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Italya harp ederse, lngiltere de Habeşistanın 
mıntakasını işgal edecek • en zengın 

Habeşistandaki dört ltal} an 
konsolosu geri çağrıldı 

ltalyanla;, Mısırda lngiltere aleyhin· 
de propagandaya başladılar 

londr"-. 7 (A. 
~·). - Gazeteler 
. ırkaç gündenbe· 
ır Mısırdaki lngi· 
ı· •ı aleyhtarı pro· 
~aandanın iler . " 
~ediği hakkındaki 

•berleri ya\" 
ııı..lcta ve bu pr~· 
Paaandayr hir 1-
lalyan mahr~cİnt> 
atfetmektedir. Bu 
Propaganda Lon· 
drada bazı endi· 
!eler uyandır· 
11ıalctadır. Ro 
11ıada bir ln~iliz 
letebb·· .. ı . usu uza : 
~~tirna 1ler .:l'!n c!~· 
itidir. 

Roma, 7 (A. 

ti efti ' «* .. 

Neşriyatın 
rolü 

tercümesini dtinkü KURUN da oka
dunuz: (Slova) da bay statefin imza
ladığı bir bqyazı bizi "sağlam, Bikı 
bir tilrk bulgar dostluğuna dotru 
yürüme,. ye, geçen gün iki hüktlmet 
adına bir ağızdan yapılan beyanat
tan sonra, sofrada hazırladığımız 

matbuat anl•t••unı da artık kendi 
varlığını duyurmaya çaimyor. 

matbuat an~- gerçek, bU, 
1930 da balgar ıneslektaşla.mnmn 
davetini fırsat bilerek sof yaya IPt -
miştik; bu gidişimizde, tapma.sı bana 
kısmet olan bir oqurla ifdev •• 'ftf• 
dı: 

atattirkiin kendi dilhulea kendi
lerini içlerinden bildtil bulgarlara 
sevgi ve selam götürüyordum. burp • 
za ayak bastıfnnız zaman 11cak bir 
dostluk elimizi ilk~ urnaya kadar 
geçtiğimiz her yerde atatilrktin içten 
tanıdığı dost ~relerle ve dostluk 
gösterilerile karşıl~p tanl§tık. sof
yaya varırken ve ıwtfyadan aynlırken A.) Habeı imparatoru, özel arnuuım tapgan tNnle 

f)· - C.urn.Jc ..., •. r.-~ .. .-,.;Uiir•i..,_r.,.r • ,.Juılaklanmızı dost J~riıı uiultqsq. 
CIOTchirdu; seçtr..,._ı. ı.a ~ 

Yarın lzmirin 
büyük bayramı ! .talya g·.ızetesi . treni durdurur, aildha el atar! 

İtalyanın Mısırdaki tiddetli pro• 1 alara cevap vererek, Duçe:ıih in· 
_!'•eanda yaptığı hakkındaki iddi (Sonu Sa. 2 Sü. 2) 
~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Amerikanın Adisababa 
işgüderi anlatı yor 

Uçaklar Habeşistanda neyi bombardıman 
edecek; orada şehir yok! 

- l'azısı dördüncü sayfada -
....____---~~~~~~~~~~~~~--==--~~~~-

Almanyada elçilere 
verilen bir şölen 

cta"!!~•n~ dış işleri bakanlığının 
llerı· iizerıne, bütün de\•letlerin 
Yerd1~~~ki elçileri Şpreyvald denilen 
ltenr e 

1
1 ış teşkilatı merkezini ve Kro· 

~ad,: ddeki . iş teşkilatına mensup 
eı.n1111ar grupunun merkezini ziyaret 
de._ er: buralardaki çalışmayı göz. 
~Y ~7•rrnişler, onurlarına ·verilen 

. 
törü kadın Dr. Lemke, Meksika elçi-
i Ortiz, ispanya elçisi de Agramon

te, de,· Jet iş teşkilatı df rektörü Hiyr,I 
ön sırada soldan başlryarak oturan- 1 

lar Iran el~isi Muhsin HanRais, Bul
gar elçisi Dr. Kristof, General fon 
l\lassov n Türkiye elçisi Hamdi Ar
pagtır. Arkada ayakta duranlar iş 

teşkilatı kadınlar grupunun mensup
larıdır. 

haf taSJnrn gecesi gtimlUzü fU anda 
bile vitoı gibi hAla içime serinlik ve
riyor: iki memleket halkını ve hükO· 
metini geçmişin kayıtlanndan sıyıra
rak geleceği kendilerine yakınlaştı

racak, iki komşu ülkeyi belki giintin 
olgun men-alanndan faydalandıra
caktık. (gazeteciler sadece hadisatı 
yazmazlar ya yaparlar da? ) diyor. 
duk. 

türkiyede bir hulgar aleyhtarlığı
nı ne uyandırmakfikri vardır, ne 
uyanık bir aleyhtarlığı gergin halde 
tutmak sevdası görülür. türkiye cu • 

(Sonu Sa. 2. Sü. 1-) 

Yann lzmir kurtuluşunun on Uçün- 1 

cü yıldönümüdilr. 13 sene evvel yirmi 1 

altı Ağustosta hücuma geçen Türk or
duları, harbın daha dördüncü günün-

de, ilk hedeflerini büyük kumandan 
dan almış bulunuyorlardı. 

30 Ağustos Başkumandan meydan 
muharebesinden sonra, bu hedef, Akde 
niz olarak gösterilmişti. Türk ordulnrr 
bu hedeJi elde etmek için o kadar sür
atli bir akınla yürüdüler ki, dokuz gün 
gibi en kısa bir uman sonra, kahra· 

man süvariler lzmirin kapr8rncla ıl. 
zükmüşlerdi. 

lzmirin kurtuluşu, yalnız §ehirleri • 
mizin en güzellerinden biri olan lzmir 
için değil, ayni zamanda Türk istiklll 
savaşı için de mühim bir güntiür. Çün
kü, lzmiri nrmekle başhyan kara gün 
lerimiz, lzmirl almakla bitmiştir. 

lzmirliler, her sene olduğu gibi, bu 
milli günü büyük törenle kutluhyacak 
lardır. Jzmirde Kurun İzmirlilerin bü
yük kurtuluş bayramına candan bir 
bağhhkla iştirak eder. 

Galatasaray Istan
bulsporu, Beşiktaş 

Beykozu .11endi 
Her gün bir ediple ..• 

(Yazısı dördüncü Sayfada) En büyük romancıyı 
söylemek bana düşme~! Yapışık 

kardeşler 
1 

1 Kendim de romana çalışan biri 
! olmasaydım belki bitaraf olabilirdim! iki kar deşin aşk ma

cer alan bugün başladı j Değerli roman muharriri hay Etem 
' hı.et Benice ile şöyle konuştuk: 

Engle Çangın sngililerine rast
layrşlan, aralarındaki kıskançlık

lar, ihtiras buhranları, evlenişleri, 
evlilik hayatındaki hususiyetleri, 
karşılıklı gt'~imsizliklcr ve nihayet I 
hir kardeşin ötekini dava etmesine 
kadar yaran en enteresan safha, 1 

bugün başhyan safhadır. 

- En büyük tairi\niL kimdir? 

- Kulağımıza en bo~ musikiyi. 

hi11imize en yüksek duyuyu fik· 
rimize en kudretliyi, muhayyilem : 

ze en geniti verebilen itimi bulu· 
yorsak en büyük f&İrimiz odur. 

Yaıayanlar içinde en l\iyük pi· 
rimiz kim ıualinin karfıliğı da bi· 
rinci ıorunun cevabı içindedir. 

Değerli edip Rudolf van Welhr
tin, okuyuş n mevzuu kavrayış 

zevki aksayışa uğramadan her
hangi bir safhadan okunmasına 
başlanılabilecek şekilde, yepyeni 
bir teknikle yazdığı bu hakikatin 

1 
- En büyük romancımız kim 

! dir? . 
romanını, baş taraflarını okuma- 1 - En büyük romancıyı söyle 
yanlarda bugünkü aşk maceraları 1 mek bana dütmez. Kendim de ro-

safhasından itibaren zevkle takib 
edebilirler. 

r ~nlnde hazır bulunmuslardır. 
~=- rtdaki resim, Krone~f cldde 
tır. 0t!9' '31enf sırasında ahnmış
'-tııya ranJar, arka sırada soldan 
lllJl q: Brandenburg ve civarı-

Almanya da havalar şimdiden hay- Beşinci sayıfada okuyunuz? 
il serin gittiği için misafirleri pardö- )._ ___ .... ________ _. 

mana çalıpn birisi olmasaydım 
belki sözlerimde bir tunf rlf:ğit, 

bitaraf olabilirdim. 
lara mahsus iş grupu direk· sü giymiş olarak görüyorsunuzl (Sonu Sa. 4 Sü 3). Etem izzet Benıcc 
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Say lavlar 
Kayseri fabrikasının 
açılmasına çağrılıyor 
Ankara: 7 . . (A.A.) - Ekonomi 

J;akanlıfmdan: 

16 Eylw pazartesi günü yeni ku
rulan Kayseri pamuklu memucat 
fabrikasının açılma töreni yapıla· 
caktır. 

Habeşistandaki dört ltaly an 
konsolosu geri çağrıldı 

Buraya bütün sayın aaylavlar 
davetlidir. Bu törene onur verme
leri bilhassa rica olunur. 

(V.t yanı blrincide) Cenevrede vereceği söylevi 
giliz menfaatlerine hiç bir "ll.lretle hazırlamakta olan Sir Samuel 
dokunulmayacağına dair Bolza· Hoare'in bugün Cenevreye ha· 
nodaki diyevini hatırlatmakta ve reket edecektir. 

Ancak kamotaym tat;iJ olmuı daha ziyade iyi beslenmekte ve 
münasebetiyle adresle~ı bilinme silahlanmakta olan kuvvetti ıünu 

Samue] Hoare'in diyevine bu· 
rada büyük önem verilmektedir. 

diğinden ayrı ayrı çağrı gönde · 
rilmemiştir. 

Törende hazır oolunma.k iıtiyeii 
sayın u.ylavların nerede:r. iltihak 
edecekletini behemehal 10 eylul 
salı aktamına kadar Ankarada 

Sümerbank genel direktörlUlüne 
bildirilmeleri rica olunur. 

Neşriyatın 
rolü 

(Ust yanı birlndtle). 

mtıtftetl, hay statetin ı;ek. sevitlell • 
ğimlZ bff aÇik yüreklilikle söylediği 
gibi, bulgar dostlufunu ba§ından 
beri (ayan beyan etmiş')bulunuyor. 

tflrki7enln Jç politika pamrında 
yabancı memleketlerle r.ıiinasebetin 

1"~ mezat malı fibl kullanıldrfr gö. 
rtıl.memfştir. 

bizim sofyacJa tUrk • bu1gAr neştl
ya tına iki memleket halluftt bltbirfn
den soğutmıyacak bli' lltlkamet nr .. 
mck için sözleşmemiz hep ini 4aygu-ı 
lar içinde oldu; ilkin ne titrk, jJW, 
büyük şair FuzoUilJn dediği atbt 
"ben beratmıdan ilianet gördilğüm 

iç.in münfail, beratım benden fay -
dasız azap $ektiği için bacil,, tam 
beş yıl geçti. bulgar meslektaşıma 

göre bu anlaşmayı bozan bizim tat
sız neşriyatımız olmuştur. eğer bay 
statefin ciddi ve belli şahsiyeti mani 
olmasa, bu telakkiyi bahse mevzu 
olan dostluk rokımından çok üstün 
körii bir görüş ve bu makalenin dilini 
de şöyle böyle resmi bir diUn tempo-
suna bir ses uyduruş sayabilirdik. 
bizim matbuat suçlarımız şu hiç bir 
çuvala sığmıyan mızraklardan değil 
midir? böyle dostluk havasının es
tiği bir yerde geçmiş günlere haka
n:.k muahaza veya sitem iğnelerini 

kullanmak, karşılık yolunda bile ol-
sa bize düşmez; ancak gönfilden kop
ma bir yazıya yakı§anm bundan daha 
artık bir samimilik olduğunu söyle· 
mekliğime olsun müsaade olunmalı
dır. hani aristo, eflatunu sever, fa
kat hakikati ondan fazla severdi. 

gruplarının İtalyan huduclu bo 
yunca topfamnaaı ve bu hareket 
hakkında mııır toprakl.uında 
sinsi ıinai cereyaıı etmekte olan 
feylerin mevzuu bahiı olma.sı ge· 
rek olup olmıyacağın.ı tormakta· 
dır. 

Adiaababa, 7 (A.A.) - ltalya 
orta elçüi kont Vinci, ltilyan 
liüktiınetini ıondar, debtamar 
kos, deatie, maıalodaki ı«mao
loıluklarmı ıeri ıekmeğe karar 
'terdliinl Hahetislan dıt Yakanı· 
ha bilclirmiftır. 

Bu karar burada. YahİiD bit a· 
lA.met olarak leli.ki edilmektedir. 
Harrar ve Aduduadalcl halyan 
Kapanan konaoloeluldarıö İ§yar
konaoloıluklan ~de Ulacaktır. 
lan adiaa~baya ı•leceldardir. 

Cenene, 1 (A.A.) - Bu sa
bah toplanan betler kom:teıi 1· 
talya ve Ha1>eıiıtana mütacaat 
Herek komitenin anla§nvtzhğı 
dUıtltfllek itin sarf edeceği gay
retlerin 1Mtarı ile tcmuçlanma•mı 
boabHaek bir '67 fapmanıala
rını İlt~ittir. 

Uluslar sosyetesi konseyi de 
toplanarak, içnide önemli bir ıey 
olmayan ruznamenin ted lı.ikile 
meşgul olmuıtur. 

Cenevre, 7 .(A.A.) - Konse· 
yin uzl&flll& komitesi bu sabah 
B. Madariaganın baıkanlığında 
toplanmıtlır. B. Eden ve La val 
arkadqlarma temmuz ortumda 

ltalyanların, mahdut ko-.niteye 
Fransız ve lngili mümessHleri· 
ni kabul editi, sükunet ifade e· 
den, cesaret verici bir amil teJak· 
ki edilmektedir. 
VERiLECEK KARARLARıN 

MES'ULIYET1Nl KlM ALACAK 
Cenevre, 7 (A.A.) - Cenev· 

renin vereceği hükümden doğa· 
ca.k mesuliyetlerin, mahdut komi· 
tenin tetekkülünden sonra. artılc 
Fransaya veya lngiltercye değH, 
fakat uluslar aoıyeteıine yükle· 
neceği ileri sürülmektedir. 

ltalya ilerler•e lngüterede Habe· 
ti•tanda üerileyecek 

Pariı, 7 (A.A.) - "L'O~u.vre,, 
gazetesi diyor ki: 

"Şayet ltalya paktı bC1zmak 
yoluna gidecek olursa, lngiltere
nin, Ha bet iıtanın uzak güneyi· 
ni, Rodolf ıölünden Tıanı gölü· 
ne kadar olan kısmı Habcşista

nın yegane zengin mınt«kasını 
kavrıyarak i,gal etmes\ keyfiye · 
ti, derhal gerçekleıecektir. Bu 
takdirde de, Ha bet i•tanın geri 
kalan bütün kıınnlarında, ltalya 
ile hal'be girmit olacaktır. 

Göriifmelerin devamınca 
Harp yok 

Cenevre, 7 (A.A.) - "Röy· .. . 

Atatürkle Prens 
arasında Pol 

ltalyan delegesine yaptıkbn ö· Ankara: 7. (A.A.) - Yugoı • 
nergeleri ve bu önergelerin eJU- lavya kralı ikinci piyere doğum yıl 
lı bir ıurette incelenmeden red· dönümü münaaebetile reİ!!İcu;,nhu .. 
dolunduğunu anlatmıılardır. Bun· Atatürk tarafından çekilen telgrat 
dan sonra bet delege gÖriİf111Üf• ile buna rejan prens Paul tarafın-
lerdir. Komite tekrar pazartesi dan verilen cevab a§&ğıdadır; 
öğleden sonra toplanacaktır. B. Doğumlarının yddönümü müna-
Laval Pariıe gitmekte olduğun· ıebetile majestelerine en hararet· 
dan bu toplantıda onun yeri~ B. li tebriklerimi bildirir, gerek ıah· 
Leger bulunacaktır. at saadetler ve gerek a•il ve dost 

Cenevre, 7 (A.A.) - B. La· Yugoslav ulusunun reiahı hak 
val saat 13,20 de Parise har~ltet kındaki samimi temennilerimin 
et • t' S 1 .. ·· d .. l t' kabulünü rica ederim. 

ter bildiriyor.,, inanılır kaynak· 
lardan öğrenildiğine göre B. 
Mussolini İtalyanın Cenevre ıö· 
rütmeleri ıürdüiü müdde~e harb 
yapmıyacağı hakkında inanca 
vermiştir. 

Yeni bir konleran• Jaha mı? 
Paris, 7 (A.A.) - Roınadan 

Antransijan gazetesine bildirili· 
yor: Yetkili çevenler, bilhassa 
Mussolini ve Lavalın da ittirak 
ile timal ltalyasında üç ~araflı 
bir konf er anı ihtimalinden bah
setmektedirler. 

Sir Hoare'in Cenevreye hare
keti bu konferansın toplanması 
için bir delil sayılmaktadır. 

imtiyaz •ahibi lngilterey• 
geliyor 

Nevyork, 7 (A.A.) - B. Cher 
tok, perıembe günü lngi!tereye 
hareket edeceğini bildirmittir. 
Aldığı imtiyaz üzerindeki hak· 
larını tanıtmak üzere hazr.-lıkla· 
rını tamamlamıthr. 

B. Chertok, Londra.daki Ha· 
bet eJçiliğine, kararl&flırdmıt o· 
lan bir milyon dolarlık ilk mebll• 
ğı ödemeğe hazır olduğunu ıöy· 
lemiştir. 1" 

Bir vapur daha Erilreye 
gidiyor 

Napoli, 7 (A.A.) - D"vıdolo 
vapuru, dün akıam, harb .~ereç· 
leri ve 300 otomobil yükü ile E· 
ritreye hareket etmitlir. Biraz 
aonra 0H1D:Ria, gereç v Ul'l ~lü 

olarak ayni noktaya doğru yola 
çıkmıştır. 

Vapurun hareketi ııraunda, 
anbarlarda otuz kadar delikanlı 
bulunduğu görülmüf, bunların 
gizli surette gitmek iıt-s ·Hkleri 
anlaşılarak gemiden çılCattılmı~ 
ve ailelerine teılim edilmişleıdir. 

DÖRT ALMAN V APIJRU 
lTALYAYA SATILOI 

Berfin, 7 (A.A.) - R3yterin 
öğrendiğine göre, tonilatohn ye· 
kunu 40.000 ton tutan ve Sarb· 
rucken, Warra, Sierra V .uaatna, 
Coblentz adlarını ta,ıyan 4 va· 
pur, ltalyaya satılmıttır. aunla· 
rın doğu Afrikaya asker Vd gereç 
taşımakta kullanıiacaklan ~andı· 

eğer tUrk gazetelerinde sofya anlacı. mıf ır. a ı ıunu onec" t ır. 
"' F A hl d t · ı ~ Kam'Jl Atatürk yor. 

nıamıza uygun olmıyarak dedikleri ransayı ssam e e emsı ~cıe- Krala dogu"" munun yıldönümü MALTA TEL ÖRGOLERJ.E 
gibi tatsız tek bir satır çıkmı§Sa ni- cek olan B. Herriot ve Paui·Boll" 
hayet bu basit ve hafif bir ''aksisa. cour yarın burada bulunacaklar· münasebetile yolladığınrz tehrik · ÇEVRILlYOR 
CJa,, hadisesinden başka bir şey değil- dır. lerinize samimi surette teıekkü.- Malta, 7 (A.A.) - Röytre a· 
tür. anlaşma türkçede bir fiildir ki Londra, 7 (A.A.) - B. Bald· eder ve ekselansınızın lllhsi saa janıı bildiriyor: Alınan haberle· 
karşıbkh bir hareket ifade eder, Tin dün, önce Sir John Simonla, detleri ile Türkiyenin refahı hak · re göre, Malta luydarınm 'bi~ok 
l>izde yapıldığı_nı iddia ettikleri ta~ Sonra B. Van Sittatla danı~mala· kındaki en iyi temenni1el'İmi su noktalarına dikenli tel ö.ı-ıüleri 
neşriyatı haydi biz bulgaristan gaze- ra devam etmittir. · , ı t "il-'" narım. Prens Paul §ebekeıi konulmuıtur. 

Yunanistanda 
Kra'cılar bir hükumet 

darbesi yapacak? 
Atfna, '1 (KURUN) - Eski kırıl 

Jorjun geneloy yapılmasından Yunantl 
tana getirilmesi için koyu kıralcılar ti 
rafından bir hükumet darbesi tıazıl'" 
landığı rivayetleri yeniden dolaflYOt• 
Kralcılar, bilh.88'a orduyu kendi ırıak• 
sat ve gayelerine çekmeie çalıpfot• 
Kralcıların bütün bu tahriklerden di
ğer bir maksatları da pazartesi gU11ll 
buraya dönecek olan başbakan BaY' 
Çaldaria kralcılık lehinde beyanatti 
bulunmağa icbar etmektir. 

Harbiye bakanı General Kondilil 
bugün Morada kaplıcalara gidecekdt• 
Muhaliflerin iddiasına aöre General 
KondlHsin tJu seyahatten maksadı, 
kralcılar ve darbei hükumet indinne • 
ğe teşebbüs ederlerse Atinada bolull• 
mamall ve bu süretıe onların planları• 
nı kolaylaştırmaktır. 

Kralcıların bu faaliyetleri üzeriD' 
iç işleri bakanı, General Kondilisle •· 
zun mliddet görüşmüştür. General 
Kondilis kendisiyle görüşen gazeted4 
lere bir darbei hiiktlmet tehlikesi b11" 
tunmadığını söylemiştir. 

Gazetelerin istihbaratına göre _.. 
bitlerin ekseriyeti hükumete sadık bll
lunmakta ve koyu k ı 1cılann darbd 
hükQmet arzularına alet olmak niY,. 
tinde bulunmamaktadır. 

·Atina, 7 <Kurun) - B. Çaldaris pt• 
zartesi günü Alman kaplıcalarınMI' 
buraya dönecektir. HükQmet maıuıtl
line göre başbakan rejim işini hallet
mek için genel oyu y:ıpacaktır. 

Venizelist fırkası başkanı B. Sofd" 
Us muhaliflerin genel oya iştira !< et
mek niyetinde bulunduklarını gazetr 
ellere söylemiştir. 

PoHse silah atanlar 
hakyerinde 

Birkaç ıece evvel Koca911u1ta'" 1, 
fa paıa istikametinden &yazıta , 
doğru geJen ve lambaları tönul' 
bir otomobile Aksarayda c°!u• esıl' 

ri verilmi,, fakat içindekileı: ~ 
emre ha.ı eğmiyerek Bayazıta dot 
ru otomobili ıürmütlerdir. Bey• ' 
yılta otomobil zabıta memu:ları ti 
rafından takip edilmif, Şehzad• 
batına kadar ıüren bu t.iı,.;,. ..... , ... 
•ında ot.-n'1bUde hulunanh .. r zab• 
ta memurlarına karşı silah, kullats' 
dıklarından memurlar ~a otomo · 
bilin liıtiklerini nitanhyarak atef 

etmitler, otomobilden atılan ıcur 
tunlardan sinemadan çıkan iki ço' 

cuk yaralanmıştı. 
Zabıta kıaa bir zaman içand• 

otomobilde bulunan şoför Ceınilı 
muavini Mehmet, müfteri önıetl 
yakalamı9tı. Suçlular dün Sult:ııı• 
ahmet sulh hakyerine verilmi~letı 
ıorguya çekilmiılerd!r. Şoförld 
muavini fazla ıerhot olduklarııı' 
silah atmadıklarını ıöylemiıler; 

- Birinci ihtarı ititmttdik. Jkitr 
ciıinde de korkduk. Kaçtık deıolf 
lerdir. Sorıu neticeıin.Je ıof3r14 
muavini hakkında tevkif karst' 
verilmif, Ömer aerbeıt Lırakuıolf' 
tır. 

lelerinde yok farzedelim: hakikatin Üç gemimiz lzmirde 
kulak tözlerinde çanını çalıp durdu. s·ıyasal gÖrÜ~ler ' lamir 7. (Kurun) _ Adatepı. 
itı şu bazı komiteci döküntücülerine ~ıııı1111111ııııııııııı11111111ııınıııııııı11111ıııııı:ıı11ıınmtıt" Y "«ltMıııııı~ıH l'llaı# il' 

' Kocatepe, zafer torpido mubriP • .,, fcl.flette devam emri vermesinden kork E_ T k • • 11-
maz mısımz? siz ki, bizim gibi gaze. ~ una pa tı proı 1 esı ri lzmire ıeldller. Limanda dedi , 
lelerdeld neşriyatın fld memleket ~ J lediler. Halk ıemilerimi'P.;. sevi~ıd 
Clostluiunu ilerletmekte bir rolü ol- Habeş meselesinin her çevre}i meşgul etmesine 1 manyaya katışmasile Orta Avrupadaki muvazene, İtalya le kartdadı. Gemilerin kurtıı~ 
'duğuna bilenlerdensiniz ve yazınız- rağmen B. Laval ile B. Mussolini Avusturyanın istik- ile Fransa ,.e Fransanın menfaati olan küçük iti1lf a· 'bayramını lzmirde ı~irnıel 
la bizi sözümüzde durmıya davet edi· lalini koruyacak paktın esaslı noktaları üzerinde an- Jeyhinde alt üst olacaktır. Onun için Orta Avrupada muhtemeldir. / 
yor gibisiniz. kabul etmek JA.zımdır laşmağa vakit bulmuşlar ve üzerinde uyuşulan nokta- statukonun muhafazası isteniyor. .,. , 
ki herhangi bir dostluğun sağlam, sı- ları alakadar devletlere bildirerek bu ayın sonunda bir Bu paktın bir değeri haiz olması için Almanya tara- j lıtanbal Bqinci icra Dai,.,ı 1 

kı bir llerleme yolu tutmamasından konferansın toplanmasını teklif etmişlerdir. fından imzalanması gerektir. Çünkü Avusturyanın \ den: _J 
o neşriyatın bir de mesuliyet yüzü Hazırlanan paktın esasları Avusturyanın istikl!li- istiklali, ancak Almanya yüzünden tehlikeye maruz gö- Mahcuz olup uaulen paraya V'·, 
--ar demek olur. fçı'nde bu mesuliyet nl tanımak, onun iç işlerine karışmamak,.ademi teca- ·ıu Al . b kt 1 hl d b 1 d t ' .1 • ka ·1 • b" .. ıo • riı ·yor. manyanın ıse u pa e n e u un u unu rı mııne rar verı mıt ır , 

d 1 k la vüz esasını kabul etmek, Avusturya istiklali bir tehli- ol duygusunu uyan sayın mes e taş • gösterecek hiç bir iz yoktur. takmıile halı gibi e•yalar be1 .., 
keye uğradığı takdirde allkadarları konu~mağa davet ~ ~-•)• 

rım için bugün kendi meslek sınırla- etmek. Diğer taraftan bu paktın herhangi bir devlet tara- . lunda tepe batında (kontinandiı' 
rı içinde de olsa yapacak, bot ge- Bu paktın Alman,•a, Avustur,-a, Lehistan, kürük fından lmza edilmeden önce Avusturya ile Macarista· ı telinde 9/ 9/ 935 tarihiı-.e t_. .il 
~en bet yılı telafi yolunda yapılacak " " 3 nm askerlik heraherliğini istemeleri bekleniyor. ·v 

itilA.f devletleri, Fransa ve İtalya tarafından imzalan- iden pazarteıi ıünü ıaat 9 dall ı ,.. 
çok şey nr: elverir ki dar düşünce- ması umuluyorsa da buna imkan bulunacafı ihtimal Hull."'8 bugün bu pakt üzerinde anlaşabilen iki taraf ba k .1 ıae-'1" 
lerin berzahlarından çıkarak ve yal· FranM ile ltalyadır. ren açı anınna 1 e ıatı 11..rtt' 

dahilinde sayılamaz. . . . ) dan talip olanların yevmı me'"':s. aız kencll " duygularile ba!fhqa Paktın amacı Avusturyanm gerek içerıden, gerek Fakat bu lkı tarafın anlaşmaları, paktın ıtiraz ile d h il" d bul 
1

• 
111

111· 
btarak balkan blr11ftnln yannı kap- Clıprıdan bir tecayüze ve bu arada Alman istilasma uf- karşılanmıyacağını anlatmaz. e m~ a ın e . unac'l •• me ~' 
bYan pnl§ ctu:darını görsünler. nmasına karşı gelmektir. ÇilnkU Avusturyanın Al- O R. Doirul ne muracaatlan ılln olunur. 
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Deniz yollan ücretlerinde yeniden 
tenzilat yapıldı 

Ankara 7 (Kurun) -Denizyol
lan itletmeıi inhiıarlarmdaki mü. 
eueseler tarafından verilen yüzde 
20 tenzili.tir gidit ve dönüt bilet · 
lerinin müddeti bir aydan kırk be~ 
güne çıkarılmııtır. Biletler hangi 
idareden alınırsa alımın bütün va
purlarda muteber ola.:'lktır. 45 
gün zarfında. kullanılmıyan yüzde 
25 tenzilat iade edilme!< prtiyle 
altı ay daha muteber olacaktır. E
konomi bakanlığı denizyollarında 
ibdaı edilen halk biletlerinde de 
tenzilat yapmıf, ıeyahat müddet · 

lerini uzatmııtır. 
Birinci mıntakada seyahat müd

deti, 45, ikinci mıntakada üç aya 
çıkardmııtır. 

Birinci mıntakada birinci mevki 
15, ikinci mevki 10, üçüncü mevki. 
5, ikinci mıntakada birinci mevki 
40, ikinci 32, üçüncü 20, mıntaka
da birinci 55, ikinci 47, üçüncü 10 
liradır. Bu ıuretle 55 lira ile üç ay 
Türkiye ıahillerini dolatmak kabil 
olacaktır. Bu huıuıtak: emir ali . 
kadarlara bildirilmittir. Yarından 
itibaren tatbik edilecektır. 

Istanbul Belediyesinde bazı 
memurların maaşı arttı 

Ankara 7 (Kurun) - lıtanbul
da hususi idare ile belediyenin bir. 
leımeıi yüzünden itle: artmış, 
mevcut kadro ile bu itlerin bata· 
rdmuı zorlaımııtır. Bunun içi!l 
yeniden bazı memuriyetlerin ih • 
daıı, bazı memurların maatları 

nın artırılması kararlatmıttır. Bu 
arada ııhhiye vefiyat ve istatistik 
memurunun ma-.ı yirmi ikiye, ki· 
tiplerinin 20 ye, Gureba haıtaha· 
nesi eczac111nın maatı yirmi be • 
fe, hemtirelerin on dörde Beyoğlu 
haıtahanesi idare memurunun yir· 

miye, emrazı zühreviye eczac111 · 
nın otuza, merkez fen hey' eti e · 
lektrik makine mühendisi ve te· 
mizlik itleri müdürünün elli bete, 
temizlik memurları maaıları yİr· 

miye, dütkünler evi eczAcısınm o
tuz bete, müdürünün m:ıatı elli be
te çıkarılmıtdır. Betikt&tda otuz 
bet lira maath hekimlik, gureba 
haıtahaneıinde elli bet liralık bir 
operatör Zeynep Ki.mil haıtaha • 
neıinde on altıtar liralık ebelik 
ihdası kararlaıtr. lıtanbula tebli • 
gat yapıldı. 

Holandalı tagqarecinin üzüm fiatlarını tutacak 
töreni garın kurum 

Ankara 7 (Kurun) - Vefat e- Ankara 7 (Kurun) - Ozüm fi. 
den Hollandalı tayarecinin cese atlerini normal bir hale getirmek 
dini almak üzere gelen tayyare on için kurulacak teıekkül önümüz· 

• yedi yolcu alacak büyıadüktediT. deki hafta içinde faaliyete •~· -
• -Cenaze JMMrtesi ıabahı nümune cektir. Kurumun termayesi hak -

hastahanesinden kaldırılacak, sa kında it ve Ziraat bankalan erki.· 
man pazarından kamutay önüne nından mürekkep komisyon pazar 
getirilecek, Akköprüde hazır bu · ertesi: çalıımalarını bitirecektir. 
lunacak otomobillerle uçuı mey- • mı ·ı•ı••ııı ııı•ı•ııRıııııımııı. 
daruna ıötürülecektir. Mera.ime Bakanlık emrine almmışlardrr. 
bir Aıkert müfreze, bando kara ve • Çocuk kurumu tarafından J • 
hava zabitleri ittirak edecektir. kinci teşrinde Türkiye baş pP.hli -
K .. aca: vanhğı müsabakaları yapılac!lktır. ----• Buharlt gemilerin. daha. beş 
sene müddetle gümriiksüz gi:ınesi 
için Ekonomi baka.nlığmc.a hazır -
lanan projenin Kamutayın bu top· 
lantmmda. kanuniyet kesbetmesi 
muhtemeldir. 

• Mardin ve Muş defterda.rlan 

Başpehlivanlığı kazanana 500 lira 
verilecektir. 

·• Finans Bakam bu akşam Is · 
tanbula gitti. 

• Bombayda ve Hayfada bir ti· 
caret sekreterliği ihdas edilmiş· 

tir. 

671 ·Ton • Mazot 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden 

Tahmin edilen bedeli "46970" lira olan yukarda mikd&;:-! ve cinsi 
. yazdı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sabnalma Ko -
miıyonunca 20/ Eylu• !935 tarihinde Cuma günü saat 15 de kapa
Jı zarf ile ihale edilecekchr. Şiılrtn ~me iki lira 35 kurut mukabilinde 
Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan "3522" 
lira "76" kuruıu havi teklif me"tublarını mezkGr ıünde saat 14 «: 
kadar Komisyona vermeleri vekendilerinin de "2490" numaralı 

kanunun 2. ve 3. maddeierindeki vesaikle mezkGr ıün ve aaatte ko -
misyona müracaatları. "5320" 

........................................................................................... 
de çocuiu vardır. OjreLdiiimize bir tören bazırlanmı9tır. Yarınki 

pazarteıi ıünü saat on :la Ankara· 

Her gun 
bir ediple ..• 

( lJ •tvanı Birincide) 
- Genç muharrirler içinde kim

leri bejeniyorsunuz? 

-? 
- Kuvvetli kadın muharrir ye

tiımediii iddiaıı doğru mudur? 
- Şükufenihal, Suaddevrit hiç 

fena değil. Kadınlığa. ver.:liğimiz 
tam haklann tarihini gözönüne 
getirirıek büyük kadın yaza 
manlarımızı dün de değil, tarın 
da aramak daha doğrudur. 

- Edebiyatımızın ink;taf ını 
hanri yolda aramalı? 

- Türk edebiyatınm inkitafını 
ilk önce "edebiyat" denilen neıne
nin lakırdı halinde IÖzgelişi edil· 
mekten çıkarılarak kıymetlendiril 
meıinde ve himayeıinde aramalı· 
yız. 

Sosyal kültürel alanda beslen 
meye ve himaye ıörmey(" batla · 

· yacak olan edebiyatın en kısa za • 
manda inkitaf bulacağına v ~ iyi e
serler vereceğin~ inanm&.hyız. Ba· 
bıili patronunun kıyaııya 'f.evk ve 
keyfine kalan, münekkit bula· 
mayan, ne resmt ne de ı{ayri resmı 
hiçbir tetvik ve himaye görmeyen 
bir edebiyatm bugünkü varhğmı 
bile ben çok bulanlardar.ım. Ede
biyat bütün bir hey' eti içtimaiye 
ve fikriyenin ve yapdıiı devrin 
en iyi ayna11dır. 

Onun için .özün k11uı ıudur: 
Ne ekiyonak onu biçiyoruz; n~ 

ekenek onu biçeriz! 
- Buıünkü edebiyatımızda bir 

ekolliterer tqekkülü temayülü ıö
rüyor muwnuz? 

- Muhakkak ki bir harp sonu 
netli ve onun tiirde, Deı1irde, daha 
ileri romanda birlqtiii noktalar 
var. Bunu bir ekol diye kabul e
dersek ekole temayül •til, eko 
lün kendiıı var demektirJ 

Kaç yatmdaımız, kaç eıer yaz • 
dınız? • 

- 32 yqındayrm. "yakılacak 
kitap" dan baılıyarak İl&dirap ço 
cufu, çıldıran kadm, atk güneıi, 

0

bef hasta var, ıöz yqlan, yosma, 
on yılın romanı, F ~ya'yı roman o 
larak yazdım. 

Gazete yazııı isterseniz 15 yıl 
her ıün ıütunlarca yazıyoruz. 

- Eıerlerinizi nekadar zaman 
da yazar11nız? 

- Romanlarımı dokuz ay dütü· 
nür, hazırlar, üç ayda da yazanm. 

- Edebiyatla uğratmaktan za
rar ıördünüz mü ? 

- Edebiyatla uiratmaktan tah · 
san zarar görmedim. Eterlerim 
tefrika halinde de, kitap halinde 
de bana en fazla kazanç getiren 
ıeyler oldu. Fakat, doğrunun doğ
ruıu olan en dojruyu mtı soruyor· 
ıunuz; ebediyab kend11erine me6· 
lek ittihaz edenlere acıyorum! 
Çünkü; bugünkü gidi,, bugünka 
zihniyet, bugünkü piyasa& "edeb1· 
yat müteveııillerine,, ancak 
ve ancak bir lolana ve bir 
de hırkadan batka bir teY 
vaid etmiyor. Şu Babıilinin 
bütün tarihine ve buıününe bakın 
oldum olaııya yalnız edebiyat e

göre gayet zengin olan bu tayyare
cinin Hollandadaki Fil:p fabrika· 
laır sahibi olan çok zenıin kayin 
babaıı Anton Filip, tayyareci bu · 
raya gf'ldiii ııralarda buradaki 
t6beıine bir telgraf ıöndermit V«: 

"muvaff akiyetler dilediiini,, ıöy· 
lemiıtir. 

seri yazıp da kamı tok, atrtı 
dan kalkacak olan diğ~:- tayyare pek kimıe varmı söyleyin? Eğer 
saat on iki ile bir araıhıda ceıed~ var iıe bütün bu ıöylediklerimi ıe-

Genç tayyarecinin kara haberı 
. yayıldıktan sonra ayni adam ıön· 

derdili ikinci bir telgrafta d.ı. 
"genç tayyarecinin ce!l&zeai için 
eUnden ıe1enl yapmalannı,, dili -
yor ehi. 

Hollanclada cenue ~in büyü1' , 

Yeıilköy iıtasyı>nuna getirecek VI! riye alıyorum. Pardon! 
memleketine ıitmeden önce Yetil· --------------
köy iıtasyonunda ıon b!: tören ya· Balnrltöy icra memurluğundan: 
pılacakbr. · Bir borçdan ötürü Hacz edilip 

Ceıet için ıetirilen bütün çe .. araya çevrilmesine karar verile;ı 
lenkler, ayni tayyareye konulacak- ıajmal ve damızlık koy~ .. Eylulün 
tır. 12 nci 935perıenbe güni\ saat 14 de 

F okker fabrikasının Ankaradıı Şamlarda Hey' eti ihtiyariye odası 
ayni ıösteriyi yapmak :izere mem- önünde açık arbrmaya vaz edile
leketimize ayni tipte \:;-. tayyare ceğinden taliplerin mahallinde bu
daha göndereceji aö7lenmekt~dir. lunacak memuruna müracaat ey 

l!9111eleri ilin olunur. (V. No. 8979) 

Amerikanın Adisababa 
işgüderi anlatıyor 

~çaklar Habeşistanda neyi bombardıman 
edecek; orada şehir yok! 

Amerikanın Adiıababa lı gü -f 
deri Bay Vilyam Peri Corc 
Habeıistandan ıehrimiu gelmiş . 
tir. Buradan Amerikaya gide<.ek . 
tir. Bir muharririmiz dü:"l keııdiıi· 
le Londra otelinde konuşmuştur. 
Bay VilyamPeri Corc şunları söy . 
lemiıtir: 

- Amerikan tabaası Habeıis 
tanı terkediyor mu? 

- Evet, çünkü vaziyet vehame~ 
peydaediyordu. Benim tavsiyem 
üzerine yavaı yavaı çıkmağa baş
ladılar. Oradaki Am"ı-\kalıiarın 
mühim bir kısmı misyonerlerdir. 
Ve memleketin her yanına dağıl· 
mıılardır. Habeıistand~ münaka -
lit namına yalnız bir demiryolu 
vardır. Bir harp esnasında tabaa -
mız emniyette bile olsa, oldukları 
yerde belki yiyecek tedari!c ede· 
memek gibi mütkilata uğrayabi -
lirler, çıkmalarını muvaiık eör · 
dük. Ben ayrılmadan on iki kiti 
kadar çıkmııtı. 

- Habqiıtanda aıkerlik vazi· 
yeti nedir? 

- Bazı aıkerlemi taliın yaptığı 
nt görüyoruz. Hudutlarda C::ı. el· 
bette her devletin yaptığı gibi· 
müdafaa tahtidatı vardır. Fakat 
orada ıeferberlik bizim Avrupa ve 
Amerikada bildiğimiz gibi sınıfla
rı ıilih altına çağırmak ıu~·etinde 
olmuyor. Reisler davul!ar çaldın 
yor, tepelerde ateıler yaktırıyor · 
lar. Ben orada iken buna benzer 
birfey görmedim. 

- Habetler bir hücuma kartı 
durabilecekler mi 7 

- Kullanacakları tabiyeye hl 
kar. Eğer bir noktaya tekasüf' 
derlerse, hava hücumu katıııı 
tehlikededirler. etmezlerse ta 
re neyi bombardıman edecelr 

Şehir yok! 
- izinli mi geldiniz? 

- Artık benim vaz: fem 
Bir senedir oradaydım. yeriınİ 
baıka it güdere terk e•tim. Si! 
mem biliyormusunuz. Amerika l 
Habe§İstanın ilk dioi'><natik ıııa 
nasebetini kuran, Amerikall 
ıimdiki Türkiye elçisi mııter S 
ner dir. imparator Me'ldik za111• 
mnda Habetiıtanda daha bugii 
kü demiryolu da kuru!madan ° 
ce kervanla Adisab~ba:ya gi 
ve Amerikan elçiliği kurulmuttı' 
Bugünkü imparator o zaman ,! 
bir çocukmuf .. imparator b 
gayet iyi hatırlıyor, sonra bugüll 
kü imparator Londrayı ziya 
etmiıti. O vakit Amerikanın Lo" 
dra bat konsolosu olan mister S 
ner'i orada, gönnüt ve tanmııttı' 
-Şimdi nereye tayin olunııı 

istersiniz? 

- Türkiyeye belmek isteriı1'· 
Bundan önce iki sene tzmirde }. 
merikan konıolosluğu vazifeıİ 
gördüm. istikbali parlak yeni 
daima enteresan olan bu me?llte 
kette çalıtmayı çok arzu ederid' 

• • • 
Amerikan diplomatı. perfeO 

günü Amerikaya hareke·' edec~ 
tir; dün Amerikanın Türkiye 
güderi Bay Şov ile görütmüttii' 

GalafaSaray Isianbuı::· 
sporu, Beşiktaş 
BeyKozu yendi 

Hava Kurumunun tertip ettiği 

turnuvaya dün de devam edildi. 
ilk maçı Betiktat·Beykoz ta -

kımları yaptılar. 

Oyunun birinci devresi ekseri -
yetle Betiktatın üstünliiğü ile geç· 
di. Beykoz büyük bir euerji ile ça· 
lıttıiı halde Betiktaşm güzel ve 
hakim oyununun netice almasına 
mani olamadı. 

Beıiktatlılar gittikçe ~utan bir 
tazyikle ve ııraıı ile nıuzaff erin. 
hakkının, yine hakkının ayağı ile 
üç gol kazandılar. Dev.·"nin bit · 
mesine doğru etref, pen :ı;tıda.1 gü
zel bir gol daha yaptı. Beyko'llu -
lar, buna karşılık daniş\n güze! b1r 
kafa vuruıu ile biricik sayılarını 
yaptılar. 

ikinci devre Beykoz + .. ha C'anlı 
oynadı. Birinci devrenin tecrübe · 
ıi ile,. Betiktaım tekni~: neticesi t. 
bırakıyo .. lardı. Neticed.:- Şerefin a 
yağiyle bir gol daha kazanaıı 

Beşiktaf sahadan 5-1 g lHh çıktı . 

ikinci maç Galatasan.y ve it 
tsnbul spor takımları karıılattl 
lar. 

Oyun umumiyet itibariyle GI 
lataıarayın ağır baskısı altJJS 
geçti. iki takım da çok çabulı 
sert oynuyordu. 

Galatasaray birinci devred~ f 
zılrn ve Adnanın ayağile 2 golf' 
kardı. Fakat ikinci devrede 
taıarayın üstünlüğü çok daha , 
riz bir tekil almıf tı. GündiiS J 
birbiri arkasına çıkardt~ı üç f 

den sonra Kadri altıncı golü de~ 
ll ve maç, İstanbul sporda peJS1 

tıdan bir gol yaptığı için 6 · 1 G' 
latasarayın galibiyetile bitti. 

Ga!ataıaray bu galeheden 110(, 
doğrudan doğruya turnuvan••' , 
naline kalmıştı. Bugün oftl' 
nacak Günet · Arnavudköy lr;I 

nın galibi Beıiktaşla karşıla~'' 
ve bu maçın galibi de GalataPr' 
la finali oynayacaktır. 

Ankara Urayı ·otobüs işleri 
direktörlüğünden: 

1 - Teahhüt edilecek fey 350 ton benzin, 35 ton yağ, 20 
gresdir. Tahmin bedel: 143.250 liradır. 

. 2 - Şartname 72~) kurut bedelle An!nra Urayı Otobüs Jd 
ıinden alınabilir . 

ile yapılacakdır. 3 - Ekıiltme kapalı zarf usu:ü 
4 - ilk teminat 8413 liradır. 1 
5 - Teklif mektuhları 20 -9 - 935 tarihli Cuma günü ~ 

14 e kadar Ankara U <eoyı Otobüs itleri Direktörlüğüne "·erilı11,,ı 
lazımdır. (2434) (5271) 
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Yapışık Kardeşler 
:,-..__ ENG ve ÇANG = SAG ve SOL Yakında çıkıyor il Bölem: 27 1 111 lı 1 ·~ 1 ıllı 1 m Yazan: Rudolf Van Wehrt ~mlli!IOO 

En~ ve Çanq Bankers! En sürekli, en parlak en çabuk yanan 
yeni kömür yakında çıkıyor. 

Siyamlı ikizler, 
kendilerine bu 

Amerikanlaştılar; 
soyadını seçtiler! Yakında çıkıyor 

Siyamlı iki yap.§ık erkek 
kardqler, Avruvn Beyaha· 
tini yaparak, tekrar Ameri
kaya dönmü§lerclir. Şimdi 
ne haldedirler? Engle Çan. 
gın Cl§k maceralarına, onla
rın yeni vaziyetlerini anla · 
tııla geçiliyor. işte bu hu -
~•ta anlatılanlar: 

1 
Amerika Birleşik Hüku.netleri 

1°Pluluğ':1 içerisindeki hükumet · 
erden Şımali Karolinanın boi gü

hetli bir ovasında, geni~ arazisi 
ulunan büyük ve beyaz bir ev 

~ard!r· Daha doğrusu bir ôftlik ... 
.:ıh çıftliğin sağ ve sol yanll\rında 

ırlar ve anbarlar bulunuyor. Bi· 
~ın önündeki zümrüt yeşili ça · 
~<I., köpekler oynaşıvor. Bir 
kahya, çiftlik kahyuı, çeıme ba· f llld..:ki bir zenciyi paylıyor. Pay-
llna.n zenci ufak, bunun uzerintt 
~abanın dingillerini bir kat da · 
~ itinalı yıkamak için gayrete 
aeliyor. ! 

Bu çiftlikde ı843 senesinden · 
~ri bir çift bekar oturuyor. Bun 
ar, Engle Çangtır. Siyamlı ikiz • 

ler, kendilerini tanıdığnnıı zama 
h.a niıbetle, ıaşılacak cfarecede 
:eğitınitler, Amerikanlaşmıtlar 
ır. Tek heceli ekzotik isimleri· 

ki Yadırgamıılar, bu isimlerinin 
uyruğuna bir aile iımi talanak 
~ları iıtemit ve Bankerı soya · 
~ını benimsemiılerdir. Bu alame 
tık•n aile ismini neden tercih et 

tiler? Bunun sebebini anlııtahm. 
Yaıutık vücutlerini seyircilere 
töıtererek para kazanmak mak· 
"dile yaptıkları birçok seyahat 
~n birisinde, Nevyorkta Mister 

ankers denilen bir zatle tanıt 
bııtlardı. Bu adam ik:ı:.erin pek 

~una gitmiıti. Onunla nk sık 
~"JfmU§lar, dostça görüş,nütler t Kendilerine do::t edindikleri 

le aözü, aöhbeti yerinde Ameri 
a.lryı daiına hatırlamak v~ ayni 
~anda ona karşı beıl~<iikleri 
~•tluğu göstermek üzere, bu iı • 

:rıı~ kendilerine soy adı ola:ak seç· 
lnıtlerdi. Bankers kelimesinin 
I._Pıtık kardetlere hem manah1 

\: ahenkli geldiğini de, tercih 
~ . ~İni,_ •... daha doğrusu se~~· 
h:hını tekmil anlatmıf olmak ıçın 

se katalım! 

~ apıtık kardeıler, şimdi ev, 
\' k aa.hibi olarak istirahate çe· 
ılırıitler di. Kendilerine haz ve • 

ren .:..L· b" h ı H" ·ı . lf '9f&Kln ır ayat. ız.me:kı erı· 

l 111 it görmelerine nezaret tdiyor-
~. ~rabalarma binerek c;varda ae. 
d.1ııyorlar ve gezişte atları ken , 
d 1 

erj idare etmekten ayrıca zevk 
l~l'Uyorlardı. Ava gidiyorlar, tar
Y -., ormanda avlanıyorlardı. 
1 -.lcındaki bir gölcükte y'.izüyor-
1 _,.dı. Bau.n da, çiftliklerinin bu· 
llnduğu Vilkes Kontluğuna ait 
~dan gecen bir c.Jerede yıkanı· 
orl-.rdı -

••ı'Y a.l~ı~ aktamları oldukça tat · 
kil leçıyordu. Gece oldu mu, ve · 
ın. hjı-çlarının Efendileri iı;in ıs · ) l ~yaptırdığı geniş sedire 
ı: t>'orlardı. Sakin ve sükuti <!' 
)o d g, .seve seve kitap oku· 
11/ u. Denk denk kitap uetirt· 
)ı~' odalardan birini bunlara a • 
l'ordllllftı... Kütüphanesile övünü • 

u Çu k"' cak .. \re Y .. k n u, an munevver 
lıı., u .~ek tabakadan Amerika 
J... r ~~le kütüphane sahibidir • 
~ıc)•' .. hilgi•ini artırmak için 
"~- e Ugı-aşll". Yeryu"'zünün bir -
~)'er" • 1 
)ı, Fl'll ını, ngiltereyi, Al:nanya· 
~' ~ Hollandayı, Kana • 

kayı; .• , unutmıyahm, 

memleketi Cilan Siyamı dolaıtığı 
sırada sayısız insanlarla bir arada 
bulunduğuna göre, dünya ve in · 
sanlar hakkında, dünya hadiıele· 
ri hak!unda esaslı fikir edinmek 
imkanını elde etmittir. Bu husus· 
ta düşünceler ortaya atan Eng, 
okuduğu kitaplardan da d;inya -
nın gidişine dair ahkam çıkarır! 

Gelelim kardeşi Çanga ! Çang, 
Engin entereıan bulduğu §t;yleri 
hiç de öyle saymıyordu. İki kar -
deşin tabiatleri biri birinkiue uy· 
muyordu. Duramıyan, ça~uk hır· 
çmlaıan bir adamdı. O ~jtüpha • 
ne yerine, çiftliğin bir oclaamı 
meyhane haline getirnıeği kendi 
zevkına daha uygun bıaup, t.ra 
da meyhane kurmuştu . lki kardeş 
muhtelif kısımları araıarmda 
paylaımışlardı. Binayı ikiye bö • 
lerek , her biri kendi hissesine 
dü~en kısmı tahsi zevkine göre 
dö,etip dayatmıştı. Alt katta, i -
çinden geçilerek verandaya çıkı · ı 
lan salon, mü§terek kullandıkları ı 
yerlerden başlıcası idi. Bu salo · ı 
nun dört bir kötesine sedirler ko· 

1 

nulmuıtu. Mütterek oturma ıalo· 
nunun sağ tarafında Engin sevgi· 
li kütüphanesi, sol tarafında Çan
gın sevgili meyhanesi yer tutu · 
yordu. Bu meyhanenin pek aca· 
ip bir yer olduğunu söylemek ya
kıtık alır. Bir meyhanede neler 
görününüz?. Meyhane •ieyince 
göz önüne içki ıi!eleri, kadehler 
gelir. Evet, burada da bunlc:ı.r ek • 
sik detil. Bilıl.kia,ıııcrafl'*"1ıi0ydan 

boya bunlarla dolu! ... Fakat, bu 
meyhanede bunlardan başka ta • 
vandan aşağıya ku~lar, tim:ıahlar, 

En temiz, eli, geri kirletmeyen, boyasını 
buJaştırmıyan geni kömür yakında çıkıyor. 

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

Yakında çıkıyor 
En kolaq tutuşan, her sobada fle maltızda 
yanan geni kömür yakında çıkıyor. 

Bu beklediğiniz ideal kömür; 

Türk antrasitidir 
J\Ceıe Etmeyin~ Bekleyin;~. 

maymunlar sarkıyor! lçlcti sa·~-·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 

;:,n~:.~uy:1my:ı;1~::;:i~ dv:v;~!:~; (•Okulalar Güneşi direktörlüğünden: 
iklimleri ahalisinin kulla~tlkları Hergün dokuzdan on sekize klldar Yuva - llk ve Orh sınıflara. leyli ve nahari kız ve erkek 
tarzda silahlarla, ok, yay, kılıç, talebe kayıd olunur. Beşiktaı: Yı~dız: Tel. 4. 2282 
kalkan v.ı. ile kaplı! 

En üst katını, kardetlerin yatak 
odaları, hizmetçilere ayrılmış bir 
kaç oda ve ikizlerin yaptık!arı se· 
yahatlerden birlikte geti.-dikleri 
sandıklarla sepetlerin doldurdu • 
ğu bazı sahanlıklar tetkil ediyor. 
Bu sandıklarla sepetlerin :çeri • 
sinde muhtelif memleketlerden 
toplanan hatıra kabilinden efya 

lstanbul liseler arttırma eksiltme kurumundan: 

saklıdır. 

Yapışık karde,lerin geceleri 
pek hoş geçmiyor, Bir az sıkıcı 
oluyordu, ama ortalık ağardı mı 

ne,eleri gene yerine ge\iyordu. 
Uykudan kalkınca, kartıla.-ında 
bugüzel cenup memleketinin gü· 
neşi gülümsüyordu. Du gülümşe · 
Yİ!, her !eyi nizamına koyuyordu 
Kardetler, üzüntüsüz yaşayıfın 

zevkını tadıyorlardı. GüzeJ, be • 

Cinai 

Kok kömürü 

Tüvenan maden 
kömürü 
Blok maden 

Miktan 

950 Ton 

1200 ,, 

250 ,, 
Kurumumuza bağlı Galataaa· 

ray, Haydarpafa, Erenköy kız, 
KandilJi kız liıelerile Çamlıca kız 

orta okulu ve Haydarpa§a liıeai 
muallim kısmı ile kız muallim o· 
kulunun yukarda miktarlari)e gün 

ve saat ve eksiltme tekilleri yazı
lı yakacak ihti~açların !artname-ı 
lerine göre ekııltmeye konmut
tur. 

Teminatı 

Lira K. 

1353,75 

Tahmin 
bedeli 

1900 K. 

1050" 

1291,87 1850 ,, 
Eksiltme lıtanbul Kültür Direk 

törlüğü binasında toplanan ku· 
rumda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecekler 2490 ıa
yılı arttırma eksiltme kanununa 
göre 935 yılı ticaret oda11 belge

lerini ve ticarethane namına ha· 
reket edenlerin noterlikten alıu· 

mıı vekaletnamelerini 
ri mecburidir. 

verme le-

Ebiltme gün 
ve aaati 

Eksiltme tekli 

1 ı/9/935 çarıamba 
nat ıs de 

,, ,, ,, 

ıS,30 

Kapah· 
zarfla 
,, ,. 

Kapalı zarfların kanununa ıö· 
re belli saatten bir ıaat evvel ku· 
rum baıkanlığına zarflar mühür· 

lü olarak verilmesi ve teminatla• 
rın belli günden evvel liseler 
muhasebedliğine kurum sekreter· 
liğinden alınacak yazı ile yatır• 
maları ve ıartnameyi görmek ii· 

zere de kurum sekreterliğinden 
sormaları ilan olunur. (5067) 

yaz çiftliğin kartııında tekrar ------------------------------------------

durarak düşünceye- dalıyorlardı. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! H . . v k aA 1 et ı· n den. 
Şimdiki- debdebeleri, !ervetleri, Özür dileriz arıcı ye e • 
çifter çifter ufaklı, atlı, arabah "Büyük harpte lngiliz ve Fran· . . . . k ı fi 160 k k k'" ·· ·· t :. .. l · · Vekiletimiz ıhtıyact ıçm '-Pa t zar a ton o omuru sa ın 
yaşayııları ile eskidenki müteva· sız l<rovazor ermı nasıl batır - . .. .. .. ~ .. .. . 
· d ? b 1 ki b ·· k alınacaktır Şartnamesı leva21m mudurlugunden her gun alıa1abı-

zı ya§ayııları arasında mu!cayes~ un.,, aş ı ı yaznmzı ugun ·o- · 
yapıyorlardı. Ne kadaı· sıkmtı çe· yamadık; özür dileriz. lir. Muhammen bedeli 5280 liudır. Taliplerin 20--Eylül - 935 Cu· 
kerelc büyümüşlerdi! Bugünkü -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ma günü saat ıs de satın alma komisyonuna müracaatları. (23€5) ; 

varlıkları, yeti§kinlikleri, üstün • Konu, komfunun çekememezlik - (5ı50) 1 

lükleri, kendilerini hayran bırakr ]erine hiçmi hiç aldırıt ebn!yorlar· -------------
yordu. Kendileri kendilerine hay· dı. Varsınlar, k11kana dununlar! Jstan bul kültür direktörlüğünden: 
randılar. - Tahayyül ettiklerin • Onlara ne?! Zaten çiftlikleri iJ.:om· 
den değil, etmediklerinden fazla· tularınmkinden hayli uzcl.ktaydı. 

ımı başamııı birer iman ol<lukla· Komıularile hemen hiç te~asları 
rmı hissediyorlardı. Hal ve vakit • yoktu. Bütün gün kardeş kardeş 
leri taman:ile yerinde, hatta her dolatmak, bat baıa kalmak onla· 
istediklerini ziyadeıile yapabilen ra yetiyordu! 
insanlar mertebesine erifnti§lerdi. (Arkaaı var) 

Kapanan Türk Lise,; Birincı ve ikinci devre mezuniy~t imtiha • 
nına giripde ikmale k~ian taJ.e~ nin mezuniyet ikmal imtihanları 

1ıtanl:iul Erkek Lisesinde yapılacaktır. Alakadar olan talebenin im. 

tihan günlerini mektepden anlamaları ve imtihan günilnden iki 

gün evvel Fotoğrafla heraber derhal İstanbul Kültür D\rt:ktöriüğü· 
ne gelerek belge almalan, beyan ve ili.n olunur. (5333), 
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Memnon - 7-9-935 ~~-

"Volt er' den,, 
Memnon bir gün mana31z bir 

proje yaptı. Artık bundan sonra 
hayatımda tamamen akıllı uslu o -
lacağmı, hiç.bir ıuretle taıkın bir 
harekette bulunmıyacağım, diye 
karar yerdi. Nasılki hemen bu tür· 
lü bir düşünce hemen herkeıin zi
hinlerine gelir, geçer. Mamnon 
böyle bir karar verirken kendi 
kendine şöyle diyordu : 

- Akıllı uslu olmak, b:.naena -
leyh bu alemde bahtiyar yuıamak 
için insan için yalnız birıeJ lazım.
dır: Bu da herhangi bir ihfo·ı.ısn ka 
pılmamak. Bundan daha kolay bir 
fey ise olamaz • Herıeyden evvel 
ben kadın sevmiyeceğim. Ne va • 
kit bir güzel kadın görecek o -
lursarn şöyle düşüneceğim : Bu 
güzel yanaklar bir gün solacak, 

1buruşacak. Bu güzel gözlet ~irıün 
· çökecek, kan çanafına . dönecek. 

Çeviren: A.. U. 

tild.larııuıa )'llwt l!Jttre W olıiıılar, U:Lt • 

rlndtı muamele gÖrE'nJerd.lr. ttakamlJU -
1.2 kapamı aatıı fiyatlancta. 

,, ____ nukut 

mektir. Bundan daha büyMi. bir [ • Londra li23, -· • Vfyaoa ?4. rn 
• Tk 1 • Ntfyork ıM - • Maı:!rld ~ 6 -
ıyı ı o ur mu? Saray kapııarını • Puıs 169. * Berlln 4o. -- / 
aşındırmıyacağım. Ne ben b•§kala ... MllAon 194. - • Varşovı 24, .·o 
rındllll bit teY arayaca;ım. Ne • Brülne Bıt. - • Budapeşt~ ~4. so 1 

• • Atloa 24, - • Bükre~ ıs. -
de oıılar ben elen bekliyef:.eider • CenmF ~to · - • Bclgrıd :6 - ı 
Bu da zor bir ıey deifl. Benim • sot)a '""· - .. Yokohama ss. -

• Amsttrdıı , 81, - • Altın 9~5. -
bu3iln doıtlarım var. Buniarı rnu • Pra~ 98. _ 4 Mecidiye 53, -

hafaza edecejim. Çünkü ;;uı!arla. • Sıokbol m 31, - · • Blnknoı ~34 - ı 
aramızda bir mücadele ınevzuu •----- Çekler 
bulunmıyacak. Ben dostlanmdan 1 • Londn 6f'ıl.- • Scothlııı J. 11.5 J 

ı c Nevyor. 0.792.~ • VlyaL 4.20 i7 
hiçbiri ile dargınlık etmiy~ceğim. • raııs •2.<'3 - • :\1 ıdrıd s.SOH 
Ne de onlar bana darılacak. Bu da • Mlllno 0.7<ı9 ı • Rerlln ı,980? 
mü9külahız olup bitecek.,, • rrilkse 4.71~ ~ Varşou Ul li 

• At lna. •3.4416 • Badapeştr 4,20:ıi :'i 

lıte Mernnonun yaptığı ptoje • renıvı.. l.4J:~ • Rükm 101 ,czı ~; 
b d b • Sofyı 63.~8~!> • flelgrad :ı4.8 ll0 

U İ i. Sa ahleyin yat.1.ğmdan • Amıterdın. 1.11.~r 11 Yokohırna 'ı!.7266 
kalktıjından, bu projeyi yaptık- • Pra~ ıo,ım • Moskova ı o<ıs l'io 

----ES HA M---"lı 
ır iş Bınkls• 9.~·> - rrırn vay 9,-
•Anıdolu 25.40 * ~'lmento as 1n. -

Rejl 'l 4•l Onyoo De~. -,-· 
Şlr. Hayrıy~ ıs. - ' ark De?. - .-

ıt Mcr\r;ez Bııstuı S!U!I Rılyı -. -
u. SıgortH -ioo ~ ark m. eczı -.-
l~omonıı 7,151' reıeron -.-

istikrazlar - tahviller 
* t933Tür~ Bor.l ı'i.2~ F.let:trllı -. -

il te,!O rrımvo 31,70 

* . .. lll 25.50 Rıhtım 44 -
lstltruıDahlll l 04 12 • Anadolıı l +5 20 

Sümer BanL 
Genel Direktörlüğünden 

Bu sene Rankam1z nam ve hesabına 
tahsil için ecnebi memleketlere gUnde
rilecek talebenin seçim lmtlbanları g8• 

rtllen lilzum ilzerlne talik edllmlştlrl -............................. . 
Kültür Direktörlüğünden : 

ilk mekteplerde talebe kaydına Ey
Jiilün birinde başlanacaktır. sırJncı sı-
nıfJara bu sene 928 doğumlularla dah• 

evveıkı dojJumıuı11rd•n arta kalantar allnYc•kdır. K Ü} • 

tür direkt~rÜ 10 Eyliile kadar Duhın1111kıatt 
yere en yakın okula, çocuktarını kaydettlrmeıerJnl velllerdeıt 
rica ader. (SOi!') 

lst. Gümrükleri satış komisyonu 
reisliğinden 

M.K.N. 
1696 

ağırlığı 

10732 
kiymeti 

10732 
cinai eıya 

İpek Menıücat. 

Bu gıdılar bir gün pörsüyecek, ıar 
kacak. Bu güzel ba§m bir stiln saç
ları döküleçek; kel olacak. O hal
ile ben ıimdiden onu böyle göre -
bilirim. O vakit kendi başımı bu 
başm arkasından döndürüp bak
mıya bilirim. " 

tan sonra. odasının penc.eıesine 

yaklaıtı, baıını dışarıya ;ıkıırıp 
baktı. Aşağıda evinin y!lnmda 
taflan aiaçlarınm altında .le? ka
dının gezinmekte olduğun'\ gör· 
dU. Bunlardan biri ihtiyar idi. Bu 
hemen hiç bir şey düşür.·.nüyor 
gibi görünüyordu. Falcat Jteki 
genç ve giheldi. Ve pek çok te-
18.tlı bir halde bulunııyordu . 
Bu genç ve güzel kadın bir taraf
tan içini çekiyor bir taranan ağ
lıyordu. Bu hali ise onun ıııüzel
liğindeki ca.ziheyi bir kat daha 
arttırıyordu. Bu hal bizim alnllr 
uılu Memnonun kalbine dokun -
du. Bu manzarada Mea.:nonun 
kalbine dokunan ıey genç kLdı
nııt güzelliii değildi. O, 1iç bir 
vakit böyle bir zai.fa düşmezdi. 
Byöle bir hiue mağlQp olmazdı. 
Yalnız kalbinin merhamet damar· 
lar ı harekete gelmişti . Gördüğü 
manzara acıklı idi. FaziletH hir in· 
san kalbi için bunun karıısında 
hi11iz kalmak tnümkiln değildi. 
Memnon aşağıya indi. Genç Nin • 
va güzeline yaklaştı onın te • 
selli etmek iıtiyorclu. Genç l,adın 
böyle inr.aniyet perver bir ııda· 

nıın kendisile al~kadar old ı:ı~unu 
görünce derdini döktü. Gayet 
111.f ve masum bir eda ile batından 
geçen feliketi anlC:Lttı. Büd.in bu 
felaketlerin başı hiç bir !:11Üna

aeheti olmadığı halde kendisine 
akraba süsü veren bir detfaan· 
lıdan. geliyordu. Bu de:ikanh 
türlü hile ve desiseler kullanarak 
genç karlına ait olan bir m ... lı eli• 
ne geçirmİ§lİ. Fazla olaul: ka· 
dın bu delikanlının hidc!et ve Fid~ 

* lrııal lstlkruı 9:5. • Anadolu i l 45,20 
1928 A ,\J ıo. Anadolu ııı 1,40 16 Sandıkta bulunan ·bu eı:tala' Kıımen bozuktur. 

"Bundan sonra ben daim:!. yi• 
yip içmede ölçülü hareket edece -
ğim. Güzel ve tatlı yemeklere, 
içkilere, cemiyet hayatına içim 
çekebilir. Fakat ben kendimi bu 
türlü şeylere de . kaptırn11yaca• 
ğım. O vakit hu yiyecek ve içe
ceklerde ifratın naıd akibetler 
getireceğini dütiineceiim. Baı 
ağrılarını, mide bozukluklarını, 
akıldan, sıhhatten, zamandan kay
b-1eceğ•nn 9ey~ri gözlerimin ö
nüne getir-eceğim. Yalnıı h~ki· 

ki ihtiyaç derecesi ne ise :-, ka· 
dar yiyeceğim ve içeceğim. O 
vakit ııhhatim daima yerbde o· 
lacak, aklnn, muhakemetn tam 
olacak, fikirlerim temiz v~ sağ
lam olacak. Bunlar öyle basit 
yapılması o kadar kolay işler ki 
bunları 1:-~ a:lamın yapması bir 
fazilet bile olmamak lau'."l ıe · 
lir.,, 

"Daha sonra arzularım daima 
ölçü olmakla beraber benim 1..-afi 
d.erecede servetim de var. Para· 
larmı (Ninva) nm en iyi b:r ban -
kasma yatırdım. Serbest ser
best yaşıyacak vasıtam var. c1e· 
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- Yazan ~ Marsel Prat •••••• Btilem: 4 -

Gözlerimi kapatıyorum, bana bu 
sözleri söyleyen çocukları 

görmek istemiyoruın 
Benltalyada hayatın zevklerinden 

bahsettim; buradaki zorluklar ile kı • 
yas kabul etmiyen bu zevkleri hatır

layınca Uç askerden en genci iskem -
lesi üstünde arkasına. doğru gerildi 
Sanki Duçenin sözlerini kelimelerin 
ahengini daha iyi hatırlayabilmek i -

bu sözleri söyliyenlerin bu kadar genç 
çocuklar olduğunu görmek istemiyo -
rum. ÇU.h.k:ü bu gençleri buralarda 
bek1iyen Aklbeti kendilerinin hisset -
tiklerini anlryorum. 

BiR F AŞIST KAMPI 

çin gözlerini bir nokta üzerine dikerek Faşist dostlanmdan biri şöyle di-
ya.ve.ş bir ses ile tekrar etti: yor: 
· - Hergün hayatımızda yeknasak -Arabadan ininiz. Burada.n kampa 

bir Sllrette gelip geçen saatlerin hiç yaya olarak gidecef1z. Yolun buradan 
bir fzi kalmaz.Bu sincabi bir gök altın Uerjşinde otomobil işlemez.,, 
da geçen sincabi günlerdir~ Fakat ha Taşların üzerinde yürümek ve dağı 
zan fırtınalı günler, müstesna, gürül· çıkmak z9r. Nihayet dağın tepesine 
ttilil günler olur. Ogünlerde fnsan vanyoruz. Vakit akşam. Güneş da~m 
hem bıkar ve hem yaratır. Böyle gün- arkuından batmak Uzeredfr. 
lerin her biri bir yıla bedeldir.,, Dağın Ustilnde genit bir düzltik, 

Ben gözlerimi kapatı~orum. Bana üstünde bir~ok çadırlar var. Bu ça-

• SlVll·Erznram 96,!iO .. \lümı:ssl l /\ 4!'i ~o 1 - Yukarıda yazdı ona kapalı zarf uıulile ve artırmJ. ıuretil• 

detlerinden dz kendini te!lHkedt: 1549 S. Kan. muvakkat rnaddeıi mucibince reaml gilhlrüğünil ödl' 
buluyorJu. Kadın bütün hun!arı mesine bakdmaktızın ıtı.blacaktır. 2 - Şart nameler bed~lıiz lıt. G 
anlattıktan aonra Memnona : leri satı§ Komiayon Reiılifindttn a.lrnacaktrr. 

_Siz çok insaniyetli ve O.ilgi- 3 - Arttırma.ya ait %at(ıar 24/9/ 935 ıah G. 16 da Satıı Komİtyond 
li bir ı:t.dama benziyorsunuz eğer c.daıında açılacaktır. 
zahmet edip de bizim evim.zeka- 4 - Muvakkat teminat. (806) lira dır. 
dar gelecek olsanız ve orn! a bu- 5 - isteklilerin Ticaret Oda11na ktsyıtlı tlltcarlard&n bulunduklar -
lunan evrak .. bir kere gözdc;n ge- na dair odadan aldxklar.ı 11eıaikı uaulil dairesinde teklif }.arfla.rınıi 
çirseniz eminim ki beni içine koymaları lazımdır. 

düttüğüm bu beladan kurtarıreı- 8 - Bu artırmaya aVeceklerln tekliE mektuplarını 2490 S. Kan. 
sınu;.,, dedi. Memnon b5" le bu 33 çüncü nıaddeıinde g8ıterlldil: ve yukarıda (3) No. f·krada' Y" ı 
~ardnn Jdileği karfIStpd~ . l~~ay~ zddıiı· üzere saat 16 e ·kadar ~· nıa k buz mukabilinde Kom is) on RebJfl 
kalama ~· Bu zava~lı. kadını fe· fine vermeleri mecburidir. "5390" 
laketten .tturtamıak ıçın hi:.- kere 
itini tetkik etmek ve icab eden 
nasihati !:eııdine vemek :ıt1. di. 

( Arkaıı var) 
--~~~~~--~~-

( *) Bu hlkAyenin ikinci bir tlnvanı 

Istanbul gümrükleri satış 
komisyonundan 

"Sagesse humaine,, dir. "Sagesse,, ke-
limesinin Türkçede bir tek kelime iJe M.K.N. ağırlığı kfyınli 

LK. 
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karşılığı yoktur. Yerine göre akıllılık, 
usluluk, ihtiraslara kapılmamak, her 
harekette ölçülü olmak gibi tabirlerle 

ifade olunabilir. (Votter) bu hikayesl 
ile zamanında en büyük vicda~ ve ah
lak kontrolUrü olarak geçinen rahib 

Grizel'i hlcv etmiştir. Dolayısile de 
en bityUk akıl hocası olanların bile her 
gün birçok budalalıklar yapabiletek -
terini, insanların bu bakımdan ahlaki 
zaaflarını göstermi~tir, 

dırlar tıpkı zeplin hangarlarına ben
ziyor. Yanyana dizilmiş birçok ça
dırlar. 

Burada iki sıra milis İtalyan as
kerleri kolJarını faşist usulü havaya 
kaldırmış olduktan halde bizi selllm
hyorlar. 

Bu smı sıra dizilmiş gençler ara
sından birisi ayrılıyor. Geliyor. Bana 
takdim olunuyor. Bu gerçekten çok 
geıtç, ~ayıt, utangaç bir askerdir dı. 
henüz on yedi yaşında bulunmakta· 
dır. Kendisi ile konuşmak ist iyorum. 
Utanıyor. Kızarıyor. Cevab veremi
yor Fakat denildiğine göre bütün bu 
alayı idare eden o imiş. 

Birkaç kilometre ileride Habeşis
tan dağlarının morarmış tepeleri gök
lerin derinliklerine dalmış görünü
yor. Acaba daha ileride, hudut üze
rinde bunlardan başka. yüzlerce genç
ler var mıd1r? Bu gençler i1k emri 
alınca hareket etmek üzere hazır o
lan onlar mıdır? 

- tık luı.reket edecek olanlar bi
ziz. Bu, Mussollninin bize verdiği bir 
~ref, bir mükafattır. Biz bunda11 
dpla.yı ona minn~ttar bulunuyoruz.,, 

Gecenin karan1Ikla.rı iniyor. Kal
bim gördüğüm manzaranın tazyiki 
altında olarak gençlerden ayrrhyo
rum. Efer i~let yarın halledilirse ha. 
reket halinde olan bu gençler ordu
su nasıl kurdurulacak? Bütün bu fe
dakarlık ümitleri nasıl kırılacak? 

882 tadet 

1030 BÖS K. 91,35 

Miiıtamel köhne llstik tekerl~k
li tek beygirli fayton. 
Kalın adi pencere cantı (kırıktır.) 

Yukarıda yazılı eıya 10/ 9; 935 G. saat 14 de aç•k artırm~ ile Satıf 
Komisyonunca ıatılacakt;r. 

isteklilerin kanunen yatırmaya mecbur oldukları yüzde yedi bı.I' 
çuk pey akçaHnı göstet:r makbut la muayyen zamandan evvel l<o 
misyon Reisliğine gelmeleri ilan olunur. "5231" 

Bu teşkilatın her dakika!n ltal)'a
ya mi1yonlara mal oluyor. BUtUn bu 
sarf edilen paraları karşrlıyabUmek 
için ne yapmak Hlzımdır? 

Gecenin açık karanlrktarı içinde 
sesler yükseliyor. İtalyanın faşist 
askerleri Musolininin adını bir dua 
gibi buralarda tekrar edip duruyor. 

GARiP BiR iNSAN CIN.91 

(Eri. e) de beyazlar ile siyahlar
dan başka üçüncü bir insan tipi da .. 
ha var. Bu tip Italyan1arla yerli si
yahların birleşmesinden meydana 
gelmiş olan melez cinstir. Şimdi bu 
melez cinsi beraberce burada tetkik 
edelim. 

* * * 
Akşam karanlığı <Eritre) nht mer

kezi o1an (Masa.va) tiıerlne düşüyor. 
Ay doğuyor. Kahvelerin taraçaları 
askerlerle doluyor. Sokaklarda oto
mobiller ve motosikletler ltaJyan za. 
bitlerini bir §Uraya, bir buraya götü
rüyor. Harb hazırlığı vaziyetinde o
lan bir ordunun bütün faaliyetleri 
göze çarpıyor. 

Soliak kaldırımları üzerinde, şura 
da burada, karanlıklar arasmda es
rarengiz vazlyetlerde bir takım genç 
askerler geziyorlar. Bunlar kadınlar 
ile karşılaşıyorlar. Tekrar geri dö
nüyorlar. Bu kadm1ar kimdir? Bun .. 
lar İtalyanlar ile siyahlarm mahsulü 

olan melez bir cinse mensup kadınlar 
dır. 

Bu uzun boylu, çay renkli ge11~ 
klzlar ihtiras ile yanan gözler önüıt• 
den gelip geçiyorlar. Arasıra genç• 
lerlt! birleşip konuşuyorlar. lşte şiııt' 
di gözümün öaUnde birçok çif tıer 
peyda oldu. Bir takım ltalyan al' 
kerleri hiç bir meraaime lüzum gfSt• 
meksizin bu kızların kollarına ~rdl• 
ler ve gözden kayboldular. 

... . . 
(Eritre) bu bakımdan İngiliz ınu;· 

temlekeJerine hiç benzemez. tngiJiı 
müstemlekelerinde nrduya mensıJP 
olan askerlerin yerli kadınlarla rrıU• 
nasebette bulun:ması kati surette y'J' 
saktır. 

Eskldenberl tnilstemlekelerde yı• 
şamı~, her tarafı ni'6nlarla süete,.. 
tnlş bf r ltalyan Generali ile konu,t 
tum. General gözUnde monoklu d11 

zeltiyor v" tebeMUm edtrek bana fi' 
ruyor: 

- Hakikaten bu melez insanıarr' 
hayatı iJe o kadar alakadar oıuyot• 
sunuz, öyle mi? Halbuki bence b\lıı; 
da o kadar merak edilecek bir dbe 
yok. 

- Evet, çok merak ediyorutıl' 
Anlamak istiyorum. 

!Arka11 vorl 
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......................... 
Denizyolları 

1 ŞLETMES1 
~!:,nleJeri: Karnköy - Köprübaşı 
1 el. 42:162 • Sirkeci Mühürdar zade 

Han telPfon: 22740 --•I 
lskenderige yolu 

..• EGE vapuru 10 Eylül SAL! 
aunij saat 11 de lıkender~yeye 
kadar. ( 5367) 
-------~~~~~~~~~· 

l rabzon Yolu 
VAT AN vapuru 8 EyJCıl pazar 
&ünü ı t 20 d Rizeye kadar. 

(5366) 

,_18tanbul Birinci Ticaret 1Jlahkemc 
'"'den : 

l1a 'I'i.irkiye 1 Bank ı aYukatr F thi 
N ara~ın Tasfiye halinde bulunan 
lr aı~ı Duhani Ali Ramiz ,.e şeriki 

Ra ke.tıne izafeten Tasfiye memuru Ali 
t ıtıız aleyhine müşterek borçlu n mü 
ı:u l~i! kefili bulunduğu Çakır Oğlu 
tld eyın Arif müessesesinin Hesabı ca 

1 
en borçlu olduğu 6772 lira 30 kuru 

t~n 31 Temmuz 1932 tarihinden itiha 

1 rt her üç ayda bir hesap , .e resülma 
ae kalb~dilmek üzere senevi%9 faiz , .e 
d konu yon ile birlikte tahsili hakkın 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
No, HORÇLUNUN lSMl 
224 Bay Ali Naci 
.02 Ali km bayan Esma 
200 Tevfik oğu1Jarı Ömer, ı~mail, Halil 
196 Ramazan oğlu Jbrahlm 
195 Hoca oğlu Yakup 
2&7 Ali oğlu Hüseyin 
217 Bay İsmail Hakkı 

192 Prenses Şerife Salih ve kotal!lı bay 
Salih . 

199 Beyoğlu Firuzağada oturan Anas
tas oğlu Petraki Poriyodis 

201 Abdullah kızı , .e rusumat mayene 
milf etti !erinden bay Cemal karısı 
bayan Gülizar 

139 Şaban oğlu Salih 
14:> Süleyman oğlu llya! 
1=>2 Ali oğlu Şekib 
l 7S Bayat o~lu Süleyman, Murat O. 

Habib 

176 Ölü Hidayet karuıı Hfuııüye ve kı· 
zı Mele n oğullnrı Enver, Muaıft • 
mer ve Hikmet 

ClNSt 
Tar1-
Dolablı bostan 
Tarla 

" ,, 
Bostan 
Tarla .. ,. 

,, 

• 

Bir kıta bafln ıu hlSsede 69 his
l 

Meyve bahçeııi 

.. .. 
Bebekte maa arsa köşk ve Uç bab 
hanenin berveçhi mUlkiyet mahal· 
linin 104 sehim itibarile 30 sehmi 
re berveçhi vakfiyet · mahallinin 
72 sehim itibarile 3 sehmi. 
Maa müştemilat muntazam mey,·e 
bahçesi. 
Tarla 

Müfrez bo~tan 
,, tarla 
,, tarla 
,, bostln 

Tarla 

.. 
,, 

Bo!;tan 

• 
" Tarla 

XöYC 
UskUdar Mecidiye kö1.. -
Kartal Dolayoba 
Yalova 

" 
KadıçiftJiği 

., ,, 
Kartal Meşeli ayazmb 

" 
Kurtdoğmuş 

Bulgurlu Üçpınar 

" " 
" ,, 
.. ,, 

., ,, 
" Uzun çayır 

Edfrnekapı 

Kartal Maltepe 

it• 

" " ,, 
" ,, Sof anlık 

" " Kartal 

" Kurtdoğmu~ 
,, Yayalar 
,, Maltepe 

,, -,, 
" Yalon. Kocadere 

f - KURUN 8 EYLUr~ 1935 . _. 

Hetre l\f u. Kıt.ası MEVKll 
13606 7 .Muhtelif 

9133 1 Kaynarca 

22983 1 K~~ba civarı 

37232 4 Muhtelif 
43207 6 " 5;j16 1 Meşeli Ayazma 
66190 6 Muhtelif 
27.'179 1 Ü~pınar 
81266 1 " 18386 1 .. 
:;:;ıs 1 Üçpınar yolu 

;; 968 1 üçpırıar 

2·1S31 1 ll'ı:11'l(nyır yolu 
De bek 

17016 1 Neslişah Sulfan 

969 6 3 Btilbü1deresi Kara 
mehmct ağılı 

15628 1 Bülbül deresi 
49182 1 " 
34115 1 Soğanlık 

17926 1 Soğanlık 

120 88 10 Muhtelif 
20316:> :;1 •• 
123646 12. ,, 

4597 1 Drağoz 

9193 1 ,; 

4597 1 ,, 
2AOS57 9 Muhtelif 

tt ~ 93 5 129 numara altında ikame etti 
te) a\:anın 24 6 935 tarihli muhakeme 
IJa esınde yeri belli olmıyan M. a!eyhe 
ltı 11 YoJile yapılan tebligata rağmen 

111Ulhaileyh gelmediğinden muhakeme 
lJ 11 gıyabında yapılmasına ,.e Hukuk 

• in ~IU rnuhakemeleri kanununun 401 lift .~addesi mucibince bu kararın teb 
t ~çın muhakemenin 14 10 1935 pazar 

ke 1 &iinü saat 14 c bırakılmasına mah 
rrı nıece karar verilmiş vemiiddeaaleyh 
ll'ı eı~nrgHn n saatte mahkemeye gel 
betsı \•e aksi halde muhakemeye gıya 
'ta 11 de,·am olunacağını mUbeyyin gıyap 

144 Ölü Hasan O. Hü eyin ve Ontcr 
150 İbrahim O. Mustafa 
l:>i Ali oğlu Ali Osman 

.. 
,, 

Bakırköy Safra 31716 5 " 
" " 

36772 6 ,, 
363U 6 

1 
rarı Mahkeme dh·nnhane ine a ılmış 

r, 

ııa't'ebliğ yerine geçmek üzere keyfiyet 
11 olunur. (14318) 

u!. ql)fı Sulh 3 üncü Hukuk hakim· 

166 Ramazan oğlu Abdullah 
170 Emin oğlu Rüstem, Şe\'ki, Emine 
173 Abdurrahm n oğlu Yusuf 
174 Hüsmen oğlu İbrahim 
178 Ha im O. Ali 
181 Salim O. Fethi ve Recep K. Fatma 
246 Mehmet hoca oğullarından Ha-

san oğlu AU ve karısı Nazife ve 
oğlu Hasan kendi naınlarına bll-
esale oğuUarı Mahmut, Muharrem 

... Re~ep,..namlarına bj vekt\le 

,, 
" 
" 
" ,, 

Kuyu n clo)aplı hMtan 
Tarla ve sebze bahçesi 

,, 
" " 

Yalova Kadıçiftliğl SSS3:> j .. 
Kartal Samandıra 47804 :> ,, 
Bakırkay Safra 12870 2 tt .. " 

28498 4 " ,, 
" 

81716 5 .. 
" Pırpır Kavak 4597 1 Prrprr kavak 

Mahmut Şnket pap 14709 2 Muhtelif 

fi 'Clncf n: .. 

Senihanm kocası ölü Abdülhak. 
l);u Ahr.:ıet Gavsi aleytıme ikam~ 
le tdiği nafaka davasının muha • 

011 ıaJmı olduklarr parııl:ın vade nfn geçmesine ve yııpİlan tel> Ignfa raf men 'demedfklcrfnden dolayı yukarıda f!'!fmleri yazılı borçJul:ınn bankamı,. 
birinci derece ve .srrada ipotekli ve yine cins ,.e me,·kileri yukarıda ,.e hudutları tapu senetlerinde yazılı gayri men lrnllcrin 169i sayılı knnuna tcyfiknn 
bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmış \'e şartnamesi 2S.7.93~ tarih inden itibaren bankamız kapısına asıl mıştır. ihaleleri 9.9.935 tnrihine müsa
dif pa7'.artesi ıünü sa.at l:i te yaprlacak tır. Pey parası yilzde 7,5 dır. dahafaz la malUmat almak istiyenlerin bankam ız zirai ikrazat servisine müracaatları, 

llleltıeainde Ahmet Gavsicin ika - ' t J 

11 
etkahı meçhul olduğundan ila ıstanbul Beledlyesı ılanıera I 

to.~n tebliğnt icrasına karar veril · Çocukları kurtarma yurduna lazım olan 40 ton kırıp?e maden 
f'ııtir. 18/ 9 1935 saat 10 c!a Ahmet 
~" . kömürü açık eksiltmeye lconulmuttur. Bir ton maden kömürüne 16 li 
~kd~ı mahkemede bulunmadığ. ra fiat tahmin olunmuttur. Şartnamesi lavazim müdürlüğünde görü· 
c ırde gıyabında devam oluna -
ıı iı tebliğ makamına kaim olma~ lür. Ekıiltmeye girmok :~teyenler 2490 N.lı arttırma ve ekai!tme ka I 
\{~r .. ·ı nununda yazılı vesika Vd 48 liralıkmuvakkal teminat mat. buz vey·J. 

) "' ı an olunur. (V. No. 8972). 
~l mektubile beraber 17 / 9/ 935 salc günü saat 15 de daimi encümende 

ıt •t bulunmalıdırlar. (B.) (5246 ı 
ti ~rıbuf Birinci Ticaret Mahkeme- ı 

it en: Hepsine 84 lira muh&mmen bedel biçilen Bebekte Cevat Pata 1 

id~spir:to ve ispirtolu içkiıer inhisar caddeıinde Bebek bahçesi y~nında 99/ 1,101,103,103 No fu dör~ ah· : 
le d resı tarafından lzmir.!e Keçec:· §ap baraka ankazı açık artlırmayakonulmuttur. ŞartnameGi levazim 
~ e liasan Hoca mahal!~sinde Os müdürlüğünde görülür .ırttırmayagirmek içinde 630 kur!l~luk mu . 
~ lrıiye caddesinde 20 No.lu mağa vakkat teminat makbuz ~eya mektuhile beraber 17 / 9/ 935 r.alı günü 

Ye. lda tüccardan Hüsnü -ıı de Sürey saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (5244) 
"tl lleyhine adliye yanğımndan ev
~· açılıp Yenilenerek mahkemt:mi-
" \'e ·ı ltı.. rı en alacak davasının tahkika 
••ltı . 

''~l terası 10/ 10/ 935 perıembt 
Yer b 14. de yapılacaktır. Oturduğu 

• '°tl)o ellı olrnıyan müddeaaleyh Sü · 
ltllh~Ya Yazılan davetiye var.ıkaıc 

fı.1·· eıne koridoruna asılmıtlır. 
~llı llddeialeyh Süreyyamn tahki. 
llt'h~ Yapılacağı gün ve saatte 
~ijtıd eınede bizzat vey:ı bir, vekil 

Kırıkkalede yapılacak inşaat 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Evvelce yapılan ilanın tartnamc ıinde deği§iklik olan ve keıif be 

deli 147,094 lira 65 kuru~ olan yukarıda yazılı intaat Aık~ti Fahri 
l:alar Umum Müdürlüiü ıatın al •na komisyonunca. 25 1Ey1Cil/935 
tarihinde Çar,amba günü ıaat 15 Je kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname yedi lira 36 kurut muka hilinde komisyondan veri!ir. Tt.Jip. 
lerin muvakkat teminat olan S604 lira 75 kuruşu havi tek1~,: mektup· 
tarını mezkur günde aaat 14 e ka c:!ar komisyona vermeler; ve kendi· 

-Türk maarif cemiyeti okulları 

Bursa Kız Lisesi: 
Yatı ve gündüz taleb'!'i kindir. Senelik ücret yatı 185. gün· 

düz 35 liradır. Kardeılerc ve memur çocuklarına ayrıca ten~ilat 
vard1r. İngilizce lisanına bilha1aa önem verilir. 

Ankara ilk ve orta okulları 
Kız ve erkek gündüı talebesi içindir. Senelik ücret ilk kı· 

aım 60, orta kııım 70 lir&-iır.Ortanın bütün sınıfları vardır. Or. 
tanın tekmil ımıflarında ve ilk üçüncü sınıf tan itibaren İngiliz· 
ce dersleri verilir. 

E•kişehir ilk yatı okulu: 
Kız ve erkek ~lebeai içindir. Senelik ücret yatı 150, gün-:iü:z 

10 liradır. Kardetlerf' ve memur çocuklarına yatı ücretler;J1d~ 
ayrıca tenzilat vardır. Üçüncü sınıftan itibaren Almanca derl' 
leri verilir. 

Yukardaki okulların ka}·ıt itlerine 15 Ağusto:!lA ba~ıanacak 
tır. Her tUrlü izahat :çin okul direktörlüklerine veyahut Anka 
rada Türk Maarif Cemiyeti Genel merkezine bat vurulmuı la
zımdır. (1721) ( 4004) 

Üsküdar mıntakası tahsil 
müdürlüğünden: 

• 

,11 .. errnek suretile hazır bulunma· 
~,~lu~u H.U.M.K. nun 141 inci 
(V ~esı mucibince il5.:ı olunur. 
~971) 

lerinin de 2490 numaralı kanunun:.> ve 3 maddelerinde ya21lı vesaik. Bakırköy Emvaline 2459 lira v !raset vergisinden borçl\l Memdu'1 
le muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. "5345'' veresesinden Ane, Mo~:ha, Güzide, Nazan, Müveyre,Aliyc, Reufun 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Şayian mu~nrrıf ~du~arı UsküdarHacıH~naha~nPapLlma.nr 

F ethipaıa koruıu namit!e maruf mahallin 30 da 3 hisseıi vergi bor· 
cundan dolayı eatılıia ;ıkarılm~,tır. Talip olanların ihaleı evveliye
gi olan 26/ 9/935 gUnilne mü&adif Per§enbe günü 7c 7,5 pey akçelen 
ile birlikte Oskilc}ar Ka:ıuı ldarı!Hey'etin~ müracaatları. '5388" 

'•t ~----- mıntakası tahsil 
c/'11: "nbul Beıinci icra Dairesin 

~ müdürlügw ünden: 
• ahcu ı 

Üsküdar 

'
1ne k ~ 0 up paraya çeviribne Haydarpaıa Maliye hhsil Şuba~ine Kazanç vergisinde~ı rnedyu,1 
doı,l> ar~~ verilen iki banyo bir bulunduğu 72 lira 20 kuru§u tedıyeden imtina eden sütç:i Petronun !•,.•--------•Yeni çıktı __ .. !llll!!!m:ii!li•mı:1111•• 
1
0/9; g3 ır .al.nfranga apteshane Üsküdar Altuni zade mahallesinin Selamsız Tophaneli oğlu cadde · N 

l\U S tarıh · d'' · .. Dün fJe Yarın tercüme külliyatı: umara 39 
•&.at 9 ıne miııa · san ıu- ı.inde 64-66 numaralı odalar vekafir iki dükkanın sekizde 3 hiaaeıi 

' t!t"det dan 1 O a kada!' Bebekt.? b&tılığa çıkarılmııtır. TiHp olanl u rn ilk ihalesi olan 26/ E.ylul/935 HAYDAR RIFAT 
ltt~1n .. Paşa caddesi 35 Ne. lu dük-! ., on·· d tarihine müsadif Perıcmbe güni\ icra kılınacağından %7,5 Pey ak- ff E R A K L İ T 
ttirı Ye u~ e atılacaktır. Talip~ ıt!eleriyle birlikte yövnıi mezkOrda Oıküdar kazası İdare hey'etine 
blll Vlnı nıe k" d h 11· ·cı ~ Eıki Yunan filozoflart:ıcan un, k z ur a. .ma. a ın e müracaatları. "5387" ı~ ca nıe 

lln ol nıur mür4'" tları l· Fiyatı 25 kurut -- Dağıtma yeri VAKiT mt.t!>::.o.sı fatnnbul 
unur. (V. No. 8968). SaWbl: ASBI US - VAKiT matbaası 

.Ne§rlyat dlrektörU: Refik Ahmet Sevenın ·ı•lh••••••••••••••••••••••••••••• 
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Satış Deposu Direktörlüğünden: 
Sıtma 

bir 
ve Firengi ili\çları monopolun~ dahil 

kısım ili\çların toptan ve perakende 
olunur fiyatları aşağıda illin 

aulnlne cb1orbydrate toz TUrk Kodeksi 1980 
Kilosu 
Kurut 
2750 Be1 kiloluk teneke kutularda ve 25 kilo ve daha yukanıı için 
2775 Bir ,, ,, ., ,, 5 kilo ve daha yukanıı için 
2825 ,, ,, ,, ,, ,, 5 kiloya kadar 
2850 250 gramlık ,, •• ,, 5 kilo ve daha yukanıı için 
2900 ,, ,, ,, ,, ,, 5 kiloya kadar 

Qulnlne bromhydrate Fransız ko. 1884 
2850 250 gramlık teneke kutularda iki kilo ve daha yukarısı isin 
2900 ,, ,, ,, •• iki kiloya kadar 

Qutnloe bl-sulfate toz Fr• ko. 1908 
2300 250 ıramlık tenek4!!....-kutu larda 

Qulnlne bl-chlorbydrate toz PH. Brlt 1982 
3125 250 gramlık teneke kutularda 

3100 500 " " ,, 

Qulnln~ valerianate erlst. 
4000 250 gramlık teneke kutularda 

Qulnlne tannate TUrk ko. 1980 
2000 250 gramlık teneke \cutu larda 

Q~lnlne sulfate Fr. Ko. 1884 
2500 2/ 5 kiloluk teneke kutularda 10 kilo ve daha yukarıaı için 
2550 ,, ,, ,, ·' 10 kiloya kadar 

Qulnlne carbonate (Arlstocblne) 
'1200 100 gramlık mukavva kutularda (bir kilo ve daha fazlaıt için 
7350 " 

,, 
" ,, (bir kiloya kadar) 

7300 so " 
,, 

" 
(bir kilo ve daha fazla11 için 

7450 ,, ,, ,, 
" 

(bir kiloya kadar) 
7400 25 ,, 

" " 
(bir kilo ve daha fazluı için) 

7550 ,, ,, ,, u (bir kiloya kadar) 
7600 10 ,, ,, 

" 
(bir kilo ve daha fazluı için). 

7800 ,, ,, " u (bir kiloya kadar) 

.. 

QolnlneEtbylcarbonate(Euqulnlne)P.H.belv.5 
3100 250 gn.mlık mukavva kutul1t•da (iki kilo ve daha yukarııı için) 
3300 ,, ,, ,. ., (iki kiloya kadar) 
3200 100 ,, ., ., (iki kilo ve daha yukar111 için) 
3400 ,, ,, ,, ., (iki kiloya kadar) 
3250 50 ,, ,, ., (İki kilo ve daha yukarıar için) 
3450 ,, ,, ,, ., (iki kiloya kadar) · 
3ı400 25 ,, ,, ,, (iki kilo ve daha yukar111 için)_ 
3650 " " ,, ., (iki kiloya kadar) 

Ecorce de qulnqulna 
!ulfate .ele quinine titrage 0/ 03,20 ve alkaloide 0/ 09,80 · 

. . 0/ 02,46 0/ 09.15 

Neosalvarsan ·tek kutu ambalaJ -
Kiloıu 
KUIUI 
60000 Seri llalindet 

Neoaalvaraan tek kutu ~rakende 
22 0/15 ille kutu 
25 0/30 " ,, 
30 0/45 ,, ,, 
35 0/60 ,. ,, 
37,50 0/75 ,, •• 
40 OL90 " ,, 

-----------------Neosalvarsan hastahane ambalajı 
45000 Seri halinde (elli ampulluk kutularda) 
, Neoaalvarıan huta ne ambalajı perakende 
· 825 0/15 Jile (50 ampulluk kutu),, 

937.50 0/30 ,. ,. ,, .-
1225 0/45 ,, il .. 

1312.50 0/60 ,, ... ., 
1408,ZS 0/1Ş ,, ,. ,. 
1500 0/90 ,, ,, ,, 

45000 
Uclarsyl tek kutu ambalaj 

Seri halinde 

16.50 
18.75 
22.56 
26.25 
28.125 
30 

Uclanyl tek kutu perakende 
0/ 15 lik kutu 
0/30 ,, ,, 
0/ 45 ,, ,, 
0/ 60 ,. ,, 
0/75 ,, ,, 
0/ 90 ,, " 

Uclarsyl hastahane amba1ajı 
35000 Seri halinde (50 un pulluk kutularda) 

642 
730 
875 

1021 
1094 
1117 

Uclarsyl hastane ambalajı perakende 
0/ 15 lik (50 ampulluk kutu), 
0/ 30 " ,, u ,, 

0/ 45 " ,, ,, ,, 
0/ 60 ,, ,, ,, ,, 
0/75,, " " 
0/ 90 H '1 •t 

Neosalutan tek ampul ambalajı 
35000 Seri halinde 

13 
14.50 
17.50 
20.50 
22 
23.50 

Neoıalutan tek ampul perakende 
0/ 15 lik - . 
0/ 30 ,, 
0/ 45 ,, 
0/ 60 " 
0/ 75 ,, 
0/ 90 " 

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

33 
37.50 
45 
52.50 
56.25 
60 

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

Iodure de potassium Tilrk ko. 1930 
440 Bir kiloluk titelerde { 5 kilo ve daha f azlaaı için) 
480 ,, ,, ,, (5 kiloya kadar) 
460 250 gram tık n ( 5 kilo ve daha fazlası için) 
500 ( 5 kilo va karlar) 


