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Adisababadaki ltalyan Elçiliğini Taşladılar ! 
1 n g iliz le r Maltadaki topçu ihtiyat-

larını silih altına çağırdılar! 
Fransız gazetelerine göre Laval Cenevrede herkesi 

tatmin edecek bir anlaşma projesi yapabilir! 

Arap Saçı 
1 

Habeşistan bir gün içinde bin şe.k-
e giriyor. Dünkü Röyter ajansı ge • 

ce Yarısmdan sonra İtalyan askerle
ri · . nın Habeş sınırlarını geçtiğini bil· 

clırınişti. Bugünkü haberler bunu teyit 
etınedL Bununla beraber Avrupa ga
!etelerinde İtalyanın hazırlrklarına d . 
aır gelen malftmat bu devletin bu • 

~Un filen harbe başlamış gibi önem
~ tedbirler aldığını göstermektedir. 

1 
u arada İtalya hükQmeti bütün mem 

ekette ne kadar ecnebi esham ve tah
~l~tı Yal'88. hepsini cebri olarak yilz· 
ele beş faizli hazine bonolarına de • 
fiştirınek, dışanya gönderilecek kre· 
iillert Y1ne mecburl olarak devlet he
labrna alnıak bütün şirketlerin ka • 
ladan~lanndan yüzde altıdan f azlasıl\I 

hııt istikraza çevirmek, her türlü 
eshanı Te ta.hvilAt gelirlerine yüzde 
on nisbetinde vergi koymak kararını 
l'errntştir. ltalya hUkdmeti bundan beş 
~ltı ay evvel tecim ihtiyacı için mem • 

1 
ek.etten döviz çıkanlmasını kesin o • 
araıc Yasak etmişti. Dışarıdan mal al-
~k içln mutlaka. ltalyadan mal ~t
~ esası kabul olunmuıtu. Dıfoi :dan herhangi bir şeıtilde gelecek 

~Vizler de hükQmet tarafından lire· 
defiıtirmek usulü tutulmuştu. Bu· 

~lln için İtalya kabinesinin son karar
lb rı ile meır.leket içinde her türlü kıy
etıer liretin değerini tutmak ve ha· 

tlnentıı kuvvetine destek olmak için 
~ferber hale konuyor demektir. Da • 

a sonra dışarıdan İtalyaya girebile
~ek bUtün petrol ve benzini hüktlmet 
~rp ihtiyaçlarına tahsis edebilmek i· i· n §ehfrlerde ve şehirler arasında iş
lYen bütün nakliye vasıtalarında pet· 
~ol ve benzin yerine bunların yerini 
Utabilecek ınevaddın kullanılması -

Ilı 
l'. rnecburf kılmıştır. En son 31 bi· 

11
1
nciklnun 1937 tarihinde bütün bu 

d~kllye vasıtalarında sahiplerinin ta· 
~At Yapnıış olmaları JAzım geleceğini 
ıar~rlaştırmıştır. Bu duruma göre İ
l lan askerleri bugün Habeş sınır · 
arından ·ı . . l b" le ı erı geçmemış o sa ıle fi -
~ h~.rp haline girmiş sayılabilir • 

ha bur taraf tan İngiliz donanmaları 
gın~rlrk emrini almıştır. Malta ada -
d r a hayd taarruzlarına karşı mil • 
l'~ a tedbMeri yapılmaktadır. Bu ha· 
§ı ·etler ile lngilterenin de İtalya kar
'ttJsıknda kayıtsız kalmıyacağı gösteril-

e tedir. 

lf ~fa~şistana gelince; imparator 
~,aııe Selasiye gayet kurnaz bir siya. 
""o,·u 
~u oynamıştır. Tam İtalyanın 

. 'aşlandığı haber verilen Adlıababtl dald ltalyan elçiliği binası , 
Uluslar sosyetesi konseyinde ltal· tarılmamış meseleler hakkındaki gö · l 

ya - Habeş işinin konuşulmasına. baş rüşmelerine tekrar başlıyacaklardır. 
lanmak üzeredir. Bay Edenle La'·al Dün, Laval Fransız - Yugoslav ıö · 
dün ayni trenle Cenevreye hareket et· 
mişlerdir. Bugün henüz tal\lamen kq· (Sonu Sa. 5 Sü. S) 

Esrarengiz Habeşistan ! 
1 

Habeşistanda gizli . insanlar, dağlardaki haya~! .~ezgin gir
memiş yerler, gezilmemış onnan lann €srarı ve butun bunları 
ortaya çıkaran bir kadın: Marsel Prut. 

Bu heyecanlı gazı serisine yarın başlıyoruz 

Habeşistan topraklan üzerinde işgal 
etmek istediği yerlerdeki madenlerin 
Ye petrol kaynaklarının işletilmesi im 
tiyazını son bir kaç giin içinde bir bü 
yük İngiliz - Amerikan maU grupu
na vermiştir. Böylelikle ltalyaya kar· 
şı: "Askerleriniz gelir, Habeşistan 

topraklarını belki işgal eder, fakat 
ordularınız bu topraklarda İtalya -
nın göz koyduğu madenlerin daha 

20 ilkteşrin - pazar 

Genel Nüfus 
Sayımı 

Evinizde o gün hazır bulu
nan bütün in.sanlan yazdın-

önceden başka ellere geçmiş olduğunu Başvekalet 
görür,, demek istemiştir. ı~tatistik umum müdürlüğü 

nız .... 

Hatırlarda olduğu üzere Habeşis · ıı.--·----------....ıı.ı 
tan imparatoru geçenlerde Avrupalı 
bir gazeteciye söylediği sözler ara -
sın da şöyle demişti: "İtalya Habe • 
şistan üzerinde manda istiyor. Bu dün 
yada olacak şey değildir. Habeşistan 
belki bir gün bir devletin mandası al
tına girer. Fakat bu devlet hfç bir va· 
kit İtalya o1amaz.,, 

Habeşistan imparatorunun son ha
reketleri bu sözlerin anlamını biraz 
daha açığa vurmaktadır. 

Demek istiyoruz ki Habeşistan me· 

selesi bugün adeta bir arap saçına 
dönmüştür. O kadar karışmıştır. Ş!m
di bu kadar karışmış olan bu mesele· 
yi halletmek için Uluslar l{urumu 
toplanıyor. Onun için bütün dünya 
bugün Cenevrede toplanan diplo • 
matların ne yapacaklarını büyük bir 
merak içinde bekliyor. Uluslar kuru· 
mu kurulduğu gündenberi bu derece- . 
de müşkül bir mevkic düşmemiştir. 

ASIM US 

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

Deniz Y arsuba y larımız 
diplomalarını aldılar 

Dün Heybeliadada Deniz mekte • 
binde harp sınıfını bJtirerek yarsubay 
olan gençlere törenle diplomaları ve
rilmiştir. 

Törende deniz komutanı, Gedikli 
mektep komutanı, bahriye subayları 

ve bir çok davetliler .,.. .ızır bulunmuş, 
saat on beş buçukta törene başlanmış 
tır. Mektebin alanına alan sancağı çe· 
kilmiş, müzika dikkat! işaretini ver -
miş, lstiklAl marşı söylenmiştir. Bun· 
dan sonra mektep komutanı yeni çı -
kan yarsubaytara memlekete, comu • 
riyete faydalı olmalarını söylemiş, 

Türklerin eski deniz kahramanlıkla • 
f 

rını anlatmış, mu,·aff akıyetler dile • 
miştir. Bundan sonra yarsubaylara 
diplomaları verilmit. alay sancağının 
üzerinde ant içilmiştir. Törenden son
ra mektebin cazbandı çalmış, danH -
dilmiş, davetlilere çay ve pasta ikram 
edilmiştir. Bu sene harbiye sıaıfmı 
otuz genç bitirmiştir. Bunun bir km • 
mı gü\·erte, bir kısmı makine sınıfni· 
dancln-. Bir ay sonra gemilere veril• 
ceklerdir. Genç yarsubaylan tebrik 
eder, kendilerine muvaffakıyet dile .
riz. 

Evvelki geceki hidise: 
Kovalanan otomobil 

Sarhoşlarla dolu bir otomobil Beya
zıdda dur emrini dinlemedi 

~~r 

; ovalanan otonwbil ve atılan kurpn lardqn 'f'lılan bir dükkan camı 

't)ı· · • . · r·r evde rakı içip otomobille la • ı ralaıınuş, halk heyecana düş~tiir. 
".!t .. ~ u~ Stnl'tn köyünde çıkan vangın 17 evi yakıp 'kül etti. Birinci resimd~ ate'§f ~öndürnteye ~alışan ttfafye~i ı..·· t.. "'lkaklarını gezmeye çıka.D • Vak1a şöyle olmuştur: · 
leıa lıt~~U?.. Y:ızı ını iic:lircü ;a:•fada bu1a~a!rnm•ı. Dij!er re ;im otomobil kazasında ölen ''e dUn Belrikada gömü· r • ~ sarho~ yüzünden C\~el.ki. gece r Koca '1fustafapaşadan g~Je~ ~·~Ak-

Sika kraliçesi Astrid için Beıo.ğlundaki 8e;ıt Espri kilisesinde yaP.ıl.~n elini törende alınmıştır. l Beyaııtta hır vak'a olmuş, ikı kıp Y!J.• • (L'fltfen sayfayı çevınnı:) 
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B. Maksimos 
Tr iy.esteden geçerken B. 

Ça.ldarisle görüşecek 
Atina, 3 ('Kurun) - Uluslar 

kurumu kol\seyinde Y unaniıtan 
temsil edecek olan Yun.an deleae· 
leri, dün vapurla Yunan dıt ba
kanı Bay Maksimoaun batkanhğı 
altında Cenevreye hareket ebnit· 
lerdir. 

Bay Makaimos, Triyeatede Yu· 
nan başbakanile görü§ecek ve 
Yunanistanın iç ve dıt durumu 
hakkında kendisine izahat yere· 
cektir. 

Bu müddet zarfında, Bay ~l
daris eski kral lorj ile görüştük· 
ten sonra Londradan dönece}c o
lan ekonomi bakanı Bay Basına· 
cıoğlu ile yolda görüıınq§ ola· 
caktır. 

Kralcı gazetelere göre, Bay 
Çaldaris ekonomi bakanile gö • 
ril§tükten sonra açıktan ı).Sığa 
krallık lehinde bulunacak ve ge· 
neloy tarihini de tesbit edecek· 
tir. 

Bu gazetelere göre, Yun$\n dıs 
itleri bakanı da başbakanı, krai
cılığında takviye edecek ve ekse· 
riyet sa.ylavlarmın kralcılık fik -
rinin günden güne halk arasında 
kök salmakta bulunduğu fikrinde 
olduklarını söyliyecektir. 

Eğer Bay Çaldaris Triyesteden 
geçerken, kralcılık lehinde be • 
yanatta bulunmazsa, At.inaya dö
ner dönmez derhal kralcılık cep· 
lıeaincle yer alacak ve parti&.ini 
Cierhal toplantıya çağıraraJc ekse· 
riyet partisi ba~anr sıfatilc laal· 
hk rejimini tercih ettiğinj söyli
yecektir. 
• . Bay Çaldaris, pazartesi günü 
vapurla buraya dönecektir. 

Fransız muharririnin 
cesedi 

Y ebancı Posta J 

Almanyada Uçak Manevraları 
Türk - Bulgar dost
luğu etrafında 

Bulgar gazetelerinin dÜ• 
şünceleri ve sevinçleri "Elbe,, yi ortalarına alan mavi ve kırmızı 

arasında muharebe başladı ! 
partiler Sofya, 3 (A.A.) - Sof ya ga• 

zeteleri, Türk-Bulgar dosthık 
münasebetleri hakkında doktor 
Tevfik Rüıtü Arasla B. Köse lva· 
nof tarafından yapılan diyevi 
müsait surette tefsire devam edi· 
yorlar. 

Berlin, 3 (A.A.) - Brunsvick 
yöresinde en yeni tabiye usuUe. • 
rine göre '!.ıüyük u~!{ manevral• 
n yapılacaktır. 

Kırmızı partiyi teıkil eden ve 
sınırı El be nebri oJan doğ .ı dev· 
letl~rile pu nehrin ba.tısınıja bu • 
lunan ve Mavi partıyi teşk: l eden 
ülke arasınd:ı harp i!an edilmek
sizin muhasemat ba§lamı~tır. 

Batı ülkeıi, düflll&nm seferber
lik yaptığmı ve haınn uç.akları • 
nın timdiden sn.ırı geçmis ol •.,ı 
larmı öğrenerek seferberliğe bat· 
lamıt ve hava hücumlarına }qu-fı, 
bunların geceleyin olm.!.'I ihti· 
malini dütünerek gereken bütün 
müdafaa tedbirlerini almıştı:. 

Bütün Brunsvik bölgesi, ve bu· 
ralardaki endüstriyel binala:-, u -

ça.klara kartı müdafaa batary:ı • 
irile himaye edilmit ve kaıanhk· 
ta bırakılmıttır. 

Bir o.vcı uçağı filo&u harekete 
ıgetirilmi9tir. Manevraların eıa· 
sı, evvela sert bir hava hücumu • 
na karşı bütün ül!<eyi müdafaa 
ve sonra müdafaadan taarruza 
geçmektir. 

Belçiluı kraliçesi törenle gömüldü 

Novodni gazetesi diyor ki: 
"iki elif bakanın müıterek eli· 

yevini •evinçle karıılıyor ve bı.ı• 
nın iki memlekette i•tenen akili 
uyanclıraca~nı umuyonız. iki hii· 
kumet, her türlü hoınutmzluk şe
beplerini ortadan kaldırmak içitı 
iyi arzudan mülhemdirler. Türk
lerle Bulgarlann anlcqmcm ve 
do•tlağu, Balkanlarda bcırııın vs 
Balkan ulu.lan genliğinin sağlam 
temelini ve Balkan medeniyetinirı 
muvallakiyetini tqkil eder.,, K ı al J_.eppold, uzun bir zaman, ağlaya 

t~hutun arkasından yürüdü 
ağlaya 

"Türkiye ile Bulgari•tan ara· 
nndalıi miinaebetln en ııca.k gü· 
ven ı.ıe do•tluk havasına •irmi§tir• 

Brüksel, 3 (A.A.) - Büyµk 
bir ~alk kütlesi, kralis:e ~stridin 
saraya konulan übutu önünden 
saygı ile geçmiıtir. 

Kraliçeyi görınek için uzun 
miıddct beklemİJ olanları-. son 
ıaygı ve ödevlerini yerine getir
mek fırsatım vermek için tabu • 
tun teşhir müddeti 19 a kadar u· 
zatılmı§tır. 

Bir çok kadın ve çocuğun bu 
törende hazır bulunacakları tah • 
ıiıin edilmektedir. 

Çünkü kraliçe, Belçikalılar 
nezdinde aile ocağına baF,lrlrğı 
:ve ana ıefkatinj temsil etriıelcte 
• j. 

ArfÖveknin batkanbiı altında 
yapılan ve 3.000 kitinin hazır 
bulunduğ\ı bu t8rı:?ne, l.ıgiltere 
lngiltere kral ve veliahdı birer 
nıüme11il yollamıılardı. Elçiler, 
hükQmet ve parlamento üyeleri 
de törende hazll' bulunuyorlar· 
dı. 

Londranm bütün reımf binala· 
rmda baYTaklar yarıya mdiril· 
mittir. 

ŞEHRiMiZDE 

Diln Beyoğlundaki Sent Espi· 
ri kiliıesinde Bel~ika kraliçeıi 
Astridin ruhwıun istirahati için 
bir dini tören yapılmııtır. 

kalarile birlikte bulunmu9lardır. Bunun b,rtka türlü olmcuı da münt 
Kilisenin içerisi tamamen si • kün değjldir. Bu kadar karl§ık bir 

yaha bürünmiiftü. Sütunların Ü· zaman ıöyl• durmn herhangi 
zerine kraliçenin iıminin bq har· ahvalde olur•a olsun Türkiye ile 
fi olan (A) konulmuıtu. Bulıfarİ.tan arcmnda itimatsı:lık 

Ortada kraliçenin tah-atunu uyandırabilecek hallere aıla mii· 
temsil eden bir sanduka bulunu. •amaha etmemelidir. Doktor Tell" 
yor ve bunun etraf mda 66 munı lik Rüıtü Arcu, Bulgariıtanı Tüt• 
yanıyordu, ldyenin en yakın do•tları arasında 

Törene Rum ve Ermeni pat· ıörmek iıtiyor. Biz de Türkiyenirı 
rikleri de gclmi§tİ. Büyük bir İ• en •amimi dostları olmak iıt;yo· 
lihi heyeti, mizmarlar okumut nıa. 
ve törenin sonunda bunu bir -Lı!bulıtıri- ıcueteıl, muf .. 
Fransız bayanı tarafından oku • lak samimilik ve saffet havaıını 
nan "lıanm ha~ gerilme,i,, ili- kaydettikten sonra diyor ki: 
hiıi takip etmittir. "Türk-Bulgar Jo•tluğu, ba· 

Brüksel, 3 (A.A.) - Kraliçe 
Astrid, Laeken kilisesindeki kral-

Moskova, :, (A.A.) - Henri lar makbereıine defnedilmiıtir. 
Barbusse'ün cesedi elç.ilitin tem Kral, Leopold Leakene ke.d-e.r 

sil edileceği kısa bir tÖ!·enden tabutun arkasından ağlay.t ağla· 

Çok kalabalık olan törende 
tehrimiz ilbay ve kuman:!ınları, 
bütün elçiler, konsoloslar, rcfi • 

Belçika ve lsv~ kolonisi ta· lianlanrm~ın miiıterek diyevinJe 
mamen kili.eye gelmiı hulunu• de terit eclilJiji ~ibl, hiç bir ~a· 
yordu. man normal yolunu takipten hali 

kalmamııhr. Bıına binaen, B. Rür 
Şehrimizdeki Fraııaız eıki mu· A ·ı B v I f' k 

Jia.riplcri h ke.nl~rı Bav La Gof fil Qrcu 1 e • ,.,..öıe vano un $ " m-1 ilfileri 1iak1k a, iki iiluıu •eO' 
ile birlikte geJmiıJerdi. ltedett ıenel hi .. iyatın •adık teresi-

sonra Fransaya gönderilecektir, ya yürümüttür. 
Fransız işgüderi, kordelaaı ü • Makberede yapılan son tören· 

zerinde "Franıa elçiliğinden de yalnız kral aileıinin :iveleri 
Fransız muharriri Henri Bar· hazır bulunmuştur. . 
Buaae'e,, ibaresi yazılı olan bir Vatikan, 3 {A.A.) - Olen 
çelenk koymuştur. Belçika kraliçe•i için pertembe 

günü dini ayini bizzat Papa ya • 

Mevlidi Şerif 
Olümile memleketin te

cim ve denizcilik alemini 
müteellim eden merhum Sa· 
dık Zade BaY. Ruıenin ruhu 
için bu ayın beıine tesadüf 

• B.und:ın baıka eski Belçika el· manıJırlaT. Bu •özler, iki konı§U d 
ç~ı~ Bay Nu~~et Sadullah 4a gel· lrn halkın mhunda ıiddetli bir akil 
~ı§tı. il~!.· tor~nd~n ıonr~, Bel- ayanJıracakhr. iki aluı, karıılıklt 
çıka e~ç~l~gıne gıbnıf, ve taziyet tanıımayı, hürmete ve anlayı§tJ 
deftennı ımzalamıştır. dayanan iyi komıuluk miinaaebet• 

leri itlamean'in lüzumunu tarih
ten öğrenmiılerdir. Bugün bıı lil· 
~,her zamanhinclen daha ziya· 
de ıiddetlidir.,, 

KURUN - Mqhur Fran•ız pacak ve törende bütün kardi-
muharriri Henri Barbusse, 1813 nallar elciler hazrr bul macak
de doğduğuna göre altmıı iki ya- lrr. 

eden perıembe ıunu Hat 
on üçte Yeni Camide mev· 
lidi ıerif okutturulacağm· 

dan merhumu tanıyan ve 
sevenlerin tetriflerini ıaygı
larmıızla dileriz. 

Akbaba gazetesi muvak
katen kapatıldı 

ıında ölmü§ oluyor BarbuHenin LONDRADA DiNi 
Ankara, 3 (A.A.) - Doat bir 

devlet ıefi ale:rhinde netrhratta 
bulunduğundan dolayı (Akbe.ba) 
gazetesi icra vekil\eri hey .d ka • 
rarmca muvakkaten kapatılmIJ· 

anaaı lngilizdi ve oğlu henüz üç TÖREN ,. 
)'Glında iken ölmüıtü. Barbu., Londra, 3 (A.A.) - 81J tal:ıal 

Merhumun ailesi 
parlak bir tah•Ü ıörmüı, hüyjik Vesbninister katedralinde, ölen 
'harpten önce iki roman yazmıı kraliçe Aıtrid için büyük dint bir 

l 'lıarp bQ§lar bQ.flamaz orduya gi~ tören yapılmıttır. "'11•••••••••••111' tır. 

rerek cephede hizmet etmif ve 0 • S • I • • • • I 
. Y 11111111 ~."......,."'· .a:aa zaman emperyalizm üe Mil/ita rmıııı1111111ıııııııı111111ııllllllllltı11ııııııı11nlllbıuııı,ıt"' ıyasa gOrUQ er "'" 1ım11111ı <~uırı ~ 

n:zm dü1manı olduğu için harp •t-

#ğ~~;;:::.:: büıbütün .o1a ılön- ltal yanların f evkalide kararları 
mai Ver•ay andlQfma•ını.n im· 
zalanmcuile baf lar ve hayatının Son manevralar esnasında İtalya kabinesi Musolinl- Bu mail tedbirler ~unlardır: 1 - ltalyan t.a.baa.sı ve 

•onuna kadar ıürer. ( 
niq reisliği altında (Bolıano) da önemli bir toplantı §irkctleri meml~ktt hariçine kredi göqdereminc~ler· -
)·apııu \·e 'ok önemli k~rıırl3r vermiıti. Bu kararlar dir.Hariee ıöpderilecek bertürlü kredilerle ecnebi tahvi· ~ 
hakkında Avrup- postası ile yeni malOmat gelmiştir. ldt n eshamlan <% 5) faizli İtalyan hazine bonoları- iJ 

saray yolile Beya:ııda doKru lamba • 
ları sönük bir halde ve çok hızlı gi -
ıdcn bir otomobil noktada bekli:ren 
zabıta memurunun dikkatini şckıtıif, 
mütemadi düdük ~lınarak kendisi • 
ne dur emri verilmijtir. Nokta me -
muru, otomobilin durmadıflnı ;örün
ce telefonla Beyazıt, Koska ye di • 
fer nokta memurlarını haberdar et • 
miştir. Otomol>il aygl hızlı Beyazıt 
:ıpeydamna varmış, orada ''dur,, Ih • 
tarını veren zabıta memurlarını dln
lemlYerek Fatihe dofru yollanmıi • 
tır. Polisler bunun üzerine otomobili 
takibe haplamıılardır. Otomobilde J>u
lunanlar ü telik zabıta memurlarına 
karp silih kullanınca mfmurlar da 
mecburi eldlde sillh atmıılar~. 
Memurlar otomoblU durdur~alc JSfJJ 
lAstiklerlne nişan alarak ateş etmiş • 
Iercllr. Otomobil yolda ~şrşnlı~ bir 
sokağa saparak kaybolmuşsa da kısa 
bir zaman sonra f çtndekflerle birlikte 
ele geçfrDmfşflr. Otomotn"liD nnma .. 
rası 2301 dlr. Şoför Nezı1ıi tarafm • 
<lan idare ediliyordu. içinde de Umer, 

pu kararlar: ile l>u ün İtalya harp haline 1rlrdiği tak- na tebdil edil~cektir. ~ 
dirde icap eden bütün mali \"e ekonomik tedbirleri al- ı a mı bulunuyor. 2 - talyada bulunan bütün şirketler hissedarlarına a 

(% 6) dan fazla kt\r taksim edemiyeceklerdir. Eğer bir ~ 
Kabine karaı-lannm kşmda İtalyanın (4) erlıil top. şirketin dividantı fazla olursa (% 6) nisbetinden siya· ~ 

lantısında Cene\·reye ~ideceği, Ol"ada flabeşiştap hok • desi hükdmetçe alınacak ve (% 5) faizli bir istikraz be- ~ 
kındş du·asını her suretle mlidıt.faa edei:efi, bu dava -~n Jl&ll v~eçmlyeccğf, harp veya sulh yollarından eabına geçirilecektir. Bu suretle alınan paralar üç yıl- 8 
1. dan evvel bu şirketlere geri verilmiyecktir. ~ 
;11JrinJn ihtiyarında Milletler Cemiyeti azalarının mes· 
uliyctlerl ile ~ ıJa ımıcaff, ıtaıy4n ın (UcciılJi) mua 8 - Esham ve tnhvillıtların gelirleri ''e dlvfdantlar 
lted fpdenberi IIabeib•tan üıerinde üstünlük hakkı bu· Uzerlne <% 10) nisbetinde bir nrgi kon~caktır. 
Jpnduğu, ltahr;ının Hu.~fistan dav1l5Jndan Jngjlter • Bunlardan başka kabinenin ~ararında ekonomik ted· 
nJn )}er~an1i bir suretle lı;orkusu oJmaması IA~m gel- birler de vardır: Her Ş<?yden önce şehirlerde ve ıehlr 
difi, 1ngilterenJn meqfntJeri muhafaza edileceği falcat Jer arru;ıncla işliyen nakliye vasıtalaril e hususi yaaıt{llar 
fJ-Ytt Jt(llyapın te§ebl>UsJeriJJe karşı /).kyam Ceoiinti hariçten gelen kömür yerine ltalyada istitısal edilen 
en,el oJursa l'~ Jtarp ~alinde ~onomik ta~yJklere ve ab- ve kömür yerine kullanılabilecek mahiyette olan me
lon tedbirlerige bap p,ru1UJ"H buna kar 1 'tilkfit edile- vaddı &arfedeceklerdir. Bu türlü nakli)' \'asıf41armda 

lyeceği, b~ i)·olda dalya icap eden tedbirleri almağa ve arabalarda mahrukat bakımından yapıl~cak tadlll· ı 
karı.r vermıf bulunduğu Jtızıldıktan sonra mali tedbir· tm icrası iı;in bir mühlet ,·er-ilmiştir. Bu mühlet 31 l>i-
lere r~ili)·or. rfncikAnun 19&7 tarihin~e bitecektir. 

wıı w:ı•••~r- n ı zııı#" I 
lunuyordu. Bunlar Kocamustafapa • 
pda bir evde kafayı i)ice dumanla -
d14tan ,ronra otomobile binerek gez • 
nıeye çıkmışlardır. Yalnız sarhoşluk • 
lan belli olmamak lçln llmbalan sön 

Sarh uk~eme 

murlan dinlememi ler, kaçmak iste -
mişler, sonra da silah atmışlardır. 

Yalnız bu takip esnasında mu .. 
mf bir hadise olmqş, sinemadan F' 
kıp evlerinç dönmekte olan 16 ~§11'.· 
da. Müzen:en ile ElfiP. .isminde bir 

genç otomobilden atılan sillhlarla ha 
fif surete yaralanmışlardır. Bir dUk
kAıun camları kırılmıştır. Yaralılar 

hastaneye kaldırılmıştır. Hldfse et • 
rafında emniyet direktörlüğü ve ad· 
lly:e tahkikata devam etmektedir. 

Gazete makaleşini fU auretle 
bitiriyor: 

"Ballanlann iki memleket lİtt" 
ıınına yaptıkları hararetli hitaP 
hlf fÜplıe.i;ı iıitilecek ve bu btr 
11n, tam inkiıal halinde bulunctfl 
ulu•lanmız kuvvetlerinin geliıme· 
•i için çok lazım olan teskin tJe 
anlaıma aerine erlımek için mesel· 
~l hiikametleıin ve entellektii 
malı/ellerin ufraılanna yar/ıtfl 
edecektir.,, 

Slovo gazetesi ne9rettiği btt 
J;etkede diyor ki c • 

"iki bakanın mütterek diyeıJ! 
önemli bir sıyaıal hareket te§lııl 
eder. Bu diyevin gelecek bazı htr 
relıetlere kapılmanın önüne g:ı. 
mek 1çin iki ülke kamoyu onınt ~ 
lan taralıntltın tam mana.ile ta ~ 
dir edilmemesi imkannzclır. fJ 
ltapılmalar, geçirdiğimiz de.or~t:. 
ve aTmılu•al durumu genel ıhtı e 
talından, Nnf, rahat ve güve~ 
ayui clerececle ihtiyacı olan ' 
memleketin müna•ebetlerinde yer• 
.iz güvensizlikler ihda& etmeJıllY 
dir.,, 

• 
Yunanlılar dört qerıt 

muhrip alıyorlar 
Londrada ,ıkan "Timeı;,,_ s.•t;' 

zetesine Atina ö:ıel mulıabır•y-ıı• 
rafından bil~irildiğine göre, ıı,.ıt 
nan deniz bakanlığı, PM'b!r,eı 
vekili olan general Kandı 1 ~ 
l;ahriye harp erkanı heyetinin ~i· 
ile tOSO ton ara,ında qört to rt"ı 
to muhribinin alımpaaı kar& 
bildirınittir. e' 

Bu gemiler yJ.bancı ter5ıııi 
)erinde yapılacaktır. Ayrıca ~1' 
denjzaltı gemipi de ımıarlanP' 
ihtimali vardır. 
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T f"k R L;se ve orta okullara ev ı üştü - Ivanof 
beyannamesi yeniden namzet 

f Tevlik Rüıtü Arasla, lvano- C •ıt• ) talebe yazılacak tl Salyada birlikte nqrettikleri Yangın inayet ı 1ra ar Lise ve orta okullara y.ızılır.111.li 
ey~nname ger~ekten hepimizi için başvuran talebenin ıes-en yıl 

•evmaitecek bir vesikadır SusuzluKtan ~ınem •• 1. b• "Musa dağında kırk gün,, lara göre çok daha kalabalık ol· 
ıJ·· iki dl§ bakanının a~lattığı, •• •• UÇ ıra için ır f l · ·ı · duğunu yazmııtık. 
klnYcının gözü önüne serdiği ha- koyunde 17 ev yandı adam vurdu 1 mı çevrı mı yor Kültür direktörlüğünde topla • 
bl ,at iki devlet armında tezadlar 1 au··ıu··nç b . . . nan liıe ve orta okul direktörle-
r'Q Unmadığını göstermektedir. Mahallede terkos da,ı Evvelki akıam Çenberlitafta ır ışın ri on gün içinde okullara yazıl· 
trı.~~cıdfa~dan kurtulmuı devlet k k f bir cinayet olmuıtur. Kurşunlu ÖnÜne geçildi mak için bqvuran talebenin aa" 
·J-~nasebetleri harpten som·ası muslu da go muş. handa oturan Ali Rızanın Arap- yısını kültür direktörlüğünt. bil • 
"11.Ycısı içi t k ld" s· kirli ıimitri Cemalden ür lira a- "Musa dağında kırk sün:, iıimli dirmitlerdi 

U ~ e eme ır. Dün öğle üzeri Kurtuluıta ınem 7 7 ve Türkler hakkında iftiralarla . be 
,.. uezbun yu.zy.llar Balkanın yapı- köyu"'nde bir yangın olnnK, on lacağı vardır. Bu aayı orta okullar için t 
"' l l k 'S' Al" R h .. ·· d t dolu bı"r fı"lmı"n Amerikan ''Met· b" ı· l · · b" be .. d bQn es eyıcı unmru o ara yan.· yedi ev yanmıKtır. ı ıza, anın onun e ras ın, ıse er ıçın ın t yuz en 
" a ya~e t 1 l kl b 'S' eld'-' C ld b ı'ste ro Goldvin, film ıoıyetesi tara· f 1 d Al n a derhal kü'I til• ı ~ayan op.u u arın ne ı· Yangın Sinem köyünde tuzcu g ıgı ema en u parayı • aza ır. ı an ı yı • 

11ır er d l ki k · · · ·ıç· · -· · ··y fınd'"n cevrılmekte oldug"'una dair t" b k l ... b"ld" ·ı · ve lı hırı 
1 

ın en a aca • arı e on~mı ıokag"' ında 33 numaralı evden çık- mı§, ıımı ı veremıyecegını so - "' ur a an ıgma ı ırı mt? • 
~Q r a~ı vardır. Ne de paylC!§clma- mıştır. leyince bıçağını çekmi§, Cemali çıkan bir haber üzerine dün bu tanbulda yeni orta okul açılma• 

n bır yurt harıgası. . . l d _ b dört yerinden ağır surette yara- sosyeteyle şehrimizde ilgili olan - sına tiddetle ihtiyaç olduğu yazıl-
Tiirk B l ·· b l · Afrıçanın ıahıp bu un ugu u lamıştır. lardan tahkikat yaptık. mııtır. 

en kara;;/;k d~ar ·~""?:t~~t ':." e",1e kahveci Seyfi ile metresi A- Cemal kanlar içinde yere yu- Öğrendiğimize göre, böyle ma· Bakanlık bu durumu incele· 
lercfe bı"l "k" ıyetgos erı dıgkı" gukn· siye oturuyordu. Söylendiğine b' f ı ·1 · ·· e ı 1 yur arasın a ı c o- .. k varlanmca Ali Rıza karanlık bir nasız ır i min cevrı meıi onune dikten ıonra ıonucu latanb'ıl kül· 
1tonıi münasebetleri normalliğini gore eyvde çabma§ır yı anıyor· yere kaçmıı, Cemalin de kcndi.ıi· zaten geçilmiş b~lunuyor. "Musa tür direktörlüğüne bildirecelP 
'ttııhalc.u.a etmi§tir. ~.'1~:· d angı~ acanın l~tututn;t•• ni vurduğunu göstermek için hı- dağında 40 gün,, kitabı sosyete tir. 

>'il Siyasa bakımından Türk;ye y~z~1n en ~1 t!111!S evvd a kev er. çağı vücudunun bir iki yerine tarafından satın alınıp ta filme Diğer taraftan liae ve orta 
lh;rc!u bir prensip olarak tayin et go[ e:em~ş ~~· 

1 
on.ra .~?. 0 1j, · ıokm:.ıştur. çekileceğine dair ilanlar yapılma- okullara yazılmak için verileD 

~lft, Prensibi kendine şiar edin- !u ar laca ha 1 a evır gorukce ak Cemal, Cerrahpafaya kaldırıl· ğa baılandığı vakitler derhal te • on gün müddet içinde yazıla• 
1'~~ olan Türk ulusu bugünkü gırmış a~ hemen P~ 1

1
se .. oıara mıttır. Hayatından ümit vo?dur. şebbüıe geçilmiş ve iftiralarla do- mryan yüzlerce talebe her ıün 

tırkiye hu..1·-tl el d • • yangını u::ı. er vermı~ e:-•. r. Ali Rıza yakalamnıttır. lu bu filmin Türkiyede değil, A· kültür direktörlügvüne batwr• 
~ il ""' arı ı~ın a 81ya•ı e· p ı· B wl . f • . 1 "k d 
ııt ~ tq§ımaclığını inkilap partiıi o ıs . ey~g u ıt aıy~sıne te e • Maslak yolunda iki merı a a ve dünyanın hiç bir ye· maktadır. 

rı tıarrı araıına koymuıtur. fon. etmış, b!r kaç dakıka ıonra rinde göıterilmeai imkinı ortadan Bu talebeleri yazılma müddeti 

1 ~urdda sulh, cihanda ~.llh,, ıtfaıye g.elmış, fakat yangın ç! · çarpışma daha kaldırılmıttır. bittiği için hiç bir orta okul ve 
~rrnulü Lo:r.andan beri Türkiye- ke.n mahallede terkos mınlugu Evvelki gece Maslakta iki kaza Bize verilen malUınata ıöre, liıe almamıştır. Kültür direktör• 
;~n dı§ politikasını karakter/en· bulamamışhı-. olmuıtur: film çevrilmemiı, bu yoldaki neş· lüğü bakanlıktan gelecek cevaba 
ıtrnektedir. Su mahallede kimse terkoı ıu· ı - Şoför Oımanın idareıin- riyat ve makaleler geri kalmış· göre hareket edecektir. 

r!ı L~~an sulhundan beridir de, yu almadığı için yangın musluğu deki 2433 numaralı otomobil •• ~!.~:..................................................... Talebelerin okulıuz kalmama• 
tı ~/'olıtıkamızın bu §İarına aykı- da konmamıthr. Büyükdereden dönerken Maslak· met Refik yakalanmııtır, larını temin için de yeni bir ı.. B hareket görülmüı değildir. itfaiye Kurtulu§tan ve Jaha yu ta Derbent karakolu civarında bir NARA ATTILAR - Şoför lehe yazımı müddeti açılacaktır. 
b· . unun için Bulgar yurdu için karılardan ıu bulmuı, yangını ağaca çarpmıt, §oför türlü yerle- Mustafa oğlu Salahaddinin idare Son açılacak müddetten 1011• 

/ıırn ne ekonomik bir rekabet söndürmeye çnlı§mıştır. KÜ~gi.r rinden yaralanmıttır. ettiği otomobile Vartarik, Serkis. ray~ kalanlar hic bir okui tara· 
tıQ~amız, ne de Bulgar toprahla- şiddetli esiiğinden Beyoğlu gru • Ağaç sıyrılmış, otomobil de Asım, Onn:k, Vartan, Torna fmdan kabul edilmiyeceklerdir. 
n Fa gözümüz vardır. punun çalı§masmın yetmiyeceği itlemiyecek bir hale gelmittir isminde altı kiti binmiı, Kara• Dün çıkan gazetelerin birinde 

lıcl a~at funu ela ~ık konuıma· anla~ılmış, latanbul grupu da ~a- Şoför Osman bunun üzerine oto gümrük caddesinden geçerlerken lıtanbulda yeni dört liae daha a· 
~ı·'r ~ı Bulgaristanda devlet mes· ğırılmııtır. mobilin dış numara plakalarını nara almıtlar ve ıarhot olan alb çılacağı ' yazılmıftı. Bu meıel• 

'.Vetın · " t" al 1 1 · "k ·· ld b ka b" k' · k ' t f d t y t de l • ı ~s une mıyan ve meıu Her iki grupun ça ,,maıı netı· so muş, yo an geçen aı ır tfı ya aıanmıştır. e ra ın a yap ıgrmız araş ırma eli: etı ~ı"e ıaymak iıini ıanat e- ceıinde yangın, biri bot, ~iğerle- otomobille 1stanbula gelerek ya- BIÇAKLI ÇOCUKLAR - Çe§ bu haberin asılsız olduğunu göı· 
11'1 en bır takım teşekküller ır.a· rinde insan oturan on yedi ev yan ralarma panııman yaptırmrştır. me meydanında oturan on üç ya· termittir. 
;,1'ln z

1 
aman iki devlet araımda dıktan sonra ıöndürülmüttür. Kazadan biraz ıonra yolda.ıı şmda Nuri ile on iki yalında Ke Jlk okullara gelince; bu okul • 

ece d k k · · h A b" t b' f l 1 l k b' d f l d b 1 f l t 1 b k <fite/ ~r 'ı arma ıçın a- Tahkikat devam ediyor. Yan. ge~en ır o o lis fO örü yo un ma, yüz para ı ır e ter yü· ara a u yı aza a e e a mı 
IR er ıcqdına çalıımııtır Bun- gının kat'i ıebebi bugiin anlaşıla· kenarıpdaki takıiyi görün~~ injp zünden kavga etmitler, Kemal vardır. iki günlük yazılma zama.· 
ı~;~-eier acllarile söylenecek o- caktır. bakmış, otomobilin kinde kan çakı ile Nuriyi kolundan y·arala· nı içinde 1500 den fazla taleb,. 
l(!ı .. rı komit~cilerdir.-Bütün dev- lekeleri görmü§, numa"rasu oldu- mış, yakalanmıttır. yazıldı~ı görülmüştUr. 
Za;nrn.e.vZtzatının dışına ftkmı11lar, B · b 1 d • b funu Cla anfmyı a llemen Der'bent BiR EŞEK HJRSIZJ Y AKAYJ Bundan batka bu yı! tahıil ~ 
rnczn Qn ıqman fili harekette, za- '' e e ıye za ıta jandarma karakolunu haberda1 ELE VERDi - Yemi!te limon iı· ğma gelen çocuklarla tahsil ça• 
ıılu 2%an neJriyat vasıtasile iki memuru hapse etmittir. kelesine tadanarak eıek çalan bir ğında olup ta aile sebepleri dola• 
.. ttak arasma ölüm uçurumları aç· mahkum edildi Gece ıabaha kadar otomobil hırsız yakaJanmı§tır. Kavıın ve .. yısile fabrikalarda çalı~an ve o· 

A teçebbüsünde bulundular. başında jandarma beklemi~. sa • karpuz almak için eıeklerile İı· kula gidemiyen çocukların da 
tirıi ~rl Bulgar ulumnun ve de•Jle· Adnan isminde bir zata baka· bahleyfo tahkikata ba~lanmca keleye gelen ıatıcılar efcKlerini mecburi olarak ilk tahıilled yap· 
tıın " .. k~:"itccilerin yarattığı hava· ret yollu söz söylediği nokta- mesele aydınlanmııtır. bir yere bağlayıp biraz ileriden tırılacaktır. 
irı~ " 3tunde kaldıima her zaman srndan İstanbul birinci ce1.a hak- Şoförün neden numaraları ıö · kavun alırken etekler sırra ka· Yalnız bu mecburi tahsilin ça• 
tc;/11?1akla beraber lvanolun l(OZ· yerinde duruşması yapılan bele- kj.ip kaçtığı tahkik edilmekte· dem basmaktadır. lışma ıaatlerinden ayrı bir ıaat• 
"~llrıı Balkan yapıc:ılıfı, Bai/lan diye polislerinden Ahmedin du· dir. Kasımpaıalı Ali iıminde olaıı te olmaıına dikkat edilecektir. 
İl'j (,~· Balkan elbirliği hesabına ruşması bitmiştir. 2 - Ayni yolda gene karakola hınız dün yakalanmııtır. Bu a· Universiteye yazılma 

Cır tcrnay#l sayarız. genel savamanyar, ceza ıstemi; yakın bir ycri:le Veysinin idare - dam Sabri ile Ahmedin eşekleri-
ard/=>k arzu edilir ki Bulgar Dı§ hakyP.ri, bu isteiji yerinde bul • ıindeki 718 numaralı huıuıi oto· ni çalmış, evine götürürken ele gün/fjri 
l>irib~~nın sözleri, menfaatleri, muştur. mobille 2333 numaralı takı;i oto • geçmiştir. Etekler sahiplerine ve- Üniveraite fakültel.rine yeni 
ol~ ırıyle anlClJmakta, dostlukta Belediye polisi Ahmedin Ü&: mobili çarpışmıtlardır. rilmittir. Alinin bir kaç eı~l; da- talebe yazımına evvelki gündea 
fle,., ulu~ları biraz daha biribiri- h k 1 b' ı· Otomobiller hasara ug"'ramış, ha raldı•ı zannolunmaktadı.-. itibaren ba•lanmı.tır. Jlrtkl gün apse onu maıı, ır •ra pa· 'S • ~ r. 
h.te1 1 Q§!ırmağa ve aralarına ak• ra ce:ı:ası ödemesi karar allına a- fakat içindekilere bir şey olma- FLORY A YOLUND~ OLEN Rektörlük her fakülteye yazıl • 
le ol elerı dostça halletmeğe Vf'-si- lınmı~tır. mıftır. ADAMIN HÜViYETi - Florya mak istiyen talebe i~in muhtelif 

:tun! Ancak evvelce hiç ceza yeme- DÜŞÜP YARALANMA ·-Dün yolunda Çobanseıme civarında &"ünler ayımıııtır. Yapılan pro • 
'-- Sadri Ertem ha Sarıyere bağlı Garibiye ki.iyünde meçhul bir otomobilin hüviyeti grama nazaran fen fakülteaine ~O - meıi gözetilmi111 bir da böyle 5 -

~ b" 1 d bir ka" olınuıtur. ürmeneli 21 tesbit edilem. iyen bir a·laına ıo_ar- pazartesi, f ar•amba, cuma, ecle-'Omo ıll h · · bir suç iıı:lemiye::eg~ine air hak- f vl C "'! ~ :s e şe nm·ze J' yatında Muıta il og u emal kö- pArak ölümüne ıebep olduannu bivat fakü leıine de pazarteai, l:YaJ •• yeri kuruluna kanııat celmit VO 1~- l r. D"'! 'l' 1 
:~ en uç kız talebe ceza tecil cdilmi~tir. yün kenarqıclakki Kaya ıklardan dün yazmııtık. 1

"' pertembe günleri talebe yazıro 
~ '-<>n M · · d b" J •1 geçerken ayağı ayarak denize Jandarma ve adliye tarafından ıpaktadır. 
İlter M ayn ısmın e •r ngı iz, düşmüş, ajır surette yaralanmış· vapılan tahkikat neticesinde ölen Yalnız fakültelere de ıeri b • 

"e ~d e,Yon isimli bir Fransız U ı. haftasında 1 . d l f 1 d 1 ıA ttıı:b e.l ısimli bir Arperik.:ın ~ız ça ~ tır. Çema J~n arma ar hra ın - adaqun Çatalcaya bajlı /\li•an lan 'ün er e baıvuru maaı ıtl&ım-
~i~i e,ı otomoJ>ille Paristen ıeh· beşir.ci gün dan hastaneye k•ld,rıJmış!ır. köyUnd~n altmıf yaşında Recep dr.r. 
~iıııed~elmjş, Londra oteline in· SARHOS VE KAVGA - liey oğlu Demir Çavut oldui" anJ~ııl· Kadroların An/taraya e er ır. Dün uçak yedi gününün bcıiıı· belfo.dada Kırmııı sokakta otu • mıştır. 
llt'~radan vapurla Köıtenceye, ci güniydi. Bu münasebetle tam ran Mehmet Refik, sarhoş "1"··· Demir ~v~ lıtanbula kavun zjttiji 11~1/aı~ , 
di)n..:~cnL~ene. Qtqmobille l>~rise aaat dört bqçukta lstanbulun ğu halde karısile evin yan;ndaki catmak üzere gelmif, ar~basınm Şehrimiz ilk tedrisat kadı ola • 

ı;' e~lerdır. türlü yerlerinde tayyareler uça • arsada kav~a ederlerken karısı yanında yürüyerek kpyjinft döner rmıp ıa.-mlandıjı ve "üJtijr di• 
~enan Korer tü'7ede rak, baıbakanın tayyare kongre· bir aralık fazı.,_ bağırmış, bunun ken Floryadan ıelen bir otomobjl rık~ör mu.ayiplerind~n B~y &•!• 
-=-ak· d 4" sinde söylediği söylevden alına ~ j.izc:rine komşulardan Şevket ve çarpmıı, JJ.ralamı1tır. Hattaneye ko~ Süren·anıp *-tclık edım.ei M-

~ltı 1 en lstanbul gene) rava - rak yazılmış bazı parçal.ırı at· HtN.n heilJ~n koıarak kadım kald,rıl!ln Demir ~avut bira, ıoıı· ıeı• Aııli.r•y• ıötürdüjü Ja"I • 
~ol'~ ola.n Manisa ıaylavı Kenan ınıthr. kurtarmak iıtemitlerdir. ra da ıöz ıöyliyemoJ!cn iU111üflür. nuftı. 
'~"l r, dün tüzeye gelmiş, genel Gece de Türlii kollar tarafın- Mehmet Refik buna kızmış, 330 numerJlı otCM1M>bili kqlJ• · Bu ıııeaelePin etrafında Y•ptıiJ 
ti ... rtıan Hikmeti ziyaret etmiş· I dan müsamereler, balolar ve el· Sevketle ihsanı yumrukl1\ döv· nan foffir Halil, r•kalomıttır. . 
'-., lenceler vcrilmittir. ~üs, bı~akla ~ovalamı~tır. Meh • Tah~i~~t• ~~yam oluJıuyor. CJ.;itfen Mrf'ayı şntrJnız) 

~'tn rrateı'ıin"i ka=;-deŞıer r\vu&ıralya yolu.ndt:i~ No. ı3;'4i Eyıu' t93S. 
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Ankara polis sandığı nizamnamesi Kumar ovnıyanlarf Bu ne biçim iş? 
Ankara, 3 (Kurun) - Ankara polis aandığı nizamnamesi de

ğiştirildi. Sandığa kayıtlı olanlar eski borçlarını uzun vade ile öde
yeceklerdir. Borçları bitinciye kadar doğum, hastalık, yangm gibi 
fevkalade haller müstesna, sandıktan borç alamıyacaklardır. Yeni
den borç. alacak olanlar mevduatın yüzde doksanından fazla istik
razda bulunamıyacaklardır. Buıtun için kefalet istenilmiyeccktir. 
Yüzde bir faiz alınacaktır. Sandık, azasının yıllık kömür, odun ihti

EH eri ipler le bağh Mektep kapanmış, tas-
tüzeye getirildiler dikname verilmiyormuş 

eece vakti sok~ .o~asmda Yeni lise taıebesinın 
kumar oynadıkları ıdd1asıle po· d"kk t d .., b • •• " t 
lisçe yakalanan sekiz kişi, dün ı a e eger ır şıkage ı 
ak§am üzeri tüzeye gönderilmiş· Dün matbaamıza bir talebe 

yaçlarını da temin edecektir. 

Yabancı firmalar 

Bizden üzüm ve incir 
almak istiyorlar 

Ankara, 3 (Kurun) - Fransa 
ve ltalyada tanınmış bazı firma
lar incir, üzüm satın almak için 
Türkofise müracaatlarda buluq
.muşlardır. Türkofisce ehemmiyet
le karşılanan bu müracaatlar İz
mir ihracat evlerine bildirilmi~ 
Fransız ve ltalyan firmalarına 
geniş kolaylıklar gösterilmesi İs· 

'tenrrıistir. · 
~ . 

Nüfusu çok, toprağı 
az iller 

r 'Ankara , 3 (Kurun) - Bir ga
zete, Ri:n~lih:den bazılarının top
rağı elverişli olan sahillerde is
kanları için ilgili makamlara baş 
vurduklarını yazmıştı. İskan ge
nel diraktörliiğünün böyle bir :nü
racaattan haberi yoktur. İskan 
ge-:n1. direktörü Bay Faik, bu ttıü· 
nasebetle dedi ki: 

- Filh9.kika Trabzon, Çoruh 
ha.valisinde nüfus sıklığı vardır. 
Ancak bunlardan isteyenlerin bu
lundukları yerlerden kaldırılma
ları tahsisat ve esaslı inceletne· 
ler yapmağa bağlıdır. Bununla. be
raber iskan idaresi böyle nüfusu 
çok, toprağı az vilayetlerdeki va
tan ::laşların toprağı çok, nüfu!u 

0 az yerlerde' iskanları mese\e3İni 
ch~mmiyetle tetkik edecektir. · 

öğ1·ef men okullarından 
çık.anlar ve askerlik 
An~.ara, 3 (Kurun) Kültür Ba· 

bı!l.~ ığı, öğretmen okulları me.ı:un· 
l"' :ırun askerliklerini yapm"-rlan 
ö~:·etmep tayin edilmemelerini ı 
p:·~nsip olarak kabul etmiştir. Bu
ıum üzerine bu sene Gazi Ter biye 
Enstitüsünden çıkıp tayinleri ya
.ın :mıŞ olanlardan askerlik görme
ır: -. olanların tayinleri geri bıra-
ln :.:::ıştır. -"l - • 1 • 

ım~ araı.tırmada bunun Y,:anlıt ol- ( 
dt• !!•ın· ı öğrendik, 

I~"'ı.!'ro komisyonu lienıüz faa • 
h'w. " :-ı i bitirmiştir. Şevket Sürey· 
y~ C.: ! kendi hususi İ§leri ·için bir 
·ha!:::J. izinle Ankaraya gitmig
tir. 

lerdir. grupu gelerek dikkate değeı ti -

1 ünel sosyetesinin bina 
vergisi • 

Bunlardan bazılarının Ü2erin .. kayette bulundular. 
de de kaçak Bulgar cigarası çık· "Yeni lise,, talebesi olduklarını 
tığı iddia olunuyor. Ara§tırma söyliyen bu grupun söyledikle· 
devam ed,iyor. ri aynen şunlardır: 

Ankara, 3 (Kurun) - Tünel 
sosyetesinin bina vergisinden mu
af tutulduğu hakkında finans ha· 
kanlığında malumat yoktur. Ba
kanlık, gazetelerdeki neşriy dm 
mahiyeti üzerinde lstanbu!dan 
malfiınat istemiştir . 

Bu sekiz kişi dün akşam üzeri - Biz, üç yüz kadar talebesi o-
polisçe tüzeye getirildikleri va • lan Yeni lisedeniz. Bir çoğumuz 
kit, yolda kaçmamaları için elle· tatilde köylerimize gitmiştik 
ri biribirlerinıin ellerine uzun ip· mektep başlamak üzere iken gel
lerle bağlanmış bulunuyordu. dik. Mektebimizi kapalı ve "ki-

Iran hariciye nazırı 

Bu vaziyet, bir çok kitinin me· ralrk odalar,, Ievhah bulduk. A· 
rakını uyandırıyordu. O civardan lakadarlan bulduk. Bize, bugün 
geçenler, durup vaziyeti seyredi· yarın açrlacağrru söy1edi1et. 
yorlardı ! Bu suretle günlerce bekledik. 

Ankara, 3 (Kurun) - lran 
hariciye nazırı bu perşembe günü 
Anka.raya gelecektir. Nazırın A.n
karada kaç gün kalacağı belli de· 
ğHdir. lstanbulda bulunan İran el
çiliği erkanı, nazırı karşıla~o.ak 
üzere buraya geleceklerdir. 

Çekoslovakya tecim 
anlaşması 

Ankara, 3 (Kurun) - Çe!cos
lovakya . ile ticaret anla,masc bo; 
zulmadığından bu anlaşmaya hağ
lı kontenjanların bugünden itiba
ren altı aylık bir devri için daha 
uzatılm ı~tır. 

Maliye Vekaleti imtiyazlı fİr· 
ketlerin mukavelenamelerini yeni 
baştan tetkik edecektir. Tetkikle
rin imtiyazların Fransızca metin· 
leri üzerinden yapılması kararlaş
tırılmıştır. 

TELEFON MEMURLARI 
VE BAREM 

Telefonun Ankara direktörlü

tSTANBUL - 18,80 fran11ızca den. 18, 
ISO da.nA musi.klsJ. 19,10 monollğ, Jlallde. 20, 
10 konfera.n&. 20,l}O ııtildyo caz ve tango or
kestrals.rı. Gavln kardeşler, 21,$5 1100 haber 
ler, Borsalar. 21,45 Rozl Ludvinkııon, şan pi
yano ile beraber • 22 plAk neıırlyatl. 

ViYANA, - 1'7,10 gramofon. 18,0:S kon· 
ser. 19,0IS kon~nıalar, haberler ve lııı.va ra 
ponı. 20,85 sllel muıilld, 2135 konser. ı5,15 
cazband taJm:m. 28,55 konuııma. :u,ıo caz
band takmu. 

BERLlN, - l'J,05 haberler. 1'7,3/S kıı.dnı
Iarm za.ma.nr 18,05 Franktw't. 1905 oda or • 
ke~ı. 20,05 Laypzlgden. 20,45 gllnUn akis 
teri 21,05 ha.heder. 21,20 La.ypzigden. 21,50 
orkestra kon"Sert, 23,05 haberler. 2S,31S Ko
lonyadaıı. 

BUDAJ.>EŞTE - 11,llS gençlerin zama • 
DL 18,03 kon.lera.ns. 18,SIS Çingene orkestra
sı. 19,85 konfem.n5. 20,05 fftJl konseri. 20,SIS 
konferans. 20,55 eğ'lencell konuınıa. 22,0IS 
gramofon, 20,80 22,50 sllel konser. 24,15 caz 
bana. takmu. 1,10 haberler. 

B'OKREŞ - 18,05 orkfftr& }lonsert. 19,05 
haberler. 19,%0 konserin devamı :ıo,oıs kon 

ğüne fen mÜ!}avirlerinden Sadi, fera.mı. 20,25 gramofon. 21,05 konfera.s. 21,%0 

İstanbul direktörlügu"""ne de eski konser. 22,10 radyo orkestrası. n,s5 haber 
ler. 22,50 konserin devamı. 28,20 yabancı dil 

müdür Niyazinin tayin edileceği terde baf)(>rler. 2s,so konserin devamı. 
söyleniyor. Nafıa Vekaleti telefon VARŞOVA - 1'7,25 dans havalan ve ear 
memurlarının ne suretle ba>:"em kılar. 18,25 blr musiki evinde. 19,05 Kara· 
derecelerine ayrılacakları hakkın- kuadan: Konser. 19,03 gramofon. 20,05 ha -
da bir kanun layihası hazırlamak· berler. ve .rek1AmJa.r. 2o,M f>lr o9ak puotııe 

blrllkt.e. 21,05 ea.n. konseri. 21,50 haber • 
tadır. Ier. 22,05 konser: Şopenln eserleri. 22,40 ol· 

Layiha meclis açdlr açılmaz frler, konferans. 28,06 klı\slk mu11lkl. 24,10 

tas tik için sunulacaktır. O zama- ·.;..g_r_am_oı_on_ı_a_ıiıın_s_ha_v_aJ_an_. _____ _ 

na kadar memurlara ne nishet da
hilinde para verileceği henfü:: ka
rar Jaştırılmamıştrr. 

ni dün şehrimize gelmiştir. 
Profesör, dün üniversiteye gi • 

derek üniversite rektörünü ziya • 
ret etmiş ye Tıp fakültesi enstitüp 

tilza.Ja.rmda ytld12 lşareW olanlar, ııu . 
rinde muamele görenlerdir. Kakamlu sa. 

12 kapanııı aatıo rıyatlarrmr. 

lerini gezerek fakülte dekanı ı ·-----
Bay Nurettin Aliden izahat al- ı * Londr• 
mıştır. * Ne.,-york 

rtukut 
li2!1, - * Viyana 23, !10 
126. - * Ma<lr1d !7 ~ 

Profesör Sau) kendisile görü • ı • Pırts 
t " Mllino Uln bir yazıcımıza, stanhul üni· 

T- • Brükseı 
versiteıini bir çok Avru1pa üniver· * Atina 

169. - • Bertin 4'l, -
194 - * V arşon !4, :-;o 
83, - * Budapeşte ~4. SO 
24. - * Bükres t7. -

Bu arada kültür direktörlüğüne 
baş vurduk. Resmen vilayete bir 
istida verdik. lstidarnız da kü1tür 
direktörfüğüne havale ·edildi. 

Kültür direktörlüğü, istediğimiz 
mektebe girebileceğimizi, Yeni 
Lisenin kapandrğmı bildirdi. Bu. 
nun üzerine olgunluk imtiham 
vermek için başv·.,ırduğumuz mek
tepler, bizden tasdilmame iste • 
diler. Fakat diğer yönden mekte
bimiz tasdilmameyi de vermedi. 

Bu halde bugüne kadar geldik. 
Bir çok yerlerde olgunluk imti • 
han1an olmaktadır. Aym 011 bi -
rinde yapılacak olan mezuniyet 
imtihanına giremiyeceğiz. 

Ne yapacağrınızı şaşırdık kal
dık. Verdiğimiz istida da bir • 
nuç vermedi.,, 

Talebenin anlattığına göre tas
dikname verilmeyişinin sebebi 
hocaların mektep idaresile ara • 
larmda çıkan bir mesele yüzün • 
den talebe numaralarını verme • 
mit olmalarıymı,. 

Festival için Sof yadan 
gelecek olanlar 

14 eylül festivali ile Bulgar· 
la.r da büyük bir ilgi göıtermit· 
lerdir. 

12 eylülde Sofyadanı 16 kitilik 
bir heyet hareket edecel<tir. Bu 
heyetin yarısı kızdır. Bunlar bu
rada Bulgar milli danslarını oy
nıyacaklardır. 

Bulgar heyeti temmuzda Lon· 
drada Hayd Parkta yapılan mü
zilc festivaline i§tirak etmişlu, Bul 
garistana yeni dönmüşlerdir. 

Festi va) münasebetile verile • 
cek eğlenceler için büyük otel
lerde, Nata seyahat acentesinde 
bilet satışına başlanmııtır. 

Bir kaç gün içinde de afiılerin 
asılmasına ha,lanacaktır. latan • 
buldaki festivali ajans her tarafr 
bildirecektir. 

Hava seferleri 
Memleketin hava seferlerini 

Acayıp örtüler 
Çarşaf ve peçe hakk1nd8 

karar verilecek mi? 
Anadolunun bazı ıehirleriıııl: 

belediye meclisleri tarafıPd~ 
~· çar,af ve peçenin kaldırılmaeı 

çin kararlar verilmektedir. .. 
lstanbul belediyesinin de böf 

le bir karar vereceği haberi üı~~ 
rine dün vali ve belediye reı ı 
Bay Muhittin Üstündağ ile koJ1° 
tuk: 

"Bir çok yerlerde böyle ka~ 
lar veriliyor. lstanbulda çaı)' 
giyenlerin uraym kararını lıe~ 
meden kendiliklerinden bu ac:ı 
yip örtülerden ku.~J.l.ooa.k!arl1 

eminim.,, 
Dedi. 
Kus \)ir zunan ~de tataııb 

da çarşaf ve tek tük görülen pe' 
çeler kalkmazsa tehir medisjo 
bu hususta bir karar verilec:e~ 
tir. 

Londra • Jstanbul yolıl 
için toplantı . ~ 

Londra - htanbul yolu ı~r 
Peştede yapılacak Konferansa. 1J 
tirak edecek Türk delege heye

1 
.. 

hazırlanarak Türkiye Turing ~ . 
bü batkıım Bay Rqit Saffet 
decektir. 

Bu yol üzerinde ırhhf iııı~~ 
tedbirleri de konu§ulacağı ıÇ 
delege heyeti içerisinde bir _t
Krzılaydan delege bulunaCV 
br. 

Heyet cuma günü Peıteyeo Jıl 
reket edecektir. 

Yiizm, müsabakaları 
1. S. K. BQ.fkanlığından: --' 
Jstanbul n sporlan kliibü ats"~ 

mahsus olmak üzere 6. eyltil 1935 ip 
ni1saat14 de Moda ytiznıe ha.vuz11P , 
bir yüzme müsabakası tertip edil;U 
u~ ~ 

Biftfln faal lye1erlmizin 5 eS1 

akşamına kadar mhbakalar içiıt ~ 
do1ma1an ve müsabaka günü de ~ 
13 de klüpte toplanma1an liizuntıl 
mim olunur. __..) 
~~~~---------------

Yeni Eserler 

Askeri mecmua r 
EylOl sayısı, son zafer hayranı~~ 

Jayrsile daha büyük, daha özewl ~ 
bir sayı çıkardı. Bu sayıda büyiil',~4 
ferin büyük bir tarihçesi ile b~ll1~ 
şimdiye kadar görülmemiş resıfll / 
de vardır. Bir çok haritalarla (40 ~ 
cı tümenin Asirdeki harekft.tı) adil ıt 
rihi eser de ilave olarak vernıne~ 
dir. 

Büyük Gazete ~ 
<Büyük gazete) nin eylôl s'~p 

güzel yazılarla çıktı. Bu sa~~ıe~ 
tahtelbahir tarihi, köprü altı öl'bıı · 
KJark Gabl'in haytı, müsabaka, ı· 
mece ve güzel hikayelerden ba~~ı 
nemli yazıla,r vardır. Okuyucutıl' 
za tavsiye ederiz. 

BiR FRANSIZ PROFE'SöRO 
SEHRlMılZDE - Eylül ayı i· 
Çinde MoskovaCla toplanacak o· 
hn fi~iyoloji kongresine Fransız 
iinivcrsi'!.eleri namına ittirak ede· 
cek olan. profesör Sau1 ve ınuavi· 

sitelerinden üstün gördüğünH • C'enene 
söylepıi§tir. 1 • sorya 

820 · - • Belgrad 1\4, -

24, - Yotohıma 34, - muntazam ve emin bir fekle sok· .---·-----------
• "° * Amsterdam Sl, - • Altıo 9~6. -

98 - * Mecidiye 53. - ı 

Okulu bltlrm gençler &lr ar<icla 
Çarşambada biçki ihtisas okulunu b itiren talebeye dün törüne diploma -

larl verilmiştir. Okulda ellşleri sergisi de açılmıştır. Okulu bitiren gençle • 
rin adlan şunlardır: Muazzez, Ferllıa:, Nimet, Nahide, Belkis, Melahat, Ham 
illY,e, Müeyyet, Sebahat, Naime. Fer.ld..&c.!Saime. Bedia: Sabiha. 

• Ptag 
* Stotholnı 31, -· * Banknot !35 -

•---- Çekler 
j • tondu 6!5.~0 * Stoibtm 3.11 l.5 1 

• Neryor~ o.79~' • Vlyar. 4. l!Hj 
• Paıls 12.116- • Madrld S.80H 
• MllAno 9.7366 • Bertin 1,98~7 
• Prütse 4.7J60 • Varşon 4,S!lS 
• Atin~ A3.76 - • BodapeşTf' 4,20~5 
• C'eoevr~ 2.44 - k Rükres 101,4t -
• Sofyı 63,4070 • relgrad :ı47660 
• Amsterdıım 1.1764 ,. Yokohamı ?.,7t - ı 

• Pu~ IQ, tQS • l\Toskova 1089.2~ 

ı----ESHAM---
t iş Baokas• 9."•l- rram vay 9,- ı 
* Anıdolıı 2:1.40 * Çimento 15 11'1.10 

Reji 2 4•1 Onyon De!. -.-· 
Slr. Hayrlve tS.- 'ark Oe?. -.-

•i\terkezBa.nhsr S!.1~ 11alyı -.-
P. Slr;ort• -,00 ~ark m. eczı -.-

Pomont• 7,M• reıeroo -,-

-İStikraz!ar - tahviller-
1.ı9:s3'Türıc Por 1 ,1.2.'> i':lettrllı -. -

il 2~,425 rramvn 
• _ IIl 26. - Rıhttm 

lstıtrlııDablU 1 94 12 • Ana.dola 
O~rıanl istlkruı 9!1.- * Anadolu il 

ı 928 A \l lO. Anadolu 111 

Sıvu-F rzuram 96.f • :\liimessll A 

31.70 
~4-

45 9.'i 
4S,9S 

l,40 
45 ao 

mak için hava yolları ifletmeşi Nöbetçi eczaneler 
tarafından yeni bir takım yolcl.' .a.----------~ dJ 
tayyareleri alınmaya karar veril- Samatyada: Rıdvan, ,Aksars.f f' 
miştir. Şeref, Karagümrükte: A. KeJ1131'~tl 

Bu tayyareler Avrupa hava nerde: Arif, Şehzadebaşrnda: J efı 
tezgahlarında en son yapılan mo· him HaliJ, Sirkedde: Ali Rıza, :811~ 
deller üzerinden seçilerek, bu taşta: Süleyman Recep, LA1~~: 
suretle yolcuların rahat bir 9e · Sıtkr, Küçükpazarda: HüseyiJl J(O· 
kilde seyahat edebilmeleri te· nü, Cağaloğlunda: Übeyt, Kat~,t 
min olunacaktır. Hüseyin Hüsnü, Beyoğlunda: "· 

Hava yolları İ§letmesinin ha~ rul ve Dellesuda, Yenişehirde: .. ~t 
vurduğu yabancı f abrikaltlr birer rnnakyan, Maçka.da: Feyzi, ıtıı.S1 , 1 
delege göndermeğe batla.mıılar, şada: Yeni Turan, Halıcıoğtundıl' 
bu arada bir Fransız delegesi ilk ni Türkiye. 
olarak gelmi§tir. 

Beylerbeyinde müsamere 
Türk hava kurumu Beylerbeyi ka

munu tarafından bu akşam Beyler • 
beyi yazlık tiyatrosunda büyük bir 
müsamere verilecektir. Bu müsamere
de Eftalya, kemani Sadi, Hamiyet ta· 
rafından konser, san'atkar Fahri ve 
kumpanyası tarafından tiyatro, mo • 
nolog ve rakslar yaprlacak ve bir mu 
siki heyeti ~alacaktır. Civara nakil 
vasıtası lemin edilmiştir. 

Takvim 
Glln do~ıu 
Gf1n batısı 

Sabah namaz• 
o~ıe namuı 
lklııdl nımaı:ı 
Akşam umu• 
Yatsı namuı 

lmsai 
Yılın grçen günleri 

Tılın kal.an riinlctl 

ti 
Çarşamba Perş~~ı' 
4 Ey101 ~ ,.~ 

s C. Ablr 
6 c. 

$.~l 
S.29 ısi 

18.39 ..,,ı 

4.49 ıt.15 
l'l.13 .~.~f 
ts.52 • • 

ııı.S· 
18,39 o,~ 

~ · !O.f1 ~.~ 
:l.4'> d6 
2 ~=. 7 ' .. 



Artık Ayrılacaklar I 
Doğrusunu isterseniz hesaplaşmanın 

zamanı geldi, geçti bile ••• 
Ba9taraftn GzU: l hür imanlanz. Herkes ıibi, bun· 
Kaptan Kolfln. Slı!amtlan dan aonra ıiz de bize kanpnıu

oetlrdlğl r71JcuUerl 11Gplflk kar- ımız. Esuen ıizin bizimle hitan 
tleşleri Amerikanın muhtelli ıe enel ilitiiiniz kalmamaıı, dotnı• 
lıtrlerlnde l/Öllerlp külli11etli pa ıunu iıteneniz, ikimizi de pek 
ra kazantlıktan •onra, tekrar memnun edecektir. Heaaplaıma
Boatona tlönll11or. lklzlerl ora- nın zamanı ıeldi. Hatta geldi de 
dan A11rupa turneılne çıkara • geçti bile!. Biz, duyduiumum ve 
cak. Balıri11elller mlaallrhtıM • dütündüfümüzU ıaldamafa !ü
•indeld bir buluım.ada Kaptan zum ıörmüyoruz. lıte açıkça bil
Kolflnle Dr. MOfkoıJel, Engl• diriyorm ! 
Çan11. bir odada maa etrafın- Kaptan Koffin, yıldırımla TU· 

da konuıugorlar. Doktor, w rulmup döndü. Dev cüuesini ön
kardefkrin blrlblerinln aklın- ce ileriye dofru eldi, bir müddet 
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Adısababadaki Italy n 
elçiliğini taşladılar 

lDdfanı BirlnciM) f hflktmetlnden izin almnuuanı bflcHr
rllpıelerl mUnuehetlle ıu aözleri ai7· mlftir. 
lemlftlr: • Romaclan relen haberlere gire, 

" P'NlllMJ U. ~ antanf1n Jtal- 912, 913 ve 912 mnıflannclan lilllı al· 
.- - Ha&., anlflfl'llUlıluan .ebep tına pfmlan ild yb bin uker an • 
oldala flurum ktırfUlll'lakl gilrllfl• • eak tiç ay mllddetle almaealdardır. 
rinde tana bir dhak ınınerıt olduğu • Londraclald Habef elçllltlne tn· 
anlapl""ftır.,. ıtlterede Habef orclasu için asker a. 
Cenevrede anrlchtma göre Politisin lmnuunm )'Uak eden talbnmt sinde· 

raporu Ualaal lidlsesfnln mee'aliye • rllmlttfr. İtalya ile harp oldala tak • 
tini mahalli Babe§ komutanına ytik • dfrde Habefliler ,.ı.na komutanla· 
liyeeektlr. imparator, hakem kakan nn yardımı olmalamm tek hqma di
kendi aleyhine oldaf11 takdirde ltal- ripeektlr. 
7&11 tatmin edeeeflnl nadetmlt ol • INGILIZ DONANll..481 
daf11 için yakında yapılacak sirllt • 
melerde zorlufa karp yolun dizele • 
ceğl umulmaktadır. 

Arjantin murahhası llfatlle Ulu· 
lar wyeteıd konae)ine bapenbk • • 
eleeek olan bay Enrlqae Ralzpill&l1l 
Arjantlnln f evkallele marahbul ve 
orta elçi paJ'eSfaf haizdir. Soayetede 
daimi murahhutır. Rakak doktora 
ve prof eelrdUr. J>eterlf eaerlerl nr • 
dır. 

Usbon, Malta .... Londradan relen 
haberlere Pire 23 lqilb harp ıeml • 
8( Montedeleıada açıklamada dolq • 
maktacbr. Buu için Porteldscl• •ti 
saade almnuftır. Bu pai)er ••• • 
har .... nalan J&11170rlar. B1I se -
milerla Akdenls ,...._.. Utihaklan 
llltlmall 't'Udır. 

ORTAYA BiR BA$KA lll'l'IYil 
BABIBI ÇIKTI 1 

NeY)'orktan relen haberlere 
Chertok adında bir Amerikalı 
Habetiatamıa bltb petrol, altla, 
mit membalarlle qb her tirli 
herlerlni ltletmek here enelee 
mıt bir lmtlyu hakkında bul lddtit 
larda baluuaaı, ba hntlJUlll nel 
bnalandıfmdan bü.letml§, 90 
~de llabet htlktmetlne lılr ..n,,..mı 
dolar ldemedfll takdirde ._,.._ • ...., 
nim edeeetlnf 81)iemiftlr. B11 
buırdır. Rl:rter ajama lire Loa 
dradakl llabet elPJlll biri• bir .. 
tlyuı te)'lt etmlftlr. Yahus lmtb'a 
ma fUlll olacalı bllp hentls 1111111 
ecUlmemJflr. Gene bir llafb bblr 
~Mitin maden membalamua 
merlkah Çertok'a nrllclill .. 
yalanlamakta oldafua, ba 1a...
,.ı.m slrtlpaeler ;rapıldrlnu .. 
ftll'Blektedlr. 

'RANBIZ QAH'l'•Uııl 
rn-- psetelerfade de tirli 

dan oeçenl .ezdllclerlnl, Çan11 iç aomuz bir tatkmbia uframıt si 
ld, lçlnce Ell(/ln raluıUızltındılı bi &yle kaldı. Sonra ıö•dninin 
nı llrwılf/or. Bruuua fena bir lraYialeniti tekil delittirdi. A1'ım, 
oadıld oldala ndUdluızaını ı- ama yaslandı. ikizlere tatkm tat- B.ABBRLBR 
ım 8'lril110r. Dft1tllnl GfOlr4a: km bakıyordu. Adamakıllı ter· Ganin en lnemH Jaaberl, Adfala· 

Akdeabe nalrledllal Barlwa drlt
aota dla llalta,a ılt•lftlr· Malta 
~ Uati;ratlan ... altma piml
llllftlr. latihklm w .m. tıtalarıaa 
ı.th olanlana da mlraeatlan in. • 
Diyor. 

zılar TUChr. Bqhea ...... I..ıllt9i 
re De ıeaı,a aramada -.. bı.ıt 
mat, Aftllll& cllsenlnl k:onım1l'lıll .. aemlemiıti ! baclüf İtalyan elpJlflnln tqlanmıt 

. Kaptan ICoffba, doktonm hu Gözlüklerinin üzerinden onu olnuuadır. ttalya Jafalarmm Daneall T .. JI. l'namB!W adalet ft td 
lllullhazuma kartı, bir' kahkaha ıben Dr. MotkoYel, Kaptanın h8lpdnde Rabef topraklarma ~ -
d~· Neıesi bol lnailiz, f6yle de- çehresinin alı al, moru mor biT ha- tiklerine dair haber Romaclan gelen 
ı: le ıeldilini ı8rilnce, Urldti. Deniz. bir haberde kat1 nreUe ,alanlan • 

lllf'IF AZ •a•L•BI Jete metta olclafana, baı._..dl 
lmtlJU iti etraflMa tirli bher- cebir ft fldclet JmDanmalr 

ler ıelmektedlr. Parlıle lire Bda La· mU••datta lndanm•mna mechr li 
Yale İJllf)ts latlkbaetlnln Rlckett im· rüdm•pnı lstecte.ıtlfllıd, AhuaJıf 
llJUI meaeleelnde ;rapacak ~ bir ..- J'I etrafına 1llt1q bnetlerle ..... 
,.U olmachlmı n h lmtl;raa lal~ lılr •va••••lmatlılım, bf lmraba 
.,.ııe arka olmachlmı ulatmftır. bir lhnJlk .._. ~ele ıın ... lllil 

-Etme, canım! Pek o kadar cinin açık boyna, kanJmmm bir maktach 
da fena bir ..,. delil. Mtlballsa· renk bailamqtr. Gittikçe koJUla· r. Adflababada bu hasasta 
~wlflzam yok! Ey, timdi tayleyiD f&D bir Jmrlblm bo,.ana JÜrÜJÜ hl~ maUbnat yoktur• 
~lım, çapkmlarl lnaiJtefeJe tG! Doktor, kaptana nüzül isabet Tqlama hlelf8ellne dair teJıraf -
ltdecepniz için aniniyor masa- etme.inden korkta. inme inmui· :n:~en, dlferJerlnl htUAaten veri-

lhlz? Bakalım memleketim hOf11· Din lnflnl almak m•badile, mO- Londra, 3 CA.A.) _ Dafly Espre11 
~ lidecek mi? l Ben ıize Lon- dalaale liimmunu hiaetti. Ufac1k, teal 

LaTall 1"1 labtna tatala eutll • - da ide om•- ı.,oten clere'ı* 
mlmaktadır. A'-aıa ...,_a.l ft 11aJ1bet1 

Lodıa:ra ilre llletetfta ATnJJ&· lama ... ept mamele ,.,_,.. b 
J'& dhlfbclen •nra mlktelef Jaak. m olhlaa, l'nwJana Ceaene 
lan için slrllfmelere stılfec:elt tala • sın. antlaplalarnua nlıaaa .. ~ 

'VllJI ıöatereceiün, delilranbJa.. bembeyaz elini kaptanın aol eli pze nln laaber vmUtfne göre, A -
'1111 ! berine koydu. Kaptanın aol eli dlsalalJadıJd İtalyan elPJlll taşlan • 

Kapt&n 'tia .asJert ~ tberiM blyle el koJutla, 0 el •ıt" ıtlrllltl arumda Barrar stlm-
!111, kardeti Çaq'a baktrı liatilne dövme uaulile çizilmi, o- riklerl tefi, rovelvel Uıtı fpa hapa· 

- Haldun Y&r, Cans! dedi. ~ lan 1'81111..in_bir lmmmı, Siyamm rator tarafmdaiı Adl.iamha zfnclanm• 
~ona .aylemek lateclilini .a,.Ji. liman tehri •• payitahtı olan da slndrlere nrulmuftur. lkl Jtal -
7-Dllirain ! Ban,kotnm ıBriinilfilnden bir yan m ele •:mi suretle ı.f]anmıt • 

m1n eclllmekteclir. aman 'bqka .-Ucte ulawaq old 
RlckeU mennp old"'11 ..,-etealn lamu, laer f!Tdea enel UJ.ıar ... 

ylne ele ytlz Amerlkaa- llOQetMi ol- yetealnl brtarmat lbon olc1111aa• 
eluiuna ajana llöytere •1Jemlf'" J'Ulll&ktacbr. B1a pzete19 alı'e Ce -
plan ill.e etndftlr: nenede Jıerlrml tatmin ecleeet bir ... 

" Soel/de f/Ol, ürnlr borular, Mndr- ~ pro~ La..al tarafnulaa 
. Ç~~. yüzünü ekıiterek, 16z· parçaımı kapattı. Kaptanı teskine hr. 

ııw~-..: öniindeki "9 kadehe i WWJ!': ~-... 1.:.'".I ~;.•·~~ 
' tordu: ~ster ICoffla, JlıelidtidSe ıe.; 
• -Siz de bizimle beraber in· liniz ! Heyecana kapdmaymız ! 

!!ltereye ıelecek misiniz, Miller Ne oldu ki, bayle heyecanl:ındı-
1\offin? mz, canım? 
6?_ Bu aorp üzerine, kaptan Kof. Ens, ıözlerini doktora çevcrdiı 
• 111,. oturduiu koltukta hayretlf' - Mister Koffin, hiç hey«'.ana 
lertye dolra çekildi: bpdmaz, doktor. Hiç merak et• 
.... ::;: Beraber lqiltereye ıelecek meyiniz. Telip lüzum yok! O, be
L'°iz de ne demek? Bu ili, ne yecan nedir bilmez kil Hem bizi 
.._ek oluyor? Amerika tabiiyetine ıeçimıeie 

Canı, izah etti: a&ftfD'ken, bu neticeyi herh ... .lde 
• - Tabii, artık hirihirimizden hesaba btmııtır. Bu İfİ, bu mak· 
ıJ!dlacatız. Elbe~ bayle olacak! aatla yapmııtır ! O,.le delil mi, 
-. .. ~ı ~ki Amerika birleıik Hüktl- Mister Koffin? ....._-.-i tebaaımdan olduk, artık ( Arkeaı ,,,,,. ) 

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

S' JP () '~R 
Türkiye Futbol birincili

ği maçları bugün 

..... ,... ...I' .... 
~ C..Uhln•• bUı hl • ,..,,.. ,.,..,..,.,.. .,...... Adrı.r UINDllADA 
tlmmsızbklara karp proteatocla bu • ealdpllr.,. !Mlmdu ptm 1ı1r a'llll9 
laamqtur. A:rnl adam lllWı •tm alm•w ~ Rüet f11 Leld c.ına .p. •ita 

ITALY ANLAR ELÇILICI ZOO imparatora hl~ Mr para ftrilmetllihd Jealnde bqhea da;raadllı M1ttaııart11 
'ASKBRLE KORUYACAKLAR de anlatmJftn'. 111r1 olaaktlr. -Bant w aım..ı 
Adlsabllhll, 3 CA.A.) - Reuter a - Adlalıalıadaa plea .. ._Jere al - JU11ı11 erltlde ....... PP""&lr. 

jaumm haber aldıtma gire, Adlsa • re lmtl,u IÜlblalll ... ede 2,5 .U • blPAUTOBlJllf BBYAJılllUQISt 
babadaki ttaJyan eJ~iğt, elçilik bl • yoa ton petrol ldhal et.ere, .,. it- ., ... .ır. a6 Jlaltet ...... 
nasınm mUclafauı l~n 200 Afrlkah letm919 llqla4bktaa aoua cllrt 111 l- ele lapua.._ Jaaaa Wtap .._ 
ukerla ıetlrllmesine m&ıaade etme - ... uw•na ı.tb 1"11nhla..., ,... ftl'dlr. lapuaı.t .... 
abd Babef Jafttqıetlnden lsteml§tfr. letlerle ulquak .-.. kadar ı.o • &Jnl*lamm 1llr tarata 

Htktmet, bu lsjeie heniz enap ralar elltem•re, böyle olmar.- lmtl • RalJeflerla •tam konuna altm 
~· yazı Habet htlktmetlne luakma;ra blrl ... ek lcla kOflD&Janm, bltlll a 

• Romaclan relen haberlere lire Ha mecbur old11f11 turUa edilmekte, ft· ilelenlen ~ lstemektecllr • 
bet klHlr lııakannun karcllfi ve D.fim· nanal htlktimler ıtzH tatulmütatlır. )'&lltla 1talJU tanklanma dalbt 
de Hbayı Tafarl Beceaaneıasl hin- NeTJOrk haberlerine slre Standar bet topraklanna tınıaan:nuınc:üJı•• 
19tlerl meçhul yerliler tarafından Oyll,n NeYTOrt merted petrol hatl • atılaealr 1ılr ~ ltomlıama 
tarpnla 8lel8rfllmlftflr. Babet hlkı\· yuı meeelesl hakkında ~ Mr bller .ntell llcllnmlyeeefl lildlrlhlektl 
metl dnayetln özel sebeplerle itlen - almaelıjnu temin etmwtlr· Soeae•7 tllr. lhl JUi bitin Babeflen laı.w_. 
dJllnl •ylflJor. Fakat e87JendJllne _,..w bepanı da batlJu 111 laak· b7ulı ola11f&ar. 
sin Tafarl takip •ttlil 8'stemln hal· kında hl' bir tt1 bUaffllbd ıe,lt et- ŞBBRllllZDBKI l'l'ALF»illa 
Jaa nefretini eelbetmesl 1'ztinden 11- miftir. Şelarbnbdeld ltalJU elpıik .,. 
dtlrtilma,ıtlr· Londıa,a A.._..laÜD ıelea k· •l8'laPn Mtla ... v1an lllkl 

• Mlllll' JaUk6metl yabana lıU:6met· berlere ılre imparatora tbuı-J Jaarlplerdencllr. Ban W. ala 

1°Uldye fuıbol blrlncluti maçları • J 
: lnlpla .. ait k ... ı bitlrilmlf, sıup 
1a. •PlyoaJan tehriai&de toplanmıt • 

BQgijn bu pmpfyonlar arasında 
~ı;a başlanacaktır. Diln kur'a çe
~ Te grup ımpiyonlan ıu numa· 

rı rekmiflerdir: 

tere bir nota vererek Mısır toprakla - danıpaanı RlekeU taralmdaa alman ıffmek bere Bomap mlraaat et 
mutan seçecek askeri uçaklar için u· lmtlyu itinde lql1b emu)'lll h • mfileı'tllr. D11Jcl..,..aa ... Yalı~ 
~ il!.~ !~}~•-~enel Mim ladalaa• llıltmlttlr• l · · .. - .......... •"'1'1!!1!!' ~· . ~- -

..!;. 4lt..orda (Aydın ırrupu p.m • 
), 

.. ~ - Oe•il'8por (Ealdflhir grapu 
-.pis-ona), 
a 

,. .. - Tol'Ollpor (Adana ırapu P•· 
.rOau), 

~: ll'enerbah~ (Balıkesir grapu 
P110na). s _ cı __ _ 

,.,..._~un (Trabzon mapa pm • 
), 

~ Altınordu ile Demlnpor, To 
fa ... ~ l'enerhabçe l'abim stadın
~ --.rlmtaeaklardır .. Blrlndnln ha· 
'ti t:.'!ezcaa, fkindnln hakemi 

8lrbaet dır. 
~). .. ~ Wtmordu - Demir 
":"'J!D·-.... 11111

LC1e9malk 1& Samsan taJaml.. 
lııl .. ~ pllbl pua· 

ra TorOMPOr - l'enerbü~ pliblle · __ 
final mapm J'&paeaktrr. f 

Altmordu ile Demir spor fUlpl • 
7onanın en dikkate deler taıamlan a· 
ruındachrlar. Şans bu Ud hnetll ra· • 
ldbi ilk .. mlede karp kal'flJ'& getir • · 
•it oluyor. Bu ftl1., • •ttlnkl h 

f 

mU..büa pil lnemll olaeaktır. 

l'eaerbah~ye pllnee Torompon i 
badnldi ~ta bunarak dofradan 
dotra;ra flaala kalacaimı amayormı:. ' 
Bununla beraber Tol'Ol8pon l'eaer -
büpnln kuanmü için bir ha7ll IÜ

met "'eetıitni de mahalr••• sltl)o
raz. 

IST ANBUL SPOR PF.RA Yl • 
KAZANDI 

Han karama iP. tertip edlla 
futbol turnoaaı dtln cleTam etmif, 
Wrlnd bqılapaada berabere lralQ 
latanbalsper - Pera map tekrarlar ' 
mttn'· Din düa l)'I bir oya pb • 
ran lstanbalsporlalar. PeraJ1 z.-ı 

lruauuflaı'dır· 
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20 bin yaşında 
X -.zan: H. H. Ewera Türkçeye çeviren: H. Varoğlu 

Yazan: Kadircan Kaf lı Böl em~ 64 Hamllton salonda l'alqız kahnea, 
kapmıa ldlidlnl içeridep üç defa ki • 
litledi. Simdi artık yalnııdı. Bir müd
det ayakta durdu, Jcoridorda uzakla
pn eıoc ortakJaruun ayak ıesledni 
dinledi. Pat, pat, pat.. Diye akseden 
bu sesler yavaf yam kayboldu. Et· 
rafa t.am Jllr sessizlik ç9ktü. Hamil -
ton derin biı' nefe. aldıktan ıonra, 
hızla buzlu odaya girdL GUıel kadın 
orada idi. Niçin buzların araamdan 
fırlay1p onun kucağlna atılmıyordu? 
Gözleri ona bakıyordu. Elile ipret 
eder gibi bir hali nrdr. 

Hamilton şür'atla boyaJan, §Öva
lesini hazırladı. Büyük bir şevk, büyük 
bir ilhamla ~atrşmağa batladı. Hiç 
bir re.ssam eserine bu kadar apla 
ba~lamış değildir 1 

Saatler ıestiği halde o farkında 
değildi. Her geçen saat oµ, bir sani· 
ye gföi geliyordu. Bu müddet zarfın
da ocağm alevleri uıaya uıaya devam 
ediyordu. Salonda, sıcahldc, dayanıl
maz bir dereceye 'ıkı. Hamiltonun al
ml'lda iri ter damlaları beJirdi. O, bu 
halini, fazla heyecana hamlederek ce
ketini çıknrdı, S-ÖJlllekle çalı§mağa de
vam etti. 

içlerinden en 
ulan, 

irisi, kapıyı kırar gibi tekmeledi; 
aç diyorum sana,, diye bağırdı. 

"Aç! 

Hamilton, cebinden, ağzı nıiikem · 
mel J>ilenmi kü,ük bir halta çıkar · 
dı. Kendi kendine konufur l'Jbi : 

- Şayet balta vücudünün bir ye -
rine dokunursa bH ki sabırnızlrğlm · 
~andır, beni affet! 

Dedi. 
J~e ba ladı. Bu ufak balta ile iş 

görmek kolay değildi. Parın,.ttlarmı 

donduran soğufıı cltepımiyet bile ver· 
me~n, bin bir ihtiy~tla, son.suı bir 
a§kla çalıprak bur: kütlesinin orta -
sında kendine bir yol açtı. lt pek ağır 
Uerliyordp. Saatıerdenberi orada sa· 
Jrşryormuş velımine kapılıyordu. lfat
'4, giizel kadının, gözlerjle, bakıfla -
rile, ona cesaret vermek tştediğini, i· 
Mnarnk tafuı.yyijl etti. 

- Sa~ret sevgilim, neredeyse seni 
kollarımın ara&ına alacağım? dedi. 

Bqzlar, her taraf tan gürültü ile 
par~lanıyor, dökülüyordu. 

Hafif bir darbe dııbal bir da.ha I Bir 
an ~eldi ki, birdenbire, buzun, kadı -
nın saçlarına \'e cildine yapışmış ol -
ması ihtimalini Jlüşlindü, titredi. F• -
kat hayır, güzel kadının Yücndilne, 
ince \'e kol\ulu bir yağ "ürülmüttü· 
Onu, buzun içinden kolaylıkla Y~n'af 
ya\-a çıkardı. Bütün viicudij ıoiuktan 
titriyordu. 
Kadını kolları arasına aldı. Bek -

lemı oda ıııa ,ıiitürdü. Orada, ocak, 
tatlı çıtrrdıJarla ,xanıyor, etrafa ılık 
bir hal'U Y•yılıyor~u. Kadını, yavaş

ça, itina ile dh·anuı üstüne yatırdı. 
Kadın, kapah gözlerile ~İltldi uyuyor 
gibiydi. 

Birdenbire durdu .. Güzel kadının ' 
dudaklarında. bir hareket sezer gibi 

- Baş iiatüne ıenyor •• Ne arzu bu
yuruyorsunuz? 

- Ne olursa olsun .. O kadar acık -
tık ki eğer kann doyuracak olsaydı 
dayak yemeğe bile ra.ıı olurduk.? 

Hancı yerlere kadar eğildi: 
- Sizin ıibi yJğit şövalyeler, ancak 

dayak yedirirler. §imdi ala 151ğır pir
zolası sunacağım. Henüz buıün ke -
sildi. 

Odalarına çıktılar. 
olmuştu. Dikkat etti, evet aldanma- Hanın alt katı ahır gibi ku11anıl -
mıştı. Prensesin alt dudağı hafif bir dığı için, odalar birinci katta idi. Bu
tebessümle bükülUyordu. rası basık tavanlı, oldukça temiz fa -

Hamilton ha:rali silmek ister gibi kat kaha surette döşenmiş bir yerdi. 
gözU?.ü clile oğuşturdu, fakat o sıra· Bir korsan gemisinin koğuşlarından 
da guzel kadının kolunun da kımıl • bir köşeyi andırıyordu. 
dadığını fark etti. Kolu yava§ .. Ga - --· .. ·--.... - .......................... _, ... . 
yet yavaş bir urette kımıldıyor, ka- aydınlığı arasında adeta bir şekil al· 
dın ona işaret ediyor, )'anına çağln - mağa başlıyordu. 
yordu. .Artık nıayi haline relen, yumurta 

Fırçaları elinden fırlattı. Kadına akı renginde yapışk,an bir maddeye ta 
doğru koştu. Oraya diz çökerek mavi havvül eden cesetten korkun~ bir he· 
damarlan görünen uracık beyaz eli yuli fırlannt, hortumlarını ona doğru 
tuttu; kadın elini ~ekmiyordu. uzatıyor gibi görünüyordu. Zaman, bu 

Bu minimini eli avucunda sıktı, ha- canavar, işte intikamını alıyordu. 
§U\J Jcaldırdr, kadına baktı, ıonra ha • Ka~mak istedi, kapıya koştu ... A -
lifbir ayha ile kendini kadının kol - nahtarlar yanında değildi. Kapıyı 
ları arasına atarak gö!lerini yumdu sarstı, ellerile tırmalactr, kafasını de
"' onun yanaklarını, agznıı, ıerdanr- mirlere çarJ>tı. Başından kan akmağa 
ııı, göğşünü, öptü, i>pt~... . . başladı, fakat kalın demir kapı yerin-

Uzun zamandanberı kalbınde gız • den sarsılmadı ... Ve 0 korkunç heyula 
]ediği ~şkı, güze~l~e ve on'ata. hr.~ı gittik~e büyüyor, gittikçe büyüyor • 
duydpgu onsuz ıptıl!yı, o kadının vu· du- Artık hortumlannın ağ'µna ve 
cadünde kucakladı. burnuna. yapışmaia başladığını his -

Bu istiğrak çok sürmedi" Birden • sediyordu 
bire deh§et içimle kaldı. Yüzüne, §im· D 11 'bl bağ k "teki kapıya 
dl •w k k bJ k .. ük b 1 e gı ırara o 

• ııre~ç, 0 muı r op u 8
' - koştu, buz dolu odaya girdi, ve büyük 

mı§b. Bır kaç adım geri fırladı. Ka • b' k k i . d bl kö büzüldü 
d .. d" .• 6 k'J d ı.-ııa t d ır or u 91n e r şeye , 
ının vucu unu .e ı e en JJA r e k ld 

rict sureUtı or~uıı kayboluyprdu. a 1' 
0 

_ 
Divanın üzeriJJde sürünen şu yığın Onu J~te orada buldular. am 

ne idi? tenahlyi ayakları altına. almak v~ • 
iğrenç, tahammül edilme~ derece· mine kapılmış zavallı bır deli hahn

dQ ağır bir koku etrafını ısarıyor n de? 
bu koku, ocakta. ıııırıld1yan alevlerin 

"' .,. -latmı§, artık Hacı Yaşar has~ :rne
sinin hiç bir gizliliği kalmam ıttı. 
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MUKADDERATTIR 

ttURUN'un Roma"' 86 Yazan; A. ismet Ulukut 

Binnazla Nezirin nikahları Ce
milin evinde kıyıldı. Düğün pek 
sade ve teklifsiz olmuttu. Hüsnü, 
bir sabah hastaneye gelerek De· 
lebedefin bir ip ilmiğincie borcu
nu ödediiini ıöyledi. Ken<Jisi, 
kuvvetlere ait bilgileri öğrenmek 
için, doktorun talebesi olmu~ıu. 

" Hacı Yaşar Ağa hastanesi ,, d~ mu
kadderatın hükmünden kurtulamadı 

ltte o ıırada iıtediiüıiz yer j 
de görünmüf olursunuz. Eğer i
radenizde konuımak düıüncesi 
vana, o BÖriindüiUııüz yerde 
konuNobilirıiniz. B~yl~ iki yJ;r· 
lığını~ olmuJ olur: Biri, kendiD
den ıe&miı, uyµyan çiımiııi:u ö
teki de dilediğiniz yerde 1ıöriilen 
hayaliniz, ki buna "kevk~bi ci-
. h il t . . d ıım,, ya ut necın cısım,, er-

ler. 

Kamil Flimariyon "Urani,, a· 
dındaki kitabında l>unun sok gü
zel bir örneğini göstennittir. Fa
kat ben l>o§ yere yonıluyorımı, 
ıivil memutllmuz bunuA iyisini 
bilir. 

Hüsnü bağırdı: 

- Evet, bunu ya.pmasmı da 
biliyorsunuz, dejil mi? Bana öy
le bir ıece a~irttiniz, kj... 41· 
kolsunl 

- Size bu lizmıdı. Kuvvetle
re dayanaıı bil;ilere iııaııauyan • 
lar hakiki hldiaeler görmeliclir· 
ler. Halbuki bir ıivil memurun 
bunlan bilmesi gerektir. Bakma 
o hldise hala aklımda. Siz yU.· 
lmrza uzanmıı bir kağıt okuyor
dunuz Cleğil mi? .Ben sizin oda
nrzda bulundu,ium sırada haa • 

taneden çıkmıı değildim. 
Binnaz bundan bir t•Y anlama· 

dı, ıordu. Hüsnü o geceyi anlat· 
tı. Bunun üzerine kızın ka..ılan 

çe.tıldı. 

- Bunu da mı yapıyor? De-
di· 

Ara srra söı_e karıtm.uı, Babı
ali dili ile konUf!!!&ı! herkesin 
h<>twı• siden katip LUt:fi bu ae· 
fer de doktordan yan. 'ılrtı: 

- Hanım efendimiz, do~tor 
beyefendinin kerıunıt ıJhibi ol
dHklarına bendeniz eıher cihet 
kanaati tamme hatıl etmiıim:lir. 

Hüsnü sene ıaka yapmak iıle
di: 

- Doklor, bu lıi.diıeyi anlat· 
mıyacaktımz. niıanlınızın Jtanın
da jfJen bir baı~a yerde de bııhın
manız, ıUpheaiz onu k11kandırabi
lir. 

Dpktor ıülerek uyıp verdi: 
- Benim kendimdııı ı~tijirni 

ıörünce uyandırır ve me1ele de 
kılmaz. 

Binnaz kızdı: 
- Aman ıiz de; ne tuh,,fsınrz 1 

Ben bunları mı düı ünüyorum? 
Neler uyduruyorşunuz 1 

- Kızmayın, rica ederim. Bu 
vesile ile size it in anahtarını ver
dirdim ya! 

O ıece doktor bütün ıırları an· 

Nezirle Binnaz, hastaneden va
kit buldukça polis müdürün4u e
vine gidiyorlar, doktorun yaptığı 
isprit deneslerle eğleniyo.rlardı. 
Gene bir akşam, fakirlere ait pek 
meraklı hadiselerle vakit geçiri
yorlarken, birdenbire: 

- Cırr ... C.rr ... Cırr .. 
Telefonun zili tiddetle ça~ma

ğa başladı. Polis müdürü ahtzeyi 
aldı; söylenilen sözleri dinle-:ken 
benıi attı; elleri titriyordu. A.hi· 
zeyi yerine koydu, doktora hale
canla dedi ki: 

- Pek mühim bir hidiıe var
mıt; ben sidiyon.ım, Binnaz, kı
zım~ izin ver de doktoru birlikte 
ıötüreyim. 

Nezir tüpheli Jözlerini parlat
tı, Cemile baktı. Her ıeyi anlamıı
tr. 

Cemil tof öre, bir düziye: 
- Çabuk, sabulf:, daha ~~buk !. 
, Diyor, halecandan batka bir 

ııy ıöylemiyordu. Nezirin de r~n
ıi p'muıtu. Çeneleri kitlenmiı, 
ağıını bı,aklar açınıyordıı. Oto
mobil ıon :viteai a~mıt uçuyordu .. 

Geldiler. 
tf acı Yaıar hastanesi mü•hit 

bir kaJab.lıkla aarılmııtı. Alevle· 
rin Gatırdattığı bu hayır kunılu· 
nun (müessesenin) içinden etra
fından boğuk boğuk feryatla'!' ge
liyordu. Hasta, aciz kadrnl'lra, 
kimsesiz çocuklara hayat ve re-

Kara Hasan şöyle düşünüyordu: 
- Yerimizi ~·adırgamıyacaiız." Fe· 

na değil .. 
Birdenbire aklına yeni J>ir §ey gel-

mi~ gibi doğruldu: 
- Hecey! .. Hancı" 
- Buyurunuz senyor ? .. 
- Senin adın ne? 
- Jülyano .• 
- Senyor Jülyano, retireceffn sı -

ğır pirzolasını ~imdilik sakla. Biz bi
raz şarap içmek istiyoruz .• 

- Getireyim senyor .. Emredersini2;? 
Bizde alasJ \'ar .. Recyo, Katenzaro, 
füıtanya, Kiyanti, Kıbrıs .. 

Jülyano saymakta devam ediyor -
du. Kara Ha.c:ıan onun sözünü kesti: 

- Ben Kalabriyalıyım. Bunlardan 
Ifatcnzaro şarabını hepsinden 'ok se· 
\'erim. 

- Hemen, şimdi .• Ne kadar? 
- Dur be adam .. daha söıümü bl • 

tirmedim .. 
- Buyurunuz senyor!. 
- Fakat burada içmiyeceğim. ~ ~ 

rabm tadı yerinde içmekle olur .. 
- Yani •• 
- Meyhanede .. 
- Siz bilirsiniz, senyor! .. 
- Bize meyhanelerin bulund~ 

yeri şöyle gelişi güzel anlahyer ... Bu
rnları bilmiyoruz. Yeni geldik .. 

Hancı istemiye i temiye yol röa· 
terdi 

Kara Hasan ordu: 
- Gemiciler de o meyhanelere mi 

giderler? 
- Orada, gemicilerin dt, sizin rı

bl yiğit ~vaJyelerin de gittikleri mo,,· 
haneler vardır. "' 

- Sağ ol ... 
- Gecikmezsiniz sanrrım .. 

- Gedkirsek ne olur?.. / 
- Hani .. dcniyeler geıiyor da .. Blr 

'fürk kor an gembıj Jim•nın aizıua 
kadar ge1dikten ve amiral Arnıen::vo· 

fah dağıtan bu tanrısal (ilahi) 
kaynağın arkasından teytan göl
mü,tü, galiba. 

Bugiine kadar bir eti daha gö
rülmeyen bu çok temiz ~efkat yu· 
vası her tarafından hayat ve u.a
det fışkırırken timdi ölüm ve 
dehşet salan bir cehennem haline 
gelmişti. Kudurmut bir ejderha
nın dillerini andıran alevler, ne
feslerine benzeyen dumanlar "Ne
zir,, şeklinde tecelli etmiı olan in
sanlığı ve fazileti yakıyordu. 

Polis müdürü ile doktor, zeba· 
nilere saldıran mukaddes ruhlar 
gibi, bu alev ve duman kıyameti
nin içine atıldılar ... 

Kemirici bir üzüntü Binnazın 
kalbini didik didik ediyor, bilme
diği, anlamadığı bir korku, b~ğa
zında çözülmez düğürfller 1'4PI· 
yordu. 

Dışarıda telaılı adımlar igitil-
di. Oda kaprıı açılınca içer:ye, 
yırtılmış, çamurlanmıf kıyafetleri, 
dumandan }çararmı§ ~eJırelerile 
yorgun, meyuı, peritan iki adam 
girdi. 

J3uqlardan birit korku ve he
yecandan titreyen Binnaza doğru 
yürüdü, yapma bir metanet gös
termek :steyen bir sesle dedi ki: 

- Binnazcığım, bunu bil ki 
hakim olan mukadderattır. Her 
ıey onun karırsında eğilmeğe 
mecburdur. Kimsesizlerin yuvası 
olan ''Hacı Y a,ar ağa hastaneai,, 
de mukadderatın hükmünden 
kurtulamadı. Şimdi onun yerinde 
bir çehennem döküntüsünden ~af
ka bir ~ey kalmadı ... 

Ertesi günü, ıabah erkepden 
polis miidürü doktoru aldı; yp.n
gın yerinde tahkikat yapılıyor~u 
Hastalar kurtulmuf, polisler tara. 
fından muhtelif hastanelere gö. 
türülmüttü. Hemıirelerin, hele 
bütün geceyi bir lafın üstünde ağ
layarak, dövünerek ı~iren Htni· 

nun Kemisini n kendisini yaraladık· 
tan sonra, böyle yaptılar. 

- Dün ve bugün ha .. 
- Evet.. 
- Gördün mü talihimizi!.. Fakat 

ziyan yok. Kendimizi tanıtırız. loan • 
mazlarsa şahidimiz Yar .. 

- Size şahitlik ederim. Yalnız, ku· 
lunuza biraz daha kendiniz için bil • 
giler ,·erirseniz sayın senyor ! .. 

Kara Hasan kılıcının sapını sıı:ıl 

sıkı kavrayarak hancıya gösterdi: 
- Sen bize gerek değilsin. Biziill 

şahidimiz bun1ardır. Sözden anlamı -
yanların bundan da anlamamaları el• 
den gelir mi'! 

Hancı yerlere kadar eğildi. Kendi 
f~fnden: • 

- lşte tam bir şövalye! .. 
- Ona hiç şüphe yok, sayın sen • 

1,0r-
lki arkadaş yarı karanlık sokak • 

lardan birine saptılar. Çok geçmedeO 
~~ünmez oldular .. 

/' 
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VÇ SERSERi 
Kara Hasanla arkadaşı kendi1e • 

rlne çeki düzen nrmişler, kılıçları.o 
dan başlaL ikişer de piştov alarak bel• 
lerine baf Jamışlardı. 

Uç gün Otrnnto şehrini dolaştılat• 
Jıer ihtimale kar§I geceleri dı§an çı· 
Jayorlardr. Gerek me)•hanelerde n ge
rek sokaklarda halk arasında heP 
§iS7le konuşuldujunu duydular: 

- Görülmü§ jey değil be .. Limanı 
rlnneğ'e kalkıştı .. 

- D~sene ki, Kara Velinin yerlııl 
tutanlar ondan daha baskın çıktılar· 

- Artık J"ahat kalmadı buralarda 
~. 

- Söz aramızda, Armenyo dayali 
)'fyince şapın kaıa döndü. Ne ise. 
gene ucuı kurtulmu§ ... 

(Arka&ı ı·ar) 

fe molla ile Makbulenin anlattık• 
}arına bakılına yangın kontaklaSI 
çıkmıt olacaktı. 

Binnazın ısrarı üzerine haki• 
kat Süleyman Şefikten öğrenıldi. 
Vaktile kendisinin haber verıne
ıi üzerine yakalanan eıkiya arıl• 
11nda ele geçerken ölen Sandoı 
bu defa del Del ebe defin asılma•' 
ile yeni bir intikam almak için ti' 
lektrik tertibatını bozmuı. Bir.nlY 
zın babası buna kartı duramanııft 
Çünkü mukadderat böyle istiyor' 
muı. Yalnız o gece Makbulcoiıt 
uykusunu kaçırmıf. Yangının da· 
ha ilk başlangıcında bu kac!nııtl 
haykırıt ile herkes ayağa kııllı• 
mıf, hastalar böylece kurtarıhoıf• 

Bu hadiseden sonra, doktor, 
köylerden birine çekildi. Birıtıfl' 
zın salıJl aldığı ve ''Hacı Y a~~r 
ağa çiftliği,, adım koyduğu bıt 
çiftlikte, gene maddi hayatın pfl' 
rıltılarından uzakta, yaıamağfl 
b&Jladı. Hanife Mollayı, MakbıJ• 
leyi, ki.tip Lutfiyi yanlarından ,. 
yırmadılar. 

Bundan sonra, ne "Hacı Yat•~ 
hastanesi,, , ne de vücudun ke11d1 

kuvvetlerinden istifade eden tt 
davi uıulü kaldı. Hele bu, uz•, 
bir istikbalde fennin elinde yeııı· 

den meydana çıkmak ve o zsıtt~: 
daha genel (umumi) bir ta.ıbı 
alanı bulmak için büsbütün u11ıı· 
tuldu. 

Zavallılar ve kimaeıizler, hı&f 
talıktan ve açlıktan ölüyork•11' 

bJ' parfl$1 olan hastalar, maddi ta o' 
betin ilerleme tecrübelerine b 
yun eğerek, o doktorluğu yapa-ıl•: 
ra pek yüksek bir refah sailaıtı;. 

' ğa ~alışıyorlar. Hele ıefilleri ~-· 
ıüneceK bir kimse meydana ~· 
mıyor ... Çıkmıyor. 

(BlT.T.1) 
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Eski F E Y Z İ A T İ Lisesi 
Boğazlçlnde : Arnavutköyünde : Çifte Saraylarda 

ok~ ve ~rkekler için ayrı bölüklerde kurulmuş, ana sınıfı, ilk kısmı, orta 
\~ llTe lıse sınıCJarınr havi ulusal bir müessesedir. 

1 
1 ardanberi kazandığı muvaffakıyetle tanınmış olan mektep kayıt

y~·ra ~şlamıştır. Kayıt için hergün sa at ondan on altıya kadar mektep 

1 °1netımine baş vurulabilir. lstiyenlere mektep tarif namesi gönderilir. Te
e on: 36.210 

Kültür Direktörlüğünden : 
~ I~~ mekteplerde talebe kaydına Ey

lulun birinde başlanacaktır. eır.ncl sı-
nıflara bu sene 928 doğumlularla daha 

Direktörlüğünden : 

'

Ü 
H - tik Orta ve Liıe kısımlarına. yatı ve gündüz, kız ve erkek tatt!be kaydına devam olunmaktadır. 
i! 1 - Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 

ft J - İıtiyenlere, kayıt fartlannı bildiren öğrenekten bir tane parası2: olarak fÖnderilir. 

ıl ..................................... ::::~ .... d;.~:~~~:~=~:~:~::~~:::~::~;:.~::o:~~:~:=::::r.:::::::=ı:::mr.::::::-~ ··-... ··········--··············-··········· 
ABONE ŞARTLARI: 

MemlekeUmJzde 
Y&baııcı yerlere 
Poata birliğine i 
gtrmlyeo yerlere J 

Yıllık 

700 
1860 

1800 

e aylılı 
f20 

11 aylık Aylık 

2~ 110 
fOO 1~0 

500 1110 

rtlrkJyenlD her poata merkezinde KURUN• abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lat&nbuJ, Alıkanı caddeal, l VAKı·ı )1.lrdUJ 

(ldare: H870 
J'eleton IY&ZJ lolcrtı 2f878 

....,. Telgral adrest: K UH UN IEIAcıbuJ 

Poata kutusu No.. f6 

e~~•lkl doOumlulardan arta kalan,ar allnycakdır. K Ü 1 - Va p u re u 1 u k 
tür direktörü 10 Eyliile kadar bu•undukıarı TORK ANONiM ŞiRKETi 

Istanbul limanı sahil sıhhıye merkezi 
satınalma komisyonundan: 

hr8 en k İstanbul Acentalıiı 
"le ya ın okula. çocuklarım kay(ettlrmelerlnl velllerden Liman han, Telefon: 22925 

Müstahdimin için yerli ma!c deriden 172 çift fotin açık eksiltme 
ile yaptırılacaktır. 

a eder. (5015) ı ... -.--"""!"'!'-"-'!' _ _.,_.,~--. 
A - Tahmin bedeli 774 liradır. 

o 

Ankara ilbaylığından: 
1 

liın - Ankara Merkez ilk okul lariJe yah okullarına ve i k öffee· 

eapekterliğine kapalı zarf ıısulile 475 ton yerli kok kömürü alı
tcaktır. 

2 
- Bu kömürlerin ta&arlı:rnan değeri 15200 liradır. 

3 
- Eksiltme kapalı zarf biçiminde yapılcıcaktır. 

~· 4 
- İsteklilerin §artnameyı görmek için her gün Ankara Kültür 

b ltektörlüğüne gelmeleri ve Arttırma eksiltme yasasına. göre hatırlı · 
'"takı 
b arı kapalı zarflarını da vüz de 7,5 teminatı muvakkate IT'ak· 
llıl . . 

au ~tıle birlikte 16-9-935 Pazartesi günü aaat 15 de Anka:ıt. 11 
~rnisyonu Bağ sekreterliğ;ne vermeleri. (2346) (5141) 

Türk maarif cemiyeti okulları 
ursa Kız Lisesi: 

dij Yatı ve gündüz talebesi içindir. Senelik ücret yatı 185, gün
" ı 35 liradır. Kardeşlere ve memur çocuklarına ayrıca tem:ilat 
~dır. İngilizce lisanına bilhasaa önem verilir. 

Ankara ilk ve orta okulları 
''nı Kıı ve erkek gündü:ı talebeai içindir. Senelik ücret i!k kı· 
ta SO, orta kısım 70 Jir4-:fır.Ortanın bütün sınıfları vardır. Or
Cen~n tekmil sınıflarında ve ilk üçüncü sınıftan itibaren İngiliz· 

ersleri verilir. 

Eskişehir ilk yatı okulu: 
ıo 1~12 ve erkek talebesi içindir. Senelik ücret yatı 150, gün~üz 
a:y •radır. Kardeşlerf' ve memur çocuklarına yatı ücretleriı1de 
ler~ıca ~e.nzilat vardır. Üçüncü sınıftan itibaren Almanca derli· 

Verılır. 

lır. ~~:ar~a~i .okulla~ı~ kayıt işl~rine 15 Ağustosta baıJanacak 
tada .. turlu ızahat .çın okul dırektörlüklerine veyahut Anka
ıırtıd İurk Maarif Cemiyı'!ti Genel merkezine bat vurulmuı Ji. 

ır. 0721) (4004) 
.......... ·. -~ . 

Küıtür Direktörlüğünden : 
t ~ise ve orta okuallrı parasız yatılı 

ı· a ebe alınma 1 1 ile fstanbul kız ve erkek 
•set • 

erı me,gut olma kfadır, Cer ken f fsllfttı almak ve 
~'~•d 

Olunmak için kızların kız, erkeklerin 
etkek Jisesine mUracaalları, (8018) 

1 rabzon Yolu 
AKSU vapuru 5 Eyli.ti PER· 

ŞEMBE günü saat 20 d'! Ho
paya kadar. 

Bartın Yolu 
BARTIN vapuru 4 eylül 

ÇARŞAMBA saat 20 de Cid
deye kadar. 

/zmir Sür'at Yolu 
SAKARYA vapuru heı- haf· 

ta PERŞEMBE günleri saat 
16 da lstanbuldan lZMlRE 
ve PAZAR giinleri de 1ZMIR
DEN 1atanbula kalkar. 

B - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. "' 
C - Eksiltme 24 Eylül 935 Salı günü saat 16 da Galatada K:ua .. 

mustafa paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil sıhhiye merkezi s..,. 
tınalma komisyonunda yapıb.cak tır. 

D - Muvakat teminat 59 liradır. 
E - istekliler kunduracı ol-luklarına ve halen bu itle meıgul ol· 

duklarına dair 935 senesi Ticıı.ret Odası vesikası göatermeğe mecbur• 
durlar. Akıi takdirde eksiltmeye giremezler. 

F - Eksiltmeye girecek ola:ıfa .. peyler sürülmeden evvel teminat .. 
larını merkezimiz veznesine ·nakbuz mukabili yatırmıt olmaları la
zımdır. (5259) 

Kuleli askeri lisesinden: 
Okulumuza hat vuran isteklilerin sayısı kadroya nazaran alına. 

cak miktarı aıtığından 9 uncu sınıfa alınacak istekliler arasında 
talimatname mucibince müıab-ıka imtihanı yapılacaktır. Müsabaka 

---··---Z•A-Y•l _____ imtihanı4/Eylül/935 Çarıamb:ı günü saat 13 de baılayacaktır. llgiJi. 

I<'atih malmüdürlüğünden almak . lerin mektebe ba~ vurmaları. (5284) 
ta olduğum tekaüt maaş cüzdanımı 
kaybettim hülimü yoktur. (V. No. 
8920) 

Deniz 
tın11nlı 

mütekait 

Jstanbul asliye malıkcnıeleri 2 nci 
yanileme biiroıundan: 

4 kanunuenel 933 tarihinden enel 
ikame olunup lstanbul asliye hukuk 
mahkemesinde deı·desti rüyet Tapu 
ile l~krcm tarafından mütckenin da· 

İLAN ' 'a dosyasının yenilenmesi için verilen 
Beyoğlu birinci noterliğinden 1--6 beyanname \'e gönderUen davetiyenin 

-1935 tarih ,.e 9454 numara ile tas _ müddcaaleyhin ikametgahı me~hul ol· 
dikli satış senedi ile lstanbulda Sul- duğu beyanile mübaşiri tarafından 
tan hamamı caddesinde 7 numaralı bila tebliğ iade edilntiş \'e bir ay müd
dükkfindaki şirketteki nısıf hissesini detle ilanen telıliğat ifasına ve 16-9 

3:> tarihine müsadif t;ant 10 da yenile Petro lliu bana satmış idi. Bu defa 

Asliye malıkemcleri ikinci ycnUcTM 
bürosundan: 

Gümrük müdüriyeti ile dava olu· 

nan Artin Arslanyan arasında dava· 
nın yenilcnıcsi ıra ında halen ika .. 
metgtün meçhul bulunan Artin Arslan 
yan hakkında ilanen tebliğat icrası • 
na karar verilmiş olduğundan tetkl· 
katın yapılacağı 25-9-35 tarihinde 

saat 10 da bürodo hazır bulunması 

lüzumu tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. C:F.) 

mc muamelesine başlanılmasına ka • bugünkü tarihli mukavelename ile i~· 
t rar vedlmi;; olduğundan mezkur gün --.------------~ 

bu şirketteki nısıf hisseyi Petro liu- J.~H\'8N F'JvA1'LA ·o;::ATILIK \TE de yeni postane binasında kıiin ikinci ı o 
ya iadeten satmı~ bulunduğumu ,.e KiRALIK HANE 
artık meıkör dükkfındn ve şirkette bir yenileme bürosuna gıdmediği takdir· 

d de 2367 numaralı kanun ahkamına tev Ilcyoğlunda Tarlaba;;ında Altın • guna alakam bulunma ığınr usulen 
1 fikan yenilemenin gıyabında yapıla - bakkal sokağında kagir 38 numaralı ilan eylerim. 2 eylti 935 

cağı ilan olunur. (F.) sekiz oda, hamam, bahçe üç hela Ud 
Beyoğlunda Oilıangirde Bakraç so -------------- bölüğe taksim ,.e apartımana tahvile 

kağında 6 numarada Dimitri llill, Fatih sullı ikinci lıukuk hakimli • elverişli ve tramvaya iki dekika me· 
Aslına uygun olan hu ilan ,·araka ğinden: saf ede mükemmel hane: 

81 neşredilmek üzere KURUN gaze - Hazine tarafından Karagümrükte Görmek istiycnlcr içindekilere ~· 
tc~ine gönderildi. 2 eylUI 1935 Knrabaş mahallesinde ka ıkçı ::;oka · uırhk için Cihangirde Susam sokak. 

Beyoğlu üçüncü rıorcti Scrı•ct l'e- ğında 10 numaralı hanede ~aim oğ • Kristal npartıman numara 7 de Ba • 
sari oğlu. lu Ali ~n,·uş aleyhine ikame olunan hnttin. 

10 lira s:ı kuruş alacak davasından 

• • Denizyolları 
ıŞLETMESı 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42.162 • Sirkeci Mühürdar zade 
--• Han teJpfon: 22740 1111!11•• 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 4 Eylül 
ÇARŞAMBA günü saat 19 da 
Ayvalığa kadar. (5236) 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 6 Eylü~ 

CUMA günü ıaat 11 de Me!'sine 
kadar. (5279) 

ZAYi 
19:i3 senesinde Beyoğlu 13 üncü ilk 

mektepten almış olduğum şahadetna • 
memi zayi ettim. Yenisini alacağım 
için e kisinin hükmü kalmamıştır. (Y. 
No. 8917) 

Emine At-ılet 

Sahibi: ABDI us - \'AKIT matb1llla• 

Neır.lyat dJrekU!rU: Refik A.bıuct SeveııJO 

dolayı gönderilen tebliğ varakası zah 

rına mübaşiri tarafından ,·erilen meş- •••••••• 
ruhnttan müddeialeyhin ikametgahı · 
mn meçhul olduğu anlaşılmakla bit • yeni çıktı 
talep 15 glin müddetle ilanen tebli · .-----~---!"!""!'~---·• 
ğat icrasına karar ,·erildiğinden yev· DON ve YARIN 
mi muhakeme olan 7-10-935 saat 10 Tercünw ltülliyatı 
da mahkemeye bi1.ıat gelmediği \"e - Sayı 39 
ya bir nkil a:öndermediği takdirde 
hakkında gıyaben muamele yapılaca· 
ğı mm olunur. (F.) 

Asliye malıkemelerl ikinci yenileme 
bilrosundwı: 

Gümrük idaresi ile dan olunan 
Bebek Mo~ko,it gazinosu miisteciri 
Madam f'Jilna arasındaki davanın ye· 
nilemesl ı;rrasında halen ikametgahı 
meçhul bulunan Madam Nilna hak • 
kında ilanen tebligat icrasına karar 
nrilmfş bulundujundnn tetkikatın 
yapılacağı lS-9-935 per~embe günü 
saat 11 de ikinci yenileme bürosunda 
hazır bulunması lüzumu tebliğ ma • 
kamına kaim olmak üzere ilfın olu · 
nur. (F.) 

ZAYi - 335 No. lu maaı cüzda • 
nımı kaybettiğimden zayi olanın hük 
mü yoktur,, f~ni ıni çıkartacağım.(F.) 

Ermenekli Saffet 

HAYDAR RIFAT 

HERAKLIT 
Eski Yunan feyleaofJanndu 

- . .:.: - ··-. - . . . 

Satıldığı .)'et 

V AKIT Matbaası 

Fiyatı: 25 kuruı 



Satış Deposu Direktörlüğünden: 
Sıtma ve Firengi il8çları monopoluna dahil 

bir kısım il8çların toptan ve perakende 
fiyatları aşağıda ilan olunur 

Qulnlne chlorbydrate toz TUrk Kodeksi 1930 
Kilosu 
Kuruş 
2750 Beş kiloluk teneke kutulardd ve 25 kilo ve daha yukarısı ıçin 

,, 5 kilo ve daha yukarısı için 
,, 5 kiloya kadar 

2775 Bir ,, " ., 
2825 " ,, ,, ,, 
2850 250 gramhk ,, ,. ,, 5 kilo ve daha yukarısı lÇJn 

,, 5 kiloya kadar 2900 " ,, " ,, 

Quioioe brombydrate Fransız ko. 1R84 
2850 250 gramlık teneke kutularda iki kilo ve daha yukarısı iç.in 
2900 :ı ,, ,, ., iki kiJoya kadar 

Quinlne bi-sulfate toz Fr· ko. 1908 
2300 250 gramlık teneke kutu larda 

Quinine bt-chlorhydrate toz PH. Rrlt 1932 
3125 
3100 

4000 

2000 

2SOO 
2550 

7200 
7350 
7300 
7450 
7400 
7550 
7600 
7800 

250 gramlık teneke k..atu larda 
500 

" 

Quioin~ valerianate erist. 
250 gramlık teneke kutularda 

Qulnlne tannate Tilrk ko. 1930 
250 gramlık teneke kutularda 

Qulnlne sulfate Pr. Ko .. 1884 
2/ 5 kiloluk teneke kutular da 10 kilo ve daha yukansı içhı 
,, ,, ,, 1 O kiloya kadar 

Qulolne carbooate (Arlstochlne) 
100 gramlık mukavva kutularda (bir kilo ve daha fazlas1 için 

" " ,, ,, (bir kiloya kadar) 
50 Jt ,, ,, . (bir kilo ve daha fazlası için 
,, ,, 

" ,, (bir kiloya kadar) 
25 ,, 

" 
,, (bir kilo ve daha fazlası için) 

" " " " 
(bir kiloya kadar) 

10 ,, " ,, (bir kilo ve daha fazlaıı iı;~n) 
,, 

" 
,, .. (bir kiloya kadar} 

QulnlneEthylcarbonate(Huquinine)p.~. 'ıeJv.5 
3100 250 gramlık mukavva kutularda (iki kilo ve daha yukarısı i-;in) 
3300 ,, ,, ,, ., (İki kiloya kadar) 
3200 100 ,, ,, u (iki kilo ve daha yukarısı için) 
3400 ,, ,, ,, ,, (iki kiloya kadar) 
3250 50 ,, . ,, ., (iki kilo ve daha yukarısı için) 
3450 ,, .,, ,, ., (iki kiloya kadar) . 
3.400 ?.5 ,, ,, ~' (iki kilo ve daha yukarısı i~in) 
3650 ,, ,, ,, ,, (iki kiloya kadar) 

Ecorce de quioqutna 
200 Sulfate de quinine titt.ıge 0/ 03,20 ve alkaloide 0/ 09,80 

0/ 02,46 0/ 09,15 

Neosalvarsan - tek kutu ambalaj -
Kilosu 
Kurut 
60000 Seri halinde: 

Neoıalvarsan tek kutu perakende 
22 0/ 15 lik kutu 
25 0/30 " ,, 
30 0/ 45 ,, ,, 
35 0/ 60 ,, " 

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

Neosalvarsan hastahane ambalajı 
45000 Seri halinde (elli ampuJluk kutularda) 

825 
937.50 

1225 
1312.50 
1406.25 
1500 

Neosalvarsan h;,.sta ne ambalajı perakende 
0/ 15 Jile (50 am pulluk kutu) 
0/ 30 ,, " ,, 
0/ 45 ,, o ,, 

0/60 ,, ,, ,, 
0;'.75 •• ..~-~~ 
0/ 90 ,, ,; 

Uclarsyl tek kutu ambalaj 
45000 Seri halinde 

16.50 
18.75 
22.50 
26.25 
28.125 
30 

Uclarsyl tek kutu perakende 
0/ 15 lik kl.1 tu 
0/ 30 " ,, 
0/ 45 " ,, 
0/ 60 ,, "' 
0/ 75 ,, ,, 
0/ 90 ,, " \ 

Uclarsyl hastahane ambalajı 
35000 Seri halinde (50 \mpulluk 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 

Neosalutan tek ampul perakende 
13 0/ 15 lik 
1.4.50 0/30 ,, 
17.50 0/ 45 ,, 
20.50 0/ 60 ,. 
22 0/75 n 

23.50 0/ 90 ,, 

Neo 1. C. J. tek ampul ambalajı 
90000 

33 
37.50 
45 
52.50 
56.25 
60 

Seri halinde 
Neo 1. C. 1. tek 
0/ 15 Iik 
0/ 30 " 
0/ 45 " 
0/ 60 tt 

0/ 75 " 
0 / 90 ,, 

ampul perakend .. 

lyodure de potassium Tllrk ko. 1980 
440 Bir kiloluk titelerde (5 kilo ve daha fazlaaı için) 
480 ,, ,~ ., (5 kiloya liadar) 
460 250 gramhk ,, ( 5 kilo ve daha fa2lası için) 

500 ( 5 kil ova karlar) 


