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ltalya Anadoluya Elatmayı Asla Düşünmemiştir 
r~---------hıılı-illıaısı1~111-ıunııu11111ıııııınnııı111111ıııınııı~11flllll1llllU'lhtnı11n"""'1111nt~Qllllllfll, • 

ltalya Türkiyenin toprak 1 Habeşistan ita/gaga 
neler yapmış? 

tamamlığın~ hürmet eder )ıtalyanmuhtırasınabağlıraporda,yam• 
Türkiye - ltalya dostlugv 0 ve Jurnal ~ yamlıktan, işkenceden bahisler var 

llakem komisyonunun kararı ita/yanın mes'ul o/-

i
l Dita yanın Önemli bir yazısı nıadığını mutlak surette bildiriyor. Mes'uliyet de 

zaruri olarak Habeşistana terettüp ediyor! 
Roma: 5 (A.A.) - lstcfani pjansı bildiriyor: r·t·çlıile Habeşlerle kıyas götürmez bir ulusa aittir. Ve Roma, 5 (A. A.) - Dün Ulus . 

~ Gcncve gazetesi ita/yanın meşru ocniş· ltalya Tiirkiyeye samimi ve emin bir dostlukla bağlı ·) hu· Sosyetesi )<onseyine aunulaı, 
~ lcnıek ihtiyaçları lıakkında yazdığı bir makalede Ana • dır. ita/ya Türkiycnin bütün hukukuna ve egemenli • clolgun halyan muhtırasında, il~ 
jg doluyu telmih ederek bu topraklal"ın da /tal yanın fa: la ~ . t k t 1 g-"ına 1 ,·,·r t d 

1 
· ı. · 

i!§ nüfusu 1 b'l w• • • t t kt d ' ome ve opra · amanı ı ı nıe c er ve onun a ın·ı önce, Habcşistan'la İtalya araaın-
~ rıu a a ı cccgını •şare e me · e ır. . . • b. h k .. 
§ GiornaJc Ditalya, bu yazıdan bahsederek iliyor ki: taraf ıçın faydalı ve tam ır u ·uk l'C durum musaı-a- daki ilgilerin bir tarihçesi yapıl · 
§ "Şurasını 1ıemen. si)yliyclim ki, Jtalya asla Anadolu kı- tına dayanan samimi teşriki mesai siyasası takip ede- mışlır. Bu tarihçe, ilgilerin men . 

\Yıların(l el atmayı dÜ§Ünmemiştir. Ru topraklar lıiç bir bilir. §einin, son yüzyılın o.·-ı:alarında 
uıııııııııiıl\!nHJll!!ım-..ılflHllll111tllltt1"'1ltıtınm1111ııınıı11nıııltıııttttınııııuıı!nt"Unnıtutı111ııllfftttnttm111ıııı1Ut1ı~nıtıtıfltll•hınınıııııınıı11111111ıııııtıııııııı1mııııtt1lllll1J11nJ olduğunu hatırlattıktan sonra, 

Konsey· Dün Akşam Geç 
Vakit Gine Toplandı 

SüvE.yş kanalına bir bakı§ 

8ay Sabit Şevki 
iti.reci gençlere güzel 

bir Örnek verdi 

Şarka gidiyor 

Bay Sabit Şevki 
.{Yazısı 5 nci sayfada) 

Yunan filosu 

20 EyHilde limanımıza 
geliyor 

Atina, 5. (Kurun) - Yunan fi· 
1 

losu 20 eyh1lda lstanbul li,nanını 

ziyaret edecektir. Filo Amiralı 

Sakelasin Hava Bakanından do · 
1 

nanmaya bir tayyare filosunun 

da refakat etmesini istemİ§tir. 

,----------------Adet, kuvvet 
demektir 

20 lLKTEŞRlN • PAZAR GÜNÜ 
YAPIJ~ACAK OLAN: 

Genel Nüfus Sayımı 

Türk ulusununkuv 
velini gösterecek 

Başvekalet 

lstatistllc umum müdürlüğü 

SOVYET 
Delegesi Litvinof 
ita/yanın Uluslar 

Kurumundan 
istediklerini tasvip 

etmedi 

ALO İZİ 
Musolini ile 

telef onla konuştu 
<Yazısı. 2 nci sayfada) 

Yugoslavya 
kralının doğum 
yıldönümü 

ada) 

bunların 1889 tarihli anc!laşma ile 
tesbit edildiğini ve bu ~ndlaşrna

nın 17 nci maddesinde İtalyanın 
hakimiyeti açıkça belirtilmiş ol · 
duğunu söylemektedir. Muhtıra 
şöyle devam etmektedir: 

"Fakat bu andlaımcı imza edi
lir eclilmez, Habqistan, ·arka ar· 
kaya, bir takım dü§manca hare • 
ketlere bCZ§lamı§, bunun ıonunda 

(Sonu Sa. 7 Sü. Z) 
Düu. .Ccn.ıı~rW.iincınli sözler sö11liyc11 

ltalgan delegcai: /Jaron Aloi:i 

Heyetimiz Leningrada hareket etti 

On eylülde l.ıcningradda toplanacak olan ArL·eoloji kongresine Türk tarilı 
tetkik cemiyeti rınmına iştirak edecek lıryetimiz dün yola rıkmıştır. Heyet 
Sıras sayları /Jay Şemscddinin 6aşkan lığınJa Balıkesir saylamBay lsmail 
Hakkı, Hay Cel<il E'sat ı·e müzeler di rektör muadni Bay Ariften mürekkep 
tir. }'ukariki resim, heyetimi: dün yola çıkarken çekilmiştir. 

inhisarlar idaremiz Brüksel sergisinde 
tütün Jüri heyeti başkanlığına seçildi 

Büyük nıuvrilfizkıyctler ka uman inhisarlar idaresinin Brilksel 
~ ' sergisindeki P_aviyonu 
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Yugoslavya 
kralının doğum 
yıldoniimü 
Bugün ünlü do tumuz Yugoslnya 

e' inçli bir gününü yaşıyor. Genç kra· 
1ı ikinci Piyerin doğum ),ldönümünü 
kutlayor. Bu münasebetle Galatada 
Sen Jorj kilisesinde saat dokuzda 
'e Galata da Mumhane caddesinde, 
109 numarada Sent .Andrc ortoduk 
kilisesinde tonda ruhani iyin ya. 
pılacak, a) inlerden sonra Yugo la\" 
elçi!"i saat on ikiden on üçe kadar Ye· 
niköydeki Yugo. lavyn elçiliği bina~m 
da Yug 1 ,. kolonisini kabul edecek-. , 
tır. 

Jfral ikinci Piyeri kutlar, dost Yu -
gosl~n ulusuna saadet dileriz. 

GENÇ KRALIN HAYATI 
Kral ikinci Piycr, 6eylıl1 1923 de 

Bel~"l" dda doğmu tur. Öle.n Yugos -
Ja,ya kralı Alek andrın ilk çocu~u · 
dur .. 

h.ral, en küçük ya,.ından başlıya -
rak, çok ~ıkı surette tanzim edilmiş 
bir çalı ma h ) tt geçirmi:.tir. 
tık öne<', knıl Piyer, Yugo laYyada, 

1 r11di ~ a ındaki çocuklar için yapılan 
ders progra mı takip tnlistir. Esa -
ı-;en bu, lı:ıbası kral Aleksndarın iste -
gine U) undu. ·ral l · ndr bilha
haı !öa demi ti ki: 

"Piy r, okul arkada~ları gibi ralı 
malıdır. Kcndi&inC', hi~ bir auretlc i& -
tisnai muamele yapılamaz. çünkü gÜ· 
nün birinde tahta rıkacaktır.., 

Piyer, bu uretle d"'rt yabancı dil 
öğrendi. Fr nsııca, ingilizce, rusca 
,.e almanca. De\'letin temel yasa ta -
rihini kudu, Yu lal ıı tarihini ve 
mensup oldu u hanedanın tan'lıini 

oğrendi, ayni zamanda üel bi1 ilerin 
ilk esaslarını udu. 

O udu u 
ettiii, fizik 

llk ul ta ilini itirinct, ralı, 
lingilterty Sandroyd kollejine ön -
derdiler. Pi er bu oleje., 1931 y • 
ltilünde onu basından Te Yu lav· 
yayı • e\gill kralın an hr eden 
Marsilya cinayetinden ancak )irmi 
ı:ün kadar e\" l eJmi:. ti. Feci hidi -
eyi, cinayetin ert i ünU, 10 iJkteş • 

rinde haber aldı. O gün saat 6,30 da 
kralın pr f örü kol je geldi ,.e ya • 
nrnda direktör bulunduğu halde, onu 
uykudan uyandırarak kendisine müt · 
hiş haberi rdi. Pr f -r -zünti bi
tirdiği zaman nç kral, sapsan k~c;il· 
miş. sa Jt kışlarla, onun yüzüne ba
kaka 1 ııı;tı. Duydu·u acının adar 
büyüktu i ir kelime -yliyemiyor -
du. 

Gene kral. unu üzerine, derhal u -
)usun n ·anına döndü e hararetle al 
kışlnndı. Y o laY ulu u. kral Al 
sandra landı ı "yük i il o· 
na da landt. ·r 1 Piyer, 
Tugo!la1' ol unun en büyük ü 
dir. 

Konsey Dün Akşam Gene 
Cenevre, 5 (Geceyı.rısmdan öylemiş u demiştir .,ında bir tercih yapmak, kon ·eyin ya· 

sonra) _Uluslar Sosyetesi Kon- i: pacağı iş oldu-undan, İtalyanın Ha -
t;lusların dokunulmaz müsa,·at be:.istanı ulu hır osyete .... inden çı • 

seyi bu akşam saat 19·25 
de top · haklan vardır. Cluslar so yete:.;i kuv- karmak i te·indc bulunmadığını tas -

lanmııtır. Konseyin birdenbire ,·et i timaJinin ancak müdafaa için o· rih etmi n Jtnlyanın asla ulu ·Jar 
toplantıya çağırıhtı ha) ı etle kar- Jabilec ği pren ibine kat'iyyen dık o yetesini terketmc.k niyetinde olma· 
ıılanmıtlır. Konseyin yarından kalmalıdır. dığını söylemi:. tir. 
önce toplanması beklenmiyordu. Kon ey başkanı saat 20,20 de celseyi n. Aloiıi kendi.sine sorulan suallere, 

Konseyin bugünkü toplantısın· kapamış Ye gelecek toplantıda anlaş - tahrik mü!"te.sna olmak üzere, ani bir 
mazlrğın tetkikine de\·am için takip tehlike mevcut bulunmadıiı cevabını 

d Habct delegesi söz almııtrr. olunacak usul hakkında bir teklif ge- vcrmi ,.e l'aris tekliflerini ima ede -
Habeş delegesi söz alır almaz 1- tirebileceği ümidini izhar etmiştir. rek bu tekliflerin, görüşme başlangıcı 
talyan delegeleri celseden çekil • • "' • ,. ) a sonu olduğunu bilm k m lesi 
miılerdir. İtalyan murahhası Alo- Dün Cene"reden gelen haberlerin kaldığını söylemiş ve bu suretle bir 
isi, konseyin toplantı mı bıraka en öncmli!';i ltnlyan delegesi Baron A- anlaşma imkanı mevcut olduıhınu giL 
rak dııarı çıktıktan sonra otele loizinin gazetecilere öylediği özler tcrmiştir. 

l Ye bü.tün rıkarılan neticeler olarak B. Aloizi, en sonra, ltalyanrn Bri · dönmüf ve Muıolini ile telefon a ~ 
işaret edilebilir. Aşağıda okuyacağı • nnd - Kellog paktını imzalarken Af · 

örüımüıtür. nız bu sözler henüz bir anlaşma im - rikayı bu paktın tatbiki :sahasından 
Cenevre, S (A. A.) - Konse kanının mc\•cut oldu~unu gö termek - c::ıknrdığını tasrih etmiş olduğunu öy· 

yin bugünkü toplant•smda ltal- tedir. !emiştir. 
yan muhtırasına hükumetinin ce· GeJen haberleri sırasiyle vcriyo - D/Pf;OMOATLAR ıtRASINDA 
abını bildiren Habeş delegcıı ruı; : lngiliz bakanları llald'-in ile 1\fak -

müdafaasını Uluslar Sosyetesi INGILIZ llAZIRLIKl,ARl donald Londrnya dönmüşlerdir. Bir 
Kahireden elen haberler "Royal a· tahmine göre ltalyan • Habeş i~inin paktına istinat ettirmif ve harbin 

ir :Forcc,, filo unun Habeş İsinin bü - on beş gündür uğradığı değişiklik-
önüne geçmeh için bir teklif ha- yüme i ihtimaline karşı Sudana Ye Ke leri incelemek üzere kabine konseyi -
zırlamak üzere konseyin birkaç niaya doğru uçtuğunu, İngiliz yüksek nin toplanma ı ihtimali Yardır. 
üyelik bir komite teJkil etmeıinı komLcrinin Mısır Sü bakanına bu a· Jngiliz re mi ~e\'enlerine göre ·ir 
istemiıtir. yın onuncu ve 11 nci günleri ~üvcyş Samueı lloare önümüzdeki pazar n· 
Habe~ delegesi ft lyanın İlb· bölge cinde geni mikyasta hava ma - ya pazartesi Ceneneye gelerek ~o • 

nevraları yapılacağını bildirdiğini bil· yete a nmbileı inin ilk celsesinde hıı • 
hamlarını tiddetli bir lisanla pro- diriyor. zır bulunacaktır. 
testo elmİ§ ve demiıtir ki: Diğer taraftan l ngiliz harp gemi - Cenevrede Bay Eden hir öğle şöleni 

"- İtalya memleketimi daha )erinin bi rk~mı 1 kenderiyedc top· vermi~tir. Yeme.kte Bny Lfll'a1, Beck, 
iyi soymak için onu lekelemek is· lan mı) tır. Uu nıziyet ora halkına hem A vu turya mümessili Bruce, Tc,·fik 
tiyor. İtalya Habeıistanı kanun güvenlik, hem de ~igorta mukucleleri Hü tii Aras, Rizçinnzu, Avenol ,.e 
harici tutmakla bizza~ ke11 Jisi yapmak için yapılan müracaatların Jt'ransız dış bakanlığı genel s"kretC'ri 
taahhütlerini ihlal etrr\iŞ bir vazi- çokıu·u dolayı iyle asabiyet duygula. Leje hazır bulunmuşlardır. B. Edenin 

rı Yermektedir. hu şahı ları, anlaşmazlığın incelen -
yete dü§Üyor. İtalya H.t.beıistan- ALOIZININ SÖZ!Jb'RI m('sinde takip tdilecek usul hakkında. 
la müsavat dairesinde müzakere- Cenen , :; (.A. .) - Il. Aloizi, dün ki görü,,,leri bağdamak (telif için) 
de bulunmamak için kendind<. ö~leden onra, kon eyde verdiği di • topladığı anlaşılmaktadır. Hiç bir 
fevkalbeşer bir vazife temsil edi· YCl'İ basına i1.ah etmiştir. kim. e mahdut bir komitenin teşkiline 
yor. B . .Alob;inin izahatı, ltalyanın ha • itira7. etmediği için, bu komite)i teşkil 

"Hükumetim taahhütlerine sa- rekcte geçmek i tedlğinin her türlü cdcct hı ların gö terilmesi konse -
uzlaşma imkanlarını ortldan kaldır • l in gelecek ccl e~inde yapılacaktır. 

dık kal cakhr e UluaJar Sos)·ete· madığı hissini Yermektedir. B. Eden ,e Lavalin komiteye dahil 
sine güveni vardır. Konsey pak-ı n. Aloi7.i ''bi1~ hiçbir istekte bulun - olacağı anla.,ılmaktadır. Fransız 'e 
tın 15 inci maddesi mucibince uh· madık, karar, kon. eye aittir,, demiş İngiliz çennleri komit nin karar • 
deaine terettüp eden mcsuliyeti n lt.ılyanın ''kanun harici,, telakki tarını gelecek hafta b ına nrmesini 
takabbül etmelidir. Ve onuncu ettiği il be · Lan la değil. fak t kon • ,.c bu ur tı mb'ıeııi.n oha a ık 

maddenin hakiki değerinin ne ol- sry1e aytrrma~·ı kabul ettiğini ihhe lıir haYa i~indc açılabilme ini temenni 
eylemi, tir. etmektedirler: 

duğunu bildirmelidir. Konıey tc- n. Aloizi, ltalya ile llaheşil'tan ara- Kon y e·er Habe heyeti ltalyan 
cavüz tehlikesini durduracak ted muhtırasına cevabını r.ıktinde getirir. 
birleri almalıdır. Habeşıstan siz· DUN re l' ARIN tercüme . e bu ün toplanacaktır. hnan in ti • 
den soruyor: J;iil/iyatı numara: .ıı han ı::öre lmkfıru ız bir durum -takınıl· 

"Bu küçük memleket, paktın Oskar Vayld madı ı için bugünl-ü 'aziyetten da -
hükümlerine r wmcn tehdit edi - ha fena nun önüne ı::eçilmiş bulu -

De Profundis nulmaktadır. ltalyan ·Habeş duasını 
lirken, kendi t lihine mi bırakıla· incelemek üzere bir rap rtörler komi 
caktrr? Korunulmıyacak mıdır? llmi, ahliıkr, fel deyi, dini güzele yonu kurulacaktır. 

e~ir sanan ,.e iyi kötü hiç bir arzu~una ı h d 1 1 llab ı; d l ının nutkunun bir • Bay J.Jh·n halkçı ctp e e l'S:e e-
hayır? dem İ) en O. \\'il de: "Ben de -• andan ingilizc tercümesi yapılırken rini kabul ctmi tir. Delegeler Frnn· 
hamı hayatıma 'erdim, c erlerim de • d k "'bür yandan Lilxal, Eden hususi u - sanın uluslar so yete ı paktına ı · 
istidadım ''ardır!,, diyor. Deha~mı, k rett lona dönen ltalyan ikinci de- kahna. ı lüzumu üzerinde J..inlin di 
hayatına nasıl sarfcttifini A. Gide' l i Rocco, konsey baı; an \'e genel katini çekmi )erdir. J.hal hükumetin 
den dinliyeceksiniz. istidadını da zın • ki d"' sekreter A venol arasmda heyecanlı harı, iya.rn ı gütmek h u n<L'\ o 
danda yn7.dığı •·ne Profundis,, den 

onu!ıma1ar oluyordu. lenini bildirmiştir. 
anhyacaksınız. 

So\'Y t dı bakanı B. Litl"inof söz al· Bütün estetik ,.c ahJak kutuplarına HABERLER 
dığı ·akıt gene ltalyan heyeti murahha dayanan bu iki e eri, bir nrndn dili _ ııı .Adisnhah:ıdnki Jngiliı kon::;oloslu-

Toplandı 
trampcteci bir gönüllü çocuk da var• 
dır. Son iki gün içinde on İtalyan 
gemi i 7 bin n ker ,.e cephane ile doğ
ru Süvc)Ş kanalından geçmiştir. 

• Röyter ajansına göre Habeşler 

hava taarruzundan korumak için cep· 
haneleri başka yere götürmüşlerdir. 
Meşhur zenci u<:man Julicuni Ambu .. 
garniıonuna komutan atanmıştır. 

fecut Habeş uçakları harpte kulln· 
mlamıyacak kadar c ·i olduğundan 

kendisi uçak~ılıktan istifa etmiştir. 
İŞÇiLER ITALYAYJ 1'AKnlH • 

EDlYORI..AU 
TTedünyon kongre i toplanarak 1-

talyan - Hahe, işini incelemi:..ltal • 
:ranın osyete karşISındaki tahrik c • 
dici, meydan oku) ucu hareketini tak
bih etmiş, barışın muhafazası için 
ltnlynn ulusuna hitap etmiş. İtalyan 
hükumetini durdurmak, barışı sağlam 
)aştırmak, ulu la r sosyetesi otoritesi .. 
ni tak\iyc etmek için so~yete seri~Je • 
rinc uygun olan her türlü icraatı 

ıkı surette arkn1amayı taahhüt eyle
miştir. 

Kongre sömürge toprak ,.e ulusla • 
rının emperyalist ve kapitalist devlet .. 
Jer faydasına istismarından doğan 

fenalıkların kaldırılmasına kani ol • 
duğu için dünyanın gelişmemiş kısım· 
larındaki bütün uhı~lara eşit bir im • 
kfm ,·ermek için tabii membalar ve 
ham madde mesele inin kontrolunu 
incelemek iizere cihan ekonomi kon • 
f eran~ının uluslar sosyetesi tarafın • 
dan toplantıya, çağrılmasının temini 
lngiliz hükiim<'tinden İl'ltemfştir. 1 

GAZETELERE GORE 1 
Pran ız gazeteleri durumun çok a • 

ğır oldul:unu knbul etmekle beraber 
ilk celsenin tce üf değer bir hadiı::e
ye sahne olmayışmı memnuniyetle kar 
şılnmakta, Edenin sözlerini mutedil 
bulmaktadırlar. ''Pöti Parlziyen,,e gÖ· 
re endişelere raftmen sükunet haY:t • 
sının gerçekleşmesinde Edenin çok 
yardımı olmuştur. Aloizinin diye' i 
Habeşistan aleyhinde ezici bir iddia .. 
name olmu~ ve derin bir tesir ya6)nıv 
br. Çünkü bundnn yakmbir muha • 

m df f fa ~ ı. r. 
" i aro,,ya göre İtalya lle lr.ciıte • 

re ara ında çarpışma olmamı , ı: l 
Londra ile lta1ya ara~ında bir tert'ih 
yapmak zaruretinde kalmam ,,,tır. fiil 
nunla beraber bir onuca \'arr.lnk • c
Jundaki güçlük e,c:ld~i ka<L'lr bü) k • 
tiir. Herhalde lta}:)a), Hab .. ı::" ., .. :ı 

askeri ) ol dan el koyma~ı s re i-ılt 
• '-ıin tmek imkansız görünnA1 

':."" -

dir. "' 
· L'neure,,e göre işler iyi }Ürür.ti • 

tür. Koli lerde haşlıyan yeni hir ür'"" 
konferan ında Fransa ile ln-,:iltrr<' tn 
giliz teklifleri üı;erinde ısraredeccl~ • 
lerdir. 

So yalist "l'opulail',.e J:Örc l.Jlı.":'1in 
uzla ma tekliflerinin akrmete r.ıab • 
kum olduğu parlak urcttc isbt e • 
dilmi'"tir. 7...eni tedbirler alır.malıdır. 

/.ltTIYAZ 1'tltSEl,ESI 
sa ının yeri 005' duruy rdu. Ye Litvi - mize çe,·iren: ğunun muha•. ·aı::ına memur ilk ln • 

üzüm fiyatlarının nofun sözleri devam etti i müddetçe , ı:iliz müfreze. i Adisahnbaya gitmiş -
istikran için formül d bo kaldı. Burhan Toprak dır tir. tüfreze 4 subayla 129 askerden 

l.ondraya göre ~tanclardoyl kum -
panya ının Ril et imtiyazından çekil· 
diği haberi Hnbe., te'enJerinde derirt 
bir yei le karşılanmıştır. t hir h:ı ka 
!:'crmnyedarın giri.,eceği umu hı) or. 

So,·yet bakanı, • ovyet Husyanın l - Fiyatı elli kuruş mürekkeptir. 70 ton ağırlığında silah 
Ankara, 5 (A. A.) - İzmird~ talyaya kar 1 derin bir empati b le· Dağıtma yeri: VAKlT matbaaı::ı. ı,. Ye cephane de Cihutiye geJmi:-tir. 

üzüm üretmenlerile teaıu eden, diğini fakat Jtalyanın kon eyd~n itti- tanbul. 020;- siyah gömlekli Eritreye hare· 

Ekonomi Bakanı Celal Bayar, ü- -~h~n~:u~n~ı~i:_st~e~d~i ~i~h~a~t~t:ı ~i::a~r~ek~-e~t:i _:t~a~n~· p~~~~~~~~~~~~~~~~~k~c~t~e~t~m~i:~t~i~r·~~A~r~a~la~r~ı:n~d:a~l~~~)~·a~:.~ın~cla 
züm f İy tlarmda istikrarı ıaila .. 

Habeş hükumeti petrol imtiyaz·.,ııt 
fc hedilmemesinc knrnr vcrmi~tir. 
Diğer taraftan Clertokda Londra-!:1 

ki Hahcş el~isine imtiyaz Ü7.cri11clc 
haklarını miidafaa için IA>ndrnra gc • 
leccğini bildirmiştir. 

mak ve normal fiyatı saptamak a · 

maciyle ulusal bankaların İftira -
kiyle bir formül yapılmuını ten .. 

sip etmiıtir. Bugün Ziraat ve lı 
Bankalarının ittirakile yapılan 

toplantıda böyle bir kurulun ku -
rulma11na kar r verilm1ştir. 

Bu hususta Celil B yar, kendi 
aile görüıen bir muhauirimize a
şağıdaki diyevi vermittir: 

"- Ozüm meıeleıini bütün a -
lakadarl rı dinlemek ıuretile in
celedim. Dert eskidenberi konul· 

mut t histen batka bi.r9ey değil
dir. Bu dert kua bir ifade ile arz 
ve talep arasındaki muvazenenin 

arasıra bozulmasıdır. 

"Lüzumıuz piyasa temevvüçle

rini, ıpekülilyonu, ortadan kal • 
dırmak ve an ile talep arasında 
norma! bir muvazene k!lrmak için 
gereken tedbirleri almak zama • 

nınm gelmit olduğuna kani bulu· 

Siyasal göriişler .. ,,ıııııııuıını ıtn lflfUMt 

Karşılıklı tehdit devam ediyor Adi ababayn göre llabeş hükumeti· 
nin ltalyan doktoru Hule~·e imtiyaz 
\'crdi'i yalanlanmaktadır. Petrol iın • 

Ulu lar 0 yete i konseyinde İtalyan dele ·nın ı rn ltal)a - 1Jabc., anlaşamamzhğı tiyazının Jağ,·i ltal)an cerenlerinde 
Habeslilerin barbar, ,.e hatta, yamyam bir mlllet ol- bir Jnı:iltere • Jtalya saYa.,ına mı dönecek? 

• mü it bir tesir uyandrrmı~tır. Bu çe· 
dutunu anlattığı 'e Habeş murahha,mın bu iddial rı Y ıb etin tehlikeli ,.c karanlık olduğunda şüphe E venler imdi barıs yolu ile bir ·otar -
reddettirmek için uğraştığı ırada Akdenizd büyük yok. Gerçi Cluslar Derneği konse)incle henüz lngilterc9 mn yapmak kabil olduğunu anıyor• 
blr faaliyet göze çarpı) or. Bir tnraftan Ingilterenin ile ltalya ar nda örüş çarpı,maları ha.)amadı. Lord 

1 • = lar. Akdeniz \'C tla ok,·ano u donanma. ı l\la tn cımrın- Edcnı"n itidalini muhafaza etm i buna mani oldu \'e e t 
.; 'ev) ork göre .. Vnc::eumail,. 05) e 

da toplanıyor, in ilterenin ha\'a filoları 'ü\e),. etrn • bu sayede Bay La,·a1 de lngilterc ,·eya ltalyadan biri- si kumpanya ının imtiynb muka,·ele -
fında manenalar yapıyor, Mısırda ı;iiel bir faaliyet ~i tuta~ak n~ birini ıercih ederek büyük lıir buhran ~ sini rc~hetnıek niyetinde oldu untl 
göze ~arpıyor, ilahe e biti ik olan lngiliz sömürgele- ılc henuz karsıla,rnndı. = tevit etmi tir. 
rinde hnr.ırhklar yapılıyor. Buna karşı ltalya da k· Fnknt bütün bunlar her dakika beklenen ~<'ylcr -1 . .Araştırmalar yapan Uny Hull efe 
denizde h r ketler için haurlanır gibi f lb tler i· dir. Bah us Cluslar kon. eyi bir netice\' rmez ,.c ha..-~ bu me eleden dola)ı Ameriknnın 1 • 
ri~iyor ve ih·ey, kanalı kapatılır a ona ka ı alaca- b k 1 b .. · k 1 - d h' = tal,·n ,.e llabc~lerc k .. rşı dlıru-und e ar ,ı ,c mezsc u mucsse. enın yı ·ı aragın a ıç !J ., ~ ,. , .. 
ğı tedbirlerden hah ediyor. Şimdiye kadar • ızan ma· şüphe olmadığı için bu yıkmtıyı bütün ihtirasların er-~ değiştlrmiyeceğini "öylemiştir. 
lQmata bakılır ltalya icap ettiği takdirde ) rımnda- be t erbest alevlenmesi takip edecek ve bunun üzerine - ---------------
ının üçü ti Trablu.._~arp kı)·ıları ara..,ındaki enis mel ortalık nltii t olacaktır. El • •• 

hali üzerinde deniz ve hava kll\·etlerlni ger cek, ,.c böy- E Ankarada bir uçak düşt 1 

lece lngilterenin yolunu kesecek, Jngiliz donanmasının Onun için bugün hl'rkcs ihtiyatlı da' ranmak mec- ~ Ankara: 5. (a. a.) - Bugün öt" 
e Jnglli:ı:. ticaret emilerinin ileri) itme in engel o- buriy tini hi diyor \'e ona g·'r t dhir alı)or. Çünkii~ leden sonra ur~k nlanınd tecril' 

Jacak imi hiç umulmıyan v ldl'nilmiyen hadiseler nıkuu her § :r-

lAh h ld' = be uçuşları yapan bir HoIIMd il'" Ortalıkta karşılıklı bir tehdit hareketi ar 'e bu u za mu teme ır. ~== 
tehdidi ileri sürenler bir taraftan İngiltere, bir tam!- Vaziyet n derece gergindir. _ çağı başa~ğı iniş sırasınd dü;C" 
tan Jtalyııdır. * * _j rck parçalanmı~lır. Pilot Çer • 
-·t&.,......._Mlll""""-ıt""*'lftllrKlllllllllilııaı11Ull_11_....__...11..-...-IHlllffıaı1t11MllilJllıU1Nlfflllfi1t1tınılf1llRUl1uuıRJ111lllllb111" 1 hart S ntberıı ölmüştür. 



Tarih l<.öşes · 

(Tıb) ile ~b)ara
sında münasebet 

var mıdır? 1 Tüze sarayının 
kurulması için 
istimlak jşi ilerliyor, 
Haziranda temel atılacak 

Yılan işareti n~rden 
çıkmıştır? 

Mııtrcla T eb fehri alômeti 
yılan Totemi 

HükUınet konağı civarında ku 
rulacak olan İstanbul Tüze ıara 
yının kurulmaıı için istimlaki ge· 
rek binaların iıtimlak muamelesi 
yürümektedir. Şimdiye 'icadar ya· 
rı yarıya istimlak yapılmıttır. 

lıtimlake 13.bi olan ve olacak 
binalar arasında beledi} eye. ev · 
kafa ve tahıslara ait bi lalar var· 
dır. Bu iıe ve sarayın kurulnıas. 
işine lahıiut ayrıld1ğıt.dan, önü· 
müzdeki senenin haziran aymda 
temel atma töreninin ynpılabile · 
ceği kun·etle umuluyor. 

Muhtel t haliem 
On· · mahkemefeıi binası t" ıverııtenin Tıp tar:hi Enıti-

~~· •• Ü ~~§~İne ba,ladığı mecmuanJI1 Muhtelit hakem mahken·.eleri • 
~ ~sını çıkardı. (Tür\: Tıp Ta· nin bulunduğu bimıyı uraym aldı· 
tıhı A k" ") ğrnı yazmıştık. Fransız m~hke • 
de .\' ıv. ı adını alan bu derıi ~ 

d l meıi de işini bitirdikten soııra hu· 
b , . ı bılenler araımdt\ öteden rası tamamen uraya ge;.~cektir 

eı:.1 kullanılan· (ar,iv) 1 (arkiv) Uray iki katlı elan binayı tamir 
telaffu:ıu ile kabul edilm:,. Bu • ve üstüne bir kat daha i)ave ede
rı.u uyrun bulmadık. Mimn mec- cektir. 

~\\aıının (arıitekt) i (arlcitekt) o· Yabancı profesörler 
;;uak alr.usı da böyledir. Buna 
tadece İ!aret edip a~tikti!'n son 
~ b • - . 
l ' u &ayının değerli ya:ııların • 
t &.n b:r·ı 1 l ı·ı k · . • ne OKUr arımızın 1,1::. atı· 

~ 1 çekınek isteriz. 
y o.ııyı ya.zan latan bul belecii J 

Şehrimizde bulunan beş yaban· 
cı profeıörün derecelere ayrılma 
itile etba odası meşgul oluyordu. 
Dünkü yapılan toplanıtta .~u de • 
recelerin teshit eclilcliği söylenil· 
mektedir. 

•1 • 

":1 vilayet mektupçusu Bay Os- ·b.:;d;~d·;;: ...................................... . 
~-n N· ·· d ·ı o Er fı:.cl.; 'lH: a~ya .1 1 e ıma~ . . (Masper) in fark mHletlerinin 

~ r. (1arıh) ıle, (tıp tarıht) ı · eski tarihi adlı kitabında da. bir 
Jlr ; nlara ir &eaİJ len lu..- r .. m. var ki M.,..r~Mİ (Teb) ıeh 

Yor: erıycr, bir (seziş) te bulunu rinin totemi olarak yılım' gösteri 

1 yor. T eb şehrinde de ~ihjr ve ta 
• - M:rduhi zade Abdutrah · babet ileri gitmit diye ckumuıtur. 

~~~ ~üreyyanın Sefinei he~ağat (Kemya) yı Araplar elkimya yap 
t· ·

1 tabın da tarih kelimesi us tıklan gibi (Teb) i de (el • tib) 
.~c kelimesinden çıkmıc. olarak 

io • » yapmıt olmasınlar? 1•Crilınektedir. Uıture tarih de 
ttleJttir. Usture de iıtare'den alın 
~ı~ıl'. Eaki zamanlarda harp gi· 
Ot b"'Oh!L h tı u,,. Wl adiıeler yıldızlara. is 
\Aa.t olunurdu. Fariside kelime or· 
(~ı:ııda. (a) (o) gibi <ıkunur ve 
~ ) ~ı !'İsbet ifade eder. iıte İı· 
~~ Döy:tte istorik, iıtorya olu!. 
t' ·nahman Süreyya, ıözgeli • 
~l (Dara., Darakman, dr:ıhmi, dir 
, ~' trahuma, direm) kelimeleri 
~~~ki münaıebetten de bah· 

erek .özünü •öyle bitirir: 
''(li 'J' 

tıti fture) ckıt imli lllf'r...up (la\orlk) ıel 
lu ~(8tare)den de (Stıırlk) (Starih) ~ 
~ lr lcl ba.dfottartp tartJı için sfn•m 
~Da ('tarih) olmnetur. Do talllkata na • 
~' lııi? ltıtuvar, lst:orya, lstorlk, l'!lfttlr, tarita 

lıa. .......,. ldmNtr.,, 

~ . 1 Oıman Erkmeniu kendi ıe
tı de ıudur: 

Prof .. k' N 1ti e.c>r ımyager akinin 
bii~. kitabı der ki madenlerirı 
~'lid ırıne çevrilmesi fikri Mıaır · 
Qj 0imuı ve Mıaırın en eski adı 
~'n Cheıuia - Kemya kelimeıi 
~. 'ltırı aiİlllÜf iıtihaa.1 i ıanatına, 
a}~ır •dı He müteradif olarak acl 
~ttur. Elkimya - alchimie r 

Hekimliğin, eczacılığın remzı 

olan yılan da buradan alınmı! oı· 
masın? Farsçada da (mer) vılan 
demektir. Hastaya ( bimar) 1 has · 
tahaneye (bimaristan) den ili, 
Yılan sailık, sağlık gethen yerin· 
de ise, yılanıız ıağlıkf•z demek 
olur. Arapçada (hayy~. hay) da 
yılan demektir ki hayat sağlık 

dirilik kelimesi ile bu kelime ara· 
ıındaki münaıebet de bu nokta · 
dan dikkati çeker. B\nbir gece 
masallarının birinde öldürülmek 
için zehir içirilen birin\n birden· 
bire dipdiri olduğu yazılıdır; tim· 
di de kanserin tedavisinde yılan 
zehirinden istifade olunduğunu 
itiliyoruz. Acaba eski taba.bet yı· 
lan ~ehirindon ba9ka türlü istifa. 
delerde bulunuyordu da onun için 
mi yılana bu kadar ehemmiyet ve· 
riliyordu? Acaba (Teb) lilerin de 
totemi yılandı da ondan mı buna 
kudıiyet, ehemmiyet veriliyordu? 
Nasıl ki bizde de öküz ve at kuy· 
rukları binlerce yıl hatlarda ta9ın
mııtrr? .. 

3 - ~RUN 6EYLCT.19!;5 -

Bay Ali Yahya , karıaı ve arkadaş• 

karısile ve bir arkadaı~ie birlik 
tc, Wako · Sudan tİJ?, hususi bir 
tayyare ile Mısırdan ıehriınizc 
gelmiılerdir. 

Mısırlı yolcular Penpalas ote· 
line inmiılerdir. Yolcul&.&kları 12 
buçuk saat sürmü~, geli§te Ad~na 
ve Konyaya da uğramt?lardır. Bir 
haf ta sonra aynı yolla ~i decekleı -
dir. 

Fransanın Tuluz Ü:ı!versil~si 
porefsfülcrinden Bay Şula, M~s · 

# 

kovadaki pıikoloji konreransın -
dan dönüşte asiatani\~ birlikte! 
ıehrmize uğramıı ve di.in üniver
sitemiz rektörünü ziyare'. etmiştir. 

üçüncü genel 
ispekterlik 
Bay Tahs ın Uzer'in 
atanması yüksek 
tasdıkten ~ıkh 

Merkezi Erzurum olmak, veEr
zurum, Gümüthane, Kars1 Ço .. 
ruh, Trabzon, Erzincan illerini i· 
çine almak üzere üçüncü bir senel 
iıpekterlik tetkil edilmesi için \•e· 
rilen karar ile h\l genel iıpekter -
liğine Erzurum saylavı Bay Tah· 
sin uzerin tayini yüksek tasdikten 
çıkmıştır. Bay Tahsin Uzel' bu ay 
ortalarına doğru yeni ötlevinin 
batına gidecektir. 

Yürekler acısı 

Bir baba kuyuya düşen 
çocuğunu kurtaramadı 

Eyüpte Yavedut ma.halleainde 
Tokm~ktepecle 13 sayılJ evde otu· 
ran mahalle bekçilerin,;en Şevki· 

nin altı yaıındaki oğlu Sabri ile 
beı ya§ında Sabriye iemindeki I 
kız civardaki mezarlığa oynama-ı 
ğa giderierken yolda $Ördükleri 

Müfredat 
programlarında 

Esaslı değışmeler 
yopıJmasına başlandı 
Kültür Bakanlıiı ilk ve orta 

tedrisat müfredat programların • 
da esaslı değiımeler yapma.kta • 
dır. Bu programların incelenme· 
sine ilk tedriıaltl\n baslanrr.uıhr. 
Her vilayetten birer m~raha; gi· 
derek Bakanlıkta toplara komis · 
yona ittirak etmiştir. Öğ:enr:iği· 
mize göre komisyon her q~nel is· 
pekter'lik mıntaka11 için ayrı ay· 
rı bir müfredat programı hazıria· 
yacaktır. 

llk tedl'isa.tdan sonra g~nel is · 
pekterler de bir toplantı yapa -
rak orta tedrisat programları hak
kında görüsecelderdir. 

ffay Adil 
değiştirilmiyor 
Dün bir gazete lıtanbul Kültü::

direktör muavinlerinden Bay A 
dilin ilk tedriıat müfettişliğine 
nakledileceğini yazmıştı; yaptığ . 
mız tahkikat neticesinde hu habe
rin doğru olmadığını ôğrendik . 
Bay Adil, uzun müdd.-t !lkmek . 
tep baımuallimliklerinıle, ilk ted· 
risat müfettitliğinde iyi çalııma 
larile tanınmıf, kültür direktörlü
ğü muavinliğine getiri!mit ve 'bu· 
rada da muvaff akiyeti görülmü~ 
bir mektepçidir. llk tedr!sat itle 
rinde gösterdiği muvaffakiyet 
Kültür Bakanlığı tarafından d "
takdir edildiği için kendisinin ye
ni letkili.tta maaı dereceıinin 

yükseltilmesi kararlattınlmııtır. 
ESKi DAROLFONUN TAl:.E· 

BESiNiN SINACI.- Mülğa Da • 
rülfünund~n Üııiveraiteye geçen· 
lerin ıına.çlnı 1 tcırini ~vvelde 
yl\pılacaktı. T edriıatın l tefrini 
evvelde yapılması dolayısile bu 
talebenin smaçları 16 eyliilde ya
pılacaktır. 

PROFESÖRLER DONUYOR· 
LAR.- Ana.doluya bir inceleme 
gezisine ~ıkan profesör Ke.;ler ile 
profesör Muhlis Etem bu ayın 
sonuna doğru şehrimize ~.)r.ecck· 
lcrdir. 

iÇTiMAi iLiMLER EN1ST1 · 
TOSO.- Üniversitede g~çEn yıl 
;,.çılan iç.tinıai ilimler enistitüıün· 
de çalışması memnuniyet uyan · 
dırnu~tır. Enistitüdc hu yıl ha · 
21 yenilikler yapılacaktır. fü:ra · 
ya girmek istiyenlerin huk ık fa · 
kültesinde yazıl: bulunmuı ve 
bir yabancı dil bilnıeıi lazımdır. 

lNKILAP ENISTITOSO.- E
deibyat fakültesi tarafından bu 
yıl bir inkilap enistitüıü k·_rula • 
caktır. 

Bu Enistitüye lazım olan birçoh 
kitaplar Almanyadan ve f rans;.ı · 
dan getirilecektir. 

bir kuyunun kapağını l\Çmıılar .. ;;;ı·:~~n' kuyu;;.-düttüijü~""ü h=;b;'r 

dır. Bu sırada Sabri muvazenesi· alınca kotarak gelmiı. kurtarmalr 
ni kaybederek kuyuyJJ. dü,mü, için kendisini kuyuya atmıttı•. 
yaralanmıf, ölmütlür. itfaiyeye Çocuk ölü, babası da yuah ola • 
ve babasına haber verilmif, Şevki rak çıkarılmıştır. 

Memlek~timizin 
tabii zenginlikle
rine dair 
Ankarada kurulan yüksek ziraat 

enstitüleri memleket i~inde yaptığı 

önemli tetkikat ile çok faydalı sonuç
lar Yermeğe haşlamıştır. Tarım Baka
m Bay :\fuhlis tatil esnasrnda orada • 
ki bütün heyeti fenniyeyi seferber ha 
line getirdi ve memleketin her tara -
frnı inceletmektedir. Gerek nebaU 
m:ıhsullcrimiz ,.e gerekse hayvan ikti
sadiyatımız noktai nazarından pek ö· 
nemti tetkikat yaptırmaktadır. Ge~en 
gün hu ütunlarda lstanbu] et istih1A 
lditı hahkında baytar fakültesinden 
bir doçentin kanaatlerini bildirn1iştik. 
Bugün de 'J'rakyanm iktisadi Yaziycti 
hakkında gene ayni membalardan al· 
dığınm: bazr fikirleri neşredeceğiz. ...... 
E~ki devirlerde memleketin bütçesi

ni tevzin etmek için baş Yurulan baş -
lıca iki usul Yardr. Halka yüksek 
vergiler yüklemek. memurların maaş· 
larını azaltmak \'eyahut senede bir 
kaç maaş tedahÜıde bırakmak cum -
huriyet de\"rinde bu usuller tarihe ka
rı ~mıştrr. Hükumetimiz yalnız yer • 
yüzündeki değil, toprak altında gömül 
müş olan zenginlik hazinelerini bile 
meydana çıkarmağa çalışmaktadır. 
Yeryüzünde bulunan zenginJiklerimi. 
zi inkişaf ettirmek itin çalışmaktan 
da geri kalmamaktadır. Her tarafta 
her şuhede önemli tetkikat yaptrmak 
tadır . .Memleketimizin t'n bü}ük zen. 
gfoliği hayl'anatrdır. Haynn yetiştir 
mek 'l'ürk1erin binlerce senedenbe • 
ri meşgul olduğu bir sanattır. Mem • 
leketimizde muhtelif hayrancıhk sa • 
haları Yardır. Bu arada şark ,;JAyet. 
)erimiz mühim bir mernbadır. 

'frakya Ol'alarımır. gerek ıklim ve 
gerekse toprağının yetiştirme kabili· 
yeti itibariyle bu i Jer için gayet mü • 
aittir. •rrakyada eti lezzetli kn ırcık 

lcoyun, sığn· ve güçlü beygirler yeti • 
:ı:ebilir. 

Trakya kınrcrkları biraz başka kan 
tar ile karı mıştır. Bunun içia etle • 
rinin nefasetinden biraz.Jcaybetmiş • 
hmfir, fakat mlahlıuı küçük bir him
mete bajhdır. Bunun i~in Edirnede 
kmrcık nümune ağdı açılmıştır. Ko -
yuncuklara damızlık koç yetiştirilmek 
tedir. 
Aygır deposu iJe inekhane de Trak • 

ya için pek faydalı olmaktadır. Fakat 
bunlar ihti)ncın ancak onda birini 
temin ediyor. 

Hariç piyasalara rekabet edehilmek 
liğimiz anr.:lk istihsal fiyatını indir -
mekle, bu da haynnların et, süt ve 
cer knhiliyetlerini yük!'eltmek yani 
ıslahı hayvanata fazla ehemmiyet nr 
mekle mümkün olabilir. Yakın bir a -
tide Trakyada biiyük bir hara Ye mü • 
teaddit aygır dtpoları, koyun ajıllan 
\'e inekhaneler göreceğimiz pek ta -
biidir. Bunlar Trakya kıtasını zengin 
life boğacaktır. Bütün bu ha),·anlar 
İçin Trakyayı tabii mahreçler bek • 
leml'ktedir. Koyun ve sığır i~in 1s • 
tanbul mezbaha ı. ordunun iaşe ih • 
tiyacı n pek yakınımızda bulunu 
Yunanistan hazır müşterilerdir. Be) -
girlere gelinte bunların ba~hca aha 
~• da ordumuzdur. 

1'. ·:yaya bu defa gelen göçmenler 
hilha~ Romanya ıÖ<raenleri memle • 
ketimi:r.de esasen mncut hayvan ) efüı 
tirmck sanatini pek tiyade ilerletecek 
]erdir. Trakya arazisinin ,·aziyeti 'e 
bazı d:- -11zhklarımızın evsafı kendi. 
Jcrini çok memnun etmiş, hatta Ro • 
man.ra Türk çiftçilerinin memleketi • 
mi:e geJip hay,·ancılrk ile iştigal et -
mcleri için teş,·ikatta bulunmak • 

(Luti en saglagı çeı irinir) 

•·ra F'ratelllni kardeşler Avustralya yolunda: No. 3ı5, 6 Eyıfıı 1935 
)'llllın ~sa can.hazhanelerinde çalışan O'ratellini karde§ler) Avuatralyada bulunan bir ambazhane direktörü tarafından çağırılmıştır· Uç kardeş .)'Ola ç ıkıyorlar. A~ağıdakl resimlerle dun • 

11 
en ml~ur komiklerinin seya ha tini takip ede~ksiniz. Bu macera11 iyice takip edebilmek için bu resimleri kese:-ek toplamak ve bir kolleksly on yapmak lbımdır. 

Oİ.t.B>.~KA 11AM Pvs OAH/'. 
OHV r>.,a ICWlT•~l--~----~ 
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Ankara ilk yatı okullarına 30 çocuk 
alınacak, bin müracaat var ! 

A.nkara, 5 (Kuı-un·ı - Ankara ilk yatı okullarına pa-:~ıız yazıl
mak üzere müracaat edenlerin sayısı bini geçmİ!tir. Alınacak tale · 
be ancak 30 dur. Yapılan miirac~atlar gelecek hafta ilbeym baş -
kanlığında toplanacak bir komisyon tarafından tetkik edHecektir. 

Kültür direktörlüğ;,i, ilk okuma çağında bulunan çocukların 
miktarını nüfus kayıtlarına göre tespit etmiş, açılacak birkaç sınıf
la bu çağdaki bütün çocukların okutturulması kabil olacağı neti -
cesine varmıştr. 

11an haricige nazırı ·ı Yabancı hava. soslJeleleri 
şeh1·imize geliyor beraber çalışmak istiljor 

Ankara, 5 (Kurun) - İran Ha 1 Ankara, 5 (Kurun) - Hava 
riciye Nazırı ile Vaşington Elçisi il Yolları İşletmesi, tanmımş yolcu 
Hüseyin ve refikaları Toros eks tayyaresi alanlarında staj için me-
preıile geldiler. Elçilikte bira~ murlarından beşini Avrupaya 
dinlendikten sonra gen~ ekspres!e gönderecektir. 
lstanbula hareket ettiler. Yabancı hava sosyeteleri,1del\ 

fvfacaristandan at baz:ları Hava Yolları lıietmesin:: 
müracaat ederek berabc::- çalışma 
teklifi yapmışlardır. M:iracaatla; 
tetkik edilmektedir. 

alacağız 

Ank&ra, 5 (Kurun) -- Klirin.; 
anlaşması yapmak üzere Maca · 
ristanda bulunan murahhasları 
mıza Macarlar 600 at karşılığı o -
larak kuru meyve almayı teklif 
etmiıler ve bu teklif kabul edil -
miştir. 

~elen uzmanın tetkikleri 
Ankara, 5 (Kurun) - Tarım 

Bakanlığınca Almanyadan getir· 
tilen keten, kenevir mütehassısı 
Kastamonu, Karadeniz ha valisine 
gitmiştir. Mütehassıs, Ödemiş, Ti
re bölgelerinde de incelemeler 
yapacaktır. 

Namık l smail ihHfali 
A~ara, 5 (Kurun) - Yarın 

Ankara Halkevinde Nmnık İsmail 
ihtifali yapılacak, Sadri Ertem 

Cezaları bağışlanan 
malıkfi.mlar 

Ankara, 5 (Kurun) - Sinop 
hapishanesinde mahpus kasten a· 
dam öldürmtkten suçlu Ayancıklı 
Talip oğlu Mustafa ile Kocaeli 
mahpuslarından Yusuf '"ğlu Meh · 
medin geri kalan cezaları, hasla· 
lıkları yüzünden, Bakanlar Kuru
lunca bağı§landı. 

1 ütün satışımız çok 
Ankara, 5 (Kurun) ··- Bu yılı11 

ilk altı ayında yedi milyon küsur 
liralık tütün satıldı. Bu mikta: 
geçen yıl satılandan 3 milyon ira 
fazladır. 

Ankarada şiir gecesi 
Ankara, 5 (Kurun) ..: · Ankar.ı 

l 1 ..... 

Ortakög açıklarında şilebinin batması 

Mazot meselesi, tecim hakyerinde! 
Kazayı şahit dinleyerek tespit işi yapıldı. Deliller 

ayrıca belirtilmek üzeredir. 
Eski ismile "Standard Oyl,, ye· 

ni adıyle "Sokoni Vakum,, kum -
panyasına ait mnzot yii!dü "Aziz,, 
şilebi, birkaç gün evvel Ortaköy 
açıklarında batmış, sek:.ı yüz ton 
mazot denize yayılmışb. Hava 
rüzgarsız ve yağmursuz olduğun -
dan bir taraftan Halice: bir taraf· 
tan Küçükçekmece ve F!orya sa -
hillerine yayılan mazot. bütün bu 
sahillerde İ§ yapanların işlerine 

engel olmuş ve deniz tecim direk· 
törlüğüne muhtelif §tkayetlerde 
bulunulmuştu. 

Deniz tecim direktörlüğü, ma -
zottan zarar gören yerleri, bu ara · 
da bazı plajları mümkün olduğu 
kadar temizletmiş, kumpanytı.dan 
batan §İlebin çıkarılm3.sını iste -
mişti. Aynı zamanda mazotların 
parlayıp yangın çıkarmaması için 
sahillere nöbetçiler konulmak su· 
retile tedbir alınmıştı. 

Öte taraftan, limandaki bütün 
resmi ve hususi deniz binek vası
taları, kayıklar, sandallar, şaman· 
dıralar, deniz hamamlLlrı, rıhtım
lar mazotla siyahlaştığı için deniz 
tecim direktörlüğü durumu huku· 
ki. bakımdan da gözden geçirmiş; 

mes'uliyetin belirtilmesi maksadi
le i!i hakyerine havale etmeğe ka· 
rar vermişti. Zarar ve ziyanın 

200,000 lira raddesinae olduğu 
söyleniliyordu. Daha fazla sanan· 
lar, bir milyon lira raddesindt: 
tahmin edenler de vardı. 

----------------------------

Kumpanya, ıilebi çeken liman 
ve rıhtım idaresine ait l'Omorkör 
kaptanının mes'ul olduğunu ilert 
sürmüş, idareye protesto çekerek 
30,000 lira zarar ve ziyan istemiş· 
tir. Liman ve rıhtım rdaresi ise, 
şilebin kiracısı olan kumpanya -
nın bu protestosunu varit görme· 
mekte, hadisenin şilebe altmış ton 
fazla yük konulmasından ileri 
geldiğini, aynı zamanda mazot 
deposunun kapakları açık bulun
duğundan içeriye su girdiğini, bu 
yüzden şilebin denkliği boz~ldu· 
ğunu ve baş taraf ınd:ın dikine 
battığını iddia etmektedir. 

Kumpanya, İstanbul ikinci te
cim hakyerine başvurarak deniz 

Şehrimizde 
Italyanlar 
Dört bine yakın 
gönüllü gidiyor 
Şehrimizden doğu Afrikaıma 

gönüllü gitmek istiycn ltalyanla
rm gönüllü listesine ceçirilmesi 
faaliyeti devam etmektedir. 

Şehrimizdeki ltalyaniarın sayı 
ıı sekiz bini bulduğu ~;~y !eniyor. 
Bunların askere gitme ;;ağında o· 
lanları yüzde elliye var,hğı lceeti-

riJmektedir. Şimdi yapmak iste • 
dikleri hizmet, tamamen ihtiyari 
mahiyetle olmakla beraber, gö .. 
nüllü listesine yazılmak bir "izze

kazalarında mutat olduğu üıerf 
durumun tahit dinlenilerek belir' 
tilmeıi isteğinde bulurunuf, ,ahit 
dinlenilmiş ve kazanın nasıl ol • 
duğu bu noktadan bir raporla te•' 
pit edilmi§tir. 

Kumpanya, aynı hakyerin• 
yaptığı ikinci bir müracaatta dı 
uıulen delillerin teıpiH muamel" 
sinin yapılması isteğini o:-ta11 

koymu§tur. Durumun dRha etraf' 
1ı olarak belirtilmesine, aynı ı• 
manda zarar ve ziyanın ne mile ' 
tarda olduğunun anl~§ılmaıın• 
yarıyacak olan bu ikinci muarrıl' 
le de yapılmak üzeredir. 

Nöbetçi hakyerleriniıı 
nöbet ödevleri dün 
akşam bitti 
Tüzenin yaz dinlenitinin 

son günü idi. Yirmi temnıul 
sabahından bet eylül aktamııı' 
kadar süren bu bir buçuk eı.yh~ 
dinleniş devresinden sonra, bii 
tün hakyerleri bu sabahtan :ıib•; e 
ren gene dinlenİ§len evvelki gib• 
faaliyete ıeçeceklerdir. ... 

Nöbetçi hakyerlerinin nöbet 0 t 

devleri dün akşam bitmiştir. sas 
hakyerleri, başka haky~rierine "~ 
kaleten baktıkları davaları ait 0 

• ~ 
dukları hakyerlerine g-ert gönd". 
miflerClir. Bu ôavaların duni\tt\' 
ları, dinlenit ııraıındP. varılll11 

safhadan itibaren ileri götürüle • 
cektir. 

ressamın sanatım, Env~,· Behnan 
da bal tercümesini anlatacaktır. 

Ayrıca Ankara.daki ese:-leri topl•ıı 
bir halde Halkevi sergisinde te~
hir edilecektir. 

Halk evi, Ankaradaki genç şairle- --------------------------

ri biribirlerine tanıtmak, yakın . inhisarlar idaresi 
ti nefis,, meı:;elesi halinde görül • ================::: 

EGLENCELER 
* Kızrltopraıı: Türk Hava Kurumu 

tarafından yarın akşam Kadrköyünde 
bir kır balosu tertip edilmiştir. Deniz 
km Eftalya ,.c arkadaşları buluna -
caklardrr. Tramvay temin edilmiştir. 

• :Mühendis ve mimarların gezinti -
si 14' eyhil cumartesi günü yaprlacak 
\'apur 14,30 da köprüden kalkacak, 
Kadrköy, Büyükderc, Altmkum, Bü -
yükflda dolaşılacak, 22 de Büyükada -
dan kalkılarak Kadıköy ve Üsküdar 
iskelelerine uğrayıp köprüye geline -
cetir. 

Jstanbul asliye mahkemeleri ikinci 
yenileme bürosundan: 

Tapu müdüriyeti ile dava olunan 
.Madam Despina arasında davanm ye. 
nilemesi srrasında halen ikametgfıhı 

meçKul bulunan Madam Dcspina hak
kınaa tebligat icrasına karar verilmiş 
olduğqndan tetkikatm yaprlacağı 2;; 
- 9 - 935 tarihinde saat 10 da hüroch: 
hazır hulunması lüzumu tebliğ maka -
mına kaim olmak iizerc ilan olunur. 

(F.) 

tadırlar Trakyamıza hay,·an ıslah 

ve teksiri için konulacak ya -

rım milyon Jiralık bir sermaye, az za
ma:ttda senevi dört beş milyon liralık 
hir varidat temin edecektir. Bu husu -
Jar esasen hükumetimizin dikkat na
zarı önünde durmaktadır. Bununla be 
raber memleketimizde et ,.e mahsula -
tının ticaretini tanzim edecek sarfiya
tını teshil edecek, müstahsiJierin hak· 
Jarıru tamamiyle müdafaa edecek cid 
dt1tedbirler lazımdır. 

8alltlld AYSOY. 

\ 

!aştırmak için bir tiir gecesi ter -
tip edecektir. 

TOPLANTILAR 

• Davutpaşa geneler birliğinin yıllık 
toplantısı pazargünü saat 10 yapıla -
caktır. Birlik bütün üyelerini çağm • 
yor. 

* Afyon spor kulübünde çekilen 
idare heyeti yerine yenisi seçilecek -
tir. Kulüp üyelerini bu seçim içinden 
pazar günü ~aat U de Fener nahiyesi 
Unkapanr semt ocağına çağırıyor. 

Talebe birliğinin gezisi 
- Milli Türk Talebe Birliği 

dün Anadoluya bir inceleme ge • 
zisine çıkmı~lardır. 

- -· -~--------
~IJll~UI !dtdilltst 

SehirTUjatrasu 

111111111 m ııı 

Brüksel sergisinde büyük 
muvaffakıyetler kazandı 

Haber aldığımıza göre Brüksel 
arsıulusal sergisine iştirak etmiş 
olan İnhisarlar idaresirıin paviyo
nu büyük ınuvaffakiyetier kazan
makta ve sergiyi bir gür:de on bin 
kişinin ziyaret ettiği o'maktadrr. 

İttirakimizin mükemmeliyeti · 
ni kabul eden Belçika hükum~ti 
komiser generalile bütün diğer 
memleketler komiser ~eneralleri 
Avusturya, İtalya ve Fransa gibi 
on iki millet arasında !nhisarlar 
idaresini Brüksel 1935 arsıulusal 

mektedir. Bununla beraber, sıhhi 
muayene işi, herhangi gönüllünün 
gitmesine mani olabilercktir. 

Gitmek istedikleri yeı, doğu 

Afrikası olduğundan bm, - hat 
ta mutadın yukarısında - bir vü 
cut sağlamlığı gerekmektedir. 

Süel sıhhi muayeneden geı;rme
den hiç kimse gidemiyecektir. Ve 
gönüllülerin gitmesi, Romadan 
gelecek emre tabidir. 

Şehrimizdeki İtalyanların hep· 
sinin "Faşist,, partisindt:n olma -
dıkları da söylenm~ktedir. 

Tatil gününde gizli 
çalıştırılanlar varmış 

sergisi tütün ve tütün mamulatı Bazı husı!si müessese ve imi • 
heyeti reisliğine seçmişlerdir. in ' lathanelerde cumartesi günleri 

öğleden s~nra gizli, gizli çalıştı· 
hisarlar İdaresinin teşhi._. etm!~ ol 

ğı uraya ve ılbaylığa haber veril-
duğu sigara ve tütünler, jçkiler ve miştir. Bir iki yer cezalandırıl -
tuzlar en yüksek notla .. ia (Granc: mıştır. Kaymakamlarada yeni 
prix) yi almışlardır. bir yayım gönderilerek bu husu • 

İnhisarlar İdaresi m~mulaiın.ı sa çok dikkat edilrr.esi b:ldiril • 
sergi ziyaretcilerine tanıttırmak miştir. 

~ lhtlnaıııu ın;mıı 111ııı1111mmımonwmıanumuumn1uımımm111mUJPVm•IRArmn. 

ve bu ziyaretçileri İnhisarlar pa 3 - llk defa olarak bura piya 

ikinci defa 
Abdülhamit veresesinİJ1 

davası reddedildı 
~ ' 

Türk - Yunan muhtelit h• 
kem mahkemesi geri kalan •~ 
dava hakkında da ikinci defa ol•, 
rak karar vermiştir. Ab:lülh• 
mit veresesinin iki davası da~ 
lar arasındadır. Yalnız h.nıit., 
Krediyune bankasındaki mevd~ 
atı zaptedilen varadatopolo'.~d , 
davası hakkında paraların mıı '( 
deiye verilmesine karar veril11';,. 
tir. Mahkeme reisi. Böyk rrıe11' 'f 
keline dönmüstür. Mahkeme bl., 
kaç ay zarf mda bütün evrak ~ 
dosyaları evrak hazinesine ~e~ 
decektir. , 

Kapalı çarşının tamiri 1; 

llJ 
.111111111 

T epeba~ı Bele • 
-.liye bahçesin -
Je bu hi'lfta cu -
na, <"umarteıi, 

:>azar günü ak 
:amları saat 21 
le Hazım tara . 
rından Karagöz 
oynatıfacaktır. 

Kapalı çarşının tamiri 5en~l~ 
denbeı.-i ileri sürülmekte, tah•'~ıt 
sızlık yüzünden geri kalmald• eti_ 
Tamir İ!i yeniden birkaç, ,' ~ 
geri atılmıştır. lst<mbulun 1~ • 
pilanı yapılmadan çarşının ıa11'1ı# 
ri doğru görülmemiştir. Çar,•:J 
hangi kısmının kalacağı, h~ ııf 
kısmının yıkılacağı pilan y•P1 

ken tesbit edilecek, bundat\ •0
" 

kalan kmm t?.mir oluna~c.ktır• 

Nöbetçi eczaneler 

viyonuna celbe de bilmek için bir- sasına sokmuş olduğumuz içkile · 
çok ilandan başka aht lisan~a rimiz büyük bir muvafiakiyet ka· 
renkli olarak üç yüz binden fazla zanmış ve bu içkilerd~n bazıları 
broşür bastırılmış ve bunlar pavi- nın eşi bulunmadığını jçki eks • 1 

' yonun kartı ve nerede bulundu perleri teslim etmişlerd;r. 
----------- ğunu gösterir plfınla be.·aber Bel- 4 - Şimdiye kadar Belçikacid .;.. _____________ .... 

lstaubul asliye malıkemcleri ikinl'i 
yenileme bürosundan: çikada on bin aileye dağıtılmıştır. tanınmamış olan tuzlarımız bura 

Bu iştirakten elde edilen neti - piyasasını ehemmiyetlt- alaka:lar 
Gümrük müdiriyeti ile dava olunan 

celer memnuniyete değer görül etmiş ve bu sahada da iyi iş yap Hasan HulCısi arasında davanın yeni· 
mektedir: mak imkanı olduğunu bize göı • 

)emesi srrasında halen ikametgahı 
1 - Kısmi bir iştirakle büvük termiştir. 

me!:hlıl bulunan Hasan HulQsi hak -
bir varlık gösterilmiştir. Sergi Teşrinievvel 5onuna ka -

kında iJanen tebJigat icrasına knrar 
2 - Türk tütün ve ~igaraları dar devam edecektir. 8'1 müddet 

\"erilmiş olduğundan tetkikatın yapr
Jacağı 27 _ 9 _ 935 tarihinde saat 10 bu kere de Türk tütün \"e sigara · zarfında sergide göstermiş oldu-
da büroda hazır bulunması lüzumu larından daha nefisi bu:unmadığı- ğumuz faaliyetin semeresini al 
tebliğ makamrna kaim olmak üzere i- nı halka ispat etmiş ve bunlar !çir. mak için kat'i ve müspet tedbirle~ 
lin olunur. <F.) talep imkanları yaratılmı§tır. alınacaktır. 

1 

Samatyada: Erofilos, Aksata~~ 
E, Pertev, Karagümrüktc: Suat, r~t-~ 
remininde: Nazım, Fenerde: ' 1 ,~ 
Şehzade başında: Asaf, Beyııı•ıı~ 
Cemil, Zeyrekte: Yorgi, Beşik~:;J 
Ali Rı1..a, Ankara caddesinde.: ~ 
Neşet, Eminönünde: Agop M1"S:)tl' 
Gala tada Mahmudiye caddesind_,!:ı'' 
sel Sofrunyadis, Taksimde: .Pı fit' 
mettln, Kalyoncu kulluğunda: zııf'' 
pulo!, Şişlide Hamamda: Halk· 1.,
srmpaşada: Yeni Tur~an, HaJıcıol 
da: Yeni Türki>.:C; ( 



1 Güzel bir örnek 
Bay Sabit Şevki idare ertiğinde bulunaa. 

gençlere güzel bir örnek verdi 
Kahraman tayyareci yüzbatıla

rımızdan Allettin, lzmirde bir ıe· 
ce uçuıu esnaıında yere inerken 
bir kazaya kurban gitmıf, öhnü,. 
tür. Henüz otuz yaıındQ olan de 
ğerli yüzbaıının ölümii derin te· 

Bay Sabit Şevki, MHlkiyemi:ıir 

çok iyi yetiıtirdiii gençlerdendır, 
bir müddet doluda, Huankaled ~ 

kaymakamlık ettikten ıvnra sekiz 

yıl kadar önce Cumur Sa§kanlığ 

azel bürosunda vazife almak tak 
8attarafın ISzU: dili ane lanet ediyordu. Hiddet· euür u)andırmııtır. Cenazeaı iz · dirini kazanmıılır. 

I 
l'Qpı§ık kardeılerin, kendi • ten kendini kaybetmitti. Bir an mirde parlak törenle kaldırrlmıt • 1 

l!rı~i Siyamdan Anıerikaya geldi, ki iriyarı vücudile yapışık tır. Bugün de bu büronun direk-
f/etıren ve seyircilere göstere • kardetlerin üzerine atılacak, bü· ihtifale llbay Fazlı Giile;, r.1üı· tör muavinlifini yapmaktıdır. 

Bay Sabit Şevkiyi dolu illeri • 
mize yeni hayat vermek üzere p 
den arkadaıları araıında ...... 
ten sevinerek tebrik ederken ;.al 
vazife dileğini kendi ~f1ne nildl· 
ren yazııının elde ettijimia NN' 
tinden bazı fıkraları da ,. ..... 

ertiğinde bulunan gençlerimill 
güzel örnek olarak nakledecelbı 

rt>k kulliyl'tli para '·uzanan t"n ku t" · ) ,,.. d hk k" k G 1 S raıı'le b"'t" k h t , 1 
)\ A u vve mı on arı czıne.ue e · ta em mev ı omu tanı enera ı u un o uma aya maa "Sa) ın Haşhakanım!Z lsmet İnini • 
l 

ap/an /\.of/inden aunlnıak yo k ld H l t '-.. 1 1 1 ı· · " d neyece 0 u. a ve avru, 1:oy e Rasim, parti, belediye, h:\Va kuru· natı ıe ece 1n yüzünü ağartacaK nün doğu iHerinde en son yaptddan 
n a l'f'rdikleri karar, kaptanı yapacağını sandırıyordu. Lakin, 

~ lr1ına döndürügor. Bu kararı ıon dakikada bu hareketin fay • mu mümessilleri, emniy.,t direktö- bir genç umudu, yetkeııi uyandı · tetkik 'e teftiş gezisi sonucunda 111r-
.. "senkeı Roston rıhtımındaki daaı:ılığını idr:ık etti. y c··inden rü, zabitler, Aliettinin :ukada9la· rarak ilerlemİ! iıe, üzerine aldığı dumuzun bu parçasının ne kadar d4· 
.. seyfrr's in,, in uani mcıhur kalktı, bir pencere açtı, bahriye· rr, birçok tanrnmıt ve ıleri gelen reami itlerdeki yararhkiarı, b~ıa· diğ " ~ahuk ıslahata, bayındırlıja •• 
~ahriyelilere misalirlennıe . lı"ler mı'ıafı'rh!'n•sı·n·ın .. ·•ıusuna h . I k d . h iyi idare edilmeje ihtiyacı old.,_• 

1 , ~· "' QY •a sıyet er, ara, enız. ava, za· rıcıhklar '1 d h b · 
Or,.nın bir <>da~ında yapılıyor. J >' 

1 1 e e ep u umuau tebarüz ettirmittir. Bu ibtiya"~ - ~ 
lfadaki tükürdü. stihfaf ve iııtihkdr lav · bıta ve belediye müfrezeleri iıti- k I d' . I l ~ 

meıealacından yon • ru alarak, bağırdı: uvvet en ırmıf, o gun aımııtrr. na , e şümulünü en son aynlclılıll 
~rdtnu, yur:tırlalc maıa etrafın • _ Sizi gidi haydutlar, sizi! rak etmitlerdi. Muhtelif çelenkler Bay Sabit Şevkinin di:n itittiii - Hasankalede iken yakmdan ılt'el'tfl 

a Ya/)lfik liarde,ll'r/e kaptan Bana kar•ı iıyan bayraiını ııçh • hazrrlanmıftı. mis bir teıebbüıü de kendiai- bildiğim için - mesJekit dayplan • 
1f.offtnden baıka, bir de Dr. h ., F k f'l ' B C '-- kl 1 1 h ka la _._ ,.. ,,.. k nız, a. a at na ı e. otuna Ü· enaze, oayra ar a Hrı m11 ve nin naaıl yurda irten b~"lı bir va mı 'e e) ecanımı m~ı m.,_ .. a& 

Of CH,•el ı·ar. Engden sonra mitle düanteyin ! Ham haynlc ka· ~ 15 kamundan baslı) an idarif alanclakl 
f l'ndi Çan öl >'""" top arabasına konmuıtu. lhtif al t "-· ld .. · b' ~ Ç n lloz 8 uyor: pılmayın ! Bu böyle &İtmiyecek an çocu... 0 uıunun yenı Jr çalrşma ''e başarılarımdan cesaretle• 

lng, beyni · · · 11 '-b il k alayı süel mızıkanın çAldıg .. ı alır 1 · · 
il k nın ıçı a aK u a it sandıgınız kadar buit tlegil ! be ıe11nı vermektedir. - nerek bugün cumurluğun ıpfı ile ar. 

. aptan Kafline son ve en El" d k 1 k 1 ku l matem hava.ile kıtladan hare • 
\tınde ım •n ° ay o ay rtu amı • B Sevinerek öfreniyoruz ki Bay drnlanmıya daha ziyade ve daha ~· 

'I b"ld'n· vurutu, ,u mühim ve yacakıınız. Sizi salıvermiycce - ket etti. u meyanda, iayyare ıu· buk 'ht' .. t d i ili i ..... 
..... a. 1 ırııle yaptı: bayları •ehı"t AJa•etlı'nı·n rerreve _ Sabit Şevki, özel bürodaki ödevi- - 1 ı)aç gos eren ° u er n-. --a d ğim. Görür.iinüz ıoiz ! Neler yap • s , ~ ü kül tla ıtı da 1- L:I 

b
u_n an sonrası için kendi • k b k en m f şar r a a o- "" e, • 
ır me.ia muktedir olduğumu size lenmit büyü bir fotoğrafını taıı · ni Bat a anın dolu illerindek' çetin ve mos'ullyetli çalıımayı kn. 

tı ol pro~ram çizdik. Sizden ~-t · · b ı d • • ·1 ı · ı h J arak k d. k d b •vw erırım en. yorlar ı. pz11ı ı e açı an yenı ıı a at ~ev· dinde tophyan herhaqi bir ilde, hl • 
t.k' ' en 1 en imize ir Dr. Mnakovel, beri tarafta hir b 

1
1P. edeceğiz. Bu yolun ilk ~ % Şehitlikte bir tayyare müfreze· reainde u illerde verilecek bir ktlmetimizin çlzditi 1BJalaat Presr•• 
e11 ı l ıeı çıkarmadan otunayor, kapla · · 1 1 • ngi teredir. Evet, si, cenazeyı se lmladı. Cenaze, idare hizmeti ile kendiliiinden içinde çalışmak Ye fayda ı olaMllltk 

K ff' 1 nrn halini aeyrecliyordu. Arada 
i 10 .. tu"nno ... •n. , ngiltere ! Sizin büyük bir ihtiram ile ve gö-••la· de~ıtirnıel• hazır olclu~nnu 10··y amaciyle ben de arzı hizmet etm.,. bir de gözlerini ikizlere çeviriyor· -J -s •• •-
l~k • ~gı taııırladığı~ız yer, du. Onlar, ıedir üıtUnde put gi. rı arasında ebediyetin kucalmt. lemit ve Genel Sekreterliie reı - ulusal bir borç blllyor•m. Bu sunt • 

1ına elhn~z ! o, pek özler.liğiniz biydiler. Üayet sakindiler Tazi • verildi ve bir manga asker, hava· le idealist Türk gençlerinin çalıpu1*. 
il k ne rınin zümrut gibi yem- men de arzettiii bu dilek arkada· nna muhtaç olan bu yerlere clıerW 

•Yıla d L d d k yellerinin sa.ğlamhğmdan emin ya üç el ııkarak ıon töreni yaptı. 
• L ~ın. ~· on ra a en· 1 d D kt ıımızın idardeki kabiliyetine yeni kayıtsız ve şartsız olarak kopew 
d ll'~dımızı göstereceğiz. Siz gôrünüyor ar 1• o- oru bütün Bundan ıonra müıtabkem meY· l 
.1 ~~!I, bi2 hizi ! Bu ıeff!rde ıh hu olan biten ıeyler pek ziyade ki komutanı General Raıim bir bir plitme a anı açması iıteiilc gereken gençlere - eter p~ kaı.& • 

, oıı allkalandırıyordu. Dokto"', hazrı kabul edilmiıtir. Bunun üzerin~ mışsam - Oncü olmak lıRIJ'•na• • 
.,tarı pa~aayı toplryac.alı~, d söylev verdi. 
ız. ~ız! Sıyamlı deJikanlıla· bulunanları a eta mütahadP- altı· lç Bakanlıinnız kendiıini yeni Gerçi, tatilrkUn özel Mlrolarm ... 
~., ı ız çapkınlannız, denizi na almıştı! G ümüşanedeki orman tetkil olunan üçüncü ıenel iıpek- çok onurlu yerimden Ti ........... •itct \Pe Londrada ilk aktam Derken, kapı hızla ardıı'la ka · _,, ,_,, .... _1:ıL balıetinde ,.abtmak üze"- ğerH hfmayenfzden maddeten a)'l'd • 

ı.,,re görünmek ic_in :azım .. dar açıldı. Kaplan Kolffin, içeri· yangın/arı sÖna'ürülall Mn' ua s 1 x.. fakat Atatl""'' ,...._ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~·~+~~~~~~~~~~~" mqoa~.~ .~e~~ lar biJeı B • lıldaeftW.U....•MdaMr~ 
z ç· 1: q parayı, ycnı doıtu- ya • nn a an ar

1
•!1 a ~ a . 

1 
• kazasının Erikıheli ve S..... er • ili • kat ve imanla urMtan •• p1pa•• 

ta. ınbı ödül'U" olarak -;-eriyor. ton ve civarı po 15 amırı mıra ay manlarında 28 8 935 de ,.ıkan V 1 1 
·--r b ı d O k ~ atanm en çetin ça ıpna ar is- f aydah olmak amaaaulaa ..... '-

•• ~ Uradan londradaki bir Murfi u unuyor u. nun ar a • yanım büyük gayretler sarfı Ye d • -•a L smda bir Çinli, daha arkada da teyen uzak yerlerinde alınacak ileğimin i>i telilld banwJ& .... da 
loı nıeıdup yazdı. Oraya d'.. db' 1 1 t•l t 

·· .... 'Ohllltz zaman, ilk tem\İI için lnıili:ı kaptanlara mahsus uraifor ıger le ır er a ınma11 sure ı e hizmet deie.rinin Atatürke vakın· asa şUphelenmlyonam . 
• , azırJ LJ tekmili . ...... 11·ym;ş ı,1·r adam! Birk'lc po - 31 8 935 de aöndürülmÜ§tür. Ya· Zamanı geJmı ....... "Ye b--1- .... 

t llL IK ar enmıı o· - • dan himetle bir tutuUuğuna bu '9"C wy• .. __ -
~ : uu yarduıuna kartı!ık ol • liı ele kapının e,iğinde mevki a· nan sahanın miktarı orman mü - mamen ve ul115al ve m•leldl olu a • 

\tzere, Çinliye ka:ıanr.ımızın larak, emir bekliyorlardı. hendiıi tarafından 250 lMktar ola- kabul ve tayinin bir iıaret olduğu macımın yerine ıetirillMlliae ...... 
e onunu verecefiz. Gelirin Kaptan Koffinin ağır; aç.nası • rak tespit edilmittir. Yanıında pek bellidir. yardım ve izninisi dileri&,, 
e onu vardı ku- n~ zaman kalmadan, miralay F h , ~ mcı ve ı -.arı • Damlıköy halkından a ri amele ................................... - ...................................... "•••• -•a 

l
1
• Payı! Paranm üst taraf 1 Murfi alaycı bir tavurla 11eı1lendi: ( p il h ...... .... 

q ıe 1-1 H il h il ı M k ı · olarak bulunan Hayır oiulların • • a., : ti l._ K1l acak. Mukavelemizi - a o, • o. ü ·emme ·~-' -------· ?. :ahı10raunuz, Miıter Kof • te hepiniE de buradaıınız! Ne a • dan Tevfijin bqına yanm .. •taç- Bodrumda ,. .... 
cıerhal~e hayvanca değil, la! Ey, haydi bakalım, delikanlı· lardan biri dü,erek hemen 6lmilı· 

• d&jıl mi?. Eh, elbette alr! Haz~ol bonııu çaldı. Haydi, tür. llC.. • ~ • 93 & Fatihte Macar karclewJer CÜ • 
ola k t ·1 ·' ı 'k · " C7 ~ detinde Bay llyaa aputlll&m al • • ca tı. Mademki m~- arı ı en . atı amet gemı, marı, 

en si • d l ' Çocuk e'·ı·r,,,eme dl&ala .. da -·- lpnW elan.lal. .. • tında Munciniı biraderler --a-zın ıayeniz e vi:: de m•rt. • ~ 1
- --r--

t\. ~ olduk' (Arkası var) kurumunun qardım'arı rinde maame+e &örenlerdlr. Kakwmler ·... zuının bodrumundaki tıalttale• 
"''ı b • • J h L il 1I UpulJI Utlf ftJ&tlandD. tututarak yangın ÇllmuJ, Ç&1NIC 
'' , ır e arexetUe, yol ifa· -------------- '"'--•- aöndürülmii&tür. 

Prp, M>zlerine fU ı6zil kat - Ankara, 5 (A. A.) - ~ E· •~--- -s 
ıirgeme Kurumu genel merkeaı 1ı • l.Ndrı TABANCASINI Sll.ElllCSN~ 

Sazün 6zü, ıizden a)'i'ılmıt ağuıtoı 935 ten 1 eylül 935 tarihi- • fj'ork - Kuımpapda çatma mu• 
~ Yaln.ız b••ımıza, ,.1·zdı'lı· • k d 2074 .., d • rr 1 mahlesiııde oturan >.,.,, aımıll 
...... -s 3' ne a ar çocuıa yar un et- ' r.. ll111 bek '--
-r1eıu proıramı tatbik ede- mittir. • ftriue çilerinden Yakup ta---~~· 
qenıen bu gece lnriltereye • Actea ıilerken patlamıt kimM y..-- • 

edivoruz ! ISTA.."'QIVL: - ıı,so: Danı nıuılldıi - Bunlardan 749 baıta çocuk •e • Ceanrr mum••· ... 
'"'I 19,10 Hafif musiki - 19,"5 E&'e caz ~ '%0,15 T"" !-..1-

l. !1 &özlerini, bu noklaıına koateran• _ ıo,so: Stdd~o orkefltra!lı - 21 anneye genel merkezin polildi • • Sof}ı YOK ARABASI- Taka;_.. 
Qlç kıpırdamadan, lıiç aeı 'bGyo UZ Tf! tanso orkcııtralan - :n,s~ niklerinde bakılmıı ve illç d'i• - : :,r;;terdı 1 oturan Mari A7nalı set• .... 
~an dinliyen Kaffin, o Son lulbt'rll'r, borsalar - %1.45 AMaıanc1r tılmııtır. • Stothotm Cümhuriyet ıazinosu CSnila • 

d 
irkildi. Midesini tıka..__ • ..,..., 'Macar 1aa11t ... , ... " - 2z,ıe Ha - d 

586 
Çekler den , ... _.. .. rken Niyaaiain ,. 

.ua ftf ..-.illi. Dit bakım e•incle e çoc..-u - ıı----- -y- J 
) 111'1nut ve yemeli yer ye .. ViYANA: _ ı;,10 Gramofon - ıs.o:s Şar • ı.ondıa 6t3.'0 * ıokhl ı arabası çarpmıf. Kadm tür Ü yer 
1-brut bir adamın gördüiü kılar - 18,.aO: Baltanm ııpor babt-rlerl - pn di!leri baJnbnıt ve tai.tıl • • C\nybr• 11.797~ • Vlyar. lerintlea 7aralaaarak ba•ı•aae • 
• ~ rGya nuıl kıvrandıncı ve 19,03: Koau,ma - ıı.so "~ Va.lldtre,, o. mıtbr. • Patis ı2.h3J!:I • ~ladrtd ye kaldUılmqtır. 
Ci bir leıir bırakırsa tıpkı -penar. Mll'tllıllt •maulıanncta llllberler ...-e Süt damla11ndan her ıün 185 • Mllho 9·72 - • Berlln 1'981: iNCiR KOPAR.iRKEN.- Val• 

• taaft 111P1MJ - t4,06: ~ - 21,H: • Ptukse 4.7i3 • Varşon 4.21~ d 
1 I öyle delaıetli bir teairin u......,ıa.. çocuğa ıüt verilmit ve bir ayda • Atln• •u9 _ • Bo:l•J'e5" de çetmetincle 108 numaıab .... 
1.~ tında eza duyaD ~- bu· Bı:BUN: - n,05ı Komedi: atulektq • 1783 kilo bedava aüt daiıtıl11uı . • c enevr• ı.441~ • Rükre oturan Camalm oilu 11 7 .. E 1 

w~dPtan, birdenbire berbat lnr araamda - 1'7,S5: Kadınların zamanı - • Sofya 61.~ • r.eıırıd Ali tatlıkta Bay Cemal- p•bı ıa 
,-.-qS·~~ uyanmıt hİllİne ka . 18,05: Hamburctan - 19,85: Rıad,o orkes • hl'. • Anııterdan ı.1764 * Yokohamı yanındaki babçalen İllCİr kopa. • 

ı • Faka \rlııılı - ıo.ss: llhlılll )-a3an - ıo.u gliılün Yardım için bat vuran 9 çocu- • Prac 10,19~ • l\loskova 109, - __._ _, __ .ı ___ li · • ~ ist· ı. ı, riya gör • -~rl - ıı.e:;: x..rlf!T - ~1,18: AJm- rıraen ganou..rQUI"" ın tl -,t. Cördütü ve itittiği ıey· mttilec i9ta9)Ghu _ ı:&.o.t: u1&111a1 ıaym _ ğa para yardımı yapdmı9tır. ıı---- E S H A M ----.Ji ni kuvalamıı, çocuk yere clit•lli 
~ -~~a deiil, uyanıkken gör· :.?S,e3: Haberltt - 2S,35: l l ısuı konuşma - ------------.... --s. • ~ Baatas· Q, ... , - rraın vav ıol ayalı kınlmıfbr'. 
L_~!llJbitti. Bunlar hayal 24,0:i: Şti.ıtgarttan. CUMA C.ıHnesı •A•ıdohı "JMıll *Çimento aı; BALKONDAN DOŞTO.- le-

• "Qİk tt• y Bt!'KnEŞ: - 18,tl: ftad'o orketıtraaı - Reıı 1 4•l "\'.'nyon Od. -.- • d H ı· .ı c:..:~L. ··-ı:..- _...ı_ 
l .. 1. alan deği•, ger· Jt,03: ~r~r - l't.IO: eı4cestra1111ı deva. Takvim ,., Eyııl ~ i~:!, Şlr. Hayriye ıs.- ~Irk ile? -.- tınye e ncla , .. N~.:~~-.r ~--
·~~ llB _ "8,11>: 'lla11~ran _ 21,25: Gf'lllllUfotl 1=-==-===~ : \.Ahir ıt!ttatez laatn• l!l.11 hlyı - kiz- y ı a ~ - ~ • 
~ -;-:_lJeti elle tutlur derece - - -.u kelltmu.. - 21,z~: Şan k.uer1 - n. ~ -.oo :art m eCZA -.- bakarken mii•uenMini UYIP • • 
..... -...Ua ,__ P.onıont 7.Jı. r elefon -. - d k d . _, ~ 

t
,L -.nayq, kaptanın ,i. 2~: JdlçU<'Jlik raciye orl< trau - H.33 ere ÜŞB"Üf, yar..ı.-ıf, y.-
~ı L· ııı. yetti. Son hadde haberler - 2'? ·ca ork1'8tranın dl'nmı - u.os ~tlkrazlar - tahviller- çocuk h!.ırt:ahaneıine kal4C!lı..,. 

r cld Gramofon. 191.lTlrt Bor.I ı.8~ Elelm 
• 1 et nöbetine tutul· PAlt1S (ltMle Parl•J: - 21,tl: mouı mu il ~.!O framva\ 31 7 tır. 
~ruldarmı Pınhür güm· da - %t,t3: IW»etl.r - ıı,30: ı,arkdar - • • m .6. - tııı!TI o MAICINA PATLAYINCA.-

t .... :n1 üıtüne indiriyordu. a.16 Balı• lt&\-allırl - M.N Gene komerL lmııruıDıblll ı v• ıı • llclelv ~':ı!o Bi.iyük.lcl'e:ie iplik fabrikııımıia 
.., -~ın Yor i d I k VARŞOVA: - 19.315: llal>N-Jer - 19,30: •ltpel ..utıuı O!\. • Anadolu lı .. ~. o a 1 N t bi t..!...-- _... 
,.....___ # a ız 0 uw ü· rnc e uıre r m&A•IHltHft ..,. . ;-•uy d Gramoloa - 20,03: babtorlcr, - •klAmlar. •9ttl A ;t.1 10 Anadolu lll ı 40 f .......:il-!-... _ 

' or u.. $ChGp l&Jmlf !1,11: 1laftt ttnıll1tl - n.ea~ Ra1Morler. - 1 • Sını·'f'rıurum %, •o • ' ı rt aması v:ıerine tii..tii Y~ 
lceııcfı labirile, bu iki 2z,10: Senonlk kon11er - 28,15: Vllnadan: ı-------.... -111!11!1'----ı-iiliiiilljİİiİiiiiiiimiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiöiiiii-.-ii'oiliııiiiiiııiiiiııiiiii. yaralanmış, hastahaneye kaWmJ: 

~l~ldtılhı mnUİn• hindir.r.!.....JlldeltlE~~~~~kD!!tYUk~o~rk~ee~t~ı'a.~~~....:...~~~~~..:......~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.......... ~~~~~~~~~~~~ 
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ARABACI KAQA .. KARTAL 
~rl" BUYUK DENiZ ~~ 

-Baıı dünkü sayımızda-

Rozina gerçekten fevkalfıde güzel 
bir kadındı. Başında gayet süslü bir 
ba., Irk vardı. Bembeyaz göğsü her 
şe~ den evvel göze ~arpıyordu. Gayta
no'nun ifadesine göre bu kadın <San-, 
Carla) tiyatroı:-unun e~ki şantozların
dnn biriydi. Tahsin Recni'yi büvük bir 
ne1.aketle karşıladı. Bundan anla~ılı- 1 
) ordu ki daha ene iden yanına böyle 1 
bir misafir getirileceği kendine ha her 

1 
verilmisti. Fakat Rozinn el·inde yal
nı.r rlc:!i!di. Ondan başka daha bir 
çok kadınlar vardı. l{itara çalanlar, 
mandolin çalanlar \'ardı. Bunlar ara
sında Tahsin Recai 'l'ranceça'yı d:ı 

gördü. Onu karşıdan seHimladı. Tra:ı
ceca sanki uzun zamanlardan beri a· 
ralarında aşinalık varmış gibi Tahsin 
Recainin yanına geldi. 

~ ~o·~iA.Nt~ ~~n~Fra~~ilehl~~arı-~~==~;_~~~~~~~~~~~~L~~~~~L~~~~~=~~~ 
rrldı. Sokağa çık tıklan zaman ufukta Yazan: Kadırcan Kaf lı Bölem~ 

kapısına giden yolu bırakmışla 
cing·öz bir adam onları karşıladl 

Bur.dan sonra Rozina yeni gelen 
mis:\firleri ile evinin eski müdavimle
rini tanıştırmak istedi. Bunlar arasın. 
da lrlr baron, bir Marki, bir şair, bir 
musikişinas, hir taıihçi. bir diplomat_ 
llah nrdı. 

Fakat Tah ·in Recai Rozinanın bi
rer birer prezanta ettiği hu büyük a
damların hiç birinden bir şey anlama
mıştı. Diplomat eline bir metre almış, 
onunla yere vurarak eğleniyordu. Şa
ir gözlerini havaya dikmiş düşünü)•or
i111, Baron ellerini göğsüne kavuştur· 
muş duruyordu, Marki parmaklarını 

karnının üstünde gezdirerek kendi 
· endine masaja benzer hareketler y::
, ,ıyordu. Musikişinas elini kalbinin 
üstüile koymuş etrafına bakınıyor

du. Eğer bütün kalabalık arasında 

Frances ca bulunmac;aydı Tahsin Re· 
cai bir dakika burada kaJ;r.ıayacak, 

hemen çıkıp gidecekti. Fakat bütün 
bu gülünç kalabalık üstünde bu güzel 
kadının me\'cudiyeti onun üzerinde 
bir sihir tesiri yapıyordu. 

France;ca iptida Napoli şarkıları 
söyledi. Kitaralar ,.e mandolinler ak
kord edilirken herkes onun giizel se· 
sini diidetli. Ondan sonra dans ba~la· 
dı. Francesca kendinden geçmiş hi:; 
halde dans ediyordu. Dans ederken 
sanki yeryüzündeki mahlüklar ile hiç 
bir münasebeti olmıyan bir Yarlık gi
bi gör:.inüyordu. Gözlerini yıldızlara 

doğru ceviriyor \'e öylece dans ediyor, 
dans ediyordu ... 

Francesca'nın dansı etrafında olan
Jarı coşturdukça coşturuyordu. Kitn· 
Ta \'e mandolin çatanlar ile bilhassa 
Marki: "Cecca ! Cecca,, diye bağırı

yordu. France ca dans ettikçe "Cer
en! Cecca,, sesi göklere çıkıyordu. Bir 
taraftan da Francescanın adını yük· 
sek sesle terennüm ediyorJardı. Rozi
na'ya gelince, o dalgın ' 'e düşünceli 
bir tavırla fildişi yelpazesini sallıyor
du. 

Tah in Rcr..ai bu eğlence ye 

sabahın ilk beyazlıkları görünüyordu. 
Çoban yıldızı denizin sakin suları i
çinde uyuyor gibiydi. Yapraklar an -
cak hissedilir bir ince rüzgarla zaman 
zaman titriyordu. 

Fnkat Gaydano nereye gitmişti? 
Tahsin Recai arabacıyı göremeyince 
merak etmişti. Francesca: "Zannede -
rim, o bir köşede sızıp kalmış ola
cuk !., dedi. Bunun üzerine bir başka 
arabacı çağırdılar. ikisi birden otele 
~cltlil~r. !çeriye girerken Tahsin Re-
cai koridorun bir köşesinde uyukla· 
yan bir garson gördü ki Gaytanoya 
çok benziyordu. Fakat dansöz Fran
ce ca işveleri ile onu meşgul ediyor, 
etrafı görmeğe imkan bırakmıyordu. 
O kadar ki Tahsin Recai yattığı za
man odanın kapısını bile kilitlemeği 
unutmuştu. 

Sabahleyin çok geç uyandı. Gözle
rini açarak kendini topladığı zaman 
kendini rüya görüyor sandı. Gecele
yin otele Francesca ile birlikte gel
mişlerdi. Acaba hu kadın neredeydi? 
Birdenbire yerinden fırladı, kalktı. 

1'u halin manası ne olabilirdi? Tah
sin Recai o vakit gördü ki cebindeki 
paraları, saati, eşyaları ortadan kay
bolmuştu. Pencereyi açtı, baktı. Gay
tano da her nkit olduğu gibi sabah
leyin otelin kapısında kendisini bek
lemiyordu. O zaman içine bir şüphe 

<l"i · tıi. Galiha bir tuzağa düşürülmüş-
tü. Otel müdürünü çağırdı. Başından 

~c::e:ıi anlattı. Onun da hiç bir şeyden 
ha :·cri yoktu. Otel müdürü polise mü· 

racaat etmesini ta'-siye etti. Fakat ay
ni zamanda ihtiyatla hareket etmesi 
lfızımgeldiğini bildirdi. 

Polis müdürü Tahsin Recaiyi din· 
!edikten sonra kararını vermişti. De 
di ki: 

- ~iz hu işten ucuz kurtulmuşsu1 

nuz. Yoksa bu macera hayatınıza da 
mal olabilirdi. Sizin arabacı dediğini:ı 
adam en miltbit bir haydut setesin• 
mensuptur. Uzun zamandan heri bu 
adamı aradığımız halde bir türlü ele 
geçiremiyoruz. l<'rancesca ile alakadar 
kadınlar ... Bütün bu çete efradı her 
gün bir ba~ka isim alırlar. Başka bir 
) erde yatarlar. Başka bir hüviyet ta· 
kınırlar. Emin olunuz ki bu dakikada 
Gaytano artık arabacı değildir. Fran
cesca da ilk defa onu gördüğünüz bir 
odalı binada bulunmaz. Bu kadın Gar 
tano'nun kız kardeşi değildir. Araba· 
cı da o kadının erkek kardeşi değildir. 
Dün gece otele girdiğiniz nkit kori' 
dorda uyuklar gibi duran garson mut
laka Gaytano idi. Bu !;etenin Napoli· 
nin her otelinde, her müessesesinde 
bir eli vardır. Arabacı dansöz kadın 

ile birleşerek sizi tu1.ağa düşürmüş· 
lerclir. E•(er };enden nasihat isterserıiz 
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Esrarengiz 
Babeşlstaal 

- Yazan · Marsel Prat 

Kulağıma Tam-Tam 
havaya bağırışlar 

Bö!em: 2 -

sesleri geliyor; 
yükseliyordu! 

ATEŞE TAPANLAR 
Ne kadar zamandanberi ben bir 

kervan ile ilerliyorum? Bunu şimdi 

söyliyemiyeceğim. Yalnız diyebilirim 
ki Habe~istan hudutlarından içeriye 
girdikten sonra bir çok defa güneşin 

doğduğunu ,.e battığını gördiim. Ar -
tık benim için gün isimlerinin hiç bir 
manası yok. 

Ben şimdi orman içinde sak -
lanmış, yaşıyorum. Bana Habc~lilerin 
hikayelerini naklettikleri garip kadın 
ların gizlendikleri yerden meydana 
çıkmasını bekJiyorum. Bu garip kadın 
lar ki kendilerine gelen erkekler ha -
yattaki her türlü emP.llerine ererler
miş. 

Bu esrarengiz kadınlara hiraz onlar 
la birlikte biı· aşk ~hnesi yaşıyacak -

) lar \'e ondan sonra gaşi hali için -
den emellerinin doğduğunu görecek -
Jer. 

Vakit akşam. Ormanın canlı ye -
şilliğini gökteki a.} rn nurları ile beyaz 
latıyor. Kulağıma Tan - Tan sesleri 
ı?eliyor. Havaya bir takım adamların 
bağrışları yükseliyor. Gökte yıldızlar 
sanki sabun kabarcıkları gibi bir hal 
almış. 

Benden çok uzaktan değil, birdenbi
re, hir nevi mağara içinden uzun boy 
lu siyah kadınlar çıkıverdi. Hunların 
hrr tarafı beyaz, istiridye kabukları 

ilP kaplanmış. Başlarında n ''Ücutla -
rında gümüş halkalar, ellerinde fil 
disi tesbihler nr. 

Ağaçlnrın arkasından kırmızı bir 
ayd_!nlık _ PJ>:da olu1or. ,..E!lerinde 

Üç arkadaş şatonun Ön 
Kısa boylu cılız ve 

- Öyle amma, bir gün Civani Siro
lrn gibi tırnakları sökülerek, derisi yü
zülerek ölmek de Yar" 

- O kendi aptallığına kurban gitti. 
Kral Ferdinandın yeğeninden başka, 

sataşacak adam bulamadı mı?. 
- Onun kim olduğunu biliyor muy

du?. Damgası mı vardı?" 
- I'ilnıec:;i gerekti .. Hesaplı olduk -

tan sonra, böyle karlı işler ardında 

l. ı ı .mak en iyisidir. 
İnce Hüseyin bu sözlerden yalnız 

Armenyonun manasını an lamıştr .. 
Böyle olduğu halde hepsini haştan so
nuna kadar can kulağiyle ctinlemişti. 

l"ç srrseri çok geçmeden odadan 
çıktılar ... 

Kara Hasan kapıya koştu .. 
Gözünü anahtar deliğine koyarak 

baktı ... 
Üçü de kendilerine çeki düzen ver -

mişler. elden geldiği kadar şıklaşmış
lar, merdh·enden iniyorlardı. Belle -
rindeki kılıçların saplarına ellerini 
dayayarak dimdik yürüyorlardı. Yüz· 
lerinde karlı bir işe girişen bazirgan
ların sevinci okunuyordu. 

Kara Hasan doğrulduğu zaman ln· 
ce Hüseyin ona sordu: 

- Ne konuştular? Neler söylüyor -
lardı?. 

Kara Hasan şimdi duyduğu sözler
clen derli toplu bir mana çıkarmak 
için kafa yoruyordu. Araya bukadar 
çok insan adı karıştığına göre karışık 
işler yaptıkları açıkça anlaşılıyordu • 
Bu adamlar, birer serseri değil, hay -
dud idiler. 

Gözlerinin önünde tatlı aşk sahne
leri, bu a~kı hoş görmeyen büyük bir 

senyör, coşkun aşk. daleveraları pa -
7.arhk \'e para karşılığında bir gün 
1.avalh 1' , ığln tsldltrtllmcsf .. 

il 

Kara Hasan, ne de oll"a seYen ve 
.se\'gisinin 'll' olduğunu anlıyan bira
damdı. Hunun için hiç bilmediği ,.e 
tanımadığı Rozar)·oya acıyor, Kon -
tes Graçyelfınrn çel\tiği acıları da kav
rıyabiliyordu. 

Arnıcn~·o, 1\ont A1igrantinin ta\'si
yesiyle bunları çağırdığına göre gcnıı 
l>Öyle kancıkça hir iş gördiirecekti. 

Acaha ne yaptıracaktı? 
Yoksa onların Atrantoda oldn~unı: 

öğrf'ndi mi? 
Jt'akat ha~·n-.. nöyll' olsaydı dağdan 

üç serseriyi çağn·mağa ne lüzum rnr
dı? Bir müfrezr :ısker, onları handa 

............................................................ 
buralarda çok dolaşmayınız. Vakit ' 
geçirmeksizin memleketinize gidiniz ... , 1 

~·ırakman (1) çırıl çıklak adamımr gc 
liyor; bağırıyor. Bunlar tozu dumnn 
içinde. 

Sonra bunların içinden birisi ayrılı 
yor. Daha e"·el kadınların gelPrl'k ö M 

nünde hareketsiz \'e dimdik ayakta 
durduklan hir ~alı yığınına yaklaşı • 
yor. Bu adamın ha~ı sazlar ile çeYril • 
miştir. Tıpkı hayrnnlar gibi sıçrama
ğa başlr.}· or. Sonra sarkık dudakları 

ile bir kamış parça~ını öttürüyor. 
Artık şimdi öteki çıplak adamlar da 

bunun yanına gelmiştir. Hepsi birden 
dansediyorlar. Sonra birdenbire elle . 
rine aldıkları çal•mak taşlarını hiribi
rine çarpıyorlar. lm·ılcımları ile çalı 
çırpı yığınına ateş H'riyorlar. O \'akit 
yalnız rahibe kadınlar hareketr geli
yorlar. Sürat!e ~şağrya iniyorlar. Dan 
sa k:ırı'"ıyorlar. Tan - Tan seslerinin 
ahengine uyarak biitün \'Ücutları ilP 
atılıyorlar, dönüyorlar. 

işte bu ateşe tapan Habeşlilerin di -
ni ayinidir. Her biri siyah adaı.ı bu -
rada bu esrarrngiz kadınlardan biri -
ni kolları ar:ıs:nda sıkarak, dnnscde -
rek emeline nail olur. 
VAHŞnERIN KAN J"ERME ADETi 

Yere bir ha!öıır serilmiş. Cüstünde 
kabile reisi ölüm halinde yatıyor. El -
leri yerde büzülmüş. Gözleri dönüyor. 
Etrafında bütün kabilesi toplanmış • ı 
trr. Herke~ reisi ölümclc;ı kurtarmak I 
için bir_ şey_ geti~ft!i§. Yan_!na koym IJŞ. 

kıskıvrak yakalar, amiralin önüne gö· ı 
türe bilirdi. 

Bu iş herhalde başka işti. 
Kara Hasan doğruldu ince Hüse • 

) ine: 
- Yürü .. Biz de gidiyoruz. 

Dedi. 
Odanın kapısında hancı ile karşı -

!aştılar. 

Jülyano ellerini oğuşturarak Kara 
il asana yaklaştı: 

- Söz aramızda, hu heriflere laf 
sövlenmez. içeri almıyacaktım ama, 
elimden gelmez sanırım ki siz de ad -
tarını duydunuz.. Hunların en uzun 
boylusu şu meşhur Blaçkodur. Çete 
reisi .. diğer ikisi de çetenin başhra 

adamlarından Makyano ile Kellinidir. 
Kont Aligrantinin kızı Graçyela, bir 
~enci seviyordu. Rozaryo adındaki bu 
genç, eski bir şövalyenin oğlu idi. A -
ligranti bu aşkın önüne geçmek iste -
di. Geçemedi. Bir gün zavallı Rozaryo 
ya kızın ağzından mektup yazarak 
Paradyoya çağırdı. Paradyo, kont 
Aligrantinin yazlık şatosunun bulun -

duğu, cennet gibi, bağlık bahçelik bir 
yerdir ,.e buraya ancak iki saat uzak
tır. Umarım ki konukluğunu uzatır. 

oraları da dolaşırsınız .. 
- Peki. Sonra ne oldu? 

- ZaYalh delikanlı oraya gitti ve 
genç kız yerine Bla~ko çetesiyle kar -
~ılaştı Onlarla yiğitçe dövüştü. Fakat 
tek başına ne yapabilirdi? 

Genç kız bunu haber aldı. Koştu. 
Fakat oraya vardığı zaman iş işten 
geçmişti. Rozaryo can çekişiyordu. 

Bunları belki de şimdiye kadar duydu 
nuz. Kulaktan kulağa halkın dilinde 
dolaşıyor. Şarkısı bile var .. 

Kaba ,.e duygusuz sanılacak kadar 
çirkin olan hancı bir fısıltı halinde. 
acıkJr ,bir rkı söylemeğe haşladı. 

Kara Hasan birdenbire doğruldu. 
- Yeter. Yeter! .. Anlaşıldı. Bunlar 

dan bize ne? .. Şimdi işimize!. Sana 
şimdi doğrusunu söyliyelim. Bi:r. bu -
r:\ya kont Aligrantinin yanına asker 
yazılmak için gelmiştik. Fakat madem 
ki böyle fena yürekli bir adammış, 
hu sevdamızdan da \'azgeçiyoruz. Bir 
kaç gün d:ıha şehri gezelim de, sonra 
haş!<a kapıya baş vurmak için gideriz. 
~imdilik Al1aha ısmarladık dostum .. 
" Handan çıkar r,;kmaz şatoya doğru 
hızlı adımlarla, koşar gibi uzaklaştı · 
!ar .. 
T~ara Hasan lnce Hüseyine şöyle 

diyordu: 
- Bunların arkalarını bırakmıya -

hm .. 

Birdenbire de\' gibi büyiik, başının 
saçları traş edilmiş bir adam ortaya 
çıkıyor. Emir Yeriyor. 
ll~r ne bahasına olursa olsun mut -

laka rri"'i kurtarmak lazım. O vakit 
lıir deli g-ihi hareketler yaparak ba -
ğ'ırıp çağmyor. Bir kadın kalabalık

tan aynJı~·or. Süratle koşup gidiyor • 
~imdi herke-; süküt içinde bir şey bek 
il yor. 

Kahilerei~i hu aralık bir de kendisi
ni kurtarmak için getirilmiş olan şey· 
ll'ri alıyor, dişleri ile kemiriyor. Ya -
r:amak, yaşamak istiyor! 

Ru sırada giden kadın geliyor. Ken 
dio:;i ile !)(-raher hıçkırıklar içinde ai
lryan bir kızcağızı sürükliyerek getiri 
yor. Rrisin etrafındaki kalabalık bağı
r yor. inliyor. 
Raşı traşh adam kadının getirdiği 

kızı yakalryor. Elindeki bıçağın ucu i 
le kızın rlinden kırmızı kan damarını 
açıyor. Kan püskürmeğe başlıyor. Kız 
hir taraftan titriyor, bir taraftan ter
liyor. Şimdi artık ağlamıyor. Fakat ağ 
zını açıyor. Kuru bir ses ile bağırıyor, 
kızı tutuyol'lar, ölüm halinde olan ka
bile reisinin kalbi üzerine bastırıyor -
l:ır. ll('r tarafı kan oluyor. 

Sonra kızı kaldırıyorl~.r. Bu defa kı 
zm <l l:~ r.csi lazımdır. Yere düşünceye 
1\:-c! "": r c::>necektlr. za,·alh kızcağız 

... . · ' · • l·ir taraftan kan akıta akıta 

cEi::cr. Dmarında_n çıkan ka.nlar l!tra-

-15-
Çf:TECI BLAKÇO? ... 

Çok geçmeden üç hayduda • 
!er. Kara Hasanla arkadaşı. ~ 
adım geriden kendilerini göste 
yürüdüler. 

Üç arkadaş şatonun ön kap 
den yolu bırakmışlardı. Bu sırt 
saca boylu cılız ve cin göz bir 
onları karşıladı. Aralarında 

iki üç söz geçti. 
Bunlar belki de parola idi. 
Çabuk anlaştılar. 

Arkalarına bakmıyorlardı. 

den çekinmedikleri bundan an 
yordu. Bununla beraber zaten ,_ 
kaklarda tek tük insanlar ,·e. 
geçenler eksik olmadığı için 
kuşkulanacaklardı. 

Kara Hasan, lnce Hüseyine: 
- Sen daha arkadan gel. 

olmıyahm artık. 

Dedi. 
Ayrıldılar. 

Şimdi sokaklar bitmişti. 
nın kenarına gelmişlerdi. lleridl 
niş bir hendek göründü. 

üç arkadaş klavuzla birJiki' 
hendeğin kenarına geldiler ,.e d 
Jar. Klavuz ıslıkla bir şarkı gijf 
ğe başladı. 

Şatonun küçük kapısı açıldı. 
ince bir köprü hendeğin üstiİ 

di. 
Üç arkadaş Klavuzun ar 

köprüyü geçtiler ve şatoya gir 
Klavuz en geride idi. KapıyJ 

madan önce sağa, sola ,.e ilerf1' 

attı. fll 
Kara Hasan bir kenara 1 

bunları seyrediyordu. -etil 
Aradan yarım enat kada# •·· 

Kapı açıldı. 

Uç arkadaş ayni köprüden gel 
kasabanın sokaklarına doğru ge 
tardı. Blaçko en öndeydi. 

Yüzü gülüyordu. Pazarlığın i 
nuç verdiği anlaşılıyordu. 

- Ne oldu, ne yaptın Blaçk• 
rak ediyorum. 

- Jyi dedim ya sana ... 
- 1); amma, nasıl? .• 

- Burada olmaz .. Çat bana" 
mızda konuşuruz. Armenyonun 
da az kaldım amma, çok görü!'~ 

Kara Hasanla lnce Hüseyıll 
sa yoldan odalarına döndüler· 
sımsıkı kapadıktan sonra üç 
nin gelmelerini beklediler. 

(Arkall 

fa akar. Yerde toplanan kan 
tileri donar. Kadınlar d-~ 
bağmlar. Kızın kurban edil 
reisleri kurtarılacaktır. Bütiill et 
bağrışır, dua ederler, dua deri 
lahtan reisleri için sağlık )'fil 

lar. " 
HIRISTIYAN HABEŞ/S1~ 
(Napoli)den (Masna)ya on.,

de JP;eldim. (Masana) Habeşi! 
de sanki bir muhafaza du,·ar1., 
yüksek Eritre dağlarının etd' 
İtalyanların Eritre müstenıl 
<3000) metre yüksekliğinde 
!ağlarda Habeşistan impara 

nun (Tigre) eyaleti gelir. Bil' 
tarihi daima (Masa\'a) Ji 
tarihine karışmıştır. 

Ru yerlerin peri masaııarıll1 

ran bir hususiyeti Yar. Bural_, 
rihin ilk del·irlerini canlandır 
lrr i~inde garip Hiristiyan .,- ti 
na tesadüf edilir. Hu siyah dt lf' 
!arı biribirine ka,·uşmuş pa.,.S ~ 
ki on beşinci asır sanatkarlar• 
mettikleri hayali mahlüklar• ,J 
yorlar. Bunlar bir eşeğin sırtlfll' 
yorlar, buralarda, Habeşista 
rinde Hiristiyanhk dinini 11 ti 
için dolaşıyorlar: uzaklara, 
tara kadar gidiyorlar. 

(Arkol' 

(1) Meıal~. 
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Büyük Harpte Habeşistan ltalyaya neler yapın ş? 

lngiliz, Fransız kruvazör
lerini nasıl batırdım? 

Ingiliz ve Fransız. harp gemileri Meis 
adası Jimanında ·demirleyince ... 

Yazan: Mütekait topçu kumandanı M. Ertuğrul 

(Baş taralı dünkü sayımızda) 

Gö:ülecek işin ehemmiyeti du 
§Ünillmiyerek düşülen bu diıipli•ı 
hatası; ilk bakışta ümitlerimi:,.~ 
kırıyordu. Çekememezlik yüzün . 
d~n maksadın elde edilemiyece 
ğinden endişe ederek o zaman 
Aydında bulunan XXl kolord•.ı 
humandanlığına vaziyetı bildir 
dim. 

. Knşa geldikten ve l:.ır gün 1~ . 
lırahat ettikten sonra nıı.ifreze k·ı· 
nıandanı Mülazım Ezelberkten a!
dığırn emir üzerine Bavı~dır bu~ 
nuncla açık mevzie girdım (1. N. h 

Paftaya). Arazinin da~:.k ve çok 
garp bulunması dolayısis !e topla -
runı parça halinde ve ı-.ncak as -
ker &1rtmda naklettirebildim. 

1 - 2. Kanun - 917 her ik~ 
batarya tam~men mevz;e yerlet -
ıniıti (1). 

lY.n bir müşkülatla mevzie ye,. 
letehilen obüs batarya11mn altı 
Yüz atımlık cepanesi, cataryaya 
cephane zabiti olan bir A;man mü. 
laziıninin inat ve hatas ı yüzünden 

hu cephane; mevzi in yt!,. elJi met:e. gerisinde bir tepe üzerinde};. 
ıkı gözlü toprak dam içine toplu 
olarak yerlettirilmişti. Bunun çok 
hltalr olduğunu anlatm~k istedim· 
d de dinletme mümkün olama 

ı. 

Alınan tertibat::-. nazaran tau· 
tuz §U §ekil de yaprlaca)~lı: 
.. On gün sonra hava müsait oldur takdirde Antalyadau getirilip 
aktora limanında saklanan se • 

kiz Yelkenli kayığa, mürettep bö
lük bindirilecek ve sab~ha karş: 
aclny:ı sevkedilecek, güneı doğar
ı~en h~r iki bataryanın ate~ hima· 
Y~sinde bu bölük ada)'a çıkarak 
§~hri işgal edecekti. 

reket yapılmamasını emrediyor -
du. 

Gördüğüm manzara karıısında 
şu kanaate vardım: 

Düşman, bir ıey sezmit veya 
casuslarından (2) biri haber al -
mış olacak ki, bu gemileri kartı -
mıza gönderdi. Bugün veya yarın 
uçuracağı t r ··varelerle tr.evzileri 
miz, ord· ·c. ~ ve Açılan top 
yolu üzeı .;dit ve gcliıler gö-
rülecek ve t,ı u!Jalesiz bombardı 
man edi!ecekti ve belk~ mutasav
ver taarruzu men için icap ecieu 
tertibatı da alacaktı. Bu suretle 
uzun zamandanberi yaptığımız 

hazırlık bota gidecek ve harbin 
sonuna kadar bu iki batarya; ada 

karıısında atıl bir haldf' bağlanıp 
kalacaktı. Bu itibarla topçu ku -
mandanı Binbaıı Şimitkolboya 
noktai nazarımı anlatarak aşağı
da yazılı karıılıklı konuıma ile 
teklifimi yaptım: 

Ben - Bu vaziyet karıısmda 
elimizdeki fU kuvvetle adaya ta . 
arruz edebilecek miyiz, Kuman 4 

dan? 

O - Kat'iyyen ümid etmiyo • 
rum. , 

Ben - O halde ne dütünüyor
ıunuz? 

Gülerek; 
- .lhtiyat papazdan eeJecek i 

lahi emri ••• 
Ben - Fikrimi kabul ederse • 

niz büyük bir iş görmek ve mu -
vaff akıyet kazanmak miimkün, 
yeter ki, mes'uliyet kar§ısmda 
birleşelim. 

Hayretle yüzüme bakarak; 
- Ne düşünüyorsunuz ı~yleyi· 

niz bakalım?; kabiliyeti tatbiki 
yesi varsa derhal yapalım. 

Batarya dürbünü ile göstererek 
dedim ki: 

(Üstyanı Birincide) 

da 1895 - 1896 anlCI§mazlığı orta· 
ya çıkmııtır. 

ltalya hükümeti, mııhasemat 
biter bitmez, elbfrliği ıiyaıaıını 
tekrar ele almıı ve birçok andia§· 
ma ve mukavele imzalamrıtır. Ro· 
manın beılecliği iyi niyetlerin bir 
delili, Habe§istana lazım olan ili.. 
ıilah ve cephanelerin bedeli de 
eıaıen, hala tamamile ödenme · 
miıtir. 

iki ülke arasındaki ilgilerin ıoı, 
kırk yılı zarfında §U hadiseler bt:" 
lirmiıtir: 

1 - Habeıistanın, /talyan sö · 
mürgelerile kendi toprakları aı a 
ıındaki sınırı tahdit etmek iıte · 
memesi ve l tal yan topraklarının 
Habeı kıtaları tarafından İ§gali. 

2 - Diplomatik memurlara ya · 
pılan hakaretler. . 

3 - ltalyanların canlarına ve 
mallarına yapılan tecauüzler. 

Muhtırada, ltalyanm sınırlar . 
tahdit hususundaki tekliflerine 
Habeıistanın daima oyalama po · 
litikasile cevap verdiği söylendik 
ten sonra, andlaımalar mucibin -
ce halyaya ait olan bazr kabilele· 
rin, ezcümle Cunama kabilesiniu 
Habetistan tarafından, kendisine 
ait telakki edilmek istenilmesi ha· 
disesi nevinden bazı mi~aller ileri 
sürülmekte ve denilme!dedir ki: 

"/talya, 1928 andl<I§maıını im 
zalamak ıuretile dostluğunun en 
büyük delilini göstermi§tir. 10 se 
ne müddetle mer'i olan bu andla~· 
ma, Habeıiıtana bir deniz mah 
reci sağlamakta ve iki memleket 
araıında, tecimin geniıietilmeıini 
ve geliıtirilmesini mecburi kıl 
maktadır. 

Rakat, H«beıiıtarı •P.r.~kli BU 
rette engel olmuı ve Adi•abab.r 
hükümeti, ezcümle, teknik danış· 

man(ar, hekimler ve ltalyan din 
adamlannı hizmete almaktan im· 
tina etmi§tİr. Bundan bCI§ka, Ha 
beıiıtan, andlCJ§ma hiihümlerine 
aykırı olarak yabancılara bazı 

imtiyazlar vermiı, ltalya için za -
r!..rlı gümrük resimleri. koymuı, 
konsolosların kazai haklarını or • 
tadan kaldıran hukuki usuller ih• 
daı etmiıtir.,, 

Memorandum, büyük harpte J. 
talyan topraklarına yapılan teca· 
vüzlerin İtalyayı Erilt eye asker 

yollamak zorunda bıraktığını kay· 
detmekle, ve posta sefeı·leri He İ
talyan tebaasına karşı yii.pılan bir 
çok tecavüz hadiselerini zikret -
mektedir. Habeşistand,-. hüküm 
süren anarşi ile iç kavgalarının I· 
talyan kolonileri için daimi bir 
tehlike olduğunu önemlt. kayde 
den memorandum diyor ki-

" Kom§u ulusları, Habe§iıtanı 
nü/uz bölgelerine ayıran andlaı · 
malarla menfaatlerini korumak 
zorunda bırakan §ey daimi mret' 
te bu karı§ık durum olmuştur. 

Bu nüluz bölgelerinin ayrılma· 
ıında /talyaya en önemli parça 
düşmüı bulunuyordu.,, 

Memorandumun ikh:ci kısmın
da, Habe~istanm 1906 tarihH üç 

taraflı andlaşma ve 1891, 189~ 
tarihli protokollar muc:bi. Ulusla: 
Sosyetesinde huhkukaı: dun bir 
mevkide bulunduğunu hatdat 
maktadır. 

Memorandum kendi tcpraklar~ 
içinde fili otoritesini tam bir şe · 
kilde kullanamıyan Habe~istanın 
Uluslar Sosyetesi üyeliği ödevle
rini yerine getirmek kudretinde 
olmadığını kaydetmektedir. Me 
morandum bundan ba,ka, Habe
şistanın "Uluslar Sosyetesi üyele· 
rinin kendi tebaalarını munsi/ane 
hayat §artları içinde ya~atacakla· 
rına ve tecim ve münakale özgür· 
lüğünü temin edeceklerine,, dair 
olan 23 üncü madde hükümlerim 
yerine getirmek kudretinde ol ~ 

madığını söylemektedir. 
İtalyan hükumeti, Uluslar Sos

yetesi tarafından HabP.şistandaki 
esir ticareti hakkında gerçin ( tah
kikat) yapmağa memur edilen 
Lord Lugardin tesbit ettiği birçok 
hadiseleri zikretmekte~ir. 

t.:cwa ~ugard'ın raporunda Şu 
noktalar tesbit edilmiştir: 

1 - H abe§iıtan esir ticaretin! 
kanuna uygun telakki etmekte · 
dir. 

2 - Geniş bir §ekilde tatbike 
dilen esir tecimine Habeş hüku 
meti billiil iştirak etmektedir. 

3 - Habe§ hükümeti, Uluslar 
Soıyetesine karşı yüklene/iği ta 
ahhütlcri ayak altına nlmıştır. 

Rapor Uluslar Sosyetesi üyeliği 
ile kabili telif olmayan ve yam · 
yamlığın, işkencenin hüküm sür · 
düğü orta ya~lı ve genç erkekle -

rin kısırlaştırıldığı bu ülkenin ı 
barbarca adetlerini tar f etmek ~ 
tedir. 

İtalyan memorandumu. son o ; 
larak Habeşistanm Ceı.~vre Sos • 
yelesine iştirake layık olmadığını 
gösterdiğini ve bu sosyal uluslar. 
toplantısının prestijine zarar ver.. 
meden sosyetede kalamıyacağınr • 
kaydetme!ctedir. 

KOMiSYONUN KARARI 
HABEŞiSTAN ALEYHiNE 

... 
Roma, 5 (A. A.) - !'tefani A1J 

jansı tebliğ ediyor: 
Uzlaşma \"e hakem komisyonu 

tarafından Ual · Ual hadiseleri 
hakkında verilen karar, hakiki bir. 
hüküm olacak yerde yatıstırıcı bir. 
çözge veya bir tahkimuame ola .. , 
rak gözükmektedir. Buııunla be • 
raber, hükmün esasları gözönüns 
alınınca, anlaşmazlıkta ilgili olan 
iki tarnf ın durumu baska başka 
tarzda takdir edildiği .İerhaJ gö J 
rülüyor. Filhakika komisyon. Uali 
Ual hadisesinden dolayı İtalyan l 
hükumetine veyalıut mahalli hal.ı 

• 
yan memurlarına hiçbir mes'uli -
yet terettüp edemiyect:ği ve b&.e 
hükumet ve memurlara karşı Ha .. 
beş hükumeti tarafmdaıı iler; sli!' 
rülen delillerin Ual - {J -ıl'a mun • 
lazam ve gayri muntazam mebzul 
Habeş kıtaatının gelmesi münase
betile her türlü hadiserıin öııüne 
geçmek için alınan birçck terlbi~ 
ler ve ihtilaf tcvlidinde r;çbiı· rnell 
faatımız olmamnsile le ezip edi! ~ .. 
diği mütaleasında bulur.muştur. 

Habeşistana nelince. komisyon 
tersine olarak mahalli Habeş me-ı 
murlarınm hattı hareketile ve he• 
le Habeş komisyonunun hareke • 
tinden sonra Ual • Ual i1attı )akı .. 
nmda kıtaatın tahşicH v'e muha . t 
fazası suretile, tecavil:! emelleri 
his ve heyecanını verdiklerini ve 
bununla beraber 5 kanunuevvel 
hadisesinden tamamen mes'ul tu· 
tulamıyacaklarım kaydetmekte -
dir. Bu itibarla kararın manası a .. 
çıktır: İtalyan hükumeti tecavüz· 
de bulunmadığı için he::- türlü me· 
suJiyetten uzak tutulduğu halde, 
Habeş hükume(i yalnız ileri sürü· 
len deliller te.mamen yeter olma· 
dığı için mesul addcdilmemiştir. 
Bu durumdan çıkardc1.cak sonuç 
şudur: 

Görünüşte pek basıt olan bu 
t>lanın tatbikına imkan olmıya -
cağın:ı kani idim. Çünkii, adanın 
Vaziyeti asl(eriyesi teshı: ve neta
Yİci hesab edilmeden S.deta kolu

l'tıuz':.l nallıynrak sarp kayalıklar 
~ra.31n:ı yerleştiği muh3kkak bu -

- Bakınız dütmanla atamız • 
daki mesafe azami dört bucuk ki· 
lometredir. Yani gemiler her iki 
bataryamızm ateı tesiri altmda 
demektir. Büyük kruvazör tama
men görünüyor. Dikkat ederse
niz pazar olması münasebetile 
bacaların üstü kapanmış, bütün 
bahriyeliler karaya çıkmış ıehrin 
bize taraf yollarında, bahçelerin· 
de geziyorlar, eğleniyorlar. De -
mek oluyor ki, bugün için onlar • 
dan bir hareket bekleyemı~yiz. 

Festival Hazır ı la 1 
un.-.n bir dü~man üzerine ~ahta 

irer.1ilerlc gitmek ve ne"iceden e

~in olmc:ık gülünç olmakla bera
er imkansızdı. Fakat nokta; na

~darı:-uı bir türlü kabul ettiremıyor
u~. 

f Düşman; Bayındır burnundak: 

2aa:i~·timizi sezmiş olacak ki 3-
. Knnun - 1917 pazıu günü sa

~t dokuzda (Çanakkale muhare 

1 elerinde sık sık tayyare uçuran\ 
n ·1· .. in ızlerin Benami Krea kruva 

Zorij ·ı 'k' 1 · · · h · h. ı e ı ı ngılız torpıto mu rı-
1 Ve Fransızların Paris - il kru

"azö .. M · d .ru eyıs limanına gelerek 
eınırlediler. 

Mutasavver taarruz ıçin daha on .. 
b gun vardı. Hiç beklenilmiyen 
u fena . f. l h . . . k fi . ınısa ır er ep:mızın ey~ 

an~ kaçırdı. Adaya taarruz ümidi 
zatın .. b n aga aşladı. Mev7.İde bulu-
an Alma b" "d . d·· n za ıtanı e ela yeue 
Uftüler 20 k'I "d k. }\ · ı oınetre gen e ı a., kas b d lıkı a asın a taarru ı hazır 

)!e ~ıyle ıneşgul bulunan müfre 
bi)!! rnandanı Ezelberk telefonla 
" ere, tarassut ve intizar tavsi -
.ıre ed' 

ıyor, tarafımızdan hiçbir ha-

Binaenaleyh bu güzel fusattan 
istifade edelim. Yapacağımız 
baskın ate§ile büyük kruvazörü 
batırırız. Büyüğü bertaraf edil -
dikten sonra üst tarafı ko!rtydır,,. 

Bu teklifimi alman binba§ısı 
çok beğendi. Sevinçle elimi sı -
karak: 

"Bravo mülazim, tebrik ede • 
rim, çok güzel düşünüyorsun, der
hal yapalım. Papaza da ben ha • 
her vereyim,, dedi. 

(Arkası var) 

(1) Obiis bataryasının Baladız 
istasyonundan Bayındır burnundaki 
mcvzie yerleşmesi ancak iki ay-
da kabil olmuştur. Yolsuzluk 
yilzündcn bu bataryanın yuruyu Şehrimize gelerek milli danslar 
şü pek ağır olmakla beraber efradın 14 Eylul festival hazırlrklarile 
çektiği ıstırap tahammülün feı·kinde Ubay ve Şarbay Bay Muhiddin 
idi. Üstündağ yakından alakadar ol -

(2) Aşağıda sırası geldikçe ar:edc- maktadır. Bugün Bay Muhiddin· 
ccğlm vcçhile salıillerinılzi abloka c • nin üç elektrik mühendisi 7aziyet 
den düşman gemileri ıHız kıyılara üyeleri Beylerbeyi ıarayına gide
yerli Rumlardan C'asus çıkararak bun rek saraydaki hazırlıkları gözden 
lardan istifade cdi11orlardı. .ı srecireceklerdir. 

oynıyacak 11clgrad ünilıersitesi talebe sinden bir gmp milli elbiseleriyle 

Yoguslav elçiliğinden festival ko- Kız ve erkeklerden mürekkep 
mitesine gelen bir mektupta İs • Yoguslavyalı gençler 13 eyluldc 
tanbulda milli danslar oynaya • lstanbuln gelecekleı ' milli e!bise· 

k ı B l d Ü . .1 . ferini geymi~ bir halde treııden i· 
ca o an e gra nıversı esı l l . . . 

. nece< erdır. Şehrımıze gelccelt 
gençlermden mürekkep heyetin olan bütün balkanlı kız ,-e er • 
11 eylulde Belgraddan hateket e· kek?er §_ehirdc milli kıyo.fetlerilc 
deceği bildirilmi§tir. ezebileceklerdir 
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Dün ve Yarın tercüme kiilligaiı: Numara 39 IYATll Şişl.i Terakki Lisesi Gündüz 
HAYDAR RIFAT 

HERAKLiT ANA - iLK - ORTA - LiSE 

Eski Yunan filozoflarınC:an , 57 Yıl önce Selinikte kurulup 1919 da lıtanbula taıınmıı Türkiyenin en eski özel okuludur. 
Fiyatı 25 kurut - Dağıtma yeri VAKiT matbaaar Iatanbul Re•ml Llselere muadeletl, durum ve tutumunun dUzgUnlUfiU maarifçe saptar.mıftır. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

Kız ve erkekler için : Yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayrı yat:ı 
daireleri vardır. Franıızca, Almnnca, İngilizce kurlanna dokuz vaıından ba~lıyarak her 
talebe girebilir. Yabancı dil öğretmeğe ve her bakımdan talebesini iyi yetiıtirmeğc önem ~er~iği 
için sınıflanna çok talebe oturtmaz. LiSE hergün saat 10 • 17 arasında açıktır. Kayıt ıılerıne 

Pazartesi - Çarşamba - Cuma günleri bakıhr. Teleron: 42517 

Bu yıl Ankara Y iıkıek Ziraat En stitüıünün Ziraat, Baytar fakülte
ıine kız 'e erkek ve Orman fakül lesine yalnız erkek par atız leyli 
paralı leyli ve nehari talebe alma caktır. Enıtitüye yazılllbilmek için 
apğıdaki §~ırtlara uymak gereklid ir. 

................................ P 

............................. _. lstlklil Lisesi _ .. 
==n::::na:aı ___ _..__. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek bakaloryaıını yapmıt veya 
lise olıunluk diplomasını almıt ol ma.k (Bakalorya11m yapmamıf ve· 
ya olgunluk diplomaaını almamıt olanlar enstitüye alınamaz). ve 
Türk tabiyetinde bulunmak lazım dır. 

il 
u Direktörlüğünden : 
lf d d l kt dr ı - llk Orta ve Lise kısımluıne. yatı ve gündüz, kız ve erkek lR'• be kay ına evam o unma ıı ı · il il - Kayıt için her sün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 

ii , - lıtiyenlere, kayıt şartlarını bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak ıönderilir. 

L:: Şehzad"baş. Polis karakolu k:\r§ısında. T ,.(efon: 22534 

. . ... ==·· ... ··---·:::==·~= ... :llll:S' ::::: ::::::: :: :: ::::::: :: :::::: :::::::: ::: ::::: : :::::: ::::::::::::::::::::::: ::::: :: : ::::: ::: :::::::::::: ::::: =.. .. . ....... .... . .. . .. . 
Z - lstanbul Üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek O· 

lanlar orada okudukları sömestrele rden, muvaffak olmu!lnr ise, ikisi 
kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman fakültelerinin üçüncü ıömeı
tnlerine alınırlar. Ancak Baytar fakültesine girenlerin bu fakülte -
nin &irinci ve ikinci ıömestrelerin de okunan Anatomi dersine de ay. 
nca devam etmeleri ve Ziraat fa külteıine girenlerin Ziraat ıtajmı 
yapmaları gereklidir. 

ABONE ŞARTLARI: YAZI VE YONETIM YERi: 

Mamı.ıtet1mlzc1ı 

Yabancı yerlere 
Posta blrllıtnı \ 
gtrmıyen yerlere} 

rıııık 

T:IO 
13~0 

1800 

e aylık 
•20 

ı aylık 

23~ 

'°° 
500 

Aylık 

110 
lM 

180 

ı.tantnıl. Ankara caddut, ( VAKJ"I yurdu) 

\ ld.arı: 243'10 
rııeton l Yazı lşlert: 24379 

3 - Enstitüye girecek talebenin yatı 17 den atağı ve 25 ten yu
brı olamaz. Nehari talebe yükıek yaı kaydına bailı değildir. rorkfyeniD ber posta merkezinde KUKUNa abone yazılır. 

Telgraf adres!: KURON lııtanbUI 

Post.8 ıruıuru Nn 48 

4 - Paraaız leyli talebeden mes !eklerinin lüzum gösterdiği beden 

kabiliyeti ve a.ğlamlıklarr hakkında tam tetekküllü bir hasta evi ku- .. -----------· 
rulunun raporu lazımdır. o eniz y o 11 arı 

S - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağ-
landık muayeneainden geçirilerek ertiklerinin lüzum aösterdiği be· 1 Ş L E T M E S i 
d k b·ı· · Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı en a ı ıyetıni gösteremeyenlerin enstitüden ilit iği kesilir. 

f el. t2362 • Sirkeci Mühürdar zade 
6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankara da Orman çiftliğin· Han tel•f on: 227(0 --• 

de 10 ay ıtaj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 
30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer Ayva b k Yolu 
tale'benin yemesi ve içmeıi de ens titüce sağlandığı takdirde kendile· M E R S l N vap'1ru 7 Eylül 
rine bu 30 lira verilmez.) CUMARTESİ güni• saat 17 de 

7 - Parasız yatı talebesinden ı taj veya okuma devresi içinde, ıon Ayvalık yoluna kalkacak ve bu 
radan meydana ıelen mucbir hali er dıtında olmak üzere, kendiliğin Posta bu seferlik İzmir'e kadar 
den stajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak çıkan . gidecektir. (5334) 

lanlardan hükumetçe yapılan masrafları ödeyecekleri hakkrnda veri Mer$İn Yolu 
le::ek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefa)etna alınır. 

K O N Y A vapuru 8 Eylül 
8 - Enstitüye ıirmek iıteyenle r yukarıda yazılı rapordan başka PAZAR günü saat 10 da Mer-

nlifus kijıdını, &fr kağıdını, polis veya urbaylardan alacakları uz· sin'e kadar. (5335) 
gidim kijıdım, orta mektep ve lis elerde görmüt oldukları süel ders· •••••••••••••• 
ler hakkındaki ehliyetnameleri ilit tirerek el yazıları ile yazacakları 
pullu ltir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca Anka · 
r" tb Yübek Ziraat enstitüsü ı ekt örlüiüne bqvururlar. 

9 - Pulsuz olan ve 8 inci maddede yazılı kağıtların iliıik olmadı· 
iı dilekçeler ıelmemit sayılır. 

10 - .Vaktinde tam ~iğıt)arile b &§vuranlar arasında kabul edilecek ı 
talebe dıploma dereceaıne ve baıvu rma tarihlerine gö . seç~lirler. 

11 - Cevap isteyenler ayrıca pul ıöndermelidirler. 
ı:. - Ba,vurma zamanı temmu zun on beıinci gününden eylulün 

30 uncu günü aktamına kada:-dır. Bundan sonraki bat vuı-malar ka · 
bu] edilmez. (1757) ( 4080) 

~!!!!!!!Üsküdar Amerikan Kız Lisesi -.
1 

Mektep Eylıllün 23 i.ıncü Pazartesi günü saat 13,30 da açılır. Ka-
11 

latanbul cqliye mahkemeleri l nci 11c 
nlleme bürosundan: 

4 Kanunuevel 933 tarihinden e\'\'el 
ikame olunup lstanbul asliye hukuk 
mahkemesinde derdesti rUyet gümrük 
idaresi ile tüccardan Nizamettin ve 
tüccardan Osman tarafından müte -
ke\'Vin daya dosyasının yenilenmesi 
için nrilen beyanname ve aöuderilen 
davetiyenin müddeaaleyhin ikamet -
gahı meçhtlt olduğu beyanile mübaşiri 
tarafından bilii tebliğ iade edilmiş ,·c 
bir ay müddetle ilanen tebligat ifası 
na "e - ıo - 93::; tarihine müsadif 
saat 14 de yenileme muamelesine baş· 
}anılmasına karar ''erilmiş olduğun -
dan mezkur günde yeni postane bi -
nasında kain ikinci yenileme bürosu-yıd &iinleri Atuıtostan itibaren Sah ve Cumartesi günleridir. Fazla 

mal6mat için mektupla ya bizzat müracaat edilebilir. lstiyenltre 
mektebin tarif namesi ıönderilir. Telef on: 60474 

1' na gelmediii takdirde 2367 numaralı 

Hozatta seyyar ,piyade Jandarma 
alay komutanhğ,ndan: 

1 - Kapalı zarf ek,iltmeaina e iıtekli11 bulunmayan l 6000) kil" 
aıln' etinin arttırma eksHtme ve ihale kanununun 40 ıncı maddesi. 
ne tenikan pazarlıkl ~ ıabn alınmasına karar verilmiı \'e pazarlı • 
im 14/9/935 sünleuıec.ine rastla yan Cumarteıi günü a<&at onda Ho· 
zatta Seyyar Piyade Jandarma Alay Dairesindeki Satınalma Ko -
miayonunda yapılmuı mukarrer bulunmUJdur. 

2 - Tahmin bedeli (10,800) lira olan sıiır etinin 'lk teminatı 
(810) liradır. 

3 - Şart kiğıdı parasız olaı ak Hozattaki Komiıyoııdan alına 
bilir. 

4 - lıteklilerin ilk teıbinat makbuz veya banka ~d alet :nek" 
tabu ve artbrma, e)nillme kanun unda ve tart kiiıdmd~ yazılı bel· 
p)erde beraberlerinde oldufu ha ide belli gün ve saatte Komiıyon:ı 
ıelmeleri. ( 531 ~) 

kanun ahkamına tevfikan yenileme • 
nin gıyabında yapılacağı ilan olu • 
nur (F) 

latanbul 0$li11c mahkemeleri ikinci 
yenileme büroaundan: 

lstanbul tapu müdüriyetinin en·cl
ce dördüncü hukukta 27!1051 nu
mara ile Bebekte Moskopit gazinosu 
müsteciri Madam Nilna aleyhine aç -
tığı alacak davasının yenilemesi mu · 
amelesi esnasında müddeaaleyhin 
ikametgahının meçhuliyeti hascbile 
kendisine tebligat yapılmamış ,-c bir 
ay müddetle ilanen tebligat icrasına 
karar verilmiş olduğundan tetkikatın 
icra kıhnacaj-ı 12 - 9 -935çarşamha 
günü saat 10 da ikinci büroda hazır 
bulunması lfü:umu tebligat makamına 
kaim olmak üzere ilb olunur. (F.) 
~~~~~~~~~~~~~~ 

EHVEN FiYATLA SATnJK YE 
KiRALIK HANE 

Beyoğlunda Tarlabaşında Attın · 
bakkal sokağında kagir 38 numaralı 

sekiz oda, hamam, bahçe üç hela iki 
Kapanan Türk Liae~; Birinci ve ikinci devre mezuniyet imtiha . bölüğe tak~Jim ve apartımana tahvile 

nma giripde ikmale kalan talebenin mezuniyet ikmal ir.ıtihanları elverişli \'e tram,-aya iki dekika me· 
S."lfede mükemmel hane: 

lstanbul kültür direktörlüğünden: 

İstanbul Erkek Liıeıinde yapılacaktır. Alakadar olan talebenin İm· Görmek lstiyenler içindekilere pa· 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
eksiltme komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Asab!ye hastanesinin azı 12,000 çoi~ 
IS 000 kilo benzin ile azı 3.0~0 çoğu 5,000 kilo petrolune kıı!'" 11 

za~fla verilen fiyatlar fazla görul düğünden ayni fart ve vasıfltLrl~ 
ve kapalı zarf usulile yeniden ek siltmeye konmuıtur. 

5 d Caas· 1 - Eksiltme 11-Eylül-935 Çarşamba günü saat 1 e • 
loğlunda .Sağlık Direktörlüğü bina sındaki komisyonda yapılacaktır· 

2 - Tahmini fiyat: Benzinin kilosu 35 kuruş petrolun kilosu zı 
k:ıru,tur. 

3 - Muvakkat garanti: 472 ı: ra 50 kuru,tur. 
4 - Sartnameler naüeeaeaede paran'& olarak al.na.bilir. O 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odası vesikası ve 249 

kk . si<· sayılı kanunda yazılı belge ve bu i§e yeter muva at garantı m 
buz veya banka mektuplarile us'.l lü dairesmdeki teklif mcktub•J 

· d b' t .. kacJ~: zarflarını yukarda yazılı eksiltme saatın en ır saa onceye 
makbuz :nukabilinde komisyona vermeleri. (5047) 

Kültür Direktörlüğünden : 
ilk mekteplerde talebe kaydına Ey' 

liilün birinde başlanacaktır. eır.ncı sı-

nıflara bu sene 928 doğumlularla da"' 

evvelki dojumlulardan arta kalanlar ahnycakdı~ Kül ~ 
tür direktörü 1 O E yliile ı'adar buıundukl•r• 

velilerdt"' 
(50~ 

yere en yakın okula. çocuklarını kaydettlrmelerını 

rica eder. 

Türk hava kurumu piyango 
direktörlüğünden: 

Açık Ekıiltme ile sa ton yerlı maden köle'ürü alınacakur. Mii~I 
kasa 9 9 / 935 Pazartes; saat 1f tedir. lste~.li o~~nla.r. ıarlname~ 
Piyango Direktörlüğü Muhasebesinde her gun gorebılırle.. (52_..../ 

Usküdar bölgesi tahsil 
direktörlüğünden: 

Üsküdar Hacı Heseı:ahalun Paşalimr.m caddesinde 37 k::; 
numaralı mahalde 119 ıira kazanç vergisi borcundan d'llayı n f 
altına alınan boya imaline mahsus makine alat ve edevatının 13 .11 

d l • .. d 1 935 gününe müsadif l:uma güuü saat 14 e a enı muza.ye e ~ 
mahallinde furuht edile~eğ\nden yevmi mezkfırda talip olanl• 6ı 
'Ö 7,5 pey akçesi ile hi· :1kte Uskü dar Şube:;ine müracaatları. (53~ 

Edirne vilayeti daimi encümeninde11; 
Edirne Memleket Hastanesinin 1600 lira Muhammen l:.~delH l ı 

kalem Edviye ve alalı :•bbiyesi 23 9 935 Pazartesi günü ~ııt ., 
de ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmu§tur. lstekh~:J 
şeraiti öğrenmek ve Edviye ihti~ aç listesini görmek ~ze~e Edirr'. 
Vilayet Daimi Encümen:ne, lstanbu da Sıhhat ve 1çtımaı mua~ 
Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve belli ıün ve ıaatte 120 hr 
teminat makbuzlarile hirliktt- Yıl ayet Daimi Em:ümenine gel111el 

(5325) 
tiban sünlerini mektepden anlamaları ve imtihan gününden iki zarlık tçin Cihangirde Susam sokak, 

~ enel Fo~afla ~ derhal lıtaubul ~1_Dtr~ktiirlijiü- -~tal apartımaa aumara 7 de Ba · 
• -.. ııiii•'l.~~ .. ~·--~ ... - ~ .. ~--·iİilii~';~~~-, .-~~:c... .. ~ .. - 11111111 ... llİl .. iiıll .... lli ..... 'İiiiiıiiİIİl'·llillİiılM·~llııi .. illliııi•~ ..... ~.~,,;;-.~.;;...;;;· -·:..ı.ı;:-··-:.....;,,;:-•:.;.._~.:...;.;,~--J.::=~-~~ •. ~-,~·aıa.-~-AL...&11"ıa......- ~-&'6~·-~-~-- -----

. 
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Satış su e 
Sıtma 

bir 
ve Firengi il3çları monopoluna dahil 

kısım ildçların toptan ve perakende 
olunur fiyatları aşağıda ilan 

Qulnlne chlorhydrate toz Türk Kodeksi 1930 
Kilosu 
Kurut 
2750 Beş kiloluk teneke kutulardrt 
2775 Bir ,, ,, ., 

ve 25 kilo ve daha yukarısı ıçin 
" s'kilo ve daha yukarısı için 
1, 5 kiloya kadar 2825 ,, " ,, 

2850 250 gramlık 
2900 

,, 
,, 
., ,, 5 kilo ve daha yukarısı 1çin 

,, 5 kiloya kadar ,, 
" 

,, •• 

Quinlne bromlıydratc Fransız ko. 1884 
2850 250 gramlık teneke t~utularda iki kilo ve daha yukarıs1 i~in 
2900 ., 

11 
,, . , iki ki)oya kadar 

Quinine bi .. sulfatc toz Fr· l<o. l908 
~ 250 gramlık teneh• Jlvtu l•rda 

Quininc bi-clıtorhydratc loz PH. Brit 1982 
3125 
Jıoo 

4000 

zooo 

2500 
25!:0 

i200 
7350 
7300 
7450 
7400 
7550 
7600 . 
7800 

250 gramlık tcn<.>kc ı: .ıtu larda 
500 " .. ,, 

Quinhı'-" valcrianate crist. 
250 gramlık teneke kutularda 

Quininc annale 'l'ürk ı~o. 1930 
250 gramlık tcncl:c tcutu !arda 

Qulnine sulfale ı~,r. Ko. 1884 
2 5 kiloluk teneke kut~larda 1 O kilo ve daha yukarııı içi;1 
,, ,, ,, l O kiloya kadar 

Quinine carbonate (f\ristochine) 
100 gramlık muk~vva kutularda (bir kilo ve daha fazlası için 
,, ,, ,, ,, (bir kiloya kadar) 
50 ,, ,, ,, (bir kilo ve daha fazlası için 
,, ,, ,, ,, (bir kiloya kadar) 
25 ,, ,, ,, (bir ki'lo ve daha fazlası 1çin) 
,, ,, ,, ,, (bir kiloya kadar) 
10 ,, ,, ,, (bir kilo ve daha fazlası içın) 
,, ,, ,, " (bir kiloya kadar) 

Qut·nf neEthy h.~arbonate(Euqul ni ne)P.H. helv .~ 
~~00 250 gramlık mukavva kul•ılarda (iki kilo ve daha yukarısı ir;in) 
32gg " " ,, ., ( İlti kiloya kadar) 

3400 IOO ,, ,, •. (İki kilo ve daha yukarısı i.;in) 
3250 " '' 11 • : (İki kiloya kadar) 
34S0 50 ,, ,, ., (iki kilo ve daha yukarısı için) 
340() " " ,, ., (iki kiloya kadar) 
3650 

25 " ,, :1 (İki kilo ve daha yukarısı i~in) 
u ,, ,, ,. (İki kiloya kadar) 

Ecorce de quinquina 
Sulfate de quinine titt.\ge O 03,20 ve alkaloide O '09,80 

o 02,46 o 09,15 

Neosalvarsan • tek kulu ambalaj -
Kiloıu 
Kuru§ 
60000 Seri h'alinde: 

Neosalvanan tek kutu perakende 
22 0/ 15 lik kutu 
25 0/ 30 " ,, 
30 0/ 45 ,, ,, 
35 0/ 60 ,, ,, 
37,50 0/ 75 ,, ,, 
40 0/ 90 ,, " 

Neosalvarsan hastahane ambalajı 
45000 Seri halinde (elli ampulluk kutularda) 

825 
937.50 

1225 

Neosalvarsan h-ısta ne ambalajı perakende 
0/ 15 lik (50 ampulluk kutu) 

""1312~ 
1406.25 
1500 

0/ 30 ,. " ,, 
0/ 45 " ., " 
q,t60 1# H J# 

0/ 75 ,, ,, ,, 
0/ 90 " " " 

45000 
Uclarsyl tek kutu ambalaj 

Seri halinde 

16.50 
18.75 
22.50 
26.25 
28.125 
30 

Uclarsyl tek kutu perakende 
0/ 15 lik kutu 
0/ 30 ,, ,, 
0/ 45 " ,, 
0/ 60 " v 
0/ 75 " " 
0/ 90 ,, " 

Uclarsyl hastahane ambalajı 
35000 Seri halinde (50 ımpulluk kutularda) 

642 
730 
875 

1021 
1094 
1117 

Uclarsyl hastane ambalajı perakende 
0/ 15 lik (50 ampulluk kutu) 
0/ 30 ,, ,, ,, ,, 
0/ 45 ,, ,, " " 
0/ 60 " ,, " ,, 
0/75 " ,, ,, ,, 
0/ 90 " " ., " 

Neosalutan tek ampul ambalajı 
35000 Seri halinde 

13 
14.50 
17.50 
20.50 
22 
23.50 

Neosalutan tek ampul perakende 
0/ 15 lik 
0/ 30 ,, 
o 45 " 
0160 ,, 

0/ 75 " 
o 90 " 

Neo 1. C. i. tek ampul ambalajı 
90000 Seri halinde 

33 
37.50 
45 
52.50 
56.25 
60 

Neo 1. C. l. tek ampul perakende 
0/ 15 lik 
0/ 30 ,, 
0 / 45 ,, 
o 60 ,, 
o 75 ,, 
o 90 ,, 

Jodure de potassium 'I,Urk ko. 1930 
Bir kiloluk Jitelcrde 
" ,, ., 

250 gramlık ,, 

(5 kilo ve daha fazlası ıçin) 
(5 kiloya kadar) 

(5 kilo ve daha fazlası ıçin) 
(5 kil ova karlar) 



TÜRKİYE·· .KIZILAY CEMİYETİ 
GENEL MERKEZİNDEN: 

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

2 - Monopola tabi sıtma ve frengi llAçlarının ı eylt\l 1985 tarihinden itibaren toptan ve pera· 
keode satışlarına başlanmıştır. 
Istanbulda Yeni Postane civarında eski Zapt.iye caddesinde Aksaraylılar hanında 22 nu• 
manada Kızılay Cemiyeti satış deposu dlrektörlUğUne müracaat edilmelidir. 

S - Hariçten yapılacak siparişler, Banka vasıtaslyle veya Postanın bllşar<lıttedlye osullle 
derhal gönderlllr. . 

4 - Depomuzda büyük ambalAJlar içinde satın alınarak dışarda ambalajları perakendeye çev• 
rflen ilaçların ne evsafından ve ne de ambalAJlarından Kızılay Cemiyetinin mesullyet 
kabul etmlyeceği aU\kadarlarca bilinmek ilzere lli\n olunur. 

Acethylarsan 
Atebrln 

" Blsmarsol 
Blsmogenol 

" Blsmuthose 
Blsmutholodol 
Blsmuth 

(Ampoule) 
(Comprlmt:$ 
(Ampoole) 

" (Llqul.de) 

(lnjectable) 
(Oxyde de) 

" 
" Blvatol 

ıf ,, ,, hydrate) 
(lodure de) 
(~mpoule) 

,, (Solutlon hulleuse) 
Casbls 

" Hectine 

" lodure deppof r sfunı 

(Ampoule) 
(Solutlon) 
(Ampoule A) 
( ,, 8) 

lodoblsmutba!e de qulnine 
lodoblsmuth 
Kınakına kabuğu [yalnız] 

Mercure benzoate de 

" 
bl-lodure de 

,, cyanure de 
,, lactate de 
,, protolodure de 
,, Sallcylarsenlate de (En·esol) 
,, sallcylate de 

Mesurol (Arnpoule) 
,, ( Llqulde ) 

Mutbaool 
Myosalvarsan 
Neosalvarsan 1 

Novarsenobenzol 
Neo ı:c.ı 

• 1 

Neosalutan 
Neoolesal (Ampoule) 
O Ihla 
Plasmoehlne " ,, ,, Comprlmes 

,, ,, ,, slmple 
~ 

,, ,, ,, cum pose 
,, ,, dragescompose 

qolnoplasmlne Ampoole 
,, ,, Comprlmes 
,, ,, Drasres 

G.uinte-sto•arsOA . » ,, ... _.._ 

qulıilne base: 
,, bl·bromhydrate de 
,, bromhydrate de baslqoe 
" ,, ,, tı:· neotre 
,, bl-sulf ate de 
,, bl-chlorhydrate de 
,, chlorhydrosulfate de 
,, chlorhydrate baslque 
,, ,, ,, neutre 
,, valerlanate de 
,, tannate de 
,, sulf ate de 
,, carbonate de (Arlstochlne) _ 
,, ethylcarbonate de (Euqulnlre) 
,, poudre, comprime, tablette, drage 

sn hersel varsan 
Sal varsan 
Solusal varsan 
Stovarsol comprlmefi· 

,, sodlque 
Spiroclde comprlmeg 
Treparsol ,, 
Uclarsyl 

. . 

f{inin, Bi~mut, ve civayı veya, milhlerini havi 
olup sıtma ve frengide kullanılan müstahzarla
rın memlekette yapılması veya yaptırılması~ 

~ 


