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Mücadllemizde Hak Kazandık Afrika Çöllerindeki Gürültü 

Tefeci Soyguncuların Başları Italga~ f.!zlaşma Te~lifle-
• rını Reddettı ! 

Mutlaka Ezılecek ! Habeşisıana -··········-ı5··· .. ·13~··-· ....... .. 
Dediğini o· ·Adliye,Bufş ÜzerindeBü-1 

yük Bir Önemle Yürüyor 
Devlet, mUstahalU ve köylUyO ln-f•uıca soyan tefeciler• kartı 

mUcadele için kanuni hUkUmler koydu. "Son Posta ,, de ilk 
nUshaanıdanberl tefecilerle mUcadele hallndedlr. Yine 
gazetemiz, birkaç ıUn önce, lzmlrde Cumaovaaında bir 
UzUm balının tefeciler elinde uıradı§ı çok acıkh akıbeti 
yazdık. Ankara muhabirimiz, bu tefeclllk faclaauun uya11dır
d1Gı akisleri, en salAhiyetll aıızlartlan alarak bize blldlrlyor. 
Akara. 27 ·························································--

( Husuıt ) - r ~ 

:~z~: ~:::d~ Atatürkün 
Cuma ovasında 

leynel'abldinln 
Dzüm bağını 

haksız olarak 
ve kerııık yol· 
lardan ele ae· 

çlrenler hak· 
kandaki haberi 
etrafında ne 

dUtUnUldUğUnU Adllg• Balr•11• 
•• bu gibl Şllcrü Saracoğl• 
,Urekler ac11J hidiaeler hak• 
ldnda alınacak tedbirlor olup 
olmadığını anlamak için adliye 
bakanlığının ileri gelenlerinden 
bir zat ile g.llrUıtUm bana dedi ld: 

" - Murabahacılığı ve tefe· 
ciliği ortauan kaldıran kanun• 
dan aonra lou gibi itlerle uğra• 
şanlardan bazıları, baıka lılmlor 
altında, mc.1eli 11arrafhk, ithallt 
ya ihracat komisyonculuğu gibi 

( De' amı 10 uncu yüzde ) 

Moskova 
Seyahati 

Pariı, 26 - Aaadolu ajan11nıa 
IHI aytarı ltlldiri1or: 

Atatl,kln Ruıyaya gldec•tı, 

Btlkret H Bel.rada utrıyarak dCine
eetl llaberl Gserine yasdıfı bir bet· 
kede Ernu·ye) •aaetul, Cenevrede 
Botaılar mt1elt1I konuıulurkın, 

ı3rülen tHaaldG hatırlatarak diyor ki; 
.. Seyallat realiteye dayanan Tfirk-

Ruı doıtlutunun yalaıı ınıal (teda
fllf) H barıtıever ( muıllbane ) bir 
kıymıtl oldutvnu ıöıteren bir 181-
terl (te1ahGr) olaoaktır." 

Nott Y aptıtı•aa ı•rçiH ( tahld· 
kata ) ıöre, Moıkova, Tahran •• 
beaHrl l'llretller mlmküa IH de 
içinde bulundujumu yalda böyle bir 
•niye karar .. ,ndltine dair berll .. 

) 
tici blr bell'e yoktur. 

\.. 

lımirlilerin 200 Bin Lirası 
Geri Alınıyor 

Bu Para, Yıtlardanberi Haksız Yere 
Akmışt~ Bir Şirketin Kasasına 

lzmtr, 26 (Huıuıi) - lımlr.t_lekl 
IU ıirketlnin yıllardan beri halk· 
tan fazla olarak tabıll attiii 
120.000 lira, hllkiimat hi11eaio· 
dan nok1an ıöıtordlii 80,000 
liraki toplu olarak 200.000 liraaıa 
ıirl alınm&11 iti hal aafhaııntlan 
çıkmıı bulunmaktadır. 

Bayındırlık Bakanhiı, lzmlr· 
deki baı:mdırlık komlawlltl yolu 
ile 200.000 liranm iadHİDİ resmi 
ağızla su şirketine blldir111l1, 

ılrket bu borcu bazı dolambaçlı 
rollarla ödemekten kaçınmış ve 
it mahkemeye intikal etmiştir. 

Elektrik Parası 
Bayındırlık Bakanlığının göı• 

tordiği lüzum Uzerine elek· 
trik kilovat ücretlerini t etk ik 
etmek Uzere bir tarife komisyonu 
toplanmıştır. Komisyonun iik top· 
lanışma Bayındırlık Bakanlığı, iz. 
mir şnrbaylığı ve elektrik sosyetesi 
delegeleri ıotirak e~erek elektrik 
kilovat iti gözden ıeçlrilmiştir. 
Tetkiklerin enamı 930 yalı ile 
935 yıla araunda ıeçea mltldet 

itinde lzmlr
dekl ı•nel ya· 
ıaylf ve hayat 
endekıinin çok 
aarih olan de
ğtılkliil teıkil 
etmektedir. 

930 yılında 
ı .. 750,000 kilo
vat elektrik 

lz111ir 6•1111ıdırlıA ıarfiyatı yapan 
lcoml .. rl Elcrerrt lzmir ıehri 935 
yılının ilk alta ayında 4,000,000 
kilovat aarflyat yapmıttır. 

O zamanki fabrika lfleme 
ıartları 1150 vat ikon timdi 1750 
vathr. 

lstihlaktekl faıdalık elektrik 
istihaal masraflarını azalthiı gibi 
şirketin kir hanesini de kabart· 
mııhr. 

Buglinkü halde lzmir ı•hrl 
elektriğin kilovatını 19 kuruıtan 
temin etmektedir. ilk araıtarmalar 
ıöıteraıittir ki tirketln ;öıter .. 
c•ii laüanüaiyet ıonucunda elek· 

l BattMafı 10 uac1& JIHe ) 

Yaptıramazsa... ıploma 

A/rlkcdcklEritr• LimHıntı /tal· 
11•11 A•k•r o• molzemHl lltraç 

etllllrk•11 

-·--···--··--···········-.. ············-······-· 

Hint 
Denizinde 

Türkler 
Üç Ttlrk Amiralıwn Hint denizlerin· 

de akınlarını anlatacak olan bu yeni 
tefirikamııa M. Turhan haııdamaıtır. 

Harp Muhakkaktır V• 
ltalganın Kararı budur 
ltcı,a • Hcbeı ıırcl•ı•m•wıHl•fı 
artık ta .. 6lr çıl:•az• ıırdl ıle• 
m•ktir. r •• ı •• ,.,. la•h•rlerd•• 
aıclıgor•~ /d 6u anlaşa,_•,,,.•ılıj. 11 

barıı gol• ile CSnıine 6•ç11tu erha 

ı .. kan•ızdır. Şıı Hlırl•r• okaga•c• ' 
ia lca1t11atlnıid laa/c•ız ••l•111•••· 
c•k11nız: 

Roma, 26 ( A.A ) - Sultan 
t:.bucafer'in ölmeai üzerine Cimma 
ıultanlafına bu kez Habeıiıtan 
tarafından el konmaaı hakkında 
ltalya, Habeı bnkiimotlne her 
türlü ihtiraz kayıtlarını bildiren 
bir nota göndermiıtlr. 

Italyaya aöre, ıultanın öllmlle 
ıultanhğın durumunda bir dojl• 
tiklik olmamııtır. 

( Duamı 14 IHI yUıde ) 

···········-·················-.. ·········-··--,-·--··-· --
Venizelosu 
öldürecek., 
ler Mi? 
Fransız Polisi 3 Ki
şiyi Takip Ediyor 

Atina, 27 (Özel muhabirimiz· 

den) - Fransız polisi Venizeloaa 
ıuikast yapmak için Parise gelen 
Uç ki1'iyi takip etmektedir. 

B.1 üç kişi.ı in tiddetli Anti 
V "nize:ist c lduklara ve kendilerinin 
Parhe kadzr ge melerine hak ver• 
dirccek bir işleri olmadığı tahki· 
katta ı anlaşılmıştır. Poliı bu Uç 
kişi} i henüz yakalayamamıştır. 
Bunların Yummiı!a:ı dan geldikleri 
ıöylenmekle beraber hüviyetleri 
hakkında şiddetli bir · ketumiyet 
muhaf..:ıza olunmaktadır. 

Ankarada Petrol 
Bulundu 

Ankara, 26 - Ojkmende Pollı 
memuru Ah111edin arsasında petrol 
tezahürlerine teaadUf edilmlt. 
araı:i kıymetleri bil'denbire yOk· 
aelmiştir. Tetkikat yapılmaktadır. 

Bu Yıl llkmektep· 
)erde Verildi 

llkm•kt•pl•rd•• 6a ••I çak•ıt tal•· 
bede• bir F•P 

(lstc•6al 15 l1tcl Melctebl1tıl•) 

llkmek teplerde imtihanlar bit• 
ti, diplomalar Yerildi •• kDçUk 
talebeler tatile ıılrdiler. Blı araş· 

tırdık ve öğrendik ki bu ders yıla 
aonunda lstanbul vlllyetlerl ilk 

mekteplerinden tam on beı bin 
talebe şahadetname alarak, orta 

tahsi:e devam etmeye bak ka· 
zanmışhr. Fakat bu on beı bin 
talebe, tatil bittikten aoara baı· 

lıyacak olacak yeni ders yılında 
girebilecek ortamektep bulabile
cekler mi? 

· Hatırhıraınız ki her yal tatil 
bitince lstanbula bir mektep buh· 
ram baıgöaterir, birçok okuma 
h&vealileri. aöıyaıları dökerek 
evlerine dönerler. 

Alikadar makemlardan ıorduk 
- Bu on baı bin k6çük deli· 

kanlıya ortamaktep bulunabil~ 
cek mi? 

Bize, sadece tedbir alandığına 
aöylemekle iktifa ettiler. 

Fakat bir yandan da latan· 
bulda iki tane ortamektep açıl· 
maaının dUşOnUlmekte olduğunu 
öğrendik. 

8u~frika~riheilUra ~il~~rek r~~~~--------------·--~----~-, 
yazılmııtır. Çeıit cetit deniz ve aık Oatad, Recai Za- Bkrem Bey ıor· 
maceralarile doludur. Hemen her uy- de 11"-rem B"y Ç K b·ı· d du; 

k k l .. ı.:.~ v erez a ı ın en 
f111ada Tib in o zaman l üstün ügll· merhum çok na-
nü canlandırmaktadır. 

zik, edip n her· 
Üç Türk Amiralının hayıı.tında va keııe iltifat eder 

Türk f i lolarının Hint denizlerindeki 
Ma,allah lstldadın ıza ! 

kaç 
nız, 

Zatıalileri, 

yaiınduı· 

bey efen· 

bir ndnm o1duğu "-·-------------
maceralarun bir arada okumak iıtiyen· halde, küstahlv• mütecaviz kimae-

di1 

ler ioin. bu tefrikamız eıi bulunmnz lere de, k endisine haı olan incelikle 
air e11rdir. 

Pek 
Son 

Yakında 

Posta'da 

······························································ 
Franaadakl Siyasal Blrllkler 

Ve HUkOmet 

paylanm vermekten çekinmezdi. 
Birgün, Şurayı D evlete yeni ad 
olarak tayin edilen (~ .. ) zado (M .. ) 
bey, Üıtadın bulunduğu tanzimat 
dairesinin teneffüs ealouunda nynk 
ayak üıtüne atmış oturuyor, ııaçma 
aapan likırdrlar1a, etrafındakilerin 
hayretini celbedlyordu. 

Bir aralık: 
- Bu biılm toplantılar kadar abes, 
can ınkıoı şeyler tııav•ur edemem .. 
dedi. E1aeen otuı yaııw ieçtikten 
ıonra bCUtin lııaanlar aptallatırl 

- Yirmi sık iz 1 
Ekrem Bey; 
- Ya? J >edi. Öyle İH, maıallah 
iıtidadıuı:ıa 1 

* Yine Heoai Zade Ekrem Bey, me·, 
murini miilkiye intilısp komıiyonun• 
da bulunuyorken, bazı kaza kay· 
makamltmnıu ehliyet.iz oldukların· 
dan şikay•' eden aziidan birine; 

- Beyefendi 1 dedi .. iktidar, iktidar 
buyuruluyor amma, iktidar aramak 
lkdar etmeye bağlıdır, onu unut• 
mayınız ! 

Tıflı 

Parl1, 26 ( A. A. ) -: Hlk~metin 
ılıa1al ltirllklH kartııında alacatı 
•aalret laakkıacla ... bakaa Lbal 
C.-1• Wr 11,ı .. J•P••aktaı. lL---------------------------



us
 

~
l 

llo
 

2 -c
 o en
 

...
; >
 





4 fa~ fa 

-·'----------------------+· Memle/U!t Manzarası 
r 

Nazillide Yaz 
Hayatı 

NaziJ:i, (Hususi) - Ege mmta· 
ka11nm en ııcak yerleri Nazilli 
havalisidir. Hararet göliede 38 
de:-ecedir. Sokaklarda karcılar 
a.ralanmış yanan yilreklere ferah· 
hk serpiyorlar. 

Nazilliye yaz erken gelir Ye 
aylarca sürer. Yaz günlerinin ya· 
kıcı sıcağından bunalanlar kolları 
ııvalı, ceketler koltuklarında serin 
köşeler ararlar. 

Öğleye doğru av aralarında, 
~arfı içlerinde duramayanlar ha· 
vadar kır kahvelerine, bahçelere 
çekilirler. Ayağına tetik olanlar 
Menderese ve daha ötesindeki 
Akçaya kadar gidip nehirde yıka• 
narak aerinlemekten zevk ahrlar. 

Bu mevsim Nazillinin eğlence 
mevsimidir de. Tatil yapılan Pazar 
günleri kırlara, bahçelere, demir· 
yolu ve Dereköy kahvelerine, 
Pamuk istasyonu civarından ııeçan 
Menderea nehri kıyılarına gidilir. 
Bol ve ıerin hava içinde eğlenilir. 

Menderea kıyıları glln geçtikçe 
gOzalleşmektedir. Menderea kıyı· 
}arından kafi arazi alınarak orada 
bugünün ihtiyaçlarına uygun, aarJ 
gazinolar yapmak Ye Nazilli ile 
Menderes araaında ucuz araba, 
otomobil iıletmek tasavvuru var
dır. Nazilli f çin çok değerli olan 
bu teıebbüa meml6kete sıbht bir 
eğlence yeri kazandırmış olacak· 
tır. O takdirde kasabada sıcaktan 
bunalan, ltlnden yorulan herkes 

:ucuz ve kolayca Mendereae kadar 
açılıp ferah birkaç aaat geçlrebi· 
JecekUr. 

Nazillide g•celerl hoı vaklt 
geçirecek yerler de çoğalmaktadır. 
Bu mevaimde ıinema tatildir. Ka• 
1&banın doğuaundakl etrafı açıklık 
olan aporcular kahvHinda her 
gece meddah meraklılara gUldU
rOcU hikayeler slSyleyerek ej-len· 
dirmektedir. lıtaayon altıodald 
Memltfn gazinosu da intizama 
girmiftir. Geceleri lnceaaz çal• 
makta va bir hokkabaz tllrlO 
hünerler göstermektedir. 

Kaaabanın kibar mabfellerin• 
den biri de Dalyan palaatır. Bu
raya kuvvetli bir radyo temin 
edilmlttir. Geceleri arzu edilın 
radyo fataayonlarandan ıarlalar 
dinlenmektedir. 

Nazillinin yaz hayatına ekle• 
meal icap eden ihtiyaçlardan biri 
de Nazilli parkının ıslahı ve oraya 
akıam Ozerlerl bir bando temin 
edilmesidir. Parka gllndilz ıu, 
gece de elektrik kAfi gelmiyor. 

Memleketin ıu YI elektrik 
derdi mUhimdlr. Belediye bir 
türlO düzelemeyen bu ihtiyaçlara 
tez elden temine ve klfi dereceye 
ııetlrmeye çabımaktadır. 

BUTUN ULKE.Yl 
HER<;UN 

•. ' 
DOLASAMAZSINIZ 
FAK.O..T 1 

---

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Trakqada 
• 

Bereket 
Geliboluda Yeni Mahsul 

istihsal Edildi 
Gelibolu ( Huaust ) - BugUne 

kadar havalar serin gitmif, bu 
yüzdon arpa ve buğday mahıu· 
lünde umulmadık bir bereket 
görlllmüştür. Geçen sene kurak· 
lık yUzUnden katlanılan mabıul 

zararı bu yıl fazlasila telifj edil· 
miştir. Arpaların biçilm(.\slne batla· 
nılmıştır, bunun arkasından bui· 
day biçilecektir. Bu bereket karii· 
sanda Trakya köylUsll çok sevin· 
mektedir. 

İzmit Kadınları Bir 
Tayyare Alacaklar 
Bahkeıirde De Bir Uçak 

Mitingi Yapıldı 
lımit (Husuai) - Hava tehll· 

kesini bilenlerin sayııı gUnden 
güne artmaktadır. iki kişi yılda 
Jlizer, 6 kişi elliıer, dört kiti 
kırkar, aekiz kişi otuzar 43 kişi 

de yirmişer lira vermeyi taahhUt 
ederek Uya yazılmışlardır. lzmit 
kadınları da aralarında para top· 
)ayarak bir tayyare almayı karar• 
Iaıtırmışlardır. 

* 
Balıkeılr ( Hususi ) - Burada 

bir uçak mitingi yapıldı. Mitinge 
bUtUn Bahkeıirliler ittirak ettiler 
ve herkes Uçak Kurumuna hava 
tehlikesini bilen Uye ve yardımcı 

Uye olmaya karar verdi. 

lzmirde işçiler 
Ve Börekçiler 

ıımirli lılSrekçl 

lzmir ( Huıuıi ) - lzmir lıçiıl 
çok olan memlekettir. Iımirde 
her menlmde tı vardır. Iıçl bot 
kalmH. Kııın tlitUn, yazın incir 
ye UıUm iti lzmlrin halka en çok 
çalııma lmklnı veren lılerldir. 
Sabah karanlığında kahvalta 
etmeden atelyelerelkoıan, lıçilerin 
yol llzerinde Uk uğra;ı aeyyar 
bısrekçllerdfr. Iımlrde aimltçiler• 
den daha çok it yapan aeyyar 
börekçilu, lzmir iıçllerlnin en çok 
ıeYdiklerl ve gllnUn ilk gıdaaını 
elinden aldıkları ıimalardır. 

Samsunda 
Samaun Mebuılerı Halkla 

Haıbühal Y aphlar 
Samıun (Huıuat) - Samıun 

aaylaYlarının iıtirakile Halkavin· 
de bir toplanta yapılmlf Ye ıay· 
lavlar halkla ha1blballer yaparek 
muhtelif kanunların hedefleri 
hakkında uabat yermitl•rclL 

1 Hava T eh1ikesi için Yer 
Yer Mitingler Yapılıyor 

Çorumda yapılan han tehlikeei mitingi 
Çorum (Huauıi) - Hava teh· 

likeaini bilen Uy• yazılmak için 
önemli bir çalışma vardır. Halke· 
vi binası önündeki meydanda 
btiyllk bir miting yapılmıf, halka 
hava kuvvetlerinin faydaııı ve ha· 
va tehllke1inin bOyUklllğll anla· 
tılmııtar. Herkes aeve seve hava 
tehlike1inl bilen Uye ve yardımcı 
Oya yazılmaktadır. 

* 
Çanakkale (Huauıi) - Burada 

Cumhuriyet meydanında bir hava 
mitingi yapılmııtır. Mitinııe bil· 
tün ÇaoakkaleUJer lıtirak etmİf" 
ler ve hepıi ha•a tehlikesini bl· 
len Uye olmıya karar Yermi9lerdir. 

* Ayaı (Hususi) - Hava teh· 
ilkesi için bir miting yapılmıı ve 
derhal orada herkes Uye yazalmı• 
ya başlamış, ilk adımda 2 bin 
lira para toplanmııtır. 

* 
Samıun (Husuıi) - Hava teh· 

ilkesi için burada büyük bir mi· 
tfng yapılmıf, miting Hraaında 

blltUn dllkkA.nlar ve müeaseseler 

ı 
kapanmıı, blltlln halk Dıltinııe it' 
tirak etmittir, söylenen ı8ylevler
le halka bava tehlikealoin büyük· 
lüğll anlatılmıt ve herlieae Uy• 
yazılma11 tanlye edllmittlr. 

• 
· İnegöl (Husuai) - Burada ha• 

va tehJikeainl bilen Uye aayısı 
gün geçtikçe artmaktadır. Bele
diye parti ba9kanları elliıer, ma• 
nlfaturacı Nezir, fabrikatör Ha· 
yatl, Emin, keresteci Haaan otu• 
zar, Hacı Emin 25, elektrik direk• 
törtl Behcet ve eıl Behice yirmi 
dörder, manifaturacı lbrahim, 
kard•ıi lsmaiJ, muallim Saim, tu· 
hafiyeci Ra~ıp, eczacı Ali Reılt 
bakkal lsmaiJ, yetim Ismall, Me .. 
tanın Ahmet, makinist Turan, 
aandalya imalAtmaneıl, bakkal 
Nuri, bezzaz Eniı, bezzaz Ismail 
7irmiıer lira vererek Uy• olmu,. 
lardır. 

* Yozgat ( Husuıi ) - Sıhhat 
müdUrlUğli memur ve mliatahdem• 
leri maaılarmm yüzde ikiıini Türk 
hava kurumuna terketmişlerdir. 

iki Mahkumun Borcu Verildi 

Zonguldak Halkevi Hapi
saneyi Tetkik Etti 

Zonguldak, (Husuıi) - Zon· 
guldak Halkevindın bir heyet 
Zoııu!dak hapiıhaneaini ziyaret 
ıtmif, muhtıllf cürümlerden do
layı mevkuf ve mahkum iki yüz· 
den fazla yurtdaıla haıbühaller 
yapmıı, dilek ve ihtiyaçlarını din· 
lemiıtlr. . 

içlerinde Uç idam mahkumila 
birçok atır hapia mahkümlarinın 
bulunduiu koiuılar heyet tara· 
fmdan birer birer sıezllmit va 
parti reiıl doktor Mithat tarafın• 
dan çok iyi teairler yapan ııUzel 
ı6zler ıGylenmiıtir. 

Halkavi heyetinin hapiahane
dekl tetkiklerinden aldığı netice, 
ıimdillk yapılacak acil ıeylerl 
ıu ıuretla meydana koymuıtur: 

1 - Haplıhanede okuma bil· 
meyenlerin aay111 çok oldutun• 
dan haplıhanede bir kura açıla· 
cak ve muallim ııönderilecektfr. 

2 - Birçok mahkumların ıırt• 
larında ıiyecek ikinci bir ııöm• 
letl ya donu olmadıj'1adan Halk
evl yardım ıubetl bu ılbller için 
çam,11r dlk~recek ye dai&tacaktır. 

3 - ôkuma yaıma . bilen 
mahkümluıD yaJdtlerhal mualla 

veya bot 9eyler:e öldUrmımelerl 
için hapishanede kUçük bir 
kütUpbane kuru:acakt.r. 

Az masrafa bağlı olan bu 
itler Hdk evince birkaç gUn için• 
de başarılaca lc.tır. 

Bunlardan baıka Zoguldak 
hapiıhaneslnda aan'atkir mah• 
kumların çalııabilmeai için bir 
atelya de vücuda getirilmeai dU· 
ıUoülmektedir. 

Heyet habishanedeki tetkikleri 
arasında rastladığı, borç için ya· 
tan iki mevkufun borcunu ödemek 
ıur.tlle hapisten çıkarmıştır. 

Bu ziyaret mahkum ve 
mevkuf yurtdaşları çok miltehaa· 
sis etmiıtir. 

Samsunda Oçuncu Nevi Ekmek 
Samıun (Huausi) - Fırıncılar 

Birliği Uçüncli nevi ekmek yapma• 
mak kaararını almııtır. Halbuki 
burada en çok istihlak edilen ve 
pek ucuz olan bu ekmekti. Halk 
üçüncO nevi ekmek bulamadığı 
için sızlanmaktadır. Samsun glln· 
da 20 çuval birinci, 20 çuval 
ikinci, 00 çuval da UçUncU un 
harcamakta idi. 

Haziran 2i 

1 1 
1 Dilnga lkti•al Haberleri 1 
1 

Sovgetler 
Ve Amerika 
Petrolcuları 

Nev·yorktan yazıhyor: Sovyet• 

Rusya brı'll· Rusya .bir müd~et
tenberı Amerıka 

ları çok be- petrol sanayilnl 
l•nmiş tetkik ettirmekte 

idi. Sovyat heyeti tarafından ya• 
pılan rapora nazaran Amerikada• 
ki petrol sauayil bu birkaç yıl 
içinde çok ilerlemiıtir. Hatta bu 
rapor üzerine Sovyetlerln Ame
rikadan yardım iıtemeleri mese• 
leye verilen ehemmiyeti ortaya 
koymaktadır. 

Merkezi Moskovada bulunan 
Alaavelt Sovyet petrolları tröatU, 
Amerlkadaki müme11ilini bu işe 
memur etmiı ve Amerikadan bil• 
haasa petrol taafiyeıi itinde iler
lemif, işten anlar mlltehassıe ve 
makinalar temin edilmesi iı;in ko
nuımalara glrlşmeaini istemiştir. 

• 
M111r bllkümetl muhtelif Tica• 

Mısır laü/c(i· ret Odalarına da· 
tıtalmak üzer o 

metl tlcar•a bütçeye 7000 
odalarına • bizim paramızla 
•ardım •dl· tRkriben yetmiı 

gor bin • lira tahsisat 
Ulve etmiştir. Böylelikle lktısadt 
buhran yOı:Unden gelirleri azalan 
bu odaların çalıımalarında bir 
gerileme meydana gelmeyecektir. 

• 
Flllstlnden 1azıldığına g6re 

jıcak dal- son zamanlarda 
esen ıicak dalgaıl 

gaları por· rekolteye çok za• 
taka/ /arı rar vermiıtlr. lh· 
6ozdıı raç olunabilecek 

limon ve portakaJlarm 10 milyon 
aandıktan 8 mlyon aandığa düş· 
tUğtı yani yOzde yirmi bozulduğu 
tahmin edilmektedir. 

Bulgaristan 

Bulgaristan -
da agçlçell 

ziraatı 

.. 
ay çiçeği tohumu 
ihracatım çok 
arttırmıştır. Bu 
mevsim batından 
beri 11,055 ton 

ihraç etmittir. Bu ihracatın yarııı 
Filistine Ye artanın üçte biri de 
Almanyaya gönderflmittir. Bil· 
haasa ıon Bulgar Yahudileri de 
Filistine gittikten sonra Filistinle 
Bulgaristan arasındaki esasen 
iokiıaf a mliıtalt vaziyet çok 
artmıştır. .. .......... ' .. '. 

Son Posta 

Gaıetemlıde çıkan yan 
fe realml~rtn bUtfln haldan 
qıahluı ve caıetemiae aittir.· 

ABONE FIATLAAI \ 
e 3 

Sen Ay Ay 
ter. ICt. Kr. 

TOR Ki VE 14'00 750 400 
YUNANiSTAN 2340 l2'lO 710 
liCNEBI 2700 1400 800 

Ab~ bedeli peşindir. Ad ret 
değiştirmek 25 kuriçtur. 

Celen evr•/c geri flerllme6. 

1 
Ay 
K. 

ıso 

2'N> 

Alnlerd9ft mea'uliret ahnmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilAvesı lazımdır. 

r- .. Posta kutusu ı 741 Lıtanbul ~ 
Telgraf ıSooposta 

• .._ Telefon : 20203-. 



27 Ha:dran 

( Sigaut Al•mi ) . 

Yazı Çokluiundan 
Konamadı 

Almanya Ve 
Yugoslavya 
Dostluğu 

G!adbek (Veltfalya), 215 - Alman· 
yadaki Yuıoalu iıçl vl karıılıkh 
yardtm örıGtlerl blrliA"ioin genel 
toplırntıaa burada yapılmııttr. 

BirliA'in bundan aonra "Almanyada 
Yugoalav itçileri ulusal birlikleri 
merke:ı;i federasyonu,, adı ile amnmaaı 
ye yönetge merkezinin Buerden 
EHen'e taıınmaaı kararlaıtırılmıfbr. 

• Birliğin ergesi, Almanyada 
bulunan bütlln YugoslaY ltçl bir• 
liklerini ana vatanın ulusal ıiyaaa• 
sı yolunda birleımeğe sevket· 
mektir. 

Bu toplantıda, Almanya ile 
Yugoslavya ara1ında dostluk ilıl· 
leri bulunduğundan, bUtlln bilgin 
Uyelerinin Alman hükumeti ve 
ulusu ile çok lyl geçinme!erl Hl· 
zumu kaydedilmiştir. 

SON POStA 

HARİCİ TlliGRAFLAB ._ ______________________ --_____________________ __ 

Fransa 
Yeni Alman 

Almayı 
Parla, 26 (A.A.) - Deala bakant 

Pietrl, nylavlar kurulu dbia komi•· 
yonu Clyelertne1 lnsrlliı • Alman and· 
laımaaını u:ıun UHdı1a IHh etm\ttir. 

Bakan, Alman hükumetinin çok fyl 
•ilAhlanmaı modern ıemllerl buluıa· 
dutunu 'l'8 Franail: harp fHoıunua, 
yupılmakta olan l'emller de katıldıtı 

halde Inıili:ı filosunun 1Gıde HG ala· 
betinde oldutunu aöylemlttir. Bu nla
betin önemli oldutunu ıö7llyen Plttrl 
ıunları IJiye etmlıtlr : 

"- Franaıı • ltatyaa doıtlufu 
Franaaya, Akdeniz filoıundaa blrka9 
i'emi alarak kuzey deniıi H Manı 
filolarına kuvntlendirmek laıkiaını 
vermektedir. 
Franaa ''bretaırn•,, tipindeki ıemile· 
rlnl ye§'ritmek (iılib etmek) auretlle 
atraaburw ve dUkerk gibi büyiik harp 
krun:ı:ör!eri ha:ı;ır olacaA'a ınne kadar 
gGvenle bekllyebllecektir . ., 

ı · 

1 

! 

Endişe içinde 
Donanması, Tedbir 
Gereklendirdi 

Kan F ransada A·skerlik Y unanistanda 
Mı Dökülecek 

Almanyıının en modern gemilerinden "Amiral Şeer., 

Komünistler Açlık 
Grevi Yaptılar Papanaslasyu Rejim Me

selesi Hakkında Neler 
Söylüyor 

Atına, 26 (Husuı1) - Iıçl Ye 
çiftçi partisi lideri Papanastaıyu 
Selanikten Parite giderken iaH· 
tecilere, rejim için yapılacak 
reyiam neticeal ne oluraa olıun 
muhaliflerin bunu tanım1yacakanı 
aöylemiıtlr. Papanastasyu Cum• 
huriyetçiferle kraliyetçilerin çar
pışarak kan dökmeler ihtimali 
olduğunu ve buna mini olmak 
hükumetin vazifeal bulunduğunu 
ili ve etmiştir. 

Diğer bir ıoruya cevap veren 
Papanastaayu lüzum görürse Pa• 
rist e Venizeloıla glSrUşeceğlnl de 
aöy lem iştir. 

Eıki Dıı Bakana Mibalakopo• 
loı'ta rcyiimm bitarafane olabil· 
mesi için hlikfımetin muhaliflerle 
anlaşması zar ri olduğunu bildir• 
miştir. 

Annem ıaşıyor ı 
- Nail nerelerde acaba? 
Seılmi çıkarmıyordum. 
Her ihtimale kartı a-•ldiği za• 

man evde bulunmamak için Ce
lileye gitmiye karar verdim. Tam 
çıkıyorum. Kapı çalındı. Açtım. 
Emin Toıun bey. 

- Bonjur hanamefendl. 
- Bonjur efendim. 
- Sizi ayakta ve neşeli gör· 

düm. Artık nasıliınız diye ıor• 
maya lüzum yok değil mi? 

- T eşekkUr ederim efendim. 
Zaten büyütülecek bir ıey değil. 
Küçüktenberi denizde dU9e kalka 
bUyüdlik. Böyle hadiseler her gün 
için ..• 

- Onu biliyorum. iyi bir spor· 
cu olduğunuzu haber aldım. Fa
kat bu istenmiyerok yapılan birşey. 

Ayakta konuıuyorduk. Aklıma 
1ıeldi : 

- Buyursanıza efendim. 
O, halimden, başımdaki şap

kadan dışarı çıkmak üzere oldu· 
ğumu anlamıştı. 

- Yok, dedi, b~lki sokağa 

çıkacaksınız. Sizi yolunuzdan 
alıkoymayayım. Zaten arkadaşla· 
rınıza da uğrayacaktım. 

Uzatılınca .• 
297 Milyon Frank Fazla 

Tasarruf Yapıldı 
Pariı, 26 ( A. A. ) - Aıkeri kuv• 

vetlerla artbrı)maaı ve ••çen niaanda 
terhia edilecek a•kerlerin Oç ay daha 
tutulma11 yilıllndon yapılan 297 kUaur 
milyon frankhk faı:la ma11af, aaylavlar 
kurumundan iatenmtıtlr. 

Pilotsuz Bir 
Tayyare 

lngilterede Halk Önünde 
Uçurulacak 

Londra 26 ( A.A. ) - CumartHI 
ınan yapılacak hava kuvvetleri bay• 
ramında hall<a radyo ile ldare edilen 
bir tayyare g8aterllecektir. 300 bey· 
ıir kuvntinde olan bu tayyarenin 
aletleri fİZli tutulmaktadır. Radyo ile 
içinde pilot varmıı gibi istenilen lati· 
kamette uçurulmaktadır. 

Evimize kadar gelen adam· 
cağıza bir kahve olsun lçirmemek 
saygıııılık olacaktı. Fakat onun 
da CelUeye aiditi iıime geldi. 

- Garip tıesadüf, ben de 
onlara gidecektim efendim. Fakat 
beı dakika olsun dinlenseniz .. 

I1rar etti. Bera her gidebile
ceğimizi ıöyledi. 

Neriman pardesüyU getlrmlıtf. 
Koluna aldı. Çıktık. 

- Bu pardeıU acı tatlı bir 
hatıra kazandı, dedi, onu artık 
ıaklayacağım. 

Yiirürken biraz geri kalıyor. 
Birdenbire döndüm. Gözgöze 
aeldik. Güldü : 

- Kıaa çoraplarınıza bakıyo
rum. Bunlar genç kızlara ne 
kadar yakışıyor. 

Emin Tosun Beyin bu merakı 
tuhafıma gitti. Garlp bir adam. 

Bana dedi ki: 
- Siz doktor Arif NAzım 

Beyin kızısınız değil mi ? 
Evet. 
Babanız öleli ne kadar oldu. 
Üç yıl. 
Sizi çok iyi yetiıtirdlğlnl 

ıöylllyorlar. Titiz bir baba imiş. 

Belgrat, 26 (A.A) - Şehre ............................................................. .. 

yakın çıngeneler adasında mah· Görünmez 
pus tutulmakta olan 6 ıı kadın 

olmak liıere 39 komünist talebe, Bir /şık 
devleti koruma mahkemesinden 
gayrı bir yerde muhakeme edil· 
meleri için beı gUndenberi açhk 
grevine baılamıılardır. Dlln bun• 
lardan 31 nin dileği yerine getl· 
rilmif, fakat aeriyo kalanların da 
aynı muameleye tabi tutulmaaı 
için grev bırakılmamıştır. 

Lehlstands Grev 
Varşava' 26 ( A. A.) - Sos• 

yallst partial, seçim yasasmm 
değişmesini protoato için Varşova 
ve Lodz şehirlerinde genel grev 
flAn etmittir. Greve bir kııım 
işçiler iştirak etmlıtir. 

Cevap vermedim. 
hakkında iyi malumat 
benziyor. 

Birdenbire sordu: 

Ailemiz 1 
toplamıta 

- Sizin nişanlı olduğunuzu da 
ıöylediler. 

Diln evli olup olmadığımı sor• 
muıtu. O zamanki gibi sinirli bir 
hareketle başım &allandı: 

- Hayır. 

- Gtılıeven H. 
Durmuıtu. Ben de ağırlaştım. 
Yüzüme bakıyordu. 
Dedi ki: 
- Aramızda biraz yaf farkı 

var amma, benimle evlenir m~-

alniz. • 
Sokak ortasmdakl bu pazarhk 

ıinirime dokundu. GUlmeğe baı· 
ladım. Hale atnemasımn sokağını 
geçiyoruz. Bereket tanıdık geç· 
miyor, hatta kimseler yok. 

Birdenbire aklım başıma gel· 
di. Bu gülmemi belki de bir so• 
vince verecek diye korktum. 
Olur a. bir adama durup durur· 
ken sena piyangodan birinci lk· 
ramiye çıktl deaeler sevinmemek 
kahil mi? 

Bu ihtimal yUzüme kan çı• 
kardı. Kendimi topladım: 

- Affınızı rica ederim, dtt· 
dlm. Böyle bir teklifle karıılaşa• 
cağımı tahmin etmemiıtim de .• 
Latifeye yüzüm yoktur, gUJerim. 

O, artık olduğu yerden kımıl• 
dam1yordu. Ben de durmağa 

Bunu Da Alman Alimleri 
Keşf etmiıler 

Bcrlin, 26 (A. A.) - Burada, Al
man fizik ilimlerinin görGnme:ı bir 
ıtık keıfettikleri ı3yJenmektedir. Bu 

•tığın eauı bir çcıit elektrik dalga
larının latenllen tarafa a-önderilebil· 
meaidir. Di~er taraftan deniz fenerle· 
rinde ııık yerine bu aıık kullanılacak• 
tar. Berllnde yapılan tecrübelerin iyi 
neticeler verdiği bi ldirilmektedir. 

Mussollnlnln Damadı 
Roma, 26 ( A.A. ) - MuHolininln 

damadı Ye baaın Ye propaganda bakan 
muavini Kont Garc:ızo Çlyano bakan 
olmuştur. 

mecbur oıdum. 
Baatonuna dayandı: 
- Yok GUlseven H., dedi. 

Ben çabuk karar veren bir lı 
adamıyım. işlerim biraz Ame-
rikanvari olur. Onun için 
herşeyi bir anda hesaplar 
teklifimi )'Bparım, bakın size bu 
teklifte beraber kendimi de anla· 
bvereylm. Evlenmiı değilim. Bir 
metresim vardı. Üç aydır ayrıldık. 
Beyoğlunda bir apartımanda otu• 
ruyorum. Otomobı:tm, motörUm 
( gülerek ilave etti: Şu sizi bana 
tanıttıran uğurlu motörUm yar ) 
tütün, tiftik, afyon llzerine it 
yaparım. Kimsem de yok gibidir. 
Bir annem var. ErenköyUnde 
babadan kalma bir kötk var ve 
orada oturur. DUn sizi görünce 
kanım kaynadı. Bana bir sporcu 
gençle nişanla olduğunuzu ıöyle· 

diler. Siz tekzip ed;nce kararımı 

verdim. Şimdi ıöy leyin bana ne 
dersiniz. Eıaaa karar verin. Üst 
tarafmı annenizi de alarak hep 
beraber görüıUrliz. 

Sersem gibi olmuştum. Akhm· 
da olmayım bu seklif sinirlerimi 
oynatmıştı. insanlar ne garip 
mahluklardır. Şeytan aklıma hep 
gülünç şeyler getiriyor. Biraz 
önce Emin Tosun Beyin geri 
kahşındakl maksadı şimdi çöz
düm. Bu tüccar adamın çorapla· 
rıma bakmak bahanesile beni 
rahat rahat gözden geçirmek 

Sayfa 5 

{ Gönül /#eri ] 

Kadın, 
Geçmi~ini Koca
sınaSöy lemelJM i? 

Erkek evleninceye kadar aer· 
besttir. Birçok maceralara girip 
çıkar. Sonra bıkar H evlenir. 
Bundan dolayı karııına hesap 
vermlye mecbur değildir, kadın 
da erkeğin bu hakkını tanımııtar, 
evlendikten aonra ona geçmiılerl 
sormaya ve hesap iıtemlye lüzum 
görmez. Erkek evlendikten ıonra 
aönlUnll ona venin. Bu yeter. 

Fakat kııler için böyle değil· 

dir, bir genç kıza evleninceye 
kadar iılediğl erkekle düşüp 
kalkmak hakkı verilmemi ştir. 
Bir defa Hvlıen kmn, sevgiliıl 
ile evlenmHi l6ıımdır. Birkaç 
erkek değiftiren kız evliliğe Hlyık 
görlllmnz. 

Bu iki hıklketl g5z5nline 
aldıktan sonra, bir kadın evlen• 
dikten ıonra koca&ına geçmiıle· 
rinl söylemeli mi ıuallnln ceva• 
hını ·nrmek kolaylaıır. 

Bir defa evlendikten sonra 
maziyi unutmalı. Geçmlfte olen· 
ları hatırlamanm hiçbir faydası 
olmadıktan ba9ka zararlı olabilir. 
Hatti zararı muhakkakbr, dene• 
bilir. Hiçbir kadın kocaaının ma• 
zislni araıtırmadığı iflbi, hiçbir 
erkek te karııının a•nçlik haya• 
tındaki mUnasebetlerlni sorma• 
malıdır. Kadın aldanıp, ıeoçlikte 
başından geçen saf aıkına bile 
anlatsa, bu itiraf bOtfta hayatını 
zehlrlemiye yeter. Onun için ni· 
şanlanır niıanlaoma• flri taraf da 
o glin• kadarki hayat defterini 
kapamalı Ye bir daha açmama· 
hdırlar. 

* 
Zavalla kıza: 
Erkeğin uzaklaıır görünme• 

sinden memnun olun. Çunkll 
sinemada baılayan bu yanlıt 
macera sizi bir uçuruma götüre· 
bilir. Çocuk denecek bir yaıta 
bu oyunlara ııirmeyiolz. 

TEYZE 

1 

Jstediğl muhakkaktı. 
Şimdi benim de onu alıcı gözU 

ile seyretmek hakkım. Fakat 
içimden gıdıklanıyorum gibi. 
YUzllne bakHm güleceğim. 

Bir an dllne kadar yaıadığım 
bahar dolu hayat gözlerimin 5nUn· 
de aktı. Dlinft yarına bağlayan 
kırk ıekiz saatin hadiseleri bütün 
bir ömrU altOıt edecek kadar 
kuvvetliydi. 

Artık dlloe dönmek imkanı 
yoktu. 

O halde. 
Yarını bana vadeden bu ada• 

mı sevmek ihtimali var mıydı? 
Köz kapaklarım titredi. Yavaı 

yavaş kalktı. Emin Toıun Beyle 
gözgöze geldik. Adeta merhamet 
isteyen endişeli bakışları içime 
doldu. Evet, dediği gibi aramıza 
giren yıllar p•k az değil. Otuz 
yaşmdan sonra bamlaımıt erkek 
yüzlrindo görülen gevıeklik ve 
Emin Tosun Beyin biraz şişkin 
yanakları nı da sarkıtmıı. Fakat 
gülen, glllmek isteyen aımsıkı göz· 
ler;nden henüz bahar geçmemlf. 
Bu adamı sevebilir miyim. 

O imandayım ki gönUUerln 
sevmek mevsimi yalnız bir kere 
gelir. Eğer onu tutmak kabilse 
gönü), saadet vardır. Fakat bu 
yaramaz değlımit ve TUrklln kuşu 
kaçırdıktan sonra peıinden koş· 
mak veyahut başka aşkların 
ateşile ısınmıya çahtmak imkanı 
yoktur. 

( Arkraı nr] 



~ DIJnga HtJdiseleri 
... - -- - -

Hediyelerini 
lstemigen 
Bahtiyarlar 

Amerikanın Loı AngelH ta• 
Aın•rilcada rında yeni bir haa· 

• tane yaptıralmaıı-
6ır lı•stane na Uizum görUl-
gcpı / ıgor I mllf, fakat para 

JllBtİfmeyloce bir piyanko tertibi· 
m karar •erllmif, binlerce bilet 
nhlmıf, milyonlarca para toplan• 
mı11 haatanc bitirilmlı, ve nihayet 
pi:yenkonun kur'ası çekilmiş. 

itin iarip nokta11, bu kur'ada 
mlltifat kazananlardan hiçbirinin 

~-

ııtifip hediyeılnl lıtememit olma· 
nclar. Fakat bunları bakla 1ıörme
mek mUmklln değildir. Zira kur'
ada kazananlara verilen hediye 
hep ameliyata tealluk eden ıey• 
JerdL Anlatılıyor ki biç ldmH 
bedua olacak diye karnını r•r· 
dırmak lıtememlıtir. 

* A vrupa ıaıetelerl menuuau 
dinden alan bir plyeain 

Ölüme Çare Bulundu Mu? 

,·Bizim Doktorlar, Bunun lm
kinsız OlduğunuSöylüyorlar 
Lindberg'in T ecrü- • 

besi Hiç Fayda 
Vermez, Deniyor 

Eski adamlar, 6llmlln ıaroıl 
ıarmıaak çiçeğinin tohumudur, 
derlerdi. lnıanlar aarmıaağın 91· 
çetfni Ye çiçeğin tolıum11nu bula· 

madılur amma bu yolda daha 
baıka ıeylar ele ge9irdller. Bak· 
1anıza.. Şu, bir hamlede ta1yare 

ile Okyanoıları qan tanareel 
Uadberı ılmdi bir kalp lıat 
ıtmit. öltılere can •arlyormuf. 

...................................... -.................. .. 
Hapis Cezası 
Gören 
Kaçakçılar 

Bebek bnhçeıinde pazarlık 
yapıp birbirlerine kaçak çakmak 
taıı satarlarken yakalanan Talat, 
Gereont, Siron dokuzuncu ihtisaı 
mahkemesinde mahküm edilmit· 
Jerdir. 

Bunlardan Talil 7 ay 15 gUn, 
Gereont 9 ay, Slron 6 ay hapla 
yatacaklar, yakalanan her taş için 
de 25 kuruı para cezası nre
celderdir. 

Alcttlr ka- temılll mUna1ebe• 
tile, Hazreti laa'nın 

"'""' arını11 • hayatına ait plyH 

Llndbergln kalbi llatiktenmiı, 
saniyede bir defa atıyor, hem 
kanı idare edl}tor, hem de ha•• 
Yeriyor, 6lmHl icap eden adamları 
yaıatayormuı. 

I...intlberı'in tecrübeeinin pek boş ol· ı 
duğunu ıöylüyen profe1ör Kemal Cenap 

ou,tu, öıdu 
Çartıkapıda bir yapıda çalı· 

ıan amele Hasan, Ust kattan 
yere dUşnıUt ve derhal ölmUttUr. •n eski•• yazmanın muhaf'" 

rirler için yeni bir buluı olmadı• 
ğını kaydediyorlar. Bu çeıit pl
yealerin ilki, 1402 tarihinde ya
zılmıı Ye Salnt Maur ıehrlnde 

bluat halk tarafından bıdaYa 
oynanmıtttr. Bu temıllde Kral 
Altıncı Şan da bulunmuı, pek 
hoılanmıt. 07naya1ılara hediye 
•ermlf, deyam etmeleriai ılSyle· 

mittir. ilk aktör kwumu iıte bu 
iltifattan ıoma Sahıt Maur ,.ıı. 
rinde uı.a pirealııl oynıyaaların 

kurumu,, adı altında kurulmUflur. 

Pariı adliyeai bir mllddetten 
beri Franaa'da yaıamakta 

Bir pr•n... olan ıabık AYUa
turya kral alleai 

dolandırıcı.. tıyelerinden (Arıl· 
duk Giyan da Habıburi) u ara
maktadır. l'renı dolandırıcılık 
ıuçu ile zan altındadır. Tutulma• 
mak l~ln lnlçreye kaçmııtar. Fa• 
kat oradan da iıtenllıcektlr. 

r 
Bir Doktorun 

Perşembe GUnlUk 
Notlarınd•n (*) 

ilaç Hastalığı 
Birçok defa raatladığım ıibi ı• 
çen ay içinde muayenehaneme bir 
lıa.ata getirdiler. Ayakta duramıya
oak: kadar dermanıısdı, rınil ıo. 

luktu. Gaalıri te11ıt1rOnden dolup 
taşıyordu. 

Dana ilk ıazU; 
- iyi olamıyacağım n ölecefim 
drjll mi doktor? Oldu. 
MYayenemi yaptım. Kalbinde oar
pıaU çok fasla idi. El n ayakları 

tlklyordu. Y &fi (•i), boyu (1,59) 
olan bu bu&amın klloıu (38) dJ. 
Bllnyni bir rahataıılıfun teebit 
etmediğim bn hasta lüzumuadaıı 
fasla ilioa n hekime meraklıydı. 
Elindeki bir tomar reçetedeki bir 
yığın illoı kullanmııta. Nihayet 
bugünkü vaziyeti de bu ilaçların 
kaaa nrdiği bir: t11emmümden 
batka bir ıey d4'ğildi. lliç verme
dim n bilakiı illç almaaını oid· 
dede yaaak ettim. Gıdaıına, ıuyu• 
na, havasma ve glineı banyosuna 
dikkat etmeıini teobih ettim. Haf· 
tada bir defa hastamı gördiim, dün 
)ine bana gelnıiıti. Yüzü ınJıı9 
içiudeydi ve döı t kilo almııtı. 

l"J Bu netları ke1°p Hklayıa a, yahııt 
bir albUme yapıt mp kollekalyon 1•pı· 
nır. lıl.ıiitı ııamanını:ıda lıtu n•tlar bl.r 
ıi•ktor ribl lmcbdıaa:ıa yet.ıeb!llr. 

Böyle tey olur mu, olmaz mı, 
bizim aklımız ermez. Aklı erenlere 
ıorduk. Profesör Kemal Cenap 
dedi ki: 

- Eıkldenberl llatik ve bir
takım maklnelorlo iıletilen aun'I 
kalplerle kan deYeranını temin 

etmek, muvakkat, fakat ıuurauz 
bir hayat vermek mllmkUndU. 
Fakat devamlı bir yaşayış temini 
m\lmkUn olmaz. Böyle ıun'I kalp• 

lerle değil bir insan, hattA bir 
kurbağayı yaıatmak, bir ıaatçlk 
hayat temin etmek bile mümkün 
değildir. Sun'I kalp, ölen hacere· 
lerl canlandaramıyacaaı için ya• 
ıama temin etmeal de imkansızdır. 

Operatör M. Kemal da dedi ki: 

- Ben aazetelere intikal 
etmiı olan bu ilmi tecrübelerin 
mahiyetini bilmediğim için tecrü
be hakkında birıey ıö)liyecck 
mevkide değilim. Fakat fiziyoloji 

I •• teırihin timdiye kadar değiı· 
miyen eaaalan bakımından bu 
tecrübelerin inıanlar Uzerinde 
( eğer gazetelere nakledlldiğl 

ıekllde be ) tatbikine f ennen 
lmkln yoktur. ÇüokQ kalp un ... 

yette bazı uzuylar gibi ne çıka· 

rılmaıı zararaıı, ne de tekrar 
yerine konulmaıı Ue uzviyet için 
faydalı olacak bir uıuv, ne de 
içi bozulan bir saat albi yerinden 
çıkardarak tamir ettirildikten 

ıonra yerine konulan bir ilet, ne 
de bozuldukça deiittlrilebilen bir 
tulumba deiildir. Filvaki fbiyo

lojl Alimlerini bir kalple çok itti· 
ıal eden hekimleri çok yakı•dan 
allkadar eden bu tecrDbeler ta 
ötedenberl fiıyoJji enıtitüleriade 

muhtelif makıatlarla yapılagel• 
mektedir. Fakat bu tecrtıbeler 
buaüne kadar loıan kalbi lıe-

rinde ne tatbik edllebllmlı, ne 
de tatbik edilmesine fmkln hu· 
lunmuıtur. Bu fizyoloji tecrUbe

lerinln lnıanlarda tatblkına keıkl 
lmkln olsaydı ve keıkl beıer 
maklnHi bir aaat ,tbf, yahut 

mıvıuba.ha edilen Uadberain 
ıun'i kalbi gibi bir kalple hayatın 
uzahlma11na lmkla haııl olabil· 
seydi ölüm imillerialll en mühim• 
lerineden biri kaldınlmıt ola-
cakta • ., 

Buğday Fiatları Ne Halde ? 

z·raat Bankası Tekrar 
Piyasaya Çıktı 

Sert Buğday Altı Kuruşa, Yumuşak
lar Da Yedi Buçuğa Kadar Satıldı 
lstanbul zahire borsaınnda buğ· 

day Hatları tizerindeki değişmeler 
devam etmektedir. Dün borsaya 60 
ton mahsul gelmiştir. Sert buiday 
ö kurut 25 para ile 6 kurut ara• 
sandan 203 ton, yumuıak buğday 
da 6 kuruı 25 para ile 7 kuruı 20 
para araaından 170 ton ıatılmııtır. 
6 Hazirandanberi satıştan çekil· 
miı olan ziraat bankaaı dun tek
rar ıatııa bqlamıı ve bouaya 
biri 6 buçuk, diğeri 7 buçuk ku
ruıtan iki tip yumuıak buğday 

arzetmiı, fakat alıcı bulamamııtır. 
Bankanın aatııtan çekildiği 6 

Haziran i(Ünil borsada yumuşak 

buğday 5 kuruı 20 para sert huğ· 
day da 4 kuruı 20 para idi. Bl· 
rinci neYİ yumuıak un 430 kuruıla 
535, sert un 320 ile 390 kuruı 
arasında satılmı§tı. Bu fiatlar 10 
Haziranda yumuıak buğday da 6 
kuruşa. yumuşak un da 450..610, 
sert qnda da 360·445 kuruıa ylik· 
ıelmişti. 

19 Haziranda yumuşak boğ• 
day 6 kuruı 17,5 paraya, sert 
buğday 5 kurut 10 paraya, yu· 
muıak un 650ye, ıert un da 575 
kuruıa yükaelmiıti. 

Dun iıe buğday flatlan yaz· 
dığımız gibi sert te 6, yumuıakın 
7 kuruı 20 parayı bulmuı, bi· 
rinci nevi yumuıak un 610 ku
ruıa düımüş, ıert un da 480 
kuruıla 51 O kuruş araıında de
ğişmiştir. 

Faydah Yağmurlar 
Yaslıyor 

Yurdun muhtellf yerlerinden 
dün ıehrimize, fay dalı yağmur 
yağdığını bildiren haberler ıe~ 
miıtlr. Uıak ve Balıkeıir havaliai
ne bol yağmur yağmış, çiftçi 
çok ıevinmiıtlr. 

Sındırııı civarına da bereket 
yağmurları yaimıı, bu yağmur· 

dan tntlinler çok fayda glSr
mllıtUr. 

Doktorlardan Ne Kadar Vergi Alınacak 

Dila yapılan toplantıda bulunan doktorlar 
Tlrk hekimleri doatluk •e Bu toplantıda hekimlerin kazanç 

yardım kurumu "Etlbba Muh•· Yerıılleri ve derecelere ayrılmala-
denet Cemiyeti,. din aaat 18 de rı hakkında g6rU1UlmU1tllr. EY· 
fevkallde bir toplanh yapmıştır. velce, haz1 vergi şubeltri unvan 

-+-------------~....L 
Son Telgraflar 1 

Alman • lngiliz 
Anlaşması 

J 

Londra, 26 (A.A.) - lıçi .. ,. 
lav Koks, Commons' da dış bil" 
kanından ıunu aormuıtur: ' 

lngillz - Alman deniz anlaşması 
V eraay andlaımaaının ıilahlar hak• 
kıodaki maddelerinin yerine geçe• 
cek midir? 

B. Hoar 11hayır,, cevabmı ver• 
dikten sonra demiştir ki: 

Anlatma imza tarihinden baş
layacak tır. Fakat bunun Vcrsay 
andlnımasınm yerine geçecek olan 
genel silahlanma an l aşmasına ka· 
tılmaıı siyasamızın başlıca amacı 
olarak kalmaktadır. 

Tatar Cümhnriyetinin 
Yı1 Dönümü • 

Moskova, 26 (A.A.) - Taı 
ajansı bildiriyor : 

Tatar muhtariyet Sovyet so• 
yalltesi cumhuriyetinin yıldönUmtl 
mUnasebetile dUn Kazanda büyO' 
ıenlik yapılmıştır. Şenlfkte bit• 
litln blUUn cumhurlyetlerindeıı 
gelen binden faıla deleae bazı; 
bulunmuştur. 

Yugoslav Kabinesinin .· 
B eyannamesl 

Belgrad, 26 (A.A.) - Bakan• 
lar Kurulu htıkümetln blldirlğlııt 
hazırlamak Uzere Uyeıl araıından 
lSzel bir komite seçmlıtlr. 

Kondilis ile Partisi 
Mensup1arı Arasında 

Atina, 26 ( Hususi ) - Kon .. 
dllialn kırafük taraftar olduğu .. 
nu bildirmesi üzerine, Harbiye 
Bakanlığı Mllateşarı Gene-
ral Rodopulostan maada, 
Kondllis partiıi menıupları 
liderlerinin bu kanaatlerine işti• 
rak etmiyeceklerlni bildirdiklerini 
Atina ika Nea gazetesi yaz.• 
maktadır. 

Trakyada Nehirlerin Taş
maaından Korkuluyor 
Edirne, 26 - 48 aaattenberl 

Edirne ve havallsine ara lle yağ• 
mur dllımektedlr. Nehirlerin taş
maaı endi~eıi de baı göıtermiştir. 

İran da 
Mısır Gazetelerinin Haber• 

leri Tekzip Ediliyor 
latanbul Iran jeneral konso

losluğundan aldığımız bir mek• 
tupta Iranın bUyUk hUkUmdarı 
Şahınıaha ıulikaat yapıldığı et• 
rafında Mısır gazetelerinde göe 
rOlen bazı haberlerin her tUrlll 
aııl ve esastan uzak olduğu 
bil diriliyor. -------------
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eczanelM ,un
lardır: 

utanbul tarafı; Şehzadebaoında 
(İımail Hakkı), Aktarayda (Ziya 
Nuri), Edirnekapuda (Arif), Şehre· 
mininde (A. Haa.di), Samatyada 
(Ridnıı), Küçükpazarda (Ktlçllkpa• 
sar), Eyüpta (Hikmet), LAielide 
(Sıtl(l), Fenerde (Emilyadi), Sirke· 
oide (Eıref N ışıt), Bahçekapuda 
(Mehmet Kazım), Bakırköyünde 
(Merkez). Beyoğlu tarafı~ Kumbara
oılaıda (Ticarim), Galatada (Aari 
İttihat), Kurtuluıta (Kurtuluş), Mis 
ıokağında (Limoncuyan),' Kasımpıı· 
tada (Merkez), Hasköyde (Halk). 
Kadıköy tarafı; Modada (Faik lı
keoder), Pazaryolunda (Namık is
met), BiiyiikRde.da (Halk). 

___ .... ........ 1::1 . .. 

tezkerelerinden 25 füa, bazı a rı· 
da yalnız iki lira alıyorlardı. Bu 
yaziyet Finans Bakanlığına bildi· 
rllmlt ve Finans Bakanlığı gayrı· 
aafı kazancı 500 liraya kadar 
olanlardan bir ve bu miktardan 
fazla olanlardan 2 lira alınması· 
na karar vfllmiştir. Heyeti idare, 
dtınkU toplantıda bu huıusta, 
a:ıaya malUmat yermiştir. 
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Dokuz Yaşında 
Ev Geçindiren 
B ir Kızcağız 

Her Perıembe ve Pazarte1l 
gUnü köprüden Beykoza kalkan 
20 vapurunda ıiyah mektep 
gömlekli, beyaz yakab bir kız 
çocuğu g&rllrllm. Bu ince yapılı 
ve güzel yavru, bir çocuk ıenlJ. 
ğile vapuru baıtan bap dolatır. 
Onun takıldığı ve konuıtufu 
kimseler pek çoktur. Blr aralık 
kendisine ambalaj klğıdı 11.zım 
olmut tanıdıklarına aordu. Bana 
da geldi ı 

- Amca ufak bir klğıdmız 
var mı? 

Gece yarılanna kadar •apur
larda dolaşan bu yanuyu &ğl'en• 
m•k için iyi bir fır1&t doğmuıtu. 

- Senin adın ne 1 
- Feri ha Yıldız. 
- Mektebe gidiyor musun? 
- Tabii giderim. Beykozdakl 

kırkıncı mektebe. 
- Annen, baban var mı ? 
- Var. iki de kllçtlk oğlan 

kardeılm var. 
- Kaç ya11odaaıo 1 
- Bu aene dokuz yqıma 

girdim. 
- Eviniz var mı? 
- Hay.r amca. Bet buçuk 

liraya kira ile oturuyoruz. 
- Baban ne it aörür. 
- Mektebin sokağaoda kara• 

mela aatar. 
- Gllnde kaç kurut kazanır? 
- Bazan .W, hazan 75 kuruf. 
- Baıka yerden geliriniz 

yok mu. 
- Ben lstanbuldan geliyorum. 

Şimdi mektep tatili. Ben latan• 
bula inerim, babama karamell 
alırım. Eger babam inae. Hem 
(35) kurut vapur paraaa verir, 
hem de bizim ekmek paramıza 
kazanamaz. Onua için ben ha .. 
rim. Tatil zamamnda vapurlarda 
ben de çiklet, karame1' aataram. 
Fakat okumayı çok HYerim. Oku
yacağım, bOyl\k. adam alacatam. 
Anama, babama bakacağım. 

Fakirlik çok fena t•Y·· 
- Buglln ne kadar karameli 

aldın? 

Feriha yıldıs, ipek yumaia 
gibi yumuıak ellerini nğufturdu. 
MuYBffaldyetll bir it görmlı 
gibi bOytlkler• mabaWI ıuraırlu 
bir edl ile: 

- BugUn babama tam 540 
kuruşluk karamell aldılb. Babam 
bunu perıembeye kadar 1atar, 
pazartesi günü bir daha alarım. 
Ben iki aenedenberl hep böyle 
yaparım. Ben olmaaam hepimiz 
aç kalırız. ZaYalh babam itin 
altından kalkamaz. Annem <. ,e 
zaten o da çocuklarla uğraşır. 

Vapur Beykoza yaklaımııtı. 
Feriha Yıldııın bteğini J&pama• 
dam. Kendisine ambalaj kiiıdı 
•eremedim. Elimi cebime aoktum. 
Çıkardıjım bir yirmi bet kuruıu 
avucumun içinde kend:ılne uzat• 
bm. 

- Bununla lakelede bir am• 
balij kiğıdı alırsın, dedim. Fakat 
o, ciddi ve ıırarh bir red ile 
beni utandırdı. Dokuz yııının 
içine aığdmlan bu muazzam izze
tinefai 6raelediğim için çok 

ııkıldım. - * * 
Sinir ve ekll hastulıkfım müt. 

Dr. ETEM VASSAF 
Caia'o}lu Orhan B. ap1rhmanı Tcl.2:.IOH 
EY • .ICa :bldJy Bahar ye Jıert molrak TeU079ı 

======Brüksel Muhakemesinin Üçüncü Celsesinde===== 

Suçluların 
leri 

Gerçek 
Nedir? 

Yüz-

•rkek ı Ruhca Zayıf, Mutlaka lnean ÖldUrmek ıetlyen DeAH1 Fakat ÖldUrdUkten 
Sonra Vicdan Azabı Duymayan Bir Adam 1 

Kadın : Kandlelnln, Ulrunda Cinayet Yapmayı Bile Göze Alacak Bir Adam 
Taraflndan Sevllmeelnl letlı•n Bir MahlOk .. 

Tesadüf Sayesinde Bütün T eferrüah Anlaşılan Bir Cinayet 
Brnksel, 22 (Haziran) - Bu- J 

glln, bir kadını, mncevherlerinl 
aoymak için 6ldtıren Plerr Nat• 
han ile, onu bu suça fiıkırttıia 
iddi edilen metreıl Malou Geri• 
nln hUvlyet1erfnl anladık ayni za• 
manda da yaptıklan auçun ne 
ıekilde meydana çıktığını öğren· 
dik, bunu bir ıahldln aözlerine 
borçluyuz. Bu ıabidfn adı Jan· 
Keteldir tlniveraltede okumakta• 
dır, yakında doktor olacaktır: 

Keteli - Suçlulara arasıra tl• 
yatro veya barda karıılaımak 
neticesinde tanıdım, mecliıler;ne 

ıirip çıkar oldum, bir gUn yine 
tesadüf bizi bir meclise dUtDr
müotil. Beni yemeğe davet etti
ler, epeyce yedik, epeyce içtik, 
söz arasında baha aık mevzula· 
rma düttU, Malou Gerin bu aa• 
hada hiç uyıal değildi, atkın tam 
ve mutlak olmaaını istiyordu. 
Bakmız. Pierr Nathan da böyle
dir, beni uğrumda bir cinayet 
yapacak kadar seyer, dedi. 

Bu, cinayet bu muhaverenin 
aeçtlği geceden az önce yapıl

mıfh, fakat itiraf ura11 henüz gel· 
miı değlldil 

Keteli - Yemekten ıonra Pierr 
Natbaa beai bir ka,.ye çekerek 
kendiı'.ne Dç dört yUz frank 
ödlloç verip veremiyecetlml aor
du, yarın ıelirlm, dedim. 

Hiklm - Ertesi ıtın gittiniz 
mi? 

Keteli - Hayır, çllnkll birisi 
benden &dOnç para istedi mi 
onun ıamimiyetinden 1Upbe 
ederimi 

Bu ıon cllmle dinleyenlu 
arasında, çabuk kesilen bir gll
lllmaeme doğurdu. 

Keteli - Kendileri ile ikinci 
konuımamız bu yemek fulından 
beş altı aDn ıonradır, bu ikinci 
teaadnf de yine içtik. Anlatıla• 
epeyce ileri gitmlı olacağım ki 
Malou Gerin nefsini idare 
kudretini elinden kaçırdı, yine 
atk bahialerl llzer:nde konuıg. 
luyordu, "bilir misiniz Pierr be· 
nim için ne yaptı, bir kadmı 
6ldllrdtl., dedi ve bu elimle benim 
için bir fimıek oldu, Pierr ile 
metreainin az evvel Pariae gitmit 
olduklarını biiiyordum. Paria ga· 
zetelerinde ise bir kadının bir 
randcvn evinde öldDrlllmllf oldu
ğunu okumuıtum, ona dönerek: 

- Yoksa yasaı burunlu adam 
ıen misin? Diye aordum. 

Filhakika Parla zabitaaı katil 
hakkmda henüz malômat topla
yamamııtı. Yalnız otelin mfidü
rUnden kadınla birlikte ıelenin 
yassı burunlu, boksör suratla bir 
adam olduğunu 6ğrenmit ti, gaze
te•er de hep bu adamdan bahse
diyorlardı. Plyerr bu aualim üze
rine batını iğdi, ben zor bir 
durum 6nllnde idim, amcama 
giderek ne yapmakhğım lizımgel· 
diğini sordum.,, 

Jan Ketellin amcası hakikaten 
naaihat verecek mevkideydi, zira 
jandarma miralayı bulunuyordu, 

Malou Gerin öoDne bakarak ıahltlerln a3yledllderlal dinli1or 
ve yegenlnin hlkAyealol dinledik· 1 - Blriblrlerinl çok Hviyorlar-
ten iki aaat ıoora Pierr Nathan dı, fakat hazan ka•ıa ettikleri 
tutuldu. de oluyordu. Erkek mütat Uzere * Hsslz, uslu, kara11nın her iıtedi· 

Tıb talebesinin ifadesi bitmlıtl, ğiol yapar bir adamda, fakat 
onun yerine ıahitlik makamsna Ma· içince, hele çok içince, ara ııra 
lau Gerinin hizmetçisini ıetlrdiler. değiıir, karJsım dövecek derecede 

Bu, Para•h adında LUksen· köptlrUrdl. O zamanlar kadın ağo 
burglu bir kızdı, ve haline göre lardı, fakat ben eminim ki dayak 
fazla ıık ıeyinmifll, Malou göz· yemekten zevk ahrdı, zaten bu 
lerinl açb ve yanındaki avukatına dayak faılını müteakip aralannda 
fııaldadı: tatlı bir banıma ıohbeti baıladı. 

- Galiba benim elbiselerim· lf. 
den birini geyinmişJ Hiç ıDpbe etmiyorum ki avu• 

Bir daha baktı, bir daha ıfiz· katlar bu dayaktan zevk alma 
dtl ve: tabiatinl ı de normal ln1anlarda 

- Hayır, değil, diye dilzeltti. bulunamayacağını, mlldafalarında 
Anlafl:an bir baıka yerden bulmutl bir delil olarak kullanacaklardır. 

l:u genç kazın ifadeıl birkaç Size muhakemenin aonunu da 
ıatırla hulisa edilebilir: yazacağım. - .. 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

19. cu Tertip 3. cü Keşide 11 Temmuzdadır. 

Buyuk ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Aynca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye!erle 

( 20.000) liralık mükif at vardır .• ,, 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan : 

Şişli Çocuk hastanesinde yaptırılı)cak tadilAt tamirat ve ıu 
deposu inıaaı açık ekdltmeye konmuştur. 
1 - ihale glln8 8 Temmuz 935 Pazartesi gftnU aaat 16,30 dur. 
2 - Eksiltme Cağaloğlunda Sağhk Direktör:üğll binasındaki ko· 

misyonda yapılacaktır. 
3 - Ketif bedeli 1944 lira 52 kuruıtur. 
4 - Muvakkat garanti 147 liradır. 
S - Bu i .. alt ıartname proje fenni ıerait Yeıaire 10 kurut bedel 

mukabl inde Çocuk hastanesinden alınabilir. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin cari ıeneye ait ticaret odası vesikasile 

en az 2000 liralık betonarme imalltı ihtiva eden bina işi 
yaptığını tevıik eden Nafıa Başmühendisl"ğinden tasdiketti· 
ri:mit ehayet yesikası ve bu ite yetecek muvakkat garanti veya 
banka mektuplar&:e belli saatten önce kom:ayona müracaat· 
ları- 11

3460,, 

Hangi Mektebe 
Glrecekalnlz ? 

Yüksek Deniz 
Ticaret 
Mektebi · 

Mektep Ortaköy Çırağan sarayı 
yanındadır. Tali ve yllksek olmak 
ilzere beş aenedlr. Leyli •e me~· 
cantdir. Gayesi tllccar gemilerine 
kaptan ve makiniat yetiıtirmektir. 
Her ıene mektebin yalnıı tali 
kıamınm birinci aınıfına talebe 
atanır. isteklilerin ortamektep me· 
zunu ve on sekiz yaıından bOyfik 
olmamaları lazımdır. 

Kayıtlara bir Eylôlde baılanır 
ve bir T etrinievvelde bitirilir. 
TalfpJerln bu tarihe kadar bir 
lıtida ile bizzat getirmeleri veya 
ı&ndermelerl IAzımdır. latldaya ıu 
veılkaların lllveıi llz1mdır: 

NOfuı tezkereal, aıı ıahadet• 
nameal, mektep ıahadetnameal 
veya taıdiknamHİ, mahküm veya 
maznun olmadıklanna dair polis· 
ce taıtikll Hllıntıhal llmtıhaber
lerl, 4 X 6 bOyllklOğOnde dört fo· 
toğraf, velilerinin imza ıuretlerl 

veya açık edre1lerl, aıkerlik ili· 
tikleri olmadıAına dair menıup 
oldukları ıube veılkaaı, müracaat 
edenlerin bir T eırinenel tarihin• 
de yapılacak ibtidat muayene de 
mektepte hazır bulunmaları il• 
,,md·r. 

'etekliler ihtiyaçtan fazla ol· 
duğw taktirde aralarında bir mll· 
ıabaka imtihanı açahr. 

Tatradan mllracaat edip te 
kabul ıeraitini haiz bulunanlara 
ve taahhlltname vererek kayıtlan 
icra edilmlt bulunanlara mektepçe 
Yerilecek mazbatayı memleketle
rinden hareketleri Hnutnda 
beraberlerinde getirecek olurlarıa 
701 paraları Yerilir. 

Mektep leyli ve meccanldlr. 
Yalnız her kaydedilenin bir taab• 
hUtname vermeal ıartbr. 

Okugu~ularıma 
Cevaplarım 

laparta ortamektepteo Kemale; 
Mektubunuz Yl11h detti.] 

Daha açık yazınız. 

* Ankarada M. H. Ş. E. ye; 
Orta orman mektebin• de 20 

yaıından yukan talebe almazlar. 
Yaşınız bllyllk olduğu için alze 
tavsiye edeceğimiz mektepler he
men yok gibidir. Bununla beraber 
şimdiye kadar neırettlğimiz mek· 
teplerin kayıt ve kabullerini 
tetkik ediniz. 

"' Samsunda Sabahat Acunere; 
Muıikl muallim mektebinin 

kayıt ve kabul şartlarını bir kaç 
glln evvel neşrettik. Oradan oku
yunuz. Blltlln tefenllatanı bula
cakıınız. 

* İzmir Alsanc'l.kta Muıtafaya; 
MUracaatımzı doğrudan doğru

ya bmir llıelerinden birinin ml
dllrlDğüne bir iatida ile yapınız. 

llelct.pçl 

SELANlK BANKASI 
'l'csıs ttlrılu ltiti8 

• İdare merkızi 
lstenbul ( Galeta ) 

Türklgedekl ıa6elerl: 

İstanbul, ( Galata, Y eoicami ); 
İzmir, Mereio. 
Yunanistandalci ıab•lerl : --Selanık, Atioa, Pire. 

• Her nevi banka muemellb 
- ---

- - ---- - - - --~- - -- ----
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Biliyor Musunuz _..,__ ___ , 
Elektrikli 
Trenler • 

Çoğalıyor 
Avrupada trenlerin ekıeriıl 

buhar kuvvetile işlemekted:r. 

Fakat ıon zamanlarda elektrikli 
ıimendiferler çoğalmıtbr. Son bir 
istatiıtiğe sıöro, lngi:tere'de 
buharla 30300 kilometrelik, elek· 
trilde 770 kilometrelik, Almanya 
da buharla 51,500 kilometrelik, 
elektrikle 1635 kilometrelik, 
Fraoaa'da buharla 39,400 kilo· 
metrelik, elektrikle 1600 kilomet
relik, Italya'da buharla 15,500 
kilometrelik, elektrikle 1550 kilo-
metrelik. Rusyada buharla 76,000 
kllometreak, elektrikle 50 kilo· 
metrelik, lspanya'da buharla 
10,500 kilometrelik, elektrikle 
368 kilometrelik demiryolu var
dır. Diğer memleketlerde nlsbot 
afttikçe azalmaktadır. 

DUyada Ne Kadar Otomobll Var? 
Dünyanın her tarafında oto-

mobil imalata ııUnden gUne IJer· 
)emektedir. Tutulan bir lıtatiatiğe 
göre Amerikada 24, 136,879 oto-
mobil yardır. Üç kitiye bir oto· 
mobil düımektedir. Franıa'da 
otomobilin 1ayısı J, 712,900 dür. 
24 kişiye bir araba isabet etmek• 
tedir. I .1 giltere'do 1,493,474 oto-
mobil vardır. 29 kitiye bir araba 
düşmektedir. Kanada' da otomo
bilin ıa}0 ııı 1,103,089 dur. 9 kitiye 
bir araba isabet etmektedir. Al· 
manya'da 659,532 otomobil Yar· 
dır. 94 kitiye bir araba dUımek· 
tedir. ltalya'da fae 301,533 otomo
bil Yardır. 138 kişiye bir araba 
isabet etmektedir. 

DUnyadakl Koyunlar 

Dünyada en çok koyun Avuı• 
turalya 'da dır.Sayısı 104,558,000dir. 
Rusya'da 89,860,000, A'.merlka'da 
36,080,000, lngilterede 26,236,000, 
Almanya'da 3,500,000, Franıa'da 
I0,452,000 koyun· vardır. 

istim Kuvveti 
Bin beygirlik istim kuvvetlle 18 

yolcu taşıyabilecek bir tayyroye 
beheri ( 10) beygirlik 100 otom~ 
biJ, 3000 kilometrelik bir aabayı 
mükemmelen aydınlatacak bilyUk 
bir projektör yapılır. 22,500 
metro mik'abı ceaametinde bir 
ıalon için icap eden sıcaklık 
verlJir. 1500 ton ağırlıfında yUk 
keldırahlJeck bir vloç IıletilebllJr. 

--...... ·-...... ._.._, . -- . __ , ____ _ ,_ .. 
Olçü üzerine 
F ennl Kasık Bağları 
Mide, barsak, böbrek 

düşkünlüğüne 

Femd 
Korıaıar 
lstiyenlere öl9ü 

tarifesi gönderıfü 
EmlnönU 
İzmir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARY A I 

Oreopulos .-JP~·--.. 

Taklitçilerden 
sakmmız. 

Yaz mev.ıimlnde 

NOVOTNi 
Beyoğlunun en güzel 

ÇALGILI BAHÇESi dir. 

TAZE BiRA 

~:~: 2 O kuruştur. 
istifade ediniz. 

lnanılmıyacak 
' 

Suabia kralı Rudolf 
dördüncü Hanriye 
daima sadık kala· 
cağına dair aağ 
e lini kaldırarak ye· 
min etmiıti. Buna 
raimen bir müddet 
ıonra ona karşı 
harp açmış ve Mer
seburg muharebe
ıinde maktul düş· 
mUştU. Hiyanetinin 
bir halırası ve di· 
ğerlerine de bir ib
ret olarak uğ e!l 
kesi:mif ve muhafaza 
edilmiıti. Elan Al· 
manyada Meraeburg 

kilisesinde 
bulunmak· 

tadır. 

Bu ftç daireyi ayrı 
ayrı ve her hangi 
latlkamette çevirirs~
niz çeviriniz kartı· 

lıkh bet rakamın ye
kunu daima 45 dir. 

Şeyler 

Romalı meı
hur Sene lra 
hiç bir oOmle 

teıtkil etmemek ıar

tile a<Sylenon 2000 

kelimeyi, bir defa 

iıitti kten aonra ıı .. 
raaını bozmadan tek· 
rar edebilmelııto ldJ. 

Bir Amerikalı laraf mdan Bağdat 
civarında bulunan ve tarihin 
bilmediği Daddu fmıinde bir 
hükümdara ait olan bu 6ü00 yıl· 
lık heykel dlinyada ele geçen 

heykellerin en eskiıidir. 

ltalyanm en büyük vapurlarından bir:n :n ismi 
(Re X ) dlr. Halbuki ltalyan alfabesinde 

( X ) harfi yoktur: 

1 
BUNLARIN 

Altı Daireden Çıkan 
Meseleler 

080 
080 
Resimde 6 daire görüyorsunuz. 

Bu dairelerin her birinin çcvre1:ne 
Uçer nokta konmuştur. Fakat bu 
noktalar araıındaki f aeılalar garip 
bir ıurette tertip edilmişt;r. Şimdi 
bu daire!ere iyice baktıktan ıonra 
şu suallere cnap ••riniz : 

1 - Tera'.ne çevrilmemek ve 
yalnız döndürülmek euretile bu 
dairelerden hangilerinin üzerinde
ki noktalar, diğer bir dairenin 
üzerindeki noktalara benzeyecek 
bir vaziyete getirilebilir? 

2 - Bu dairelerden her hangiıi 
tersine çevrilmek v• döndürülmek 
suretile noktalarının vaziyeti, re· 
ıimdeki diğer bir dairenin nokta
larının vsziyetine getirilebilir mi? 

3 - Hangi dairelerde nokta• 
larm arasındaki her Uç mesafe de 
biribir:ne mUaavidlr? 

4 - Hangi dairelerde bu me-
&af elerin yalmz lkiıl biribirlne 
müsavidir? 

5 - Hangi dairelerde iki 
nokta tam biribirine karşdıkb bir 
vaziyettedir? 

CEVAPLARINI 
Merdivenden iniş 

A nupada yeraltı treni lstaa
yonlarında, aıağıdan yukarıya 
çıkan ve yukarıdan aşaiıya inen 
elektrikle itler otomatik merdi· 
venler vardır. Adamın blri aıaiı 
inip trene yetiımek iıtiyordu. 

Fakat her na1ılaa aşağı inon 
merdivene atlayıp inecek yerde 
yukarıya çıkan merdivene atladı. 

Y anlıılığmı anladı. Fakat tekrar 
merdiven değiştirmekle vakit 
kaybedeceğinden yukarı çıkmakta 

olan merdivenden baaamakları 
atlıyarak aşağı inmeye devam etti. 

• Merdiven 50 baaamaktan iba· 
retti ve 15 ıaniyede yukarı çıka· 
biliyordu. Adam ise her adımda 
iki baaamak inmek şartlle aaniye• 
de 3 baaamak inebiliyordu. Aca
ba kaç aaniyede aıağı inebile· 
cektir? 

Kömürün Tonu Kaç 
Paraya? 

Limanın birinde kömUrUn tonu 
750 kuruş~ ve 500 kilometre 

. mesafede bulunan diğer bir li-
manda ise aynı kömUrUn tonu 
975 kuruıa ıablmaktadır. Ara· 
yerdeki bir Umanda kömür istihsal 
edilmemekte ise de yukarıdaki 
limanların her ikisinden de gelen 
kömür • nakliye Ucreti dolayısile
aynı fiatla aatdmaktadır. Kömürün 
nakliye ücreti kilometre başına 
her tonda yüz para olduğuna 
nazaran bu aradaki limanda kö· 
mnrlin kaça ıatıldığını h•sıap 
edebilir miılolz? 

BULUNUZ? 

!
Mürekkep 
Oyunları 

1 

Yaz mevılmi, denizlerde gezinti 
yapmak mevsimidir. Fakat arada 
11rada UatünUzU baımızı Jekele
memek ıar· 
tile mürkkep 
den:dnln ke· 
nar larm da 
gezintiler ya· 

parıanız çok 
garip mah
luklara raat 
gelir, eğlen• 
celi hatıralar 
toplıyabilir· 

ıioiz. 
Kaleminizi• bir iki damla mO.. 

rekkep alıp bir kiğıt parçaeiDa 
damlatınız. KAğıdı ikiye bllklp 
bir müddet sonra açınız, Kfmbillr 
ne tuhaf ıekillere teadnf edecek· 
siniz! Sonradan llAve edilmlt bir 
kaç çizgi lle bunlara kat'i bir 
ıokil verobilirıinlz. 

itte ıize bu ıuretle ele geçi· 
rilmft, Amerikanın meıhur KoY· 
boy haydutlarından birial. 

Bu Evi Kaç Senede 
Satın Alabilirslniz? 

F arıediniz ki haftada 48 saat 
çahııyoraunuz. Saat baıına 37,5 
kuruı licret alıyor ve haftahğımım 
ancak dokuzda ikisini arttmp bir 
ev almak için aaklıyorsunuz. (2312) 
Ura kıymetinde bir ev parasını ne 
kadar müddot zarfında biriktire
blliralnfz 1 

: I Tarihi Fıkra 

Ev Soyan 
Konuk! 

1 

Latin ıairi " Ovide,,in son 
günlerde dilimize çevrilen Meta• 
morphoıeı adlı eserinde: Philemon 
ve Banciı admı tafıyan karı koca 
bir çiftin konuk aeverllk yolunda 
gösterdikleri yüksek öroekJa. 
uzun uzun anlatılıyor. Bu karı 

koca ancak misafir ağırlamak 
için yaşadıklarına inanırlardı. 

Kendileri aç kalırlardı, evlerine 
aç gelen adamları doyurmaya 
çalışırlardı. Miaafirlerl gllzel ko
kulu yataklar içinde mışıl mııd 

uyurken onlar bir yağm saman 
üstünde bathaşa vererek erteal 
gün konuklarına ne yedirecekle
rini konuıurlardı. 

uovtde,,in Phllemonile 0Banciı,,l 

mitolijik tiplerdir. insanlık alemin~ 

de konuk ıeverliğin ierekll blrıey 
olduğunu göstermek için uydu· 
rulmuılardır. Fakat Türk baya• 
tında konuğa aevgi ve saygı 

göstermek an' aneclir, s6z götür• 
me. bir hakikattir. Bugün de 
Anadoluda tavuklarından aldıklan 
)'Umurtaları • gelebilecek • misa• 
firler için sakbyarak katıkıız 
ekmekle karın doyuran köylüler 
vardır. Bu temiz ruhlu yurtdaılar, 
ıırtlarına gömlek yapmak iç.in 
iki arıın bez almaalar, alamazlar. 
Fakat bir kaç. ıömlek parası 
ıetirecek kuzularım mi1aflr ağır• 
lamak zevkı uğrunda gUle glile 
kurban ederler. Bu, böyledir ve 
her Türk gerçelcten bir Philemon• 
dur bir "Bancfı,, dir. 

Ne kadar yazık ki bu güzel 
ao'aneye zehir katanlar da araııra 
f6rtt1Uyor. Daha dün gazetelerde 
okudum. lıtanbulun bilmem han• 
gi köıeslnde oturan yaşh bir ka· 
rı kocaya genç bir konuk geli· 
yor, uzak bir alakayı ileri atire
rek onlann eYlno giriyor. Tam Uç 
gUn yiylp içiyor, yat&p kalkıyor 
ve ıonunda ihtiyar ev sahipleri• 
nin karagtın için ıakladıkları beı 
on lirayı çahp gldlyor. 

Bu, gelfti güzel bir hırsızlık 
deilldir, aaırlardanberl yaıatılan 
milli bir an'aneyı klrletmektir. ' 
Vatandaı ruhundaki temiz duygu• 
ları yaralamaktır. Böyle haraızları, 
bqka hırsızlardan daha ağır c .. 
zalandırmak ahlak ıUzelllğlnl ko-
rumak namına borçtur. \ 

M. T. Tan •\ 

Hayatın neşesi 
dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
Tabıeoerı 

Yorgun vUcutlar1 
dl n çlettlrlr. 

lktidarsızhiı 
ve 

Bel cevşekliğini 
giderir, yaıamak ne9eıini iade eder. 
Eczanelerde buJunur. İıtanbul'da 
fiatı 150 Kr. Tafsilat için Galata 
Poıta kutuıu 1285 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubesi 

Merkezi : Bertin 

Türkigftdeki ıubelftri: 
• 

Galata • lstanbul • lzmlr 
Deposu ı lst. "l \itün Gümrüğü 

ic He., tü.,/ü banka i,l lf-
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Ne Yapması La zım? 

Bir razetecl, beyaz perdenin 
en zarif limalarıodan sayılan 
( Jean Harlov ) a ilderek, tabii 
ıtızellltinf bir kat daha arttll'an 
bu zarafeti elde etmek için ne 
yapbjmı sormu§, ondan da ıu 
cn·abı alm11tar: 

- Bu, herkHln IMleceji kU~lik 
bir kanuna tabiair. Klçllk dedim, 
çllnkft bu kanunun topu topu on 
maddeal vardır, ıuraya oturunuz 
da alze birer birer aayayıau 

1 - Styllerl birbirine karaı· 
tırmayıntzl 

2 - Bir koıtümtln muhtelif 
kıatmlaranı herne pahaama olursa 
olıun birbirine uydurmak, a11ortl 
yapmak hevesine kapılmayımzf 

3 - Üzerinize çok mlicoYher 
takmayınız! 

4 - GöıUn allkaıını muhtelif 
noktalara datıtmayımz, bir nokta 
Uz:orine toplamaya çahıınız. 

S - Rengi iyi H9meye Hami 
önem Yerlnizl 

6 - Kendinize mahıuı ldr 
tip icat ediniz! 

1 - Hatta, uzunluta, lacı 
görilnmoye çok ehemmiyet ffrl• 
nfz ve bu maksatla feda edil• 
moyecek hiçbir ıey olmadıj'ıaı 
iyi bilinizl 

8 - Iıtemedf ğf nfz bir 1•11 
takmaymız, yahut ıiymeylail\ 

hiısinize uygun olmayan mutlaka 
fenadır, bunu hatırdan çıkarma• 
yınız1 

9 - Garabetten kaçınaı, ıD
lftnç movkio dOımekten llıtlraı 
ediniz! 

Jean Harlov 
10 Satırla 
Hulasa Edi
len Faydalı 
Derı veriyor 

10 - Zamanına mevılmlae, 
muhitine yakııacak tuvalet bu· 
Junuıl ~arı Yt kahYe rengi kalın ıörllnen fncıe yünden yıpdmıı bir elbl1t 

Yıldızlar Arasında Tahsil Meselesi ]Jozefin Bakeri 

Öğretmenlikten- Beyaz 
Perdeye Geçen BirKız ! 

İru Duaet ınr pot ıaluaıde fllmiDd.e 
Bir müddet eTnl yapılan bir ,Uıd. (2) olarak kaydedllmlıti. 

lıtatiıtlkte, ıinema yıldızları eta• Bu sonuncu k11mın bqlDda lren 
aıoda ilk ta&.il görmQf olanlar Dunne vardar. Zira Dk ve 9rta 
yllı:u (10()), oıta tabl8 ~ t.bıilllli \Jittrdlkteu aonra Üol· 
Jllıdı (50), yDkaek talııWiler ~o Ytraiteyı de sfrmlf. diplomasını 

Beyaz Perdede 
Göreceksiniz I 

T ezgAhtar kız : 
- Matmaıel iıt• bir (Short) 

Ye lıte bir (Parea) , dedi. 
Short biraz fazla kııahjına 

ratmen zarif bir mayodur. Pareo 
da çok çekici ıörllnmektedir. 
Germatn Au11ey tereddllt etti, 
ıonra iti kısaya bailamayı mllna• 
ılp gUrdU: 

- ikisini de alıyorum, ve 
bana dönerek anlatmaya batladı: 

- Şimdi ıimendifere lrofaca· 
iım. (Kan) a gidiyorum, (GUzel 
Alem) ismindeki filmin ilk parça· 
)arını çevireceğim, sonra PariH 
gelerek (Tam Tam) iımindeki 
filme baılıyacağım. Bu flllmde 
Albert Prejanın kanıı rolilntı 
oynayacaiım. Kocamı bir mihrace 
Ue aldatmıya teıebbtıı edeceiim, 
o da kendi tarafmdaa pnnıea 
Tam Tamın arkaaıaa d8teeek. 
Bu ıon roHl yapan Jozefla Baker
dlr. BUtlln bunlar bitince do sıra 
KermeaH Heroikue adındaki 
film• gelecek. 

V • genç ıanatlılr, haıırlanan 
paketini koltutuna ııkııbrarak 
aokağa fırladı. 

Pariı; A.. G. 

almış ve öğretmen olmuıtur. Son• 
ralan bu ıenç kızı mHlek de· 
ğlıtirmeye aevkeden sesinin gtt .. 
zolllği olmuıtur. Filhakika evveli 
operaya glrmlf, yavaı yavaı ıöh· 
ret kazanmıı, nihayet ılnemaya 
intikal etmiıtir. Burada kazandığı 
mnvaffakıyet Bach ıtreet filmi 
ile biç unutulmıyacaktır. Kondiıi 
timdi bir doktorun karı11dıı. 

Bir okuyucum 
geçenlerde yol· 
ladığı mektupta 
bana aoruyordu: 

-
11 Sinema 

aayfalarında adı 

yazılan filmlerin 
hepsi hakkında 

da az çok bir 
methiye 1ıörUrfi111. 
Kuzum, yapılan 

flJmlerin araam· 
da fen Hı hiç 
yok mudur? " 

Okuyucumun 
merakını gidere• 
ylmı Sinema ıay· 
falarında adı i•· 
çen flllmlorln az 
çok hep methe· 
dlllılerl, bu sayfada anlatmak için 
hep iyilerinin ıeçilmekte olma• 
ıından ileri gelir? Okuyucumun, 
yapılan filmler arasında fenalan 
olup olmadıtı hakkındaki auallne 
ıellnce buna ı 

- Hem de pek çokl cUmlHI 
ile cu·ap vereceğim. lıte bir 
tanesi: Bu film Fran1adı yapıl· 
mııbr. " lmkinıız itiraf ,, adını 

taıır. Bir ı•nç kız vardır k.ı. 
babaıınıo katli olduğunu teaadti't 
fen ötrenmiıtlr. latırap içindedir~ 
Bu ııbrabı ılyadeloıtiren baık.i 1 

bir nokta daha vardır ki, o d• 
1 

bu clnay•tten dolayı bir maıumun 
tevkif edllmlt olmasıdır. Bu 
maıum ise kızın nlıanlıımın ha· 
ba11dır. 

Filmde bu meT&u fena iılen .. 
mif, ııkıcı bir 
bale getirilmJr. 
fotoğraflar da 
aöntlk çıkmııt.r. 
Ses tertibatı da 
fenadar, 

Yukarıya baa 
bjımız resimler, 
teaadUflln sinemt 
da da rol oyna• 
dıitnı göıterlr. 
Bu resimlercle-' 
blrlnciıinde Pol 
lllery'yi gör'1• 

1011unuz. Bu ıent 
nn'atkar ilk fll!o 
mine biSyle ıoyur , 
nurken, ikin.el~ 
filmine lao ırlylnn 
ken baılamııtır. 
ikinci reıim lı• 

Johan Cravford'u11 
La Pente filmin· 
den almmııtır. 

Berllnde 

Jean Boyer, Ünlü Yıldıı 
Lilian Harvey ile Bir 

Film Çeviriyor! 
JeanBoyer bugünlerde Parls 

ile Berlin araaında mekik doku· 
maktadır. Bunun aebebi Alman 
ıtüdyolarında, Alman artiıt!erlle 

birlikte yeni bir filim çtvirmekte 
olmaaıdır. Gazetecilere: 

- Lilian Harvoy'in Una Pet• 
rovnd adı altında yaptığı fllmhı 
Fransızca nüıhasım çeviriyorum, 
demittir. 

Bu filmin mevzuu, bir Rus 
Hrgüzeştidir, sahneleri de Ruıya• 

da geçmektedir. Her ne olursa 
olaun tekrar ( U. F. A) stUdyoJa .. 

randa çabımaktan memnunum, zira 
gerek teknik, gerek teşkilat ba· 
kamından orada çok iyi iş çıka· 
rılmaktadtr. Bahsettiğim filmin 
roji&örll Marti~dir, kendisini bilir
siniz, sarı rüya filmini çevirmlı, 
kongre eyleniyor filminde de 
( Erlck Şarel ) • yardımcılık yap-

mııtır. 

Almanyadan döndükten ıonte 
Lune Puss'un hazırladıjı bit 
revUnlln provalannı yaptıracağ~ 
ondan aonra kendi yazdıtım bf, 
filmi çevirmeye başlayacaM' 
Bu, esirim adını taııyan bir fibal 
çevireceilm . Ye rejlıörlttğtlnll ~ 
kendim yapacatım 1 

- Peki amma, ılzln bir dJ 
operet yazmakta olduğunuzu lılt~ 
miıtim, yanlıı mıdll' 1 

Hayır, doğrudur, faıla 
olarak Morls Sovalier için de 
birkaç ıarkı haıırlayoruml 

Muharrir diyor ki : 

Jean Boyer piyes muharrlrldlr~ 
filim aan'atkarıdır, pi)e& aktö
rtldUr, ıarkıcıdır, bütün bunlardan 
ıoora benden ayrıldığt zaman bir 
aazete mUdilrlinll görme) e alt~ 
mittir, cleaeler hiç ıaımam 1 
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Şimdi bap sargılar içinde, 
kaçan bir mahküm •• aynı 
zamanda da bir Çek ukerlnl 
öldtirmDı olmak töhmetli• nazınn 
karpaına çıkanhyorda. 

Her Schott onu kupunda 
g6rUr ı&rmez Jobana Scbmltln 
buduftan içeri ıokablldltl mahrem 
evrakın herhalde bu adamm eliae 
geçmit olacatını dll9tı11d1L 

Harp Hawaaı 

Şimdi bu adamı ıorpya çe· 
kecek, enakın mealini anlayacak, 
biç olmazea nerede bulunduj'unu, 
nasıl eline geçlrebilec•tinl öğre
necek, bu ıuretle hem e•ve!ce 
yapılan hatayı tamir edecek. 
hem de bunu neırederek Alman
ları bu kaıdt tecavftzlerlaln arka· 
sındakl pli emelleri bitin dlln· 
7aya ilin edebilecekti. 

NUremberg radyoıu, yarım 

uattenberi ıığnakların tahribine 
bqlanma11m ftaret edecek olan 
mahut harp haYHI çalmakta 
olduğu halde laenh, birfeyler 
olmamıtb. Demek ki o ,On al· 
clıklan tedbirler Ye yapbklan 
te•kifat ıayealnde ıulkutçılarıa 
pllnlannı tatbik etmelerine mani 
olabilmitlerdl. 

Scbott hem bunlan dtlfDnll
yor, hem de kartııındald me'f
bfa balayorda. Nihayet Hrt bir 
Hile: 

11Neidelmann, m haylı ıaman 
adaletten kaçmıya, ıfdenmeye 
muyaffak olabildiniz. Fakat nllıa-
1•t 7ine yorulmak bilmeyen 
adaletin peaç..ane dlftlal&. Gi-

riyorum "' eKi claaretWzden 
maada ba defa Bir de katil dr-
mile itham olu•makta•wz, Bana 
ae diyeceblai&? Decll. 

Neldelmaa, aa11n taWdrllmb 
hlr surette ıtlaftyorda. Ne batın· 
ct.ld yar•, ne de bllelderlndeld 
kelepçeler onun prek keadi ken• 
dine, gerekse Almanyafa Ye ODU 

ı•yeıine olan itimadlDI ureama· 
mııtı. Gayet ıoğuk kublılda ce
Yap verdl: 

11 Ben hiç bir daayet lfleme
dlm. Beal rahat barakmıt ol.ular
dı, aıkere hiç bir t•J olauya• 
caktı. Fakat onlar bına ıaldırın· 
ca ben de her Almanın yapacağı 
riW hayatımı •• hlrri7etimi mG
daf aa etmek mecburiyetinde kal· 
dım. Fakıt ılz bot llfl•r s6yli
yoraunuz Herr Schott.... Son da· 
kilralannızı yaıamakta olduğunu
n unutuyonanuz. Sizin akibeti• 
ala çok enelden hazırlanmıthr 
ft onun tahakkuku ancak bir 
.. at meıelealnden ibarettir •.• Bun
lan hail dtltlnmiyor. Bana Ada• 
letten babaediyonanu• ha?.,Dedi. 

.. Yani Alman tayyarel•rlnin 
Prarı bombardıman etmek üzere 
1ola çıkbklarım mı söylemek ia
tiyorıunuz? 

" Orası alzin bileceiinlz t•Y·" 
Neidelmann'ın ba tahldrlmiz 

a&ılerl Herr Scb.tt 6zerinde btıyftk 
bir t u;r yapmııtı. Birdenbire 
kend.ni toplamıf, eski tefAt ve 
-biyeli kalmamıtb. Şimdi kendi 
kendinden idetl utanıyordu. 
Karş 11Ddakine, aklından ıeçenleri 
Alman tayyarelerinin geleceklerini 
yalnız öğrenmekle kalmayıp, 011'

ları haYada bir tuzai• dlltilrmek 

için her tarla tedbirleri bile aldık· 
lanm ı6ylDyordu. 

Alman dik dik baktı Ye: 
.. Demek ld Alman tayyarete

rbıln Yaktinde buraya relecekleri
ni Ye ılzl her katilin akıbeti olan 
idam cezumdan kurtaracağını 
llmit ediyoraanuz &yle mi? n 

Ya ald flmdl kurtuna dizdi· 
rlrıem ne dersiniz ?,, dedi. 

Bu Misler Neidelman•'m llze
rlnde hiçbir teıir yapıııadL Gayet 
f-arld bir eda ile : 

"Onu biraz zor yapmrıınız 
dılm. Uautmayın ki b&yle lir 

hareketle kendi )u·nC:loizln idam 
htıkmUoll Yermlt o:ursunuz. Al· 
manlar öyle bir cinayeti ahin ya• 
nıaua buakmazlar,. dedL 

Pmzarlak 
uldarel 6rflyenln llAa edllmif 

oldujıı ıu mada, ılda ıibi bir 
Cllllt hakkında ne muamele yapı· 
lacatını dDılhıecek olan alı değil 
benim. 

MHelA, elzl ıehrin en göze 
çarpan binalarından biri olan 
haplaaneye ko7aam ve kendi va· 
tandatlanDWD hayadan attıklan 
bir bomba ile paramparça olsanız 
herhalde ırkdqlannız beni mes'ul 
tutamazlar deill mi?,. dedL Sonra 

27. 6. 1935 

Uerlye dotru eğildi; gözlerini kar• 
ıııındakinln göılerln·n lç:ne dikti 
Ye elindeki kurşun kalemile ma• 
1&0:0 Uzerine vurarak ağır ağır 

Uive etti: 
° Fak at lıtersem, tehlike g•· 

çinceye kadar ı zl tayyre bom• 
balarından masün bir yere de ko
yabilirim. Bu da &İze yapacağım 

teklifi kabul edip etıııiyeceğioize 

bağlıdır. 
Herr Schott bu ıözleri söyler

ken muhatabına dikkatli dikkatli 
bakıyordu. Gerçi nazır bu tekli• 
flnde samimt idi. Fakat aynıza• 
manda batka bir ı•y, daha doğ
ruıu ıığnak metballerinio tahrip 
edilmek tehlikesinin bili mevcut 
olup olmadığını anlamak iıtiyordu, 
Çnnkn böyle tehıike elin meY• 
cutıa, bu teklif, bunu pek iyi 
bilen bu adamın &zerinde fllphe
ılz ki menfi bir tesir yapacakta. 

Evrak 
Fakat bu ı6zler Neldelmama 

Dzerinde ne mllıbet, ne de menfi 
hiçbir tesir yapmadı. O yine barld 
bir taYır ile: 

11Şartlannı bilmediğim bir tek· 
lift nasıl kabul veya reddedebili
rim ?,. dedL 

( Arka11 Yar) 

·. 

1 Mücadelenıizde 
Kazandık 

Hak 

( Baıtarafı 1 inci yOıd• ) 
ıekiller altında gizli olarak yine 
tefecilik ve mUrababacıbkla uğ· 

raıtıkları işitiliyor. Bunların 
faaliyeti ya böyle meydana çıkan 
bir hAdise yeya ihbar ile haber 
alınmakta veyahut f liphe nzerine 
yapılan takibat neticesinde ger• 
çekleıtirilmektedir. Eu aabada 
vatandaılara da düten büyük 

vazife, kanunsuz ve dalavereli 
yollardan yürüyerek kazançlarını, 
yurtdaılarm buhran Ye 11kıntı 
zamanlarında fırsat bek:iyerek 
temin eden bu gibi adamları hU· 
kfımete haber vermekt;r. Zabita· 

nın bu İf Uzerinde ne kadar 
tetikte bu!unduğunu, birçok mi
ıaller araaıoda, Ankarada ae· 
çenlerde yakalanan murabahacı 
sarraf bir baba ile oğlu had.sesi 
de göıtermektedir. Zabitamız 
9Uphelendiği veya haber aldığı 
tefecilik hadiselerini tesbit için 
var kuvvetile çalışmaktadır. 

Bununla beraber bu iti k6-
kllnden halledebilmek için Adliye 
Bakanlıia yeni ve daha tlddetli 
tedbirler almak fikrindedir. Mem· 
lekette kanunıuz kazanca ve 
tefeciliğe bir son vermek için 
hükümet btıtün tedbirleri ala· 
caktır. 

Adliye Bakanhğl, tefecilik 
hldiıelerile yakından m•ıg.ıl ol· 
makta Ye yapılan tabkikab ya• 
kından t•kip etmekted:r. Haber 
aldığıma göre, bilhaua Şark 
Yillyetlerimizde tefeciliğin, alınan 

tedbir~ere rağmen yine tamamlle 
önüne ıeçilememiıtir. Burada bir 
sarraf diyor ki: 

"- Tefeciler ipotekle para 
ikraz etmenin kat'ı ve kanun ile 
tahdit ed lmit olan tartlan karıı· 
ıında ga}rımenkulfer Ozerinde yeni 
bir çare bulmutlardır: Tefeci, yıl· 
da en aşağı yfizde otuz faiz hesap 
ederek bir ıeyramenkulnn haktk1 
değerinden düşllrüyor Ye onu 
kanuni yollardan geçirerek ıabn 
alıyor. ( Vide sonunda borçlu 
paramı verirıe kendieine gayrı

menkulü iade edeceğim ) diye 
kanuni hiçbir kıymeti olmıyan b:r 
de senet veriyor. Tefeci zaten o 
senedi verirken borçlunun parayı 
,·eremiycceğinl bilmektedir. Çftn· 
kn onun aradığı dul kadınlar, iti 
bozulmuş köylüler ve çiftçilerdir. 
Böyle:ikle vade sonunda borçlu 
parayı vereme)ince zaten tapuda 
da Uzerine tescil edilmit olan bina 
veya toprak, hiçbir kanunt 
muameleye hacet kalmaksızın 
tefecinin nstlhle geçiyor. Hnkn
met bucu bilse de rehin değil, aa• 
tış olduicundan bir şey yapamıyor. 

Tefeciliği yasak eden kanun• 
da bu cihetlere kartı mlleyyide· 
fer yoktur. Bu r.ebeple tefecilik 
soyguncuhı~unun yok edilmeal 
için !.:anunun ekıiklerl giderilmek 
zaruridir. 

izmirin 200 Bin 
Lirası Geri 
Alınıyor 

( Bqtaraf ı 1 lal el aayfada ) 
lrik llcretleri l8 kurUfa iaeblle
cekt"r. 

Eaaıen hmirdeki elektrik 
ıirketi, halkın istekleri ile çok 
yakından ilgiler.diğl için elektrik 
ücretlerini kendiliğinden indir-
meye miltemayild.r. Nitekim 
tramvaylarda ibdaı edilen 
karo• uıulll ile tramvay ta· 
şıma ticrfitJeri ıebrin tc19bb8.0ne 
meydan verilmeden (bir) kurut 
indirilmiştir. 

Elektrik Şirketinin bu hllınft· 
ni} eti, ıebrin bu firkete 7enlden 
bazı hatlar yaptırma11m da im· 
kin dahiline aokmuıtur. TramYay 
Şirketi Konak - Alaancak tram• 
vay hattını yapmayı der'uhde 
etmif, Şarbaylık bu itte &nemli 
bir rol oynamııtır. 

Ş:rket kordon hatbm yapar
ken her 250 metrede bir umumi 
lAmba yakarak kordon tenma• 
tını hamt haddine çıkaracaktır. 

Te.-kkUr - f.tim Doktor Saf· 
fet:a doturmHıada kartıl .. bjımaz 
blyllk aorluldan bilsfalaia derlnliti, 
elinin blylk kolayhk H lncelifl 
aayea:ade yenerek çocatum••• •u
laakkak bir li'ümden kurtaran Adaaa 
dotum eri MI üril Doktor Ha•di 
Hüaeylne açık teıekklrleriml •· 
aarım. 

SIYa9N .. mH ... aHll 
• Opentlrl 

l6r•/al• Ôlcl•• 

ACIKU BiR ÖLÜM 
lamir tlccar'arıadaa lı•lrll Bay 

Tallt ye aYukat Nmi Sıtluaın pederi 
dit tabibi Bay Mebm•t lluammer:a 
kayıa pederleri eaki adliye Hldll Bay 
aYUkat l.m.U Sıtlu •efat •t•lttir. 
C.aaa••İ bufln aaat 11 de Kadıka
yGade Moda caadHinde l>S aamaralı 
hanealad•• kaldarduk KaracHhmecle 
defnedilecektir. 

Halld• ve arkadatlar1 
27 Haı.iru P•rıembe gGal akp· 

mı 9,lS de Oaldldar Hale bahçeeinde 
''Bir Şenlik Geceıi,, 

1t...us.-• 
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DSMANLI SALTANATIGOÇERKEN 
( Mltareke devrinin tarlbl) No. &7 

Her hakkı mahfuzdur. • ~ Yazan: Zi11• Şakir 27/6/35 

ittihatçılar Hakkındaki Divanı Harp 
Kararı Dikkate Şayandı ••• 

1335 aeoesl Nlıanının 27 lncl 
Paıarteıl gtlnll tam aaat J ,50 de 
bqlıyan hu tarihi muhakemeye, 
Ferik Nazım Paşa riyaıet edJyor; 
aza meYkilerinde LiYa Zeki, Uva 
Muıtafa, Uva Ali Nazım Paşalar· 
la miralay Recep Ferdi Boy; 
Müddeiumumi mevkiJnde de Mus· 
tafa Naum Bey bulunuyordu. Bu 
heyetin karııımda ve maznun ıı· 
ralarında da ıu zatlar oturuyorduı 

E.abak aadrazam, Pronı Salt 
Halim Paıa. 

Eıbak Dahiliye uzırlarıadan 
Ye meb'u11n mocllıi retıl Halli 
Bey. 

&bak hariciye nazırı Neslml 
Bey. 

Eabak Adliye nazm, Şurayı 

DeYlet reiıf, mecliıl A7an azasin• 
dan lbrahlm Bey. 

ittihat· terakki cemiyeti Ye 

fukaıı merkezi umumi azalaran• 
dan (kUçllk) T alit Bey. 

Merkez umumi azaaından Rııa 
Bey. 

Fuka kltibl umumlıl, Mithat 
ŞlkrO Bey. 

Merkeılumumi azasıadan Ziya 
Gökalp Bey. 

Merkeziumuml aıatından E1-
bak iaşe naıırı (Kara) Kemal B. 

Eıbak Maarif naıın Şllkrll 8. 
lıtanbul Merkez kumandanı 

miralay Cavat P•y. 
Çanakkale meb'uıu •• teıJd. 

IAtı mahıuaaya memur Abf Bey. 
Bu zevat, yJcahon muhakeme 

edileceklerdi. Ayni zamanda {hl· 
il firarda bulunan) ıu zeyat hak• 
kında da, glyaben muhakeme c .. 
reyan edecekti! 

Eabak Sadrazam TalAt Pqa 
" Harbiye nazırı •a Baıku

mandan ••kili Enver Pat• 
.. Bahriye nazırı Cemal Pata 
Merkezi umumi lzaamdan dok· 

tor Nazım bey. 
Merkezi umumi lzaıındaa dok· 

tor Bahaeddin Şakir. 
Doktor RHuhi bey. 
Eabak emniyetlumumiye mU• 

dGrü Aziz bey. 
Divamharp ıalonu, derin 

bir aUkfm içinde idi. Mamunlar 
da ayni ıl\kfın ve itidali muhafaza 
etmektelerdi. Y almz, • rüben Ye 

hi11en pek mağrur ve muntaıam 
olan • prens Sait Halim Halim 
pa9a, kalben duyduğu ıztırap •• 
teeHllrU, pek gOçllikle gizliyebil
mekte idi. 

Di•amharp reiıi Nazım paıa, 
ilk defa olarak Salt Halim paıaya 
hitap etmiı: bOyUk bir terbiye •e 
nezaket eseri göıtererek 1 

- Paıa hauetlerll .• lsmlillniı.?. 
Demiı.. Ye, relı pap bu n .. 

zaketl, diğer zeyattan da Hirge· 
nıemiıtl. 

Uıriilen yapılan iıticvap bittik· 
ten ıonra ııra, ( kararname ) nln 
okunmaıma gelmlfti. Oımanlı 
Adliye ve OiYamharp tariJılerinde, 
bir eıine daha tHadüf etmek 
ihtimali olmıyan bu mühim • fakat 
pek uzun olduğu için lhtiıara 
mecbur olduğumuz • tarihi karar· 
name, DivanıUrfi müstantik •• 
MüddeiumumHiğinin buldukları ıu 
esas ve ittihamlara iıtinat edi .. 
yordu. 

• Kararname HulAaaeı • 
f )'fh"t Vfll Tn<>Jcki ~emi··~ti-

nln iki mahiyeti vardır. Biri, reamt 
program ve nizamnameye müstenit 
1.ihlrl we alen1 kısmıdır. Diğeri de 
tifa hi talimatlarla idaro olunan 
gizli kısmıdır. 

Mevcut deHIJerlo ıabit olmuf• 
tur ki, cemiyetin bu ikinci kıamı 
tarafından, bir ( silsilei kıtal ) , 
yağma vo 11uiistimal vukua geti· 
rllmiıtlr. Cemiyetler kanunu mu• 
ciblnce bunun mesu!fyeti de, bu 
cemiyeti idare edenlere racidi. 

( Ezanı cümle ) geçen 330 se· 
nesi temmuzunda rUesai cemiyetle 
bfüıtftare ilan olunan 1GferberJik 

Uıerine, cemiyetin en nüfuzlu 
erkanından .. firari ve ıilkJ aakerl· 

den matrut • Enver •• Cemal Ye 
keza firari TalAt Beylerle rUfekaıı 

Avrupanın meıgul olduğu Harbı· 
umumiden bilistifade, ıllrUnceme· 

de kalan birtakım meaelelerl 
(herkese ibraz.fi ıiddet Ye her ta· 
rafa ilkabı dehıet) le hal YO faaıl . 
ıevdasına dütmlltlor; milletJo mu
kadderatı üzerinde bllyllk tahav• 
vUl!er ve tetevvü9ler husule getir· 
m"lerdir. Bu vah.im icraata cUret 
edenler, bu itleri ıô.retA lmAll 
aıllliyeyi tatmin makaadile yap• 
mıılardır. Hakikat l1e, btiytık bir 
gaile çıkarmak, mllletin 1adaaını 

ıuıturmak Y• bu fırsattan biliıtl· 
fade tahakküm ve teıalJUp ile 
( 1ervet ve ılmAn ) toplamaktan 
ibarettir. Bunun için de, birtakım 
hile Ye desiselerle Harbıumumiye 
lıtirak etmiılerdiı. 

( Arkaaı nr) 

Bir Türlü Yapılamayan Bir Yol 

200 Köyün Istanbul ile 
irtibatı Kesiliyor 

Bundan iki ıene kadar ewvel 
batı Edirnekapıdan baılamak 
Uzere Derbendo uzanan bir ıose· 
nin inşaıına baılanmııtı. 

Fakat aradan uzun bir mlddet 
geçtiği halde tam bir faaliyet 
ıörUlmımlı, köylülere taılar taıı• 
talmıı, birçok alacaklar ylisllndea 
de vasiyet ba.bntan karma kuııık 
bir hale gelmiıtir. Bu yol kenarın· 

da •• cıvarında bulunan 200 den 
fa1la köyün, önUmüzdeld kıt mey. 
alminde Iıtanbul ile irtibatlannın 
kesilmesinden korkllluyor. Şelıria 

JUmurta. arpa, yulaf ve dtğer \ 
1iyecok maddelerini temin eden · 
bu köylerin halkından bazı lan .._ ·--
diyor ki : \ Derbent 7olu baılandığı gibi duruy<ı r 

- Köylerimiıio malıaulllDU bh para bile ka1anmamn lmkAnı 
a k ] t Db 1 t k 1 i yoktur. Yollar berbatbr. Ne hay. 

nca 1 a u 8 ıa ara ge~ n .. vanların, oe do arabalarla yllrft. 
yoruz. En ıiya~e alııverlşlenmlz mesi lmkAıııızdır. Yolun birçok 
kııın oluyor. Eger bu yıl bu yol yerleri çökmüı, çamur bataklığı 
tamamlanmazaa, bizim için bir haline gelmqtir. 

lıtanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığı 
namrna birinci derecede ipotekli olup Yeminli iç ehli •ukuf taraf1D· 
dan tamamına l 53!i lira kıymet takdir edilen Üıkiidarda Salacak 
maballeainde Arka aokakta Hkl 13 yeni 23 No.lu bahçeli bir evin 
tamamı açık arttırmaya •azedilmit olduğundan 3017/935 tarihine 
müsadif Sah günü saat 14ten 16 ya kadar dairodo birinci art• 
tırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mubammeoenin 
% 75 ini bulduğu takdirde mUıteriıi üzerinde bırakılacaktır. Akal 
takdirde en ıo:ı artbranın taahhlldU bald kalmak il.zere arttırma 
15 gUn müddetle temdit edilerek 14/8/935 tarihine mllaadif 
Çarıamba gllnU aaat; 14 ten 16 )'a kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttarmaaında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 ni bulmadığı takdirde 1atıı 2280 No. b kanun ahkAmına tev· 
flkan geri bırakılır. Sattı peılndir. Arttırmaya lıtirAk etmek iste· 
yenlerin kıymeti muhammenenin % 1,5 niıbotinde pey akçem veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu hlmil bulunmaları IAzımdır. 
Hakları Tapu ıicilll lle sabit olmayan ipotekli alacaklar da dtğer 
alAkadirAnı• 'H irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım Ye husuıile 
faiz ye ma11arife dair olan iddialarını enakı mUsbiteleri ile birlikte 
ilin tarihinden ltibarea nihayet 20 glln ıarfında birlikte dairemize 
bildirmeleri lbımdır. Akıl takdirde hakları Tapu ıicilli ile tablt 
olmıyanlar satıı bedelinin paylafpı&1ından hariç kalırlar. Mtıteraklm 
vergi, tenvirlye, tanzi!iyeden mtlteYelllt Belediye rusumu Ye Vakıf 
lcareıi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malümat al
mak isteyenler 8 • 7 • 935 tarihinden itibaren herkesin görebil· 
mesi için dairede açık bulundurulacak arttırma ıartnamui ile 
934/2950 No. lı dosyaya mllracaatla mezkur doıyada meTcut •esa• 
iki $!Örebilecekleri ilin olunur. "356611 

Sayfa ı • 

Spor: 

lzmirde Beklenmiyen Bir Netice: 

Altınordu Nasıl Şampi
yon Oldu? 

K. S. K. Takımı Kuvvetli Olmasına 
Rağmen Son Maçta Yenildi 

lzmir, (Huıuıt) - Altay ıam• 
piyon oldu, lik maçlan tamam• 
landı, derken Altınordu kulObll· 
nUn futbol federaıyonu nezdinde 
yaptağı bir mtıracaat, bUtlln ne
ticeleri alt etti. T •krarlanmasına 
fıderaayooca karar Yerflen Al· 
bnordu • K. S. K. maçından 
ıonra galip Altınordu 935 yıll 
lzmir ıamplyonu oldu. 

Lik maçlannm ilk haftaların· 
da beklenilmedik iki maklôblyete 
uğnyan Altay takımı, kendisile 
birlikte diğer tlç kultibtı de ilk· 
lerden çekerek lzmir futbolllnft 
atalete uğratmııb. O zaman ku· 
IDpler araaında bir aalaıma ya• 
pılarak bUtlln maçlar tekrarlan· 
mıı, Jalnız Altmordunun fena 
puvan aldığı Altınordu • K. S. 
K. maçı muteber aıayılmıtb· Fe· 
derasyon bakh bir kararla bu 
maçı da tekrarlatmııtır. 

Bu maça çıkarken K. S. K. 
takımı eakl oyunculanndan Gala· 
taıaraylı Ldtfl ile lbrahlmi de 
takıma almıı ve kunetll kadro· 
aile Alhnorduyu behemehal mağ
lup etmek lıteyordu. 

Oyun baıladığı aamaD Altan• 
ordu kaloaJ, taıkan K. S. K. bn
cumlarile bırpalamyordu. Lfıtfioin 
ve lbrahlmin iltibakile K. S. K. 
mlidafaaıı geçilmez bir kale 
halini lktlıap etmlfti. Nitekim 
haftayımın 15 inci daklkaaında 
K. S. K. aağ açığı enfe1 bir gol 
yaparak tefewvuku temin etmft 
bulunuyordu. 

Daima uzun eıapell bir oyun 
tatbik eden Altmordu bu oyunda 
kısa pa•larla yürüyor, bu suretle 
K. S. K. takımının karşısında 
tutunabillyordu. Dakikalar ilerle· 
dikçe K. S. K. hücumları biraz 
daha muntazam ve tehlikeli 
oluyordu. 

Haftaym ortalarında Saldin 
uzun bir pasmdan istifade eden 
Altmordu orta mubaclml bera· 
berlik goliinll yapabildi. Bunun 
akabinde K. S. K orta muavini 
kornerden gelen topu enfes bir 
kafa vuruılle Altın ordu ağlarına 
takınca K. S. K. ilk devreyi 
galip vaziyette bitirdi. 

V aıiyet Altınordu için çok 
tehlikeli idi. Altınordunun mağlii
biyetine muhakkak na.1arile bakı· 
lıyordu. Saha dııarıs.ndakJ tah
minler b~ylo bir durum g6ıterir· 
ken ikinci devre başladı. ilk 
dakikada merkez çizgiıinden kur
tulan top Altınordu'.u Mazharın 
ayağına geçti. Mazhar K. S. K. 
haf ye bek ayuncularını atlatarak 
kaleclle karıı karııya kaldı ve 
hafif bir yurutla topu ağlara 

taktı. 
Bu beraberlik 1ayııı Altmor· 

dunun maneYiyabm yükseltmişti. 
Bu hızla hücuma geçen Altınor· 
dulular K. S. K kaleai önünde 
bir tazyik çemberi kurdular. Bu 
dıfa mııhur Sait topu ıeriden 

kaparak mlldafaaya ge;ti ve Al· 
tınorduyu ıamplyon yapan UçUncli 
ıoIU de yapb. Bundan sonra K. 
S. K. Altmordu kalesini tazyik 
etmi11e de baıkaca gol yapılama· 
mıf, Altınordu 3-2 galip gelerek 
lzmir ıamplyonu olmuıtur. Altınor• 
dunun puvan sayııı 38, Altayın 
37 dlr. lzmlr ıamplyonunu tebrik 
ederiz. 

• Hava kupası için karıılaıan 
Altay-Göztepe maçı bazı mlleHlf 
hldiıelerle geçti. Bu maçta trlbOn
lerden oyuna müdahale eden bir 
kaç kiti oyunun düzensiz geçme• 
sine ıebebiyet verdiler. Neticede 
Altay 5·1 mağlup oldu. 

Önümüzdeki hafta pa7.ar gUnU 
Altmordu·Göztepe takın.;Jarı, hava 
kupası finali için çarpışacaktar. 

Ad. Bil. 
Macar Güre• Takımı 

Geliyor 
Geçende şehrimize gelerek 

Türk giireıçilerile mUaabakalar 
yapacak olan Macar gUreıçllerlnia 
bu aeyahatlerl, bazı aebeplerle 
geri kalmıştı. Öğrendiiiı:nh~e gö
re, bu mebepler ortadan kalk· 
tığı için Macar glireıçlleri 4 
Temmuzda Peşteden ıehrlmlze 
hareket edecekler ve 6 Tem• 
muzda da buraya gelmiı ola• 
caklardır. 

Fenerbahçe • GUn•t 
Muhtelltl Gitti 

Fenerbahçe • Güneş karııık 
futbol takımı, BUkreşte tki maç 
yapmak tlı:ere, dUn R~gel Karol 
vapuru ile saat on bet buçukta 
Romanyaya kareket etmiştir. 81· 
rinci maç Yüventüa takımile 2 
Temmuzda, ikinci maç C. F. R 
takımi!e 4 Temmuzda yapılacaktır. 

Karnera 
Zenci Bir Boksör Tar af ın· 

dan Nakavt Edildi 
Nevyork, 26 (A. A.) - Ame

rikalı Zenci boksör Y oe Luiı, 
eakl acun şampiyonu ltalyan Kar
nerayı yenmiıtir. Birine~ ikinci, 
tıçlincU ve beıinci raundlarda 
Luiı üıt olmu1t dördUnctıde bera• 
bere kalmışbr. 

Altıncı ve sonuncu raundda 
Karnera Uç kez yere yuvarlan· 
mııtır. Hakem oakautu bildirdiği 
1&man Karnera sersemlemffU. 

Şilt Maçları 
lııtanbul mıntakaaı futbol he

yetinden: 
1 - Beşiktaş • Vefa oilt dlS· 

mifinal maçı 30 Haziran 935 Pazar 
gUnll ıaat \ 7 de Beıiktaı alanın4 
da yapılacaktır. 

2 - Alan gl.Szcüsil Kemal 
llçerdir. Ma~ hakemi Bay Suphf, 
yanhakemleri Talat \!,zışık ve 
Feridun'dur. 

3 - Bir buçuk saat sonunda 
maç berabere kalır ise, yaram 
aaat daha uzatılacaktır. 
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Delikanl1ÇizmelerleGürültü Yapıyordu 
Bak. a•allı J*ah J•IÜf - AiabeJla •• ola, ,.ı.tü, 

lamıldaDIJGI', haJdl el ... , kİ..- aiabeJla? 
bilir ne kadar CMI JUIJGI'; IJo. Dedlil lfltllcll. 
fazdaa içeride 1araaaa ......... ..Delikula ala' cbmelerlle .. 
Şa ~ .....,.. 1 rll ........ ....,ak _ ... 
oalana arkadqa lcl IUIJOl'U&. ko1• kanalak bir klteJ• clotn 
Bak orada aid beldi1or •• Şu _.. bctL 
•er bir •ka11• da iti bltlnu. ı . . . . • . . • • . • 
Macarlar Botu apaa raldapo Bira ... iki im atlama 
yorlar.. Hamit•• bllplanaa ~ ..,_. 

Deli Alla- c11U bat...... lerial ladlnall olarak-Del All._ 
ll1U,ecek lld kalmamlfb. Y• J•••ada &ftmekt• idil• ... 
reli kabararak lmnetll .a.1 Del M• ...... tlldala 
uzatb. bd demir acla- ~- bldartlı, lazkarclefl 
elleri biriblrlae bftlflalar: ...._ 1 

- Haydi, at- ola, T... D.l-' .._ ulat baka,..t 

muraclaaı ftllla, AaJn BeJ 1 Babclar lldDtl, babclar ,_. 
A;i Sizi Tuı17a ............ ıoalak Ydclma o utJam dl ... 

Erzm"lllDlll Y•içeri b.u1 Wr pu. JU•apk •• narla bclmlıia 
l:lçimde glldtt ı lçhadeld pik benlli11U11Dallllfb. 

- Alchrme, Allaa Bey; ,... =::- lltecliiial aalatmap 

Bklb: baltadan korkma 1 (l) - Afacap, ıaaa •ercllfimla 
Dellkanh kucajandald Oıkeıla ..... clUrmacbtımım uamal Bls 

lqmaldaacl+m duymllfla. Atma p.cti ele lktl•kde d11n1Jorm. 
teperek Hpat .ı-cll pa ... Ş• bclar ki: a.., b .. en orada, 
ranhjile dolan ba.,._ dal& Sabalkadald etlmlsla bir o.ta-

içeri ıh'• girma baarcla mada llmet• razı clelllcllm, ba 
daran bir ath hızla yamna phl; lllmclea korktupm için elelll; 
kucapdald kızm llltOa• ablanla lalmlsde kartalmak amudu ,er-

- Oıker, Olbr 1 ....... lçlacll. Detllmi ldı Kea-
Dl1• laleclL DeU Alla ltafbl• dimlll llellrmetl ,a. almıfbk; 

•iı titrecll. Yabancı atla .... llu, ._ daldb " .., renle 
.......... : olahlllrclL Kard... AliJI b• 

- Atabe1, 11,a.._ Oh 1arct.. içba baclırclam; flllla ela 
naal? llJU,.,ı.. Olkm kaclanaak 

Deli Aalan Pflan Wr ba .. tl11 AU,t kudarmaldaa • olda. 
- Sen ha, HD ele mi bara- Gece bı•mada tulp " ık 

tlaaa, Yalchs? .......,. olclaktu Wl'a arlaldan 
Di1ebllclL bn.., çılmalr kola1 ıc11. Ot..w 

~~~f!'-~~!E··~~ ..... --... -b.-ordalr. • anlık 

TAKViM 

........... ____________ __;.~___. ____ ~llllzeedeaı -
MEDENiYET 

Dlnkl Ki•••• HDI-•: 
Doktor Fraboa •• arkadqi 
H•mminıı tam on HAedenbed 
nnme oan balmakla meıgul
cllrlw. Ba mlddet urfuada •il· 
temacll bir dLtlnm• De ulrAfmıt
lar, muhtelif tecrtlWeıden IOm& 

•••hkh bir IDlamn • .,.. mik· 
ıobile flılmlt elyalııu izale 
edeoek bit ps bulmqlar, biı 
formil tertip etmiflerdir. 
Dr. 1PıUboa itil• .Paeark•n 
IAbantaYara arbdap siıdl .. 
Jla• oahtma,. bafladılar. 

O alqam, nine stclerkea 
Fruboa derin derla dlftbllyor
cla. Tecıtbelerbaele ma•affek
olular bUe JiD• eloktorlap bar 
lamam, bata kabal etm..ı icap 
eclecektL Kamama llttl bqi 
blmallllfb. Nencle ı .. çocaldana 
.. kt•p tabltlerlala -.ıdeletl 
blteı91dl. •kblae kuaba, ...., 
bua ... t kadar Mit biJllt. 
mifti. 

Blrcleablre ,.,..ti• aca bir 
.., .. UJUda. Kadl bacllae: 

- fuablyet 1 C.beaa••• ılt-
lla bl1le ···•ret- Hallan Jkcle 
Jlrmlll ••remden llecelanl1o .. 
Klmia umurunda! Ômrlala OD 

•••••• .-..thmla .............. 
mla Ulam bulmak apuacla ur
httlm. la ela tlbaiace .,....... 
elalam ,...ıercle bal uclab 
late1• bir dilenci, bir .W..cbna 
ılbl karpladılar,. cU1• 11,ı.ı,or 
" ,oı- de•a• edl1orda. .. 

O Ufla ıarfqada Fnaboa ile 
H ...... IOD tecrlbe •• ilam 
olacak bltla lletlerl hamlaclalar. 

parçua ,a;.n- .. p1...... -
derhal lldlrmlftl. .. 

lafil&kt. Wrkq ... .... 
Fraabon tekrar lüoratu•ara 
ıelenk yeni pzdaq lld aı ..... 
alclL lirilW Y ... mia - ct.ece
alne ...... ola bul ta .... 
&zerinde tecrlbe etti. • tea .. 
beleria neticainl ala•ık ijla 
bir laafta beklemek ilam& im 
mtldclet sarfuacla dit• ... 
tieriacle cahpe11k, W-. .......... 
tin Ye elektrik ce..,_ lna ps 
lzeriacleld teelrlerial ...--idi. 

Bu tecrDbeler .-... F ...... 
IOa u kalsın laa1ablla mal ot.. 
mathlt bir .. , k .. ttL H.nreile 
•fliın bayenlpa._.. lllf
blr tellrl yokta. Falrat ._ .... 
.... lainetll Wr '*'1lm 
pçlrdltl ..... , ıu korkiuaf w 
IOD dınce· talarlpklr bir ..... 
almaftl. Madenleri eıltlJ•, b1f1ara. 
tatlalan tos laaBae ~. 
oclu11t n. talatafan Wrbf .-,. 
j, ç&rlttlJ.... • ..... 
ta r t .... lalcWr ..... 
dayaoa•yoiclll. Datı,atm )lllLı 
talamt oldap .a.ke lale .... 
meye bati•••" U.•nl ....... 
laboratuYarclaa d1p11 atahll·ltlfw 

Ba psclu p7etu ltlr ..._ 
tar teaeffla •ttlll llllkle 
ıtaıerce ... J•tb. .... , ... 
1&s tatar tutmu clerW lauta 
la'ff8Dlarm ,.... ...... , .... 
lar dip diri iti. H_.. ...... ldcl* 
... w.. .... 

Tecrlbe, _....., .... 

ıetı141!• .... 
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2 - Kalb '.nde, (sevgi) deni· 
lenhis bu :unmıyan bir in.an ol• 
duğuna ka:-ıi değilim. 

Bence değ:l insanlar; et ve 
kemikten mürekkep olan hayvan· 
lar bile sevginin tadını tatmışlar, 
acılıklariyle ylizierini buruıtur

muşlardır. Eğe't' senin Salt Beyin 
bunun aksini iddiaya kalkıştı ise, 
ıakın inanma. Bu da bir numara• 
dır, haaa. Kurnaz ve bilhassa ka· 
ıerlenmiş erkekler, en ziyade 
hoı!arına giden kadınlar karşı· 
ıında da:ma aşkı inkar ederler; 
ve kendilerini mağliip edecek biç 
bir kadın olmadığını iddia eyler· 
ler •• , "Emin olki Emel; iıto bun
lar, en tehlikeli erkeklerdir. Mak· 
ıatlan; karıılarmdaki kadmlarm 
gururlarına dokunmak, onların 
uyuyan hislerini kırbaçlayıp şah• 
landırmaktır. Haasaa vo mağrur 

bir kadın, tabii bu sözleri haı• 
medemez; kadınlığın sihir ve te• 
ılrlni göstermek, o erkeğe bir derı 
vermek arzularını yenemtız. Şöy• 
lece biraz açılır, saçılır; o erkeği 
teahlr edecek hafif taıkınhkiara 
kalkııır. Arada biıler çarpışır. Ve 
netice ne olur, bilir miıin? .• Hani 
methur bir ıöz vardırya; ava gl· 
don, avlanır. 

3 - Müdireyi, bilmem. Fakat 
ben, 1amlmiyetle bir defa daha 
itiraf edlyorumkl; erkekler ara· 
ıında (cidden fazlletkAr) bir zllm· 
re oldufuna inanmak taraftarı de· 
lilim. Bizim; (bayat) denUen ıu 
(hadisat anaforu) içinde seneler• 
ce yuvarlandıiımıı halde keıfe

demediğimlz bir ıey; eğer ıen, 
ıakiu bir bardak sudan baıka bir 
ıey olmıyan • fU yirmi iki nn~lik 
hayatında yumruk kadar kafanın 
içindeki fındık kadRr aklınla kti• 
fedebildlnıe, çok bahtiyarsın Emo!I 
Ah ıöntll isterdikf; tecrObeli ve 
eıkl bir hoca aıfatiyle, şu senin 
(cidden faziletkir) dediğin Sait 
Beyi bir de ben imtihandan geçi· 
reyim. Bakalım o zaman benden 
alacağın not, ne olurdu? .• 

Emeli •. Bu mektcbumun en mll• 
him noktasına geJdim.Söyliyeceğim 
ı6zlere, çok ehemmiyet vermeni 
rica ediyorum, dinle •. 

Gençliğinin en a~eşll bl_r deY• 
rlndo yaıadığı.ı•dan ve kıvır kı•ır 
bir genç oldu&undan bah1ettlğin 
Salt Beyi tecrilbeden geçirmeğe 

teıebbUs etmeni hiç beienme• 
dim. Bu harekatin, zehirli bir 
kobra yalanına parmağını uzatmak: 

- Bakalım; Jsıracak mı, ısır
mıyacak mı? .• 

Diye tehlikeli bir tecrUbeye 
giriımekten beterdir. Ben ıans, 

• bir arkadaş gibi baıbata kal· 
dağımız zamanlarda • Filhakika 
bir ( baştan çıkarma ) faslından 
bahsettiğimi hatırlıyoru111. Fakat, 
bunun tatbikine girışecek kadar 
cUr'etkir olduğunu, zannetmh-o· 
rum. Sakın bir dılha böyle ÇtJcukluk 
etme. Kadınların başlarına ge:en 
felaketlerin ekserii ·, bir an için 
llluvazeneler:ni.l sarsı lma& ndan 
ileri gelmiıtir. 

- Her şey elimde değil mi?. 
istediğim zaman si.kinir, ı.çrar, 
kendimi kurlarmm. 

Diyen kadınlar daima aldan
mışlar; kendilerini ezeıı dnbeniı:ı 
karıısında, sırtüstü yuvar:an.p 
kalmışlardır. 

Ne iıe.. Talihin varmış ta • 
lenin iÖzllne pek ııarip r4'ak:erlo 

iÇiNI 
görünen • Sait Hey gibi bir bu· 
dalaya rast gelmişsin. Yoksa bu 
seyahatin macerası, (Esnbah) hı
tasyonunda başlar?. Daha (Na• 
poli) ye muvasalat etmeden bi· 
tam bulurdu. 

Hay Allah milstahakmı ver• 
ıin Emel.. Yazıya o kadar ddmı· 
şım ki, sana IAf yetişt:reyim der• 
ken, mühim bir randevu kaçır· 
mak teh~ikesineı dayanmışım. 
Gözlerinden b::e öpecek vaktim 
kalmadı. Haydi, Allaha ısmarladık. 

Sana, ciddi aaadetler dıle~en 
Anrıa ... 

Muallime Annanın mektubu 
bed hem te\'indirdi; hem de ye~ 
rindirdi. 

Sevinmiştim; çUnkll onun e!• 
)erinden çıkmış olan bir mektuba 
temas etmekle, bizzat ona temas 
etmiı kadar mUtehassiı olmuştum. 

Y erindlm; çUnkU mektupta be
yan ettiği mütalaadan, yine bana 
sıarip hisler verecek bir takım 
acılıklar duymuıtum, 

3 madde ve bir de mütalaadan 
ibaret olan Annanın ıu mektu• 
bundan Uç hakikat çıkarıyorum. 
O da: 

Tehlike.. tehlike: teh'fke ...• 
Anlaşılıyor ki; her tarafına cam 

kırıkları dökUlmUt ohn bir yolda 
çıplak ayakla yürliyoruz. Çok 
dikkat etmek, bu cam kırıkların• 
dan birine basarak ayağımızı 
parçalatmamak lazım, insanın 
ömrü bu kadar kayıtlar, bv kadar 
lhtiyatlarla geçtikten aonra, ya18 .. 
yıım zevkj nerede kalu· bifmemki ••• - ,_ 

)f. 

Bu satır)an yazmıı ve defteri• 
mi kapamıştım, Yavaı yavaş kapı 
açı:dı. içeri sesaizce biri kaydı, 
baıımı çevirdim, Hacı kadınla 
karıılaştım. Elinde pml pırıl blr 
tepsi; içinde do kOçUk bir tabak 
mahallebi Yardı. 

Bu sakin, ıe&&iz, daime mUte
Yaıı kadın; eliadeki tepsiyi crta• 
dakl masanın OstUne koyarken: 

- KUçllk hanımcığım!. Kimbl
llr, ne zamandanheri mahaHebi de 
yememitsinlzdir. sevdiğinizi blldf .. 
ğlm için dibini de biraz tutturdum. 
Buyurunuz. 

Diye mırıldandı. 
Bu vefakar kadımo, beni bu 

ıuretle de hatırlamaıma pek 
1evindlm. 

- Ah, teıekkUr ederim, Hacı 
kadın... Hakikaten, mahallebl 
gözümde tütüyordu. Ben de sen• 
den rica edecektim. Hay Allah 
razı olsun. 

Dedim. ve ıonra o, kapİdan 
çıkarken ilave ettim: 

- Acele itin var mı, Hacı 
kadın? 

- Hayır kUçnk hanımcığım 
- Azıcık oturmaz mısın? 
- Bir emdnizmi var? .• 
- Y ocok. Canım sıkılıyor da .. 

biraz kcuuşalım demittim. ' 
Hacı ka<lm; seHizce kapının 

yam .ıdaki sandalyeye oturdu. El· 
ler:ni birbirinin içine alarak, diz· 
lerini de iistUne koydu. 

l::ir ande aklıma gelen ıeyi 
ona aöylemek içio bir başlangıç 

ara~ ordum. Faka, bir türlü bula· 
miyordum. Nihayet açıkça ıöyle
miya mecbur oldum. 

- Hacı kadın!. 
- Efendim. 
- Seninki vefat edeli nekadar 

oldu?. 
4 arkaal var ) 

.. 
~stanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

Eksiltme Komisyonundan : 
lstanbuld~k~ Sıhhi müesseselerin 1935 maJi yılı umum ihtiyacı yukarda yazıJdağı lizere ve her 

ıartname mucıbınce ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Cins ve miktarları, tahmini fiat muvakkat temlnatlar1 ihale gUn 'fe 1 k'JI ı bi 1 d .. t ·ı i ti ' e ı er za arın a 

ııos erı m ş r. 

: - Eksiltme işi Istanbul Cağaloğlunda Sıhhat MUdUrlllğU binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
- Tıp Tal.e~e Y~rdunun ekmek şartnamesi 126 kuruşa 'fe et ıartnamesi 203 kuruşa ve Akliye 

hastanesımn ekmek ıartnam~ı~ 189 kuruş ve et ıartname&I iıe 130 kuruş bedel mukabilinde 
Yurt ve müesseseden abnabılir. 

Diğ~r ıartname ve numuneler do alt oldukları mUe11e11elerde g8r8Jebllir. 
4 - Eksıllmeye gireceklerin 935 yılı Ticaret Odası vesikasUe 2490 aayılı kanunda ı b ı ı ı 

k 
·ıt i · v 

1 
dd yazı ı e ge er 

ve c sı mes ne gı~eceg ma eye yeter muvakkat teminat veya banka mektuplarile belJI Un ve 
aıaatten evvel komısyona müracaatları. ~•3353 

Cinsi 

Ekmek 
Kuzu eti 
Dağlıç eti 
S.ğır eti 
Karaman eti 
Sadeyağı 

Tuzsuz Tereyağ• 
Sabun 
Zeytinyağı 
Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
Makarna 
Tel ıehriye 
Arpa ıohriye 
Un 
Pirinç unu 
irmik 
Pirinç 
Nohut 
Kuru faıulyı 
Kuru barbunya Fas. 
Patates 
Kuru ıoğan 
Y eıil mercimek 
Kırmızı mercimer 
Kuru kayısı 
Kuru Üzüm 
Soda 
Süt 
Kase Yoğurdu 
Taze Bakla 
Çalı Fasulye 
Ayşekadın 

Barbunya 
lapanak 
Semizotu 
Sakız kabağı 

Bamya 
Patlıcan 

Yer Domatesi 
Sırık Domateai 
Lahana 
Enginar 
Pırasa 
Arpa 
Kepek 
Saman 
Kuru Ot 
Benzin 
Mete Odunu 
Gürgen Odunu 
Kriple KömUrll 
Kok KömUrll 
Mangal KömO.rU 

Cinai 

Ekmek 
Dağlıç 

Karaman 
Kuru 
Sığır 
Sadeyağı 

Sabun kalıp 
Sabun Toz 
Zeytin yağı 
Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Makarna 
Şehriye 
Kuskua 
Un 

Tıp Talebe Yurdu için: 
Azı Çoğu Tahmin Fi. M. teminat 

215,700 - :!80,000 9. 1890,00 
3,000 - 3,900 50 
1,500 - 1,950 50 
7,000 - 9, 100 35 

66,680 - 76,650 45 Y. 
11,000 - 14,300 77 

J, 100 - 1,430 140 
5,000 - 6,500 28 
6,000 - 7,800 38 
4,000 - 5,200 30 

70,000 - 91,000 1,75 
5,000 - 6,500 45 
1,000 - 1,300 70 
2,LOO - 2,600 22 

50 - 65 22 
50 - 65 22 

6,000 - 7,800 11 
500 -- 650 22 
500 - 650 20 

13,000 - 16,900 24 
2,500 - 3,250 18 
3,000 - 3,000 16 
1,600 - 2,080 1 o 

12,000 - 15,600 7,50 
12,000 - 15,600 5 
1,500 - 1,950 17 

600 - 780 18 
ı, :.t o - 1,950 45 
1,SCO - 1,950 20 

- -- 3,000 - 3,900 8 
5,500 - 7,150 12 
3,000 - 3,900 7,50 
5,000 - 6,500 7 
1,500 - 1,950 11 
4,500 - 5.8[..0 12,5 
4,500 - 5,850 10 
6,000 - 7,800 7,5 
1,250 - 1,727 5 
4,000 - 5,200 5 
1,000 - 1,300 30 
6,000 - 7,800 10 
5,000 - 6,500 5 
2,000 - 2,600 7 
4,000 - 5,200 4 
3,000 - 3,900 6 
6,000 - 7,800 5 
3,000 - 3,900 4,5 

900 - 1, 170 3,5 
900 - 1,170 2,5 
500 - 650 4,5 

5,500 - 7, 150 35 
200 - 260 250 

3045.19 
526,82 
150, J 5 
137,50 
222,30 
117 
149,44 

45,04 
64,35 
10,72 
9,75 

304,20 
43,87 

62,40 
85,75 
58,50 

53,39 

93,37 
23,40 
64,35 
21,94 

406,96 

20,62 
187,69 

1,500 - 1,950 230 385, 12 
130 - 170 1450 184,87 
135 - 175 1750 229,69 

15,000 - 19,500 3,5 51, 19 

Akliye Ve Asabiye Hastanesi için 
Azı Çoğu T ahmln FL. l\\,Jeminat 

400,000-420,000 9 2835 
20,000-35,000 50 
4,000- 5,000 45 
9,000-10,000 50 
2,000- 3,000 35 
8,000-12,000 70 
8,000-10,000 28 
8,00Q-10,000 14 
8,000-12,000 38 
a,ooo- 3,500 30 

35,000-50,000 1,75 
0,000- ı ,000 45 

20,000-25,000 20 
8,000- IO,OOO 20 

1938,75 
765 

315 
342 
78,75 
65,63 
33,75 

3,500- 5,000 15 581,25 
4,500- 6,000 11 49,50 

(Davamı 14 üncü Yüzde) 

" 

Eksiltme tarihi Şekli 

517 /935 S. 14 Kapah zart. 

5171935 s. 14 Kapah zarf 
8/7 /935 s. 14 Kapalı zarf 
8171935 s. 14 Açık 

1017/935 s. 15 Açtk 
10111935 s. ıs Açık 
10171935 s. ıs Açik 
1217/935 s. 15 Açık 

12171935 s. 15 Açık 

1517 /935 s. 15 Açık 
1517/935 s. 15 Açık 

15111935 s. 15 Açık 
1517 /935 s. 15 Açık 
1717/935 s. 15 Açık 
1717/935 s. 15 Açık 

1717/935 s. 15 Açık 
1717/935 s. 15 Açık 
19/7/935 s. 15 Açık 

1917/935 s. 15 Açık 

1917/935 s. 15 Açık 
19111935 s. ıs Açık 

2217 /935 s. 15 Açık 
2217 /935 s. 15 Açık 

22/71935 S. 14 Kapah zarf. 

2417 /935 S. 15 Açık 

24171935 S. 15 Açık 

2617/935 s. 14 
2617 /935 s. 15 
26171935 s. 15 
2611 /935 s. 15 

Kapah zarf. 
Açık 
Açık 

Açık 

Eksiltme Tarihi ve ıekli 

5171935 S. 14 Kapalı zarf. 

· 517 /935 S. 14 Kapalı ıarf. 
8/7/935 S. 14 Kapalı zarf. 

t 017 /935 S. l 5 Açık 
1017/935 S. 15 Açık 

1017 /935 S. 15 Açık 
1217 /935 S. 15 Açık 
ı 217 /935 S. ı 5 Açık 

1517/935 S. 14 Kapah zarf. 
1517/935 S. ıs Açık 
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Cinsi 

Pirinç 
Bulgur 
Pat. tes 
Ku:u fasulye 
Kuru barbunya 
Nohut 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 
Kuru üzüm 
Soğan 
Süt 
K[ se yoğurdu 
Taze bakla 
Ayşe kadm 
lspanak 
Semizotu 
Sakızkabağı 
Patlı can 

Yer domatesi 
Arpa 
Kepek 
Mısır kırması 

Benzin 
Odun 
Kriple maden klSm11rQ 
Kok kömiirll 
Mangal klSmDrll 

Cmsı 

Ekmek 
Francala 
Dağlıç etf 
KLzu eti 
Sade yağı 
Tere yağı 
Sabun 
Zeytin yağı 
Zeytin 
Günlük yumurta 
Mutfak yumurta 
Yakacık suyu 
Kaşer peynir 
Beyaz payoir 
Makarna 
Te1 şehriye 

Arpe tebriye 
lrn ik 
Un 
Pirinç 
Kuru fasulye 

,, Barbunya 
Patates 
Kuru soğan 
Süt 
Yoğurt 

Kase yoğurdu 
Prrsn 
Lahr na 
Kereviz 
Ispanak 
Ta7.e bakla 
Patlıcan 
T. ze bam}'a 
Çalı fasulye 
Sırık domates 
Yer domntHi 
Sakız kabağı 
Enginar 
Ayşe kadın 
Semiz otu 
Barbunya 
Kırma arpa 
Saman 
Kepek 
Kuru ot 

· Arpa 
Odu ı 
Kr.ple maden kömtırO 
Kok 1-.önıOrU 

Mangal kömllrU 

Cinıı 

Ekmek 
Dağlıç ol! 
Sadeyağı 

Tereyağı 

Sabun 
Yumurta 
Be} ıu peynir 
Makarna 

( Baştarafı 13 t ncü Yüzde) 
Azı Çoğu Tahmin Fi. M; teminat 

35,000-42,000 24 756 
20,000-25,000 1 1 206, 25 
35,000-45,000 7,5 253, 13 
15,000-20,0DO 11 
8,000-10,000 10 

10,000- 12,{!00 18 
8,000-10,000 18 
1,500- 2,000 45 
1,500- 2,000 20 

10,000-15,000 5 
20,000-25,000 12 
40,000-50,COO 7 ,S 
10,000-15,000 i 
10,000-15,000 12,S 
10,000-15,000 1,5 
4,000- 5,000 5 
10,000-ıs.ooo s 
20,000-30,000 1 o 
8,ü00-10,000 5 
3,500- 5,000 4,5 
1,800- 2,500 3,5 

240 
16.? 
J35 

142,50 
56,:!5 

225 
281.25 

641 ,25 

2,500- 3,0DO 4,5 33,50 
12,000-15,000 35 393,75 

O- 2.000 240 360 
O- 500 1,450 551, :.5 

700- 750 1,750 984, 8 
20,000-20,000 3,25 52,50 

Heybeliada Sanatoryomu f çinı 
Azı Çoğu Tahmin FJ. M. Tem'n:ıt 

20,800-22, 750 9 
11,200-1:!,200 13,S 
14,000-26,000 50 
1,050- 1,950 50 
2, 240 - 4, 1 (J() 85 

700- 1,300 140 
1,050- 1,950 28 
1,400- 2,600 38 

700- 1,300 30 
70,000-130,000 5 
28,000-53,000 1,75 

ı ,829- 3,395 50 
910- ı,990 70 
910- 1,990 45 
700- 1.300 25 
130- 163 25 
130- 163 25 
140- 260 20 

1,680- 3,120 11 
3,500- 6,500 24 

700- 1,300 16 
630- ı, 170 16 

6,300-11, 700 7,5 
3,500- 6,500 5 
ı0,850-20, 150 12 
2,590- 4, ıso 20 
3,500- 6,500 7,5 
1,750- 3,250 5 
1,400- 2,600 4 
1,120- 2,080 10 
2,3SO- 4,420 7,5 
2, 100- 3,900 7 
3,500- 6,550 1 o 

560- 1,040 80 
840- ı,560 11 
800- 800 7 
700- 5,700 5 

2,800- S,200 5 
2, tOO- 3,900 6 
2,100- 3,900 12 
1,400- 2,606 5 
1,050- 1,950 10 
1,625- 3,250 5 
2, 100- 3,900 2,5 
1,400- 2,600 3,5 

910- 1,690 4 

370,00 

1048,00 
267.38 
163 
40 
71 
28 

555 
225 

171 

34 
25,65 

117 

24 
52 
ı4 

181,35 

108 

291 

l,625- 3,250 4,5 41 
105- 195 250 36,53 
35- 60 1450 70 

ı 75- 325 l 9SO 475 
2,800- 5,200 3,5 13 

Çocuk Haıtaneıi için 
Azı Çoğu Tahmin Fi. M. 'lemln':J 

37,000-38,000 9 256,50 
24,000-25,000 50 937,50 
2,000- 2,500 85 159,38 

450- 500 140 52,50 
3,500- 4,000 28 84 

10,000-15,000 1,75 19168 
350- 400 45 13,50 

1,000- 1,500 20 

(Devamı 1~ inci YOzde) 

SON POSTA 

~ksiltme T aribi ve ıekll 

1717/935 S. 14 Kapalı zRrf. 
17/7/935 S. 15 Açık 
11171935 S. 15 Açık 

17171935 S. 15 Açık 
1717/935 S. 15 Açık 
19171935 S. ı 5 Açık 

19n 1935 s. ıs Açık 
19n /935 S. 15 Açık 

22n/935 S. 15 Açık 
2217 /935 S. 15 Açık 

22/7 /935 S. 14 Kapalı zarf. 

24/71935 S. t 5 Açık 
24171935 S. 14 Kapalı zarf. 
26111935 S. 15 Açık 
'26171935 S. 14 Kapalı zarf. 
26/71935 S. 14 Kapalı zarf. 
26171935 S. 15 Açık 

Eksiltme tarih ve Şekli 

5171935 S. 15 Açık 

5111935 S. 14 Kapalı zarf. 
8/7 /935 S. 15 Açık 
8171935 S. 15 Açık 

10/7 /935 S. 15 Açık 
1017/935 S. ıs Açık 
10/7 /935 S. 15 Açık 

1217 /935 S. 14 Kapalı zarf. 
t 2/7 /935 S. 15 Açık 

1 2/7 /935 S. ı 5 Açık 

1517/935 S. 15 Açık 
1517/935 S. 15 Açık 
1717/935 S. ıs Açık 

1717/935 S. 16 Açık 
1717/935 S. ıs Açık 
19/7/9a5 S. 15 Açık 
22111935 S. 15 Apk 

2217 /935 S. 15 Açık 

2217 /935 S. 15 Açık 

2417 /935 S. 15 Açık 
2617/935 S. 15 Açık 
26!1 ı9i3 S. 13 Açık 
2617/93~ S. ı4 Kapalı zarf. 
2611 /f)ss S. ı 5 Açık 

Eksiltme tariJıl ,.. Şekli 

511193~ S. 15 Açılı 
5/7/935 S. 14 Kapalı ıul. 
8/7/935 Ş. 15 Açık 
8171935 S.'ll~ Açık 

ı 0171936 8. 1~ Açık 
t 217 /03p S. 15 Açık 
12/7/938 S. 15 Açık 

' 

Hava Tehlikesini Bilen 
Üyeler Artıyor 

Bir Tütün Mağazasi Sahipleri 
2000 Lira Verdiler 

Han kurumuna yardımda bulunan ~alıtkan tütün lgollerJndın bir grup 

lıçiler De Yardımda Ttıten SO, Kaya Ttıten 20, Y alçı11 
B 1 Ttıten 20 T4l1At TOten 20, Vedat 

u unuyorlar TDten 20, HDseyfn Toten 20 Ura. 
Ha Ya tehli· Ticarethane memurlan. Meı'ut 

kesini bilen Ç61, Abdullah Yaka, Mehmet 
üyelerin sayııı Kuyu, Rıza Akdumao, Mahmut 
gün geçtikçe Akduman Nebil Çanakçı ylrmipr 
art mak ta dır. Ura yardımda buluomağ1 taabhOt 

etmiılerdlr. 
Herglln haYa Ticarethanede çahıan lıçiler 
kurumuna ye• de her ay haYa kurumuna yar-
nl teberrular dımda bulunmaktadırlar. Arala· 
yapılmaktadır. rında topladıkları 341 lira 50 
Dun de Gala· 11.üaeyia Sabri korufU haYa kurumu veznesine 
tada Perşem• Tüten J&brmıtlardır. 
be pazarında Bekir Ttıten ve Htı- Diler Üyeler 
ıeyin Sabri Tnten ticarethane al Bunlardan başka bakır f abri· 
tarafından hava kurumuna 2000 kaaı sahibi lsmail ve şUrekası 

100 lira. Jak Dekalo hırdavat 
lira teberru edllmiıtir. tlcarethaneai 150 lira, Almanyada 

Bu ticarethane sahipleri, ayal Poker Play traı bıçakları fabrlkall 
zamllnda, kendileri ve aileleri 100 lira, banker Şayo Eakenazl 
namına da Hnalik ıu taabhUtte Negrin 500 lira, kırtaaiyecl Mor· 
bulunmuılardır. do ve Jak Mi:t:rahl 50 lira teber· 

Bekir Ulten 50, Hüseyin Sabri ru etmiılerdir. 

Afrika Çöller·ndeki 
liürültri 

( Baştarafı 1 lnoi ytızde ) 
Blldlrlleo ihtiraz kayıtlan İH, 

1891, 1894 ve 1925 tarihli udaı· 
malarla ltalyan nUfu• bölgesi 
içerisinde bulunduğu tanmmıı 
olan bu yerlerde kendi hak ve 
asığlarını (menfaatlerini) korumak 
llzere Italyanın ilerde alacağa 
duruma illılktlr. 

Bitek (mUnbit) bir bölge olan 
Clmma sultaoLğı eğemenUğlnl 
korumuı ve Habeılerin ilhak 
planlarına dalma karşıkoymuı 
biricik lılAm deYletidir. Cimma 
devleti, Habet imparatorunun 
hlmayealni, ancak bAnedanını 
banmak şartile kabul etmiıtl. 
Bu ine kadar onun topraklarma 
ne bir Habeı lıyar, ne de bir 
Habeı orduıu glrememiıtlr. 

Sultan Ebucaf er bundan iki 
ay önce ölmUıtUr. Kendlılnln 
ağulanmıı ( zehlrlenmlı ) olduğu 
yayılmııtır. 

Habet Reddetti 
Adlıababa, 26 (A.A.) - Ha• 

bet hUkfımetl, dun, Italyaoın Cim· 
ma sultanlığı hakkındaki notasına 
cevap vermlıllr. Bu ceYapta, ltal• 
yan ihtiraz kayıtlannm yersiz va 
HBSID olduğu, Clmma sultanlığı
nın 6tedenberi Habeı imparator• 
Juğu camlaBının tamamile içinde 
bulunduiu ve buradaki ltalyan 
liak ye asıAlarının ancak ltalya • 
Habıılıtan ant1aşma11 hUkUmle· 
rloe bağlı olduğu söylenmektedir. 
ltalya, lngllterenln Tavassutunu 

Kabul Etmiyor 

Roma, 26 ( A. A. ) Eden • 
Mu11olloi konuımalarının ıonunda 
MuuoHnlnin lnglltcrenln araya 

girmesini kealn olarak reddettiği 
sanılmaktadır. 

ltalya Hariciye mllsteıarı Su\·iç 
bu sabah Edenin Romadan hare· 
ketinde kendisini uğurlamıştır. 
Edenin Habeı meaelealne ilgili 
~nergelerinl ltalyan hükümetl 
kabul edilir mahiyette bulmamıfbr. 

Romada genel olarak dlltü
nUldüğUne aöre, eğer Habetlıtaa 
boyun eğmez yahut aınır hAdiae• 
lerlni ortadan kaldıracak bir çare 
bulunamazsa ltalyanın yapacağı 

biricik hareket harbe baflamak 
olacaktır. 

ltalyada Seferberlik 

Napoll, 26 ( A.A. ) - 3 Ki 
nuousanl tümeni ( Fırkası ) Rdını 
taııyan faılıt tftmenlnin sefer 
hazırlıkları baılamııtır. Askerler 
eaaaen Ubya'dald sUel hareket· 
lue glrmlf bulunduklanndan 
topu topa iki ay talim görecek· 
lerdlr. 

Ne Fayda l 

Lahey, 26 (A. A.) - ltalyan
Habeı uzlaıma komlteal dUn saat 
16 da Şi•eninaende toplanmıtbr. 

Alman Uçaklan 

Bırlln, 26 - Bazı Alman 
uzmanlarının ( mlltehassıalarmın ) 
Habeıte vazife aldıkları ve Alman 
uçaklarının (tayyarecilerinin) de 
Habeı ordusunda çalııtıklan 
yalandır. 

· Milan, 26 ( A. A.) - ltnlyan 
gazetelerinin yazdıklarına gbre, 
eaki Habeı imparatoru Llgyasu, 
Talual hadisesi çıkar çıkmaz 
kuvvetli bir Habeş taburunun 
nezaretinde Adisababad .• n 50 
kilometre uzakta Adi&alem kale• 
ılne aönderilmiıtir. 

l 
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Kebaplann1zı, patta ve çl5re1derlnizl ve sair lezzetli yemekleriniz için koku ve dumandan iri SALIPAZAR MAGAZASI 

ELEKTiK FIRININI 
S•lıpasan_ Necati Bey caddeaiNo. ü8 .. 436, Tela 44968 

METRO HAN 
Tünel meydanı, Beyoğlu T•lefonı 44800 

ELEKTRIK EVi : 
KULLANINIZ. 

H•r•r•tl daimi ve arzuya göre ayart kablldlr. Tip ve cinsine göre bUtUn 
f1rınlar1n tlyatlar1nda mUhlm tenzlllt vard1r. 

Bayası* Mürekkebciler cı:ı<ld11i Telefon ı 24378 
KADIKÖY ı 

Muvakkithane caddesi Telefon: 60700 
BÜYÜKADA: 

Elektrik fırını alan her mUıterlye huauıt teosllith tarife tatbik edilir. 23 Nisan caddesi. Telefona 56 • 128 
ÜSKÜDAR 1 

Şirketi Hayriye iıkeleıi. Tılefonı 60812 Satış mağazalarından tafsilat isteyiniz. 

Sayın Halka ilin· 
ı Temmuz 1985 ten başlıyarak 

Yeni Kibrit Fiatıarı 
Büyük kutu: 5 ·o Para 
Küçük kutu: 4 O Para 

1 - Şimdi 80 paraya satılmakta olan büyük kutu kibritıe·,.ın 
1 Temmuadan itibaren 50 paraya, küçük kutu kibritlerin de 
40 paraya satllacaOını bUdirir ve fazla isteyen satıclların 
Sosyetlmize ve acentalarımıza haber verilmesini dileriz. 

2 - Acentalarımız, satıclların ellerindekl kibritleri 29 
Haziran tarihine kad ar geri alacaklarından, sayın kalkın 
kibritsiz kalmamaları için birkaç günlük gereklerini şimdiden 
almaları rica olunur. 

TIJ.rkige Kibrit ve Çakınak inhisarı 

• • • 
lbrlt Satıcılarına ili.n 

1 - 1 Temrnu. 1935 ten batlayarak halka büyük kutu 
kibritleri 50 paraya kUçDk kutuları 40 parara satacaksınız. 

2 - Elinizde bulunabilecek kibritlerden :ı:arar görmemeniz 
için bunları 29 Haziran Cumartesi öğle vaktine kadar 
acentalarımıza geri vermeniz gerektir. Bu tarihten sonra 
hiçbir talep ve iddianın kabul adilemlyecejlnl şimdiden 
bildiririz.. 

Tiirkige Kibrit v• Çakmak inhiıarı 

MAYii. BA$1A BICAK 
i5TEl1Ett ! 
bana 
OKEll 

PLAY 
lraı /"çağını 

Et.IKTRIK 
CEP VANTILi. TÖRÜ 

DAİM ON 
Plllerin"tn en aon icadı. 
Kullanıflı 'H ıık ve ucuz. 

Satı9_yerl c wr. 
J. Dıkalo •e Şki. Tahtıkalı No. 10 

ANKAM.A. ı Sofu zade Mıhmet Emin, 1 . Sat•Q yerleri. MERSİN : Hakkak otlu Silifkıli Rahmi, IZM R ı Höaeytn HOııO 
-V • ZONGUU>AI\. ~ Mektepliler Pazarı Muııtafa Zıkf, SAMSUN ı Tursun Eıref . 

Mlm11r1 Mühe11tlla "• R•ss.ml•r 
Fabrikacılar fJfl ••l"ıli-,•l•r• 

nç T.,.ür Pi 
NEGATiF, POSITIF ECZALI KOPYA KAQITLARINI 

Resim rralzeme•J ••tan mafl.,zelarclan arayın••· 
F ARRIKALARI: btanltulı Havudu Han Ne. 2J 

Aakara: Ömtr Nail 6eaç Ttlrk 
NUmun•l•rl meccanfdlr, leteyfnl•. 

BiR OPT0RATÖR HAREKETiYLE 

MÜKAFAT KAZANINIZ 

KO AK 
Amat9r fotoğmff arı 

MÜSABAKASJ 
\ 

1 Tem.muı • 31 AtuİtOI 1~ 
:'l'.ıattM -., ..,ttarı fo~._ı 
.... ••m•.t ntİell•nncl•• •ıiii• 

SİNEKLERİ 
•• 
Oldürünüz 

Alelade ( haşarat OldOrUcD mayi) ıee 
elnekler1 öldürmezler. Sadeoe bir lkf 

\il dakika lçln bayıltırlar. Sinekler yenr;j 
den canlanarak üstünüze ve .veme~ 
ıerlnlze OşUşürler ve hastalık tohum 
tarını atılarlar. Sineklerin OIDmUnderrı 
emin olmanız için muelrren P'LIT let.J 
ylnlz. FLiT. bUtün haşaratı haklkatelr 
ve ebediyen öldürür. Leke yapm~ 
taze ve latif kokuludur. Slyat\ kup.ki• 
ve aaker reefmll sarı tenekelere dik• 
kat edtnız. Fiatlar tenzll4tlı. 

Umunıf Deposu: J. CRESPIN, fıt. Qalıtı,_VoJYOda Hu 1 

KARAKÖY • 
ECZANESi 

HÜSEYiN 'HÜSNÜ 
Galata, Karaktiy caddesi No. 5 

R E V U E Saatleri 

en dakik. en hassaa, en aon modeUer 

BEVOÖLU"nda t MISIRLf, l•tlkll.I Oadde•l 909 

OA L1' TA'da: SAATCI Ml!.VER TUnel Cadd..ı 28 

ISTANBUL•d•; A. KEŞIŞVAN. Sultan Hamam. 
Veni Camı Cadde•• 4 

ANKARA'da cRiZA TEVFiK, Banıc;aıar Oaaa .. ı e 

Umumı Oıııpoeu : latanbul. Bahçe Kapı. Tat Han "' Telefon : 21884 

BELSOGUKLUGU ve FRENGl'ye 
yakalanmamak için en iyi çare, 21 tenedenberl bu hutalıkların tedaviıil:" 
ufraşan Dr. A. KUTIBL'in tertip ettlti (NEOPROTEKTIN) l!icıdır.Yalund: 1 

plyuaya çıkarılacaktlr. , 
,,,,.. - ... 

• 
ancak H IVEA He duyulur, Güne9 

banyosundan evel vücudünü bol Nive• 
• 

~ veya NIVEA nl! ile lyict 

., uv ! Boylece gune~ten yanmak tehllkes~ 
':"! // ~ kalkar, cildı1ne gıpta uyandıran bir gOzelll~ 

~ gelir. F'ftkat h i~bir zaman ıslak vücut1e 

1:i -
J' " 

·'~"' . ~ ... ··~ ~· 
.~ 

gune~ banyosu yapma ve kuvvetti 

güneş altında N İVEA masajını 
icap ettıkçe tekrarla 1 

1 • l~~ri~I , • iarı J 
Topkap1 • Flol'ye yolunaa 46 mevkide be1tJelmileJ iıaret levha· 

luı pasaıfıkla yaptlrdacaktır. Tahmin bedeli 759 IiTadtr. Şartnameai 
l•V!lZllP mUdUrlUifinde görülür. Pazarlığa girmek için de 57 lirahk 
muva1'\at teminat makbuz veya mektubu ile beraber ihale gllntl 
olan 28/6/935 Cuma ıtıoll aaat li de Daimi Encümende bulun• 
mallclu. (B.) u3555., 

. , 


