla lstanbula dönmüşler • 
dir. Süvarcde bulunanların hepsinin 
gösterdikleri arzu iizerine Akay ida -

resinin her sene :10 ağustosta Yalo -
vadn bir mevsim balosu ,·ermesi ka -
rarlaştırı lmı~tır. 

lnRil'z elçisi iz=n aldı 
lngiliz elçisi Sir Persi Loren,,·e ka

rısı Ledi Loren, iki ay izinli olarak 

Lonclraya gideceklerdir. 

Ttı§an ltalya için belki güç otan 
kalabalık, bomboı 011alarımız, , ... 
sız. yamaçlarımız. ve hele u,~ıu.z 

bucakıız •ınırlarımız için bir can 
kaynağı sayılabilir. Bin odalt bir 
e11Je üç kiıilik bir aile naııl ba· 
rınamaz, daha cloğruıu barındr.ğc 
yeri koruyamaua, bayrağının göl 
geıincle büyük toprak parçaları 

diklenen azlık uluılar ela yurtla
rını bayınlaştıramazlar. 

Yukarda da söyledim ki, ~ok
luğu "kuru kalabalık,, Jiye anla
mıyorum. Otuz binlik Japon orJu
ıuna bCJ§ eğen clört yüz. mihon 
Çinli, henüz kendi gönlünü bula
maclığt için böyle düıkün gör iinü
yor. "Hint,, Je ele bu yaranın bir 
ba§ha türlüıü kanar. 

AnaJolunun bazı yerlerinde 
yirmi yıl önce ku§palazt yüzü~.ien 
çocuk mezarlıkları kurulmıı§tu. 

a ıtü çiçek ile ipek dolu bu kii~i•ll 
toprak kanburları altında ecelıi~ 
ölmü§ yavruların onar parmağı 

yakamıza yaptşıa yeridir. 
Doğum büyük bir ea:nlılıle o.h" 

lıııdır. Onu yapabilen çocuJ~. ya
ıamak buyrutuısunu eline almrı 

sayılmaz. mı? 

Bu gün baıtakiler bütün o rı~k
taları bCl§ardıktan, Joğanlann 

YCJ§amcuına yol açtıktan •onra, 
nü/us llyascıcını benimıeclüer. Bu 
uğurda hiç bir ıeyi e•irgemi)or
lar. Fakat bu büyük ile güzel iıin 
bCJ§arılabilmeıi için yalnız onla
nn çırpınman yetmez. Bizim Je 
onlarla elele ıJermemiz, gerek. 

Bilenler ıöylüyorlar ki bir ~ok 
aileler ara•ında çocuktan ürken 
zehirli bir hava dalgalanıyormuı. 
Dün de acınarak öğrenelim ki I• 
tanbulcla zenginlik, §U "refah,. de
diğimiz §ey ne kadar artarıa, ço
cuk ela o ölçüde a:z.alıyormu§. Son 

sayım için hazırlık yapan bazı ~a
nıdtklar: 

- Çocuk, fakir ıemtlerde, orta 
ailelerde zengin bir varlık, tipar· 
tıman konak, kö§k süıslü ve biiyük 
yapılarda az raıtlanır turland .ı bir 
mey11a. 

Diyorlardı. 
Mnnok Aslnnyan da, Scrgis Ser • 

gisyana lrnrşı bir sava açmıştı. Aslan· 
yan, Sergisyanın "Norlur., gazetesin
de doktor Nehabetyana yazdığı açık 
bir mektuptaki bazı kısımlarla, kcn
clis inc clokunduı!unu ileri sürtiyordu. 

~fflllftlllnnmı111ıllfttıtmmaumıınmııınumınmwıettHt11nıuıaumaıı ı• ı ar ı • 
Boı kadın, karnının iıtetiğini 

dü§ündühçe ve erkek kendisini 
babalık onurundan uzakla~trran 
bu den•iz yaradılı§lıya boyun eğ· 

Bu sa\'aya, genel savamanlık, katıl -
marnıştır· Sergisyan, mektupta haka-

ret mahiyetinde öz bulunmadığı kay-
diylc, hcraet ctmi;;tir. 1 (Lutfen sayfayı çe,·iriniz) 

)~'ran. Pratellini kardeşler r\vustralya uoıunda: No. 3o, 1 Eylfıl 1935 
'-1\ı sa can h h l J tı bı.ı • az ane erinde çalrtıan (Frate111nl kardesler) Avustralyada b ulunan bir cambazhane direktörü tara fından çağırılmıştır· Oç kardeş yola çıkıyorlar. Aşağıdaki resimh:rh: dün • 

en lt'll~ur komiklerinin ıeya ha tini takip edec~ksiniı.. Bu macerayı iyice takip edebilmek için bu resimle ri keseıek toplamak ve hir kolltksfy on yapmak lfizrmdır. 
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Beş yılda 22 deniz feneri, beş sis 
düdüğü iki radyofar yapılacak 

Ankara, 31 (Kurun) - Ekonomi 
Bakanlığı Deniz müatetubğı memle • 

ketin feı.er, :..İ. ,- · "Uğü, radyofar iht: , 
yaçlannı temin etmek Üzere bef ıene • 
lik bir program hazırlamıttır. 

Ba programa göre bet ıene içinde 
22 fener, beı ıiı düdüğü, iki radyofar 
yapılacaktır. 

935 ıeneıi içinde yapı~ fenerle· 
rin yerleri ıunlardır: Tavıan adası, Ak· 
baı Marta, Adroıan, Kınalıada, Kale • 
donya. 

Gelecek seneler de: Araklı, Amasra, 
Bartm, Ga1ata (Zıyalı tamandra) Kara· 

biga, Erdek, Bozburun, Gadara, Baba· 
burun. Edremit (Karaburun), Kara -
yerden (lzmir), Miçe, Dalyan, Provan· 

ael ada11, Büyükada cenubundaki Se • 
aef ada11 fenerleri yapılacaktır. 

Siı düdükleri iıe, lğneada, Vana, 
Doian arılan, Helaı, Ereilinin Uluca· 
burun fenerlerinde yapılacaktır. Rad • 
yofarlar Çanakkale boğazı ile Kumka • 
lede olacaktır. 

Bunlann kurulma maaraflan hüku· 
met tarafından yapılacak ve işlenmele
ri de Fen erler ıirketine ait bulunacak • 
br. 

Bunlar yapıldıktan ıonra memleke· 
tin fener ıiı düdüğü ve radyofar ihti • 
yaçlarının mühim bir kıımı temin edil
miı olacaktır. 

Ekonomi Bakanlığının mevceleri Ü· 

zerinıt Fenerler ıirketi Türkiye fener
lerinin bulunduktan yerleri gösterir 
muntazam haritalar yaptıracaktır. Bu 
haritalar türlü dillere çevrilerek ya • 
yanc::ı liman idarelerine gönderilecektir. 
tir. 

Bu sene Avrupaya 23 yüksek mek
tep mezunu gönderilecek 

Aınıkara, 31 <Kurun) - Kültür, ad
liye, tarım bakanhklarile harita ge • 
hel direktesrlüğü hesabına yüksek 
mektep mezunlarından 23 kişi müsa
baka ile A nupaya gönderilecktir. 
Bunlardan dördü Asya dilleri, üçü 
hukuk, ikisi müzecilik ikisi beden ter
biyesi, ikisi sulama ve kenevir zeri • 
yatr, ikisi haritacılık, ikisi arşiv, dör· 

dü arkeoloji ve antropoloji, coğrafya 
tahsil edeceklerdir. 

Beden terbiyesi müsabakalarına 
gireceklerin Gazi enstitüsündan, ha -
ritacıhk okuyacakların da mühendis 
mektebinden nya fen fakültesinden 
mezun olmaları şarttır· Bu sene lise 
mezunlarından Anupaya talebe gön
derilmiyecektir. 

Temyizin bütün mahkemeleri ankara
da ~alışmıya başladılar 

Ankara 31 (Kurun) - Temyizin ( 
bütün mahkemeleri bugünden itiba • 
ren çalışmaya başlamıştır. Umumi 
heyet içtimalarına ayrılan büyük sa -
tonun tefrişi henüz bitmemiş oldu -
ğunda'ii umumi toplantı muvakkaten 
umumi reıs oda.ı:;ında yapılacaktır. 

Yeni binada 200 den fazla oda, rüesa 
için banyo ,.e istirahat salonları var
dır. Temyizin buraya gelmesi üzeri
ne enelce Eskişehirde çalışan S\'U -

katlarla İstanbul avukatlarından bir 
çokları yazıhanelerini buraya taıımıı· 
]ardır. 

Telef on Sosyetesinin memurları 
Ankara, 31 (Kurun) - Telefon 

sosyete~inin satın alınması üzerine 
memu:-lar arasında tasfiye yapılıp 
yapılmıyacağını müsteşara sordum. 
Dedi ki: 

"- Ufak mikyasta belki.. Sosyete 
memurlarının bareme tabi tutulmala-

Ingiltere, Italyaya kömür j 
satışını kesti 

Ekonomi mahaf ilinde duyul· 
Cluğuna göre, İngiltere ltalyaya 
kredi ile kömür ıatıtlarını dur· 
durmuftur. 

Buna sebep olarak ta İtalya· 
nın yeni durumu ileri sürülmek· 
tedir. 

BiR ŞÖLEN - 45 yıl öğretmenlik 
')aparak memlekete yüzlerce genç ye
tiştirmiş olan Kandilli lisesi direk -
törü bay Akil ile 4:> inci ilk okul di • 
ı·ektörü Bay Mehmet Ali tekaüt edi
leceklerdir· Öğretmenler birliği bu 
kıymetli öğretmenler için bir şölen 
hazırlamıştır. Şölen Çapa kız öğret
men okulunda ,·erilecektir. 

~IJ11,ul &rlt4i11tıl Bu akşam 'l'epe. 

SrhirTiljafl'aSU başı belediye tiyat· 
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Hl U caktır. Her hafta 

. llltntll 
cuma, cumartesi ve 
pazar akşamları. 

meği, medeniyet izi •aydıkça hü
kumet ne yapnn? •. 

Çocukm:: yuva, kuımz. ktıle. 
gibi bir gönül zindanıdır. Bize 
lük• ufrunJa, ıcqkınlık pe;irule 
hna katlananlan, alır nıçlu ıa
yacak bir yasa gerek. 

s. Gezgin 

rı bahsine gelince; sosyete devlete in
tikal ettiğinden memurlarının diğer 

devlet memurları gibi bareme tabi 
tutulacakları şüphesizdir. Memurlar 
barem derecelerine ayrılırlarken mük· 
tesep haklaının göz önünde tutulma -
sı da tabiidir.,, 

Dünkü atletizm 
birincilikleri 

Türkiye atletizm birincilikleri· 
ne bugün de Kadrköyünde Fener 
stadında devam edilmiştir. 

Alman teknik sonuçlar ,unlar· 
dır: 

200 metre - İstanbuldan Raif 
birinci (rekor 23) lıtanbuldan 
Selim ikinci, lstanbuldan Fikret 
üçüncü. 

Gülle - lstanbuldan i\teş İb
rahim birinci (rekor 12.72) İs· 
tanbuldan Veyıi ikinci, lstanbul
dan Kangelidoç üçüncü. 

110 mania - lstanbuldan Ra· 
tit birinci (rekor 16,5) Burs adan 
Kadri ikinci, Ankaradan Saib Ü· 
çüncü. 

400 metre - lstanbuldan Meh
met Ali birinci (53,8) J,.tanbul· 
dan Ziya ikinci, lıtanbuldar. Ce· 
mal üçüncü. 

Üç adım - lstanbuldan Pul
yoı birinci (13.87) lıtanouldan 
Zeki ikinci, Edirneden Hüseyin 
Fikri üçüncü. -

Cirit - İıtanbuldan Karakaş 
birinci (53.345) lstanbuldan Nec 
det ikinci, Iıtanbuldan Nedim Ü· 
çüncü. 

10.000 metre - lıtanbuldan 
Remzi birinci (35.15.1) İzmirden 
İbrahim ikinci, lıtanbuldan Ni
yazi üçüncü. 

1500 metre - Kocailiden Re
cep birinci (4.17.2) Ankaradan 
Galip ikinci, lstanbuldan Teo Ü· 
çüncü. 

Dilk - l.tanbuldan Veysi bi· 

Ağabeğisini vurdul Yük altında kalan bir 
hamalın öJümii 

Talebe akını 
orta oı..uı daha Jij Carih henüz 12 yaşında 

Enelki akşam Tarabyada Rum 
mezarlığında bir çocuk ağabeysini i
ki yerinden vurmuştur. 

Yaptığımız tahkikata göre, Tarab
yada oturan LQtfi oğlu 14 yaşında 

Refik kendi yaşında bir kızla se,;ş • 
miş, gezmeye başlamıştır. Refiğin 

babası bunu öğrenince oğluna bir çok 
defalar nasihat ederek henüz mek • 
tep sırasında olan oğluna kızdan ,·az
geçmesini söylemiş, Refik bu nasihat· 
leri dinlememiştir. Bunun üzerine ba· 
bası kızı bırakmadıkça eve gelmeme
sini kendisine söylemiş, bir akşam da 
kapıyı açmamıştır. Refik buna rağ • 
men krzla konuşmaya devam etmiştir· 

Evvelki akşam Refik yanında kız 
olduğu halde Tarabya poı:-tanesine 

gitmiş, bir mektup bıraktıktan sonra' 
mezarlık yolile kıra çıkmaya başla -
mıştır. Mezarlığın ortasında önüne 
on yaşındaki küçük kardeşi Tevfik 
çıkmış. ağabeysine doğru yapmadığı

nı söylemiştir. Bu söz üzerine iki kar
deş arasında kavga çıkmış, Refik kü
çük kardeşine bıçak çekmiş, fakat e -
tinden düşürmüştür. Tevfik hemen 
yere eğilerek bıçağı almış, ağabey -
sinin başına ,.e karnına saplamıştır. 
Refiğin fer yadına jandarmalar yetiş· 
miş, yaralıyı Beyoğlu hstanesine kal
dırmışlardır. Küçük carih yakalan • 
mıştır. 

Kayıp mı oldular? 
Lalelide Yeşil tulumba sokağında 

16 numarada oturan Ali Siyami is -
minde bir genç üç gün en-el Münir 
i<;minde bir arkadaşının sandalına 

binmiş, Pendiğe gitmek üzere Ye • 
nikapıdan ayrılmrşlardır· Ali Siyami 
ile arkadaşı Münir o gündenberi or -
tada yoktur. Her ikisinin de aileleri 
zabıtaya baş vurmuşlar, oğullarının 

aranmasını istemişlerdir. Emniyet di
rektörltitü tarafnulan her tarafa tel• 

graflar çekilmiştir. 

Yakalanan kumarcılar 
Zabıta kumarbazlarla çok yakın -

dan uğraşmaktadır. En-elki gece sa -
at üçe doğru Köprü üstünde zar at -

Bahçekapıda Hasan iıır.inde- üç 
bir hamal, sırtında seksen kılo On gündenberi dernm eden 1~ 
ağırlığında bir ıeker sanc.iığ• ll:lŞl orta okullara leni ta.le be yazıdl 
yarak caddeden giderken, ıoför dün bitmiştir. Ahnan sonuçları 
Niyazinin kullandığı otomobil ge- lemek üzere kültür direktörlü 
ri geri giderek çarpmıf . yük d~v- direktör Bay Mehmet Eminin 

kanlığı altında lise ve orta okul 
rilmiş hamal ezilmişti. rektörleri bir toplantı yapmış! 

Bu tedbirsizlik ve dikkab!-ılik, Toplantıda on gün zarfında :rs 
nizama riayetsizlikle ölüme sebep 
olmak davasına, İstanbul biri:ııci 
ceza hakyerinde dün sabah da ba
kılmıştır. 

Dün sabah, bazı tahitler ninle
nilmif, duruşma şahit çağırılması

na kalmıştır. 

Zeh=r li gaz sığınakları 
Zehirli kazlardan korunma için 

yapılacak sığınaklar etrafında uray 
mütehassısları tarafından inceleme 
yapılıyordu. lstanbul cihetindeki bü -
tün ~rnıç ,.e mahzenlerin, gezisi bit
miştir. Bu yerlerden çok iyi bir şe • 
kilde istifade edilebileceii anlaşıl • 
mıştır. Yakında Beyoğlu mmtakasın

da tetkikata başlanacaktır. 

Kutlu bir evlenme 
Eski Kayseri sayla" Doktor Bur

hanettinin kızı bayan Hamdiye ile 
değerli doktorlarımızdan nisaiye mü
tehassısı Burhanettinin evlenme tö -
renleri dün öğleden sonra Parkotelde 
yapılmıştır. Genç evliJeri kutlular, sa
adetler dileriz. 

Sağır ve dilsizlerin gezisi 
Sağır ve dilıizleri koruma ku· 

rumu tarafından Floryada büyük 
bir kır eğlencesi yapılmııtır. 

Eğlenceye yüzlerce kiti ittirak 
etmit gezi çok güzel olmuftlt?. 

Mar&aamrza gelen herler: 

1 ürk 1 ıp 1 arihi Ar kivi 
İkinci sayısı dolgun yazılarla çık· 

tı; içinde değerli etütler var. Tav • 
siye ederiz. 

talebenin sayısı incelenmiş, butı 
orta okul ,·e liselere nasıl ) erl 
leceği görüşülmü,tür. 

On gün zarfında orta 
fiO:l7, liselere de 16&! talebe Y 
mıştır. ı 

Bu duruma nazaran şehrl.-ı 
bulunan lise ve orta okulların b 
lebeyi alabilmesine imkan yoktut 
misyon talebelerin yerleştirilm 
çin Ortaköyde, Kadıköyünde ve 
kırköyünde olmak üzere yeni UÇ 
ta okula daha ihtiyaç olduğunu 
hit etmiştir. Bundan başka her l~ 
orta okulda yeni sınıflar açı~ 
da lüzum görmüştür. Bu duru 
yazılan talebe sayısı kültür 
ğına bildirilmiştir. Bakanlıktan 

cek cenba göre hareket edilec 

faze üzüm 
Yunanistan taze üzüm çı 

son yıllarda çoğaltmıttır. T 
bir istatistiğe göre 1930 yı 
genel taze üzüm çıkatı 33,61 
drahmi değerinde 7,310,192 
iken, 1934 yılında 50,9 
drahmi değerinde 10,958,918 
loya çılmnfbr. 

Yunan hükUmeti bu çıkatı 
vik için her türlü yardımı e 
memektedir. 

Bu arada bir kanunla üç 
yon drahmilik kredi ile A 
pazarlarına Y&f üzüm götür 
lere yardımda bulunulması 
laştrrılmıttır. 

Tiyatro san' atı 
Selami İzzet Kayacan'ın e 

tiyatro san'atı hakkında garp 
balarından istifade edilerek ys 
mış değerli bir etUttUr; istifade 
tavsiye ederiz. 

mak suretile kumar oynayan Arşak· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

la Şaban isminde iki kişi yakalandı- Kültu··r oı·rekto··rıu··gvu··nden · 
ğı gibi Sirkecide ,·aıonlar arasın~a • 

yine zarla kumar oynıyan Rıza, Ne - Jl k kt } d t J b k d ~· 
şet, Ahmet isminde üç kişi yakalan - me ep er e a e e ay JDa J:I 
mıştır. liilün birinde başlanacaktır• Birinci 
BAŞINDAN YARALADI- Balat· 

~a:::r:::~d1:aı::~:::n ~=:~i:~~ nıflara bu sene 928 doğumlularla 
mişler, Yakup sandalya ile Hüseyini K:iJ 

t evvelkl doOumlulardan arta kalanlar alınycakdır. .,. başından yaralamış ır. 

AY AGI KA YMIS - Kadıköyündc 
Yeldeğirmeninde Azizbey sokağında 

oturan Leon rıhtım boyunda dolaşır
ken a) ağı kayarak düşmüş, sol ba -
cağı kırılmıştır. 

KATTAN DOŞTÜ - Beyoğlu kay
makamlık binasının elektriklerini ta
kan Fatin dairenin ikinci katı11dan 

düşmüş, vücudünün muhtelif yerle -
rinden yaralanarak Beyoğlu hasta • 
nesine kaldırılmıştır· 
BBULUNMUŞ AFYONLAR - E -

yüpte oturan Hfü;el in Tophaneden 
geçerken çevrilmiş, iizerinde eroin
le afyon bulunmuştur. Üsküdarda o· 
turan Şadanm kasketi içinde de bir 
mikdar afyon bulunmuş, müsadere e
dilmiştir. 

EŞEK ISIRDI - Bostancıda e.k • 
mekçi çıraklığı yapan 11 yaşında Ze
kaiyi lhrahimin eşeği karnından ısır· 
mıştır. Çocuk teda,·i altına alınmış • 
tır. Kasımpaşada Çiviciler içinde o • 
turan Alinin eşeği, kuyruğundan kıl 
çeken Nayman isminde bir çocuğa 

çifte savurmuş, sol kaşının üzerinden 
yaralamıştı!'. Bu çocuk da hastaneye 
kaldırılmıştır. 

............................................................ 
rinci (rekor 43.30) yeni Türkiye 
rekoru, İstanbuldan Naili ikinci. 

4x100 bayrak - İstanbul 
birinci rekor 46.8, Ankara ikin· 
ci, Bursa üçüneü. 

Umumi tasnifte İstanbul büyük 
farkla birinciliii kazanmıftır. 

tür direktörü 10 Eyliile kadar 

yere en yakın okula, çocuklarını kaydettlrmelerlnl 
rica eder. 

ıs tan bul Belediyesi Hanları 

Hastanelere haıtırılac.lk evrak için lizını olan 50 top 26 
battal kağıt; 150 top 32 kiloluk çift İstanbul, 12 düzine keten 
50 metre mücellid bezi ve 40 paket 20 li mukavva pazarlığa Jı 
muttur. Bunların hepsine 1867 lira 50 kurut fiyat tahmin ol . 
tur. Şart.u~meıi levazım müdürlu ğünde gi>rJlür. Pazarlığa f1 
için de 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı 
ve 142 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya me d' 
beraber 13-9-93S Cuma günü saat lS de Daimi Encümeıı 
lunmalıdır. (5209) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare heyetinde1' 

1 - Eksiltmeye konulan iş Büyük Millet Meclisi müst•bd 
elbise, palto ve fotinleri. , 

2 - Tahmin bedeli 3331 üç b•n üç yüz otuz bir lira 25 yiJ111> 

kuru3ıtur.Ek 'ltm 16-9-935 t · ·· .. B·· ··k M'Jl.-t ~ - ıı e r.a zar esı gunu uyu ı ... 
idare heyetinde saat IS de Y•'pılacaktır. ~ 

4 - Bu ite ait ıartname Meclis Daire Müdürlüğünden ah11" 

5 - Eksiltme açık yapıl:-.c&IJ tır. 

6-Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin muvakkat temin•t tıJ~' 
lan 250 jki yüz elli liralık banka mektubunu dördüncü m•~dfı 
zıh saatten bir saat evvel Meclis idare heyetine 193S ıenesı 
odası vesigasile birlikte verm~lerilizımdır. (2389) (5203) 



............................ ~. 
Yapışık Kardeşler 
ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 

- 1111 Bölem! 20 il lllmlffilll ll0010011m111 111 Yazan: Rudolf Van Wehrt ~!filmli 

Zengin Olacaqım! 
Hükümdarın yazısına gözatan merµur, 
derhal yere kapandı, toza bulandı! 

Battarafın özU: 
Kaptan Kolfin, 1829 tarilıin· 

de yapışık kardeşleri Siyamdan 
Amcrikaya getiren Jngiliz, Bos 
ton, rıiıtımındaki bahriyeliler 
misalirlıanesinin bir odasında, 
kardeşleri nasıl ele geçirdi -
ğini anlatıyor. Dr. Moşkovclle 
polis amiri miralay lllurfi, ken 
disini dinliyorlar. Kaptan 
Koffin ııc tacir Hanter, Siyam 
kralının ikizleri götürmek sa· 
Uihiyetini veren iradrsi 11a • 
zılı kağıdı yanlarına alarak, 
payitaht Bangkoktan 1Jleklong 
köııüne gitmişler. Köye akşam 
karanlığında varmışlar. hir 
1111 l!danlıkta seyyar hokkabaz • 
/ara rastlamışlar. onların n -
mm/arını seyrctmi~!-'r Kaptan, 
''111latı:pna lıu noktadnn a'c:ınm 
edit::ıı 

Ben, bu hokkabazlara hakar· 
ken, zihnimde bir program ta
ıarladım. Bütün bu adamları da 
~irlikte götürecektim. Hepsini, 

epsini !.. Burada oynıyanların 
heps;ni, oldukları gibi! Heye· 
canla Hantere sarıldım, onu ku· 
caklac! ırn ve sesim titriyerek, mı
rıldandım . 

- Ben zengin bir adam ola
~~ihnı , Hanter ! ~ğe! tal!h ~a~-

rrı eder de bütun ıstedıklerımı 
Y~t>kabilirsem, size kartı olan 
!U l' d t ·-· d f lln borcumu, va e tıgım en 
.. 
8~!aaın1 vermek suretile ödiye

.eilın ! 

. Hokkabazlar oyunlarını biti· 
k1~ da~ıldıkları sırada, dostum, 
~ abalık arasında üniformasına 

gl~e küçük rütbede bir memur 
0 duğu anlatılan birisini gorunce 
}na doğru göğsünü şiıirerek i
lte"'r~edi ve kralın iradesi yazılı 
~gıdı gösterdi. Memur, kağıda 

1~0z atar atmaz diz cöktü, yere 
lla d -Pan ı, toza bulandı. Siram an· 
a.n~sine göre, hükümdarın yazı· 
;

1 
•• ıle kar§ılaşmak, kenclisile yüz 
uze gelmekle birdir. Hükümda· 

:~~ karııaında ne yolda hareket 
ılmek gerekse, yazısı kartı -

;ınkd:'l da öyle hareket etmek ge· 
e tır. 

a J.:rada. fark yoktur. Hürmet, 
Ynı §ekılde arzedilecek. 

h Her §ey, umauğumuzdan da 
ı/ 1ı;a!>uk olup bitti. Hanter, i
~~ erın annesinin avucuna bir 
I< ·~ar para sıkı§tırdı. Yapışık 
.ıı:ld eıler, oldukça lakayıt bir 
\> ld e duruyorlar, her şeye ev· 
a.İ en razı olmuş gibi vaziyet 

1Yorlardı. 

h liokkabazlara, ikizlerle bera • 
c:kl u~ak memleketlere götürüle· 
te erı ve orada sanatlarını gÖs· 
Lt recekleri anlatıldı. Üstelik 
cıante ·· •i 

1 
.r ucret te vadedince. heo· 

,ıil ev~?çle razı olduklar. Vade
lib en. ucret, bizim görüıümüz i· 
l.~drı~ gülünç denilecek kadar 
eld~· ~kat bu adamlar için güç 
da. b edılec~k kadar çoktu. Onlar 
~u k aıka, bız de başka türlij ! Sö· 
tul ısa keselim. ikizler ve oyun
~ı:r. refakatimizde olarak ge
"an Yın Bangkoka döndük. Ker· 
"a.ndnııd, yek alelacayip bir ker
ta e~ .0 grusu !. Bunda miibala
lrrk nııyorum ! ikizlerden ayrı· 
l>dden, anneleri biraz yeise ka-

ı Ve a "I d A . '°erd" .... g a ı. ncak. HArt ..... ın 
Seni~ı tarada tesellisini buldu. 
h,1ın b adın hakkındaki inti· 
~udur! 

lııanın 1 ..._ l>ir de fil lazımdı. 
~İn lıız, ki fili ele geçirmek İ· 
'"hın. . ?niş b l cıvarında demırle-

lle Ye~eunan. geminin güvertesi· 
ten ınaanları ele geçir-

mek için ıarfı lazım gelenden faz 
la paraya ihtiyaç hasıl oldu. Hem 
de daha ziyade zahır~t çektim, 
daha ziyade yoruldum. Nihayet 
fili de elde ettim, ama ıerveti
min mühim bir kısmını yuttu. 
Tayfalar, ona gemide bir ahır 
yaptılar. 

Mister Hantere, vadettiğim ko 
misyonu verdim, rüzgarlar ve 
denizler tlahının bana müsait 
davranmaları için T.ıınrıya yal· 
vardım ve yelkenleri açarak, 
Bangkok limanından çıktrm. 

Bangkok limanında denıir al
dığımız gün Nisanın on beti, 
idi. Ağustosun on altısında Boa· 
ton limanında demir attım. 

Filin ıahn alınması ve Siyam· 
da yaptığım diğer masraflar fi
lan, zaten pek te büyük olmı· 
yan sermayemi adama.kıllı kü· 
çüktmüştü. Çok para ka-zanmak 
maksadım olduğuna göre, önce 
bir sirk cadın edinmem, uygun 
bir yere -bunu kurdurmam ve 
oyun programını tahayyül etti
ğim gibi debdebeyle, tantanay
la gözönüne koymam icap edi· 
yordu. 

Kalan param yetiımediğinden, 
ne yapacağımı taıırmııtım. Hok
kabazlarımla Siyamlı ikizlerimi 
gemide saklıyor, karaya ayak 
basmamaları için tedbir alıyor • 
dum. Onları kimseye göstermi· 
yordum. 

Size söylemeği unuttum. Ge
mimin dümencisi, dört ay süren 
deniz seyahati sırasında ikizlere 
İngilizce öğretmişti. Onlarla gün
de altı sal\t İngilizce konuştuk. 
Hatta, az çok okuyup yazmayı 
bile öğrendiler. 

Ha, evet! Nerede kalmıştım? 
Paramın suyunu çektiğinden, ne 
yapacağımı şaşırdığımdan bah
sediyordum. Düşüne dütüne, bü· 
yük işlere girmekten hoşlanan 
bir bankerle anlaımağı, tek kur· 
tuluş çaresi olarak tesbit ettim. 
Talih, beni Mister Blakla karşı
laıtırdı. Kendisine başvurdum. 
Yazıhanesinde ilk defa karşı 
karşıya oturduğumuz zaman, ya· 
pıtık kardeşler iddiasına hol bol 
güldü. Benimle kıyasıya alay et
ti. Baktım, ki kuru ıözle inandı
ramıyacağım, hakikati kendi göz 
lerile gönün, diye alıp gemiye 
götürdüm. Bin rica ile davetimi 
bin nazla kabul etti. Fakat, vü
cutları biribirininkine yapışık 
karde,Ieri gördüğü gibi, ihtiya • 
cım olan parayı ödünç vermekte 
hiç tereddüt etmedi. Tabii ka -
zançtan külliyetli hisse almak 
şartile ! . Ona olan bcrcumu ve 
kazançtan hissesini ödedim bi
le! 

Kaptan Koffin, yapııık kar • 
deşlerin izini nasıl bulduğunu, 
onların çoçukluğunu, gençlikle • 
rinin Siyamdaki safhasını, ken • 
dilerini nasıl ele geçirip Siyam· 
dan Amerikaya getirdiğini v. s. 
yi bu suretle anlattıktan sonra, 
sustu. Bu uzun maceranın bura
ya kadar olan kısmını aniahş, o· 
nu biraz yormuştu. Boğazı kuru· 
muıtu. Böyle bir şeyi, o, ilk de
fa olarak farkediyordu. Acayip 
§ey! 

Garsona elile İfaret etti. Han· 
gİ ıaraptan istediğini anlatış yol
lu söyledi. Biraz sonra getirilen 
Porto §arabındar. kadeh dolusu 
içti. 

Gene zindeleştiğini, 
dığını hissetti. Geniı 
kabartarak, oturduiu 
arkasına yaslandı. 

canlan • 
göğsünü 

knltuğun 

(A.rkaaı var) 

Her gün 
bir ediple .•• 

(Uıtgan.ı Ririncı ıayfada) 

SoDl'll bence, muharrir isimlerine de 
pek aldanmamalı. yazıcı acllan çok de
fa, Bayer, Ethem Pertev gibi ticari fir
malardan baıka ıeyler delillerdir. Me
sela, bir Dokuzuncu Hariciye kovuıu, 

her bakımdan mükemmel bir eserdir de 
ayni muharririn falanca romanı akıak 
ve geridir. 

- Edebi hayatta muvaffak olabil • 
mek için ne lazımdır? 

- Çok ıey! San'atkir o adamdır ki, 
genit bir talentle bizzat ıan'atkir ola · 
rak doğar. Expreuisonlarının, hayalle
rinin, toumurelerinin bir çoğu edebiyat 
tarihine mal olacak ve kendisinden ıon 
rakilere tesir edecek olan bu adamı, ne 
reklam, ne de üniversite meydana geti~ 
rebilirf 

Reklam sadece birkaç yüz fazla tiraj 
temin ettirir. Yüksek mektep diploma
sının kazandıracağı teY iıe, yalnız dev· 
let bareminde derecedir. 

Yüzlerce defa gördüiümüz ıeyleri 
hiç görülmemiı taraflariyle görüp bize 
onlan yepyeni mevzularımı gibi ta· 
nıtacak olan ıan'atkinn elbette ki çolr 
okuması, ansiklopedik bir bilgi sahibi 
olmaaı ve bir ecnebi lisan edinmesi 
lazımdır. 

Amma, her ıeyden çok, aanatk&n 
sanatkar yapacak olan ıey, mütema· 
di araıtırmalardrr. O, bir kimya la· 
boratuvannda çalııır gibi çalııacaktır. 
Bunu yapmadığı gün, batkalannm 
değilae bile, kendi kendisinin mukal
lidi olur. 

Orhan Seyfi, son ıürlerile deiit· 
tiği için onu seviyorum. Faruk Na· 
fiz, Hayat mecmuasmdaki güzel ıiir
lerinden sonra, kendisine daha yeni 
bir ufuk açamadığı için kendi kendini 
tekrarlamağa mahkum oldu. 

Maüakovskiyi sadece Le Nuage danı 
le pantalarile tanıyan bir yazıcmm id· 
dialan hilafına, bugünkü halile yÜk • 

sek bir sanatkar olmanın bütün ıart· 
Iannı kendisinde topladıfma inandı • 
ğım Nazım Hikmetin, Maüakovskiyi 
değil, ilerde kendi kendisini tekrarla· 
ma11ndan korkulabilir. 

Çetin bir hendese iıi demek olan 
sanat itinde, töhretini yapmıf olanla
nn kendi kendini tekrar etmesi belki 
hoıa gide~ilir. Fakat, yeni araıtmna· 
farla yenileıemiyenler için, hep ayni 
tempoyu tekrarlamak çok acıdır. Çün
kü, yıllar sonra, iıte bunu da ben 
yaptım diyebilecek hiç bir ıeyleri 

bulunmıyacaktır. 

Neden ıiir dünyamız dar, adacı ve 
çeıitsizdir? Hep bir Faruk Nafiz yedi 
yedisi tumurudur tutturmuı gidiyor 
da ondan. Meıaleciler bu yedi 
yediye bir ıeyler ilave etmit gibi gö
rünüyorlar. Amma o kadar az ki". 
Halbuki ben, o kı11r hece vezninin al
tı betinin bile eğilip bükülerek seksen 
ses çıkarabileceğine İnanıyorum. 

- Edebiyatımızın inkitahnı hanıi 
yolda bulursunuz?. 

- Zannımca, Türk edebiyatı inkiıa· 
fına yıkıcılıkla baılryacak ve bu inki
taf, yaıanmıı olanı değil, bizzat haya
tı tekrarlamakla olacaktır. 

Sanatkar dıı kadar tahassüslerile 
yenilettiği, tahassüslerile de eskinin 
tekran olmaktan kurtulduğu gün me
sele kalmıyacaktır. Yeni dil hareketi· 
nin de, bu inkiıafa az çok bir tesir 
yapacağına inanıyorum. 

- Edebiyat, müntesiplerini geçin . 
diren bir meslek olabilir mi? 

_ Ne yazık ki olamıyor. Amma ol
malıdır. Bir sanat eseri meydana ıe
tiren adamın, çocuk yetiştiren öğret
menden, yol yapan mühendisten, kısa· 
ca bir müstahsilden ne farkı var ki? 

- Bir yazıyı ne kadar zamanda ya
zarsınız? 

- Bu, yazdığım yazının cinsine, pi
sikolojik durumuma göre değiıir. Me
seli, en çok sevdiğim yazılarımın tas
laklarını, en çok kızdığım zamanlarda 
ve pek çabuk meydana getinniıimdir. 

- Kaç yaıındasmız? Kaç eseriniz 
var? En ~ok hangilerini beğeniyorsu· 
nuz? 

G - KURUN l EYLUL 1935 

Namık lsmail gömüldü 
Güzel san'at1ar akademisinin değerli direktörüne 

büyük ve samimi bir cenaze töreni yapıldı 

Evvelki gün Kadıköy vapurunda 
bir kalp bul.nuıı neticesinde ve hayli 
:1ardım telitlan içinde ölen güzd ıan· 
atler akademisi direktörü reuam B:ıy 
Namık lınm:lin cenazesi dü.1 Alma·1 
hastanesinden kaldırıl.ıu k Beıiktaıta 
Yahya Efer..:i ı.: !arl ğındaki aile ~o· • 
rağına cömül ·::;tüı·. 

Cenaze törenine lçiıleri bakanı Bay 
Şü:.rü Kaya ik ıehrimi='n bir çok ıeç· 
me simaları, re11amlar, aktörler, mi 
marlar, ~ .irler, ıehir : ıecliıi azalar~. 
sporcular gazete muharrirleri ve bir 
çok talebe ge!rr.iş bulu ı•,yurlardı. 

Cenaze saat c.n dörtte büyük Ç.l· 

lcnkler ve iki yüze :•akın ka •• bah!c: a· 
,ehir tiyatrosu artistleri, Arkitekt 

lıtanbul Basın kur .ımu, Deniz klu
bü, Galatasaray liıeıi, Gafo.tas::ray ldu
bü, Fenerbahçe klubü, ıehir tiyatrosu, 

• · · tiy.:.:roıu a:-t::t! ::::-.i. 

mcemuar·, • 1ü· cndiı 1c.ktebi çelenk
ler göndemıiıler<?ir. 

Namık lsmailin bütün arkada·l3r1 
orada idi. Tabut eller üzerinde A;az. 
paıaya kadar götürüldü. Oradan bir 
cenaze o:-:>mobiline konu!.!u ve takip 
edenler de, hazırlanmıı olan otomohil
lere bindi'.;ten sonra, Beıikbt camiinc 
gidildi. Cenazenin namazı kılındı. 

Sonra ge::~ otomobillerle, "Yahya 
Efendi mezarlığı,, yokuıuna kadar gi
dildi. Oradan tabut tekrar eller üze· 
rine almarak mezar ba,ma kadar çıka
nldı. 

Namık İsmail, baoasırun lihidine 
gömüldü. 

• - .:ır batında 'J'.kaC!cmi Dir .. : ... _ 
muavini Ji~ söylev nttrek genç ~:c-..ı, 
Namık lsrnailin meziyetlerinden bah . 
· ~:::. Ve "G:lzel ::: :- !lcr Akademis:
nin ikinci banisi,, olarak bahzalarda 

ı ~ ":·Iedi. 

Sonra re11am Bay Elif Naci, "Na
mık lsmail ile ölümün hiç telif edile
miyecek iki ıey olduğu,, yolunda söze 
baılıyarak ölenle ölememek imkinaız· 
bğmm hüznünü anlatb. 

Öfrenildiiine &'Öre. Namık İsmail, 
bundan aJb ay önce sene bir kalp buh
ranı geçirmiıtir. Evvelki akf&lll ölü
mü ile neticelenen buhran gelmezden 
Önce, kalp ağrılannı hiuetmiı ve bazı 
arkadaılanna fenalığından bahıetmiı
tir. 

Bu arkadatlannm söylediklerine gö
re Namık lımail geçenlerde kalbini 
doktorlara muayene ettimıiı, hekimler 
kendisine, bir ıey görmediklerini aöy
lemitlerdir. Kendisine, "18 yaıında bir 
genç gibi,, olduğu söylenilmitlir. 

Namık İsmail 45 yaılannda kadar 
görünüyordu. Boı vakitlerini deniz ve 
sporla geçiren, iyi çalııan, ulusal san
at kolleksiyonumuza güzel eserler ver· 
miı bir artistti. 

Dün akpm, gömüldüğü aaatlerde, 
Fenerde Belvu bahçesinde buluımak 

üzere bir kaç arkadaıına söz vemıiı 

bulunuyordu. 

Kalbinin rahahızhimı, yatla gitti
ği Atinada hiuetmiı, ve oradan tayya
re ile gelmiıtir. 

Ölümü haberi dün memleketin her 
yanına yayılmıı ve derin bir acı uyan
dınnııtır. 

Evveki gün Namık lımaille Kadı-.., 
köy vapurunda kalp buhranı geldiği 
sırada vapurda ilk yardımcı ilaçlann 
bulunmadığı, köprüye ~ıkıldığı 11rada 
da getirtilen imdadı sıhhi otomobili 
ıoförünün: ''Kan yok, yaralı değil!,, 
diyerek hastayı almak istemediği ve 
Namık lsmailin imdadı sıhhi otomobi
line zorla bindirildiği yazılmıttı. Dün 
belediye reiı muavini Bay Nuri ile gö
rüıtük. Bize belediy~yi alakalandıran 
kısım için ıunları söyledi: 

- "Herhangi bir vatandaıın ölümü 
karımnda son derece ha11as olmak ve 
betahsiı böyle kıymetli bir sanatkar ve 
ayni zamanda genç denilecek bir çağ
da olan birinin vefatından teessürler 
duymamak imkan haricindedir. Ancak 
yanındaki arkadaştan da çok mütehey
yiç olmu!lardır zannederim. Gazetele
rin yazdığı gibi üç çeyrek saat bekle
tileceği yerde bir otomobile koyarak 
bir hastaneye göndermeleri imkan da-

bilinde idi. Bunu hatırlayamanuılardır. 
imdadı 11hhiden ıikiyete gelince: Bu
nun sebebi tesişi ve ıekli baıkadır. Bu 
mü~:.:1aaıran kazalarda kan uyama 
meydan vermemek için gönderilen oto
mobildir. Yokıa hasta nakli için aynca 
belediyenin hasta nakliye arabalan var
dır. Mahaza bu vak'ada ıoförün alıp git 
mesi icap ederdi. Hadise hakkında tan· 
kikat yapıyoruz.,. 

Akayc:İa salahiyet ıahibi bir zat da 
ıunlan söypledi: 

-Sabahleyin gazetelerde Namık la
mailin ölümü dolaymyle yazılan yazı• 
lan okuyunca hemen bütün vapurlar• 
daki ilaç kutularile sandıklannı tetkik 
ettik. Bütün vapurlann camekinlann• 
da ilaçlar tamamdı ve Üzerlerinde de • 
tiketleri vardı. Namık lımailin öldüiü 
vapurda da G: bulun:namıı değildir. 
Bilakis bl:lunmuı, merhuma iki de p 
nnga yapılmıtbr• \ 

Memur vapurda dolatırken N amıli 
fımailin fenalaıbğmı görmüı, hemen 
kaptana koımuı, ilaç camekinmm •· 
ı.ahtarmı almııbr. Kamarot ta doktor 
aramıı, bu suretle bir kaç daki:&a 18'-. 

.;ıtir. 

AİLESİNİN TEŞEKKÜRÜ 
Namık lımailin annesi Bakiye, .P.,' 

beyisi Hüınü, kız kardeıi Olviye, dibi 
derin teeuürleri içinde taziyetlerine 
koıan, cenazede bulunan ve alaka aöt
terenlere teıekkür duyplannm ıaze
temiz vasıtaıile bildirilmesini istediler. 

BORSA 
31-8-93~ 

tllı.alanııda yıld.m a,.reuı olaalar, llu . 
rtncle muamele JGreıılerdlr. Ba.bmlu -. 
11 kapllllJI utq flyaUanda. 

nukut 
• Loodra 
* Neryork 
• Pırls 
• Mllbo 
* Brlltse 
* Atlaı 
• Ccnet'fe 
• Sofyı 

• Amstcrdı ı 
• Prıc 

! * Stotholaı 

li2~. -
126. -
168. 10 
194, -
83. -
24. -

1$:!0 ·-

!!4, -

sı. -
98. -
3(, -· 

*Viyana 23. :-o 
* Mıdrld !7 -

* Berlln 4)(, --

* Var~ovs 14, ı<O 
• Badıpışte i'4.~ 

• BOtreş 17. -
• Beıcrad :-4, -

* Yokohsmı 34, -
•Altın 9ll2. -
*Mecidiye :;s. -
*Banknot ,34 -

1 Çekler 
1 • Londrı 6!S,2!'i * Stokhlm 3. IU4 

• f'eryort 0.7971 • \'lyır. 4.1943 

• Parls 12.lı6 • ~1ıdrld S.80S4 

• MtlAııo 9.7:\50 • Bcrlio 1,9807 
+ Brllkse 4.7367 • \'af$on 4,!l:I 
• Atlııa. ES.5040 • Bo:fıpeşte 4,!0.55 

1 

• Cenevre 2.'4~0 • Bilkre$ 101,0742 
* Sofya 63,4070 • Dclgrıd :ıt.7660 
• Amıterdım 1.1764 * Yotohama 2.71 -

I 
• Prıı 19,195 + Moskon 1089.7~ 

ı•·---E S HA M---·11 
~ ı, Bıutas• 9.:1•>- Trımny 9.-
+Aıııdolo 25.SO *Çimento as 10.25 

Reji 2.40 Cnyon Del. -.-· 
Slr. Hayriye lS.- ~ırk De~. -.-

•Merkez Bankası !l!!,t!I Bılyı -.-
U. Sigorta -,00 ~ark m. ceza -.-
Bomontl 7,5!1 Telefon -.-

-latlkrazlar - tahviller 
1.ı93STürk Bor.1 ?i.ST~ ~:ıcımlk -.-
• . . il 25,4!!1 frımvı) 31,70 
• • • ili 26.- Rıhtım 44 -
lstıtrhıDabııt l 94 12 Audolo .ıs ıo 

•lrcaııl lstlkruı 9!1.- Anıdola il 4!'i,JO 
19!8 A M ıo. - Anıdola 111 t.40 
Sıvn-Frzunım 96.!' • ııımessll A <IS •o 

f'AZAR Pızarıesl 

Takvim ı Eylül ıı Eylül 

' C. .Ahir 3 C. Ahir 

Gllo doğu~u :ı.'17 5.Y8 

Giln bıtm 18.44 18,4l! 

Ssbıh namaz. 4.44 4 46 

rıııc namızı lt.14 lf.14 
ikindi nımazı 1:5. ~~ ı~ ... ~ 
Akşam namuı 18.44 IM2 
Yatsı r.ımazı iO. O 'i0.'l8 
lmsıt ~4) a,41 
Yılın gfÇCD gllnlerı 2<1f. ~43 

Yılın kılan cünlerl l:i4 12.~ 

- 30 yaıındayım. En büyüğü 40 
sahifeyi geçmiyen 7 küçük broıür 

neırettim. Bunları birer aranma mah· 
sulü sayıyor ve hiç birine fazla bir 
defer yüklemiyorum. içlerinden (Her 
hangi bir ıiir kitabıdır) admı taııya
mnı sever, iki yıl Önce Yeni Türk 
mecmuasının okuyuculanna ilave ola· 

............................................................ 

ISTANBUL - 12,30 dans musi • 
kisi. 18,30 dans musikisi. 19 Beyoğlu 
halkevinden nakil· 60 kişilik koro kon 
stri. 20,30 radyo caz Ye tango orkcs • 
traları. 21,3:> son haberler. 21,45 solo. 
Plak. 22 hafif musiki. 

rak verdiği kitabımı teknik itlenİ! ba· 
lomından beğenirim. 
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20 bin yaşında 

( BQf taralı 27, 28, 29, 30, 31 a.
luıtoa tarlhll ıagılanmızdadır.) 

&milton parasını bir defa d:-ıh.:ı 

•1clı, üstüste bir kaç büyük el :ıl -
'Qllftl. 

Kendi kendine: 
- .Kili lira daha! diye söylendi. 
Fakat o eJJi lirayı kazanamadı. 

Şans dönmüıtü; çekilen her kağıtta 
lord kazanıyordu. Nihayet Hamilton 
m,P8ivrf ortada kaldı. 

Oyun bitti. ()yuncular birer birer 
üiılıyordu. Yalnız Hamilton otur -
4tuğu yerden kımıldamamıştı. Gözle • 
rl, muanın üzerinde dağılan kağıt -
lara dikilmiıJ, sabit bir bakışla onlara 
bakıyor, parmaklarile uabi asahi si· 
pra tabakasını tıkırdatıyordu. Lord 
birdenbire ona dfru geldi ,.e omuzu -
•a dokundu. Hamilton ürperdi, 

Lord aordu: 
- Hamil ton! on bin lirayı nicin Is· 

~onıunuz7 
- Sizin nenize lazım? 
Lord gülerek : 

- Bu kadar asabi olmayın delikan
)J, dedi. G~en l!!ene, Pariste (Şan dö 
.Manıda) te~hir tttlğinlz tabloyu bu 
fiyata satın alıyorum. Alın parayı? 

Bu sözU ı.öyleyerek masanın üze -
rine banknotları saydr. Hamilton pa
rayı almak i~in elini uzatırken lord 
mani oldu. 

- Acele yok, bir şartla! dedi. Bun· 
dan sonra kumar oynamıyacağmıza 
·amusunuz üzerine söz \'ereceksiniz. 

Ressam sağ elini lorda uzatar:ık 

- Bundan sonra kat'iyyen kumar 
oyıumıyacağıma söz ' 'eriyorum, dedi. 

Ve sözünü tuttu. Nitekim (Hen -
dersona) verdiği sözU de tutmu,, ö • 
dtinç aldığı parayı ertesi giinü geri 
vermiş. 

lşte bu tarihten iki ~ün sonra da 
bir tahkikat dosyasının kabına, şu 

cümleyi yazmak gibi çirkin bir mec: • 
buriyet karşısında kalmıştır.: "Con 
lamilton n suç ortakları.,, 

· Türkçeye çeviren: H. Varoflu 

el bastırmaktan sonra teklifi ve rüş -
ntf kabul etmiş. 

Saat dokuza doğru ressam, yanın· 
da Jak isminde bir adam oldufu hal
de müzeye gelmi~ gardiyan bunlara 
kapıyı açmış, doğruca müdUrtin oda -

Yazan : Kadircan Kaf lı 

Kara Hasanın sesi gürledi: "Birinci 
tam düşman gemisinin provasının 

sına girmişler. kara kartal 1 1 Rampa da yapmıyacağız ... 
Jak ismindeki o adam müdürün o· - Prova topları? ... Hep birden .. a· - O halde .. 

da kapısını maymuncukla açtıktan te~I.. - Senin işin kürekleri ve yelken -
sonra, cebinden yine bir !Ürü ba~ka Diye haykırdı· Jeri idare etmektir. Armenyo ile a-
maymuncuk çıkararak kasayı zorla _ Kara Kartalın önünde barut du- ramızdaki boşluk, bir top atımından 
mağa başlamış. Kasa eski sistem bir manlarr tekerlendi biraz fazla olacaktır. Göreyim seni ..• 
şey olduğu için bu işi kolayca be - BüyildU. - Peki reis .• 
cermişler. Ressam kasada bulduğu Yayıldı. Kara Hasan bu sefer Deli Mura • 
bazı anahtarları almış, tekrar kasa • Kara Hasan böylelikle gemiyi düş- da döndü: 
yı kilitlemişler. man topçularının gözlerinden de müm - Haydi, .Murat!. Provaya ... 

Bu f~ bittikten sonra hep beraber kün olduğu kadar gizlemeyi dütün- Koştu ve leventlere haykırdı: 
mahzen katına inerek buzlu sarayın müştü. - Provaya ... provaya .. 
e~niyet kilidini açmışlar ve intizar Buna ralmen Uç Türk güllesi li - Proyadaki üç toptan birisi bir da· 
odasına girmişler. mandakl düşman gemilerinin pek ya- kika f~lnde söküldü. Kıç kasaranın 

Ressam, gardiyana, ateş yakmasını kınına düştü. Bu hal, onları bir an üstüne yerleştiri1'fi. Sonra yan çık • 
söylemi~ biraı sonra odaya tatlı bir pıırttı. malardaki toplardan UçU de oraya ko· 
sıcaklık yayılma(a başlamış· Bu N - Kara Kartal bir kartal hızile bir • nuldu. 
nada Jak, reısamın ıetirdifi boya ku· denbire geri dönmütt uzaklatmıttı. O zamanki Türk gemilerinin en 
tu.su ile, açılır kapanır bir §C;,·alyeyi Kara Hasan homurdanıyordu: kunetli topları baş tarafında idi. ÇUn 
hazırlamakla me,gulmüş. - Kaçırdık ... ah, Kefalonyaya va • kü düşmana dosdoğru saldırılır ve 

Rassam, ıardlyana, ,·aadettttl pa- rır varmaz ardına dü,.eydim .. Onu durmadan da ate~ edilirdi. Venedik
rayı vermif. Jaka da para verdiflni yakahyacaktım, orada boş yere va - liler ba~ tarafa bir iki top koyarlar
,.e bu paranın daha fazla olduğunu kit kaybettik.. rh amma, bunlar diğer ]erinden da • 
fakat hakiki mikdarını iyice bilmedi· Düıman gemileri demir almıtlar, ha hafif olurdu. Onların harp usu • 
ğini, gardiyan ifade ediyor. dıpn çıkıyorlardı. lü, düşmanla bir hizaya ve borda bor· 

Her halde Hamilton, lorddan al• Kara Hasan onlara baktı. daya gelmek, ondan sonra top at• 
dığı paranın hepsini bu adamlara En önde gelen koca geminin yel · açarak rampa yapmaktı. Kıç kMara 
,·ermiş olacak ki üzerinde bir mete • kenindeki kızıl haç işaretini gördü. altına açtıkları Iumbarlara da fazla.. 
lik bile ~ıkmadı. _ Armenyo!.. ca top koyarlardı. Çünkü, kaçarken 

Bundan sonra, rassam her ikic;ine Diye mırıldandı. Sonra ilan etti: kova1ayana ateş etmek ''e böylelikle 
de, artık çıkıp gitmelerini, kendisini - Gene karşımızda .. Burada ha!.. kurtulmak isterlerdi. 
):alnız bırakmalarını aöylemit- Onlar Ne mutlu! .. öç almak istediklerimin Türk gemi1erinin arkalarında ise, 
da çıkmışlar. Hamilton odanın kapı - hepsi de bir arada.. ilk zamanlarda hemen h'men hiç top 
sını kilitlemiş· Ah, Gedik Ahmedln donanmaslle bulunmazdı. Kara Hasan bunun bir ek 

lki cürüm ortağı, buradan çıkın - birlikte buraya gelmi~ olsaydı?- sik olduğunu hemen anlamış ve ta • 
ca doğru gardiyanın odasına gidip Fakl\t 0 Armenyonun burada bu - mamlamıştı. " 
yaptıktan k!rlı işin şerefine bir kaç lunacatını hiç dtt~tlnmemi§tl. Kara Hasan şimdi gemisinin orta 
kadeh yuvarlamışlar. Nihayet model Kara Hasan doğrusu ona hiç ol • yerinde idi. 
çekilip gltml§ ve gardiyan, gece nö • mazM bir dayak atmadan duramıya - - Vardiyan ... orta •• 
beti bitinceye kadar, yani sabahın al· caktr. Vardiyanın tokınatı «tB ı..-.& 
tısına kadar mıpt mıpl uyumat- Bir anda bunan da çaresini buldu· nündeki kOtUğe inip kalkıyordu 

E,;ne geldiği zaman bir kaç saat Çopur Muıtafanın sırtına bir to - Düşman gernisile Kara Kartalın 
daha uyku kestirdikten sonra ne ya · kat attı: arasındaki boşluk azalıyordu. 

pacağını düşünmeğe başlamış. Vakanm _ Göreyim ı.eni yiğitim .. Bizim tek· Kara Ha~an Armenyoyu görüyor • 
nasıl olsa haber alınacağını ve haber a ne, düşman gemisinden daha hızlı gi· du. 

Bilem~ 61 

top ateş.,, gülle 
dibine düşmüştü 

J sağa, sola, ar.kaya, öne haykırıyordu. 
Düşman kadırıasının pronsında • 

ki top ate§ etti. 
Bir daha ... 
Şimdi yeniden dolduruluncaya ka

dar hiç olmazsa üç dört dakika ge
çecekti. 

Kara Basanın sesi duyuldu: 
- Vardiyan .• dur? .. Kürekler de • 

nlze .. · 
Kara Kartal birdenbire hızını a • 

zalttı. 

' Armenyo ile kendi arasındaki boş-
luk bir dakikaiçinde yan yarıya in • 
di. Kara Basanın sesi, gürledi: 

- Birinci top, ate .• ·.J! .. 
Gülle tam da düşman gemisi nia 

provasının dibine düşmü~ oradan 
bUyUk bir su sütunu yükseltıni~ti. 

Kara Hasan: 
- Şimdi hapı yuttun çelebi .. 
Diye düşündü ve ayni zamanda .. 

- Hep birden·. Ateeeeeeşşş! •. 

Ch. 

Diye bütün kuvvetile haykırdı • 
Uç top birden, üç yıldırım yolla • 

Düşman gemisinin provasında ça • 
trrdılar, yıkıntılar oldu. 

Kumanda köşkünün bile yana dol
ru eğrildifi görüldü. 

- Diğer iki düşman gemisi yanlara 
dofru açıldılar. Kara Kartalın önü • 
nU iki taraf'8n kesecek gibiydiler. 

Armenyonun gemisindeki karğa • 
şahk dinmek bllmiyordu. 

Dördüncü dU§man gemisi arkadall 
r.etiştl ve ona rampa etti· 

Kara Hasan şimdilik bu kadarla 
~~ JşıJyordu. 

LeTentlerln: 

- Yaşa! ... 
Sesleri arasında: 

- Vardiyan ... hızlı·. çok hız1r .. 
Kuma!1dasını nrdi. 

( Arkaın var) Tahkikat istiyen makam Britiş l\lü· 
zeum idaresi idi. Bu tahkikat yalnız 
dostumuz Con Hamilton aleyhinde 
değildi. lşin içinde bir ressam modeli 
bir de müze gardiyanı vardı. Gardi • 
yan derhal tevkif edildi. Fakat, esa
een bundan evvel on iki sabıkası bu -
lunan diğeri, yani model, kaçmağa 

muvaffak olmuştu. 

hnınca da işinden ko\·ulacağını biliyor debilir ve onlardan kolayca kurtulu- O da gemisinin provasındaki ku • 
fakat işin bundan daha ileri gidece· ruz. Fakat bunu yapacak değiliz. manda köşkünde duruyor, ikide bir!• •••••••••••••• 
ği n i tahmin etmiyormuş. :s:ııa.amua wawa:::m:::an::r.:1:::1::r.::::::::::ı::::::::ır.n:::::::m:::n:::mu111 

Gardiyan cürmünü tamamile iti • 
raf etti. Hamllton bu gardiyana ver • 
diği iki bin lira rüşvet mukabilinde, 
nöbette olduğu gece için onun .sük<ı -
netini temin etmişti· 

Gardiyan, Hamlltona, müzeden hiç 
bir şey çahnmıyacağına dair kitaba 

lfanu~en ceza görmesini _l?P etti. - • ONOMOZDEKI 20 ILKTEŞRIN • p AZAR GÜNÜ GENEL 
recek bır kabahat işlemedığine emın 
olduğu gibi müzeden bir şey çalınma- NOFUS SAYIM GÜNÜDÜR. • • . . . • • 
dığına kanaati varmış. Ressamın ver· Sayım, çok genif, çok kapsal hır ıştır. Başarılması her bırı· 
diğl yemine inanıyormuş· i mizin üzerimize düten yükümü son derece özenle yapmamıza 

Her ihtimale karşı parasını emin i bağlıdır. Doaru sonuçlar alabilmek için hepimiz gücümüz vetc:li
bir yere gizledikten sonra, müze mü· i ği kadar çahımalı ve uğratmalıyız. 
düriyetine hitaben bir mektup yaza · : B k·ıet ~ 
rak nk'ayı olduğu gibi anlatmıı vt 1 . . aşve a .. .. .. .. 
biZ7.at müzeye kadar giderek mektu- Statıstık Umum Mudurluğit 
bu teslim etmi!l._ ·---:r.--· .... -·r.--n···m ~ :mm.aı:ıum:.::ı •••• :ı ... ....-•• - ......... ".................... ············••• ........ • •• 

f Arkaı var) 

ben de tamamlıyorum. ikiniz de 
1ı · mesut olun. Kızım, haıtanenin 

ad mı deiittirmeye; o daim& 

1 
"Hacı .•. Yatar .• Ağa,, kalsın 

Sonra herkesin ellerini birer 
birer sıkıp son sözlerini ıöyledi: 

mek için geldim. Seni k•Jtuyan· 
lard~n, benim akibetime düt
mektcn kurtaran doktordan al
lah razı olsun. Ben de onun za• 
manında bulunıaydım !.. Eh, ne 
yapalım; mukadderat böyle! O-

daima Hacı .. Hastanenin adı 
Yaşar ... Ağa ... kalsın 

- Hepinizi allaha ısmarla· 
dım. Binnaz ben ıidiyorunı; tim
di ıeni çok ıeven bir batkası ı., 
lecektir, 

Süleyman Şefik yavaf yavq ıi· 
linerek Makbulenin yanınJa kay 
boldu. 

1

Doktor elektrikleri yak· 

nun tedavisinden uzakta kalmıı 

ne kadar zavallı ~ar. B~banın 

•Öylediği gibi, Cemil Beyefendi· 
nin hanımına ben müjde vere
yim: Çocukları yok diye üziil· 
meıinler; yakında bir oğulları o· 
lacaktır. Gel kızım, seni kucak
layım. 

Bu dumırn,ka.§, gövde, kol ve ba-} 
cak oluyot~u. Daha belli bir hale 

ıelmeden önce gökıünden aıağı
ya doğru bir örtü geçti. Sonra 

çehr.. kartımızdaki bir :nıa~ 
çehresi gibi gayet belli ve canlı 
bir tekil aldı. Binnaz bunu tak -

-tim etti: 
- Babam! 

..IJu çehreyi takdim etmeye lü· 

zum yoktu. Çünkü Binnazm o

dumdaki ağrandismana tama -
mile benziyordu; onun cl\nh11 i· 
di. Hüurii bir iki adım geriye 

çekildi. Süleyman Şefik, ilkin 
ltinmza, aonra Nezire baktı. Du. • · "WrJan Mfifçe OJ.D&clı; gittikç_. 

hızlılqan bir sesle konuf1Daya 
baıladı: 

- Cemil Beyefendi, size çok 
çok teıekkür ederim. Kızımı ev· 
lidmız olarak tanımakta Jevam 
ediniz. Y aJnız hastalıktan kurtul· 

manız, yetitmez. Size çok hayır
lı bir müjde var, onu da biraz· 
dan söyliyecekler. Hüsnü Bftve 
de ayrıca tefekkürler ederim. 
Müdür Bey kendilerini inha ... 
derlerse terfileri gelecektir. Kı· 

zım, yanıma ıel; doktor, ıen de! 
Süleyman Şefik ikisinin de el

lerini biribiri içine koyduktan 
sonra alınlarından öptü ve Binn
za dedi ki: 

- Ovey babanın yaptıjmı 

madı. Bir iki dakika ıonra yüksek 

aeıle dedi ki: 
- Hemt irenin yanına bakı· 

nız ! 
Bütün ıözler yeniden o tara· 

fa çevrildi. Evvelki hidise tek· 
rar ediyordu; fakat bu defa temes 
ıül eden Binnazın babası değil-
di. Zayıf, bitkin bir kadındı 
Sinnaz kendini tutamadı: 

- Ah, annem! .. 
Diye baiırdı ve ağlamaya bat 

tadı. Binnazın anneıi biraz iler· 
ledi; dudakları aranndan hafif 

bit ses itltildi: 
- Binnazcıiım ağlama!. Ben 

ıenin ıaadetini maddi olL -ak göı 

Binnaz anneıinin kolları ara
sına girdi. Hıçkırıklarını ~ı:tamı· 
yordu. l?.>yle kucaklatmıt ;ken. 
kadın yava! yavq silindi. gitti. 
Doktor hemen elektrikleri açtı. 
Binnaz salonun ortasında duru
yor ve ağlıyordu. Cemilin baya
nı yerinden kalktı; kızı kucak· 
lıyarak yanına alıp oturdu. 

Doktor elini takağına dayamı! 
olan sivil memura sordu: 

- Ne dütünüyoraunuz? 
- Ah doktor, aklımı alt llst 

ettiniz. Ben böyle §eylere dün· 
yada inanmazdım. Fakat bugün 
itiraz edemiyecek bir hale ıel· 

Denizyolları 
ıŞLETMESı 

Acenteleri: Kara.köy - Köprübaşı 

Tel. 42.ı62 • S~rkeci Mühürdar zade 
I••- Han teh•ton: 22740 --• 

lskenderige yolu 
IZMIR vapuru 3 Eylül SA

LI günü saat 11 de lıkende-
riyeye kadar. (Si82) 

dim. Bu buhar yığınından, elinı' 
dokunan etli ve kemikli el natd 
oluyor? Sonra bu etlerle kemilı
ler nereye ıidiyor? 

- Hepsi hemıirenin vücuduıt" .... 
dan ahnmıt ve gene oraya verı 
mittir. Hemtireden çıktıiını göl"' 

düğünüz buhara "ektoplizll'•' 
derler. Bir zeki bunlardan nasıl 
bir vücut yapıyor, sonra bun~I 
nasıl geriye veriyor? Belli dejıl 
Şimdi poliı müdürümüze dl 
size de soruyorum: BuradJt. ıör 
düiünüz Süleyman Şefilr lıa1'1ıff' 
da ne diltünüyoraunuz 7 

Hüsnü cevap verdi: 
- Hayatını dinlediktP.n ., 

yükske çehresini ıördüktel'\ aoll" 

ra karınında hürmet ve takclit 
ile eiilmek arzusunu duydulll• 

Cemil de teyit etti: i 
- Evet, evet! Ben de öyle! fi 
Polis müdürünün bayanı da 

live etti: 
·_ Yaıadığı zamanlar ne kadt' 

kibar Ye aıll bir adam oJdıı~ 
belli. . . . . . .. 

Binnaz l;al;aaı liakkmda ıtıtt 
Ji bu ıöz)f!re tesckkür etti. I 

. [Arkası VOf) 

1 

'" 
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ANKARA iMAR 
Müdürlüğünden : 

1-Eksiltmeye konulan iş: 
Ankara mezarhk duvarı in

şaatı olup keşif bedeli 67871 
lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şart-
nameler şunlardır: 

A. Eksiltme şartnamesi. 
B. Mukavele projesi. 
C. Nafıa işleri şeraiti umu-

lıre Ya~~rk:hc~!ınd~~:. ~ At yarış arının 
niden kurulan ser ve fidel;klerin ~ Son büyilk ikramiyeli haftası 
kalor!fer t~si_s~tı ve kazan . ve L B vklt .., ünü kaçırmayınız. 
ate§Çl yerlerı ıçın yapılacak hına u ze g - - - ·---... .. 
açık eksiltmeye konulmuttur. Her halde koşulara gıdınız, 5197 ~ 

2 - thalesi 4 ey1uı 935 çar- K·· ıt·· 0. kt·· 1 .. - .. d . 
§amba günü saat (16) da yapı- u ur ıre or ugun en . 
la~aktırHer iki İ§İn tahmin edi- Lise ve orta okuallrı parasız yatılı 
len ke§İf bedeli (5893) !iradır. talebe allnması ..... Istanbul kız ve erkek 

4 - Bu hususta hazırlanan 
şartname ve projeyi görmek İs· 
tiyenlerin her gün idare levazım 
§Ubesi inşaat kısmına ve eksilt
meye İ§tİrak edeceklerin de o/o 
7,5 nisbetinde teminat akçelerile 
yazılı gün ve saatte idare encü· 
menine gelmeleri. (5112) 

liseleri ma,gul olmaktadır. Gereken tatsllltt almak ve 

kayıd olunmak için kızların kız, erkeklerin 
erkek JiSeSİDe mUracaatları. (60U5) 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
50,000 kilo 270 m/m Tripleks karton: · 

• ,, ,, ,,. 
nıiyesi. 

D. Umumi şartname. 

Beyoğlu tahsil 
müdürlüğünden: 

, Adet 

54,000 ,, 
34,000 ,, 

266 
219 ,, Krome Erzanı,, : 17L9L935 ıalı günü aaaf 

14 de · 

E. Keşif cetveli. 
F. Proje. . 
isteyenler bu evrakı 3 lira 

bedelle imar Müdürlüğünden ı 
alabilir~er. 1 

3 - rş pazarhkla bir ay için
de yani 23 Eylül 935 Pazar
tesi saat 18 ze kadar bedel 
l~yık görüldüğü takdirde ta
hbine ihale edilecektir. istek-
1'1 tin ·mar Müdürlüğüne mü
racaatları. (5075) 

1 - Müstamel Paskül 266 60,000 ,, ,, 
1 - Kürek ve ocak 285 

10,000 ,, " 
1 - Lüküs gaz lambuı 2 000 29 
1 - Saç kaplı 3 musluklu bir ' '' 7 " " " 

buçuk tonluk depo. 150,000 ,, 273 ,, Selliloz paket: 
3 - Demir a•rtan iki buçuk kağıdı : 20/9[935 Cuma günü ıaa! 

-:r . 14 de tonluk depo. • . . . 
15 - Bir ila iki buçuk metre u- idaremiz ihtiyacı için ıartname ve nümunelerı mucıbınce yukar-

" ., ,,ı 

,,ı 

zunl w d d · boru da isim ve miktarları yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. ugun a emır • · 1 
ı _ El t ı b Vermek isteyenlerin pazarlığa iıtirak etmek üzere hızalarında yazı ı 

u um ası l ··c t 
5 _ Valf gün ve ıaatte teminat paralarile Kabataıta . evazım ve muuayaa 
1 - Bir ton hurda demir ~ubsindek' alım komisyonuna mü ıacaatları. ( 4935) 

• 3 - El tulumbası 
1 - Üç tonluk demir depo 
1 - Ocak üstünde iki tonluk Oeılet ~ımiryallırı ve liıanfırı illdme Uıım i~ırıi illnlır1 

Sıvasta inşa edilecek cer kazan. 
5 - Sarı musluk 

demir fı- atelyeleri eksiltmesi 22 - Muhtelif boY:da 
çı. 

2 - Huni §eklinde nakil 
mir boru, 

1 - 1 O metre saçtan baca 

Sivaata yeni kurulacak olan cer atelyelerinin bütün müttemilitıle 
de- ~irlikte inıaaı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuıtur. 

bo-
1 - Bu in§aat ve tesisatın keııf bedeli 1,380,522 lira 14 kuruıtur. 
2 - Bu it için iıteklilere verilecek evrak ıunlardır 

ruıu A) Ekıiltme prtnameıi, 
2 - Ufak mengene B) lnıaat avan projeleri. 
1 - Müstamel helezon boru. C) Fenni tartnameler, 
1 - Üç tonluk depo. D) Umumi ıartname; 

A k V l•J•g-1·nden• E> Keıif hulaaaıı, 0 ara a ) ) • 19 Kalemdir. F) Mukavele projeıi, 
Yukarda cins ve evsafı yazılı G) Vahidi kiyasi fiyat cetveli. 

• 
1 

- Anl:ara-Kırşehiı yolunu t 7 + 464 - 68+ 500 kilometreler madeni yağlar fabrikasına aid İstekliler bu ite ait evrak ve projeleri "(50)" lira mul<abil~nde ra.&ı 'ela takriben 23 + 361 kilom~. re tuliinde •ose tamiratı ve 7 ~ '164 d · b d H d 1 • d 1 b. 
'l s- alat ve e evat vergı orcun an Devlet demiryollarının Ankara ve ay arpnıa vezne erın en a ıı ı· rtı l9 500 kilometreleri araıınc!a 26 ac!et menfez ile bir adet be• dolayı satılacaktır. Talip olan- Hrler. 

l'l~~reHk köprü inıaatı kapalı zar• uıulü ile eksiltmeye konulmu : ların 3-9-935 aah günü saat 3 - Eksiltme 16-10-935 tarihine gelen Perıembe günü saa\ 

2 14 den sonra Hasl<öy Maliye 15 de Ank;,.rada Devlet demirynllan umum müdürlük binaımda top 
8 -:- Bu in§aatın tahmin edilen bedeli 57676 lira 28 kuru§ tur. tahsil ba§ memurluğuna müra- lanacak merkez birinci komisyonca yapılacaktır. 
Au '§~ait şartnameler ve evrcı'qunlardır: caatları. (5198) 4 _Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aıağıda yazılı teminat 

- Eksiltme §artnamesi -------------ve vesaiki &yni gün saat 14 de kadar komisyon Reisliğine ~·ermit ol-8 - M k l . · ' 
C u ave ename pro1e1.ı rnaları la:zımdır. 
l) ·- Nc.fıa itleri teraiti umum1 yesi Yeni çıktı A) 2490 No. lu kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 55165 
1!. - T~sviyei türabiye. ıose ve kafir İn§aata ait fenni şartname lira 66 kuruıluk muvakkat teminat. 

- Hususi fartname DON ve YARIN B) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. ~ - Keıif ve ıilıilei fiyat :etv• li J T•rcünı• lıülliyalı j C) Bu kanunun :' üncü maddeıi "'.uc.ibine' bu eksiltme~• girmef~ 
"1UhJl'eyenler bu §artnameleri ve evrakı Ankara Vilayeti Nafıa ba~ Sayı 39 '·anuni bir mani bulunmadığına Jaır ımzalnı tahtında bır mektup. 

i"' 3 endisliğinde görebilirler. D) Nafıa fi' akanlığından mur.ad dak ehliyet vesikası, 
lg d - Eksiltm.e 5-9-935 taıihine müsadif Perşembe günü saaı I 5 -Teklif mektupları ihale günü ıaat 14 de kadar ma~buz mu· 

tı• e Ankara Vilayeti binasında Vilayet Encümeni tarafından ya :.·abilinde komisyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderılecek tek 
.. c k HAYDAR RIFAT 1 ıt. tır. ;;f mekturlarının iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar !-Eksiltmeye girebilmek içb komisyona gelmiı bulunması lazımdır. 

'1~n - isteklilerin 2490 No. lu arttırma, eksiltme ve ihale kanu HER AKLf T 6 _Bu it hakkında fazle malumat almak isteyenlerin Ankar~ 1ern~ıı 17 İnci maddesine uygun 4133 lira 81 kuruıluk muvakka. · da D. D. yolları Birinci Daire Müdürlüğüne müracaat etmelerı. 
!nttt Vermeleri. (2382) (5174) 0 

- T" d Eıl<i Yunan feyleıoflanndan C ıcaret o asına kayıtlı hı. lunmaları. k 
~'nd·"-t _Bu iti yapabileceğine dair Ankara Vilayeti Nafıa Baı mi: Jandarma genel komutanlığı An ara 

S '' 
1i!ınden fennt ehliyet vesikıuı almaları. J k · d 

>'tt h:-Teklif mektupları ihale ıt:nü nihayet saat 14 de kadar vilP. Safına ma Omısyonun an: 
tilec '~'~sında vilayet encümeni r:yaıetine makbuz mukabilinde ve t - Jandarma hastaneleri ihtiyacı için (102) ditçi ve (130) çe-

e. tır. şit de cerrahi alatı açık ekıiJtme usulil~ satın alı~a~ak.tır. . 
,.,. Poıta il ·· d ·1 k k 1 h k d 1 2 _ Diıçi alatının tümüne (1350) lıra paha bıçılmıt ve manca11 '"f.Iİt ol e .. gon erı ece me tu(l arın ni ayet saat 15 e a ar gP. 

<184o:)ınası lazımdır. Postada ohcak gecikmeler kabul edilme1 ~ı••······· (10125) kuruıtur. 
""-....._ "· (2203) ::;atıldığı .>er 3 _ ~errahi alatın topuna da (2900) lira fiyat biçilmi!tir. Hk 

------------------------------ VAKI1' Matbaası ınancası (21750) kuruıtur. D . Fiyatı: 25 kurut 4 - Her iki çetit atatın ,a .. tn:\mesi parasız komisyonumuzdatı v• ~ enızcilere Ve gemicilere İlan. ------- ----- lstanbulda Demirkapı Jandarma muayene komisyonundan alınır . 
. 

l ~hl.isiye umum mu··du··rıu·•gv u··nden •• Fatih sulh 3 üncü lıukuk lıcikim - 5- Ditçi ilatının 17-10-935 Perıembe günü saat (10) da, Cef· 
1 liğinden: rahi alatının lS-10-935 Cuma günü saat 10 da açık eksiltn~d• 1

tln, adetılköy ıiı düdüğünde yapılması zaruri görülen bazı tamirat Halen mahkum bulunan Hüseyin ri Ankarada Jandarma Genel komutanlığı kurağında komiıyoj1ca 
)\elle 

1 
Keçen düdük l - Eyhll - 935 tarihinden itibarf'n çahtmı- oğlu Osmana hemşiresi Fehimenin ,Jacaktır. 

~e düdük ötm' k • 28-8-935 tarihinden itibaren vasi ta- yapG I kl'l k .
1 

. d b" .. 'Ik . 
1
_ 

""' ıyece tır. ... dlld"v .• 1• 1 (\' N 8877) - ste ı er e ~sı tme !aatm en ır saat onc.e 1 temınat maK• ı aın • " .ın e ıgı ı an o un ur. . o. . 
''111- .:-"4&lratızı hitamında clüdüjü 'O faaliyete seçeceği gün tekrar ilan . ...

8 
VAKiT ta... buz veya banka mektupiarını komııyona Vermif olmaları, (2390) ~ 1 Sahibi: ASIM u - ma .... aaı 

• {5169) Neırtyat dlrektörU: Reftk Ahmet Sevenıu (5199). 
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TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ 
1ENEL MERKEZİNDEN: 

1 - 7/6/1935 tarihli ve 2767 sayılı kanunla nıonopolu cemiyetimize verilip icra Vekilleri He· 
yetince tasdik edilen HAçların listesi aşağıdadır. 

2 - Monopole tabi sıtma \1 e frengi ilAçlarının t eylftl 1935 tarihinden itibaren toptan ve pera• 
kende satışlarına başlanmıştır. 
lstanbulda Veni Postane civarında eski Zaptiye caddesinde Aksaraylılar hanında 22 nu-
marada Kızılay Cemiyeti satış deposu dlrektHrlttğUne mtlracaat edllmelidir. · 

3 - Hariçten yapılacak si parlşler, Banka vasıtastyle veya Postanın bilşardıltedlye usu ille 
derhal glioderlllr. 

4 - Depomuzda btiyUk ambalAjlar içinde satın alınarak dışarda ambah\jlan perakendeye çevlll! 
rilen UAçların ne evsafından ve ne de ambaUijlarındao Kızılay Cemiyetinin mesuJlyet 
kabul etmiyeceği alAkadarlarca bilinmek üzere iU\n olunur. 

Acetbylarsen 
Atebrin 

" Rlsmarso1 
~ismogenol 

" Blsmut hose · 
Btsmuthoiodol 
Blsmuth 

,, 
,, 

Blvatol 
.. , 

Casbis 

•• 
Hectioe 

" lodure deppotrslum 

(Ampoule) 
(Comprlme) 
(Ampoule) 

. 
(Ltqulde) 

(loJectable) 
(Oxyde de) 
( ,, ,, hyurate) 
(lodure de) 
(Ampoule) 
(Solution bulleuse) 
( .\mpooJe) 
(Solutton) 
(~mpoule A) 

'' B) 

lodoblsmuthaüe de quinine 
Iodoblsmuth 
Kınakına kabuğu [ya loızl 
·Mercure benzoate de 

" 
bl-lod u re de 

,, eyanure d' 
,, lactate de 
,, protolodure de 
,, Sallcy larsen ı n le de (E.nesol) 
,, sallcylute de 

Mesurol (Ampoule) 
,, ( Lf qulde l 

Muthanol 
Myosalvarsan 
N eosal varsan 
Novar~enobenzol 
Neo 1C1 

Neosalutan 
Neoolesal (Amnoule\ 
O Ihla 
Plasmoehlne 

" " 
" " 

Comprlme 

'' slmple 
,, ,. ,, com pose 
,, ,, drage compose 

qulnoplasmıne Ampoule 
,, ,, Comprlme. 
,,, ,, Drage 

" " 
Stovarsol 

qulnlne base: 
,, bl·bromhydrate de 
,, bromhydrate de baslque 
,, ,, ,, ,, neutre 
,, bl-sulfate de 
,, bl·chlorhydrate de 
,, chlorhydrosulfate de 
,, chlorbydrate baslque 

' ,, ,, ,, neotre 
,, valerlanate de 
,, taooate de 
,, sulfate de 
,, carbonate de f Arlstocbf ne) 
,, etbylcarbonate de (Euquh ·-) 
,, poudre, comprlme, tabtellt, drage 

Si 1 bersa I r arsan 
Sal varsan 
Solusalvarsao 
Stovarsol comprf me 

,, sodtque 
Splroclde comprime 
Treparsol ,, 
Uclarsyl 

Kinin, Bizmut, ve eivayı veya, miİhlerini havi 
olup sıtma ve frengide kullanılan müstahzarla
rın memlekette yapılması veya yaptırılması. 


