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Ankarada yapılan büyükl 
geçit töreni 

lngiltere, Habeş imparatorundan 
imtiyazın geri bırakılmasını istedi 

~~~j;~:~i ~=~:~!~~ r[;;;;;~;~" .. H;b·;;t:ı) 

30 alustos za(er ve tayyere bayra-
1\\ı Yurdun her yanmda törenle kut · 
~~.1arıırken Ankarada da ordumuzun 

UHik bir geçit resmi ~·aptığmr yaz · 
nıı5trk, nkara öıe_I fotoğrafçım11.1n 

Londra, 1 (A.A.) - lngiltere
nin Adiı Ababa elçiıine, imtiyaz 
meıelesi hakkındaki haberler doi 

' ' ru iıe, Habet imparatoruna, İn
giltere hükumetinin bu imtiyazı 
tehir etmesini tavıiye ettiiini bil
dirmeıi için yetke verilmittir. 

Londra, t (A.A.) - Reımi 
bir bildirikte, İngiliz hükômeti
nin, Habeıiıtandaki imfiyaz me
ıeleai hakkında henüz biç bir t&
yit almadığı fakat, bu yolda bir 
imtiyazın, 1906 tarihli andlaıma
nın ikinci maddeıi mucibince, bu 
andlaımayı imzalamıt olan üç 
devlet araaında önceden bir da-

g'ön"deraiği yukarıilakl resimler, bu tö 
renden iki görünüştür. Milli müdafaa 
bakanı general Kazım Özalp, ge~it 
re!;mini seyrediyor. 

. nıtma mevzuu teıkil etmeıi icap 
ettiğini Adiı Ababa'daki elçiıine 
bildiriği yazılmaktadır. 

Pariı, t (A.A.) - Petit Pari· 
ıien gazetesinin Nevyork aytarı 
Habetiıtanda imtiyaz alan Afrl
can Exploration and develope
ment Corporation soıyeter.inin 11 
Temmuz 935 tarihinde Delwar 
devletinde her biri yüz dolar de· 
ğerinde 5,000 hiue ıenetlik bir 
sermaye ile teıçil edilmit olduiu· 
nu bildirmektedir. 

Soıyetenin müeniıleri B. Art
hur Britten, Edward Millian& ve 
Vinent W eıtrup'tur. -

Ba9lıca hine sahiplerinin kim· 
ler olduğu bilinmemektedir . 

PETROL iŞi ESKi iMiŞ 
Adis Ababa, 1 (A.A.) - Yet 

keli Habef çevenleri, petrol imti
yazının üç ıenedenberi devam ~ e
den bir it olduğunu ıöylemekle· 
dirler. 

il 

Habeşistanda gizli insanlar, Halieşistan (lağlarm& )iayat, 
~abeşistanda ltalyan düşmanlrğı, seyyah girmemiş yerler, ge
zılmemiş ormanların esrarı ve bütün bunları ort.aya çıkaran bir 
kadın: Marsel Prat ! ·· · -- , ""' ,,.._~ . tvı.. / 

BU HARiKULADE MACERA VE HA'YıA'T SERiSİNE 
YAKINDA BAŞLIYORUZ. ..._. .. • 

"""''"""''"ri""''""'''h1111if1111Ht"""""""' ..... ______ .... _____ llllııl 
Her gün bir edıp/f! ... 

Bizim en büyük şairimiz 
Yunus Emredir! 

Ankarad3 : ciç.ılan Zafer 
-sanat- ~ergisinde 

____ rs_o"_"s_a._zs_a_.:!J- Türk romancılığının kendine mahsus 
· Amerikada bir karakteri meyd.ana gelememiştir 

(Y ., Ankara Halkcvindekı sergide gösterilen eserlerden 
ti: )~~arıda ressam Ccrndm eseri: Şef Jer; aşağıda ressam Ali Samlnln ese· 

ate,. ; .randa Münir Hayrinin eseri: Atatürk'ün başı) 

Güzelliğin en mükem· 
mel tini 

, e ~~ka:a, (Kurun) - Kamutay, Sil 1 zırlanmasında bir iş~i gibi çalışmış o- • 
~I· lk ltur Ilakanhklarr, Cumuriyet lan halkevi baskanı Ferit Celal Gü-

u p t " . 1 ~ 
j,_. ar ı t ve halkevile özel kollek- l'enle tertip arkadaşı Münir Hayriyi 
JOnlnrdak" t bl l h k ll d 1 ıar . 1 a o ar ,.e ey e er en ba~rıcıhklarından dolayı kutlula · 

vi ... ~r ~le il~ili olanlar Ankara halke· mak borçtur. •' 
·••n ıç h .. .. k 1 Çok uyu salonunda toplanarak :lO ağustos t:tku pilastik Ar ser 

lllanalı bir . "" ı· k •. d tur. sergı .na ıne onmuş · gısın e bulunan izerler şunlardır: 

liik ergideki eserler 85 çeşitli büyük · 
sa tle ve Utku ile ilgili muhtelif res -

lll arıııı ,. h .ı . 
dıkı e C.) l\eltra§ların hazırla • 
Ser ~rı tablo ve 7 büstten ibarettir. 
nu g nin tertibi sergi tekniği bakı · 

ndan k haJk • usursuzdur. Şimdiye kadar 
de bevınde :raplmış sergiler içerisin· 
hem ~ utku sergisi hem en lüzumlu 

e en olgunudur. Bu eserin ha· 

Tablolar: 
1 - Çallı İbrahim - Zeybeklerin 

gidişi, 

2 - :::iami - llk Ates ... 
:t - Fuat - Savaşta Atatürk, 

4 - HuHisi - Niçin geldiniz, 
5 - Kerim ,- Kılıç döven Ankara· 

lılar. .. · 

(Sonu Sa. 2 Sü· 5 ). 

Amerika da estetik işlerlle ufra· -
·şanlar, son zamanlarda Amerikan 
kı~ları arasında en mükemmel gü • 
zellik tipinin ne olacağını araştırmış
lardır. Uzun boylu incelemelerden 
sonra bu tipi yukarıya resmini koy -
doğumuz genç kızda bulmuşlardır. 
Bu Amerikalı bayanın adı Mis Filiz'· 
dir. 

Altı .yeni sene kadar evvel Yedi 
meş'ale :isimli kollektif bir şiir kita
bı içerisinde meyd.ana çıktığı zaman 
şair, daha sonraları tiyatro muharri· 
ri olarak tanıdığımız genç edipleri • 
mizden Cevdet Kudret anket sorgu • 
larımıza şu cevapları verdi: 

1 - En büyük tair olarak ki· 
mi tanıyor1UDUZ? . 

- Benim anlayıııma göre tiir, 
Ritm adını verdiğimiz iç ahen· 
gini bulmaktır. Bu ahencin ifa· 
desi için aruz veya hece vezni 
birer vasıta olmaktan· ileri geçe· 
mez. Yoksa, Faruk Nafizin söy
lediği gibi, aruz daha genit bir 
ifade kabiliyetine malik değil
dir. Ben onun bu iddiasını, Y ah· 
ya Kemalin latanbula dönütile 
alikadar görüyorum. Öyle zan· 
nediyorum ki, tahıiyetini buldu 
gibi görünen tairimiz, yeniden 
Yahya Kemal tesirine kap:lmağa 
baıladr. Güvenilen bir ya::rcının 
kendi kendisine "ebedi talebe,, 
adını verdirmeıi güzel bir §ey de
ğil! 

Şimdi en büyük Türk şairinj 
arayabiliriz. Fakat bunu yapar· 
ken ıu ölçüleri gözönünde tut· 
mak gerekir: 

anket 2 
a - Duyuf, b - Görü,, c -

Anlatıf. 
Kı1acaıı; kültür itibarile Türk 

olmak. 
Oldukça uzun bir ömrü bulu· 

nan ve türlü olgunlaıma çağları 
geçiren Türk edebiyatı, bütün 
devirleri içinde bu söylediğimiz 
tartlara uygun yalnız bir tek kişi 
verdi: Yunu~ Emre. 

Bununla, her biri başlı batına 
bir medeniyet olan yabancı kül· 

Bay Ceııdet Kudret 

türlerden bir ,ey almıyalım de. 
miyorum. Belki aldığımız feyi 
türklettirelim: Yunuıun yapbğı 
gibi. 

2 - En büyük romancımız o
larak kimi tanıyorsunuz? 

- Şiirde iıtediğimiz ~artlara 
uygun bir isim olsun verebilirim. 
Fakat romanda ne yazık ki bu
nu yapamıyacağım. Bugün "Rus 
romanı,, diyince gözümüzün Ö· 
nüne bir roman karakteri gelir. 
O; vakası, ifadesi, §ahısları, §a· 
h11ların tahlili, hayat telakkisi 

(Sonu Sa. 5 Sii. 3) 
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Kapatılan bir yol 
Yeni polis direktörünün emri

le, köprü üzerindeki bütün mer
diven başlarına bir polis kon
au. 

İyi ve güzel. 
Köprü üzerindeki kalabalığın 

intizamrm temin etmek ve bir 
çok yolsuzluklann önüne geçe
bilmek için bundan daha iyi bir 
tedbir olamazdı. 

Bu arada, Eminönü kayrna
lia.mhğI tarafından da, diğer 
bir tedbitı- alınmış: 

Kadrköy iskelesi ile, köprü al
fından Şirketi Hayriye iskelele
rini biribirine bağlayan yol üze
ljndeki geçit kapatılmış. Bir haf
taya yakın bir zamandanberi ora
& bir memur duruyor; vazüe
si; köprü altının serin ve gölgeli 
yolundan geçmek istiyen yolcu
lara mani olmak; ve onları, ya
zın bu en sıcak günlerinde, köp
rii üzerinden geçmeğe mecbur 
futmak. 

tşin aslım araştn·dık; bize şun
ları söylediler: 

Eminönü kaymakamlığı ha
mallarla yolcuların biribiıini ezc

h 
~k geçtiği bu knpıda izdihamın 
?nüne geçmek istemiştir. 

Bu da fena değil. Hakikaten, 
hiç bir kayda tabi olmıyan ha
mallarla omuz omuza giden halk, 
bu kapıda epeyce zahmet çeki
Y,9rdu. Sadece şunu anlayama
Oık: 

Bu ~dbir, niçin, bu kapılarda 
yalnız hamallara tahsis edHmi
yerek halka da tatbik edilmis
tir?. Bilha~a. yukarıda da sö~
lediğimiz gibi, yazın bu en sr--cak günlerinde, bir sahradan 
!arklı olmıyan köprü üstünden 
halkı kan ve ter iginde geçirmek
ten bilmiyoruz nasıl bir fayda 
temin edilecektir. Her halde, bu 
usulün ~·olculara zarar vermiye
c~k şekilde düzeltilmesini dile
rız. 

Tiranda boyuna mahku
miyet kararı veriliyor 

Tiran, 1 ( A.A.) - Fi eri diva
nıharpı, dört kitiyi idama, 23 ki
tiJ'i müebbet hapse ve l l kİ!İYİ de 
20 aene hapıe mahkum etmittir. 

ır ral Aleksandrın katilleri 

' 

lngiltere, Habeş imparatoruıidan 
imtiyazın geri bırakılmasını istedi 

rtJatyanı Birincide) icabında tamamlanmağa mühtaç 
Söylendiğine göre, bu imtiyaz görülebileceklerdir. 

vaktiyle, bir Amerikan firmasını Bay Ruzveltin ima ettiği veç· 
temsil eden bir İtalyana teklif hile projeye yapılması mu..1ıtemel 
edilmif fakat bu zat tarafından olan ilavelerin muharip millet· 
reddolunmuttur. lere açılacak kredilere ait olma· 

İngiliz elçiliğine bu it hakkın· ıı muhtemel bulunduğu genel o
da haber verilmemiştir. imtiyaza lara.k sanılmaktadır. 
dahil topraklarda bir rejim deği. Roma, 1 (A.A.) - Stefani a· 
şikliği olduğu takdirde sosyetenin janaı bildiriyor: 
ne durum almak niyetinde oldu- Bay Muaolini, kral da hazır ol· 
ğu da belli değildir. duğu halde Ronzone vadisinde 

Roma, 1 (A.A.) - Habe9iı- · manevralara ittirak etmiş olan 
tandaki petrol imtiyazı hakkında yüz bin aıkere a§ağıdaki ıöylevi 
Romaya resmi hiç bir bildirik venniıtir: 
gelmit değildir. Tsana gölü suları 
hakkında da bir takım imtiyazla- Kral, göıtermit olduğunuz be-
rın verilmek üzere olduğu hakkın deni mukavemet, tam disiplin ve 
daki söylentiler üzerine hoşnut- güzel intizamdan dolayı size yük 
suzluk artmıttır. İmtiyazların mev ıek memnuniyetini beyana beni 
zuunu teıkil eden bölgeier İtalya memur etmiıtir. 
egemenliğine geçtiği takdirde, ı. Hükümdarın bu takdirine -
talyanın bu imtiyazları tanıma· ki sizin için bilhaHa mucibi mü
ması ihtimali olduğu gayri resmi bahatbr - müıellah kuvvetlerin 
surette teyid edilmektedir. bakanı sıfatile kendi tahsi takdi· 

Vaıhıgton, ı (A.A.) _ Dıt it- rimi ilave etmek isterim. 

mit oluyor. Batka zamanlarda 
manevralardan ıonra mezuniyet 
verilirdi. Fakat bu yıl böyle ol· 
mıyacaktır. 

Eylül içinde ordunun ıe riyeıini 
derpiş edilmiş olan dereceye çı • 
karmak yani bir milyona iblai 
etmek için saflarınıza daha iki 
yüz bin kiti iltihak edecektir. 

Bütün dünyanın bir kere daha 
bilmesi lazımdır ki. .müsellah 
kuvvetlerinin satvetini azami de
receye çıkaracağız. 

Arkadatlar; subaylar, küçük 
ıubaylar, onbatılar, neferler. ıi • 
yah gömlekliler ••. Bugünlerde a· 
sarını göıtermit olduğunuz yük· 
sek kuvvei maneviye, günün bi
rinde vazife batma çağrıldığınız 
zaman bu vazifeyi - ne kadar 
çetin olursa olsun - fevk ile: 
şecaatla ve sonuna kadar azmile 
ifa edeceğiniz hakkında litizlere 
kafi itminan vermektedir. 

Arkadaılar, zabitler, küçük za· 
bitler, onbatılar, neferler, ıiyah 
gömlekliler... Kralı aelimlayı· 
nız ..• 

leri Bakanlığı, Adis Ababa İ§gÜ· Bu takdirlere Friuli, Lombar· 
derinden, Habeş hükumetiyle Af. die, Sannioda ve diğer ltalyan e· 
rican Exploration and Develope· yaletlerinde manevralar yapmı§ MEMLEKETTEN ÇIKMAK iSTİ· 
ment Corporation arasında yapı· olan askerleri de tefrik etmek İs· YEN HABEŞLER CEZALANDIRI· 
lan andlaımayı teyid eden bir ha- terim. Bu büyük geçit resmi ile LACAK 
her aldığını bildirmektedir. 13 üncü ıenenin manevraları bit· Adisababa, ı (A.A.) - Hükdmet, 

Dıı Bakanı B. Hullı, bir Ame- ahaliyi sükunete davet etmiş\·e mem-
rikan sosyetesi tarafından Habe- Balkan antantı Jeketten çıkmak istiyenlerin hapis ve 
§istanda alınan imtiyaz hakkmda: .. . mallarının müsaderesi ile cezalandı-

"Meseleyi tamamile anlama- Belgrat, 1 (~.A·> .. -:. Turkı~e dış rılacaklarını ilan etmiştir. 
dıkça hiç bir karar veremiyece- bakanı Bay Tevfık Ruştu Aras ıle Ro· 
... d • t• manya dış bakanı Bay Titülesko onu- Pariste Afrikalılar büyük 
gım,, emıf ır. 

RUZVELT BiTARAFLIK PRO- runa ~şba~an ve dış baka.nı B~y bir miting yaptılar 
JESINI IMZALADI Stoyadınovıç tarafından verılen şo • . 

Vatington, ı (A.A.) _ Bay lenden sonra üç devlet adamı_ Yu- Parıste ~ıkan ve kuzey Afrikaısı 
Ruzvelt, bundan böyle kanun naniatanın Belar•t -firl Bay Me - müslümanlarını!' hakkını müdafaa e • 
kuvvetini haiz olan bitaraflık pro Jas'ın da iştirakiyle - bir konferans ~~n 1:_ransızca El. Uma gazetesi yirmi 
jeıini imzalamı§ ve demiıtir ki: aktetmişlerdir. Bay Melas, Yunanis • ıkı .agustosta Apıtal .. b~_Ivarı~da ~Ia • 

"Hükumetimizin güttüğü siya· tan dış bakanını temsil etmekte oldu- beşısta~dan yana b~yuk hır mıtini 
sa, barışı muhafaza etmek ve bi· fundan konferans bir Balkan antan- yapıl_~'f~nı ve) buna bı~~~r:_~e _ka;aların 
zi yabancı anlaımazlıklarına ka· tı konferansı olmasına n bunda an - n ~u~ uman arın ge ıgını talyan 

k 
· ·d h d l be ta t ·ı ·1 d' 1 1 ...... 1 faşızmı ve emperyalist devletlere kar-

rıştıraca ısta atta a ise eri r- n ı 1 gı en ıren mcse e er goruşu - . . .. . . w • 

taraf etmektl
·r. ·· ·ı 'd h 1 C d t şı çok şıddetlı soyle\•ler \'erıldığinı ya· 

muş \'e ı erı e ve e e enevre e a· , .. 

S. l b · k k' d"I k h tt h k t k 1 zıyor. Gece yarısına kadar suren bu 
ıyaıa arı u ııyasanın lıp ısı ıp e ı ece · a ı are e ·arar aş - . . . 

olan öteki hükumetlerle mümkün tırılmış ,.e bunda mutabık kalmmış - mıt1ıngın kararları arasında başlıca 
1 t 

şun ar vardır: 
o an her türlü ihtilatsız barı§ §P.· ır. 1 killerile el birliği etmek te birle- " talyanın durumu ve İtalyan hü· 
tik Amerikanın siyaıaıı cümle - A/manyada Yahudi kılmetinin sözleri renkli soylara. he· 
· d d. le zencilere karşı büyük bir hakaret -
ıın en ır.,, d •• / g"' 

Bay Ruzvelt, harp gereçleri ü- UŞmQ n l l tir. Fransanın Roma anlaşması, ayni 
zerine ambargo konulmuına da· Berlin, 1 (A.A.) - Antika ve zamanda Uluslar Kurumunun bir a -
ir ve Jubat 936 da hükümden dü- sanat eserleri ve eıyaıı tecimenli- zası olan Habeşistana karşı aldığı em· 
tecek olan maddenin, bu tarihten ği bundan böyle Yahudilere ya- peryalist durumu teşvik etmiştir. Biz, 
evvel daha etraflı incelenmesi ge· sak edilecektir. Habeşistan erginliği (istiklali) ve top 
rektiği mütaleaıındadır. Yahudiler, Alman hükfuneti raklraının tamlığı için harp etmeye 

Bay Ruzvelt, sözünü bitirirken kültür odaııİıın her tubesinden te~wik ederiz. Miting bütün Afrika ku-
Aix en Provence, 1 (A.A.) _ ıiyasal kongrelerin ve siya çıkarılacaklardır. zeyindeki müslümanları, zencileri, bü· 

'ral Aleksandra yapılan auikaı· sal tahsiyetlerin, gelecekt~ orta· Bundan ıonra hiç bir Yahudi tün renkli soyları, bütün sömürge-
kl ya çıkacak olan durumları tah • Alman kültür ve sanat ~•erlerini ler <müstemlekeler) halkını Habeşis -

:e orta ık ile ıuçlu üç Ustaşi min edemiyeceklerini söyliyerek ne satacak ne de satın alabilecek- tana yardım etmeye, özel fedakar • 
tekrar ağır ceza mahkemeıine ve- demiştir ki: tir. Yahudiler ayni zamanda kitap lıklarla ltalyan mallarına muntazam 
tilmiılerdir. "Tarih, hükumetlerin, kıvrak tecimerliği de yapamı)acaklar- teşkilatlı boykotaj yapmaya; gemici-

~ Bunlar bir temyiz istidMı İm· hareket etmelerini icap ettiren dır. leri, rıhtım işçilerini İtalyan gemile· 
z:lamıılardJr, evvelden, tahmini imkansız du- Antika ve sanat eserleri teci- rinden mal ~ıkarmamaya \'e yüklet -
Q.., rumlarla doludur. menliiinin yüzde 80 nisbetinde memeye davet eder.,, 
~tranç olimpiyadı bitti Çt>k sert pren6ipler tatbiki bi· Almanların elinde bulunduğu Miting dağılırken bütün orada bu· 

.- Varıova, 1 (A.A.) _ Satranç zi harpten uzaldaJtıracağı yerde tahmin edilmektedir. Bundan ötü- lunanlar "Yaşasın Habeş erginliği, 
oJimpiyadı bitmittir. Birinci mü- ona yaklattırabilir. Bu tsebeple rü dütünülen tedbirler ciddi eko- yaşasın mahrum ulusların kurtulu~u,, 
ı.:a"'fat 54 1 b. I "k A • kanunun maddeleri, tadile hatta nomik sonuçlar doğuracaktır. diye bağırmışlardır. 
~ ı puvan a ır eıı merı- ------------------------------------------
im kazanmı§lır. ikinci 52,5 puvan sı·yasa 1 o·· ru·· şl il~ lsv.eç, .. üç~nc.~ 52 puvanla Le- rnııı1111111ıııınııuııı11111uırınııııı1111111ıını....,.. ~ • • • 9 r "''llıııııuıııııı~"""'""""'""'"""""""~ 
hıs~an, dorduncu 51 puvanla M~- ~ 1935 1914 ağUStOSlarl btrlblrln0 benzıyor mu?. _! 
.carwtan, bunlardan sonra gelen- , ' -
'er ~udur: Lö Jur gazcttsi "1935 ağll$losu 1914 ağustosu de· ı ve donanmalarını biribiri üzerine atrnanm manasız ve ~ 

Ankarada açılar. 
zafer san' at sergisi 

(Üstı;<ını Birincide) 
8 - Sami - tık karşı duranlar. , 
7 - Hakkı - Demirciler, 

8 - Salahaddin - llk ateş , 
9 - Vecih - Cepheye yardım 
10 - Sabri - Sakaryayı ieÇif, 
11 - Ruhi - Göçmenler 
12 - Kerim - Cephe gerisi, 
13 - Çallı İbrahim - Akıncıların 

hareketi, 
14 - Etem - Çay önünde resnıl 

geçit. 
15 - Ruhi - Sanşta. gece, 
16 - Salahaddin - Adatepe, 
17 - Sami - Bombacılar, 
18 - Sami - Yaralılar, 

19 - Süruri - l\lustaf a Kemalin 
sesi, 

20 - Halil - Cephane taşıyan ka • 
dınlar, 

21 - Salahaddf n - Tınaztepe 
22 - Kerim - Savaşta bir ~.ahşm& 

odası 

23 - Hikmet - 30 ağustos snbahı 
24 - Ruhi - 30 ağustos §arkısı, 
z; - Om er - A t.a türk 
26 - Hakkı Edip - Gazi cephede 

2:1 - Cevat - Hücum 
28- Namık İsmail - Vatan isterse 
29 - Omer Adil - Baba sözü 
30 - Malik Vicdan - 30 ağusto~ 

bayramı 

31 - Eşref - 30 ağustostan dönüş 
32 - Çallı İbrahim - Yasak 
33 - Hayri Çiıel - Ana gayreti ' 
33 a - Hayri Çizel - Yiğidin ba • 

bası 

34 - Cemal - Ath 
35 - Sami - Akdenize doğru 
36 - Muhtar - Hedefiniz Akdcnfl 
37 - Avni - Yaralı asker 
38 - Turgut - Doğudan gelenler 
39 - Cemal Sait - lzmirin şükranı 
40 - A \'ni - Taarruz 
41 - Arif Bedia - Utkudan sonra 
42 - Süruri - Dumlupınar 

43 - Hamit - Başkumandan har • 
hl 

U - JlaUl - Ordug'-h~~~-

45 - Hayri Çizel - Taarruz 
46 - Namık İsmail - Barış gün' 

teri 
47 - Mihri - Başkumandan Ata ' 

türk 
48 - Emel Cimcoz - Atatürk'' 

saygı 

49 - Cevat - Şefler 

50 - Bedia - Atatürk 
51 - Mehmet - Yatanın kurtuluş11 
52 - Mahmut - Giderlerken 
53 - 85 - Salahaddin - Büyük sa· 

vaşta yaptığı resimlerin kolleksiyo ~ 
nu. 

Heykeller: 
1-Münir Hayri - Atatürk (Ba~) 1 

2 - Münir Hayri - İstiklal sava • 
şında. Atatürk (Büstü) 

3 - Münir Hayri - lstiklal sa'\1l • 

şında lsmet lnönü <büstü) 
4 - Kenan - Mareşal Atatiir• 

(Büst) 
5 - Nusret Hakkı - Kılıç dö,•e1'' 

ler 
6 - Nusret Hakkı - Savaş 
7 - Münir Hayri - General Jnöfld 

(Büst). ( 

ltalyanın Debre konsolo" 
sunun katibini vurdu1at 

Roma, 1 (A.A.) - lki meçhıll 
tahıs, İtalyanın Debre konsolotı.I 
yerli hizmetkarına mızrakla tş• 
arruz etmitler ve yaralamıtlard1t• 

Bu taaarruz, hizmetkarın e
fendisini görmek üzere gitmit ol
duğu hastaneden çıkmakla oJdıl' 
ğu ıırada yapılmıttır. Çekosl k 

49 
y l ğildir,, başlığı altından herkesin kötü gördüğü bugün· saçma bir şey olduğunu anlıyanların birincilerinden- ı= 

45 S A 
otuva ya43 s'A ~&05• av4y2a E kü durumu o kadar tehlikeli bulmamaktadır. Gazetenin dirler. İki tarafın kamoyu (efkarı umumiyesi) böyle 

, vus rya nantın Fi b tk O d h W• o • = -------------Letony 4l F , 
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E ' e e ·esı §U ur: bir ~eye azırlanmış degıldır. Bunun aksıne olarak ~ -~ 
a , ransa ı stonya !5 Fena görenler, acele ederek, İtalya ile İngiltere h 'ki d d d ti k • · h = :-( KURUN k 1 37,5, lnıiltere 37, Finlandiya 35 al tedr' ı Ayanda J"a os 

1 
u d'~1·e s1 amımıhyet a\'as~ esmek- ~ l o ur arına 

' arasında bir savaşın önüne geçilemiyeceğini söylüyor- e ır ra a ıyorn·ı e ta ya ,.a ut Morn ng Post - H ZMET KUPONU 
Litvanya 34, Filistin 32, Danimar- = ·b· • t 1 'dd t·ı· 1 .J 1 · 

1 
• .. ! il. ka 

31 
S R 

27 
S l I 

24 
fi lar. l\fakdonald, sıyasal durumun 1914 de olduğu gibi gı ı gaze e er şı e ı yazı ar ya7sa ar bıle ertesı gu· ~ ~, _________ _,, 

ı• . ' 2ı 0itn~a ı2 , ta ya , \ ağır bir hal aldığını hildiriyor. 1''akat bu, psikoloji ha- nü bundan geçerek daha uysal betkeJer çıkarıyorlar. j 2. 9. 93::> 
avıçre ' r an a · kımındnn büsbütün doğru değildir. Ne Londrada İtalyan düşmanlığı, ne de Romada ln· e Bu kupondaki tarihten başhY• 

rak 15 gün içinde KURUN idaresiıt' 
gösterilirse - resmi mecburfyetl• 
yahut tecimer sıfatile yapılan ili"; 
lardan ba§ka - bir küçük ilanı" 
def ahk 1 satırı parası yerine alrıtıf· 

Dünya yüzme rekoru 1914 de bir ulus harp istiyor ,.e ötekilerini de ora· giliz düşmanlığı görülüyor. Nitekim son İtalyan ma· ~ 
ya doğru itiyor n sürüklüyordu. En aşağı beş ),1 nevralarında Musolini, Brenner·de büyük bir ciddi· ! 

kırıldı düşünceler ht!p bu yolda idi. lngiltere kralı, Rusya liklc lngiliz generaline onur \'ermiştir. Kot d'Aziir'de ~ 
Hono!ullu, ı (A.A.) _ Ame- Çarı ve Almanya kayzerl arasında söylenen nezaket- de Prens Dögal büyük bir dostluk ne bir İtalyan ~ 
~ Higgens, A~man Sictu' cia 11 sözler kimseyi, kendilerini bile aldatmıyordu. Kı· kruvazörünü ziyarete gitmiştir. § 

IU? 
·• • ·· ı·L -'ü acası Sarayova cinayeti SlaYlarla Cermenleri bir işte bu ragwın ve bugünku·· havanın bu farkları .. _ _ § 

w~~~ ~h: 7..::: :::e~-e.ır. c nya > u 

Jiizne re~torunu kırmıttır. iki yüz wruşma havası Jçinde karşı karşıya getirdi. mutsuzluğa engel oluyor ve Habeşistan güçlükleri· \ 
metre mesafeyi 2 dakika 41. 8/10 1935 de İngilizlerle Itlyanlar iki ulusun ordularını nin durgun hir yolla düzeltiJeccğini sağlıyor. iE 

. . ;# 'R "' • ...._.. ......-..ı , 
(latlyenler, stıDUnde idarede blJ)uJI • 

durulacalo; wrette bu kuponlan paıı~ 
\'erecekleri mektuptarm içine de kOY9 

blllrler. 4 kelime bir ııatır aayılınaJıdır·> 
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1 anlı köşesi 

~işaretler 1 
Rejimleri kuvvet
lend~~mek için! 1 

f !"Jer reıım kazanılmış bir za
erın Üadeıidir. 

Rejimleri tarih •eyri i~intle 
fetk'k 
b .. 1 edenler gerçi onları kur-
aganın §ekil deği§tirmeıi ag"" a-
~ . ' 11 çıçek açma.ıı, suyun clonmcuı, 
tırtılın kelebeklqmui gibi bir 
!eYdir derler. Bu izahı yapanlar 
~t:_r ideali8t olsunlar rejimlerin 

ogu§unu bir fikrin Filizlenmesi, 
Yahut hayatın bir inf ilôkı, bir ııç-
'amcuı say8ınlar, iıterlerıe iatih
ıcı1 Qletlerinin, ve ekonomi mümı
ıebetl • • b' S erının ır ıonucu sayıınlar. 

•• 
0 nuç birdir: 1§ bcqına gelen re

Jırn bir zaferin ilade8idir. 

.. Fcıkat bu zafer sonuna kadar 
•ıırer mi? 

Vergi şekilleri 

Ecnebi uzmanlar 
tetkiklerini bitirdiler 

Memleketimizin muhtelif yer· 
lerinde tahakkuk ve tahsil tekil
leri üzerinde incelemeler yapan 
ecnebi finans uzmanları i§lerini 
bitirmiıler ve Ankaraya gitmiş
lerdir. 

Haber aldığmuza göre, daha 
ziyade, ötedenberi ıikayeti mu· 
cip olan gümrük resminin tahsi
lind.eki muameleyi inceliyen uz
manlar, hazırladıkları raporları 
kısa bir zaman zarfında finans 
bakanlığına bi!direceklerdir. 

Diğer yandan ticaret odaıının 
da kazanç vcrgiıinin alınmasına 
dair yaptığı etütler bitmiş, esnaf 
kurumlarına sorulan suallere ce

Bunun daha köklü bir mrette vaplar gelmiştir. 
lierlqmeai için neler yapmalıdır? Bu cevaplar, bütün esnaf ku-
ı Kcuanılan bu cina zaferleri,, rumları kazanç vergisi §ekille -
1taı; l rinden şikayetçi bulunmaktadır • 
el anan ar bir bahçeye dikili fi- I an 'b ar. 
ı gı i korumak, büyütmek ve Ecnebi uzmanların, tüccarlarla 

eoecJ•l • 1 eftırmek İaterler. konuşarak, muamele, muvazene, 
el ilk rejim zaferini kaz.anan 2 • kazanç, buhran ve İ•tihlak ver-

Cl.lttc/ a .. f • • k gilerinin tevzi ve tahsil tekilleri n son reıım za erını a-

l~".ana kadar bütün politika tel- üzerinde verecekleri raporlardan 
e bu ıonra bugünkü durumun yeni bir 
rı muammayı halliçin kala şekle aokulacağı söylenmekte-

llorrnak, alimler okka okka mi;. dir. 1 1 t' " 1 

rekkep, tomar tomar kağıt ha,. . ----•mamııam•- aıuıumwwwnımı--••m'" 
cClntı§lar leyi il l 1 Bu piakolojiyi halkeden rejimle~ 
lerini l!akakl cso kar aıırkarJ~~ .~·- bu piıkoloji aürüp gittikçe ebedi-

• :ı arına ayara uıun-
'nıiıler. leımeğe baılamıf demektir. Bu-

nl Nihayet tecrübeden gelen bir 
Q al'lfla bir takım aonurlar t>lde 
et • % ntıılerd" ır. 

ri[ u~tan, kökle§en rejimlerin ta
l 1~ e göze batan, onları temel-
C§hrert t • 

} e kescu clı§ z.aferdır. 
r . ç P0 litilta yolu ile devlet ida· 
eBırıi eJ• 

Zafe k llle alan rejimler, bir tlıf 
leri r aı:anarak kökleyen rejim
k l" Yanında her zaman sıska 
a ntcığa mahkum olmuslardır. 

l>ö ; arihin önemli reji,,;leri hep 
Ye kurulmuıtur. 

f~e:ler Saltanatını yıkan lran ıal 
el Cl 1 dıı zalerlerle kendini koru
ıı, Ve b•• "k C uyu medeniyetini kurdu. 

lıı t engiz, Timur, Sezar ayni yo-
10 ııttu, 1?89 ihtilali dıı zaferden 

rırqJır k' t b' .. kl' . Q/cJ ı am ır reıım ıe ını 
ı. 

1 .. Dıg zafere dayanan reı'imler 
oll.V"k . 
1 .. u bır taıf iye yaptıktan ve 
o"l'ilk • , 
10 lıyakatleri ortaya attıktarı 

rırq temellqirler. 

fe.v~~~ ~~ere ~~~~nan rejim, her 
le;v once, büyuk kavgaları ön-
1 ecek enerjileri halk ecler. Uzu'1 
Qv<l§ ıl 

hQlk ~ .... larının atqten ve kandan 
let ttıgı neıiller daima üıtün det.'· 

Qcl l am arı yaratmıı tır. 
Dı'l z I .. '>t" a er ı~ın yapılan ıava-: 

llCQc/ [ • 
4~1 c eve kendini koruma ze-;1 keakinlqtirir. 
tt, q'' Zaferin daha büyük fayda. 
Qrtt 

1
f zaferin rejimin prestijini 

l ''rnaa d D llkt b· 1 rr. l§ zaferler toplu-
ler ~l ır nevi üstünlük, bir nevi 

Q ık Verir. 
8u .. •ea ustiinlüğü ve ferahlığı hiıc-

• erıf er r .. .. • el . 
lQrı] ' eııme ve reıımın rr. 
'na kargı minnet ,luyarlaı· 

nun için bir çok rejimler elif za
ferlere dayanarak doğmu§lar, iç 
zaferlere dayanarak ya.1amak i• · 
teyen rejimler iıe mutlaka bir dış 
zaferi elde etmeğe çalıımıılardı-r, 

Bugün Avrupada iç zaferlere 
dayanarak ayakta duran iki re· 
jim var: ltalya, Almanya. Faka~ 
görüyoruz ki, bu 'ki rejim de kefl· 
dine cltf zaferden de.tekler yap· 
mak arzu:ıundadır. 

Hitlerin "Kavgalarım,, adlı ki
tabında Almanya için çizdiği dı§ 
zaler plônı Üe, Muıolininin yıllar
dır ltalyan uluıuna öğretmek is
tediği harp ıarkıları hep bu eme
lin ifaJeıinden baıka bir ıey de
ğildirler. 

Harbi bugünkü clünyada ger
çekten dıı zaferler elde etmİ§ ve 
hayatı dıı zaferler yolunda keı· 

kinle§mİ§ olanlar harpten, iç za
ferlerle iı bG§ına gelenler hada., 
cesaretle, cüretle bahaetmemektc
dirler. 

Dıı zafere dayanmıyan rejim
lerin §elleri dı§ zaferlerden bah
ıetmekle -Makyavelin aözüyle 
ifade etmek i.terıeh- te~hisi ko
lay ve fakat tedaviai muşkiil b:r 
hastalık karıısındadırlar. 

Çünkü iç zaferlere ela) ancın re 
jim ıellui dı§ r.nf erlere baı vu 
runca Fransız ihtilalinin dıf vı 

Ferlere kıymet verdiği z-rmanlar
da olduğu gibi roştu t:!1erinclen 
kaybetmeleri ihtimali va..-dır. 

Meğerki bu ıefler ordulara ku· 
manda edecek hakiki Mare§a1 

devlet adamı vasıllarını ta~ıya· 
lar .. 

Sadri Ertem 

P•ll• har.erleri: ilk tedrisatta .................. 
Yirmi dört saatte Değişen tettış mıntaka-

On kişi yaralandı Jannın listesi 
Yirmi dört saat içinde şehrin muh· Kültür direktörlüğü tarafından 

telif semtlerinde on yaralama '°' ya· ~ehrimiz ilk tedrisat ispekterlerinin 
ralanma \'ak'ası olmuştur. Sırası ile teftiş mıntakalarınm bu yıl değişti . 
yazıyoruz: rildiğini yazmıştık. Yeni hazırlanan 

J - Bostanbaşında baba ocağı so - programa göre her ispektcrin teftiş 
kağında 24 numaralı apartımanda 0 • edeceği okulların listesi ;:unlardır: 
turan Aleko adlı çocuğu Civan adlı B. Mehmet Ali: Kadıköy ka- ; 
arkadaşı yere düşürerek yaralamış · zası okulları. 
tır. Yaralı hastaneye kaldırılmış, Ci· B. Süleyman Şevket: Fatih 
van yakalanmıştır. kazası 16, 17, 55 inci okullar. 

2 - Beyoğlunda Şehit Muhtar cad· B. Süleyman Edip: Beyoğlu 
desinde Güler apartımanı kapıcısı k 11 1 29 35 42 43 44 h azası , 7, , , , , , 
Recep, Selanik banka~ı bekçisi A - 45, 47, 49, 50 nci okullar, Darül-
met tarafından başına sandalya vu· aceze, Kemerburgaz nahiyesi 
rulmak suretile yaralanmıştır. Suç - köyleri, Kağıthane köyü. 
lu yakalanmıştır. B. Hürrem: Beyoğlu kaz&Sı 

3 - liocamustafa paşada oturan şo- 1, 2, 3, 4
1 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 48, 
för Salfthaddin, idare etmekte oldu · okullar. 
ğu 21~>4 numaralı otomobilile Gazlı • B. Sadri: Fatih kazası 14, 23, 
dan Yedikuleye giderken Mehmet A· 33, 35

1 
36, 37, 38, 39, 40, 46, 

Ji ile Akif adlı iki ki::iye çarparak 54, 57 nci okullar, Alibeyköyü, 
yaralamıştır. Yaralı 'Mehmet Ali Er- Küçükköy. 
meni hastanesine kaldırılmıştır, şoför B. Mansur: Fatih kazası 11, 12, 
yakalanmıştır. 13, 18, 20, 42, 56, 60, 63 üncü 

4 - 1',enerde kuyulu çıkmaz soka • okullar. 
ğında oturan Mehmedin dört yaşın • B. Tevfik Kutun: Fatih kaza
daki o~lu sokakta bir cam parçası sı 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 
üstüne düşmüş, dudağı kesilmiştir. 34, 43, 50, 51, 52, 65 inci okul
Yaralı musevi hastane.sine kaldırıl - lar. 
mıştır. B. Nazım Hakkı: Yalova ka-

!l - Beykozda Paşnbahçe köyünde zası ve lstanbul (Eminönü) 1, 2, 
oturan amele Sadullah ile duvarcı 3, 4, 59, 61 inci okullar. 
lbrahim kavga etmişler, bu arada B. Sırrı: Şile kazası merkez 
Sadullahın elinden düşen mala lbra· ve köy okulları, umum kütüpha
himin başına isabet ederek yarala • neler. 
mıştır. inceleme yapılmaktadır. B. Şefik Bağman: Üı:;küdar 

6 - Küçükpazarda J~lek sokakta o- kazası 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 
turan seyyar satıcı Nuri, polise ba~ - 22, 23, 24, 25, 30, 44, 48 inci o
vurarak diğer bir seyyar satıcı tara - kullar ve kaza köy okulları. 
.fmdan sustalı çakı ile kolundan yara· B. Muharrem: Silivri kazası 
landığınr iddia etmiştir. Suçlu yaka· mektepleri. Çatalca, B. Çekmece 
lanmı:.;, tahkikata ba~lanmıştır. okulları ve Fatih kazası 25, 26, 

7 - Balatta ltüstempaşa caddesin - 45, 64 üncü okullar. 
de oturan Mişonun dört yaşındaki B. Fevzi: Beıiktaş kazuı l 5, 
oğlu Jak, C\'İn öniinde oynarken a - 16, 18, 19, 20, 22, 24, 34 üncü 
rnbacı Azizin idaresindeki manda a- okullar, Hakimiyet ve Dumlupı
rabası açrparak kolunu kırmıştır. Ço· nar Yatı okulları. 
cuk musevi hastanesine kaldınlmış, B. Ahmet Hamdi: Bakırköy 
suçlu yakalanmıştır. kazası okulları, Fatih 19, 27, 53, 

8 - Sultanahmette oturan kundu - 58, 62 inci okullar. 
ra boyacısı Mazhar, polise başvura - B. Tevfik Gürel: Kartal ve A-
rak kardeşi Nihat ile arkadaşı :Puat dalar kazaları. 
tnrafından sandalya ile vurularak ba- B. Ömer Liitfi Şen: Sarıyer 
şından yaralndığını iddia etmiştir. kazası ve Beşiktaş 23, 25, 26, 39, 
Suçlular yakalanmış, tahkikata baş • okullar. 

B. İzzet: Beykoz kazası mek
lanmıştır. 

ı d B h k d ta tepleri ve O sküdar 26, 27, 28, 9 - , Saat 1 e a çe apı a ş 
handa bekçi Aziz, hanın altındaki 29, 32, 43, 45 inci okuUar. 
mağaza kepenklerini sürerken, duva· B. Sami: Çatalca kazası (B. 
ra dayadığı merdi\'cn kayarak düş • Çekmece hariç) Eminönü 5, 6, 7, 

8 inci okullar. müş, Aziz sol bacağından yaralan -
B. Şinasi: Beyoğlu kazası 12, 

m~~tı.::, Nişantaşında Meşrutiyet rna· 13, 31, 32, 37, 38, 46 okullar. 
hallesinde oturan Bilfll kızı üç yaşm- Bay Recep: Eminönü kazası 
da Hayriye, evinin önünde oynarken 9, 10, 41, 44, 47, 48, 49 uncu 

okullar. Salfıhaddinin idare indeki tekatlı yilk .. .,_.._ ...... ,n._ ............. ..,11...,..,..,,... _____ ................... ....,,_..,. __ ""M"'-" 

arabası çarpmış, bir çok yerlerinden 
)aralanmasına sebep olmuştur. Ya -
rah çocuk Şişli çocuk hastanesine 
kaldırılmı~. suçlu yakalanmıştır. 

KUMAR OYNARKEN - Cibalide 
Osküplü caddesinde kör Hikmetin 
kahvesinde kumar oynıyan Hüseyin, 
Salih, Mehmet, Şükrü yetmiş beş ku· 
rus kumar para. ı ve iskambil kağıdı 
ile• yakalanmışlardır. Araştırma ya -
pılmaktadır. 

KALP DUHMASINDAN ÖLÜM -
Kadıköyünde l\loda cadde.sinde li>i nu 
maralı pastahanede çalışan 16 ya~m
dn Hıristo, kalp durmasından ölmüş • 
tür. 

DENlZDE YOZERKE~' - Samat· 
yada Ali adında lıiri denibde yüzerken 
Şecaattin adlı hiri taş atmış bunun 
lizerine Ali de dış.-ırı ~ıkarak kavga • 
ya haşln mışlarclır. Bu arada Şeca • 
addin, eline geçirdiği bir lnçağı Ali· 
:nin iizerine atmı~, fakat rastgetireme
miştir. Suçlu yakalanmıştır. 
CERRAHPAŞADA YA 'GIN -

Dün saat 6,5 da Cerrahpaşa hastane · 
sinde bir yangın ba~lnngıcı olduğu 

haber verilmi , itfaiye gitmiştir. Ya· 
pılan incelemede hademelerin röntgen 
dairesinde gördükleri bir dumandan 
korkarak yangın zannile haber \'er · 
dikleri anlaşılmıştır. 

Osmanlı devrinde 
hediye! 

Bilyük Reşit paşa ikinci defa ead
rnzam olduğu zaman devlet~e Hrilen 
kararlardan biri de yasak olan ve ol· 
mıyan hedb el erin ayrılması maddesi 
idi. 

O zamanın şimdiki ;;;üra), devleti 
olan meclisi vii.liida bir nizamname 
hazırlanmış ,.e bunun içi~ Babıalide 
bir meclisi umumi toplanmıştır. 

25 muharrem 1266. 90 yıl olmuı 
demek. Bu meclis toplu iken Abdü\· 
mecit gelip müzakereyi dinlemiş "re 

karar (yemin) etme.} e geinlce en ön· 
ce kendi kalkıp yemin etmi§tir! Ken
disinin yemin metni nedir, bunu bu • 
lamadık; fakat vükela ile ileri ge • 
tenler ''Padişahımın ruhsatı seniye • 
sile kabulü caiz olan hidayayı resml
yedcn başka memnu olan hediyeyi 
kabul etmiyecekleri., ne de yemin e • 
diyorlardı! 

Yasak hediyeler? .. Yasak olmıya• 
hediyeler? .. 

lşte bunu bu nizamneme gösteri • 
yordu: 

Müce,•herat, altından gümüşten 
yapılmış kıymetli eşya, çubuk takı • 
mı, kürk, şal, kumaşlar, "gulAm ve 
cariyeler", at, beygir ,.e bunun gibi 
büvük hay,·anlar, 1.ahirenin her tür • 
lü;ü, 1.ahircden sayılan kuru yemiş • 
lcr, odun, kömür gibi şeyler tıpkı rüş.
\'et hükmiinde idi; bunların alınma -
sı da, \'erilmesi yasaktı. 

üzüm, knnm, karpuz, banun gibi 
meyvalnr, çiçekler, gülbeşeker ve bu 
kabilden tatlrlar, yoğurt, tereyağı, 
süt, kuzu, nY ve balık, tavuk, başka 
kuşlar, yumurta. Yalnız bunlar dost· 
)ar arasında alınıp verilebilir. Bunun· 
la hcraher bunların da öyle çokça ol· 
mnsı ca;z değildir. l\f eyva ise az mik· 
darda ... Yağ beş okkaya kadar ka -
,·un, karpuz, tavuk, kuzu. tatlılar Ck!
::-csi). şurup (surahisi) beşi altıyı, yu
murta elliyi ge~emez ! Bu kadarcık o
lnn la rın verilmesinde bir "rüşvet mak· 
sadr,, nm;:a alınmn!'ı yine caiz değil .. 
dir. Akraba orasında hediye alıp ver
mekte de yine hir "maksat., seziliyor
sa hu da yasak sayılır! 

nu nizamname üzerine vilayetler
deki memurlar da ha.kim huzurunda 
,.e açıkta yemin etmiş. ''rü,vet ve on
dan farkı olmıyan hedayayı gayrt 
meşruanın mcmnuiyeti külliyesi ve 
bundan sonra böyle şeylerle "emvalt 
cmiriyeyi irtikilp edenlere insan na -
zarile bakılamıyacağı herkese ilan,, 
olunmuştur. 

Şair J.;şrcf i~e bu )eminlerden ellt 
yıl geçmişken; 

Mansıb r.rbabr yemininde sebat eylemlyOI' 

Bari efmdı ahn.llyc yemin ettirelim, 

Diyordu. 

T e)efon sosyetesinin 
çahşması 

iki gün önce bayındırlık baka• 
nımız Bay Ali Çetin Kayar.ın im
zalayarak devir aldığı telef on 
sosyetesi, bugünden sonra tama; 
mile Türk memurlarının idaresi~ 
ne geçmit bulunmaktadır. 

Bir aydanberi mürakabe ıtını 
yapan heyet, bugün idareyi de 
ellerine almı' bulunmaktadırlar. 
Soıyete, bir eylülden &<>nra ~üku· 
met dairesi olarak işliyecektır. 

Düze)tme 
Ba,· Celal Sahir ı-;rozanın dünkl 

sayım;zda çıkan şiirinin adı (Geçmiş) 
iken yanJışlıkla (Geç.sin) kalmıştır.· 

Öziir diliyerek düzeltiriz. 
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S 1P (()) lif ----
Galatasaray Şişliyi, 
Güneş Kurtuluşu yendi 

Dün Burgaz adasındaki yüzme 
havuzunda da müsabakalar yapıldı 
Hava kurumu tarafından konu· 

lan kupa maçlarına dün Taksim 
atadyomunda devam edildi. 

Maçta bulunan kalabalık ara· 
ımda, tüze bakanı Bay ŞülP-ü 
Sara.çoğlu da vardı. 

Hk maçı, Günet - Kurtulut 
takımları yaptılar. Günet &&haya 
fU kadro ile çıktı: 

Gorgiyeviç - Reıat, Faruk -
İNnail, Rıza, Fahri - Celil Şe· 
fik, Salihattin, Rasih, Necdet, 
Rebii. 

Hakem, lıtanbulspordan Sami 
idi. 

Oyuna rüzgara kartı oynamak 
mecburiyetinde kalan Gü•ıetliler 
ibqladılar. ilk hücum ahenksiz 
bir iniıle avutu buldu. G!.inetli· 
ler .bunu yeniden tazelediler. 

Fa.kat, bu da tehlike mmtaka
ama giremedi. Rüzgar he&ap e· 
~ilmeden verilen paslar, demar
ke oyuncu bırakmıyan Kurtulu
tun m.ildaf aası ta.rafından güç· 
lük çekilmeden kesiliyordu. 

Kurtulutlular, yavaf yavat a 
ğır basmaya bafladılar. Arkala
rından esen kuvvetli rüzgarla be
raber, iki misli kuvvetlenen bir 
rakibi durdurmaya salıtan Gü· 
net müdafaasına yükleniyorlar· 
dı. 

Kısa mesafeden, Güne§ kale
sine üst üste iki firikik atıldı, fa
kat tehlikesiz karıılandı. 

Oyunun ilk heyecanlı vaziyeti 
sekizinci dakikada oldu; topu 
kapan Rebii arkı hir İnitl.: kale
ye doğruldu. 

Kaleci, köteyi kaı. atmak ıçın 
kaleden çıkmıftı. R <}bii topu or
t&ya verdi. Fakat Ruih, falsolu 
bir vuru~la fırsatı kaçırdı. 

Gi.~e§liler gittikçe açılarak, 
oynuyor)ar. Arka.dan çok g ·:. 
yardım gören hücum hattı, sıkr 
fÜtlerle Kurtulut kalesini müte-

• madiyen tehdit edivor. 
Oyun, yirminci dakikaya ka· 

dar böyle cereyan etti. Yirminci 
dakikada, Necdet, Rebii-.len p_t. 
dı~ı pası, vole bir ,ütle cevire
rek takımına güzel bir sayı kl\· 
zandırdı. 
Güneş takımı, rüzgarı hiçe n· 

yart bir enerji ile ve çok güze) 
' oynuyor. Bunun neticel'İ olarak 

Salahaddin otuz ikinci dakika· 
da. uzun bir tülle topu iki.ıci de
fa Kurtulutuun ağlarına tak· 
tı. 

li takımı yaptılar. Galatasaray, 
maça fU kadro ile batladı: 

Necdet-Lutfi, Kadri-Do-
ğan, Fahir, İbrahim- Necdet, 
Münevver, Gündüz, Fazıl, Dan. 
yal. 

Hakem, Betiktatdan Sadri: 
Oyun, battan nihayete kadu 

ço kaert ve seri oldu. Galatasaray 
birinci devrede rüzgarı arkasına 
alarak oynadığı halde nefeı ve 
atletik kabiliyetinden batka hiç 
bir değeri olmıyan Şiıli takımının 
müıkü lbir vaziyete sokamadı. 

Galatasarayın, teknik üstünlü. 
ğünden iıtifade edecek yerde 
sert bir sistemi kabul etmek ha. 
tasına düfmesi, bu bakımdan ol
dukça değerli olan Şiıli takımı .. 
nın vaziyetini kolaylaıtırıvordu. 
Nitekim. birinci devre golsü7. bıt
ti. 

İkinci devredeki durum, birin. 
cinin ayni idi ve favül, devam 
diyordu. Bu devrede, maçın bi .. 
ricik güzel hareketini yapan Gün
düz, arkadan aldığı topu iki ra
kip müdafiin arasından kaçırarak 
Şisli kalesine aktı ve takımına 
galibiyet sayısını kazandırdı. Ma~ 
bu tekilde 1-0 Galatasarayın ga
libiyetile bitti. 

Burgaz adasındaki 
yüzme yarışları 
Dün sabah Burgazda yüzme 

yarışları yapdmıttır. 
Y a.rıılar, Burgazapor klübünün 

-.,.eni hazırliuhıt1 yüzme haTiıZla· 

rında ve çok muntazam ıreçmİf· 
tir. 

Büyük bir kalabalık tarafından 
takip edilen bu yarııların teknik 
sonuçları ıunlardır: 

50 metre küçükler: Kınalıada· 
dan Münür birinci, Burgazdan 
Y orgo ikinci, Burgazdan Kubi 
üçüncü, 

100 metre serbest: Kınalıdan 
Niyazi birinci, Burgazda.n Ando
ni ikinci, Kınalıdan Münür üçün
cü. 

s0 metr~ bayanlar: Burga-ıdan 
Bayan Baıhri birinci, Eva ikinci 
Rita ü~üncü. 

200 metre serbest: Heybeliden 
Nuri birin.ci, Kınalıdan Niyazi i· 
kinci. Kınalıdan Münür üçüncü. 

800 m~tre: Burgazdan A..ndo· 
ni !>irinci, Krn~lıdan Faruk ikin· 
ci. 

Dökülen mazotlar 1 

Zarar ve ziyan bir milyon 
lirayı buluyor 

Sokoni Vakum kumpanyasına 
ait mazot yüklü bir ıilep, iki gün 
kadar evvel Ortaköy açrlclann· 
da batmıf ve 800 tonluk mazot 
denize yayılmııtı. Havaların rüz
garsız ve yağmursuz gitmesi yü· 
zünden yeni bir vaziyet meydana 
çıkmıftır: Haliçle beraber Kü· 
çükç~lanece ve Floryaya kadar 
her tarafı kaplayan mazot bütün 
bu sahillerde it yapanların itle
rine mini olmuı ve deniz ticaret 
direktörlüğüne tikiyetler yapı' 
mıttır. 

Derhal meseleye el koyan di
rektörlük bir çok plajları temiz
letmekle beraber Sokoni Vakum 
kumpanyasından batan ıilep an
kazının çıkarılmasını da istemit· 
tir. 

Diğer taraftan denize -lökülen 
mazotla.rm parlayıp yangın çı· 
ka.rma.ması için sahillerde nöbet· 
çiler konmut bulunuyor. 

Hava ayni tekilde ve yağmur· 
suz gittiği takdirde, İstanbul sa· 
hillerini battan atağı kaplayan 
mazotun bir müddet kaybolmı· 
yacğaı söylenmektedir. 

Limandaki bütün resmi ve hu
susi deniz binek vasıtaları, kayık· 
lar, sandallar, ıamandralar, de· 
niz hamamları, rıhtımlar mazot· 
la sim siyah olduğu için, vazi· 
yeti hukuki cepheden mütalea. 
eden deniz ticaret müdürlüğü 
meıullerin meydana çıkarılması 
için iti mahkemeye havale et· 
meğe karar vermittir. 

Bu suretle meydana gelen za· 
rar ve ziyanın 200,000 lira oldu· 
ğu söyleniyorsa da, ali.kadarlar 
zarar miktarının bir milyon lira· 
dan &.Jağı bulmamaktadırlar. 

Atatürkün tarihsel saati 
Türk tarihi inceleme kurumu 

tarafından, Atatürkün umumi 
ha.rp içerisinde Leyman Fon 
Sandres Pataya hediye ettiği bir 
saatin bulunmaıı için önemli bir 
te,ebbüs yaprlmııtır. 

Türk ulusu için baha biçilmez 
bir manevi kıymet olan bu saat, 
Çanakkale muharebelerini ateş 
hattında idare eden Atatürkün 
hayatını kurtarmııtı. 

Bir terapnel parçası, Atatürkün 
ceketinin göğüs cebinde bulunan 
bu saatin üzerine isabet etmif, 
bu suretl6 Atatürkün yaralanma· 
sına mini olmuıtu. 

O zaman Alman komotanı bu
lunan Leyman Fon Sandr~ıa pa· 
ıa, bu saatin kendisine verilme· 
sini Atatürkten rica etmit, A
tatürk <le pa,anın bu rica3ını ka
bul etmitti. Yalnız Leyman Fon 

onuncu 
Ortaköy Şifa yurdu dün onun· 

cu yıldöniimünü kutlulamak Ü· 
zere büyük bir toplantı yapmış· 
hr. 

Bu toplantıya İstanbul aaylavı 
doktor ıeneral Hakkı Şinui, Hi 
laliahmer başkanı doktor general 
Ali, saylavlardan Necip Asım, 
eski tehremini doktor Bay Emin 
ve daha başka bir çok tanınmış 
kimseler gelmitlerdi. 

Mera.sim saat 16 da istiklal 
martı ile baıladı. Bundan sonra 
hastahane sahibi doktor Ahmet 
Aıım Onur bir söylev verr!j. Söy· 
levinde ha.tanenin on yıl içinde 
baıardığı büyük işleri anlatarak 
yurda göıterdiği yP.t Jımlarr, an· 
lattı. 

Bütün bunların cuınuriyd re • 
jiminin ve Atatürkün bahtettiği 
yükselmeler sayesinde olduğunu 
söyledi. 

Bundan sonra lleneral Ali, d~· 
ha sonra da Bay Emin birer s;;)·· 

levle yurdun büyük bir bo•luğu 
doldurmakta olduğunu söyliye -
rek Bay Asım Onuru kutluladı· 
lar. 

Cumuriyet martı ile meraıimt> 
son verildikten ıonra bütün da· 
vetlilere yurdun pavyonları ge:ı
dirildi. Kendilerine her ~avyon 
hakkında izahat verildi. 

Davetliler, pavyonları çok be· 
ğenmi,, konfor ve temizliğini 
takdirle karşılamışlardır. 

Eminönü Halkevinin 
çalışmaları 

Eminönü ha.lkevi gösterit kolu 
taraf mdan önümüzdeki tiyatro 
mevıiminde halk için haf tada 
dötr sıün mü-mere verilec:el&
tir. 

Müsamereler gösteri kolunun 
Alay Köşkü salonunda yapıla· 
caktır. 

Kolun oynıyacağı eserlerin 
bir repertuvarı hazırlanmıthr. Bu 
repertuvarda bir çok tercii~e ve 
adapte ve telif eserler vardır. 
Ayrıca uf ak halk operetleri de 
bulunma:ktadır. 

Müsamerelerde tiyatroduı baı
ka halka tiyatronun ne demek ol
duğunu anlatmak için tiyatro öğ
retmenleri tarafından her hafta 
muntazaman konferanslar veri -
lecektir. 

Halkevi bu yıl ayni zamanda 
büyük bir koro heyeti de kur· 
muftur. Koro 45 kitiden mürek
keotir. Müsamerelerde Tfö·k me· 
lodisirıe uygun parçalar çalına· 
caktır. 

!Beykoz -----F undahkJar tutuştu 
HaJa söndürülemedi 
Dün saat on bir buçukta 

kozla Beylerbeyi sırtlarının 
aında Hekimbatı çiftliği civ• 
daki fundalıklardan yangm 
mıftır. 

Rüzgar çok tiddetli eatiğind 
yangın, ilk yetitenler taraf 
aöndürülememit, gittikçe ge 
lemittir. 
Yangına Beykoz ve Üskii 

jandarmaları ile civar köylii 
koımuılar, ayni zamanda Ü 
dar ve Beykoz kaymakamlatf 
le Üıküdar itfaiyesi de hahet 
edilmittir. 

Yangının olduğu aırtlara 
olmadığından itfaiye arözöz "' 
tomobillerinin gidemiyeceği -' 
laıılmıt, batka yerlerden yard 
istenmittir. 

Bu iıtek üzerine 
Beykozdan temizlik ameJel 
gönderildiği gibi, SelimiyedeO 
istihkam taburundan bir kı• 
efrat ıevkedilmittir. 
Yangın bütün gayretlere r 

men fazla rüzgar yüzünden 
dürülememittir. Gazetemizi 
kıya verdiğimiz sırada he 
yangın ~öndürülememiıti. 

Hüseyin Rahmi 
saylavmı oluyor? 
Ankaradan gelen habedere 

re kıymetli Edip ve romancıdl 
Bay Hüseyin Rahmi açık saY~ 
Irklardan birine namzet ~öıt 
lecektir. 

Küçük antant çok 
sağlamdır , 

Prag, J (A.A .} - Bay Benes'it 
ganr Ceske Slovo "Küçük antant,. 
zamankinden daha sağlamdır,, di 
yazmaktadır. Bütün basın Bled ~o: 
feram:nnın son bildiriği hakkınd• 
zun uzadıya mütalealar yürütere1'.J 
hassa, üç dış bakanı arasındaki r 
rüşmeler sonunda görüşler araSI 
tam bir birlik ve tutumlar araS' ~ 
mükemmel bir uygunluk me\·cut 

1 
duğunun görüldüğününde ısrar t 
- ektedirler. 

Basın, küçük antantın, Hahsbıld 
lar meselesinde daha az ısrar ed 
ğine dair ortaya çıkarılan yayııı.~ 
rın, ne kadar asılsız olduğunu ıll 
nüne koymaktadır. I 

Sosyal demokrat Prorn Lidtl 
yor ki: ti 

"Bazı siyasal çe\·enler, Ha~bO • 
tarla oynamağa devam etmenin ııır.' 
'•ün olduğunu teYehhüm ediyorl• -
durumun ne kadar tehlikeye ıi' 

Kırkıncı dakikada, gene gol 
vazifetine giren Salihattine ar
kadan çelme taktılar. H&kem, pe-

100 m~tre bayanlar: Burgaz
dan lzilda birinci, Sofya ~kinci. 

lzmirdeki şarpi yarışları 
San~re~in ölümünden sonra sa· Uçak haftasının dördüncü 
at aılesıne geçmekle beraber •• •• • 

olacağını Avrupa bilmelidir. . ~ 
Paris, 1 (A.A.) -Tan gazeteSl·

çük antlaşma konferansı hatı1'1 

1 naltı cezası verdi. lzmir, 1 (A.A.) _ Türkiye 
kimde olduğu teabit edilcmemit- gunundeyız 
tir. . Dün uçak haftasının uçuncü 

şunları yazıyor: İ 

Necdet plise bir ıütle Kurlu• birincilikleri f&rpı yarıılarına 
lut kalecisini üçüncü defa mağlup dün de devam f?d:lmittir. 

Patanın vereseııne hil,vuran günü idi. Bugünün pazara dü!-
Türk tarihi in~eleme kurumu bu mesi münaseb~tile bir cok kollar 
tarihsel saati bulana büyük bir gündüz spor müıabakaİarı tertip 

Üç devletin arsına nifaka So~ 1~ 
için Almanlar tarafından yıP' 
tabiyeye rağmen üç devletin Si~ 
sındaki beraberlik, Bled bildir K 
teeyyüt etmiştir. Bu bildiriğ, fi 
şüpheye mahal bırakmıyacak de 

etti. Dünkü yanıta birinci gelen 
Oyunun birinci devresi, bu il'· Demir Turgut yine birinciliği 

retle Günetin 3-0 üstür.lüğü il• alarak 138 puvanla Türkiy~ bi-
mükafat da vadetmiş hulunu- etmitlerdir. 

b~ıttı'. r1ncisi dmuştur. 
yor. Uıküdar kolu Üıküdarda, Ar-

Rüzgarı arkasına alarak oynı. Şeref (İstanbul) ikinci, Rifat 
yacağı ikinci devrede Güneıin sa- (lzmir) üçüncüdür. 

Deniz yollarının alacağı 
YI adedini daha arttıracağı sandı- Dünkü yarıtlarda Etref ikinci, 
yordu. Nitekim, Rasih, yedinci Refik ücüncü gelmişti. Bugünkü Denizyolları tarafından yeni 
dakikada güzel bir şütle dördün yanıta Refiğin dümeni kırıldığı hatlarda itletilmek üzere vapur 
cü golü yaptı. için yarışı terketmiştir. alınmak istendiğini, bunun için 

vapurlar 

Günetin hakim ve çok 'istün ------- ------- - · de bir mütehasaıs heyetin Avru-
oyunu devam ediyor. Fakat, hü- 1 1 pa tezgahlarını dolatmaya. çıktı-
cum hattı fantaziye kaçan bir O • Nöbetçi eczanele1 • ğını yazmııtık. 
yun oynadığı için sayı adedi art- lstanbulda toplanan deniz yol· 
mıyor. Samatyada: Erofilos, Aksaray da: ları komisyonuna bu tezCfahlar-

On altıncı dakikada Kurtuluı· PerteY, Karagümrükte: Suat, Şehre · dan gelen cevaplar incelenmeğe 
lular, tek kale oymyan Güneşliler mininde: A. Hamdi, Fenerde : Vitali, başlanmıttır. 
müdafaasının açık oyunundan İs· Şehzade başında: Üniversite, Eminö · Yalnız bu cevaplar a..-aıında 
tifade ederek bir gol yaptılar. Fa. nünde: Hüsnü Haydar, Ankara cad· müracaat eden müeaseıelerin bü
kat, Günetin 19 cu dakikada Ce. desinde: Eşret Neşet, Beşiktaşta: Na-1 yük seyyah vapurları in§ası icir. 
lalin ayağı ile betinci, otuzuncu il Halit. Beyazıtta: Cemil, Zeyrekte: planlar gönderildiği anlaşılmıt· 
dakikada penaltıdan ve Rebiinin Yorgi, Galatada Doğruyolda: Mer - tır. 
ayağı ile altıncı golü kazandığı kez, Tünelde : Matkoviç. istiklal cad· Denizyolları vaziyeti aydınlat· 
görüldü. Ve maç 6-1 Güneıin desinde: Kemal Rebul, Osmanbeyde: mak üzere, bu tezgihlau yeni 
ıralebesile bitti. Şark merkez, Kasımpaşada: Yeni Ta· malumat göndermeie karar ver· 

ikinci maçı, Galataaarayla Şif· nn, Halıcıoğhında: Yeni Türkiye. mittir. 

de ,·azıhtır. navutköy kolu Arnavutköy ala
nında bir futbol maçı, Eyüp ko· 
lu Eyüpte büyük bir bokı maçı, p:::ı.-r.:ı:ı:::::::ı::::::::::::::rm:::nıss' 
Karjt.gÜmrük kolu Karagürurükte T: ~ 
pehlivan müsabakaları, diğer kol i!i .. H er.yeni yeni medeniye~ ~ 
lar da muhtelif eğlenceler hazır· : yuksel~ş ve her ~aymdn:Iı gi 
lamı! bulunuyorlardı. • hun bır bed P.n ıstemes! . 0 

Bugün uça~ haftasının dördün· ı mut.la ka insan 9.o~luğu ıstı?)' 
cü günüdür. Üsküdar kolu Hale ı Eskı zamanın butun med~~1 .ıA : ı . "f rt ·1 b11 w sİn!maaında bir tiyatro ve kon· ! ~~ı nu us a mas~. ı e ! : • ...tU~ 
ser, Amavutköy kolu Boğaziçi P: \'UCUd bul~uş, nufus d~wJ11ır. 
lisesinde (zehirli gazlardan ko· p. ~? medenıyetler de Ç(lk' 
runmak için) mevzulu bir konfe- P. tur. Bu sebeple : . ~ 
rans, Karagümrük kolu •Ja bir U 20 1LKTEŞRIN PAZAR G0 
kır balosu verecektir. j! y l k l (G nP.l 

·! apı aca · o an c ., ,-# 
------------- R fus) saynnr en önemli sa. 

Matbaamıza gelen izerler: 
--------- --- : işlerden biridir. ı. 

Yücel H S • 'Başk veka letM"diirliil' 
A 1 k b.1 • k"lt·· d • • d. =:: tatıstı Umum u y ı ı gı ve u ur ergısı ır, L 

yedinci sayısı çıkmıştır. İçinde de - • ... - .................... ••::sal ···--- -························ ğerli yazılar vardır; taysiye ederiz. 
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Yapışık Kardeşler 
_ ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
111. Böl em: 21 llllBlllllıınll~lllOO Yazan: Rudolf Van Wehrt effllın 

Kaptanın Oyunu! 
Polis amiri, 1000 doların hatırı 

tükürdüğünü yaladı ! 

• • 
ıçın, 

B•ıtarafın özU: 
Kaptan Kolfin, 1829 tarihin

ıle yapııık kardeşleri Siyam • 
dan Amerikaya getiren Jngliz, 
B~ton rıhtımındaki bahriye • 
liler mlsalirhanesinin bir oda- 1 
ıunda, sözünün kardeşleri na • 
sıl elegcçirdiğini anlatış sal · 
hasında. Yapılan gece toplan • 
tısında, iki misafiri ı·ar. Biri 
Dr. iUoşkovel, öteki polis cimi· 
ri JJlurfi. Bu üç kişi, meşe ağa
cından yontulmuş yuvarlak bi 
masa etrafında oturuyorlar. 

d' kaptan Koffinin anlatttklarını 
ıkkat kesilmit bir halde dinli

Y~n_ Dr. Moıkovel, her zamanki 
aıbı hafif bir öksürüı faslı geçi
rerek, töyle dedi: 

- Ben, ikizleri sirkte ıyıce 
muayene ettim. Vucutlarımn ne· 
b~~en ve naııııl yapışık olduğunu 
ılıyorum. Bu hususta müşahe· 

~eye müstenit malumat edindim. 
alnız onların ruhi ve fik,.i vazi· 

yetleri hakkında hic bildiaim 
!~k !. ikizlerle muvafık gör.,,dü-
rıunüz bir zamanda §Öyle sohbet 
YoUu konuşabilir miyim? 

Kaptan Koffin, koltuğa ıyıce 
~rleımif tarzdaki oturuıunu 

zmadan, cevap verdi: 
d··- Hay hay, doktor! Uygun 

1 Uten bir zamanda mümkün o· 
.,."'~ilir. Yarın değil öbür gün, bu· 
c a. ~ kurduğum çadırı !iilktüre· 
d~8•'frt. Boıtondan Nevyorka gi
Nıp orada çadır kurduracağım. 
F·İ~Yorktan ıonra da Providanaa, 

1 adelfiyaya ve Vasingtona uğ· 
ti 'Yatağım, itte önü~üzdeki haf la 
ar · · R. ıçın tasarladığım program! 
h'erarncılarımı şimdiden bu se· 
hır ere saldım. Kısa sürecek olan 
u b.:rneyi bitirince, gene Bosto· 

n~ döneceğim. Buradan da bü· 
Çik t~rneye çrkarak, yapıfık i
•zlerımle İngiltereyi Almanya· 

Yı F ' ' ve ransayı dolatacağım. 

dö~u .~~.le göre, tekrar Bostona 

1 dugum zaman, bir ak,am on· 

1
• atrıdburaya getiririm. Kendilerile 
ı e ...... 

1. • ıgınız kadar sohbete dalabi-
trsıniz. Bu tekil, muvafık mı? 

- Evet, evet! Mükemmel! he;- .Pek .ala~ Bununla beraber, 
~e r"2; tı~dıden onlan!l ruhi 

h 
ıkrı vazıyetleri hakkında İ· 

~ at v b·ı · · d l ere ı ırım. Y apııık kar· 
t et epr, toy, saf bir cif t mahli'ık· 
r ur .• ara. nedir? Bilmezler! Pa
: nıye yarar? Hiç mi h'~ bil
•-.ezle.r s·· .. -· f k · ozun ozü, onlu uslu r: ht akılsız, kabiliyetlerj pek 
o~ dut mahluklardır. o kadar! 
". ,ardan fazla bir §ey bekleme· 
,ın. 

Doktor, sordu: 

;- Şimdi aklıma geldi. s:z on· , 
.tıu;., n _ ka tla r ııcr:t "c~iy or.sıı 

- ' l' U" !&~ &.!~ • crel mi '!! f 4k&l on 
n & ne dıye para vereceğim? Şu 
h ~~tık ikizlere para v~rmek, 
c~ ~.ilah Allah! Ne diye vere· 

"'ll1tfrm, kuzum? 

ın~k-, Vermek icap etmiyor, de
ıe · • Madem ki öyle, fazla sö .. 
tı,..dn: hacet! Şu halde kararlaş· 
8 •gımız gibi, küçük turneden 

koıtona dö d.. ... .. .. . 
İ:d • n UJ.?unuz zaman, ı· 

tele ~rı. bu misafirhaneye get!re
•ınız ! 

fu ik· S~,? rnü? Söz! Ve şimdi 
2ele1::::•z .arasındaki meaeleye 

l!'~P ,
1 

• mıralay Murfi ! Aramız
rıti? p.ıl!A §! .ı!q lfe:>Vf l.nrlOlf vp 

le l(k!tan Koffin, Dr. Moşkovel· 
baıın nuı~a.ıını tamamlayınca, 
hö'V)el :~~· amirine çevirerek, 
hllhıi e 1• Miralay Murfi, bu 

n açılmasına kartı istekıiz .. l 

liğini belli eden bir tavırla, ba· 
tını salladı: 

- Evet! Şüphesiz! Peki, nasıl 
halledeceğiz? 

- Ben, şöyle bir hal ça!'esi dü
tündüm ! 

Böyle diyen kaptan Koffin, 
ceketinin iç cebinden bir kağıt 
parçaıı çrkarıp, miralaya uzat· 
tı: 

- Eğer bu kağıda imzınızı a· 
tarsanız, ödetmit oluruz, mira
lay! 

Polis amiri miralay Murfi, u
zatılan kağıdı itimatsızlık ifade 
eden çekingen bir tavırla aldı, 
okudu. Kağıtta şu satırlar yazılı 
idi: 

"Ben. Boston ve civarı polis 
ami!'i, Boston ve civan atlı polis 
kuvvetlerinin kumandanı, zirde 
vaziülimz:ı. herkesin pek iyi ta
nıdığı Miralay Murfi, burada 
tesbit ve teyit ediyorum, ki . pek 
sanrr değer hir zat ve benim çok 
eskinenbeıi dostum olan kaptan 
Koffinin umuma acıkca göster .. 
diği Sij·amh ikizler: ~hakikaten 
vücutları biribirininkinc vapışık 
insanlardıı·. 

Bunlar, hiç şüphesiz şimdiye 
değin yer yüzünde rast gelinen 
harikaların en hariku1adesi ve 
görülmeğe değer olanıdır. Kati .. 
yet ve sarahatle temin ederim, ki 
hu işin içinde saçma ~apanlrk, 
düzenbazlık, göz boyayıcılık fa
lan gibi şeylerden zerre kadar 
eser yoktur. Avrıca tasdik yoJJu 
beyan ederim. ki Bastonun tanın
mış hekimi, ikizleri mua:veneden 
geçirmiş ve sahiden yapışık hu
lun<luklaı·mı barapor tevsik et
miştir. Rabbin mukaddes ııamına 
yemin ederim, ki bu tam miına
sile hir hakikattir .. , 

Miralay Murfi, bu .•atırlarr o· 
kuyunca, kaptanın yüzüne bak· 
tı: 

- Eğer bu yazılanları imZi\' 
larsam. artık !\de!miş ol\lyoruz, 
öyle mi? 

Kartan Koffin, aırattı: 
- Evet. taml"mile öde~-:-11iş o

luyoruz! Hatta fazlasile ! 
Kaptan Koffin, yapı~ı's kar• 

de,leri ı?ÖslerdiP.i ilk ak~am kf!n
disine olmıyacak güdükler c.ıka -
ran. bu isin asıl112lığır1 iddia ve 
hl\tta ah'll:vi ~1 8.ltından tahrik 
eden polis i.mirniden bu suretJe 
tam öc alıyordu . 

Onu kendi ıil~hile kendisine 
vurduruv,.rd11. Fakat. nofü anıiri 
rn1ralil\v Mnrfi. bu vüzden Pireli -
ği bahiste kaybettiği bin doları 

öde-ıekten kurtulma~ı tercih et
ti. Artrk elirden bır~khC?ı silah•· 
111 \..,, c ~fer krp ri i at ... "'•h;ne ku '-ı 
land c. On.:~ :n l{; ,. ettir i ş~ ;lcri 

.şinıcıi la.sdi.k ,, ohu )'ıs;..ıi&uİa..ı· h.l -
t 1 l . • ' ·ı b' U'\&, .Cd eltıı llıKI DhSı~I e, ır çu-
pıda, okuna Mı olar;, k imzasını 
attı. Tükürdüğünü yaladı! 

(Arkası var) 

Kılık. yasasında kapanan 
mektep talebe'eri 

Kilik yasası dolayıaile kapa
nan yabancı ve azhk okullarının 
talebesi kültür direktör?üğüne 
batvurarak durumlarının 11e ola· 
cağını sormutlardır. 

Kültür direktörlüğü bakanlık
la yaptığı konuşma netkesind~ 
bu talebelerin ellerindeki tasdik· 
nameleri hangi ıınıfta okudukla
rını gösteriyorsa reımi ve huıust 
liselerin ayni sınıflarına imtihan 
uz olarak kabul edileceklerini 
bildinnittir. 

Her gün 
bir ediple ... 

(Üstyanı Birinci sayfada) 

bakımmdan ve buna benzer da
ha bir çok noktalardan Rustur. 
"Türk romanı,, deyince gözönüne 
böyle bir karakter gelmivor. Öy
le iae susalım ve hekliyelim. 

3 - Tiyatro edebiyatımız hak 
landa.ki dütünceleriniz? 

- Tiyatro yazıc11mın mantar 
ıibi kendi kendine yetiteceğine 
inanmam. O. bir takım uygun 
tartlar ve imkanlar icindc yeti· 
tir. Serveti Fünun ~debiyatıncla 
tiyatro eserinin yeri yoktur. Ne· 
den? Çünkü ortada sahne yok· 
tur. Buna mukabil Tanzimat e· 
debiyah bu yolda - iyi kötü -
az alın teri dökmemittir. 

Ayni sebepl~rin ayni neticeler 
vereceğini dütününce, bugünkü 
vaziyette bir gayri tabiilik ol
ma~tğı meydana çıkar: 

Sahne hareketimiz ne kadar 
ileri ise sahne edebiyatımız de 
o kadar verimJid;r. Elde tek ti
yatro bulunduğuna göre, bunun 
etrl\f ına 50 yazıcı toplanamaz a ! 

Zaten buna ihtiyaç ta yoktur. 
iki revü muhaniri onun bir ıe
nelik repertvarım pek ili doldu~ 
rabilir. Hareket noktaıı para o
lan bir müesaeıe kin bundan Ö· 
tesi öyle zannedildiği kadar e· 
hemmiyetli değildir. 

Bizde tiyatro henüz asil bir 
san'at olarak kabul edilmemit· 
tir. Muayyen kimaelerin karnını 
doyurmağa bir vasıta olmaktan 
çıkar da, kafaları doyurmağa baş 
lana, tiyatro işte o zaman kendi 
büyük yolunu bulmuı olacak· 
tır. 

Vaziyet eğer bu şekilde de· 
vam ederse bir za~n sonra 
Türk ıahneıinin tamamen aön· 
mesini bekliyebiliriz. Sönecek -
tir, çünkü yeniden hic kimıe ye
tişmivor. Elde buluna~ bir kac 
kiti de ortadan çekildikten ıonr~ 
bunların yerine kim geçecek? 
Demek ili yapılacak olan ilk 'iş. 
yeni eleman yetİftİrmektir. 
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ÜLKEMİZDE 

Kırklarelinde ileri 
adımlar atılıyor 

Park genişletiliyor - Arteziyen kuyuları açılıyor .: 
itfaiye yeni bir arözöz alıyor - Çocuk bahçesi 
Trakya. genel aytarımızdan: 

Kırklarilideki ,ehir parkı her 1111-

nıf halk için temiz ve düzgün 
ıerviali bir iatirahat yeri 1ıaline 
getirilmiı, uraylık tarafından me
raklı ve titiz bir büfe aahibine 
80 lira aylıkla kiralanmış olan 
hu parkın bir derece daha ge· 
nitietilmesi için karar tllınmı§, 
kenar tarafında 700 lira harcan
mak auretile modern bir hela 
yaptırılmış, genişletilecek olan 
bölgeye engellik eden iki evin is· 
tim lak iti bitirilmi!tir. 

Kışa kadar, buraya betonla ve 
camekanla. çevrilmit bir kış gazi· 
nosunun yaptırılmaaı düşünül
mektedir. 

Uraylık, itfaiye için Namaz· 
gah caddeainde 30 tonluk bir su 
depoıu yaptırmıttır. Bundan baı· 
ka park kartısında ve uraylrkla 
jandarma dairesi ara11nda birer 
havuz daha yaptıracaktır. 

Kırklarilide ilk defa olarak 
kurulan itfaiye kurumu icin 4885 
liraya Şevrole markalı bir arÖ· 
zöz getirtilmektedir. 

Eylülün ilk hafta11 için Kırk
larilide bulunacak olan bu yan· 
gın ıöndürme makinesi sayesin
de memleketin yangınlar kartı· 
aındaki endiıeaine nihayet veri
lecektir. 

Ura.ylık ayrıca bacaların ıe· 
nede iki defa temizlettirilmeai 
lüzumunu bildirmif; 25 kurut 
mukabilinde temizletmelc: isti
yenler için işmenler ayırmıştır. 

Şehrin ve vilayetin bazı yerle· 
rinde arteziyen kuyuları açtırıl· 
maaı teıebbü.üne giritilmir. aon
dajlara da batlanmı4hr. Bu cüm· 
leden olarak Alpulluda teker 
fabrikasının ilgisile bir kuyu açtı
rılmış ve f llydalr bir ıu kazanıl
mı,tır. 

Çok de~erli aletleri ve P.devatı 
olan çocuk bahçesinin mi11i ve 
medeni onurumuza uvgun düşe· 
cek derecede güzelleştirilmesi 

Kırklareli Şarbayı Doktor 
Canyeniley 

kararı da bu yıl yapılaca.l< itl~ 
sıraaında sayıldığı gibi, bu ıene 
ile gelecek yılın hütçeaine konu• 
lacak bir para ile 7200 lira ketif· 
li modern bir mezbaha yapıla.
caktır. 

Eldeki lngiliz markalı etüv 
makineıi güzelce onartılmış ve İ· 
yi i,Ier bir hale getirilmit oldu· 
ğu için, ya.kında, tar dıtmda gÜ· 
zel bir tephirhane intasına bat
lanacaktır. 

Hacılar Ezanı semtindeki ara· 
zinin istimli.kile kuabanın cenul) 
tarafında yeni bir mezarlık açıl· 
ması önemle düşünülme~e ve 
yeni yıl bütçeıinde tahıiaat konul• 
ma.r sörütülmektedir. 

Şarrn içme suları yol!a .. ında 
bu yd hayli tamirat yaphrılmı~· 
hr. Kalaycı, ve Söğütçilik çe!
melerile kasaplardaki ana boru• 
lar kimilen onartılmıştır. 

Kırklarilide güzel bir ça.hıma 
durumu var •. 

"1. Rehçct Perim 

Bunu biz kendi kendimize ha· 
,aramayız. Meıela bugün için bir 
Muhsin daha yetittirmeie imkan 
var mıdır? Yoktur. Çünkü yeti
'e-:ek olan tahıs, önünde örnek 
olaı ak, gaye olarak yalnız Muh· 
sini görecektir ve bir türlü dü
şünmiyecektir ki, (M) İn •eviye· 
sine yükıe!ebilmek için (M) den 
kat kat yükıek olan (D) yi, (C) ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yi, <x> i RÖrmek, tanımak ıa.. Zonguldakta yap la k zımdır. Eğer sr:ayelerimiz kısa O• 1 n uça 
hrsa, ona erdiğimizi zannettik
l~n sonra ne yapacağız? 

Su halde. g;izel ııa~atlıırın hP.
me~ her ~ubesi için Avrupaya 
talebe gönderilirken, güzel aa· 
natların belki en güzeli olan hu 
,ube için de batı ülkelerine grup 
grup gençler ~öndermek zamanı 
ııelmiş, belki de geçmek üzere· 
dir. 

işte bu yoldan geçtikte!'ı son· 
radır ki. bir dP.vlet tiyatrosu ku . 
rabilir. bir başka tehir tiy.ıtrosu 
kurabilir ve bunlar için de piyes 
yazıcıları bekliyebiliriz. Yoksa 
şimdilik hic bir şey beklemeğc, 
ümit etmeğe. hatta dü,ünmeğe 
halckmH7. yoktur . 

" - K;. !: y&~rnda"ını-ı.? 
- ~8 )'aşuı d.tt .. ım. 
S - Ku~ eıer Y42a1ı:.2;? Han· 

gisini beğenirsiniz? 
- Bir !İir kitabı bastırdım: 

Birinci Perde. 
Üç pives ovnattmı: T er~ine a· 

kan nehir, Rüya içinde rüya, 
Kurtlar. Bizim sahnede oynana· 
mıyacak bir piyes yazdmı: Y a.şı
yan ölüler. 

En çok hangisini beğeniyo-
rum? ,... Ben daha son '\Özümü 
söylemedim. Öyle istiyorum ki, 
en ıon yazacağım eser en çok 
beğenilecek eserim olıun. Ba.tka 
bir diyeceğim yok! 

Şeyh Reşit öldü 
Mısınn en büyük alimlerinden 

Şeyh Reşit Rıza Kahirede vefat et • 
miştir. 

30 ağuıtos zafer ve tayyare ( 
bayramı bu yıl Zonguldakta her 
yıldan fazla bir önemle kutlu
lanmıttır. 

Yurdun hava tehlikesine ver
diği ehemmiyet, törenin büyük
lüğünü ve canlılığını arttırıyor
du. 

Zonguldak atölyesi ust"başııı 
Bay Ulvi tarafından dört yüz li· 
ra. deierindeki motörlü uçak, bu 

arada halka gösterilmi§, ilgi ile 
ıeyredilmiştir. Uçak halkevi bah
çeainde be§ metre yükseklikte 
bir yere asılı durmakta ve motö· 
rü iılemekte idi. 

Resimlerimizden biri bu uçağı 
yerdeyken gösteriyor, ÖtP.ki re· 
ıimde Zonguldaktaki törende yer 
alan orta okul talebesi görülü
yor. 
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bin yaşında 
ıYazan: H. H. Ewera 

( Baı tarafı 27# 28, 29, 30, 31 a
ğustos ı·e 1 Eylül tarihli sayı -
larımızdadır.) 

Gardiyan mektubu müzeye götür · 
düğü zaman saat beş olmuştu. Mü • 

dür evine gitmek üzere idi. Mektubu 
~endisine \•erdiler, okudu. Kasaya 
baktı ve anahtarJann yerinde olma -
dığıru görünce, yanına aldığı bir kaç 
gardiyanla beraber, mahzenlere koş -
tu. 

Emniyet kilidile kilitli demir ka · 
pıları açmak kabil değildi. 

Müdür derhal bir çilingir çağırdı, 
ayni zamanda polise de haber gönder· 
di. Dört saat uğraştıktan sonra, ma -
nivelalar balyozlar sayesinde demir 
kapıyı yerinden oynata bildiler. Ko -
ca kapıyı, büyük bir gürültü ile inti -
zar odasına devrildi· Hemen içeri hü
cum ettiler. Fakat içerisini kaplıyan 
müthiş bir koku yüzlerine çarptı, bu
nalmış bir halde gcrilemeğe mecbur 
oldular. 

Müdür, ağzını Ye burnunu mendili
le örterek salondan geçti ve buzlu 
daireye girmeğe mu\·affak oldu, ar · 
kasından da diğerleri yüriidüler. 

Buz kütlesi orta~rndan yarılmış, 
içindeki kadın ... , kaybolmuştu· Birden 
bf re odanın bir kö§csinden, insan se
sine beııziycn, şikayetli bir inilti ak· 
setti. O ta.rafa eğirttikleri zaman, 
Hamilfonu, orada, huzun içine gö -
mülmüş, adeta yapışmış, yarı donmu · 
bir ,1\.3.lde, eJJcri yüzü kan içinde, ~ır
tında blrtek gömlekle \ 'C esvapları 

liyrtı.e liyme buldular. 

Türkçeye çeviren: H. V aroğlu 

Bir defa kendisini görmek için tı
marhaneye gittim; zavallr çocuk a -
cınacak bir halde! Kulakları \'e sol 
elinin dört parmağı donmuş; her dört 
saatte bir dehşetli bir öksürük bütün 
'ücudünü sarsıyor. Buzlu dairede ge
çirdiği o korkunç gece zarfında \'ere
me yakalandığı anla:.ılıyor. Allah \'c· 
re de bu onu alıp götürse! 

O zamandanbcri dili düzelmediği 
gibi aklında da en ufak bir nur ema
resi de görünmedi. Gece gündüz müt
hiş bir humma içinde çırpınıp duru -
yor, bir daldka bile yalnız bırakamı · 
yorlar. 

Fakat o gece, Britiş Müzeumun 
~atn altında na~ıl bir vak'a cereyan 
etmişti acaba? 

Ifat'i bir hüküm ,·erebilmek için, 
en mana ız görünen teferrüata Ya -
rıncaya kadar her noktayı büyük bir 
diklmtle gözden geçirdim. Hamilto -
nun bütün kartonlarını, bütün çek -
melerini karıştırdım. Şurada buldu -
ğum bir resim, beride gözüme ilişen 
bir çizgi sayesinde onun bütün ha -
:rallcrine nüfuz ettim. Tabii bir ~ok 
tahminler yürütmek mecburiyetinde 
kaldım fakat bunlardan çıkardığım 
neticelerin pek de yanlış olmadığını 

zannediyorum. 

Re~-.am Con Hamilton orijinal bir 
adamdı, yahut da bir feylesof. ikisi 
hir kapıya çıkar. Bir kaç sene evvel 
bir akşam ona sokakta tesadüf et -
miştim. 

Arabaya biniyordu. Rasathaneye 
gidiyormuş. Ben de beraber gittim. 
Rasathanede herke.~ onu tanıyordu. 
Meğer çocukluğundanberi onun mü -
da,·iml imiş. 

Felekiyat mütehassıslarının hep • 
sinde olduğu gibi onda da zaman n 
mcsaf e mefhumu başka türlü idi; de· 
ğişmişti, tahrife uğramıştı. 

Dir saniyelik bir zaman içinde bin· 

Yazan: Kizd~rcan Kaflı B ö I em; 62 

Bana öyle geliyor ki ,c\rmenyo yaralandı. Çünkü gülleler· 
den biri tam onun bulunduğu kumanda köşküne vurdu. 

Kara Kartal birdenbire sarsıldı. l 
Çekilen ipler \'e işliyen makaralar, 
) elkenleri gerdi. İtalya dağlarının ar
dına çekilmekte olan güneş, gittik -
çe kızarıyordu· 

Kara Hasan burnlarda !azla dur · 
mak istemiyordu. 

- Biraz uzaklaşmalı) ım. Bugünü -
müz, öldü. Gece, ne yapahiliriz? Ar
menyo da kısmetini aldı ve gece vak
ti, yaralı gemi ile yola çıkmak iste -
mez. Belki diğer sağlam gemilerden 
birine geçer amma. bundan ne kaza -
nacak? Koca Otranto kale ·ine, bir tek 
gemi ile saldırılamaz ya ... Bu bir çıl· 
gınlık olur. En iyisi Kara Kartalı 
Burnk ile Gedik Ahmet Paşanın ya -
nına göndermek yalnız olarak kılığı 
değiştirerek Otrantoya girmek. Eğer 
aradan zaman geçirirsek bu herifle -
rin izlerini kaybedeceğim. 

Son defa geriye baktı. 
Dü:. man gemileri, Armenyonun im· 

dadına ko~mak i ·terken Kara Kartal· 
dan epeyce geride kalmışlardı. 
Armenyonun gemisindeki kargaşahk 
bitmiyordu. Yan yatan ,·e bazı yıkı · 
lan kumanda köşkünün kenarında, bi
risinin, kollarından ,.e ayaklarından 
tutularak götürüldüğü. görülebili · 
yordu. Bu adamın yanı başında bir de 
genır kız ,·ardı. 

Parlak siyah elbi~eli bir genç kız. 
Kara Hasan oraya dikkatle ve kal· 

bi çarparak baktı. 
Onu ne çabuk tanımıştı. 
Genç kız düşman gemisinin parça • 

lanmı olan pro\'a ına doğru yürüdü. 
Oranın en yüksek yerine çıktı ve Ka· 
ra Kartala baktr. 

Kara Kartal alçalan gecenin ka - f 
ranlığında kayboldu. 

Deli Murat şöyle diyordu: 
- Ne ~Uzel bir manevra .. Gedik 

Ahmet asıl bunu görmeliydi! .. Öm -
~üm oldukça unutamryacağım .. 

lnce Hüseyin ila\'e etti: 
-- Bann öyle geliyor ki Armenyo 

yaralandı. Çünkü güllelerden biri tam 
da onun bulunduğu kumanda köşkü· 
ne \'Urdu. 

~·opur Mustafa güldü: 
- Belki de ölntÜ)ttür. Ifokusu ça· 

buk çıkar ... ! 

Bir kahkaha attı. 
Kara Hasan böyle bir habere se • 

,·inmek mi, ağlamak mı lazım geldi -
ğini kestiremiyor, usuyordu. 

Çünkü o ölürse, Kornelya ile ara • 
larındnki derin uçurum bir kat da' 
ha derinleşecekti. Bu sefer ona bit 
~ün kavuşsa bile Kanr Hasanı ha " 
:?ı~lamazdı. 

-13-
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O zamanlarda İtalya yarımadası 

elli kadar irili ufaklı kralhk, Düka " 
lık, prenslik, markilik \'e kontluklar· 

la dolu idi. Bunlar arru!!ında sonu gel' 
miren dalanreler, madrabazlıklar, 
.smaşlar olurdu. Bu düzensiz savaş· 
lar ,.e işler ise ~imdiki gibi ulusal bit 
ordu ile değil, para ile konulan as • 
kerler tarafından yapılırdı. Bu as -
kerlerin içinde yurdunda ekmek pa .. 
rası kazanamıyan, yahut herhangi bii 
ıtebeple maceraya atılan serserilet 
pek çoktu. Bugün bu kralın yanında 
onun adına kılıç saJlıyan bir şö,·al ' 
ye, yarın şu prens tarafından fazla 
para nrilince onun adına )igitlik sa· 
tardı. 

Yakit vakit bir ata binmiş, beline 
kılıç kuşanmış, kim olduğu belirFiJ 
kimselere rastlanıl'dı. 

O gün de Lekoe•den Otranto'ya gi· 
den i:. lek yolda, iki atlı, biribirindeıt 
dört beş adım aralıkla dörtnal cenu· 
ba gidiyorlardı. 

Buniarın önde olanı esmer \ 'C din~ 

bir delikanlı idi. Henüz bıyıkları bi ' 
ıe· bilsbütiln çıkmamıştı. Sırtında pn· 
panın şövalyelerine mahsus bir el ' 
bise vardı. }l .. akat yer yer yırtılmış \'El 

yamanmıştı. Başındaki şapkayı göz · 
]erine kadar eğmi:;., ceketinin dantel• 
il yakasını iyice kaldırmıştı. Ara sırıı 
parlak mahmuzlarile atının karnın& 

yavaşça dokunuyor, onu dörtnala kal· 
drrıyordu. 

Yeni çıktı 
DO~ ve YARIN 

T~rcünw lciillivntı 

Arkada olan da aşağı yukarı ayni 
yaşta idi. Fakat bu, ondan daha u ' 
fak teft:k ve ince, hem de beyazdı· 

~ Sırtında at uşaklarının giydiği şata.· 
• fatsız bir elbise vardı. Belinde bir 

kılıç sallanıyordu. Atının yürüyüşü • 
nU efendisinin yürüyüşüne uydurmalı 
vndan g rJ ko1momak için atını m 
muzluyordu, 

Gözleri yuvalarından fırlayacak -
mrş gibi açık, ağzı köpükler saçıyor -
du. Onu, buzun içinden güçlüle çe -
kip çrkardılar. Sorula.n suallere ma -
nasız, anlaşılmaz bir kekeleme ile ce· 
rnp veriyordu. Bekleme odasına gö -
tiirmek istedikleri zaman, cin çarp -
mış gibi haykırarak debelenmeğe 

başladı. m>rt kişi, üzerine hücum ede
rek yakaladılar, fakat kapıya yak -
laşırlnrken )ine ellerinden kurtul -
clu ,.e korkunç bir feryat kopararak 
odanın en uzak köşesine kaçtı. 

terce, milyonlarca fersah mesafeleri 
aşan yıldızların arasında yaşıyan 

heyetşinas, hesaplarını yapmak için 
kullandığı azametli rakamların baş 
döndürücü nisbeti karşrında, yeryü
zü sakinlerinin mesafe n hudut öl -
çillerini öyle gülünç, öyle kıymetsiz 
bulur ki, bu ölçüler n bu telikkiler 
onun nazarında hiçe iner, erir \'e yok 
olur. Bu heyet§lnasın, ayni zamanda, 
llamilton gibi garibelere tapan bir 
arti t olduğunu da hesaba katarsak, 
onun ruhunun madde ile olan miica -
delesinin nihayet heybetli bir boğu;;;
ma haline geleceğine şüphe kalmaz. 

............................................................. HAYDAR RİFAT 
Bir aralık önlerine iki yol çıktı• 

Bunlardan birinin çok az dereceli bif 
köşe ile ayrıldıkları için ayni yere git• 
meleri, biraz sonra büsbütün açıla • 
rak ba')ka yerlere sapmaları da ak1S 
gelebilirdi. Bekleme odası, bu yarı donmuş ve 

yarı ölmüş vilcude, her nedense, öyle 
mütM-i bir korku \ ' C öyle bir kuv -
vet veriyordu ki, gardiyanlar, niha -
yet ellerini, ayaklarını bağlamağa Ye 
cansız bir cisim gibi taşıyarak götür
meğe mecbur oldular. 

Buna rnğmen; kapının önünde bir 
defa daha ellerinden kurtuldu ve tüy
ler ürpertici bir uluma ile kendini 
yerlere attı. Kafa ı bir buz parçası· 

1 
na çarptı, kendini kaybetti. Onu has

! taneye bu suretle götürebildiler. Dört 
ay sonra tfa hastaneden tımarhane -
ye! 

Hamiltonun, şimdi Bodley'de bulu
nan kartonlarını tetkik edecek olur
san, onlal'ı ancak bu noktadan mu -
hakeme etmek şartile anhyabilirsin. 
Hnmilton, hayat yolunu, namütenahi-

t-ıACl YASAR AGA:J 
_ · H4STANESl . - ~~ 
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KURUrt'un Romanı 84 Yazan A lsm et Ulukut 

Hüsnü karşısında hürmetle eğilmek 
söylemedi mi? arzusunu duyduğunu 

-48- ' 
HAO YAş;\R ACA KiMDiR? 

Arada geçen beş on dakikalık 

dinlenmeden sonra doktor gene 
söze baıladı: 

- Şimdi bu hadiselerden bir 
netice çıkaralım: Şer lok Holmer-

!emıınları muharriri me§hur Konan 
Doyl diyordu ki: "Ölenleri bat· 
ka bir memlekete gitmi§ insan· 
lu gibi düşünebiliriz.,, Bu sözün 
ne kadar doğru olduğunu gör-

dünüz. Polis müdürümüzün ba
y&nı, Süleyman Şefik Hakkında 
"yapdığı zamanlar,, demişler

di. Bunu düzeltelim, maddede ol 
duğu zamanlar, diyelim. Çünkü 
hepiniz gördünüz, ki o, ölmü§ 

değildir; daha biraz önce bura· 

da idi, bizimle konuştu; yaşıyor 
demek; fakat zeka aleminde. Ol
sun! Netice §U oluyor: Süleyman 

Şefik, daima "yaşar,, • Sonrn ge
ne (kibar ve asil bir ada'll) de- ' 
miştiler. Bunda haklıdırlar. Bir 

defa kendisile konuturken, "Sü
leyman Şefik Beyefendi,, dedim 
de bana ne cevap verdi biliyor 

musunuz? Dedi ki: 
- Oğlum, Sultan, Paşa, Bey 

gibi sözler maddenizin gururuna 
verilmit (~) sıfatlardır. Bana bir 
sıfat vermek istiyorsan sadece 
"Ağc-.,, demelisin. Ben ona kabul 

edeceği başka bir sıfat buldum. 
Dedim, ki Arabistan çöllerine 
binlerce altın dökerek Kabeyi 

nin ktlbusunu sinesinde taşıyaral\ yü-
rümüştü. Kandan \'e etten müteşekkil 
en güzel bir insandan. bir çukura 
doldurulmuş gühre yığınına varınca -
ya kadar her şey onun nazannda sa
niyenin bilmem kaçta ne kadarı de -
recesinde ehemmiyetsiz bir zerre gi
bi idi. Bilhassa a~k dediğimiz o ma· 
nevi aksülamel hakkındaki düşünce -

i-IERAKLIT 
ı:'..Jıi Yunnn fevleaoflarından 

sinde bu esas büsbütün kunretle )er 
bulmuştu. Bu sarışın, hülyalı artis -
te, nice güzel kadınlar kendilerini 
beğendiremediler. Onların bütün sev
gilerine, bütün iş\'elerine karşı res - 1 

sam lakayt bir bakışla mukabe1e e -1 ~mflill••········ diyor ve hülyftlarına dalıp gidiyor -, !5atıldı:tı .>er 
du. 

( A rkast r·ar) 

görmeğe gidenlere "Hacı,, di
yorlar. Siz Ki.beyi görmek değn, 
binlerce gönül ki.besi yapmak is

tiyorsunuz. Öyle ise size de "Ha

cı,, diyeyim. Bana cevap verdi: 
- Sen de kendini ilkin vata-

nına nezretmiştin, §imdi de kim
sesizlere nezretmeyi i.~sti.!r:e alı

yorsun. Ben de sana "Ne'!İr,. di
yeceğim. Görü yonun ki ben de 

1 her zeka gibi yaıarım, ağa-
lık bana yeterken bir de 
Hacı katıyorsun; olsun hastane
ye de bu adı koyarsın. 

Hüsnü yerinden fırlıyarak ba
ğırdı: 

- Ne dediniz? Bu ıözl~ri bir I 
araya toplayır.ca "Hacı Ya§nr A-

VAKiT Matbaası 
Fiyatı: 25 kurut 

dir ile eğilmek arzu:;unu duydu
ğunu eöylemedi mi? Polis mü -! 
dürü de bunu tekrar etmedi mi? 

- Doğru, fakat izah etme- ,. 

din. 
Hüsnü ba§ını ıallıyarak: ! 
- Lüzum kalmadı, dedi; tam 

1 
anlam ile bir Hacı olan babanız , 
da;ma yaşar bir ağadır. Dokto-İ 
run yemekte ıöylediği gibi, bir ıl 
faziletin ruhu, yahut timsalidir. 
Fakat bumm bir firma olduğunu 
da ikrar etmelidir. 

Doktor cevap verdi: 
- Bunu reddetmemiştim; yal-

nız biraz bekleyin demistim. 
Şimdi onun sırlarını da ıöyliye· ı 
yim: lspirit mü.zelerinde bir takım 
resimler, kalıplar arasında ötebe
ri e~ya da vardır. Mesela, bir 

ğa,, mı oluyor? zekanın madde halini alınc.a ör-
Binnaz da hayretle ~ordu: tündüğü şeyden bir parça! Hacı 
- Doğru söyle, sivil memurun Yaşar A~anın tamam ile görün-

dediği gibi mi oluyor? mezden önce bir beyaz örtüye 
D kt ··1 k d' sarıldığını görr:üttük. isteseydik ! 

0 
• or ~l.! er~ ~~vap ver ı: · bize bundan bir parça koparıp 1

1 - Bu sozlerı, boyle tek tek \•erebilirdi. Nasıl oldu~u, nasıl , 
olarak babanın ağzından i§itme- geldiği bilirmiyen bu beyaz örtit 
din mi? önümüzde dururken. polis müdü-

1 

- Evet, i§ittim; fakat daha rünün cebinde, nasıl konduğu bi-
açık söyle: linmiyen bir mektup olamaz mı? 

Meşhur hilJ?in Kamil Flimari-ı 
- Ne söyliyeyim? Sivil me - yona duvardan ses itittiren btr 

mur "kartıaında hürmet ve tak- zeka, sivil memura telefondan 

öndeki atlı durdu. Dört tarafa bak' 
tı. 

Kimseyi göremedi. 
Sonra güne e baktı. Henüz tepedt 

idi. 
Kendi kendine: 

- Güneş batmadan önce yetişebil' 
seydik. Kale kapılan kapandıktn11 
~onra varırsak, sabaha kadar a~ıkt1' 
pineklemek ,-ar... Oralarda bir h:ı11 

bul~ak bile, biran önce şehre girme)~ 
istPrdim .. 

Diye dü ündU. 
(Arkası rıcır> 

aesını duyurnmaz mı? 
Polis müdürü, doktorun söıtl• 

nü kesti: 
- Böyle olduktan sonra bt' 

nim odacımı da uyatabilir. /4.': 
tık bundan öteıi çorap söküğü 81

' 

bi kendi kendine açılır. Doktofr 
siz yanlı§ bir iş yaptınız. BinJ1~: 
zın babası burada iken Hn' , 
Yaşar Ağanın kim olduğunu ,e, 
lemeli idiniz ki, sivil memur hıt1 
cını alsın. 

Binnaz sordu: 
- Benim babamdan alncJ'~ 

ne hıncı var? 

Hüsnü cevabını verdi: oG' 
- Nasıl yok beni az mı 

raştırdı? i· 
olduğunuzcl. 

• I' 
değil rnıY 

- Sivil memur 
çin bunu anlamalı 
niz? 

- Bunun bir firma olduğıııı" 
söylemedim mi? 

- Aciz kaldrkça ! ıf' 
- Ne iıe, canım; şimdi bıı~jt 

tık ya! Yalnız anlamadığıırı ctıı• 
nokta kaldı: Siz önce buluP y,tf' 
ğur•tz hastaneden naııl çı 
nız? 

'( A rknsı 1 (ff) 

( •) Bu eser 'dört yıl önce 
zılmıştı; bu sözler 'de vardı· 
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ANKARA iMAR 
Müdürlüğünden: 

__ 1-Eksiltmeye konulan iş: 
Ankara mezarlık duvarı in

şaatı olup keşif bedeli 67871 
lira 50 kuruştur. 

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

A. Eksiltme şartnamesi. 
B. Mukav~le projesi. 
C. Nafıa işleri şeraiti umu-

rniyesi. 
D. Umumi şartname. 
E. Keşif cet~eli. 
F. Proje. 
isteyenler bu evrakı 3 lira 

bedelle imar Müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - iş pazarlıkla bir ay için
de yani 23 Eylül 935 Pazar
tesi saat 18 ze kadar bedel 
l~yık görüldüğü takdirde ta
lı ine ihale edilecektir. istek
JiJe ·n imar Müdürlüğüne mü
racaatları. cım 

Kültür Direktörlüğünden : 
.. I~~ mekteplerde talebe kaydına Ey· 

lulun birinde başlanacaktır. aırıncı sı· 
llıfJara bu sene 928 doğumlularla d•h• 

~ K··ı •iki croaumlul•rdan ..... kalanlar ahnycakdır. u -
tiir direktörü 10 Eylôle ... .._ ..-......" 
;::- • rakm okula, çacukl•M111 kaıdettlr111eıerlnl welllerden 

9der. (llOta) 

Sel inik Bankası 
Teshı tarihi: 188H 

idare merkezi: IS'/ AN BUL (Galata) 
1 llrklyedekl ~ubeleri: 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmtr, Menin 

Yuoanlstandakl Şubeleri ı 
SelAnlk . Atlna . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

ABONE ŞARTLAR/: YAZ/ VE YONETIM YERi: 

Yıllık e aylık 
llem.leUUmlsde 7~ 420 
YabaDOI JWfere 1860 711 

P09ta blfUtlDe \ 
Sfrml,JeD ,......) lROO ":ıo 

ı aylık Ayhll 
235 110 
400 150 

~ ll'O 

latan bul, Ankara caddelll, t VAIU1 yurdU) 

'ldıuı: 
reıeton I Yazı tşler1: 
• Teısraı adrel!I: K mnTN 

ll4lS70 
24378 

rtırldJeDta tıer J>09t& merkestncıe IUJllCNa abone yuılır. t"oeta ıruruw Na. tfl 

li -- BU GUNKU 
- ff ______ __ J 

~_A .. Q.J_O 
tST ANBUL - 18,SO bay&Dlar için jlm -

ııut1k denlert. Azade Tarcan. 18,llO tran -
auca dera. 19,10 plA.k neırtyab. 19,llO Ro
men. halk muıtklıt. Eıtogaço orkestraaı. 
30,20 son haberler. bonalar. 20,30 Bedri.. 
ye T111ıtln, tUrkçe sözlU eaerler, radyo caz 
ve tango orkeatralan. 21,315 son haberler. 
21,•15 KAzım, keman solo. 22 pl&k nqriyatı. 

VİYANA - 17,10 keman ptyano ve f&D 
musiklai. 18,015 flkralar ve konUflllal&r. 18, 
315 gramofon. 19,05 konuşmalar, haberler, 
hava raporu. 20,115 gramofon. 20,1515 konuı· 
mL 21,115 gramofon. 22,015 ııeııfonlk dan• -
lar. 23,IH5 haberler. 23,15 eğlenceıt koıuıer. 

23,6:5 kOnUfl'D.L 2f,10 konaertn deY&JJll· 
BERLİN - 17,0& hlk&ye. 17,35 bava -

cılık. 13,05, Şbatprttan. 19,M koııupıa. 20, 
015 Ştutgartan. 20,fl5 g11DQn akisleri. 21,05 
haberler. 21,lli orkestra kouerL 23,06 ba.. 
berler. 23.30 kODUfm&. 23,flS pıyea. 24,211 
gece mualJdaL 

BUDAPEŞTE - 17 115 p6nçlertn sa -
manr. 18,05 J>l7&no " kl&riaet ıuıuert. 18, 
M konferana. 19,0& cubant takmlL 20,05 
kcmfer&Da. 20,815 l&ll JcoD..n. 21,40 yuı -
c:darm samanı. 22,15 ıramoton. 23,05 ha • 
berter. 24,0I DlU8Ud. 1,10 haberler. 

BOKREŞ - 18,05 radyo orkeatruı. 19, 
05 haberler. 19,20 orkeatranm devamı. 20, 
Ol kanferau. 30,JG gram~on. 30,M haber
ler. 21,20 koner. 21,50 f&D konseri. 22,10 

8akAfoll " UUofon. 22,315 baberler. 22,liO 
gece kon.sert. 23,20 yabancı dillerde haber· 
ı .......... kouertnııı devamı. 

TULUZ - 20,05 dtletolar. 20,215 HDfo. 
nlk orkeetra • 20,315 haberler. 20,ISO opera 
parçalan. 21,015 muhtelif sololar 21.20 eflen
cell mwdkl 'Ye gWtınc; aahııeler. 22,315 radyo 
faııtezlal. 22,40 opera parçalan. 23,315 aalon 
ork..trur. 23,40 ca&band takımı. 23,50 ftlm 
parç.ılarL 2',20 opera orkestrası. 24,40 A -
rtanttıı orkutraaı. 1,015 radyo fantezı.s. 1,815 
st1el mujlar. 

VAR.ŞOVA - 17,ISO akec;. 19,25 konaer: 
Bethovenin eserleri. 19,05 mandolin kome • 
rt. 19,315 çocukların zamanı. 19,015 gramo _ 
ton. 20,015 haberler ve rekllmlar. 21,0I u
kerlertn zamanı. 21,20 pn kouerl. 21,llO ba.. 
herler. 22,0IS eğlenceli mualld. 22,Sl'i Vllna -
dan: Konferau. 2.l,06 eenfonik kon.aer. 24,10 ...,.., ....... " ...... 

Ankara ilbaylığından: 
1 - Ankara Merkez ilk "kul larile yatı okullarına ve ilk öp 

tim eıpekterlifine kapalı zarf .11ulile 475 ton yerli kok k~myrü aı.. 
nacakbr. 

2 - Bu kömürlerin tasarlanan deleri 15200 liradır. 

3 - Eluiltme kapalı zarf biçiminde yapılacaktır. 

4 - lıteldilerin ıartnameyt ıörmek için her ıün Ankara Kaltilf 

direktörlüiüne ıelmeleri ve arttll' ma eluiltme yaıuına ıöre baıırh
yacakları kapalı zarflarını da yüzde 7,5 teminatı muvakkate ll'alD
buzlarile birlikte 16-9-935 Pa zarteıi günü ıaat 15 de Ankan 11-
ıürel komisyonu Bağ ıekreterliğine vermeleri. (2346) (5141) j 

•----•Leyli ve Nehari-----

Boğaziçi Liseleri 
Eski f E Y Z İ A T İ Lisesi 

Botazlolnde : ArnavutkllJGnde : Çifte Saraylarda 
Kız n erkekler için ayn bö18klerde kurulm11t, ana sımfı, ilk kısmı, orta 

okul ve lise sımflannı havi ulusal bir müemeaedir. 
Yıllardanberl kazandığı muvaffakı yefle tanınmış olan mektep kayıt

lara bqlamıttır. Kayıt için hergln sa at ondan on altıya kadar mektep 
yönetimine baş vurulabilir. lstiyenlere mektep tarilnamesi gönderilir. T• 
lef on: 36.210 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
eksiltme komisyonundan: 

Bakll'köy Akliye ve Aaab!ye haıtaneainin uı 12,000 çolcı 

15,000 kilo benzin ile azı 3,().ı)() çoiu 5,000 kilo petrolane k•palı 
zarfla verilen fiyatlar fazla ıörut düiünden ayni prt ve vaııflar)a 
ve kapalı aarf uaalile yeniden ekıiltmeye ilonmuıtur. 

1 - Eluiltme 11-Eylül-935 Çarpmba günü ıaat 15 de Caia-
loilunda Sağlık Direktörlüiü bina11ndaki komiıyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiyat: Benzinin kiloıu 35 lrunıt petrolun kiloau 21 
k:ı111ftur. ~ 

3 - Muvakkat garanti: 472 l~ra 50 kuruıtur. 
4 - Şartnameler müe11eıeder paraı-ız olarak alınahili~-
• - D.ill~. ~ •ir..Weri• 931 TIC&ret <Muı ftlilıluı n Mta 

..--.-. ... --...... iıılı6ıılı_lllİll_11 aa,ıJr ~ ,._ hela• Ye bu ite yeter mawldrat pranti mak-
Puartesl SALT 

Takvim ıı Eyllll ' lyllll 
3 C. Ahir 4 C. Ahir 

Gb dofufu 1.18 1.19 
Gln babsı 18.4't 18,4t 
Sabah aamaı 4.46 4.4:' 

ötte ıam111 lt.14 lt.14 
ltladl namazı 15.H l!l.~3 

Akf&m namuı 18.41 18.41 
Yatsı namazı !0.18 ~ J7 
imsak 1.41 :l.41 

Yılın rrçea atalı t43 ,., 
Yıha kalan ıOnlerl 11.1 17". 

Dr. Hafız Cemal 
DahUige mllteha.uıaı 

Pazardan batka günlerde ıa· 
at (2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul 
Divanyolundaki (118) numaralı 
buaaai kabineıinde baıtalarmı 
kabul eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 
22398, yazlık telefonu Kandilli 
38, Beylerbeyi 48. 

Erkek ve Kadınlara 
KURTULUŞ 

Biçki ve Dikiş dersanesi 
MGdlnai: Mm. Papazyan. Haftanın 

4 süaü kacblara. 2 ıünü erkeklere. 
sünde üçer 1Ut Franıız uıulile biçki 
.- dikit deni tedriı edilir ve Maarif
çe mü .. ddak diploma verir. F eriköy 
Tepeüıtü 118 No. Papazyan aparb· ..... 

Mız veya banka mektuplarile uau lü daireaındeki teklif mektub 
zarflarını yukarda yazılı eluiltme saatinden bir aaat önceye kadv 
makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. (5047) 

Türk Hava Kurumu 
B6yük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluldedir 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

Jer!e (20.000 tira) lık mükafat vardır ... 
IFLAST A ADI TASFiYE iLANI 

<129) 

lıt. ı nci iflôs mernıırluğrından: Denizyolları 
Küçük Kınadyan hanında otur - i ' L E T M E S İ 

makta ve komisyoncu ve tütün ve aa- Acenteleri: Karakl7 - Klprlbap 
ir ticaretile meşgul bulunmakta olan Tel. 42:162 • Sb'ked Mtllllrdar • 
Nemllzadeler şirketi ve şahıslan if - --· Han tel•fon: tl740 --· 
lası 31-8-935 tarihinde açılıp tas • l•kenderige go/1,1 
fiyenin adi şekilde yapdmasma ka • 
rar verilmiş oldufundan: IZMIJl vapunı 3 Eylül SA· 

1 - Müflfste alacağı olanların ve U pü Mat 11 d, lıkencl• 
istihkak iddiasında bulunanlann ala- riyeye kadar. (1182) 
caklannı ve istihkaklannı llAndan bir ı•----,----::-:---:----. 
ay içinde 2 nd lflb dairesine Kele - J 1 rabson f O/il 
rek kaydettirmeleri ve delillerini (se· ı ANKARA YUQl'U 3 eyi·· 
net ve defter hillhaları ve saire) a- ı 
sıl veya musaddak suretlerini tevdi SALI ıünü 1Ut 20 ele Riaeye 
eylemeleri. (*) bdar. (5783) 

2 - Hilafı• hareket teal mes'
uliyeti mültezim olmak üzere müfli • 
sin borçlarının ayni müddet içinde 
kendilerlal Ye IMtrçlarnu bildirmeleri. 

3 - Müntsin mallannı her ne sı -
fatla olunıa ols•n ellerinde nlun • 
daranlann o mallar Uzerlndeki hak · 
lan mahfuz kalmak prtile bunlan 
ayni müddet içinde daire emrine tev
di etmeleri ve etmezlerse makbul ma
zeretleri bulunmadıkça cezai mes'ull-
1• atrayacaldm " ~ hakla • 

nndan ram kalacaklan. 
.t - 9-9-935 tarihine allsadif pır 

zartesf silatl saat (11) de alacakhl• 
rm ilk fçtimaa gelmeleri ve mtlflfs ile 
müşterek borçlu olanlar ve kefille • 
rlnln ve horcan11 tekeffiil e4lell sair 
kimselerin toplanmada bulanmaya 
makları olduğu ilan olunur. 

(•) Pek uzak yerlerde veya yabaa
er memleketlerde ikamet eden ala • 
aklılar lpa mU .. t mW.WUJ. 



il 

• 
KZILA T 

. • 
MER EZ 

ı - 7/6/1935 tarlhlf ve 2767 sayılı kanunla monopolu cemiyetimize verlllp icra Veklllerl He
yetince tasdik edilen ilaçların listesi aşağıdadır. 

2 - Monopola tabi sıtma ve frengi ilaçlarının t eyhl.l 1985 tarihinden itibaren toptan ve pera• 
kende satışlarına başlanmıştır. 
lstanbulda Yeni Postane clvar1oda eski Zaptiye caddesinde Aksaraylılar hanında 22 nu· 
merada Kızılay Cemiyeti satış deposu dlrektlJrJUğilne mllracaat edllmelldlr. 

S - Hariçten yapılacak siparişler, Banka vasıtaslyle veya Postanın bllşardıltedlye usullle 
derhal gUoderllf r. · 

4 - Depomuzda btlyiik ambaU\Jlar içinde satın alınarak dışarda·amba1Ajları perakendeye çev
rilen llAçların ne evsafından ve ne de ambalAjlarından Kızılay Cemiyetinin mesullyet 
kabul etmiyeceğl alAkadarlarca blJiomek üzere llAn olunur. · 

Acethylarsan 
Atebrlu 

" Rlsmarso1 

(Ampoole) 
(Comprlme) 
(Ampoule) 

Neosalutan 
Neoolesal (Amnoole\ 
Olbla 
Plasmoehlne 

'ifsmogenol 
" " Comprlme 

,, (Lf quf de) ,, " " slmpJe 
Blsm ut hose ,, ,. . .. compoaa ___ ~_ 
Blsmutholodol (lnjectabJe) " ,; drage compose 
Blsmuth (Oxyde de) qolnoplasmıne Ampoule 

,, ( ,, ,, l\ydrate) ,, " Comprlme 
,. (lodure de) ,, ,, Drage 

Blvatol (Ampoule) ,, " Stovarsol 
,, (Solutlon hulleuse) qulnlne base: 

Casbis ( t\ mpoule) ,, bl·brombydrate de 
,, (Solutlon) ,, bromhydrate de baslqne 

He eline ( Ampoule A) ,, ,, ,, ,, neutre 
,, ,, U) ,, bl-sulfate de 

lodure deppotr slum ,, bl-chlorhydrate de 
lodobismuthaUe de qulnlne ,, chlorhydrosulfate de 
lodoblsmuth ,, chlorhydrate baslque 
Kınakına kabuğu [ya lnızl ,, ,, ,, neutre 
Mercure benzoale de ,, valerlanate de 

,, bl-lodure de ,, tannate de 
,, cyanure d ,, sollate de 
,, lactııte de ,, carbonate de f Artstochlue) 
,, protolodure de ,, etbylcarbooate de (Euqul.o..Tne) 
,, Sallcylarsenittle de fE.nesoJ) ,, poudre, co~prlme, tabletle, drage 
,, sallcylute de Sllbersal varsan 

Me8urol (Ampoule) Sal rarsao 

" 
ı ou!d~ ) Solusal vars:an 

l luthauol Stovarsol comprime 
Myosalv11rsan ,, sodlque 
Neosalvarsan 

1 

Splroclde comprime 
Novarsenobeozol Treparsol " 

• 

Neo 1 C 1 Uclarsyl 

i , B·zmut, ve c··vayı veya, e ı havi 
olu s tına ve f engi e kullanılan müstahzarla
rı mem ekette yapı ması veya yaptırdması. 


