
Haydutların 
Şefi kim? 

Polla hafiyesi (X:O) un 5 ncl forması 
satıfa çıktl 

20 ilkte-srin .... 

Pazar Genel nilfus 
sayımı 

Evinizde o gUn hazır bulunan 
bUtUn insanları yazdırınız ••• 

5 kuruş· Telefon: 23872 4 EylOI 1935 Çarşamba Sene: 4 • Sayı : 1315 

Habeşistan, imtiyaz vermenin hakkı oldu!)unu söylüyor/ 

ı rn para torun 
verdiği imtiyazın 
esrarı? .. . 

imtiyaz alma mütehas-
sısı Riket kimdir? 

llalyanın Habeşistan tlzerlndekl siyasasına 
bu imtiyaz dokunacak mı? 

ffllltq lmparatal"Unun Anl•rlkafl .... ylllt •lille , .......... , .. 111ket 
mallye mU,avlrl Kolsan <Yazısı 4 üncü tayfada.) 

Damacaniı.lar Heqbeli 
önünde (Örününce .. 

Ada polisi yaptığı araştırmada Hallll 
bitkin bir halde devrilmiş kayığın 

sırtında buldu 

Dün Büyükderede de Fransız 

Uluslar 
KuruR1u 
Bugün 
Toplanıyor 
Habeş ve ltalyan 

delegeleri karşılıklı 
tezlerini anlatacaklar 

ltalyan donan
ması dümeni 

kırdı 

Adaları güzelleş
tirmek için 

Azaltılacak olan vapur bilet ftcretlerlne, 
yeniden eklenecek bir kısımla varidat . 

temin edilmesi dilşftnOlttyor 
(Yazısı 2 nci sayfada) Bugün uluslar kurumunun top· 

~~aud~a~~y~h~y~H~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

delegelerinin neler söyliyeceği 
merak edilir. 

İtalya, timdiye kadar Habet 
meselesini uluslar kurumu önünde 
etraflı aurelle açmamış ve istek
lerini bütün tafsilatiyle bildirme
mitti. 

Diğer taraftan Habet deleıe· 
sinin de davası, münferiden din
lenmemiıti. 

Bugün gelen haberlerden öğ· 
reniyonuı ki, alual~unda 
her iki delege de dofrudan dofru · 
ya ve bu meseleyle il~iH olarak 
söz alacaklardrr. 

İtalya delegesinin, Habeıista
( Devanu ' üncü sayfada) 

......._.._,..,....ııı,...-111111.._ ..... 
11 Eylülde 

Bar!Jrırostan 
ııztı'kam? 
Romanımız 

sefarethanesinin kotrası devrildi başııvor ı 
(Yazısı 2 n c ı sayfada) -...-."""""""""'"11111111~ 

Manevralara ı,tırak edecek olan Alman donanması 

Alman filosunun 
büyük manevraları 
Bir çok harp gemileri manevra

lardan sonra on bin kişinin 
önünde geçit resmi yapacak 

(Yazısı 4 üncü sayfada) 

Büyük bir 
kasırga Krallçe Astrld KUçUk çocujiu ile 

A~ae:.•.~::.~~ F!~~~da Belçika kraliçesi-. 
sUpilrdfl • l •• •• ldÜ 

vo::~'!!:zıa merasım e gomu 
Cekıonvil (Amerikada), 4 -- Kral, makbereye kadar tabutun 

Filoridada yol yapma itlerinde k d v ı v ı •• •• d .;. 
çalııan yetmit .beş_ eski muharip ar asın an ag ıya ag ıya yuru u 
bir kasırga ne~ıc~s.ınde ötmu,ıer • (Yazısı 2 ncl sayfada) · 
dir. Kırk yedı kıtı de yaralıdır. 

Susuz ve yeyecekıiz kalan di • 
ğer işçileri kurtarmak için vapur -
larla imdad gönderilmittir. 

Miyami, 4 - Floridadaki ka • 
ıırga neticesinde ölenlerin sayısı 
yüzü bulmuıtur. Kasırganın geçti· 
ği yerlerin muhaberesi kı?sildiği 
için ölenlerin hakiki sayısı şimdi • 
lik kestirilemiyor. 

Kaırrga timdi Floridanuı şimal 
sahillerinden geçmektedir. Bu cİ· 
varda bulunan bir vapurdan im -
dad itaretleri alınıyor. 

Ruzvelt, ordu, donanma "e ( Kı· 
zd haç) a f eli.kete uğrayanların 
yardımına koıma emrıni vermit 
"tir. 

Krallçenln babasly•e anası oena:i:e merasiminde bulunmak 
( için BrUk••I• geımı,ıerdl · 

.. 



Damacanalar Heqbeli 
önünde qörününce .. 

Ada pollsl yaptığı araştırmada Hallll 
bitkin bir halde devrilmiş kayığın 

sırtında buldu 

Dün Büyükderede de Fransız 
sefarethanesinin kotra-sı devrildi 
Başkatıbın kızı ile oQıu kurtanldılar 

Son ıünlerde rüzgar ve akın f 
tıların tesiriyle bazı küçük deni~ 
vasıtaları yollarını deiittirerek 
Marmara sahillerine dütmekte, 
bu yüzden devrilmeler, batmalar 
olmaktadır. Bir kaç gün evvel iki 
u.ndal Müdanyaya kadar ıitmit· 
ti. Sandalda bulunanlar lstanbula 
dönmüılerdir. 

Dün de ıene böyle bir kaza ol
JDUflur: 

Galata ıu iıkeleai kayıkçılann
dan İnebolulu Halil dün sahalı 
Kadık6yünde ıucu Keıama ait 36 
damacana suyu kayığına doldur · 
mut, Kadıköyüne götürmek ilzere 
iskeleden ayrılmııtır. Sandal Sa
rayburnu açıklarından seçerken 
rüzgarın tesiriyle Adalara doğru 
yol almııtır. Halil kayığın istika
metini Kadıköye çevirmek üzere 
~ok çahımıf, muvaffak olamamıı 
:Ye Kınalıada önlerine dütmüıtür 
Kanter içinde kalan Halil bir yan
Clanda bağırdığı ıibi bir yandan 
da ıene kürek çekerek kayıtı Kı
nabadaya yanattırmak istemiı, fa
kat rüzıi.r bu aeferde kayılı Mal
teJM önlerine atmıfbr. 

riJmit, damacanalar denize dö
külmüttür. Kayık tera çevr•diğ: 
için Halil üstüne çıkmıt, feryada 
batlamıttır •.. 

Aradan birkaç saat ıeçmiı, de
nize dökülen damacanalar Heybe. 
liada önlerine ıelmittir. Sandal
cılar, bunları görünce bir kaza ol
dujunu tahmin etmiıler, Ada po
liıini haberdar etmitlerdir. Bu
nun üzerine poliıler bir mot8re bi
nerek denizde arattırma yapmıı
lar, Maltepe açıklarında Halilin 
kayıiını bulmuılardır. Halil san
dalın kenarına yapıımıt ve bitkin 
bir vaziyette bulunmuş, motöre 
alınm19tır. 

Denizdeki damacanalar toplan
maktadır. 

Dün saat on bette Büyükdere 
önlerinde Fransız sefarethanesi 
müstep.n Le Buyyeye ait kotra 
devrilmiş, içinde bulunan müıte
ıarın oilu ile kızı ve diler iki ki· 
ti denize düımütlerdjr. 

Kazayı Sahil Sıhhiyeye ait An
kara motörü 1örmü11 hemen kaza 
yerine ıtderek denize dütenleri 
kurtarmıı, kotrayı da aahile çek-
miıtir. 

' DllB'R - Akşanı • v"'w&::ıı 4EYLUL-1935 

Atinada bir Belçika kraliçesi 
casus yakalandı • l .. .. ld .. 
Şaşllacak şey: merasını e gomu u 

Alman hizmetinde 
YahudU 

Atinadan ıbildirildiğine göre o • 
rada iaminin Mehmed Zeki oldu • 
ğunu iddia eden tehlikeli bir ca -
sus ele geçirilmittir. Fakat bu a
dam Türk olmadığı gibi İ&mi de 
Mehmed Zeki değildir. Kendisi • 
nin umumi harbte büyük roller oy• 
na yan ve üç defa ııy&ben, bir de
fa da vecahen ölüme mahkUm e
dilen Romanyalı ya:hudi cuua 
yüzbaşı Nelken V al derk olduğu • 
na dair vesikalar ele geçmittir. 

Ayni zamanda Alman casus 

tetkilıitında 47 numara ıle mu
kayyet olan bu adam umumi harb 
bqlangıcında evvela garl>, sonra 
da prk cephesinde yani Balkan • 
larda mühim roller oyna.mıf. Bir 
ara latanbula gelmit ve burada bir 
rum kıziyle evlenmiıaeı de a.onra 
foyuı meydana çıkınca Arjantine 
kaçmııtır. Orada da bir kaç 9e0e 
kaldıktan sonra gene Balkanlara 
gelerek casusluğa başlamıştır. 

Bu tehlikeli adam yanmda gü -
zel bir kadın bulundurmakta ve 

bunu ölmüt bir konsolosun kansı 
olarak perezante etmekte idi.' 

Yunan poliıi kendisini ele geçi
rince bu kadın kaybolmuttur. 47 
numaralı caS\H Atinada hiç bir 
fey yapmağa muvaffak olmadı • 
imdan hudud harici edilm~kle ik
tifa edilmittir. 
--- -

"Akbaba,, 

Brüksel, 3 (A.A) - Kraliçe Aatrid, 
Laeken kilisesindeki krallar makbe· 
resine defnedilmiştir. 

Kral, Leopold Leakene kadar tabu· 
tun arkasından ağlıya ağlıya yürü
mUştür. 

l\lakberede yapılan son törende 
yalnız kral ailesinin üyeleri hazır bu
lunmuştur. 

Vatikan, 3 (A.A) - Olen Belçika 
Kraliçesi için perşembe günü dini i-
yini bizzat Papa yapacak n törende 
bütün kardinallar, elçiler hazır bulu
nacaktır. 

Dün Beyoğlundald Sent EspJri ki
lisesinde . Belçika kraliçesi Astridin 
ruhunun istirahati için bir dint tören 
yapılmıştır. 

Çok kalabalık olan törende tehrl
miz ilbay \ 'e kumandanları, bütün el
çiler, konsoloslar, refikalariyle bir
likte bulunmuşlardır. 

Kilisenin içerisi tamamen siyaha 
bürünmUıtü. Sütunlerin üzerine kra
liçenin isminin bat harfi olan (A) 
konulmuşmuıtu. 

Ortada kraliçenin tabutunu temsil 
eden bir sanduka bulunuyor ve bu
nun etrafında 66 mum yanıyordu. 

Törene Rum \'e Ermeni patrikleri 
de gelmi~ti. Büyük bir ilahi heyeti, 
mizmarlar okumuş ve törenin so
nunda bunu bir Fransız bayanı tara
fından okunan "lsanın haça geril
mesi,, ilahisi takip etmiştir. 

Belçika ve İsveç kolonisi tamamen 
kiliseye gelmlt bulunuyordu. 

Şehrimizdeki Fransız eski muha
ripleri başkanları bay Lö Gor ile bir
likte gelmitlerdf. 

Bundan başka eski Belçika elçimiz 
bay Nusret Sadullah da gelmişti. 11-
bay, törenden sonra, Belçika elçiliği
ne gltmlt ve taziyet defterini imza
lamıştır. 

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

Deniz harp okulundan 30 genç 
mezun oldu 

Maltepe önlerinde bir müdde~ 
denizde bocaladıktan sonra dev- (•5a") Muvakkaten kapatıldı 
~------------------------ A~~, 3 (A.A.) ~Dostbir Deniz okulundan ~k•nl•Mn dlplo~•l•n ve~llrken 

(1544) 

AdQları gu·· zelleQ- devlet tefi aleyhinde nefrİyatta Bu sene deniz harb okulundan( YeokuJ komutamtaraf.,ıau dip-
... ~ bulunduiundan dolayı (Akbaba) 30 ıenç mezun olmut, ve eltin .,. lomalan Yerilm5'tir. 

ti. rmek • • gazetesi icra vekilleri heyeti kua- ~ld_a törenle diplomaları veril • En aonra tüzel bir aeçld re.mi 

1 ÇI n rınca muvakkaten kapatılmı•tır. mııtır. -ılm f kt ·ı k .. 
'I' T" d . band ald ~ - ı , ve me ep ıezı ere tö • oren enız osunun ç ı • ·ım· . 

A it 1 k 1 hl 1 U ti rl 
--o- ::ıe 1 b . h b' i .ı__ rene ıon verı ıııtr. za l aca o an vapur et ere e ne, ç k il •• , ve ta e enın ep ır a ızu.u 

U urovanıo manı söyledikleri latiklil marıiyle bq- Bu ıeneki muf Barb.roı amıfı 
yeniden eklenecek bir kısımla varidat Mersin mt, yumurta- lamııtır. Bunu müteakip genç yal"! diye anılmaktadır. Ve30 gençten 

temin edilmesi dflşOoOIUyor lık mı? subaylarüçerüçeriJerliyerekTürk 20ıi güverte, ıouma.kinekıımm-

BLı suretle do•• rt ada da ı•mar Duyduğumuza göre hüldimetçe sancağını tutarak yemin etmişler, dan mezun olmuılardır. 
• Çukurova "için bir giri ve çıkı Iİ· --- ------ ------------------

ed ilebileCek manı 1•pılm•:11 üzerinde. etutıer Bulgar gazeteleri 
ikinci 'l'etrinin ba.Jmdan itiba • 

r 
ıırm Adalara aWlip ıelme ücretle • 
rinln hayli ucuzlayacajını enel • 
ce razmııtık. Birinci mevkide o -
tm yedi buçuk kanıt olan bilet üc
reti otuz kurup., ikinci mevkide
ki Jiımi ıekiz kunq olan bilet 
.,_eti yirmi kuruta indirilecektir. 

Bu kararın verlmeai üzerine A
ialarda oturan zenginler arala -
rmda görüımütler, Adaların ima
n için bu fırsattan istifade ede • 
rek fÖyle bir çare dü§ünmütler • 

atr: 
Vapur ücretlerine tenzilat ya -

pddıktan sonra birinci mevki üc -
retine altmıı para, ikinci mevki 
ilcretine kırk para zammedi)meli 

ve bu paralar adalarm imarma 
harcanmak üzere Adaları Güzel· 
!ettirme Kurumuna verilmeli •• Se
nede toplanacak fekiz, on bin lira 
ile Biiyükadadan maada diier üç 
adada hazırlanacak büyük bir ba
ymdl1'1ık proiramı ile kısa bir za
manda imar edilebilir. 

Ada zenıinleri bulduktan bu 
çareyi bir çok kimselere de ıöyle -
mitler ve yerinde bir istek olaca -
ğına kanaat getirmiılerdir. Zen· 
rinler aralarında bir mazbata do
lqtırarak imzalattn'acaklar ve bi· 

letlere birer zam yapılmasını Eko
nomi Bakanhimdan i•teyecekler
dir. 

45000 çuval Bir kadın tramvay
dan dUşttl 

Şimdiye kadar aa•ıvarılan kadın 
yaptı§ımız incir hastahaneye 
üzüm ihracatı kaldırıldı 

budur Buıün aaat on bircle Aksaray -
lzmir, 3 _ lzmir ilzibn ve in- da bir kaza olmut, bir bdmın ba-

tı yanlmıftır. 
clrinin en atalı fiatmm, Avrupa Sirkeciden Topkapıya sldem 813 
ye dıt piyasalara bildirilmesi Ü· numaralı vatman Şevkinin iclare-

Mrine Avrupadan •• dıı piyua· sindeki.tramvay arabuı Abaray
lardan sürekli ıurette ıiparif tel- da durmqtur. 
pafları yafmaia bqlamqtır. Bu ... da arkadaki TOmorkun 

Sunun neticesinde borsada da aabanlıimda bulunan 50 1atmda 
Clarbal bir canlılık batı&termlt- Fatma imıinde bir kadın ıahan -1 

bktan clütmüt, hafı yarrlmııtır . 
tir. Şimdiye kadar yapılan Uaracat Yaralı 2533 numaralı otomobille 
~000 çuvaldır. Daha ıerek Al- Cerralıpqa butahaneıine kaldı -
manya, gerekse Ruıya pek çok in· nlmı.ftlr. ~-. · 
• 1 ki "'-... ~ .,,----- \ fi•*'-). (fll!4A): -cır ve üzüm a aca ar11r.1 _, \ • .:.J c l\ı "'r 6UU'9 _ 

yaparken bu hmanm Merıınde de-

ğil, Yumurtalıkta yapılması üze- s•zı•mıe dostl w k t 
rinde durulmaktdaır. Yumurtalık ) ugu Ü V Ve • 
Menine nazaran Adana Çukuro- ı d • k • • 
va i_çi~ daha tabii görüldüğünden en ırme ıçın çalışıyor 
yenı lımamn burada yapılması 
muhtemeldir. Sofya, 3 (A.A) - Sofya gazeteleri, yolunu takipten halı kalmamııtır. 

-o-- Türk - Bulgar dostluk münasebet- Buna binan, B. Rüıtü Araa ile B. 

H 1 t 1 leri hakkında doktor Tevfik Rüştü Köae lvanorun keıin ıözlen haki-
8 mamCI ar Op a• Arasla B. Köse lvanof tarafından ya- katta, Ud ul111u ıevkeden genel hiııi-

na madılar pılan diyevi mli8ait surette tefsire yatın •atlık tercümanıdırlar. Bu ıöz-
Hamaıııcılar Cemiyeti Yeni 1- devam ediyorlar. in, Ud ko1nfu ul111 halkın ruhunda 

dare heyeti seçimi ayın ikisinde Novodni gazetesi diyor ki: flddetll bir alda uyaruüracaktır. iki 
yapılacak iken 0 gün ekseriyet ol. "iki dıı bakanın milıterek dlgevlnl uluı, karıılıklı tanıfmagı. hürmete 
madığmdan seçim yapıla~"!amı§ • sevinçle karşılıyor ve bunun iki mem ve anlayıfa dayanan lgl komfuluk 

lekette istenen akisi uyandıracağını mllnaaebetlen idameainln lüzumunu 
tır. Seçime yarın devam olunacak u11Wyoruz. iki hlikiimet. her tlirlü tarihten öğrenml.flerdir. Bugün bu 
ekseriyet olsun olmasın b:tirile • hoınutsuzluk ıebeplerini ortadan IQzum, her zamankinden daha ziyade 
cektir. kaldırmak için iyi arzudan milllamı- flddetlidir.n 

Seçim Dördüncü Vakıf ? anm • dirler. Türklerle Bulgarların anltıf- Gazete makalesini şu suretle biti· 
daki E•naf Cemiyetleri müıterek nUl8ı e doıtluğu, Balkanlarda banfUI riyor: 

ı·e Balkan uluslan genliğinin ıağlam "Bakanlann iki memleket baaınına 
bürosunda yapılacaktl1'. temelini ve Balkan medenlyetlnin yaptı/elan hararetli hitap h~ .füphe-

-o-- nwvallakıyetini teıkU eder.,, ılz ifitllecek ve bu baaın, tam inld,af 
Tepebaşında konser - "Türkiye ile Bulgarlttan araaında- halinde bulunan ulualarunız kuvvet· 

Türk Hava Kurumu perıembe ki müncr.sebetler en ııcak güven ve 
1 

Zerinin geliımeıi lçin çok ldzım oları 
gUnü akıamı Tepe batı Şehir ti- doıtluk havasına girmlıUr. Bunun teıldn ve anltıfma eıenne en,mek 
yatrosunda saat 21 de bir alturka başka türlü olmaıı da mümklln de· lçln meı'ul hllktbnetlerin ve entellek· 

ğildir. Bu kadar kanıık bir zaman tüel mahlellerin uğraşlarına yardım 
konser müsameresi tertip etmittir şöyle dursun lıerhangi ahvalde o- edecektir.,, 
Müsamerenin güzel olması için lursa olsun Türklge ile Bulgarlltan Slovo gazetesi nq rettltt bir betke-
her türlü tdebir alınmıt, hiç bic arasında itimatsızlık uyandırabilecek de diyor ki: 
fedakarlıktan kaçınılmamııtır. hallere asla müsamaha etmemelidir. "iki bakanın müıterek diyevl önem 

Doktor Tevfik Rüıtü Aras, Bulgaris- li bir ııyaııal hareket teıkU eder. /hl 
tanı Türkiyenln en yakın doıtları a- dlyevln gelecek ban hareketlere k• 
rasında görmek istiyor. Biz de Tür- pılmanın önüne geçmek için iki ülke 
kiyenin en samiml dostlan olmak iı· kanwyu orıuıtakları tarafından tanı 
tiyoruz. mdnaaiyle takdir edilmemesi imktin

laveç elçlel Yalovaya gitti 
latanbul, 4 (A.A.) - lsveç el • 

çiıi B. Wınther dün, bir kaç hafta 
dinlenmek üzere Yalovaya git -
mittir. 

Burada bulunmadığı zamanda 
elçilik sekreteri B. Tanım İ§IÜZaT 
ııfatiyle kendisine vekalet ede • 
cektir. 

-Labulgari- gazetesi, mutlak sa- ıızdır. Bu kapılmalar, geçirdiğimi: 
mimilik ve saffet hın-asını kaydettik- devrede ve tm1ıuluıal dunımu genel 
ten sonra diyor ki: lhtlldtatından, banı. rahat ve gü~e 

•Türk - Bulgar dostluğu, bakanla- ayni derecede i/ztiyacı olan iki mcnı· 
rımuın müıterek diyevinde de tçU lekeitn münasebetlerinde yersiz gil· 
edlldiğl gibi, hiçbir zaman normal wnalzllkler Uıdaa etme1"tdlr •• 
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~f!i~ q&üşiim: 
~-swww .._. ~ -----

' Tedavi edilmesi 
lizımgelen bir hastalık: Doktorlar 

toplanıyor 
idare heyetinin değlş
tlril mesl muhtemel 

( Suvari polisler 1 
Elli klşlllk bir polis 
b61llğU kuruluyor 

Yeni Lise 
talebesi Gazeteciden haber saklamak Ne yapacaklarını 

şaşırmış bir haldedir Cumhuriyet ve Tan ga7.teleri-j 
nin bugünkü sayılarında - her hal· 
de garib bir tesadüf eıeri olarak -
ayni mevzudan bahsediliyor: Me
ınurların zihniyetinde hakim olan 
tekzib hastalığı ...• 

Gazeteleri hatta t-kıeriya 

doğruyu yazmıt larken • tekzib et· 
mek, pek çok kimselerce, tadına 

doyum olmaz bir zevktir. 
Evet, bu müşahede doğrudur .. 

Fakat, başka ve daha önemli (mü
him) ve zararlı 1'ir zihniyet var: 

Saklama hastalığı ! 
Dütmandan mal kaçırır gibi, 

ve bir müteassıbın namahrem 
gözlerden karısını örtüp gizle -
nıeıi gibi, gazeteciden havadis ka
çırmak, gizlemek hastalığı ..• 

Sanki esrarı devletten bir ıeyi 
bize söyleseler de "yazma,, dese -
ler, yazmağa el:miz varırım§ gİ· 
bi .. Yahut bunu kuten yazsak ka
nunlarımızda bizi cezalanr.hracak 
ınadde yokmuş gibi .. 

Ne yazık, "esrarı devlet,, sayı -
lacak şeyleri değil, lalettayin her 
hangi bir şeyi gazeteciden gizle • 

mek hastalığı maalesef ortalıkta 
hakimdir .. 

Geçenlerde tanınmış şahsiyet -
lerden biri vefat etmiş •. Bunu; bir 
Yüksek memur, gazetecilerin ya • 
nında "ağzından kaçırmıf..... Bi -
zim arkadaşlar not alarak: 

- Ya .. Vah vah .. • demitler .. 
-Aman, bilmiyor muydur1uz?. 

Mademki benden duydunuz, yaz • 
mayın .... 

- Niçin efendim? Ölümünde 
esrar mı var?. Faşedilirse tahki -
kata sekte m: vuracak?. 

- Yok! Hiç bir esrar yok.. E
vinde zatürrieden ölmüş.. Fakat, 
ben size havadis vermiş olmaya -
Yım .... 

Daha garibi ve fecii oluvor: 
Bir haber öğreniyoruz. Bunun 

filanca yahut falanca makamla 
bir ilişiği olduğunu farked1yoruz .. 
Belki ona sormasak, yalnız karşı 
tarafın ve kendimizin görütürnü· 
zü yazmıı olacağız .. Hakkaniyete 
riayet için telefonu açıyo,.uz. ya -
hut bizzat müracaat ediyor . Aldı • 
ğımız cevab şöyle oluyor: 

- Aman, aman, aman .. Nere -
den haber aldınız?. Kd'iyen, 
kat'iyen .. O meseleden bahsetme -
Yİn .. Yoksa aleyhinizde takibat 
Ya.parız! .. 

Biz bile meraka düşüyoruz: A
caba, öğrenemediğimiz bazı müt -
hit ve yaruağyardan giJlenmeıi 
lazım noktalar mı var?. 

Çarnaçar, yazmıyoruz.. Fakat, 
ertesi gün, diğer gazeteler, - ıor
ınak külfetine katlanmamalarının 
'Verdiği imtiyazla - meıel~yi bu· 
ram buram yazıyorlar. 

Bu da, gazetecinin di•ııağına 

fu fikri saplathrıyor: 
"-Bir şey haber alınca meıı -

edebilecek makamlara ıormadan 
Yazmak!.,, 

Ne fena ıey .. 

Basın Kurultayının bütün gay • 
retleri, devletle gazeteleri biribi • 
rine yakla§hrmaktı .. Halbuki bü
tün bu anlattıklarımız, akıini ya -
ratıyor .. Ertesi sabah, İf diğer ga
c.v'tt~ere akıettii<ien aonra, biz de 
hldfM,i tafailltiyle yaz~biliyo
ruz ... Meler, işin içinde incir çe • 
kirdeği dolduracak kada eırar 

yokmuf .. Belki bir memurun mes
uliyeti filan mevzuubahı ... 

Memleketin kanunları vardır 
ve Türk gazetecisinin neşir cürmü 
ifiediği vakit, mahkemeye gtimek 
korkusu vardır. Ve nihayet hepi • 
miz yurdumuzu seven, vicdanlı 
adamlarız .... 

"Yazma,, demek yahut cararen· 
giz bir sükutla kartımızda dur
mak, bizi, içtimai ödevlerimizden 
(vazifelerimizden) alıkor .. Vazi -
f eler imiz ise, bir vak' anın vaktile 
halka haber verilmesinden yol -
suzlukların tenkidine kadar çok 
genittir ..• 

Bu itleri yapmamıza engel ol -
mak bazan ufak, hazan da pek 
büyük suçlardır. Vaktinde neşre -
dilmiyen haberler yüzündE"n çok 
defa ferdi, içtimai büyük zararlar 
olur. Bunların emıali zühur ede -
cektir ve hadiselerin zanJanında 

gazetelere geçmesine engel olan
lar vicdanen, belki de kanun ö
nünde mes'ul olacaklardır!. 

(VJ·"O) 

Etibba Odası idare h~yetinin 
müdeti bitrniıtir. Bu sebeble yeni 
idare heyeti seçiminin gelecek a· 
yın dördünde yapılması kararlaı -
mıştır. 

Etibba Odaıı idare heyetinin 
her seçiminde bazı gürültüler o
lur. Bu arada geçen seçimde de 
bir çok gürültüler olmuş ve ı~hrin 
ileri gelen doktorlarından bir ço
ğu yeni idare heyetini beğenme -
mitti .. 

Buna ilave olarak yeni idare 
heyetinin yeni yeni kazanç verıiıi 
kanunu mucibince doktorları ıı -
nıflandırmak gibi çok nazik bir 
işi baıarmak vaziyetinde kalması 
yeniden hemen bütün doktorlann 

gayri memnun vaziyete girmesine 
sebebiyet vermiıtir. Bu bakımdan 
önümüzdeki seçime doktorlar ara
sında hayli ehemmiyet verilmek
tedir. 

Mevcud dunnna göre Et\bba 0-
daıı idare heyetinin seçiminin 
sonunda değitmit olacağı anlqıl

Geçen yıl lran Şehinıahı P~h
levi Hazretlerinin lstanbulu ~iya 
retlerinden önce lstanbul polis:ı1ir 

bir süvari polis bölüğü ihdas edil~ 

miş, fakat soradan bu bölük kad-

roıu baki kalmak üzere süvari po· 
Jisler kaldırılmı§h. Yeni emniyet 

direktörü Salih Kılıç bu hu.susta 
yapılan incelemeleri gözden gı~ir
mit ve dünyanın her yanında mev

cut bulunan ıüvnri polis tetkila
tının vücuduna lüzum görmüı ol
duğundan süvari polisinin tekrar 
ve filen vücuda getirilmesine ka
rar verilmittir. 

Öğrendiğimize göre ıimdilik el
li kitilik bir süvari polis bölüğü 
vücuda getirilecektir. Bu bölü -
ğün polisleri en ıeri itlerde molo • 
ıikletli ve bisikletli polislerle be -
raber olarak ve merkezler arum • 
daki irtibatı temin hususunda, ıen 
liklerde, açıkta yapılan toplantı

larda kullanılacaktır. 

Süvari polisler ba.ılanna. ıiyah 
kasket ve ayaklarına çizme giy&
ceklerdir. Yunan UzUm lhra

caatçılarına prim 
veriliyor 

maktadır. Ayni gün idare divanı --------------
da seçilecektir. 
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Yunan hükiimeti taze üzür.ı ih Kendi kendini glJmen 
racatını tetvik için her türlü •ed- bir kadın 
bire batvurmaktadır. Bu meyanda 

Bu kadın ulen Türk olup Macaris
bu yıl bütçesine zirai mah$ulle! tanda doğmuş ve bUyUmiiştür; fev-
ihracını teıvik için konulan 3 mil- kalA.de nefes kabiUyetfne maliktir. 
yon drahminin tamamen ya§ üzüm 7 Eyhil Cumartesi günü ve gecesi 
ihraç edenlere prim olarak veril- Taksim bahçesinde Kızılay cemiyeti· 
mesi takarrür etmittir. Bu prim, nin hazırladrfı .büyük Kermeste ken· 
yaf üzüm çıkaranlara kilo ba!ma disini gösterecektir. 
elli lepta (bizim paramızla 25 pa- --o-

ra) olara:k verilecektir ki bu r>ara Şehrimizdeki (rakit• 
Yunanistan için hiç de küçük gö- ğ 1 
rülecek bir miktar değildir. lar askere ~8 rı ıyor 

-o- Irakta askerlik mükellefiyeti 

Telefon şebekesi 
islAh edilecek 

Telefon şebekesini deHalan heyet, 
telefon mükalemelerinin şehrin uzak 
yerlerile bile gayet i)i bir şekilde ya
pılması için teknik tertibat almağa 

başlamıştır. Bu işle mühendis Fuat 
meşgul olmaktadır. Bu arada Boğaz 
ve Yeşilköy gibi yerlerin tesisatı ıs
lah edilecektir. Telefon ücretlerinin 
indirilmesi i~in de yakında tetkikata 
girişilecektir. 

kanunu yapılmıf ve Kral Birinci 
Gazi bu kanunu onaylam~ttır. 

(tasdik etmittir) Bunun için ilk 
defa olarak lrak'da ve Irak dııın
daki Irak tebaası askere alınacak 
)ardır. 

Memleketimizdeki askerlik ya
şındaki Irak tebaa11 da bu meyan
da askere çağırılmaktadırlar. 

Irak ordusu t imdiye kadar 
maaılı askerlerden mürekkepi.i. 

fii!eLtfT.ll 
Kolundan tuttu 
Kasımpaşada Yahya Kahya mahal

lesinde oturan Simitçi Aliden ev sa
hibi Salt ev kirasını istemi~, simitçi 
parayı vermediği gibi ev sahibini ko
lundan tutup sokağa atmıştır. Salt 
bu sırada kolundan yaralanmıştır. 

AGaçtan dO•tO 
Pangaltıda oturan Takfor Dolap

dere caddesinde bir ahbabının evin
deki incir ağacından düşmüş, demir 
';)amıaklıklar üzerine düşerek yara
lanmıştır. 

... 
Bıçak bulundu 

Şehreminindtıı inşirah bahçesinde 
oturan balıkçı Hn.sanın üzerinde yir
mi santim uzunluğunda bir bıçak ve 
Dikilitaşta oturan Salihin üzerinde 
sustalı bir çakı bulunmuş, müsadere 
edilmiştir. 

Kavga ettiler 
Cibalide oturan boşta gezer takı· 

mından Emin ile arkadaşı Ahmet, İs
mail, isminde birisiyle ka,·ga etmiş
lerdir. lsmail, Emini başından ve 
Ahmedi kasığından yaralamış, yaka
lanmıştır. 

Dün bir haf ta kadar evvel ka • 
nan Yeni Lise talebelerinden bir 
grup matbaamıza gelerek §u söz· 
leri söylemiılerdir: 

- Mektebimizin kapanması Ü· 

zerine 300 arkada§ sokakta kal· 
dık. Bir çoklarımızın daha veri • 
lecek ikmal ve olgunluk imtihan • 
!arımız var. Bunları hangi mek • 

tepte vereceğimizi bilmiyoruz. 
Baş vurduğumuz yerler bize müt -
külat çıkarmaktadır. Ne yapaca • 
ğımızı bilmiyoruz. Bir çoğumu -
zun anası, babaaı Anadolndadır. 
Bura.da istinad edecek kimsemiz 
yoktur. 

Bu 300 gencin dertlerinin bir 
an evvel göz önüne alınmaıı li • 
zmıdrr. 
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Mtthendfs ve mlmar..
ların gezintisi 

14 Eylül cumartesi günü mil "' 
liendis ve mimarlar bir gezinti 
tertip etmitlerdir. Gezinti saat 

14,S da Köprüden Akay vapuruy
la bqhyarak evveli. Al tınkuma 
gidilecek, saat 17,30 da da Altın· 

kumdan hareket edilerek 19,30 da 
Büyükadaya gidilecek ve saat 22 

de Büyükadadan hareketle Kadı
köy ve Osküdara uğranılarak köp
rüye dönülecektir. 
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Parlsll Uç talebe 
gel dl 

iki erkek ve bir kızdan mürekkep 
üç kişiJik bir talebe heyeti otomobille 
Paristen gelmiştir. Talebeler bura-
dan vapurla Köstenceye, oradan gene 
otomobflle Parise gideceklerdir. 
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Tayyaeler uçuyor 
Dün üç tayyareden mürekkep bir 

tayyare filosu öğleden sonra lstan· 
bul üzerinde uçmuş, halka beyanna
meler atmıştır. Tayyareler bugün \'e 

yarın da uçacaklardır. 
Hava Kurumu şubeleri tarafından 

tertip edilen eğlencelere devam edil
mektedir. 

Dünkü yangının 
blançosu 

Dün bildirdiğimiz Kurtuluı 

yangını neticesinde 17 evin tama· 
miyle yandığı anlaşılmıtlır. Yan· 
gın ancak saat 4 de söndüı ülebil -
miştir. Yangının bu derece büyü • 
mesi sebeblerinden biri de itfai -
yenin su bulmak için çektiği sıkın
tıdır. ltf aiye yangın için çok uzak
dan su getirtmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

--o-

lstanhulda çarşaf çe 
peçe meselesi 

Anadolunun hirçok şehirlerinde ol
duğu gibi 1 tanbulda da peçe ve çar
şafın yasak edileceiFi şa) i olmuştu. 

\'ali 'e Belediye Reisi Muhiddin Üs
tündağ dün demiştir ki: 

"- Filhakika Anadolunun hirço1'. 
şehirlerinde, hu gnrip örtüJerin ) a-

Fatihte Çarıambada Biçki lhtisaa mektebinde dün bir ıergı açıl mı, mektebi bitiren kızlara <liplo· 
maları verilmiftir. Sergiyi Fener nahiyeıi Halk Partiıi Bcıtkanı Dr. Halaıi açmlf, bir ıöylev ıöylentiftir. 
Bu mektep 927 de açılmıf fİmdiye kadar 98 mezun vermi§tiı Mevcut talebe kırk kifiJir. On bef talebe 
bu ıene mektebi bitirmiıtir, iıimleri ıunlarclır: Müeyyet Macit, Fahriye Şükrü, Mumsu, Hatice, Nimet, 
NahiJe, Belk11, Melahat, Hamdiye, Sebahat, Naime, Feride, Saime, Betlia ve Sabiha.• 

' sak edilmesi için kararlar ,·erilmekte 
ve tatbik edilmektedir. lstanbul hal
kı böyle bir karara lüzum hissettir-
miyecek derecede münen·er ''e iler
dedir. Bu garip örtiilerin kcnclilikle
rlnden ,.c kısa bir zamanda kaldırıla
cağTna eminim." 



HABER - :Aqam roswn 

Yugoslavyada
ki yeni parti 
Belgrad, 3 - Yeni ıiyasal par

Uluslar Kurumu 
bugün toplanıyor 

ti talimatanmeıini içitleri bakan
hakkmda bazı iddiaları!a bulunan lığına vermiJtir. Parti ha.Jkanı ea. 
Çertok isimli bir Amerikalı mü- ki bakanlardan Liotiçdir. Parti 
messile, Habeı hükumeti, 90 gü- g35 de Sırbistan, Bosna ve Slo • 
ne kadar bir milyon dolar verme . venyada bulunan entellektüel ve 
sini söylemiıtir. 

(Bıq taralı 1 inci ıaylada) 
nm uhıslar kurumundan çıkması

nı isteyeceği söyleniyor. Kurum 
böyle bir karar verirse, "ltalya Ha 
be§istanın timal kısmının kendi 
mandasına verilmesini istiyecek 
tir,, deniyor. 

Habeşlerin davası bir zaman -
danberi, gerek uluslar kurumu toJJ 
)anmalarında, gerek hususi ha 
kem komisyonlarında belirmek · 
teydi. fakat c§ağıdak: telgraf 
lardan da anlatılacağı gibi, hal -
ya - Habeı itini çözeliyen ha -
kem komisyonu, Val - Val çar -
pıfması meselesinde he!n ltalyayr. 
hem Habetistam kabahl'\tli bul -
mamııtır. 

Hakem komisyonunun bu yol -
.-:IR.ki kararı uluslar kurumuna ar 
zedilmi§ bulunuyor, uluslar kuru -
rumu bu toplantısında, (leçenlerde 
bir neticeye varmadan dağılan üç
ler kongresinin iki azası, lngillz 1 
Fransız delegelerini de dinliyecek·' 
tir. 

Uluslar kurumunun bu toplan· 
tısınm muhtelif devreler geçirerel: 
bir müddet oyalıyacağc kestirite· 
bilir. Fakat en kestirme yol oll\
rak neyi intihap edeceğ\ yanndan 
baılıyarak kendini gö!'terecektir. 
aanmz •• 

!Jlualar Kurumu bugUn toplanıyor 
Londradan gelen bir habere gö· 

re, Habet elçisi söylediği bir nu
tukta: 

muharipler gruplarının birlcıme • Londrada aktedilmiı olan mu- . 
1 

ku 
1 

t 
k l .. b .. I h k t t ııy e ru muı ur. ave eye gore oy e are e eme-

mesi liizımdır. Aksi takdirde im. Japon sa bakanı 

Habq ordumnun büyük 
kumandanlarından biri 

tiyaz sukut decektir. Amerikalı, 

bu parayı vererek haklarını tanı
tacağını söylemiştir .. 

Malta topçu ihtiyatle.!"ı silah al

tına çağırılmıştır. lıtihki.m ve 

miliı kıtalanna mensup olanlann 
da müracaatlarını istemiılerdir. 

istifa etti 
Tokyo, 4 (A.A.) - Sü bakanı 

M. Hay&§İ, bqbakana iıtifaıını 

vemıİ§, h&§bakarun bu iıtifayı ka
bul edeceği muhakkak ıayılmak • 
tadır. 

Yerine, yükıek harb konseyi ü
yesi general Kavaıinamn geçece -
ği ıanılmalrtadır. 
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"MOsa dağında 
40 gün,, filmi 

çevrilmiyor 
Amerikada '<Metro Goldvin,, 

sosyetesi tarafından çevrilmekte 
olduğu yazılan, Türkler aleyhin • 

de bir filmin çevrilmesinin önü • 
ne geçildiği dün reımi makamlar -
ca da söylenilmiftir. 

Dıt Bakanlığımız bu yolda mü· 
racaaUa bulunmuı ve müracaat 

büyük bir samimiyetle karıılana· 
rak icab eden tedbirler almmııtır. 

"Ehven ıer olmak üzere mem- miıtir. 
leketim, lngilterenin makul idare- ......... _ ................................................ . 

Kenia vapuru 200 bio çuval pi
rinci hamilen Somaliye hareket et- Filmin çevrilme ilanlan •on za

manlarda Amerikan mecmuala • 
nnda görünmez olduğundan, bu si, ltalyanın tahakkümüne tercih i 

edecektir,, demi§tir. i 
Bugün uluslar kurumu toplan· i 

tııı olacağı için delegeie:r kend ! : 
aralarında bir kere daha görüt · 
müılerdir. 

Uluslar kurumunun bugünki" 
toplantısında müzake,.t:Jerin ~:1 

yolda ve ıu teknik üzere cereyan 
edeceği ihtimali kuvvetlidir: 

1 - Evveli Ha bet delegesi hü · 
kWnetinin tezini konseye anlata
caktır. 

Hakem 
komisyonu 

filmin çevrilmesinden vaz geçil • 
diği anlatılmaktadır. 
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· · · b•t• d. Otomobilciler ve 
ışını 1 ır 1 şoförler cemiyeti 

Habeı. ltalyan ihtilafını tct- • idare azalarıtopt:an 
kik eden hakem komisyonu iti· istifa ettiler 
ni bitinnit ve kararını Uluslar 
Kurumu Genel ıekrterliğine 

bildirmiıtir. 

Salahiyettar çev:re!erden a· 
lınan haberlere göre, komis • 
yon Val • Val hadisesinde ne 
İtalyanların, ne de Habeılerin 
kabahatli olmadıkları netice • 
ıine varmııtır. Rapor komis -
yonun beı üyesi tarafından im
zalanmııtır. 

Otomobilciler veŞoförler Ce
miyeti dün gece bir toplan!.! yap • 

mıf, aon günlerde bir kaç azanın 

iıtif aıı ile ekseriyetini kaybetmit 

olması görüt ülmüt, neticede di • 

ğer azalar da toptan istifa etmiı • 
lerdir, lıtifalar bugün çilayete ve 
zabıtaya haber verilmiıtir. 

2 - Habeı delegeıinden evve~ 
İtalyan delegesi Baron Aloizi biz
zat Muıolini'nin hazırladığı bü
yük dosyayı açacak, İtalyan - Ha
bet ihtilafının kırk senelik bilan
çosunu yapacaktır. 

............................................................. Mevlidi Şerif 
3 - İngiliz bakanı Eden ilk ola

rak söz alarak, ihtilafın nasıl 
çıktığını, iki tarafın noktai na -
zarlarını, Paris konutmalarnın ne 
!ekilde akim kaldığını ve ondan 
sonra yapılan diplomatik konut -
ınalarm sonuçlarını anlatacaktır •. 

Uluslar kurumuna bu defa Ar
jantin dekgeıi baıkanlık edecek
tir. 

Röyter ajansının haber aldığı
na göre, Adisababadaki tlalyan 
elçiliği, elçilik binasının müda · 

f aaaı için 200 Afrikalı askerin ge
tirilmesine müsaade etmesini Ha· 
bet hüktlmetinden istemi§tir. 

Hükrunet, bu isteğe henüz ce
vap vermemiıtir. 

ltalyan orduları Ertlrede 
toplam yor 

Londra, 4 - Röyter Ajansının Ad
disababadan öğrendiğine göre İtal

yan orduları Eritrede toplanmakta 
dırlar. 

2000 Habef ••karı 
Londra, 4 - Deyli Telegrafın ha

ber verdiğine göre Habeşistanın Kul
lo 'ıLlisi Habuta Nikalle iki bin Habeş 
askeriyle Adisababadan Ogaden'e 
hareket etmiştir. 

ltalyan vapurları yolunu 
dellftlrdl Ege denizine gidiyor 

Ölümiyle memleketin tecim 
ve denizcilik alemini müteellirn 

eden merhum Sadık Zade Ba: 
Rutenin ruhu için bu aym be · 

tine tesadüf eden perıembe gü • 
nü saat on üçte Yenicamid< 

mevlidi ıerif okutturulacağın -
dan merhumu tanıyan ve ıe • 

venlerin teıriflerini saygıları • 
mızla dileriz. 

Merhumun ailesi 

Napoli, 4 (A.A) - 6 EyJQlde Afri- ------------
kaya hareket edecek otan Aventino 
,.e Celio ,·apurları, başka bf r yönte
me hareket için emir almışlardır. Ya
yıntılara göre bu istikamet Ege deni
zidir. Napoli'de toplanmış olan bütün 
harp gemileri de başka bir Usse hare

Alman 
filosunun 

manevraları 

.( EYLUL - 1935 

imtiyaz işinin 
Esrarengiz Riket 

• •• •• 
ıçyuzu 

kimdir? 
Italya Habeşistanda yeni alınan bu 

imtiyaz haklarını tanıyacak mı? . 
Habeıistanda "African Exploi · düstrisi itlerine karı§mıı bulunu • 

tation and Development Corpora- yor. fakat daha ziyP.de imtiyaı 
tion,, isimli ve müıterek İngiliz - elde etmek sıfatını hai-ıuir. Ha • 
Amerikan sermayeli bir ıendika" betistanda yeni elde ettiği bu son 
ya Habeı imparatoru tarafından imtiyaz hakkında da kimse bir ıeJ 
yeni bir imtiyaz verilmesi itinden bilmiyordu ... Riket'in ismi, hiç bir 
büyük siyasal manalar çıkarmak kumpanya direktörleri listesinde 
tadırlar. görülmez. 

10.000.000 sterlinlik olan bu lngilterede bir evi bir de şato· 
imtiyazla, bu sosyete, Habetiıta· ıu vardır. 1933 ıene,inde Irak 
nın yarısından ziyade bir kısmın· Kral Feysal Riketin Niyuberi'de · 
daki madenlere mürako.be hakkı- ki evinde bir hafta sonunu geçir
nı elde etmektedir. 

Habet imparatorunun Ameri -
kalı maliye müıaviri Everet Kol • 
ıon da bu vesikaya imzasını koy -

mitti. 

Bundan bir sene önce de Riket 
İngiliz B. O. D. limited kumpan· 
yasının, Irakta birkaç milyon ıter-

muttur. linlik petrol imtiyazları elde etti-
Planı gizlice hazırlanmıt ,.e ğini ilan etmiıti. 

aüratle tatbik ıahasına çıkarılmıı 
''Riket, son defa Ha.beıistana olan bu imtiyaz itinin, tlalyanın 

Afrika üzerindeki emelierine ket Ağustosun onunda gitmi§lİ ... ,, 
vuracağ tahmin ediliyor. Gene bu sabahki posta ile ge· 

İngilizce "The Peole,, aazetesi len Yugoslav gazetelerinden No
diyor ki: "İtalya, kendiai pe~role vosti bu esrarengiz ihtiıaı adamı . 
sahip olmadığı için Habeıiıtanda, nı "Finans aleminin Lavrensi., di
yalnız kendi fazla nüfusunu yer- ye tarif etmektedir. 

leıtirecek yer deiil,, a!°i .zaman- imtiyazla lngiliz-
da petrol ve maden ıhtıyacını kar-

şılıy~cak kaynaklar ~rıyo~du: Ve ler alakadar 
bu, hır zamandanberı bellıydı.,, 

lngiliz hükUnıetinin böyle bir değ i 1 m iş 
imtiyazdan, hatta bu yolda anlq
malar yapmakta olduğundan ha
berdar bulunmamaaı daha mera
kı mücip olmaktadır. 

Bütün bu imtiyaz itleri, Rike! 
isimli bir lngiliz tarafmdan cıra· 

rengiz surette hazırlanmııtır. 

Riket timdi lnıiltereye dön -
mek üzete~ir. H~b~ıiıtan1n ma -
denler bakanı, imparator namı -

1 il_ ' ft ~ I 

na imtiyaznameyi imzalamııtır. 

lngiliz hükumet mahafili, bu 
Riket isimli adamın ne reamt, ne 
de gayri resmi surette lngiliz hü · 
kumetinden hiç bir veçhile müza 
heret görmediğinde israr ediyor ... 
İngiliz hükume~ mahafili, evvel
ce de bir çok münaseb~tlerle söy
lediği gibi, Habetiıtanın Tana 
gölünden batka hiç bir yerinde e
konomik menfaatleri olmadığını 

söylemektedir. 
Hele bugünkü buhranlı vazi

yette Habetistanda bu çe§İl bir 
müzaherete giriımeği lngiliz hü · 
kiımeti hiç aklından geçirmemek
tedir. 

Simdi bir mesele daha var: 
Muıolini Habetiıtandaki in -

giliz menfaatlerini tanıy~ğını 
evvelce bildirmitti. Acaba, bun· 
lar arasında yeni alınmış İIJ!.liyaz
ları da tanıyacak mıdu 7 

" . . 
İngiliz gazeteleri, bu hidiıe 

münasebetiyle Riket ismindeki es· 
rarengiz "imtiyaz alma mütehaz-
1111,, hakkında malume.l vermekte 
ve bu adamın böylece de.ha birçok 
imtiyazlar elde ettiğini, birçok 
mali rekabetlere girdiğini, ve muh 
telif müesseseler için yakın fark
ta imtiyazlar elde ettiğini yazmak
tadır. Bu sabahki posta ile aelen 
"Sunday Expreıı,, gazetesi diyor 
ki, "fakat Riket hareki.tında o ka-

Addisa.baba, 4 CA.A) - Re.smt bir 
bildirik Amerikan sosyeteSine ,•erilen 
imtiyazın tamamen ekonomik bir ma-

hiyette olup Habeşistanın dahli bu • 
lunmadığı 1906 andlaşmasmdald yü
kenlerle tezad teşkil etmediğini Ye 

İngiliz hükQmetinln Amerikan kum
panyaşı imtiyazı işine hiçbir suretle 
kanşmııdıfını bildirmektedir. 

lmUyaz lfl Amerlkeda 
dellflkllk yapmıyecak 

Vqington, 4 (A.A) - B. Hull. 
RJckett'e verilen imtiyaz işinin Ame
rikanın durumunda hiçbir değişiklik 

yapmıyacafını, Amerikanın bu işte 

istimzaç edilmediği gibi kendisine ha
ber de nrilmediğinl söylemi~ İtal

yan - Habeş anlaşmazlığında hüktl
metinin esaslı amacı barışın korun
ması olduğunu ilave etmiştir. 

Habef bUkOmetl 11dedljlm 
dediktir., diyor 

Adlsababa, 4 (A.A) - Habeş hü
kQmeti resmi bir bildirikte, Amerika
lılara verllmi§ olan imtiyazın Habeş 
hüktlmetinln hukuku hUkUmranisi 
dahilinde olduğunu ve bu fmtiyazm 
tamamen ekonomik bir mahiyette o-
lup ülkenin cellpmine yardım iç.in 
'·erildJğini söylemektedir. HükQmet, 
bildirikte, bu meseledeki tutumunu 
değiştirmek niyetinde olmadığını da 
ilave etmektedir. 

ltalyan elc;lllll lnUnd• 
hadi•• almamıf 

Adisaba.ba, 4 (A.A) - İtalya elçi· 
]iği, ttalyan elçiscinin Rfckett işini 

protesto ettiğine, İtalya elçiliği önün 
de baZI hadiseler olduğuna ve elçilik 
işyarlannın yakında Adisababayı 
terkedeceklerfni 8Öyledlğine dair o
lan haberleri yalanlamıştır. 

Rlket hareket etti 
Cibuti, 4 (A.A)- Reuter Ajaıwnın 

öğrendiğine göre, Habeş hükQmetiyle 
imti}ıLz işini görUşmUş olan RiCkett 
bir Fransız vapuru ile Kahlreye git
mek üzere Cibuti'den hareket etmiş· 

tir. 
lngiltereden Habeı ordusu için 

asker alınmasını yasak eden ta· 

limat Londradaki Habeı elçiliğine 
gelmittir. 

ket etmişlerdir. 

Bir Fransız casusu 
diye yakalandı 

Berlin, 4 _ Alman fibıunun dar gizli davranmııtır ki, alaka
büyük manevraları eylulüa on bi- ıının hududu nereye kadar varır, 

Bu da bir bafk• tlrkal olacak 
Vaşington, 4 - Standard 0.)1 kum· 

panyasının şubesi okonl Vakum Oyl 

ltalya ile harp olduğu takdirde, 
Habe§istan, yabancı h~mutanla 
rın yardımı olmaksızın tek baıına 
döğüfeceklerini söylemektedirler. 

Habeıistanm bütün petrol, al
tm •• ,nmnı menba1ariyle, baı
ka her türlü cevherlerilai işletmek 
üzere önceden alınmıı bir imtiyaz 

Adisababa, 4 (A.A) - Fransa el· 
çiliği, Fransız teheasından Deroque-
f euille'ün Djidjiğa'da casuzluk suçu 
ile tevkif edilmiş olduğunu te)it et-

· ı d 1_ d ş l kimse bilmez .. .,, ny e on 011.uzu arasın a ıma ve 
Riket, ıenelerdenberi petrol en

Ba.ltık denizlerinde yapılacaktır . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Manevralara zırhlılar, ıaffı harb 

kruvazörleri, torpido muhripleti, 

torpil atıcı gemiler, denizaltı ge· 
mektedir. Diridaoua'daki Fransız kon 

mileri ve deniz tayyareleri iıtirak 
solosu bu mesele hakkında bir gerçin edeceklerdir. 
yapmak üzere Djidjiğa'ya gidecek-

land zırhlııiyle Şlezig, Holıtayn, 

Şlessen, Kölen, Uypzig saff ı harb 
kruvazörleri, dört torpido filoıu, 
büyük vapurlarda yer almıı on bin 
kiti önünde bir geçid resmi yapa· 
caklardır. tir. Bu manevralardan ıonra Dovİç· 

kumpanyası, Amerika Hariciye Na· 
zırı Hul'un şahsi müracaatı ilurin• 
Habeşlstandaki imtiyaz hakkından 
feragat etmiştir. Amerikan Nazırı. 

f m ti yazın asa bf.) et uyandırdığını söy
Jlyerek bundan vaz geçilmesinin ar • 
zuya d~er oldutunu bildfrmf"ti. Hul 
korunması bakımından çok tehlikelf 
böyle lmti)azlarm bu sırada barı§Jn 

olduğu düşüncesindedir. 

, 



I ~;J ı.j.iJ 141. lf.tJ 1 lt j- ll l ti 1 t.1:1 ~ f if !,lıtl! 1 ıl. lll!ıll~ ıı !C [! r rı Et'° ~t:e:r: lt'alJl t C!t ır .c-::·. ;:·~ -ili ~ 4 

frntıı· ı ~ııı.ı -.. :f ·- t!ftf· iJI ıııı.ır!l!r r :lrt: i!I!ı ır· ı~ · tı ~ ır;.& tı ir~. -~~ ~ı: -e 1-i 

:ı:ıu ·-· ı ~ .. ı~- ~-- •ıilr!~tı.ıı.n · eni ff!ı ıı:ıFIEllJ!ı ~liı ı-1.~t.,rfı~i ·!liı ı ı ır,ı~!ıfill~ ·· 
1 :ı111;~•ülfllJiı:: lli~ ~ll!IitJ! .i' ~-i · ~r iff ri tl1lf i!i ~ fiii 'f llilf~r JJJ'! ·illiff r i1:it ı 
Ş'-p;-;;;J""'f!l.fil • !Jı .\t l[i~f . •i ~· --- ~ i iJ; ~ T 

1[ 'lf J·t~f f ;)'' ii'i'' J · lı'.f ı -~•.ı• !·'ı' ı:; 1 fr 
_ ... - - -- .. -· - .. -. . . :i J , 1 . . i . . t ~ t . ~ f ı 1 . ıf .-. -• . . t . • f~ F _ .. J . 

;.ı· r~· -' [!··-·.t_.rf! 1ft_ _;. 
1 ' _f_f •(f. ı ı ı·rır -. t ıı~_,r!. f_1·ı rt;r l! f ~ · · rı tr· _· -_~c· rı f _rt' .ı ... • . -·ı_·._ .. •_· ---' .,,· ... . ·· • .,._:_· ;= .i.--.rı ·ı -. f. t . 1 < f _..t ı ti 1 ıı rr '!.ti .. r f rı • 1 !'. - ,. · - . · • ·ı ··· · ıı; · \ir 

i 
ı: .• ·-~ - . ı .·• J ' •. t ~ 

i 

f 
-- • [ · : - =~ii 1 ;.iri: . l ·._ f!.. ~ . .... ı· -11.a. t: ;rl -._ .[-~ c,.I:' -:·-~·:··. ·[ . .. ... ı.- . ,._ •_ . ,, _ -· .. -r - .. !! ~ a· ::- • -= . .. ı_ ı :: aır ... =- ı ı - .. ~J:i: • ı • · . ... . . ...- _ • __ 1 

ıEr~llC~!1f _il i -;- ~!~Jf-Jl'!!i İilf il!i~; . {f li~f .. tifiilil i!'f ~r; g"' UI 

(f '· J-·ı· : (D C> ı::a:B: f tiıı:IJ' trs a: lt tli. • 'JP=- ıc[ Jfl l 1 . ~ . ~ t 
.-.,~lı · ; - ~ ~, ~r~l~i~~! · · tlr 1Jıtt tft_lfF~ t~~ı.!~fri ~ ~ ıv 



~ O~ BiR YARASA ~llnıll 

Bir Kıza Aşık Oldu! 
Y AZ A N : Kenan HulOet 

No.9 
- h• et, dedi, l'ermoa manastırı -

nın hemen yanı başında yatıyordu. 

Eter bir silAh sesini duymamış olsay
dım vurulduğunu araştırmıyacaktım; 

çtlnkii, kamya uğramış delikanlıda ol 
duğu gibi toprakların üzerinde uyu
yor gözüküyordu· Bununla beraber, 
bir dakika yarasını araştırmak iste -
dlm; fakat hiç bir şey, en küçük bir 
çllriik bile gözükmüyordu. Sadece o -
nu getirmek için ittiğim zaman sayık
hyor gibi sesler çıkarıyordu; ve bu -
gün olduğu kadar gözleri kapalıydı. 
Bir dakika, bu kaza yerini gözlerimle 
iyice tesbit edebilmek için etrafı a -
raştırmak istedim; hemen bir iki adım 
ötede, kanatları kurşunla delik deşik 
olmuş bir yarasa yatıyordu. Bununla 
beraber, yerde ya,·aş yavaş sürünerek 
kımıld:,.dığını görüyordum; ellerimi 
ona doğru uzatarak avuçlarımın içine 
almak istedim; fakat ayni dakikada, 

.Ur'atlerin en büyüğü içinde birdenbire 
havalanmıştı; Permos manastırının 
tam üzerinde büyük daireler çizerek 
dolaşıyor; ve manastırı müthiş bir 
çığlık içinde bırakıyordu. 

- Evet, diye kestim, saatin kaç ol-
duğunu tahmin ediyorsunuz. 

Profesör: 
- Akşam Ustü .• diye atıldı· 
Uşak: 
- E,·et, diye konuştu; akşamdı. 
- Tuhaf .. diye ikisini de önle -

'dim; vaziyet öyle gösteriyor ki bir 
\corkudan başka bir şey değil .• 

Pı'>fesör: 
- Bir korku diye konuştu· Sonra 

birdenbire: - kızımın sıhhati hakkın
da hana doğru söylemeğe mecbur -
sunuz, diye atıldı. 

Ansızın geri çekilmiştim. 
Mecbursunuz .. 
Bu sesi hatırlıyorum? Fakat hiç 

bir vakit ona bir ~es demek aklımdan 
geçmiyor. 

Mecbursunuz!. 
- Evet, diye konuştum, ve 8\ikft

netle söylüyordum: Mecburum! Fa -
kat bana itimat ediniz. Bir korku· Baş 
ka hiçbir şey değil. 

Profesör, kızının ayak ucunda, 
gözlerini bir saniye kapadı: 

- Bir kordu. diye tekrarladı; bir 
yarasa korkusu!. 

Fakat ayni dakikada: 
- Yirmi senedenberi onu tanıyor

du; diye ilave etti. 
Dunu tane tane söylemişti: 
-Fakat silah, dedim, attığınız si· 

lfth seslerini unutuyorsunuz? 
Up.kl 
- Zannetmiyorum, dedi; başka 

bir şey var. 
Profesör ayni hareketle yanıma 

gelmişti; kendisinde yaşıyan sırlann 
en bUyüğünil kulaklarıma fısıldar 

gibi: 
- Unutmayınız! dedi; onu kur -

tardığıNZ takdirde bütün senetlmi 
size derhal vermeğe hazırım I 

Geceyi profesörün evinde geçir _ 

dim. 
Sabahleyin kapımın birdenbire 

vurulduğunu işitiyordum: 
1 - Eğer hazırsanız, Permos ma • 
nasbrmı gezebiliriz. 

Bunu profesör söylüyordu .. Üze • 
rihde beyaz bir iş gömleği vardı; a -
yaklarında beyaz iskarpinlerle, daha
ziyade Derbi,yanşlannı seyreden bir 
lord kadar bana şık gözükmüştür. 

- Nasıl isterseniz, dedim; çUnkil 
onun istediğinden başka bir şey ya -
pamıyacağımı biliyordum. 
EylAI nihayetinfn,t>ermos manastırın 

daki parlak güneşini hatırlıyorum. 

Yanımda konuşmuşyordu; yahut be
ni kendi kendime bırakmıştı. Bir çok 
sırlan arabanın içerisinde çözectkml
tf m gibi o ka~r tuhaf bir hali vardı 
kf, gecenin blltiln hA.diselerini unuta
rak, profesörün birdenbire kendine 
çekilmiş olan bu tabiatinl meraka baş 
Jamıştım. Fakat, geçtiğimiz yol!arda 
her şey, bizim bildiğimiz dünyadan 
daha başka türlü, garip bir aydınlık 
içinde gözilkUyordu; n hiç bir şeyi 
kendi kendime tahlil edemiyordum. 

Blrdıeabin, denize inen bir tepe -
ahı alt tarafında bUyilk bir \'Bdlyi 
parmaklartyle işaret etti: 

- :Manastır .• diye konuştu; Per -

--~ -· 

Bir tepenin eteğini <!onüyorduk. 1 

lki tarafı müthiş kaya parçalariyle 
yukarıya doğru dimdik uzanıyordu. 
Kayaların arasında sarı katır tırnak
lan gözüküyor; bir iki dağ yoncası 

güneşin altında hafif bir rüzgarla sal 
lanmaya çalışıyordu. Parmaklariyle 
işaret ettiği yere, manastırın bin se -

nedenberi bir öliim hayaletinden kurtu 
lamadığı karanlık yadiye doğru bak
tım; beyaz bir kuleden başka görünür 
de hiç bir şey yoktu. Sadece, yeni ya -
pılmaya başlamış vahşi kulübeleri gi
bi, bir takım küçük ve bodur kulübe -
ler gözüküyordu; profesör: 

- E\•et, dedi, Hindistandan getir
diğim kuş çeşitlerinin bulunduğu yer? 

Kulübelerin etrafını taş bir duYar 
çe,·irmişti; ara sıra yüksek ağaç dal
lariyle kesili) or; inişli yokuşlu te -
pelerde ona birdenbire yaklaşmışken, 
,·akia \"akit uzakJaşıyor gibiydik .. 

Kulaklarımın bütün bu dakilar -
da birdenbire aldığı vahşi bir musiki -
yi, bugün imkanı yok kendimden uzak 
laştıramıyorum. Yahşi bir musiki .. Fa 
kat hiçbir vakit, bu kelime ile, bana 
karşı yuvarlana. yuvarlana gelen kuş 
seslerini anlatamıyacağımı da biliyo -
rum. Her şey, vakit ,·akit bir ıslık se -

sinde, yahut bir kurşun v1Z1ltısında 
olduğu kadar korkulu duyuluyordu. 
Adeta bir yılanın bir kuş sesinde ıs -
tık çaldığını işitiyordunuz. Fakat hiç 
bir vakit, bir yılanda olduğu gibi bu 
ses kesilmiyordu. O kadar büyük bir 
sahayı baştan aşağı kaplıyordu ki, 
derilerlmin dikenleştiğini hissediyor -
dum •. 

Fayton bir dönemeçte birdenbire 
durdu: 

- lnebillrlz, dedi profesör. 
Arabadan atladım. 

(Devamı var) 

Hava tehlikesini 
bilen üyeler 
Ankara: (A.A.) - Hava tehlikesi

ni bilenler: 
854:> Fazıl 9 eylül pazarı lzmir 20, 

8546 Osman Niyazi avukat 20, 8547 
Ruşen Mustafa ve oğlu tecimen 100, 
ayrıca ikiyüz lira bağlanmıştır. 8548 
R. Tevfik çoban oğlu çu,·alcı 20, 8549 
Jak llyaıar çuvalcı 20, 8550 Alber Do
eny tuhafiyeci 25, 8551 Palanduz za -
de Reşit manüaturacı 20, 8552 küçük 
Talat Muşkara tecimen 50, 85:>3 Hay -
rullah kara Ahmet oğlu ,kutu fabrika
sı 20, 8:>~>4 Primi 25 8555 Osman Nuri 
İplikçi 25, ayrıca 100 lira bağışlamış -
tır. 8556 Mehmet Ali mermeroluk 100, 
8557 Yako Elyazar Bencuya 20, Ali 
Has:ın kunduracı 20, 8:>61 Nazmi top
çooğlu tecimen ve saylav 75, 8562 Ni -
yazi Giltgüneli 20, 856.1 Muammer N. 
halı tecimeni 30, 8564 lzmir ihracat 
şirketi 20, 8565 Hamdi Bekir gazete • 
ler baş ba)ii 25, 8566 Çelebi Zl'aranto -
voğlu 20, 8567 Yusuf Hakkı paşa ça -
vuş zade tecimen 20, 8568 paşa çavuş 
ortağı Kadri 20, 8569 Hayım Alelof 
sebze komisyoncusu, 20, 8570 Tetik mi 
mar 20, 8571 Abdül dülgel 20, 8572 Şa
ban Z. Ali Hayrı tecimen 20, aynca 
elli lira bağışlamıştır. 8573 }'edeli Ma
lemo ve Loraka tornacı 20, 8574 Ja -
kinyon tecimen 75, 8575 Yusuf Gabay 
ve otullan 30, 8576 Haskiya Amado 30 
8577 H. Cemal kuru yemişçi 20, 8578 
lbrahim Etem yazmacı 25, ayrıca 75 
lira bağışlamıştır. 8578 Mizrahi Yuda 
Karassu vekili 20, 8580 Emin içelli 20, 
8581 R. Çukurel saraf 25, 8582 B. Y. 
AlbağJı goyacılık 25, 8583 Viktor Ha -
yım Piranti tecimen 20, 8584 Süley -
man fırıncı 20, 8585 Feyzi saatçi 20, 
8586 Mustafa Münür avukat 25, 8587 
Bayan Yümniye B. MünUr eşi 25, 8588 
Ahmet Cevdet hoca.zade 20, 8589 Ali 
Rıza hoca zade 20, Necip sadık M. Nu
ri Abdullah mde manifaturacı 200 
aynca 1500 lira bağışlamıştır. 8592 Ce
mal molla zade manifaturacı 20, 8593 
Akil muharrem usta oğulları 20, 8594 
Hüseyin Muharrem usta oğulları 
Yorgancı 20, 859:> Mahmut Muharrem 
usta ofullan 20, 8:>96 Şamh Şükrü 
ve kardqleri Bezzaz 3,000 ve ayrıca 
daha bet ytlz taahhüt, 2,000 lira te -
herrli verecektir. 

n ABER - Akşam ro~a~ 

ÇiNGENELER 
ARASINDA 

Hayattan ~Doınımoş Gılalkftlkô ~nır maceıra 

.....__ No61 \'azan: Osman Cemal Kag~1~1z ---

İ~Cir ağacı tekin değildir! Söyleyin 
ş~na dönsün, gelsin geriye! 

Etemin eıkl arka daflanndan bir tulumbacı 

Alqamdanberi bize yalnrz me
ze yapmak, tabak çanak yıka • 
mak, öteye beriye kopnaktan bat
ka hiç birfey yapmıyan ve hiç la
kırdıya karıımıyan Tomav1da Ha 
san ti.meli lafa karıttı: 

- incir aiacı tekin delildir 
ye.hu, gece vakti. •• Siyl9J.iaı fun&, 
dönsün, reisin geriye! 

Etem: 
- imkanı yok gelmez, kendi 

cam istemeyince ..• 
T oma vida, ayağa kalkıp o ta • 

rafa doğru dönerek: 
- Siz bırakın bana, ben gidip 

getririm onu ! . 
Etem: 
- Sakın ha, gitmeyesin yanı -

na! 
-Neden?. 
- Senin anlayacaiın o Jrarıtık-

tır o kantık ••. Otmüftür tiııd cin
leri onun baf ma .. Karıtmam ton· 
ra yapmuınlar sana bir ziyan!. 

Huan duraklayarak Emineye 
seslendi: 

- Haydi kız Emine, kalk, bera
ber getirelim onu buraya .. 

Emine: 
- Yaa ! Ben cinlerden korka • 

rım, gidemem .. 
Bu sefer Benli Latife döndü: 
- Haydi Latif ağabey beraber 

gidip getirelim! 
Reha Bey gürledi: 

- Otur oturduğun yerde be, 
itin mi yok senin?. 

Torna vida fena bozuldu ve bu 
bozulmasının acısını Etemin ay,. 
sın dan aldı: 

- Ulan ayıoğlu ayı, haydi git 
sen de ağaçların altına da arada11 
muzika dinle! 
Nazhcığm bu hali Çakır Emineye 
fena merak olmu.ttu; bir aralık 

dayanamadı: 

- Ben azıcık Nazlı ablanın ya· 
mna gidiyorum! . 

Deyip kalktı, Nazlının yanına 

yollandı ve T epebatında çalınan 

Karmen bitinceye kadar t.rada 
kaldı. Sonra ikisi de kolkola ve 
kınta kırıta yanımıza geldiler. 
Tornavida Hasan, boyuna doldu 

ru doldurup iri iri kadehle,.,e su · 
NZ 7.,UV&rladı_iı rakıdan aıtık cı· 

vımrya yüz tutar gibi olmtlfhı. Q. 

nun için Nazlı ile Emine yanımıza 
geldikleri zaman Şahin ağaya em
retti: 

- Uyuma be Şahin aia, iSttür 
bakalım fU zurnayı.. Muzikanın 
üstüne f imdi kabadan bir çifte 
telli ister .. Haydi bakalım Rana 
abla, sen de tak zillerini de karde
tinle birlikte fırla ortaya!. 

Rana Tornavidayı fena payla -
dı: 

- Efendilerin meclisinde lltak
lara aöz dütmez .• 

Tornavida olduğu yerde put ke· 
sildi .• 

Emine timdi bqmı Nazlmm o

muzlarına dayaınıt: 

- Ne düıünüyonun öyle hazin 
hazin Nazlı abla?. 

Diye soruyor, Nazlı da melQI 
melul benim yüzüme bakarak: 

- Geçen yazı dütünüyorum) 
geçen yazı .. 

Diyordu. Artık sıruı gelmiıti. 
Vakia kendi kemanım yanımda 
yoktu amma Kör Andonun kema
nı da az çok bu iti görebilirdi; 
hemen Andonwı alaturka akortlu 
kemanma yapıftmı ve berkesin: 

- Acaba ne çalacak?. 
Diye hayretle bakııları ara11n -

da Nazlıcın sevgili ninnisi: 

"Kele kana befekana,, yı tut • 
turdum .. Nazlı o gece &iziyle bu· 
na karıtacak oldu. Faka~ ıonra 

birden caydı, kolmndan iekerek 
ayağa kalktı: 

- Ha kalkuın gidelim, Cledi. 
incirlikler yanma, orada barabar· 
ca. çalıp aöyleıelim, bunlar elinle • 
sin bizi buradan! •• 

Şimdi kalksam bir türlü, kalk • 
masam bir türlüydü .. Bereket ver· 
sin, Emine piıkin davranarak be
ni bu güç mevkiden kurtardı: 

- Haydi, dedi, Nazlı abla mü · 
saade ederse ben de sizinle gele -
yim! . 

Nazlı Emineye gülümıiyerek: 
- Gelesin sen de yok ziyancı -

ğı .• Daha oluruz, memnun sen -
den •.• 

Emine kendi tefini de af.:lı, ÜÇÜ· 

müz birlikte kalktık; bira1! ileri • 
deki incirlerin dibine ıittik. 

Biz orada alaturka bir todi tiri• 
yosu halinde ninniyi çalarken 
baktık ki bizim Reha Bey -le 
taraftan boyuna ahlan ofları sah• 
veriyor; Etem de ikide bir: 

- Hay ya§&yatmız yavukiula• 
rınız)a barabar üç kumrular!. 

Diye bağrıyordu. Bizim tiriyo 

bitince Nazlmın aklına timdi ça" 
dırda mıtıl mıtıl uyuyan küçük 
foparcığı geldi ve bize: 

- Siz, dedi, ha gidin sotra ba• 
tına, ben de bakayım bir kt:ret ço
cucağnna, geleyim! 

O çadırlara doğru uzandı, biı 
de Emine ile geriye döndük .. Yol· 
da Emine kulağıma iğildi: 

- irfan Bey, dedi, bu kadın ,e

ni seviyor ve benim yanımdn acnt 
bu kadar sevdiğini göst"ren bu 
kadmm yerinde başka bi• 1-- • 

olsaydı yolanu ya, inan olsun ki 
ben bu avpm buralarda lnyameti 
koparır; bütün mahalleyi ayağa 

kaldırırdım. Amma ne yapayım ki 
bu kadm beni bu avtam tunun fU" 
rasmda büyüledi mi, afaun!adı mı, 
ne yaptı yapb, kendine bağladı .• 
Demin tevekeli demediler onuJI 
cinli diye! Hem bilirsin ki bis 
bunlarla hiç ıeçinemeyiz; anım• 

bu aktam bu canabetlere kanım o 
kadar ıaındı ki .• Oteki Gülizar d• 
sıcak kanlıymıf amma bu Nazh "' 
nm hali bu gece bana pek dokun-
du. •• 

- Orta'da &yle bir f81. yok aaı4' 
ma, peki ha Nuh beni .evse bil• 
bundan sana ıene?. 

- Dedim ya, ifte; Nazlının yr 
rinde timdi bqka bir kadm olınut 
olaydı ••• 

- Onu anladık, f-.kat bundall 
aana ne?. 

içini çekereliı 

- Bana ne mi? Ca!ıillilden gel
me irfan Bey, (pannaiile taz ka" 
paiını atalı çekerek) bize de ıısl 
dolma?. 

- Ne dolmuı?. 
- Fıstık üzümlü yalancı dol" 

ma! •. 
- F.mine aen neler MSyiüyor " 

aun? 
- irfan Bey, Rina nuıl benidl 

özbeöz ablam ise bundan böyl• 
Nazlı da benim dünya ve ahiret ab 
lamdır; bunu böyle bilesin Jrfall 
beyciiim! 

- Ey sonra?. 
- Sonruı ablamm sevıiliıi de 

benim neyim oluna olsun artık··· 
- Yani eniften mi! Demek isti

yoraun?. 

- Enittem olsun, aia~yinı ol• 
IUD, daymı olsun .. 

- Oh, ili! Uydurduk .. Duenr 
ki biz timdiye kadar aade har .. 
manalarla yalmkat akraba ikell 
timdi sizin Reha Beyi de ıeç.ip i)li 
taraflı çingenelerle duble akraba 
oluk! r 

- irfan Beyciiim, oiru .ısyle 
sende Nazlıyı ıeviyor muauıı 1 • 

- Ben bu llemleri seviyoı uııı ! · 
- Nazlı mı daha gUzel, Gülizar 

mı?. 

- Sen ile ablan daha güzel!. 
Etem tekrar baiırdı: . 

(Devamı uar ), 



nABER - Akşam r~ta~ 

lbü r 
Aldatılmış bir kocanın 

ordusu tarafından 
Dokuz qıl muhasara 

edilen şehir. 
Tahtadan bir 
atla Yunanh
ların eline 

nasd geçti ? 
ÇANAKKALEDE 

GUzel Elenin kaçtığı 
şehrJn 

esı·arı araştırılıyor 

(,,'anakkalenin Truvası, dörtse -
hepten dolayı eski çağların en meşhur 
şehri olmuşı.u: Çünkü bu şehir tam 
dokuz yıl muhasara edilmişti; çünkü 
bu muhasaraya tarihin en sehhar ka
dını Helen sebep olmuştu; çünkü şe -
hir tahtadan at hilesi ile zaptedilmiş 
ti. Ye çünkü bu muhasara Homerin 
ilk büyük şiiri olan Iliadda yazılıdır. 

Ttul·a hazinesinin ve antikaları -
nın büyük bir kısmını bundan ellt yıl 
eV\'eJ meşhur alim SchJiemann mey
dana çıkarmış olmakla beraber şeh -
rin tarihi henüz tamamiyle tesbit edi
lememiştir. 

Şimdi i.:;e şehrin tarihini tamamiy 
le tesbit ve burasının eski dünya ile 
münasebetlerini meydana çıkarmak 

. i~in Amerikanın Çinçiati üniverıilite -
sinden doktor Kari Y. Blegennin baş
kan lığında bir heyet gelmiştir. 

• 

Resimde ıehrin 
cenup kapııının 
tbn~ai göriilii
yor. 

SağJa~ 

YunanlılCU', 'dolfta yal aiiren muhcu~ 

raJa Truvayı ele geçiremeyince hüe~ 

f>aıvurta'alt tahtadan muazzam bir at ya

pıp içine aka gwet:liler ve mahcuaraılan 

vazgeçmif gibi geri ,elftldler. Hileye al· 

danan Travaldca atı içeri alınca, gecele

yin içinam pkan Yunan askerleri kaleyi 

içinden zaptfltfila. 

Rmmde bu •ahne canlatiimln1qhr. 

umudu kestiler Y• OU. ancak bile il• 
saVBflll ka:ıanıJabllecellnf l37ledL 

Bunun tlzerin• 'Menelb ll&Dkt mu.. 
hasaradan vucepnek ı.tlyorlarmıt 
gibi hazırlıklara glrlotl ve donanma • 
nm bir kISDllDI Bozca .danm arka • 
sına sakladı. YmumlıJar bundan son
ra kefaretlerlıdıı bir adalı obrak 
Minervaya takdim edilmek here Wı
tadan koskocaman bir at :yaptılar. Trul·a hiristiyanlıktan önceki çağ -

larda eski medeni ırkların siyasa ye 
tecinı münasebetlerinde çok önemli 
yer tutmuştu. Burası Anadolu, doğu 
Avrupa, Mısır ve Irak yollarına ha -
kim bir noktada idi· Biribiri ardın -
dan kurulmuş en azı dokuz tane Tru
va şetrri Yardır. Homerin kahraman -
]arının şehri ise altıncı Truvadır. Tru
va muhasarası deniJen hadisede dün -
yayı kontrol için Avrupa ve Asya -
nın muhtelif uluslarının yaptıkları 

savaşlardan başka bir şey olmasa ge
rektir. Bu sal"aşların mahiyeti henüz 
anlaşılamamıştır. Şimdiki heyet işte 
bunu meydana çıkarmağa uğraşa -
caktır. BeUi başlı dokuz şehirden ön
ce bile kablettarih bir Truva şehri 
vardı ki bu aşağı yukarı 6000 sene ev
''eldi· Amerikalılar bu şehirlerin bi
ribirine olduğu kadar dünyaya olan 
münasebetlerini de meydana çıkarma. 
ia uğraşıyorlar. 

T ruvanın yanı 
bQfındaki me -

zarlıkta bulunan 

kocaman te•ti .• 
Yunan dilinde 

Galip Yunanlılar Truvaya girince rehrin iluvar
lan dibinde AnJromak'ın yarJrum nu :zorla alıp 

Kurban diye yapılan bu atm I~ sUllİ 
lı askerlerle dolduruldu. 

Geriye kalan Yunanlılar 'ela re • 
milerlne dönerek söz de yurtlanna 

dofru yelken açtılar. Orduglhm kal • 
dırıldığını gören Truvalılar dtlpnanm 

muhasaradan vazgeçtiğini andılar 
Şehrin kale kapılan ardlarma kadar 

• 
Truva daha ziyade kral ile gar -

nizonunun yaşadığı kocaman bir kale 
idi. Daha geride ollln şehir halkı mu
hasara esnasında buraya girip çıkar -
lardı. Zaten muhasarayı da Yunan 
donanması denizden yapıyordu. 

Truva zaptediJdiği zaman çok a
cıklı sahneler oldu. Yunanlılar şehri 
ve sarayı yağmaladılar, kadınları di
ledikleri gibi kuJJandılar. Hektor dul 
kansı zavallı .:Andromakdan çocuğu 
Çalındı. 

Harbin sebebi maIOm ! Kral Me
llelasm karısı güzel Helen, Truvada 
Partsin yanına kaçmıştı· Menelas gü
zel, fakat Yefasız karısını elde etmek 
istiyordu. 

Harp bitince kral Menelasın, sa -
"aş& sebep olan kaçak karısını öl -
dUreceği sanılmıştı. Ancak kadının 
Sihir ve füsunu okadar büyüktü ki en 
tll~ durumlardan bile hiç kazasız, 
lteJAsız " g0.1eret çıkmıştır. 

Helene daf r kocaman bir kitap yaz 
nuş olan profesör .Jon · F:rskin, şehrin 
sukutunu anlatırken der ki: 

q ıötünlüla. 
misafir olarak giden ve senin 
misa firperverliğine hiyanet 
etmiş olan Parisindir· !,, 

Oteki esirlerle birlikte 
Helen de gemilere götürüldü. 

Pitho• denüen bu tatilere ölüle
rin, yakıldıktan •onra kalan kül
leri konurdu. Pakat Menelb I"' • 

yola nasıl çıkılacağını hllA kestire -
miyordu. Herhalde kadınla birlikte 
yan yana yürüyerek gemiye gitmek 
istemiyordu. Onu muhafazasız olarak 

"l'ruvada şehrin sukutiyle savaş 
bitince Menelas elinde kılıç karısı He
leni aramağa koyuldu. Kadını güzel 
göğsünden delerek mf, yoksa boğazı 
nı keserek mi öldüreceğini henüz ka-
rarlaştırmamıştı. -===============::. 

Onu görmiyeli epey oluyordu· Ka
dın da sanki randevu vermiş gibi o -
nu bekliyordu. Kocasını görü görmez, 
kadın öcünü alması f~n üstilnU ba -
şını yırtarak göğsünü kocasına açtı. 
Kral ona baktı. EJindeki kıhç artık 
raha tsızhk veriyordu; sadece: 

Helen artık eve gitmiyelim mi? 
Dedi. 
Hikayeyi başka türJii de anlatı _ 

yorlar: iç odada Helenle karşılaştığı 
zaman Menelas yalnız değildi. Uzun 
savaşının son adaletini görmek için 
Agamemnon ve başkaları da odaya 
toplanmışlardı. 

Bunlardan birkaçı uzun zaman -
dır· uğruna harbetmekte oldukları 

güzel kadını görmek için ön sıraya 
geçmişlerdi. Menelis odaya girip de 
vazifesini yaparken şahit olmak için 
gelmiş arkadaşlar orada idi. Kılıcını 
yavaş, hem de pek yavaş kaldırdı. 

Bu sırada Agamemnon'nun sesi -
işitildi.: 

" - Menelas kızgınlık artık bu 
kertede durabiJir; karını elde ettin; 
artık onu öldürmekte ne mana var? 
Priamın şehri zaptediJdi; Paris öl -
dil, öcün alındı. Heleni öldürmekle sa
vaşın sebebini ~ormakta olanları büs
bütün şaşırtacaksın. Bütün suç sa1U1ı 

SOVYETLERIN iLK KADIN 
KAPTANI 

Anna lıçetinina adında bulunan 
bu kaptan 27 yaşuıdadır. Restmü o • 
nu, süvarisi bulunduğu "ÇCQ)iça gemisi 
nln kaptan köşkünde g6rüyorsunuz· 
G~ml Od"sa ile Kamçatka ar03ında lf· 
leln('kte olup 30 tayf03ı vardır. 

-- _,.._ 
yalnız başına en önde yürUttil. urdu, 
kadınm geçişini hiç ses çıkarman sey
retti. Hatta askerlerden bazıları da 
Afrodit kadar güzel olduğunu söyle
diler er • .. 

Truva şehri kahramanlann ve 
kahramanlık eserlerine tapman fn -
sanlarm yuvası idi· Buranın AkroDO -
lisinde kahramanlar için yapılllll§ btr 
tapınağı son zamanlarda meydana 
çıkarmışlardır. işte Homerin mısra -
]arından bir çoğunun mana ve med -

Jülleri bu tapınağa aJttir. Altıncı Tru
va şehrinin şiir tarzı, Homer çağının 
lsanın doğumundan önce 2000 inci 
yıl olarak tesbitine yardım etmiştir. 

Beşinci şehrin büyük bir evinde, 
yerlatından çıkarılan bir mutfakta 
bir ahçının bırak.mış olduğu öteberi 
bulunmuştu!". Beşinci tarihi de Homer 
çağından pek uzak değildir Bu şehrin 
başka bir evinden de kırmızı taprak
tan yapılmış ,.e hiç zedelenmemiş tek 
ve çift kulplu çanak çömlekler bulun
muştur. 

Doktor Blegen, Truvaclan yedi ki
lometre uzakta dört mezar bulmuş -
tur. Bunların içinden çıkan iskeletler 
aşağı yukarı beş bin yıUıktır· Ve yeni 
taş çağı,,na aittirler. Belki de bunlar 
Truvanın, üstüste yapılınış ve pmdi 
toprak altından dokuz tabaka halinde 
çrkanlan, kalesini karmut insanlar • 
dan yüzlerce bu keşiflerin aşağıda 

anlatacağımız at hadisesini ışıkland.ı
racağı umuluyor. 

• 
Tru,·a muhasaraya o kaclat' u • 

zun uzun da>:andı ki Yunanlılar artık 

açıldı, ahali duyduktan btlyUk ae • 
vinçten dolayı şenlik yapmak iPa 
dışarıya fırladı· Herkesin merala 
kocaman atın üstüne kttmelenlyordu.. 

Kimisi bunu savaş ganimeti olarak 
şehre götilnnek istedi, kimisi de OD• 

dan korktu. 
Truvalılar atı ne yapalım df19 

düşünüp dururlarken Sinon adlı bir 
Yunanlı esir edileli. Bu adam atın bil
husa ~hre sokulamaması için bu ka
dar büyük yapılmış olduğunu, çünktl 
peygamberlerden birisinin bu atın 

Truvalılar ellne geçer geçmez harbi 
kazanacaklannı haber vermiş olduğu

nu söyledi. 
Bu sözler Truvalılar kararlannı 

verdirdL Atı şöyle bir itelim dedi • 
ler altında tekerlekleri olduğundan 
kolayca yürüdil, kalenin kapı1ann • 
dan ela sığdı. Atın içine gizlenmiş o • 
lan silahlı askerler geceleyin çıktı • 
lar ve hain Sinonun klavuzluğuyJa 
kale kapılannı Yunan savaşçılanna 

açtılar. Bunlar gecenin karanlığına 
gizlenerek geri gelmiş ve kale kaptla.t 
rmın diplerine kadar iJerlemişti· 

Uyku ve şarabın gevşekliğine dal .. 
mış olan şehir fatihler tarafından 
kolayca ele geçlrildL -

• 
lşte bugünlerde Kumkalenin bir 

saat kadar altında ve Boğazın istikşaf 
lar yapmakta olan A11ıerikan bilginler 
heyeti bu efsanenin doğru olup olma· 
dığını meydana çıkatınağa uğraşacak. 
lardtr. 

.4hmet EKRE.'1 
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ŞUNICAINI BUNDAN 

Açlıktan 2,5 milyon 
kişi öldü! 

Bir Amerikan dergisinin yaptı
fın hesaba göre, 1934 yılında a~ 
lıktan 2,5 milyon insan ölmüı, bir 
milyon iki yüz bin kif i de gene aç· 
lıktan ve yemekıizlikten haıtalan· 
mıfbr. 

Gazetelere iş kalmıyacak 
Macaristan da "Telefon Gaze· 

te,, diye yeni bir it kurulmuıtur. 
Bu gazeteye abone olanlar dile · 
dik,eri havadisleri, vakadan bir i
ki dakika sonra haber alacaktır. 

Meseli bir spor meraklısı abo 
neye, yapılan maçlar ve bütün 
ıpor havadisleri dakikası dakika
sına bildirilecektir. Burada spo
ru sadece misal olarak bildirdik. 
Her cins havadis için abone yazıl· 
maktadır. 

Almangada kitaplar 
1935 de Almanyada, yüzde 25 

nisbetinde az yeni kitap baıılmıı· 
tır. Buna k:rşı, askeri kitaplar 
göz önüne alınırsa yeni kitap ba
ıımı yüzde 50 artmııtır. 

Aleminyomdan kitap 
kapakları 

dan birbirine aavurduklan ıövüp 
ıaymaları iıitmemitlerdir. 

''Maksim Gorki 
kazası,, nda Ölenler 
Makıiın Gorki uçağının düt 

mesi yüzünden ölenlere yapılacak 

anıtın projeleri hazırlanmıttır . 

Kaza kurbanlarının gömülü ol .. 
duklar Novo - Deviçi mezarlığı · 
nın duvarına bititik olarak yapı -
lacak olan bu anıt, bir utağı gös -
teren büyük bir oymadan meyda -
na gelmektedir. Anita, mermet 
bir merdivenle çıkılmaktadır. 

81 kişilik ordu 
Monako devleti ıilihlarını a -

zaltmağa batlamıttır. Monako -
nun buıüne kadar 200 kitilik biri 
ordusu vardı. Monako ıazinoıun... 
daki itler kötü gittiğinden her 
yandan masrafları keamek ve bu 

arada da ordu biltçeaini kısaltmak 
lazım gelmittir. Sü bakanı Buy -

yon • Lafon, ordunun 200 kitiden 
87 kişiye indirilmeaine karar ver· 
mittir. 

Bir Alman mucidi aleminyom-
dan kitap kapağı yapmıf, ihtira Çorap müzesi 
berab almıştır. Bu kapaklar ga- Almanyanın Apolda ıehrinde 
yet hafif ve dayanıklı olduktan bu hafta bir çorap müzesi açılmıt
ba~ka sıhhidirler. Çünkü üstleri- tır. Bu tehir Almanyada 350 yıl
ne konan toz ve kir kolaylıkla yı- danberi çorap imal etmektedir. 
kanabilmektedir. Müzede çoraplann !imdiye kadar 

'apongada kazanç geçirmiı oldukları tekamül ıörü-
J' lecektir. 
Japonyada yüksek kazanç ver-

gisi verenler hakkında yApılan bir Yeni bir fotoğraf aleti . 
staıtistiğe göre: Miçubiti tröstü- 10.000 metre yükseklikten 1560 
nü kontrol etmekte olan ailenin metre murabbaı bir sahanın rea
hatı olan Baron Hiıaye lvazaki mini çekebilecek bir fotoğraf ilet~ 
Japonyanın en çok vergi veren a- yapılmııtır. 
damıdır; bu yıl vereceği kazanç Bu fotoğraf bava tara11utlarl 

4 EYLUI. - 1935 

Yakında çıkıyor 
En sürekli, en parlak. en çabuk yanan 
geni kömür yakında çıkıyor. 

-

Yakında _çıkıyor 
En temiz, eli, geri kirletmegen, boyasını 
bulaştırmıyan yeni kömür yakında çıkıyor. 

Yakında çıkıyor 
En çok ısıtan, en parlak yanan, yanarken 
parçalanmıyan geni kömür yakında çıkıyor. 

Yakında çıkıyor 
En kolay tutuşan, her sobada oe maltızda 
yanan yeni kömür yakında çıkıyor. 

Bu beklediğiniz ideal kömür; 

Türk antrasitidir 

. 

Acele Etmeyin, Bekleyin ... 
vergisi 510.742 yendir. Ayni aile · iniç kullanılacaktır. ~-·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıl 
den olan Baron Koyata lvazaki insan ne kadar konuşur? " 
424.994 yen verecektir. Miçuyi Adam oğlunun vuatt yaıama dan: nouıeı flemı·ruuııı1r ı ı·m~ il . 1 t lr 'il . ·ıı ı 

Istanbul ikinci icra memurluğun· 1 
tröstünün ıefi Takaimi Miçuyi ge- müddeti 70 yıl olarak tahmin edil- İpotekten ötürü paraya çevrilme - Uri U J U 1 u~ .uff fi ile ıe umım lulf811 I ft lfl 
çen yıldan 670 bin yen eksik ola· mektedir. Bilginler bu yetmit yı- sine karar verilen n tamamına (6760) 

b l 1. ihalesi feshedilen ve aylık kira bedeli 4 lira olan Maltepe iataa-rak 326.082 yen vergiye ağ an- lın yirmi üçünün uyumakla, cm Ü· altı bin yedi yüz altmış ıra değer bi-
·ı A ka da~ h't .l\leh t yonundaki büfe üç ıene müddeti eve pazarlıkla Haydarpı:t•a gar 

mııtır. çünün konutmakla, altısının ye · çı en zap pı ~e 1 me paşa ~ 
mahallesinde Kalafatyeri caddesinde binası dahilindeki komiıyon tara fmdan kira.ya verilecektir. Pazar • 

Tokyoda yirmi bir kit: 100 bin mekle, üçünün mütalea ile, bir bu- 1 dik - eski ve yeni 14 numara 1 ge ten Ari lık 16/ 9/ 35 pazartesi günil aaat 10 da yapılacaktır. ' 
yenden fazla kazanç vergisi ver· çuğunun yıkanmakla ve yirmisi- demirci barakasını müştemil mağaza. 
mektedirler. Japon yazarlarından nin keyifle geçirilmekte olduğunu nın tamamiyle mezkO.r mağaza dahi· Bu ite girmek isteyenlerin 10 lira 80 kunı§Iuk muvakkat temi • 
olup yıllık geliri 50 bin yen he- hesaplamıılardır. Bir adam gün- linde- müstekar bir adet berber gedi · natı ait olduğu istasyona veya Haydarp&fa vemeaine yatırarali 
ıap edilen Kan Kikuti 5609 yen de qağı yukarı 20.000 kelime söy- ğinden münkalip mahallin tevsii in . alacakları vezne makbuzları ile pazarlık günü saatine kadar ko • 
vergi ödemektedir. tikali nısıf hissesi açık arttırmaya çı- misyon reisligyine müracaatları la zmıdD'. 

ledigyine göre bütün hayatı müd- k ı t Bu vergilerin Türk paraıiyle arı mış ır. 

1 k detl'nce 500.000 m·ılyon kelı"me ko- ı B' · i k arttırması s 10 Bu ite ait tartnameler Maltepe iıtuyonuntlan veya Haydarpa• ne ettiğini an ama için bir yenin - ırınc açı - -

35 
kurut kadar tuttuğunu bilmek nuıuyor, demektir. 20.000 keli- - 935 tarihine rasthyan salı günü sa- tada gar binası dahilindeki komiaY.ondan paruız olarak dağıtılmak· 

me oldukça uzun bir hikayedir. at 14 den 16 ya kadar dairede yapı . tadır. '(5157) 
yeter. lacak ve bu arttırmada veriJecek be • 

d Ayni ıözleri tekrar tekrar ne ka- d ğ · yU d t ispanya a mayo del biçilmiş olan e erın z e ye. 
dar kullandığımız da dikkate de- mlş beşini bulduğu takdirde son art • 

lıpanyanın Valanıya tehrinde ğer bir jıtir. Çünkü biı· adamın tıranın üstUnde bırakılacaktır. Aksi 
kadınlar mayo yerine gecelik en- b 1 2000 k ı· d takdirde son arttıranın taahhüdü ba-ütün söz üğü e ıme en 
tarileriyle denize girmelqedirler. fazla değildir. 
Bu yeni bir moda değildir. Fakat 
belediyenin cezasına çarpılmamak Leklerdenör gazetesinin yazdı-
korkuıuyla kadınlar baıvurduğu ğına ıöre Fransada itıiz kalan er
bir tedbirdir. Çünkü Valansya il- menilerden birkaç bin aile, erme-
baylığı açık mayo giyen kadınları ni Sovyet cumuriyeti tarafından 
tevkif etmeğe karar vermit bulun- Erivana ıötürülecektir. Cumuri-
maktadır. Kadınlar da mayonun yetin deleıeleri Tanut Şahverdi-
ne kadar kapalı yahut açık olması yan bu projeyi tatbik için Pariıe 
lazım geleceğini pek ker.tiremedik gitmiştir. 
}erinden gecelik entarilerini kul - B_a_y_ş-=--e-r~lf----M-u_h_l_d_d_I_• 
!anmaktadırlar. nln konseri 
Şimşekten sağır olanlar Bay Şerif Muhiddin 7 Eylül cu· 

Asyanm A11am ülkesinde Ga- marteıi geceai Taksim bahçesinde 
beti ıehri yakınlarında bir fırtına Kızılay cemiyetinin haznladığı 
esnumda kavga etmekte olan iki Büyük Kermeste cemiyetinin tica
ki9iyi, ıimıek ıağır etmittir. Bun- ıı üzerine bir konser vermeyi ka
lar kavga deerken ortalık ıözleri bul etmiıtir. Konser saat 10 da 
kamaflıracak ıekilde birdenbire batlıyacaktır. 
aydmlaDIDlf Te kavıacılar yere Çalacağı eıerler: 
haygm dütmütlerdir. Ayıldıkla · 1 - Kapris 

dır. 

3 - Mezktlr gayri menkulün mil -
terakim vergi tanzifat ve tcnvirlye 
vesair belediye rüsumları ile vakıf 

borçlan borçluya aittir. 
4- 200i numaralı icran ifllis ka· 

nununun 126 ıncı maddesine tevfiknn 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılarla diğer alM<adar
lann ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 

n zaman artık kavga etmez olmut- 2 - Semai Ferah feza : 
lar, çünkü ikisi de sağırlaıtıklarm· 3 - Kof&D Çocuk 

1 ~ haklarını hususile faiz n masarif e 
ı • dair olan iddialarını ilan tarihinden ,, 

---•Kadıköy Sen Jozef lisesi ____ _ 
Müdürlüğü, yeni der• ıeneıi 10/ 9/ 935 tarihinde baıhyaca. 

ğmı ve kayıt ve kabul muamelesi, pazartesinden batka, her gün 
saat 9 dan 12 ve 14 den 18 e kadar yapılacağını Hıbar eder. ltk 
tahsili bitirmit alan talebeyi il zari ıınıfına kabul e.J~cektir. 

5 - Arttırma şartnamesi herkes l '!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
tarafından görülebilmek üzere 10 - 9 tiyenlerin dairemizin 935 - 1108 sayıU 
- 935 tarihine rastlıyan salı günü da· do yasında bulunan evrakı n maıuıl· 
frede yerine asılacaktır. len \'e takdiri kıymet raporunu görilP 

6 - Daha fazla bilgi edinmek is - anhyacaklan ilan olunur. (14198) 
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Kültür Direktörlüğünden : 1 K ı M v A G E R 
Lise ve orta okulları parasız yatılı Hüsameddin 

talebe •llnma•• '"'• lstanbul kn ve erkek ım~!:";.~~=~:,u;::~~ 

Türk Hava Kurumu 
Piyango Direktörlüğünden: 
Açık eksiltme ile 50 ton yerli maden k.Ji'ıürii almacak • 

tır. Münakaaa 9/9/935 Pazartn\ aaat 15 tedir. lıtekli olan • 
lar f&l'blameaİDİ PiY&Jı8o Direktörlüiü muhasebesinde her IÜD 
ıirebilirler. (5288) ı• l • Eytam banJsuı karpmnda lmtbe:r Jse erı me,gul Olmaldmıdlr. Clerelcm lafallltl alm•k Y9 baaL 

arıd oıunmq•k için kızların kız, erkeklerin KQçQk llAnlar 

erkek lisesine mUracaatlan. (8018) İS veriyoruz: 
cıif u) ıtnemalan Od life mem111'11 

ve iki ma.tMdem tatıyor. Vulfe p · 
cedir. Posta ile (Galata posta kutua: 

.··nı) mtlraeaat edilmeL 

nıııııu eı ııru ozoılerini 
METAMORFOZ 

Yüzdeki çillerı ve ıivilceleri ıeçirir. 
IHll Hl 1 i i 16 

Dl• hekimi 

Görmek ve yemek istiyenler 
HergUn Toplmpı haricinde BaJ Gaman T. C. NUmune 

llNllllll .. reftendlrlrler. 
Pazar gOınlerı caz vardır. 

Kültür Direktörlüğünden : Ratıp TOrkoQıu 

1 
Anar• caddeal MeHrret ıatanbul Belediyesi ilanları 1 

lk mekteplerde talebe kaydına Ey- , o1e11rr~::::.~.~'!'r~: .. ~ .. 
)ulün birinde başlanacaktır. Blrlncı Si• )~ıı:-=· m =• m 1 

1 

Ketif bedeli 47009 lira 75 kunat olan Kereatecilerde yeni. 
hal binuı etrafmda yapılacak kaldırım kapalı zarfla eksiltme
,.. komdm'llfbu'. lateJeDler prlnameyi 235 kurut mukabi • 
linde lnumı müdürlüiUnde alabilirler. Eksiltme 5/9/ 935 
perpmbe sfinü aut 16 da yapılacajmdan airmek iıteyeıı
ler 2480 No. lı arttırma ve eksiltme kanununda ıazılı vesika 
Ye 35Z8 lirabk llMlftkkat t~t makbuz veya mektubuma 
haYi zarflannı JUkanda yazıh günde aaat 15 e kadar da~ 

fi b 928 d 
..,_ 1 

1 1 
ŞifU Etfal haatanellDde 

nı ara u sene ogum u ar a ...... Giz m0ta1t ...... doktor 

- llolumlulerd•n •rlll kelenıer elınycekdır. Kül • ı) Rıfat AlımedGö.ıberlc 1 

tür direktörü 10 Eylule ka•r 11uıun11u1c1ar. ~~!'8.:;:~::=k~;:; 
) C. Halk Fırkası 11ruıada km 11· ı 

ı•ra • ralun okula. ,acuklar1111 lwıdatllrlftalerlnl velllerden ........... ,.... ...... ~ .. ,.. encümene vermelidir. (8.) (4995) 
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bize acı .. Yavrum kendi kendisini fe. 
na edecek .. diye söyleniyordu 

Gene anne rene sayıklamata baş
ladı: 

- Lulz, sevrill meletim reli • ı 
yor. 

- Oh .. Talisiz yavrum .. Evet Luiz ( 
celiyor. Fakat azıcık müsaade et de 
seni yatajlna yatırayım 

- Kadın, sana Luialm reliyor di
yorum? .. Gel kızlm. Gel yavrum! Seni 
kollarımm üzerinde uyutayım .. 

Bu anda Jan birdenbire batırarak 
uyandı. Koltuktan fırladı. Stitninesi
nl bir yana itti. Kapıya dotru sıçradı 
ve: 

- Laiz ! Luiz !.. diye haykırdı. 
- Amu yarabbi, deli oldu. Alla-

hım .. Rabblm. Ba sen~ anaya acı. 
Jan batıra batıra: 
- Luil. Lulz t kelimelerini tekrar

ladı. Bu sırada kapının ön8nde bir 
plge peyda oldu. 

Jan atılarak bu sölaenln kuc:atmda 
buluDall bir feyl yakaladı. Ve koltu
tun berine koyarak yanı hqına diz 
çöktfL Hiç bir teY si:ylemeden, fidn 
den yaş akmadan hatU kızını kucak • 
lamalı bile aklına getlrme4en acele 
yavrueait soymaja bafladı. Yalms at 
zından: 

- Allah vere de çocuia bir fena. 
lık yapmamıı olalar .. sözleri dik:Ul
dU. 

Bir 1anl:re içinde ~oeuk çınl çıplak 
olarak peabe kollannı, baealdannı 

kımıldattı. Auesl hemen on• kuea • 
tma alıp her tarafnu yokladı. Optit, 
kokladı. Sonra •ıçkıra hıçkıra atla • 
mla'8§1adı. 

'91'* "- afb:ror, hem teplnl • 
19rcl .. Sevlllebulea çıldırmak dereee
lertne pla avalh me siz Jafla • 
nta.sı 

- Ali.. Batır .. Ah seni yaramaz 
seni .. Avazın çıktılı kadar batır mu 
kara.. Söyle bakalım. Benim sev&fli 
bebetfm sen misin 1. Evet sensin. Be • 
nim küçük Luizim sensin!. Ah seni 
çirkin bebek seni!. Böyle neye aihyor 
sun bakayım.? Al bir öpticök daha.. 
Annesinin kuzusu.. Söyle, bu rözler, 
bu mavi sözler, bu atız, bu mini mini 
ayaklar •Din mi? Haydi saçlanmı 
çek! Böyle yaramaz bir çocuk gö • 
rtllmtit mu acaba? Bakınız, bu bir me
lek defli de nedir? Benim Luizim bir 
melektir. Oh LufKiiim. Kızım. Bak, 
yanında duran annene bak.. diyordu. 

Pardayan bu manzaraya bakıyor 
da Gitmek istediil halde elfaden gel
miyordu. Heyecanından Adeta ppr • 
mıı kalmı,tı. 

Bu Ana kadar diz çöküp ajlıyan 
aue birdenbire ihtiyar askere döne. 
rek dizleri Uzeriade sürüne silrtine 
yanına sf dip ellerinJ yakaladı ve öp
tfL 

- Madam! Madam! .. 
- Evet, ellerinizi öpmek istiyo • 

rum t Çtinkfi kızımı bana getiren siz • 
siniz! Söyleyiniz. Siz kimsiniz fakat?! 
Bırakınız da kıZllDI getiren ellerinizf 
iyice ipeyim. isminizi .. isminizi IÖy • 
leyiniz?. Sizi ömrUmUn sonuna kadar 
takdlsedeyim ! 

Pardayan kurtulmak için silldndL 
Jan ayala kalkarak kızına kotta. C•· 
nl~rplak olan yavruunu kollan ara
sında sıktı. Sonra Pardiyana uzata • 
rak: 

- Haydi aen de kucakla! .. dedi. 
t•tiyar asker titriyerek ppkuı • 

nı çıkanp yavqça çoeutun alnmdan 
BptU .. 

Jan: 
- 1mnlnlzl li1leyla t d1ye tekrar • 

la& ' 

PABDAYANLAJl 

-7-
PABDAYAN 

Hurinin, ki~ Luizi iild8rilrilm 
diye Janı korkutmam yalan detfldL 
Lufsl bir adamın zalim pençesine tes
lim etmiş ve zalim herif de Hanrlnin 
vereeeil bir lpret herine kıbeuu ço
cukealmn botuma 1aplamak ytik8 -
m8n8 (vulfesini) ilzerlne alDllfb. 

Bu adam hakikaten Hanri dl 
Momnoraulnln anlattıtı ribi bir ea • 
navar mı idi? Onun 118811 bir adam ol
dufunu tfmdi anlatai'ak hakkında 
bir karar vermeli okuyueulanmıza 

bırakaeaiız. 
Bu adamın laml Parclayan, daha 

dofr•u Şlvalye dö PardaJ&Ddı. Ken 
dlsl on içindi uırcla Kondom elvann 
ela Gondren aenyorlujunu alan eski 
Armanyak ailesine mensuptu. Bu aile 
iki kola aynldı. Memlekete ettikleri 
hizmetlerle isimleri tarih sayf alanna s.- meflıur Markla Moatempan ile 
Parlain bir mahallesine ismi verilen, 
Dtlk Danten, 10nraclan Kommlnj ai
lesiyle akraba olan bu kolclandır. 

bdnel kolsa meçh61 ve fakir bir 
halde kalqtı. Bu ailenin fakirliği 

hakkında bir teY denemez. Meçhtl 
kaJ••11u gelince, romanımızdaki va
kalara kanpn qais bir kahranwua 
esrarenrtz ve akıl almaz maceralanm 
anlattıfnnız 1amaa ba da oku:yuculan 
mmn ılhninde lnkifaf edeeektir. 

itte Şlval:re dl Pardayan lblr 
kola meuup olanlarm hakaretle bak· 
tıklan bu fakir ve meçh61 koldadır .. 

Kencllal eJll yqJarmda bcJar41ı. 
ömriinfl muharebe meydanJannda P. 
~ lhtlyarbyaa, Prama De yat 
memleketlerh biti• yollarmı bi en 
•nerl bir asker, dalma :nrhlı elbise 
iliyle yum s11811•luk ve sıcaklarına 

kıflR açlık ve &oluklanna katlanan, 
huaa yenerek buan yenilerek vticu
du dalma yara bere içillde bulwıan, 
topuklanna kadar uzun labçb, kenar. 
lan karışık mahmur gizli, gtlneştea 
yaDDllf b111'11fuk ytizUl, sal kalpli, kor
ku nedir bilmez bir kalıramıpıdı. Ne 
iyi, ne de fena bir adamdL Kendisine 
iyilik edenlere minnettar kabr ve kfıa 
çok para verine onun uinma ölme • 
te ean atardı. 

Konnetabl dö Momnoransi Ar• 
manyakı elegeçirdiğl zaman onu bet 
panuaz fakir ve çıplak olarak bul • 
•ut ve nuıl bir kahraman olclufun• 
anlayınca oflu Hanrinin yanına .,... 
mişti. 

O zamanlar genç BeDyorlann P. 
nına ihtiyar kahramanlar vermek A • 
detti. 

Konnetabl Artuva harbine ve 
Fransuva dö Moamoransi Teraana 
gittiği zaman Şövalye dl Pardayaa 
da Hanri ile beraber ptoda kaldı. 

O sene içinde, Hanrl her emrine 
kirti körüne itaat edecek blr adama 
ihtiyacı oJacalmı IWlaederek Parda • 
yana teveedilılnl arttırdı. Onu ken. 
disine minnettar etmete çalıştı • 

Pardayan ise, artık Hanri için 
her ttirlti fedakirbit yapmaktan çe • 
klnme•eie ve llzımgelirse bu utur • 
da caJlllll vermete karar verdL 

Bir sin ihtiyar şivalye, Fransu • 
va dl Monmoranslnin şatoya dinmek. 
te oldatunu haber aldı. Monaenyor 
artık dönüyor. Yarm değil, öbtir rti• 
ptoya varacak. 

Obürgtin ise, abah1eyln :yelsU 
rengi ~lif, heyecanh olan Hanri bu 
sadık adamını Manjanslye göttlrerek 
ihtiyar sütninenin evini ona gösterip 
Luizl kaçınnaaını emretti. Bir saat 
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sonra kaeatında eon derece güzel, 
minl mini bir yavru baluadutu halde 
Parda.yan Hanrinln kendi8bü bekle· 
dJif yere dinaöttli. Bu bebejin ma • 
aum tamJan ihtiyar ukerln 11pran
mıt kalbinde bellrBb bir beyecaa ve 
aevgenllk (tefbt) uyaaclırmıpı. 

Hanrl lbmaelen talimatı verir • 
ka Pardayaa '8dal ek§lterek diall· 
yordu. Anıl .... da ımı Rn70r 
karar]aftmlaa daretia karpJıiı ola
rak onan parmalına kıJmetU bir el· 
ID&S yüztlk taktı. 

Pardayan lpretba ftl'ileatl pen. 
cereyl girebilecek 1111rette JV aldı. 

Hallrf eve ıfrerek Jamıa rert dinU 
ftlnil bekleclf. • 

Bundan 90nra geçen teYlerl o • 
kayaculanmıza yukarda anlatmlfb)E. 

Pardayan Frannftlllll 'Yal'lfDll 
&Brdil. Buaunla beraber rengi blru 
Aral'llllf '" 1azeatız da kueafnula U· 
,...111 oldaiu halde gizlerini penee • 
reden aJ11'11111&1'8k yerinde kaldı. 

Pek mlthlt bir T&Zlyetteydl. 
Prans1"&1UD ve arkumdan Han

rlnln evda pktıldanm girflnce Pili'· 
dayan derin ve rahat bir nefes aldı. 
O mel'u lpret artık ftrllmlyeeektf. 
Bu sırada tiyle mmldamyordu.: 

- tpretin veriJmesl benim için 
~k iyi olda. Çlnldl böyle bfr emre 
hl'" 'ılr zaman itaat etmiyeeektlm. Kaç 
m.:· eski aenerl hayata dönmekten 
ba 1 çarem 10tıu. Ama Monmoransi 
nin i~tikamı da arkamdan ıeleeek • 
mit- Vannı relalal 7.atea ihtiprla • 
dıa c:uımdaa muubm. Haydi mat· 
mazel blru gilltlmH bakalım. itin al& 
tarafı obdar kiti deilL Ba ya'fTll
.... bir iki ay JBIQllda nlr!eınak f e
-~ ôJımu. 

..... berin• fhalye ~ 
... toıtmıa efeilne tararü IMll•a. 

ta yerden uzaklqtı. Şatonun btl)"flk 
bilrcilnfin altındaki ktlçük, basık bir 
evin öntine vanp kapıyı aıtı. içeriye 
girince dört bet yqlarmda bulaaan 
bir kilçiik erkek çocuk kollanm aça • 
rak ona kartıladı. Pardayu ~ • 
na: 

- Jan oilam .. Sana ldlçiik 'bir im 
kardtt ıetirdlm, dedi. Ve~ ı... 
§Jnda iplik btlkea bir kiyltl kadına 
dönerek: 

-Matiirln, ha idi- lmalıa da 
sflt vereeebln ı. Buna dair ldmaeye 
bfr teY tl67Jemlyeeebba. Bfer bu ll&z
lerfml dinlemez de gevezeHIE edecek 
olanan seni ptonun Ustilnde ıördfl· 
liln darağacına. uacatmı ! Slılerlnl 
.Uyledl. 

Korkudan yeınyetfJ keailen ka • 
dın, kbueye bir py llylemi7eceitn• 
yemin ederek gilzel yavrueatu kuca· 
ima ahp meme vermek ve yatırmak. 
lamet111l0Jdu. 

Klclk erkek çoeuk ile bu sırada 
leli lllllJ'le parll)'&n gizlerini aç • 
llUltı. B11 ~uk gayet sallam ve .uı. 
hatll 141. Her hareketi bir kurt yavru. 
sa kadiar kuvvetli ve bir kecli )'&1'1'11811 

kadar ~ 0Jd'llfan11 meydana koyu. 
yordu. 

Bu ihtfJar tövalyenln oflu ldL 
Kendill her ne kadar ptoda oturuyor 
u da çoealna, 1aerıt1n pllp kaeak • 
Jadıfı ba evde b8JlltU,..rdu. Parda • 
yan aeaba bu çoeah aereden lnllmut
tu. Haql kadınla olaa .. maeera • 
8111dan huıl olmutta. Bu IJJe 1llr 11r 
ldf ki flvalye ona 111, .bir a-. ldf 
bir ldmle7e llylememlttf. 

Çocaluıa• cllzlerlne otartbea alı 
Jerinde Mr 18\'11 .... yandı. l'alrat 
J'aa '9h1'mnm neaimdan fır11)'U'8k 
,.,. inip Mattlrlnln mini mini Lalzl 
Jatriılı H~ ıatala kotta. Vı J&T• 
ncaıı allan aruuu1a sıktı. ... 

PARDAYANLAll il 

Lub atlamadı. Mavi ıözlerini aç
tı .. Gtlltlmsedi. Jao enlndndea zıp • 
lıyaJ'lk: 

- Oh.. Gtlzel kardealm .. diye ba
tırdı. 

Par~ llemen ~ kaJbrak 
yavruaundaa &JTllaa aftlb m..ı · 
Din uiradıir ,. ve aeqı dfltberelı 
büytik bir )Wle tbpnya pktı. Ve flıa 
diye lradar ula blr damla ,.. pkm. 
yan sisleri yaprdı. 

Bir aat aonra Pardayan pne 
Marjanslye litmlfti. Buan plılar a
rumdan ı..-ek hazan yere drtlne • 
rek pencereye yaldqıp içeriye 1lak • 
tı. 

GördQU teY aaçlannı dikea diken 
etti. 

Zavallı Janın aklı bqına pldlt • 
ta IOIU'aki hali, atıa,., pfbklan 
Jlnet edlflerl, lfdlp l'rallA'ftya her 
teYf anlatmalı: llteylfl pek aaklı idi. 

Zavallı kadın can çeklflr sfbl bir 
sesle ve hıçkmklarla bofularak 1167 • 
Jeniyordu: 

- Evet.. itaat ettim .. Ses pbrma. 
dım.. ÇUnkfl kumu IJdtlreceklerdl. 
ZaUm llerll. Onu bana prl nreeeibd 
udettL Hattl 7emln bile etmlfH
LQfz.. neredesin?. Gbel meltlbn
Cammın içi yavram .. Ba pee mlnJ. 

nfnl ellerinle anneclilnln ~ ok· 
pmlJ&cak mmm. l'rall81lftoo S.. o aJ. 
çalı dinleme. Yalan ll7ltl)'or.Ola, Rfi1 
lıerlf .. B1I meJefe dotamula 111111 
eesaret edlyor'l Cana"81', lmnm bu& 
ıerl ver .. badatı tmdatl Lalzdilm, 
talWs yamaeafam .. Sen aaneahı ça • 
tırdılm dQ)'Jllayor mlRJl? 

Heyhat t Bu sizler hiç bir faJda 
Tel'llliyordu. 

Pardayan ,,. lilJerl ltltmlt. tır • 
nak darbeleriyle kanb bereler l~de 

harap olan bu stile1 7ld ..,_..., 
balan ylnal kllbt ~ lraür 
mtitıdf haaa blı eellldı atlatacak 
kadar aakh olul bu maa-.ra b.rp • 
.... dftlerl lıbiblrbae prpuak tlt • 
remlf U. 

ltle4Jii dlla79Ua •1ııidar ..... 
ve ki&I Wr 111 014' .... • 9Plt aa • 
laclı. 

v • .,..ya.,.....,aedl_.ab. 
larmı ~ Nllluet .. u .... 
k0flll8ta llqlaclı. 

llatlrlDla bllbell• ...... ~ 
man ıece oım.,m. Ba lll'Ua llanrl i
le PruRY& da onaaaü '11kantla alı' 
4tifbatlz pbl kOD11f111orJardJ. 
Matilria Parcla)'U& ottmu JUlllda 
Uf111&D L1dll ~ klf8k koe 
lawı kimim- ...... altma u11ıu11 
tu. SlaJye Lml. .........._ bca
lma .. ,. .. ,., ....,.. ... 
n sıam. tekrar pd .... w a
sık bir-1•: 

- Janı ayaadınp sl1dlrbds - • 
1IZ1ID '* 79leal* lCla laaml&Jaul. 
Balana lleP81 bir aut ı..-.111tae • 
Udlr. Ufllıma da "7ı.,ials, ..,._.. 
mı eluU olarU b1lraJa pllılla tla& 

Pardaıaa Jalsmetfl ........... 
cbiı Plkmbla blall amııarü Ja • 
mn uyuyaa, Ye mu'IUD aJ'k•u lslade 
ıttltbul7ea mmı kaalmda ı.tm111 
oldufa hal4e Marjaul19 Wııa ,..ı • .. 
ilandı. 

• • • 
Jan,.. .,. ... _.lir,_. 

patak .... lllr ..... JdalaralE 
~-~-... 
bir Dide ıatuba '11 .. e .... llllvaa 
- .. tefler içinde yanan &lmu. ..,_ 
m De •latıbuf 'baltr.... l&ft111 
lhtipr ll&DIM: 

- Haydi ,..,...., ...ıu ...... 
Biraz aya.. Ah AJlaJua, R llm. 111 



TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETİ 
GENEL MERKEZİNDEN: 

ı - 7/6/1985 tarlbll ve 2767 sayılı kanunla monopolu cemiyetimize vertllp icra Veklllerl He
yetince tasdik edilen IU\çların listesi aşağıdadır. 

2 - Monopole tabi sıtma ve frengi llAçlarının 1 eyltl.I 1985 tarihinden itibaren toptan ve pera
kende satışlarına başlanmıştır. 
lstanbulda Yeni Postane clvar1nda eski Zaptiye caddesinde Aksaraylılar hanında 91 DU• 

merada Kızılay Cemiyeti satış deposu dlrektörlUğUne mUracaat edllnıelldlr. 
\ - Hariçten yapılacak siparişler, Banka vasıtastyle veya Postanın bllşar•ittedtye 0811111.e 

derhal gönderilir. 
4 - Depomuzda btlyUk ambalAJlar içinde satın alınarak dışarda amba1Ajlan perakendeye ~v· 

rflen llAçların ne evsafından ve ne de ambaUljlarından Kızılay Cemiyetinin mesullıret 
kabul etmlJJeceğl aU\kadarlarca blllomek Uzere llAn olunur. 

Acethylarsun 
Atebrln 

,, 
Hlsmarsol 
HJsmogenol 

" Blsmuthose 

(AmpouJe) 
(Comprtm~cş 

(AmpouJe) 

,, 
(Llqulde) 

Blsm ut '1 olod0l._..--,.-t1~M5·•1J~--
Blsm utb (Oxyde de) 

,, 
Blvotol 

., 
Cosbis 

,, 
HetUne 

" lodure dtıppc r ç ·um 

( ,, ,, hydrate) 
(lodure de) 
(Ampoule) 
(Solution hulleuse) 
( -\mpoule) 
( 'olutlon) 
( .\mpoule A) 
( ,. IJ) 

lodoblsmulhh t de qufnfne 
lodoblsmutb 
Kınakına kabuğu [yalnız] 

Mercure benzoate de 
,, bl-lodure de 
,, cyanure de 
,, Jactate de 
,, protolodure de 
,, SallcylarsenJate de (EoeıoJ) 
,, sallcylute de 

Mesurol (Ampoule) 
,, ( Llqulde ) 

Mutbanol 
Myosalvarsan 
N eosalvarsan 
Novarsenobenzol 
Neo ı:c.ı 

Neosalotan 
Neoolesal (Ampoule) 
Olbla 
Plasmoehlne ., 

" " Comprlme~ 
" " ,, slmple 
,, ,, ,, cum poıe 

·~_,,_.__" ,, drage&compose 
qulnoplasmlne Ampoule 

" ,, Comprlmes 
,, ,, Dragef 
,, ,, Stovarsol 

qolnlne baseı 
,, bl·brombydrate de 
,, bromhydrate 11e baslqoe 
,, ,, ,, ,, neutre 
,, bl-sulfate de 
,, bl-chlorbydrate de 
,, chlorhydrosullate de 
,, chlorhydrate baslqoe 
,, ,, ,, neutre 
,, valerlanate de 
,, tannate de 
,, sultate de 
,, carbonate de (Arlstochlne) 
,, etbylcarbonate de (Euquln'tıre) · 
,, poudre, comprlme, tablette, drage 

sn hersel varsan . 
Sal varsan 
Solusal varsan 
Stovarsol comprlmeR· 

,, sodlque 
Splroclde comprlmee1 
Treparsol ,, 
Uclarsyl 

Kinin, Bizmut, ve civayı veya, milhlerini havi 
olup sıtma ve frengide kullanılan milstahzarla
rın memlekette yapılması veya yaptırılması. _ 
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Satış Deposu Direktörlüğünden: 
Firengi ilôçları monopoluna . dahil 

kısım ilôçların toptan ve perakende 
fiyatları aşağıda ilôn olunur 

Sıtma 

bir 
ve 

Qulnlne cblorbydrate toz TUrk Kodeksi 1930 
Kilosu 
Kurut 
2750 Bet kiloluk teneke kutularda ve 25 kilo ve daha yukarısı için 

,, 5 kilo ve ~aha yukarısı için 
,, 5 kiloya kadar 

2775 Bir ,, ,, ., 
2825 ,, " " ,, 

,, 5 kilo ve daha yukarıaı 1çin 
,, 5 kiloya kadar 

2850 250 gramlık ,, ., 
2900 " " ,, ,, 

Qulnlne bromhydrate Fransız ko. 1884 
2850 
2900 

2300 

250 gramlık teneke kutularda iki kilo ve daha yukarı11 için 
:• ,, ,, .• iki kiloya kadar 

Qulnlne bl-sultate toz Fr· ko. 1908 
250 gramlık teneke kutularda 

Qutnlne bl-chlorhydrate toz PH. Brlt 1932 
3125 
3100 

250 gramlık teneke katu tarda 
500 " " 

,, 

Qulnln~ valerlanate erlst. 
4000 250 gramlık teneke kutularda 

Qulnlne tannate Tilrk ko. 1930 
2000 250 gramlık teneke kutu larda 

Qulnloe sulfate Fr. Ko. 1884 
2500 2/ 5 kiloluk teneke kutular da 10 kilo ve daha yukarıaı içhı 
2550 ,, ,, ,, 1 O kiloya kadar 

Q~lnlne carbonate (Arlstochlne) 
7:!00 100 gramlık mukavva kutularda (bir kilo ve daha fazla11 için 
7350 " 

,, 
" " 

(bir kiloya kadar) 
7300 50 " ,, 

" 
(bir kilo ve daha fazla11 için 

7450 ,, ,, ,, 
" (bir kiloya kadar) 

7400 25 ,, " ,, (bir kilo ve daha fazlası için) 
7550 ,, " 

,, 
" (bir kiloya kadar) 

7600 1c ,, ,, 
" (bir kilo ve daha fazlası için). 

7800 
" 

,, " ,, (bir kiloya kadar) 

QulnlneEtbylcarbonate(Euqulnlne)p.lr.'1elv.ıs 
3100 250 gramlık mukavva kutularda (iki kilo ve daha yukarııı için) 
3300 ,, ,, ,, ,, ( lk~ ~iloya. kadar) 
3200 100 ,, ,, ,. (lkı kılo ve daha yukarısı için) 
3400 ,, ,, ,, ·~ ( lk_i ~il oya kadar) 
3250 50 ,, ,, ., (lkı kıl o ve daha yukarısı için) 
3450 ,, ,, ,, ,, (iki kiloya kadar) 
J:400 25 ,, ,, ~' (iki ki}o ve daha Yllkarısı i~in). 
3650 ,, ,, ,, ,, (iki kiloya kadar) 

Ecorce de qulnqufna 
200 Sulfate de quinine titraıe 0/ 03,20 ve alkaloide 0/ 09,80 

0/ 02,46 0/ 09,15 

Neosalvarsan - tek kutu ambalaj. 
Kilosu 
Kuruı 
60000 Seri halinde: 

Neosalvaraan tek kutu perakende 
22 0/ 15 Iik kutu 
25 0/ 30 " " 
30 0/ 45 " " 
35 0/ 60 " " 

37,50 0/ 70 ,, " 
40 0/ 90 " ,, 

Neosalvarsan hastahane ambalajı 
45000 Seri halinde (elli ampulluk kutularda) 

825 
937.50 

1225 
1312.50 
1406.25 
1500 

Neoıalvaraan huta ne ambalajı perakende 
0/ 15 lik (50 ampulluk kutu) · 
0/ 30 ,, " ,, . 
0/ 45 ,, .. ,, 
0/ 60 ,, ,, ,, 
0/75 u ff H 

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 ıa. tu 
0/30 .,, ,, 
0/ 45 ,, " 
0/ 60 ,, ,. 
0/ 75 ,, " 
0/ 90 ,, " 

Uclarsyl hastahane ambalajı 
35000 Seri halinde (50 't.mpulluk kutularda) 

642 
730 
875 

1021 
1094 
1117 

Uclarıyl hastane ambalajı perakende 
0/ 15 lik (50 ampulluk kutu), . 
0/ 30 ,, ,, " ,, 
0 / 45 " n ,, H 

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 ,, 
0/ 45 ,, 
0/ 60 ,. 
0/ 75 " 
0/ 90 " 

Neo ı. c. ı. tek ampul ambalajı 
90000 Seri halinde 

33 
37.50 
45 
52.50 
56.25 
60 

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

lyodure de potasslum TOrk ko. 1980 
440 Bir kiloluk ıiıelerde (5 kilo ve daha fuluı için) 
480 ,, ,, ., ( 5 kiloya kadar) 
460 250 gramlık ,, '(5 kilo ve daha fazlası için) 
500 ( 5 kilo va katlar) 


