


2 Sayfa 

Halkın Se•i 

En Bigilr. 
Dil.jiniz 

Nedir? 
Tepeb••• Çavdar aokak, :13 

No. h hane Feyzi : 
- Bea daha d.I ..: . · min klçlk· 

lerine ka.qabilmif '°'-iı ,,m ki bUy~k· 
leriaclen lıah•edeyim. Afadanmaaa 
ıu bubr• llfı çıkabunberl losulan ta• •:w t6rlll Jwla• pı...m fitti. 
Tedbirler alıachfm•, kongrelel' top-
1-dıtını, utnıılıp ıabalaadıpı C:u• ,.p tlanyerm. Fakat bllh .. c1.,... 
clutdar.m,zı• ..... relerini girmek 
tiri• tiM'llUll, .......... deeil.. ejder, 
•in •eçtikçe ..,pili1or, blylyor. Bu 
ltiberla, buıt-kö laalM .. blJiik 
dilejim, buıtnkG laalt•cle o.na 
kalabiimekta. 

Suftanahtnet, Kllrkçlolla 
aokak, 22 No. il hanede ~n 
GUvenç: 

- Ben en blylk •rntfn eıw..t 
oldutwaa kani olanlardanım. Kafam 
pl.btcp " ellm a19Jım tuttukça 
auecle -., ••ıl .... aafakamı fa
kararım. Beaha a1le, fizmedea dııan 
tapaıf lhtiyaçlanm da yoktur. 

BMn diteflm, iki ıocujumaa 
ltii.rlai •il-• baflapcıya kadar 
pıhfmald.a 11e--...-tir. Soara 
bea, halinden memnun olmanın yolu. 
na bulmUf adamımdır. Fena -vaz1yet· 
len dlttlflm samaahw da öld.. Fakat 
................... pir ..... tbaibia 
ye feci laallle bulanaalaıı laabriıyarak 
Mlime ftlluetüm. Bence .. adet kaaa· 
attea dol•· Hayattan pek çok f8J 
tm,.nler, ua•daa da mahrum kalır• ..... 

* o .. a ........... catldeal Nalın· 
cı çıkmazı 9 No. Muallbn .. ,. 

- Sizin ba ıuaUaiz ban•, mHa!
a..da obdu,._. •ır · ....... ,.rc1e, 
llir cWatı sökte waplan, ~· Hazan 
•brlatıyor. Fakat ne llb, bir masal 
arabı, bir Hw r•mıs. ne de ben, maal 
anplamata, Hızına nrhjt•a inana· -..... ...~ . ..,. .. 

* 
GN&epe. &a•ar- cacW ... 

Koru 90luıla 27 ao. Kewam; 
- Sis lltfn baıka•ına nrua 

auaUabl. Bea adımın ••zete aahife• ....._ •9'•_.. ilıteme•. Hem bunu 
ltr•••nk h'z tle, yaunkm.. tla 
...... ak ... Jd? 

Jf. 
8e•lldafta m•nav SaUh; 
- Bizim sibl .. aaf parçaaıaın 

dllefl ne ol• llil"? Gawtde iç tane 
laayırh mlfterl INli.tı mu, ,_ plip 
.. ,.. ... .u, ..... o,ı. &tel perada 
falaa •lzlmb 1ok. y •ter ki soluk 
cocuk aç " ~ıplak kalmaıın. 

SON POSTA 

. 
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DABILI BABBBLBB 
. 

Kutu Ban Cinayeti 
Dün Ağır Cezada Duruşması Yapılır

ken Suçlu Birçok itirazlar Y apb 
Kutu bannda çalııcı Samiyi ı •ını kendial Japmııtır •• bu 

GldGrdDj'll lddiaalle ajlrcua malı- ıarada ıuçla Oe mlltldeiumuml 
kemelinde dava•na balolırkea arasmcla flyle bir laldi• pç-
suçlu Ac:ID bu mahkemeyi reddet- miftir: 
mit •• dava do1J8• da tetkik Adil, mahkeme ... kamna 
~in Kocael apcem mahkeme- 1aıılı mlldafaanamuiai YWlp 
ılne ıönderilmiştL Bu mahkeme ağudaa da •lidafaaı11m yaparken 
Adt:in ret hakkındaki lıteğini tıbbı adlinin hakkmdaki raporu-
yo!mz ...... " kendWae 100 na ve mlddeiumamiaia ceza late-
lira para cea• vererek doaya• lia• dokunma1ı raporun Umi •• 
ıım htmW alB'celll malakelH' kaDD"I kıJD1etl olmadıjtm iddia 
ıine iade etmlfti. Saçla Adil ba• •tmlt. Ankaracla cebeci •• latan-
da itiraz •tmlt " cl09Jalar Bola bulcla Glllhane hastanelerinden 
ağarcesuıaa ıitmlttir. Bola Hak aldıjı ye .......:.. malüliyetial kay· 
Yeri Adilin latejiDI yolaaz bal- deden raporlan Uerl ıllrmllftlr. 
mUf •• daYanm lataabul •tır- Mldafaa Yeldli de ortada 
cezumda tekrar cleYu11aa blarik balaiadtaj.ı noidasmdan 
karar •ermİftlr. Din ajtr- · kanaat alldafaamm yaplDlfbr. 
ceza mahkemulade bn dava- Karar durqmam 9 Hazirana 
1a baJnlda. Suçla Adil mldafaa- barakılmııbr. 

Yankesici/iki 
Vak'aları 

Dtıa muhtelif rankuiclllk 
.-ak'Marı olmuftarl 

Illaab.a icra mnhaıebe •ll· 
meylzl Sami, Betiktaıtaa tram••:rla KaraklSye ıelmekte iken, 
7eJetinia iç cebi ke.Uerek 48 Ura 
para aprılm1thr. 

Mfimeyiz Samı, biraz IODl'a 
itin f arkana varJDlf, lıemen orada 
bulunan bir polise mllracaat et
mit v filhakika bu yankealciUğl 
r•pan maruf •mkalalardaa Ha-
1anaki namite maruf GirftH Hasan 
derhal yakalanmıı " paralar da 

- lnritlde bulunarak geri ahmıftır. 
Hauald t..ldfhwye ,e.

wU.fp . 

Zabıtada ... 
Yeni Bakanın Bazı Deği
ıiklik Düıünceleri Var 

Yeni emniyet direktlrl Sallla, 
Iatanbul polis kadroıunu yeniden 
ıözden geçirmektedir. 

Haber aldıjumza ıBre, pol'8 
merkez memurluklarile birinci 
komiurlikler ara11nda umaml bir 
tebeddllllt Japalacak, aynca ,.. 
beler ye kıaıml•r ara11nda da 
değlıiklikler olacaktır. 

Bilba&1a, ahllk zabita11, lirkat 
ve cinayet mualarile laımııiyaıi 
•• paraaaklml clalrftl takYiJ• 
edilecektir. 

Emniyet lldnel pbe mtldlr
lqtine tayin edilen Cemal de 
dinden itibaren nzlfe.ine b ... 
lamıftır. 

r Oz Tllrkçe 
Çalıımalan 

' 
Klrk DBrdUncU Llate 

1 - .......... - Garla 
Tar• rUyet • G&lı 
Örnekler ; Soa Almanya ... dalndell 

plalerhlia llakk.-. W.- kea• 
'-••• TWU miliab ? • 2 - 8u 
.. ..tede l'arııt.ri..U •Jrıtıhr. 

• - Mecmua • Dersrl 
Öraek ; Niçin bizde fikiJı tlersll•i 

az çıkıy•? 

3 - Mazennet aQ • Karat. 
Ornek ; Dan tut•ldupnu yazdıtımız 

ada111111 karalı talammdaa olduju 
aaptaamqtar. 

4 - Muaf • Batııık 
Muafiyet • Batıtıklık 
Örnek; Gaaete kll•tlan'DID glmrlk 

batıııldıtı kalktı. • - .... ,e_ . Bala 
Örnek; EYı...cek olaalu doktw 

bakıauacl• pçerl•· 

Not. Gazet .. s.• ,aaderllıcık J•· 
sılarda l>a kelimelerin O.manlın· 
tarının kallanılmamuıaı rica ederiz. __________ _J 

Doktorların 
Bir Hafta Sonra Dereceleri 
Ayrılma-ya Baılanacak 

Etıbba odaa bir Ufla monra 
doktorlana derecelerillİ ayırmıya 
bqbyacaktır. Bu aJUm• çok dik· 
katli rapdacak ,. bir •t1aaı 
dereceal dejll, bir verıl derec•I 
ayrılacajı için ayırmada dokto
run Bminden, irfanından alyade 
rapbla it f6z1Dllle ahnac:aktır. 

Ordinaryuı prof..ar olup da 
dıtarda pek az lf yapan bir dok· 
torun beıind dereceye aynlmam 
mlmkUn oldup pbi karlte dok
torluğu yapa• Ye ihtlıaı pbul 
lnrlacle ....... .. bqka dok
torun da birinci Ye Rdnd den- . 
ce1e ayrılmau mtlmktladar. 

Bunun için etlbba odua de
rece ayırma lıinda fada laa11u 
davranacak, kimsenin gadre ağ
ramamaıına çalıpcakbr. JI. Kateri a.mlade bir erkek

le Sofya lımlncle bir kadla Beln 
INahçealnde urhat olarak fıatık 
Atmakta olu Taıel lsmiade W.. 
rinlo 7 lira11111 apnp kaçarJarku 
tatulmut!arc:hr. 

lf lamail lımlnde bir tacir, 

Tevkifhaneye Sokulan 
Esrar Ve Eroinler 

din tramvayla karak6yden ı•ç
mekte iken ıabıkaldardau Ah· 
met, yanına 7aklaımıı ve bir 
aralık cebinde altın tabakayı •tı· 
rarak 11vıf111ak lıtemipe de yaka-
JI ele nrmiftİI'. 

Bir Otomohll Kazaıı 
Dla Ciballcle bir otomobU 

bzua olm111tur. Şof6r Raifia 
idareıindekl otomobil, Apkpap 
ea4duiıiclea ıeçmekte ibn 11 
yaflDCla Duram imninde bir 
çoeaja prpmıt. b1r mlddet 11-
rildecliktea ıOlll'a bir duwara ., ... ,br. 

Polla, ıof6rll yakala-. D.. 
111&11 da teda.t altma alchr8Uftır. 

T ••kifhanede eroin ıablmakta 
olman ve eroin6maa bir mahkii
mun bu huıuıtald mlracaatı din 
Adliye mabaflHnde hayretle kartı· 
lanmıf, bunun lmkln11zhklanndan 
ltalıHclilmittir. 

Son bir sene zarfında Tevkif. 
hane ve hapiıhaneye uyqturucu 
madde aokarken yakalamp malı
küm olaıalaraa aayııı beti geç• 
mektedir, ltu aaçlm lflemek için 
kullanılan va11talarda akıllara 

llayret MNcek kadar llllnazca 
baluallHJf teJlerdir. 

Mahküm olanlardan birili 
erollli batla bir ka11mua çekir
deği iciade Mkarkmt ,.kalan
mqtır, bu kayısı dııardan bakaJ. 

chja Aman Wç dolmaal ..... 
kadar maatuamdır. Çeldrdeji de 
etinden aynlmadaa yanlmlf ve 
içine eroin doldurulduktan ıonra 
lliç belirm tutkalla JaPlfbnl
mııtır. 

Bir baıka malakOmn bulduta 
uıul de taze bir ot parçam içinde 
eroin ıaklamakbr, Burada da et 
.. ,.. .... ..... ince hir bıçakla 
yanlmıf, içine eroin aaklandıktaa 
ıeara yine ettkl llaliae ıetirilmipir. 

Dllo de hapiıbaae7e e11ar ıok· 
makta olan bir kaclm teykif eclll
•iftir, bu bdı11111 adı Fericlecllr. 
Feride ıs ıtta.,• ..... Haa 
acllı oiJuna lP•.._ IPade 
... aGtllrlrkea ,.bh==lfbr. 

hzar Ola Haaan B. Diyor Ki• 

Haziran 30 

Tarihi j 
Bir iki 
Satırla 

6ıen MUalUman Lort 
lnplterede lort Hedley ismjn

cle Mlalthaan bir lngiliz- iki fftn 
enel 6ldll. Bu adam Müılllmaa 
olduju için bittabi ceoazeaiade 
aamaz kılınmıftır. Bu adam Loıı
drada bllyllk bir cami yapmak 
iati1ordu. Fakat par• yetme
mlpl. Bu adam okadar dinçti ki 
hAIA boks yapabiliyordu. 

• * • 
Ramide Terkos 

Halkan dileği llzerine terkoa 
ıuyunun Ramiye lletilm•ılne karar 
Yerihaittlr. 

• • • Otel Tarlfelerlnde Fazlallk 
Belediye tetkik ettiği bazı 

otellerin tarifelerini pek fazla 
bulmuı, yeniden tarife tanzim 
ederek belediyeye wermeleri lçia 
oteldlere tebligat yapılmııbr. 

• • * 
Vapurlarda Yaz Terlfelerl 

Şirketi Hayriye ve Akay Afu
lerlıade JU tarifeleri ya11ndaa 
itibaren tatbik edilmeye bati• 
aacakbr. 

« * « 
Garaon Mektebi 

Garsonlar mektebi açalmaa 
~ belediyenin tavU9Uta ile ya" 
lan t•bblı mlabet bir ıekilcle 
Mtlcelenmek lzeredir. KültOr 
lclarnl pnonlar cemlyetinia 
aisawmeli lzerinde tetkikata 
INl"••ıbr. 

« ofr • 

Dil c;.11,malar1 
Ae._,. .tll • ....._. Jaırlllll8 

bltOn itlerini bitirdikten sonra 
.. 0...anlıcadan TUrkçeye ,. •• 
"Tllrkçeden Oımanhcaya,, olmak 
lzere iki cep kılavw:u baıacakbr. 

* • « 
TUrklUIU Tehklr 

Mthendis mektebl mllteahhidl 
Ahram oğlu Kamlk iaminde biri 
aektep mub.Hbecial Raif ile 
mlaakap ederken TDrkllltl 
tahkir ecHcl ılzler 1arhlmif ft 

tevkif edllmiıtlr. 
« « • 

Bir KUltUr letatlatll• 
Klllttlr inzibat mecUal yaptıjı 

Wr toplaabcla luwrladajı rapor' 
Kilittir Bakanbjıua göndermittlfıı 
Bu rapora ılre geçen yıl içind• 
31 mualliın ceza görmllf, 3 ü de 
tekalde sevkedllmlftlr. 

« « • 
Su M .. eıeel 

Terlroetaki bazı Arızalardan 
Mlaya dna bilhaua Beyoğlu 
...... .. .. 'Nlilmittlr. B1a 
wuifet .,_ de pceye kadar 
-... edecek, yanadaa itibar• 

.... ,.. -· 8'bi akacakbr. 

• 

Haı'ln B. - Pazar o'a ça)cıb&fl J 1 Çaycı - Buılhi keyfim yerinde Ha-1 ... Şapka giymiılerL Siz: Je ~rn ·11ız 1 Haıan B. - Eibette ya... .Şahını& 
Jraah kan!q ı Kıalua ne atill1Joıa&11a 1 ıao Bey !.. Bizim Iranda ırkdaılar bqla· ıdyaıette delil, medui7ette de kardet Tth'kiyeden lrana hediye ol•ak f8pka 

nnclaa keçeltllltu atar.le ... olduk, Hun •1· ıötllrmlij ôhlJor 1 
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J Haotı Telllke•l•I Bilenler 

1 ' Akşehirde Herke 
•• 

s 
Uge Yazılıyor 

Akıehlr, ( Hususi ) - Hav 
kurumuna Uyo yazılanlar ,ota 
maktadır. Ttıccardan Hlyda 
Tuna 500, Mehmet odabap 200 
Hacı Yunus, Haılm, K&mll Y 

Halit, Haaao, Salim Ö.ıçelebl, Ha 
lis Kılıçy6zer, T emk 70, Şarba 
Aglh Yalçın, parti baıkanı Aziz 
Talil Boz otlu, Şakir Glilhan 
Zihni Aytlre, Semiha ÜoaJ, Mu 
hidclin Ünlö, Hamdi Koç, dokto 
Fazıl, Flrden, Memduh, eczac 
C.lll, aYukat Abdullah, SOreyy 
Karaea, Mutafa Hamdi, Oıman 
AlcMkill HOnyln, Kemal Uruslu 
lnblaarlarlardan C.Yat, lbrahhn 
postadaa Nuri, Ibrahlm Aglh 
Iamail Yardar, Emin F.rdofa11 
muallim Hilmi, Barif Öıyer, Ah
met Aydıa, Ali Canip SeYer 
awkat Ahmet Nml, · ecıact Mua
taf9y Hakkı Kön oğlu, Taceddin 
Sa1'hadch KHkl11, blklm Kemal 
Hl.yln Erlıen, Haıim Ôz, ek 
melrçl Veltbl, Nadir Benderli oflu 
Alt Cafer, Retli Demfr, Şlkrl 
Se•hlç, mwallim Taltlr, Muıtafa 
Erdofu, Nihal, Arif Alhok, OS
maa Yılmaz, mlıtantlk Rasim 
Noter Hilmi, AD Rlza Albnef 
Sabri Akyalçın, kıraethanecl Ne
cati, Vehbi Bağre, Ata Ayna 
Emin Günaydın, kôteleci Hilmi 
amkat Sadri, Tovfllr Ural ylrmiıer 
Ömer Ôur, veznedar Klmll 
Mwtafa Necip, Netimi Pala, liman 
Fazh, Tevfik Yaman, AH Rıza 
ttttladt oflu, Rıza Serim, Tahir 
Alp, Hayri odabaşı o~lu ytrm 
birer, muamm Hann Urgan 24 
Vedat Akyalçm, Mehmet Ünal, 
Tahir Öner, helvac O.man. ara
bacı Mustafa, Eğri ırözltl ff aıan, 
Mahir GUnef, Hıfzı Erdem, etlb~ 
ıed Haıaa ylnnftor, manifaturac.
Oıman 50, Alnelrlll Hheyln Hh
nO 40. 1&raç otlu Battal 30 Uıa 
tea&hDt edarek bava tehllkuial 
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bilen llye yazalmıpardır. 
...... H•w• TehHk .. hll 

Bilen Üyeler 
Muı, ( Haini ) - Darada 

,.,.... toplantı mtlce1lade tile• 
cadaa Ali iki yb. Ferit, Z.,iıell
bWia, Uemdab. Khail eüı,_., 
köylll C.W Glaglr,-.& FaluiJe, 
klıı Peyker. oilu Sıneı 401 a•u• 
kat Şekip, tttcc8r Hamzı, anıkat 
Bayra-, tkcar MdDlbarl, Ab
dullah, Kerim ylrmlıer, Sadullahl 
Mina " F.tallah laarcfetS. 4u 
... teaWalt ed.U ı..va ·tMllk• 
.w hllea IJ• kaydeclllmltlvdir. 

..... ,, .... ç.ı ....... . 
Malat1a, (Huw&) - .... ... 

keUn Mr tarafıacla oldutu. albl 
burada da han tehllke1iae karıı 
k0711 eh ltla •uJlk w. çallem• 
Tardır. Burada geçen Cuma gtlnU 
Halkevlnde httyttlr bir toplanb 
yapal•ı •• •lll)'9lln ltllyllldarl ile 
1e7lavlar laava teWlkealnl izah 
atmiılu •e heıkeal (ha•a t6hllk .. 
alnl bilen AJ• ) yazılmıyı çatıı-
mıpardır. 

Birçok memurlar ff gnçler 
derhal t!ye ıuılmııfardrr. Burada 
aMublalt Bay laıuU ilk olarak 
500 lira yeruek am.de iO Ura 
teahhU.t etmlttlr. Daha birçok 
ıençler teberru •• tıahhltleriııl 
bildirmektedirler. 

Jf 
MecitöıO, (Huıuıt) - Burada 

hava tehlikesine karfl açılan ça• 
bşma, hey•u•la devam etmekte• 
dir. Herkea iktidarına aısre bir 
tealıhntle hava tehllkealnl bflen 
llye yazılmaktadır. Bu aradA Kftf. 
tnr fu:arı 81141 Ôzkan ne btıttln 
öğretmen arkadaılara 20 ıer Ura 
teahhnt ederek Uye ıazılm11lardır. 

MEM'LBKET D1Jng11 lldl•al Haberleri 

... .,. 

Kayseri Mensucat 
Almanganın 

Fabrikası Temmuz Tütün 

Ortalarında 
Açılacak 

Kayıeıide COmhuriyet caddesi 

Kayaerl, ( Huauıt ) Kayaerlde 
ftıiıllkten eser kalmamııbr. Men· 
ıucat fabrikasında daha tlmdlden 
3 bJnden fula erkek Ye kadın 
ltçl çalıımaktadır. Fabrlkıam it 
baıı dUdftj'I 30 klloınetro me1afe 
dahilinde duyulmakta, bu dUdUkle 
11• baııanıp, bu dodnkıe tatil Gemlikte Bir Facia Alanya Ja Esrarlı J•pılmaktadır. Şehrimizde ltalz uı 
bir tek kiti bulmak imkanı yok· Eski. Bir Memur 16 Yıllık Bir. Ölüm 
tur. Şehirde de bayındırlık çaltı· Karısını Öldürdü 
maları artmıştır. Yeal caddeler Gemlik (Huauıi) - Cavit adlı 
açılaakta. Gut bulvan ağaçlan• eakl bir memur 16 yıllık kar11ını 
makta, Cumurlyet meydanı Ye bıçakla birçok yerlerinden yara·' 
fabrikalar cadde1l parke ile • byarak öldDrmilıtnr. Cavidln deli 
dlSıenmektedlr. Mensucat fahri• olduğu sanılmaktadır. Bu ailenin 
ka11mn aplnıa re1ml Temmuz bir de yetlfkon kızı vardır. 
ortalannda yapılacaktır. Gemlikte Bir Yllan Sokması 

Gemlik ( Huıuıl ) - Tayyare 
Paıar günleri DeYlet demir kurumu memurlarından Avnlyl 

yollatı lda'nll tanfmdua acaı yuu ııırmıı, abnan tedbirlerle 
ftatlarla tenezzah trenleri tertip llllmden kurtaralmıtbr. Ydan 

tutulamamıştır. 
edilmiıtlr. Bllllln bir hafta ,alıtan Kızılcahamamda Şiddetli Sıcaklar 
lıçller bu trenlerle G8meç, Tuz· 

k 
Kızılcahamam (Haıusl) - Gö-

hl1ar, Sanmaa h mesirelerine rlllmemiı, ıiddetll lilcaklar hilkllm 
gitmekte, haftanın JOriunlujunu ıUtmektedlr. Sıcaklık dereceal 
çıkarıp nııelenmektedlrler. gölgede 38-39 dur. 

----~_..;;_..,-;;;..... __ ~~~--~~~--
Ayvalıkta Alibey Ada Okulu 

" 
1 ,. , 

Allbq oluda. Gfretmen Ye talebeleri 
AJ9ahk (Huaul) - Allbey nahlyul tam AJ•alıtın kar1111Dda bli 

adadır. Ada bübeua ıe,tla T• Hbze latihull ile ıGhret almııhr. 
Adada bir J&bb mektep Yardır. Okul cl•ar lrOylerdekl yokıul çocuk· 
ar• ok1atmaldadaı •• b11 makıatla kurulmuıtur. Muhit için çok lüzumlu 

olaa bu oluddaa pek blyllk fa7dalu temin edilmlıtlr. Okulun talebe 
kadıoeunun .. rd ı•nlfletllmeal muhtemeldir. 

1 

la 

T 

Erzur11m Parti Batkınt 
Eınrum,29(A.A.)- Enuram 

ca.hurlyet Halk Partin baılıan
tına 11çllen General O.man 

Kopta.-1 bap .-rlabe 1elml1 
• .. ı.ır ileri ıelealerl tarafdldaD 

~'-
Derince Silosa 

B 
Derfııae ( Hu1Uıl ) - Tarım 

akanlılı tarafından 1aptarllan 
Uytık tranılt ıiloıunun lnıaatı 
ltmlı, maldnelerln montajına 

b 
b 
haıl4••'fbr· Silo 3 •r aonra 
aaliyet• aaçmlı bulunmaktadır. f 

Bttlisle lnıaat· 
13itllı (Huıull) - Burada yapı 

f 
B 
k 
b 

aıllyetl ·pek fazla artmııtır. 
eledlye r•rıı •• ıokaldarln 
aldınmlarloı tamir ettirmekte, 
lr kıımını da yeniden yaptır• 

maktadır. Yakında moı;baha 

la ıaatıııa .. b&flanacakbr •. 

Ballkesirda Açllan Sergiler 

la 
Balıkeıir (Huıuıl) - imtihan• 

rın son• almmı1r mektep aerıf• 
rlnin açılmaıma baılandmııtır. 
k açılan aergilerde çok ıUzel 
aerler teıhlr edilmektedir. 

le 
il 
e 

G 
D 

6 Eyldl, Mitbatpaıa, "Allıuurl, 
aıi, Namıkkomal, Kayabıy, 

umlupınar mokteplorlolD Hrıtleri 
açdm11br. 

• 

MUhendiı Mektebi DirektörlUgU 
lzmit ( Husuıl ) - Bayındırlık 

Baımnhendlıl Mukbil G8kdoğan 
yllktek mühendlı mektebi Aı 
dlrekt6rl0ğUne tayin edllmiıtlr. 

Çanakkaladen lstanbula Seyahat 
Çanakkale ( Haıuıl ) - Hal

kt.S tarafından Bahkoılr, Burıa, 

Y alo't'a •• lıtanbahı dolaprak 
Çanakkaleye d8nmelr llıere bir 
aeyahat tertip edllmiıtfr. Bu ıe-
1ahat için adam baııoa 10 lira 
alınacaktır. 

Alanya, (Huıuıl) - Köprüler 
nahiyesine bağlı Semette ıüphell 
bir ölnm hldl1eıl meydana çıka· 
rılmıt ve badn bir neticeye Yaran 
bu ölttm1ın üzerindeki esrar per
desi hentız kaldınlamamııhr. 

Köyde 40 yqlarında Ramazan 
oğlu Ali adlı biri vardır. Bu 
adam iki evJidir. Karılarının lkl· 
alnln de lıml Fatmadır. Alinin 
gebe olan birinci karııı bundan 
bir hafta evvel ortadan kaybol· 
muı, yapılan araıtırmalar netice• 
ıinde köy civarında ıu ile dolu 
bir hendek içinde bulunmuıtur. 
İşin asıl acıklı tarafı ıu içinde 
uzun müddet kalarak dağılmıı 
•• F atmanın karnınd• bulunan 
beı aylık çocutun dııarı çıkmıı 
olma11dır. Yanunun •• aaumın 
cesetleri tanınmıyacak derecede 
çUrllyUp dökUlmUıtUr. 

Bir eloayet olması tahmin 
edilen bu acıklı hAdiHde Fatma· 
nın kocaaı llk defa karııımn köy 
muhtarı tarafından öldUrilldüğtıııll 
ileri ıUrmUŞae de, adliyeyi temin 
edemomiı, böyle bir cinayeti 
bizzat Alinin, kDçOk kanılle y81-
aız kalmak için lıledf ğl ıannı da 
hasıl olmuftur, tahlokat yapıl· 
maktadır. 

Erzurumda ilk okullar Sergisi 
Erzurum, 20 ( A. A. ) - Dk 

okula öğreulcllerbıln it deral ıcıralal 
açdmııtır. Sergi halk tarafından 
gezilmekte ve çocukların e11rlvl 
beğenilmektedir. 

lzmltte Evkaf Binası 
lzmlt (Husuıt) - Şimdiye ka

dar eıkl F evzlye medreaealode 
bulunan evkaf dalreal timdi yeni 
bina Japbrmaktadır. 

Doluda Hava Kurumuna 
Yardımlar 

Bolu (Husuti) - HaTa telıll• 
keılnl bilen iye HJW 59 u, 
taahh\lt mlkdan 835 lirayı, yar
dımcı üye 1ayııı 33 il taabhllt 
mikdarı 227 lirayı bulmuıtur, 

Sındırgı da 
30 Hektar Orman Yandı 

Sıadırıa ( Huauıl ) - Ulua or
mamnda yaa1111 çıkmıı, 30 hek
tar yer yandıktaa aoara ıöadl• 
rDlmtl9Ulr. Yangına aebobl:ret 
Teren bulunamamııbr. 

Karamanda Havuz 
Karamın { Husuıl ) - Çatal• 

ceıme denilen rer Jıktınlmıı, 
Jerine altı köıell ıayet ıD•el bir 
ha•uz yaptırılmııbr. 

Bahkesirde Park Vı Havuz 
Balıkeılr (Huıuıl) - IJyaalar 

mezarbjmın temizlenmesi iti 
llerilemoktedir. Buraya btlyOk 
bir park, orta11na da btıyUk bir 
havuz yapılacaktar. VHAyet ko
nağı yapılma11 iti de lleri1omek· 
tedlr • 

ithalatı 
Almany anın tUtnn ihracata 

Bu ltlıaUitta son Uç yıl içlnd• 
6i•/m lrlue- muntazaman arf• 

l d
. ? mıştır. Bu memle• 

m z ne ır ket 1932 yılında, 
yabancı pazarlardan 73 buçult 
milyon kilo tfttlln ithal etmlştt. 

bu ithalat 1933 yılında 79 milyo
na Jaklaımıı ve geçen 1934 y .. 
lında da 86 milyonu geçmiştir. 

Almanyaya en çok tütün ıataQ 

memleket Holinda Hlndlıtanıdır. 
Bu memleket ıon Oç yılda, umtP 
mt yükselme cereyanını en y&4 

kından takip eden ve kendi ih• 
racatına tatbika mu'fafik olan bir 
Ulkedlr. HolAnda Hlndiatanın Al• 
manyaya ihracatı bö7lellkle 1933 
yılında ı 9 milyon kilodan J 933 
de 22 afllyona Ye 1934 do de 28 
milyona varmııtır. HolAnda Hin• 
dlıtanından ıonra Almanyaya 
miktarca en çok tlltUntl Yere• 
memleketler Balkan memleketleri 
yani ıark tfttlln8 lhracatçılandıPt 
Bonlarm başında ise Yunaniataa 
gelmekte memleketimiz, maaleaef 
Bulgariatandan sonra Oçllncd 
mevkii lıgal eylemektedir. 

1933 yılında Yunanlstanıa 
Almanya ya tlittla ihracah 
16.047.151 kilo; BulgaristaDID 
10. 738.248 kilo; blılm ihracatı• 
mız lae yaJuız 8.905.863 kilo oJ. 
malda Yunanistanın lhracatındaa 
takriben yUıdo 47 Bulgaristanln 
ihracatından ise yftzde 17 kadar 
nokıandır. 

Geçen 1934 yılında Almanya 
umumi ithalatını artırdıtı sırada 
bizden ahıların çoğaltmııtır. 
Fakat bu çoğaltıt sıraaında buJ. 
garlıtan Te Yunaniıtanda daha 
faıla mlbayaatta bulunduğu için 
amumlı sıra vaziyeti değlşmf' 
detlld.tr. Hatta bizden alıılarını 
bir mlloyon kilo arttıran Alma• 
1amn 1934 yili lıtatiıtlklerlne gör~ 
Bulgarletandan mllbayaatlarmı iki 

4 
milyon kilo çoğalttıkları anlqıl'\ 
maktadır. Almanyaya 1934 yıhli\ 
ela Yunanistan (16. 713.000) Bult 
ıarlstan (12.308.000) ve momi 
leketlmlz de (9. 700.000) kilo tllttıo 
ithal etmlıtlr. ·---------

Aboa"t· ~edeij t>eşiudir. Ad reı 
4eAloUftnek a& turtttur. 

7 - • 

Gelın e11ralc ı•rl fltlf'llın•e. 
@ıl'lardan mea'uUreı alınmaz. 
ı Cenp içiD mektuplara 10 kuru~luk 

pul UAvesı IAzımdar. 

Poeta kutusuı 'i'41 latanb\tl 
Telgraf ı Sooposta 
TelOfon ı 20203 



30 Hulraa 

[ Slga..t Aı.,,.ı ) 
Fransada 
Dahili Hava 
Çok Gergin 

Bir •lddett-berl Fraaı... it 
..,...._. ~ok ..Jaatsb ~ir W .ar. 
.. •imdi, ....... ..... elkln· 
... ildp ............ u.n selifor. 
IMr tu.ıt.. k ........... ea llethP• 
nk radikal ... ,.u.tlere k..ı.r •idea 
niciHıu,.u.tlnlu..._...,...,_ 

• ~" ..... tu.ıt.. fildrlerl 
aı çok parçal.....,, fakat M ._....,. 
lils uplawiala tetekkalA kaqaııada 
lmletmiye ,...__ aüafuaWrJu. 

Banlar, m11Wil clmlaui19tciloı'tlea 
tulaam cla .U,011 &aaaaei llralpt. 
ciler• kam usamp ,.W.. Wr k.W.. 
llunlar da aralarıacia aala•mırcwlana 

., .U..,.t, ·-- pNulp etr.U.a 
Wr beraberlik ae7daaa ptinlek 
ıayretial .. dlyerlH. Fr.... •••I 
efklrllllll birle ikiJe •1rıl... rataıa 
bu •ıJuabJJ tlojuraa a.D dejilclir. 

Bu lait, ltd larllfaa koadt pr•D• 
aipleria• kiri k&lae laaa•aları •• 
•cak .. preallipln ıaJftlnde ... . 
Wletia brtul&Wleeetia• ..... ..... 
llridir. 8md·a Mlapbrki ._ ikl 
.....,, .. it ........ itila ... ... 
tlirlcl Wr fuU1etle ..ı.,orlar, .. , 
1ld wal ailiWau. Otomoltll " -.. 

C..ıan nrdu. l.abuula, ..-., •..-
7e sltmek bua ı\Wa .lllaa ,.... 
~ aıbrler slbl uferber odllablft. 
prlar Ye... 911 arada •ltlllt Wr 
_..akqadw piiyar. ÖJI• Wr .-.. 
.... ld, .. _ .......... .... 
.. mı..ı.n. IJlriltirlerl• ,WıriM 
tebeHllmle •• tav••lll• bek .. J• 
l•k'n bıraburJW• 

Bu sidlflo Fruı., kedwnç bir 
dahlU harM dofra 1oftaa•ıt 16rl
alyor. - Slnyya ----

13 Devlet 
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bir arada yqaclık. Kimum ol· 
.. daja içia kızına mat sibl 
INalda-. Fakat im yetiflp Hrpi
liaa aaaelll O• ilaaa Yer .. k 
lıeYealne bpddL Y ..... belan 
çok goçlmıdı, Heraia kavga Hi
Jorm. Kazam ela .-.rbyor. Km· 
da terbi1edea ... yok. Bir hafta 
enel eYden a1nldua. Şimdi ka· 
elan hah. ghderiyor. lltecHğiml 
yapacağa llyl11yor. Barıp-

JUD ma? 
Ankara R. R. 

Kadınla ıeçlnemiyeeejiaiı an• 
laphıor. Birlefip de ne olacak. 
KJZ!s eYlenecebenlz rumen ey. 
lenlr, kadını da eT• o ıantle 
altnam. Fakat me+cut teklla 
mi lmrtaracat- anmıyorum. 

* QaWoade MWBmer Cemil Dlao-
tM. 

Maclemkl ••ditinbia eWcll 
n namulu bir Jm oldujua b
Di.u.iz, o lıalde ucl• konqup 
ıörilpn•JI dltla•yor ela, km 
rumen lat.m•I• lefebbla etml
)OIW? 

Jf. 
Ş. Cotbn Göatll 
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braaklarll• ı.nnu 10ldarmalanaa 
hakla ...... Blltlla ~ lmlak 

.. ~- 11 u7un. pıak etmeye kuar nrmiıtir. ._._ • •'-• ... •ı•• •' 1s .. 
CeneYre, 29 (A.A.) - Oa Gt der• ~,, JWrlllliltlll'-l!ha,•StratıftfL;19A-~L..tMl•tw'te•~w&emıı~-- •UU18Ml#t"llMllL•r.. .... rlleılly•IM. t.qladıta fada dol taW1at 

.....,........ ....... .1s1a. g,. 
bld.a. ......... k ..... Çap-... -~---n···-- ror ar. rev nuaa ......... uu, anualu.aal buda- y ..... ....., A .... pa ... ı.ı.. Gal_. ( Aa.ika ) 2' ( AA) _ 188.66'.590, Deals Bakaalıtı için bir yola 16tlrebillr. 

Jtn kartı daha tHlrlibirWekoymak rhK• Mr ..ı.,.aya wnl1111t .Wtlfa- Gale•'da kuqua •• fiako made..._ IL000.000, HaYa Bakanlıtı lçla ~ 
J otna arqbr•"'• •••v •ait• 1.1. L-.1.. rinde IHnller ı.&c:lin -t.·r-··1-- YI 44.l7t,!'10 .. 51••ıellr Bakaalı,tı Kiuemıad• Oemal Sa-·ı - kı,.altat ... wm• ••lolisW. ~-..... 1fia •• 1,1't.OIO &.Is m•••kte 111. .• _.._ 
lauk~, lflerlal blllrmltlvallr. HtatMı .... .,.1r -...W .. ._ Kua.-du ftn:1 •l&es• .... ., r&•do- Nere it ._ bale plAtea 
Bunlar, kn1er tarlfıadu tedbir nrmektedlrler. dlmiftlr. ••• ocatı.t••••• Mrhll •r ....... Amlrell ..,,.da IOIU'a eYIQm.;. kallgpnayOl'l8" 
al•ak -ekdl• takdırde, •am t.ıraf· ..... .,. w• iki _,_ .._don Sot,a. 29 ( A. A.) - Fra ... n•• nm• arb'· amc·•·--- ftlu mi •- .. -..... * Wl ıirkıatiıa ..... da ......., ,r • WllllA 

lana da h itte OJ yerfp ••ml7eaJI ._.._, ( lta1Ja t 9 ( A. A. t _ ... ..,_._ n,.hh·ı wa-•ld.... tlep IUoına kualftaaa Amiral Bl••t evl ... ekten alakoJamn.... lld 
hnnada uyapma....ı-du. Ebper- ••••a •••I• illa •le lllrk ... GrHeDer blaa7a at•ı etnHldo, ..ır.r. v ...... l.arap ..-ı, Ye Kral •• t.nf na oldiıiı•• - aırtada 
1w •e•l•hl okoaomlk Jlzlerlat ..a..ya. ....._ iki ar9111ı Wma tor ı.. l>walarıa arka.....ıaJd •Jirel· Xrallp tarafmdu kab.t odllalttır. dlpldleeek Wr .., lr.elmu O.. 
thl• Pfh••• .... ,.ı.ea1s •afta Pr' s'•••• CoY..a ya,_.. el.... W 1anhıwamak l"8 kutdık •lif Kral, Amlralua ,....aae IU fllea laal eYla .. p lılfebbll ediniz, 
toplanacaldanhr. ~ ............ &f•aktu pldmfttect1r1v. Ydl'Illftlr. TEYZE 

&•&••••• ••• 1 
Jı•ıfM C9Y.. beldiJGI'• • ilk 1 - Ne •z Ma? Gibi J•I •• ı ·-- ıapb. GMl dhM .. 
adaaclan wra - elde taa.M ... kam .ı.. bir ,.w. ,.._ ka'ıW-
lclia ,..,.... alc:MWe '-' - ff&J taa,, dedi& ~ Urba. S.vplıaba •• ı•ç catımda 
..... ......... ce ............... amumt weldUmls, baba dtHllam• b- JapaD ..._ ..ı.clildea. 

lfo: ... 

- H• halele ba teadtlf 
fikıiD1 çel... oJecü. Fika.de 
••mi iı• N mliırq Gllawa 
için bir kaıucbr. Şa tadla W 
aralannd.td Jaf farba ...... 
meli. Emin Toe• •1 ._ Wde 
otuz b8fllk bir a•amdlr. 

Annem..._ LaldL 
- Hlli taftl uysun dejl1. D:-· 

lia saç ....... tatt,or ftii.· 
mi? 

SMI Zl,a • ., talıtik ettts 
- .,... ,. ıae(• ........ 

bir ada.-. Etle•m,. brar 
................. aLhk arbk .. . 
yalml d .......... JIW ...... . 
Şimcl a.ı ..... .. dltlıııJ;m1 

.. T ... a.,ı .... •••11 
tu. Omrann Hfhyacajı laan ...._ 
..... akl, IGllbetl, Jlrhlll 
.u. de Wr lldr ........ ..... it•. Farwfsff-W Llla To-
awı Bey ı:eastn, ...... nfea. 
mly• ..... .... Wr ..... 
dır. & nli,.ll .U. w'.a .ı.ak 
•khı nr 1111dır? 

Anaemla bap ,... b- pY. ... 
1k defa Ilı• kantbml 

JOI • J. 
- ............. kt ...... 

BıLtı•;x r s...t S.,. Yeter
ld hllJSbma 11.wnt•a:• .._ ... 
.. hlrmet •bin. 

- Buau anlama W1Jor11& 
ür6a r._ JM.rle Wrbç bre 

.......... v ... •'••· .. ...., ........ cl6111 1+11 ..... . 

GnW ............. .... 
1ıaıkatarmc!aa ltltiti• p1d Emla 
T.GllQl B.y D&ik, tarWyel bir 
..... ._ Herk• - Wrs+W 
...... " eli ... lllr ........ 
oidujuaa alyı.. 

S..U ,.,. •1 ...... llYe ... 
_y ..... ..,.. .... , .... 

.... .... ....... çetip p-

... 1>bu mlfldlcllr. G-... 
YM ,.,... ..... ıftal JtJare 
chS,. ........... Çok lradıaltw 
•• balauıa• karau, Fetta ... 
.. flt\a •zlp Wk J ..... .. ...... ,., ... ...., ... . ................ 

Seci ıı,. Bı.r lyle bir ~ 
llJ)ecli ki 1Ma ı,..ı. .ıurun1ma 

bllab~ kawp'MI. O ele ••aca 
.... 4eMr'9il ........ 

w IHa lnamflann acımn muıttu- elcluğumasu a611eneais ülaa lıl ,.u. pçtlkt•, atql .Woı.t.. 
ncak. olar. IOllra ..ı.r J•pmu. 

- e.. .... ı11.. al•ırıkiwa, 
..... Ona t.ullaeıll ftl9 

._... de ı-clipn var. 
Ba ceYau Sac11 :zı,a Ba,ia 

,,.,,.., aiftl. Gtldft, sil& 
Amaem .-da: 
- Emla TGlllD Be1 pnn 

1Mdea bt'I cuap b.Jdiror. Hı 
•ı-ıjh pwdl 
.. Ziya e., "- llütı: 

- Kızwn k•wftnı .. Yeadik· 
........... ,.. n..u. .. 
.... 111dlwı ......... ,. 1 

1 .. ,_. ....... ,. ,., ... 

nm. Bence her ihtimal hcedn 
-.•mek 11Dm&r. BIJt• Jkl 
taraf aruıada ,... farka çok olan 

... ı.. _._. h rtllılll lııir takım 

.. , •• llıı; gk •rld ..... .... .. '°"* e1S..ı. a,nimak 

........ ta'kcWe •bila 
ma•J>• lllı tnw1nat Ymau1 
fa1aa .ıllaL ..... Dk .......... 
Ylacl Y• teldlftillji arMMNla pek ......... h. ..... fı .. de ..... .,.. ......... ... 
T ... -.,.. J11N1 kaclm ... 
~ 
. Au ... 

Sadi D,. ., ..... Aa.em ... pldk 
Y.tnas blcbt-m •- ... - Haldws lmw Tan balı-

- ._. badiae kmmpı tlW: t.z 1.,. la ..... ,_at ..... 
- Kımıet, dlycJ mınldan.._ illi•• .. iM la 

Hay.,.)111 ne be o ollUIL .. • 
Sura bm diacltı: Paart..t .... a1'bk '-dm 
- Bu Emıa Twuı O., lrJa Emin Toeaa Ba,e a.&et. abz:z•• 

cek ...... dlr-Jar. hacet kalmamlfb. 
Du~ ltlldnm: lmabt Sadi Zlıa Be, onunla 
- 8'a laipn. D1llD -ım .Uemis •- ı ......... O 

koca dlflhamedlm. Oaorlu. daı- 8'ID Wr tarafa çıkmatlım. 
,uJa bir •kek fakir t1e olla Her* yemefe oturmamlftılr, 
beace lıJ bir kowLr. a,. ....... Wr Wpzıf, ._ 

Ansıa Naili ....... Onu açtm: 
~ -- ........... 1:11. 
a. ••.ı• ona Nailin bu ,.. 
imalatım M.11 111111ftura1111Jorda. 
Şimdi: 

- He1 çocü. 11118n HYdiji· 
• bu iti -., mi? Bu rW1Mk 
dıjl .. , •• ıkld 

A....._ 

- Ha11r ........ c:a1dlllk -
41• aayaıazlak, bu, tamamDe ahllk-
mbktır. Bu bir erkejla ,anll 
heyeçanına kapıhp karuına, hatta 
nlpnlıum aldatma11m mazur g3-
...._ Fakat para 1"8 nvplnl 
PP8Jllll •kejl affetmem. Çok 
...... a. w o,. -- .... evı .... 

x.ı.kiJ BaJr llr wlW 14 doktor 
A* Be7 ... Ola..- Ba.-
-Vellliaide nr noktada muta

bık luılchlr, yana nal onda alzde 
buhıtacaP, l&Jadar· 

&ıaiaTOl9l 

Yelmek .-. okucluium tal
pafa ... m cllalemlftl. ylldme 
b.W. 

- Kısmet bl,le ...... dedi. 
tendDftm. tltiia lnhde ne durur. 
Yana bbde bulupcaldar ..... &rl 
Wraz lwwwııhk , ..... 

a ...... -. 
(Ar"-•• 



1 _ Spor 1 

Bugün Şilt 
Dömifinalı 
Ognanacak 

Buglln Beşiktaş Şeref ıtadın• 
da lıtanbul ıilt birinciliği mliaa· 
bakalarman dömifinalı yaplla· 
caktır. Vefa takımı mm taka fut· 
bol heyetine mllracaat ederek 
oyuncularının aakatlığı dolayıaile 
bu mUaabakanıo geri bırakılma· 
ıını iıtemiştlr. Vefahların Eıklı .. 
birde yapbkları maçta kaleci, 
bek ve hücum hattından Uç oyun· 
cuları ıaka tlanmıılardır. 

Buılio Beflktaıla yapacakları 
maç için çok zaylf vaziyette ol• 
duklarını söylemektedirler. 

Builln Taksim ıtad1omundı 
Romanyalı atletlerle, atletlerlmla 
arasındaki mUaabakalar yapıla• 
caktır. Balkan oyunlarına fıtlrak 
edecek atletlerimizin Romanya• 
lalar karıısında na11l bir netice 
alacakları merakla beklenmek· 
tedir. ıoo metre yanı• bayok 
bir ehemmiyet Ytrllmektedir. Bu 
mll1abaka agleblihtlmal Salı ,Un& 
olacaktır. Haydar, Sedat, Cihat 
Pulyoı ara11ndakl y6kuk ati .. 
manın da büyük bir rekabet 
doğuracajı ı6ylınmektıdlr. Ma. 
aabakalara tam aaat beı buçukta 
baılanacaktır. 

Geceki Bokı 
Maçları 

Galatasaray kulubUndı Boka 
maçları bir intizam içinde muyaf• 
fakiyetle baıarılmııtır, Beı m8ıa• 
baka yapılmııtır. Birinci mllıaba
kaya jozef Kaıım, Klark Galata• 
aaray birinci denede Klark rald
bJnJ nakavut ederek yenmlıtfr. 

ikinci maçı Le on ( Ka11mpa • 
ıa ), lhaan ( Galatasaray). Sayı 
hesa bile Leon talip ıelmlıtlr. 

ÜçüncU maç: Fahri (Beşlktaı), 
Nuri (Haliç aayı heaabilı Fahri 
ıallp gelmittlr. 

DördUncll maçı Levl ile Hırl1-
to ara11ndaki altı randotluk maçı 
LeYi Hyı heaablle kazanmııtır. 

Son maç: Panayot ( Galataıa· 
ray, bmail ( Kumkapı ) bu mDaa· 
baka aekiı randot üzerinden ya• 
pılmııtır. 

YUk111k bir maç 7apan Pana• 
yot aayı hHabllı talip ı•lmlıtlr. 

Bisikletçiler Şehrimizde 
ADkara blıikletçllerlnden 3303 

kilometrelik ıarbi anadolu turuna 
çıkan beı kiılllk ekip dua ı•hrt. 
mize telmişlerdir. 

Bir Doktorun 
GUnlUk · P ..... 

Notlarından (*) 

Mide Bozukluğu 
Bir rDn bir haata çocuk mua· 
yenul lcia bir ne çatırdılar. 

Yatan yafmurlarclan ıılaamıt n 
•Ktam HrİDlitiDcl• ıeıdati7e çık
mıf, l'ece mldeai bulanmıt ateti 
ylkHlmit .,.. kuımuı uyku uyu• 
mamıf. Muayeae ettim. Bot•• 
ıunda bafıf bir kızart. Yarda. 
Mlduial ltltmllt Ye boımuttu. 
Bulanb kuama da bundaa ileri 
l'•liyordu. 
Limona Ruje mlıhil 11Acı nr• 
dim. Hir de a1p"rin almaaını 

Ki.ama maden auyu Ye t•keral• 
çay içmesini tenbih ettim. E tui 
giln otcıi dOtmüttü, kuıma yoktu, 
lttihası yerinde ve hastam 
iyileşti •• 

l"} Hu notları ke1lp Hkl.171• •, yah•t 
bir albUmo ynpflırıp koll11kal7on Japı• 
nıı. !ıkıntı ıı:ıımanınıada bu notlar bir 
tloktor ıiLi lu dııdıaı .. yet •eLlllr. 

İstanbul da 
Dilencilik 

Yeni Bir 
Usulü 

Şimdi De Yüksek Sınıflı, Yüksek Ka-
•• 

zançlı, Kıra vatlı Ve Utülü Pantalonlu 
Yanınıza Dilenciler 

Yaklaşırlar, T•• d• 
Boyunlarını ure 1 
Bükerek -

MektebeGi-
15 v• 

recegım, 

KuruılukBir 
istida Pulum 
Yok!. Diye 
A~laıırlar . - -.. 

Sarı tıraıaı• bir yDz, kırıımıı 
iri alyah ıözler, datınak ılyah 
aaçlar •. Az buruımuı, Utllsll az 
bozulmuı IAclvert bir ılbiae, yine 
az buruımuı lAcivert bir k1ravat 
beyaz yakahk, boya11 az döklll· 
mu, kırmızı, 1&tlam ayakkabılar •• 
lıte ılıe bir genç Bay 1. Amma 
ne Bay 1 •• Heritin karşınıza çıkar, 
bir müddet yanmaza ıokulmaktan 
utanır, ezilir, btizUIUr, boyun 
bUker. Hakikate11 muhtaç ln1an
lara mahıus o yllz kızarıklığı, o 
bUyUk hicap, o derin dUıktınlllk 
ile vUcudU bUkUIUr, iki avucunu 
biri birine ıUrterek kısık, zayıf, 
titrek bir aeale mırıldanır : 

- Bayım, affedersiniz. Beni 
bor görmeyiniz. Allah kimaeyi 
dUşUrmHİn. TA Amaayadaa 1( .. 

llyorum. Burada Deniz Ticaret 
Mektebine girecektim. istida ver· 
mek lbımmıı.. Halbuki eJimde, 
avucumda beı param kalmadı. 
lıtidaya on beı kuruıluk 
pul lAıımmıf, onu bulabilsom ••• 
Mektebe ıireblleceiim.. ıey .•• 
Tomiı vicdanınıza ııiınlyorum. 
Bana on beı kuruı lt\tfederseni.1, 
minnettarımz, duacınız olacaj'ım. 
Genç bir vatandaımızı ıllrUnmek
ten, mahYolmaktan kurtaracaksınız! 

Siz ona dikkatle baktıkça o, 
boynunu büker, ıözlerl dolu dolo 
olur. Seai titremeye, dudaklan 
ajlamıya huırlanar fibl oynat
maya başlar. lçiniı 16yle bir .• 
"Cız!,, eder, bu ıencln sOrUnmeal, 
sokaklara dlltmeaf, perişan olma11 
g6zUn0zUn önftne gelir, yutkunur
ıunuz. Elinizi yeleilnlzlo cebine 
atar, bir on kuruıluk çıkarırıınız. 
Zavallı ıenç eli titreyerek uzanır, 
ağzından anlaşılmaz mırıltılar, 
dualar çıkar, parayı alır, iki kat, 
btiyilk bir dUıkUnlUkle, ayakları 
dolanarak yanınızdan uzaklaıır. 

Siz yolunuza deYam ederken 
bu genç insanın lıtikbalinl1 halini 
maz:ıinl dllıtınedurun. O, bir 
bawka aokata, rahut caddeye 

Bunlar ıokakların ehl17etnameli 
dilencileri ıayılırlar. Ya ötekiler?.. 
Ba,ında mektep kaıketile dolatan 
bu çocuk, maaı yerlerinden eklik 

olaıaz 

çıkınca ayai rolU tekrarlar. 

* Son ıDnlerdo lstanbul ıokak· 
ları bu yDkıek aan'atli, yDkıek 
kazançla, dilencilerle doldu. Belki 
iki ay içinde ben, bunlardan 
altııına rast geldim. Hem de 
ayrı ayrı tiplerde gençler. 

BirgUn Bayezitten geçiyordum. 
Yanıma ıoluk yUılO, dağınık saçlı 
bir delikanlı yaklaştı. Elinde bir 
ıtlrll kağıtlar vardı. Hepılnl 
de birer birer, utanarak açıp 
kapıyor, anlatıyordu: 

- Bayım, affederainiz, burada 
ıodikll ktıçUk zabit mektebine 
glrmeğe geldim. Üç ıündUr 
uğraşıyorum, her ıeyim tamam• 
landı. Yalmz iıtidama 15 kuruş· 
luk bir pul lazım. Bakımı, fıte 
bUtUn evrakım burada.. istidayı 
verir vermez beni mektebe ala
caklar. YOzline dikkatle baktım, 
boynunu bUktU. Ben bunu bir 
yerde daha görmUıtUm ve ayni 
ıekilde bir arkadatınun yanına 
ıokularak ayni sadakayı istemiıti. 

- Sen, dedim. Hakikaten 
mektebe mi girecekıin? Bakayım 
evrakına?. 

Evrakını açıp glSıterlyor, bir 
tUrlU elime vermek iıtemiyordu. 
Zoru görllnc• birdenbire ceJAJlan
dı, yine ayni rolle, dDıktlnlUk 
karıtık bir hltdetJe homurdandı: 

- Beni dilenci mi ıandınız, 
aldaaıyorsunuz, ılıden bir pul 
parası rica ettim, ver mi yecekıe• 
nb beni bDıbUtUn yaralamanııda 
mana var mı?. 

V • ylnı homurdanarak d6nilp 
ılttl. 

• Geçenlerde bir ıabah Fatihte 
maaı yerine srltmiıtlm. Sıralar 
Ozeriode dizi dizJ JhUyarJar otur· 
muı, ıigaralar tellendfriJmiş, nö· 
betler bekleniyordu. Bu ıırada 
yanı baıımdaki, siyah feraceli 
ihtiyar kadınlardan birinin yanana 
bir ıeoç yaklaıtı: 

- Hanım teyzeciğim, ben 
ana11z, babasız klmHılz bir ço
cuğum •• Babam Çanakkalede ıehit 
oldu, annem Yeremden öldU. 
Şimdi Ankarada aanayl mektebine 
ıtrmek lıtlyorum. Yol param yol& 

~ana beı on kuruı Yerlraenlı, beni 
kurtarmıf olacakıınıL Sizden H• 
da ka lıtemlyorum; yardım lıtiyo
rum teyzeciğim. 

ihtiyar kadının yllretl paroa• 
lanmııtıl. Genç ve profeıyoael 
dilenci artık çenealni açmıf, an
DHİnin ölümünü anlatmıya bat
başlamııtı. 

Anneal kucağında 6lmDımUf. 
Ölürken ona adam ol da, meza• 
rıma bir taş dik demlı. Şimdi 
Ankaraya gidip okuyacak, para 
kazanacak, ıonra da anaıanın 
mezarına bir taı dikip, etrafmı 
demir parmaklık ile çevirecekmlf. 

ihtiyar, ıiyah feraceli kadın: 
- Ay yllrekler acısı ayoll •• 

Taş olsa, lnıan erir!.. Vah yav
rum!. Diye cebinden bir 25 ilk 
çıkardı, çocuğun eline bıraktı. 
Çocuk cebinden mendilini çıkar
mıştı. Gözyaılarmı ıller gibi ya• 
parak çekildi, gitti. 

Aradan yarım Hat ıeçtl, oau 
kapı önünde yakaladıjı bir ka· 
dana ayni teraneyi tekrarlarken 
ıördüm. Oradan da iki on kuruı 
aldı, çekildi. 

işim bittikten ıonra Fatihte, 
köıebaşındaki tUtllncUden bir 
clgara alırken, yanı baıımdan 
kehn, mağrur bir aeı Hılendl: 

- Bana bir yenice ile bir 
kibrit veraenel •• 

D6ndllm : O •• • Ankaraya, 
Sanayi mektebine srirecek, anaıı 
·nremdea 6lmtıı zayallı ( 1 ) ıenç. •• 

Jf. 
Bu, yUkaek aan'atll, yGkaek 

udakalı, yllkaek derecıU, boyua
bağlı1 lltOIO elbiıeli, kibar pro
fesyonel dilencilerden blrçop 
dillerine mektepleri dolamıılardır. 
içlerinden bazıları haatanedın 
yeni çıktıklarını ı6ylerler Ye mem• 
leketlerine gidecek paralazı 
yoktur. 

KöprOnUn OıkUdar lıkelealndı 
aarııın, temiz kılıklı, genç bir 
çocuk ta vardır ki, vapurdan 
çıkan aafdil yolculardan bazılarını 
yakalar, ta EmlnöoOne kadar 
yanlarında yllrllyerek dert yanar, 
mutlaka ( 15 • 20) kuruı koparır. 

Bir heaap ıdln. Sabalıtaa 

Balkan Paktına 

Kundak Mı 
Sokmak l.tigorlar 

( Battarafı 1 inici aayfada ) 
gUn bizimle ıeklen beraberdir. 
Franıız • SoYyet Rusya mlıkare
netl, iıbu ıiya1al inkiıaf için 
mtısait bir terakki merhaleıldlr. 
TOrkfye bundan ıonra, Franaa Hı 
bir mukarenet ve teırlklmHal al• 
yaaaıına doj'ru yol almaktadır. 

lıbu teırikime1&I, F ran11,' 
SoYyet Ruaya, Tftrkiye ve kUçUk 
itilaf ara1ında daha uaalı bir 
anlaımıya varabilir. 

Umumi ıulhun muhafazaaı için 
hareket eden lnglltere, her •• 
kadar b6ylı bir anlaımayı iltlzaıq 
etmezıı de, buna, tahammOI etmek 
mecburiyetindedir. ltalya dahi 
akıine hareket edemiyecektir. 

' Fransa, bu zeminde, ltalya ile 
eaaıh bir ıurettı aörUımeler 
yapmaktadır. 

BUtUn bu faaliyet araaında 
Yuaanlıtandan hiç bahaedilmiyor, 

Bın dahi, bu faaliyeti bit 
phlt gibi takip etmekteyim. 
Kanaatimce, bizim, TtlrkiyenJa 
peflnde Kltmek mecburiyetinde 
olduğumuı farkedildl. O sebeple 
bizim fikrlmiH mllracaat edll• 
mlyor. Bu yazlyetin deYamma 
lgıkln tasavvur edemediğim için• 
dlr ki bir an ıvYel siyasal bit 
veçhenin tayinine \araftar bulu• 
nuyorum. Sonra Türkiye ile doı~ 
lutumuz tedaYI edilmez bir yara 
olabilir ve yinı Yunanistan tok 1 

baıına kalablllr. ----
Milaı Hafriyat~ 

[ Battarafı 1 inci yGıde ] 
bir tııadlfnn 111ri detlldlr. 

Bulunan 11erler çok kıymetlidir. 
Ancak •ıun hafriyata ihtiyat 
hiısettirmlıtir. 

Mart ayında tekrar Miliıa 
Kiderek hafriyat yapaca~ım. 

On dört yaldanberi Atloanna 
65 kllbmetro llerlılndekl Neoplyoq 
ıehrinin Dendra Mideo köyllnd• 
hafriyat yapıJorum. 926 da Miıln• 
yen devrinin zenaln bir imparato
runa alt bir mezar buldum. içinde 
altın kOpeler, gerdanlıklar ve 
aaireye bir Amerikalı Uç buçull 
milyon dolar teklif ıtti. Yunan 
hlkt\metf bu teklifi reddederek 
eserleri muhafaza etmeyi tercih etti 

Şimdiki çal1tmalarım çok usun 
ıtırecektlr. Eger ömrllm Yefa 
ederse Yunanlıtan • Türkiye haf• 
rlyat farklarını, iki eıkl medeni• 
yetin arasındaki biriz lrlltilerl 
teablt edecetlm ve OıtUn olanını 
bir Herimle meydana Yuracatım. 
Ômrilm Yefa eden• dedim. Çttn• 
kD tahminimi 20 Hnelik bir 
tetkik yapmam llıımdır. 

Tllrklyedeki eski eserler, Yu
nanlıtandakilerden çok kıymet• 
ildir. Ancak 6ıerlerlnde aıırlarca 
lılemek ve mey dana çıkarmak 
liıım. - Ad. Bil. 

Nöbetçi 
Eczanel•r 

Bu geoe nöbetçi eoıaneltr ıun
lardtr: 
lıtHbul tarafı : Ş.laıadebaftnda 

(Hamdi) , AkHrayda (Ethem Per• 
teY), Karastmrlkt• (Suat), Top
kapıda (Namm), Samatyada (Rıd· 
nn), Zeyrekte (Haaan HulGıl) , 
EJGpte ( Hikmet ) , Kumkapıdi 
(Belkıa) , Balatta (Tolldlı), Çen
berlltaıta (Sırrı Ra1im), Bahçtka• 
pıda (Salila Necati), Bakırköylnde 
(Merkez). 

Beyotlu tarafı : YGkaekkaldırım 
(Vinikopulo), Galatuarayda (Gala
taaaray), Fındıklıda (Hil&l), Şitlide 
(Şltli), Kaaımpaıada (Yeni Turan), 
Ha1köyde (Yeni TOrklye). 

Radık<Sy tarafı ; Modada (Alaed· 
din), pazar yolunda (Rıfat Milmtnı), 
BfiyOkadada (Şinaal Rııa). 

i.-~----------·-------------a kı ama kadar bunlar (20) kişiyi 
aYl&1alar, gUnde Uç buçuk liraya 
ayda yllz liraya para demezler 1 •• 

* 
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Q. DÜNYA MATBUATINDA 0Q 
ORDU\KLERIMI 

. -······································· .................................................................................................................... . 
YeryüzUnd• Olup Bitenleri Haritada Ve Saatle Takip Edelim Dosyayı Okumadan Mu

hakemeye Çıkan Avukat 
El' an Düşünüyor ! 

Kahire gazeteleri, Kahirenin tsnınmıı avukatlarından birinin batına 
gelen hAdiıeyi el'an dUıUnmekle meıgul olduğunu haber veriyorlar. 
Bu hadise avukatı için ne derece acı ise halk için de o nisbette 
gUlünçtUr. Bu avukat geçen hafta Adliye sarayının koridorlarında bir 
kadının ağlamakta olduiunu ıörllnce muhtemel bir mUıteri 1anarak 
yanına yaklaıır: 

- Sebep? Diye ıorar. 
- Çocuğum bir atı çalmak ıuçu Ilı ıan altındadır, ıtmdi bAklmln 

huzuruna çıkacaktır. 
Cevabı alır ve: 
- Merak etmeyiniz, ıbl kurtarırım, YekAleti bana veriniz d r. 

Muhakemenin ıırası da ırelmfı olduğundan hemen içeri girer vo mil• 
Coı.aylrd• daf aaıına koyulur. Söledlğlnin hulAaaıı şudur: 

21 Haılraadı, ajle vııktl gll· baflann aı:e- - Çocuk ali sokakta bulmuı, ıahipılz olduğunu görmUş, hem 
net en ytlbek ılaıal nokta· rlno tayyare cinılerlnln tecavUzUne uğramaaından korkmuı, evine aetfrmi11tir, 

l d tan tabır· lle kUkOrt •· " • • 
:~~~n '!:kt':;a •r:.::ı° olur ve tılmıştır. ılmdi ona ceza değil, fakat bu hayvanı beslediği için tazminat ver• 

• • glla tam t<epemü'ln U.tOnd• mek lAzımdır. 
g8rnour. Baaaaa aonr• lSll•· Hli.kim bu mlldafaayı sonuna kadar dinledikten ıonra tebe&1Uml ı 
ııUnetl gittikçe oeauba dojru Topu::la yeln ıı. J 
ine in• t.c EylQlde batbUıUl· baııaa 7 a1ayaa - Fakat bay avukat, çalınan at canlı değlldJ, bir mağaza cam • 
nya naıl olur. Bureda Mrka~ bir lnrllb aıı .. ı yar• lataıyonu kanında gösterilen çocuklara mahsus bir oyuncaktan ibaretti. Deyince 
glln aynı Taziyeti mubafaıa bulunmuotur. k t k 1 b k l k K hl t 1 l · Ö l diki i eder n ondan sonra yine ce· muştur. &VU 8 f8Şlrlp 8 ar, U fBf ID 1 re g ze e er Dln B y O er ne 
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a larına Tesir den ayıga ın ı 
Hadiseler ••• 

1936 yılında Şubat 29 gUn· 
dOr. Bu hadise d6rt yılda bir 
tekerrür eder, tab 9eydir, ne çı· 
kar? Demey:iniz. Londra gazeto
lerlnln verdikleri m lümata göre 
meraklı bir lngiliz bu tabii hl· 
dlseden pek çok ıeyler çıkacail• 
nı hesap etmit Ye IJu heaabını 
tetkik ettlkt o ıonra gaıetelere 
Y rmittir. 

Bu meraklı logllir.in dojru 
rakkamlara dayattığı heuba gö· 
re, 1936 yılında Şubat ayanın 
diğer yıllardaki Şubat aylarından 
bir gUn oluıu baıılara için kir• 
lıdır, bazıları için de zarar ve• 
recektir. 

MeselA aylık, Oç aylık ve ae• 
nelik hesablle Ucret alanlar Uc
retlerinden birer gUndeliil kay· 
bedecokler, buna karşı gllnde• 
ilkle çahşanlar, o yıl, t1kl yıllara 
nhıbetle Uç yüz altmııta bll' faıla 
kazanacaklardır. Irat ile batla· 
yanlar birer günlllik faiz kaybe· 
decekler, daimi paso veren nakil 
YHıtaluı d11 ayna hale dUıecek· 
lerdir: 

Devletin kurumuna gelince, 
lngilterede bu bir gUnlUk fazla• 
bk için bütçeye 2 J 2,000 lngillz 
lirası eklenecektir. Bu paradan 
70,000 lirası orduya, 104000, li· 
raıı donaomıye 38,000 lira ha•a 
kuyvetlerlne verilecektir. Mama• 
fJh loglliz hükumeti yine zararcla 
detlldlr. Zira Şubat ayının 29 
gUn oluwu Devlet hazlnealne 
1,000,000 lngiliz llra11 fa1la bir 
para ıirmesinl mucip olacaktır. 

Otomobil Hırsız-
lığına Karşı Bir: 
Çare/ 

Peit• gazeteleri bir Macar 
polisinin glttikcc çoğalmakta olan 
otomobil hırsızl klarmın önüne 
geçecek bir elektrik cihazı keş· 

f tliif ni yazıyorlar. Bu cihaz oto· 
mobilin motörline bağlanmaktn 
ve otomobil snhib 'nden başka 
birisi tarafından tahrik edilince : 

- Hırsız var, diyen bir sea 
çıkarmaktadır. 

1 

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

A er· ad 
Saç Modası 

Değişti 
Bir kaç aene tYHI Franııı 

berberleri, Kadınların çeılt çeılt 
renklerde takma ıaç takmalarını 
moda yapmak iıtemlılerH do mu· 
vaffak olamamışlardı. Amerika• 
lılar bu huıuıta o kadar ileri git· 
memiılerae de onlar da kendilerine 
göre bazı garabetler ıöstermek• 
tedir. Amerikalıl rın HÇ busuıun.• 
dakl ortaya altıkları ıon moda 
taçların sılyilen elblaeyı uyıun 

olmuıdır. Mo11lA ıu roıimde 
ıördüiUnUz genç kız, üzerindeki 
benekli tuvalete uygun olmaaı 

için bir neYi beyaz kına ile saç• 
larında benekler yapmaktadır. 
Bunun tUrln türlU ıekillerl icat 
edilebilir; çizgiJf bir 1:por lb:seai 
giyen kadınlar aaçlarmda kına 
ile uzun 5izgiler yapabilirler. Hat· 
ta bu beneklerin Ye çizgilerin 
renklerini elbiselerin renklerine de 
uydurabilirler. 

KHlmde aördU~UnUı bu ıüılll 
kayık lnılltere krallarınln tarihi 
merasim kayıiıdır. lngillz kralı
nın haıtahğından u önce buna 
biner k Taymlı nehri üzerinde 
dolaımıı lngilizlerde bllyllk bir 
alAka uyandırmıı, ecnebilerin 
çoğu da bu allkıya hayret et
miılerdlr. 

Filhakika bu kayık bugün 
dUnyadakl biltUn gemilerin en 
eıkiıidlr. 1680 aeneainde, yani 
bundan tam iki buçuk aıır evvel 
lnglltere Krah ÜçUncU Vllyam 
tarafından ıuretl mabıuıada inıa 
ettlrilmittlr. 

Tekneal kAmiltn altın yaldızh 
Ye lberinde de krahn armasını 
taııyan ersıuvani renkte, ağır 
ipekten bir tenteai vardır. Kralın 
bamlacıları tabir edilen ıekiz kişi 
tarafından çekllmekt•dir. Hamla· 
cıların rolıl olan Mister F elps 
lnailiz su sporları Aleminde tanın· 
mıt bir ıimad ı r. Meşhur Oksfort 
• Kembriç kayık yarıtlarmı idare 
ettiği gibi oğlu da dünya bir 
çifte kayık yarışlarında Uç defa 
ıampiyonluk kaıanmıştır. 

Kralın hamlacdarı sırma ar• 
mah kırmızı bir ceket, kısa pan• 
talon, beyaı çorap ~iym•kte ve 

J 
baılarında da ılyah kadlfedıo '' 
cokeylorln sılyc1ikleri k akotlere 
benzeyen bir ıapka taıımak-

tadfrlar.Gerek bu meraılm kajığı,· 
ıerekH kllçUk resimde gördllğU• 
ntiz •• ondan J&rım aıır l$nce 
yap~lmıı olan diler kayık yapıl• 
dıkları tarihten ıonra birçok ke• 
reler tamir edllmlı, kral ve kra• 
ilçeler tarafından müteaddit me• 
raalmde kullanılmıştır. Kraliçe 
Vlktorya, Kral Yedinci Edvard 
bu kayıklarla ıeıintiler yaptık• 
ları gibi ıimdlkl Kral Beılncl 
Corc da yapılan son tUrenler 
mUnaaebetlle yapılan deniz mera• 
ılmlne ve ıenllklerlne bu kayıkla 
iştirak etmiştir. 

ispanyada Garip Bir Ço
cuk Çetesi Tutuldu 

Baralonda ıon gilnlerde zabı· 
tanın izini bulup ortaya çıkardığı 
bir hırsız çeteol bUtün lıpanya 

lçtimaiyatçılarım dUtilndUrmeğo 

başlamıştır. 
On bet ten on yedi yaıma 

kadar iyi familya çocuklarından 
mUte~ekkil olan bu çetenin bat• 
kanhğını yirmi yaşında bir genç, 
yardımcılığını on bet yatında 
diğer bir çocuk yapmaktadır. 

Memleketin hali n vakti yerinde 
•~ namuı1u ailelerine mensup 
oJan bu çocuklar çetelerine giren· 
lere tuhaf tuhaf takma adlar 
koyup bir haylı da talim ettirdik· 
ten sonra İfe batlanmakta imiş •• 
Çetenin ismi de uGörUnme:der 
birliği., imiş. 

Bu çeteciler pazarları dolaııp 
ellerine ne ieçerse. Tavuk, piliç, 
yumurta, sebze, mey\•a, çorap, 
bıçak, kundura hülAsa her nevi, 
her çeıit ıey leri çalap getirmekte 

1 

lmiıler. Yatakları kendileri gibi 
kUçllk bir berber çırağı imif. 

Baralonun kıyılarında metruk 
bir yapıyı da yu•a o'.arak kullan• 
makta imişler. 11Görünınezler bir• 
lfği,, Oyelerindeıı her çocuk hAngl 
mağaza veya dU\cktından birşe1 
aşırırsa oraya uGörünmezler,, 
kelimesi yazılı bir marka bırak• 
makta lmiş!er. 

Son günlerde dükkanlardan 
malları çalındığı lddiaaile polf ae 
gelenlerin hepsinin de biribiri• 
nin ayni garip bir msrka ile 
müracaat etmeleri hırsızlığın bir 
çete tarafınd n yapıldığına şüphe 
bırakmamış idi. Çarşı pazarlnrı 

tarassut eden &ivil bir pol : ı genç 
bir talebe Uzerinden yere düşen 
bir kağıdı almak için eğilince, 
dükkanlara bırakılan ''Görünmez• 
lor,, marknsından birinin karşı• 
ıında bulunduğunu görmliş tele• 
beyi .takip ederek çetenin biltUD 
efradını yakalamııtır. 
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D6ıeme tahtasının albna, hu 
patlayııta yerini ve hedefini d .. 
ğiıtirecek ıurette bir otomatik 
tabanca konmuıtu. Tayana Hp
lanan kurşunlar burada Adeta 
bir daire çizmiılerdi. 

Fakat Neidelmann bu teferru
atla uğraşmıyordu. Poliıler ise 
bu tehlikeli deliğe yaklaımakta 
tereddllt ediyorlardı. Bu tered
dütten iıtif ade eden Neidelman 
deliğin üzerine doğru •iildl. Ve 
elini döıemenin altındaki kalasın 
Ozerinde lgezoirmeye başlada. 
Evrak, falan aramıyordu. Çünkü 
enakın buraya konmadıtını, bu
rada bulunmadığını peklli bili· 
7ordu. Onun aradığı, bir elektrik 
dOğmHİ idL Nihayet bunu buldu 
ve bq parmaiil• bu dtıtmeyl 
kuYYetle buta. 

Bir taraftan dOğm•y• bHıyor 
bir taraftan da fenerin ve poliı· 
lerin bulundaldan yere bakıyordu. 

- "Geç kaldı galibL,. KAğıt· 
Jar •• ,, 

Söztınft &ltlremedL Kapalı 
pancurlann yanldan ara11ndan 
ıöz kamatbrıca bir ziya pardtısı 
ı&ründll fe akabinde de mllthif 
bir taraka lıidildi. 

Herr Neld•lmann, &&yle bir 
ıeyi beklemekte oldujıından, da· 
ha doğruıu biızat bu lnflllka 
Hbebiyet vermif olduğundan, hi, 
.... rmadı. Şatla• hlr hah plmlt 
oJan polfıler beniz keadilerine 
ıelmeden Neldelmana oldup 
yerden 11çrada, fenere bir tekme 
vurarak parçaladı. 

Ve bir unl7e ıonn da mer
divenler• koıarak, infilAkuı 1ebe· 
blm anlamak lzere 111karıya 
h&cum eden hallan arasından 
.. yrılarak aokaja fırladı. Ortahk 
karanlıkb. Bulutların aruında ara• 
..,.a ıörlnen ay lflİI ortahğı hafif 
bafff •Jdmlabyordu. Ha•adan 
mllthlt bir tos yafmuru yajıyordu. 

Çek Uaanlleı 
- .. Kaçınız. Kopnaz diye 

batırarak hallan ua11na panik 
ıaçıyor bir taraftan da bu kala· 
bahk ara1mda kendiılDe bir yol 
açmaya utraııyordu. 

Tozdan l'Ö:&lerl l'&rmllyordu. 
Fakat lnfllik 7erine yald .. mak ve 
cllıemenin altındaki dtlğmeye 
basmakla sebep olduja lnfllikm 
yapbia taluibab ,.armek istiyor
du. Derden ıelen batnımalar, 
yarablana acı feryatlan, fnlltile
ril.. takip edeceti lıtfkametl 
tayin ediyor ve yoluna de•am 
ediyordu. 

Fakat hiçbir t•Y ıaremlyordu. 
Nefes almı7a çalııtıkça dt.,.ı .. 
rinl acı bir dumanla, to:ıtoprakla 
doluyordu. Zaten hıfllAkua oldufu 
yere gidebi11e bile bir .. y ıöre
mlyecekJ. Geri d6ndll, Ayalı bir 
tuj'Ja parçuıaa takıldı ve ora· 
claki bir çuksun içine JUVarlan· 
dı. Uğrqa ujrqa nihayet bura• 
dua kurtuldu •• nereye glttitlnl 
bllmeverek bir mOddet daha iler
ledi. Bu defa yıkılmıt bir atacın 
dallarına takılarak yere cftlttt. 

lnfilik bftyDk bir sahayı en• 
kazla doldurmuflu. Etrafma ba
kındı. Nerede bulunduj'uuu kati• 
yetle tayia edemiyor, ancak bO. 
ylk meydanhtın kenanncla oldu· 

fana tahaüa edebiliyordu. Tah· 
mial doğru IH, aııl kurtuluı 
yolunun tam akli iıtikametine 
gidiyor demekti. Geriaingeri 
döndl fakat parçalanmıı bir 
c .. ede çarparak ıendeledi ve 
kana bulanan ayağı kayaralı 
tekrar yere dtııta. 

30. 8. 1935 

Sokaklarda hafif &lr a1dalak 
vardı. Zarann ve taltribatıa de-
ncuini anlamak için o ciYarclaki 
ıokak IAmbaları teknr yakılmıştı. 
Patlayan IMa liğım ıoa iki aeae 
urfmda 1aplabilillifti. 

( ArkHı yar} 

~oa Telgral Ve Telsizler 1 

Italya Yeniden iki Piyade 
Kolordusu Kuruyor 

Roma, 29 ( Telılzle ) - Son zamanlarda Doğu Afrikaıına pn
derilen kuvvetlerin yerini tutmak Uzer• hlikümet 2 yeni piyade kolor
dusu kurmaya karar vermiştir. 

Bir Haftalık 
Kaçakçılık 

Biri Ôlü Olmak Üzere 29 
Kaçakçı Yakalandı 
Ankara, 291 (A.A.) - Geçen 

bir hafta içinde muhafaza örglltD 
biri 6ln 29 kaçakçı, 728 kilo 
gftmrtlk kaçakçılağile Oç tnfek, 
2'l mermi, 3600 defter aiıara 
klğıcL, 20 kaçakçı hayYanı ele 
geçirilmiıtir. 

Almanya Dostluk 
İstiyor 

Berlln, 28 (Telsizle) - la;Ulz
Alman dem anlatma11nı imza 
eden Alman b.ı mDrahham M. 
Fon Ribentrop bugla r67ter •• 
havu ajaau muhabirlerine pn
lan alSylemiftir. 

"Almanya ynl bir dOlthdı 
ılıteml tatblka bqlamqtar. Ba 
yeni liatem Anupa ..ıhunn all
kadar edea .... ıalerln toplu o
larak değil, ayn ayn halledllm .. 
ıln• matuftur. 

Almanya, Fraua Ti lnailtre 
ara•nda bir klltor el bfrHgenli 
kabil oldupna inaaanlardann. 
Almanya Anupa ban11 için Yar 
kuneüle çal11acakbr. 

Amerika Altın 
Babası 

Paralarını Saklayacak 
Yer Bulamıyor 

Vaıington, 29 ( A.A )-Pren
don'da hemen bir yeraltı mahzeni 
7apalması için gizli bir emir veril• 
miştir. Nevyork'da Filadelfiya'da 
b&kfımetln elinde bulunan ihtiyat 
albn paralar bu mahzene konu• 
lacaktır. HIUmmelln deniz kenar
lannda buJunan ve her zaman 
tehljh. -...da .... 16 tehir
deki ihtiyat altın paralan o fehir· 
l•clen uzaldaıbrarak memleket 
içerisine taflmak istediği an
lafahyor. 
... &o~ Ge• ...... Londrada 

Londra, 28 (T eWzle) - lngil· 
tende yaplacak oJ.n haYa •aneY• 
ralanncla balunmak lzere bir Sov• 
1et Geaerah bup Lo.draya 
phnlftir. . 
Fransız - Türk Ticareti 

Paria: 29 ( A. A ) - Yarın 
.ar..a bitmekte olan Tlrk - Fran• 
.. z tecim modO. YİYendiainla 13 
Ağaatou kadar azablmaa hak-
kında iki taraf anlqmııtır. 
Tlrolda Yeniden Yer &.rsddı 

Viyana, 29 ( A. A. ) - Tirol 
ela Salzbargda, oa Aniye 88ren 
Jellİ bir deprem du) ulmuftar. 

Ekmek Narhının Sırrı 
( Ba ıtarafı l in.. JI zde ) 

dl7enln bayle fırancının zararına 
nub koyufu halkın ucuz ekmek 
yemeal bahaaiae çaınlnin azıcak 
değittlrilmeliDe mlaamaha etmesi 
demektir. itte bu ufacak mUu· 
maha enine boyuna geniflemekte 
•• halk çeıninln çok uzağında 
kalan muhtelif ne•ilerde ekmek· 
ler 1emektedirler. Francalalarda 
bile belediyenin ekmek lçla koy
duiu çeınJ yoktur. BugOn de plya• 
ıada çeınlye uygun ekmek bul• 
mak mllmklln delildir. 

Son onlbeı gllade borıada 
yapılan buğday Ye un ıabflan 
meydandadır. Bu aabılardaki 
neYiler, fiatlar gözönOne almırıa 
belediye çeınlan• göre ekmek 
yapılmadajı keodlliğindea mey• 
dana çıkar, bu ınn yapılan •• 
ıablan ekmej'i de 9 buçuk kuru
p utmak fınncaya peklll kAr 
bırakabilir. Binaenaleyh fınaama 
lddla11 bakmdır. 

Belediye çefniıine g&re ek· 
mek yapan fırıncı zarar eder. Fa• 
kat 1 O· 20 sıUndenberi lat•nbulda 
belediye çeıniline uygun yapel
IDlf tek ekmek yoktur. Her fırın 
Hrt ve çawdarh unla ekmek 
yapmakta, bu ıuretle ekmek fia
tuaı ucuu mal edip narlaa a&e 
fazla kirla ıatmaktacbr. 

... ·-·---
ÖIUm - Emniyet Saa•tıacl• 

baDkacı Kemalia otlu Kabataı U.e
llndea Ertutrul evvelki 2•ce .. baba 
karıı tedavide buruadufu Ctrrahpaıa 
hutaaHiade Cilmlftlr. K11rtarmata 
~ahtan hastane Bafhelriml Bar RltdG 
ye Ba1 Halil IMylerle Emai,.et Saatlajın• 
da •emur amcalarının ve arkadqla 
riDıa tee..Orleri araıında dla ceaa• 
.... kaldıralarak Edhnekap11a aa. 
mllmlıtlr. 

Doktor 

HORHORONi 
Eminönti Valide kıruthaııeai 1anında. 

Telefon ı 24131 

Mektepli Kızlar 
Arasında: ___ ....... .. ---

lstanbul Kız Lisesi T ale
besine Sorduk. Cevapları 

Dolambaçlı Oldu 
(~rafi hiri.ci yiisde] 

ifaret m .. una eduile bana yol 
weriyor: 

- ~ bejiml 
Merdivenleri çıkarkea anladım 

ki, öz TDrkçe laY&flDa henh g6-
nllill yuılamı) an kapıcı, liigatlan 
her iki manada da paralayan 
görilımeyi bir bfiylk börmet eseri 
sayıyor. 

* Alı saçlı, geniş alınh, zeki •• 
deierli müd&Uo son 11D1f talebe
lwinden bir kaçma Yerilmek üze-
re bUlrladığum sorgulan dikkat
le gizden ıeçirdi. Sonra! 

- Hay bay •.. Dedi. Bendea 
datıtmak. CeYap verirlerse ae ili. 

Ve Uive etti: 
- Fakat fimdl hepsi yaııh 

imtihandalar. Neticeyi aalamak 
için aat birden ıonra t9f1'if bu
yurun! 

Tayin ettiği saatte mlldttrl• 
karı• karşıyayız: 

- Maaleaef, diyor. cevap 
Yermedilerl EYYeli iaimlerinin 
yazıhaama• prtile razı olmur 
lardı. Fakat ıonra kimbilir hangi 
dDşUnce ile mazeret beyan ettiler. 

- Bence, genç\ kızlarunızın 
5ekingenliklerini göıtermesi iti• 
barile, bu netice de yazılmaya 
değeri 

Muhatabım, aklıma hiç gel• 
meyen bir cevap Yerdi: 

- Bu nlçia buyurduiunuz gibi 
yazmaya diğer ml7 

Fakat fU muhakkak ki, çocuk• 
lar, bu sorgulardan kaçınmakta, 
pek hakmz •yılamazlar. 

Geçenlerde, yine bir anket, 
kızlar mızdan birkaçının adlarının 
gazete ılitualarma geçmesine se
bep olmUflu. 

Bu yazının çıkııından iki giln 
sonra. iazetede iılmlerl çıkan 
bftlll:ı talebelere çanta çanta 
mektup gelmeğe baıladı. 

Aml garip Ye acı tarafı da, 
ylzlerinJ görmedikleri, ıe.&erinl 
duymadılrlan bir çocuklara mek
tup pderenlerin ~ükaels mektep 
talebui olutlarıclır.l 

Masum liae talebeaiDden temiı 
bir aile kwadan eline bir karaafU 
ahp da Sultanabmet parkıadakl 
çeşmenin dibine gelmesini isteye
bilen bu müteredilerin mektup-

: lan bittabi yerlerine •annıyor. 
- • Fakat onlann içlerinde, bu 
ldlllaht"a, ahlAlrmca laarekette 
IR&r edenler, •e aym mektubu 
birkaç defa paderenl• YU. 

Banu clinlediktea aonra, gaze
teniz• talebeleria adlanm 1az• 
maya zaten eliab varmayacaktır 
kaaaatlade1iml 

* Cehimde c:ewaplan •-11 
IOl'plarla mekt.W. bahçe kapı• 
... aiden • ....,. koridoru 
ıeçiJorclam. Bir pencere k .. rıa
da dd talebe kOllUfllyorlardı. iç• 
lerind• blrlnla sözlerime iliıen 
parlak eli gözleri, ıonra parlak 
eli gözleri gibi dadaklan gftldtl: 

- Acıdım! dedi, Ve arkada• 
tm• hitaben illve etti: 

- ADab ldmıeye Yermeırin ••• 
Boı dhmek çolr fena ıeydirl 
Ablan bu ta11 boı danmekt.n 
kurtulmak için bir farut 1aydım. 
V • dhtlp fllerek ıokaldam: 

- Son mnıfdamımz galiba? 
Ummaclıta bta hareketim enu 

laaflf lmartllllfb, beni Mr 1alan-

la atlabp kurtulmayı birden akıl 
edememft olacakbkl itiraf atti: 

- Eveti 
GDld6m: 
- 0 haJd.. aca1aa Ht çe

Ylrmu... Sil; 'ftl'ln bakahm ıu 
cevaplan! 

Zeki talebe, biraz dllfllaclllk· 
ten aonra, cevap vermekte mah· 
zur l'Öl'm•mlf olacakb ki: 

- Fakat, dedi, bir ıartlal 
- lamlnizl yazmayayım do-

iil mi? 
- EYetl ••• 
Deterli mlclirla .aderlal ha• 

tarladıktan ıonn, bu tarh kabul 
etmemem• imkia yoktu. ı.tetlnl 
ywlne ıetirecejimJ Yadettlkten 
aoan aordum ı 

- U.eden aonra da tahlil• 
devama ni yetH miıiais ? 

- Tabii! 
Banu neden bu kadar •ttabD,. 

bulduğunu anlamayll, ikinci aor
ıumu tercih ettim ı 

- Ünivcr.altenia hanıl ıub .. 
ıini te!"cıh edeceksiniz? 

- Hukuku! 
- Bu terclblalzba Mbebl 

nedir? 
Sevimli talebenin yllzD, ... ·.u 

bir ılilUtl• aydmlandı: 
- Benim dilnyada en ıevdi· 

ğlm lakırdı ı6ylemektlr dal 
- Hayatta eritmek iıtedfjl· 

nız pye nedir? 
- ildi•• ... ıi)Jetiml kann

maktır. Çünkn iktisadi hllrrlyet 
blUDa diğer hllrrf yellerin anuıdırl 

- Çok iyi bir izdi•aç ( fıraatı 
dahi ylikaek tahlill yanda barak· 
mamza Hbep olama ma? 

- Y cnilmesl elimde olma
yan akla gelmedik eapller 
hariç... Başka hiçbir ıebep bana 
tahsilimi yanda bıraktıramaz! l 

- Evlendikten ıonra da çahr 
maya aiyetli miliz? 

- Eveti 
- Sebep? 
Muhatabamıa, cevap verlflnde 

sezilen kolaylıktan, sabahleyin de 
eline geçen sorguları epey dlfln
dOiftnO anhyordum: 

- Sebep ıayet buitl mdL 
Ve anlattı: 

- Bene.. izdivaç bir doatluk 
flrketidir. 

Ba ıirketln temelindeki maddi 
manevi aermaJ•, kuruculan tara• 
fındau müteaavlyen konulmalıdır. 

Halbuki kadama çalaımamuı, 
urmayede munseneaizHk dojwur. 

Ve itte ba muvagn .. izllldir 
ki, erkeğe tab11.klrlm balrlnnı 

kazandınr. 
Nihayet, bafkaları ne dllflballr

lv bilmem, fakat bana kahrıa, 
diploma, İf olıua, pn ollm. ıOı 
o1luD diye aLnmaz. 

Diplomayı alıp sandıta ıalda· 
mak, elbiMyi diktirip ıarcliroba 
aaarak çıplak dolaımak kadar 
srnınnçtlr. 

Bu itibarla bu hayattan, ann 
emeglmin ve değerimin karıalığı 
diye elime verilen vesikanın 
hakkım almalı laterim. 

Bu haklama fedaya da hiç 
nlyetll değlHml 

Gftldllm: 
- Ya bedelini verlrlene ? 
O da lfllcll : 

Haklan bedeH hakbrl 
S.ll111 T n/llc 
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Osmanlı Saltanatı Göçerken 
( MUtareke devrinin tarihi ) No. 7o 

Heı hallo mahfuzdur. .._,Yazan s Zlgt11. $•kfr·~---•30/6/3S 

Divanı Harp, Hususi Emir
le idam Kararları Verirdi . --~~~~-

Türklere atf Ye lınat edilen ı dolayı • malyyetindekl Çerkea jan• 
cinayetlerin bat mllrteklplerlnden darmalara öldürttUjll rlYayet 
biri olan bu müfteri, mUtecaılr ediliyordu. 
ye mUcrim Ermeniyi, IAyık olduğu [Halbuki kaıa1ı dahilinde aakert 
cezadan kurtarmak liteyenlerden erzak lılerlru takip için bir 
blrl de, ( Dahiliye Nazırı, Ali kllyden diA'er bir k6ye aiden kayma· 

kam N"ılml Beyin bl; Ermeni çat41ıl 
Kemal bey) dJ. O All Kemal bey tarafından puıuya dDıUrülerelr 8ldii-
kf, Türk kanlle yuğrulan bu rtlldtıA-O, o zaman yapılan tallk1kat 
topraklarda doğmuf, bUtUn ha• netlceıinde tahakkuk ıtmlftl. Hatta 
ratına Türk Yarhğı içinde ıahlp bu ıete, Kaymakamı 8ld0rddlden 
olmuf, bugDn de TUrk matbuata ıonra bir aalcert erıak nakll1e koluna da taarruz etmlı, muhafıı aakarlerl 
araaındal sayılan (Peyami Sabah) ktmllea katleylamiftl. Nitekim i8n-
l11mlnde bir gazete tealı etmlı Ya derilea bir jandarma mOfrezul bu 
dalma Tttrk Tatanpenerlerllo çete ile müsademeye girlımlf, birkaç 
hamiyet yarı9ma ılritmfftl. ııteclyi öldtırdOldan ıonra dlterlerlnl 

En duygusuz Ylcdanlan bile de ırO~Okl• dafıtabilmittl• 
nefret ve ızhrapla titretecek olan Kaymakam •ekili Sabit Bey• 
bu haller, gözleri hıra ve intikam ıellnce; bu .1at de yine bByle l»ir 
llo kararmış olanlar Uzorinde en yoleuhdı eanuında, bind141 arablnın. 

b 1 1 dik bir ucurumdn runrlanmao 
kUçilk bf r te1ir bile uau e get r- Uzer in• yanındakilerle beraber feci 
ml1ordu. loıllb YO Fransızlara bir kasaya kurban Kltaittl.] 
hoı ıBrDnmek, aym umanda Reıit Beye isnat olunan c-.. 
memlekette de (hUkiimetln kuvvit rllmlerden biri de, maiyyetlnde 
Ye ıatyatini) g&ıtermok lıleyenler, aetirdlğl ( bir ıDrO ) çerkes jan• 
pena1ızca bir cüretle dJYBnıbarp- darma tlo DJyarıbeklr Ermenilerini 
lere mlltemadiyen emirler Yeriyo~ ( katliAm ) etmeıl ve bualardan 
lar; (dehfet ıiyısetl)nl ıon haddo ( iki yDz bin altın ) Ho yine iki 
kadar çıkarmak cUretlnl göıterl• yU.z bin liralık elmas vo kıymettar 
yorlardı. b d R 

Fakat, bu akat lcraaho ıaferl etya gas eylemesi 1 f. eılt Boy, 
çok ıUrmımlı; blrlblrlnl · takip bunlarla da iktifa etmemlf, bu 
eden iki mühim . hadise, Ferit çerkes jandarmalara bUtlln YllAyeti 
pqa hllkumetlnln aahte cüretlnl baıtan baıa çlğnetmiıtl. 
kmvermftti. O lld hAdiao de Dlnleiıllen Ermeni ıahltlerden 
ıundan ibaretti. birçokları, YiJiyotfn bir ucun· 

Divanıharbe verilen emirlerde, da bu çer~es jandarmaların 
tehcir ya taktil meselelerinde ıulmUno ait hikAyeler anlabrken, 
aleyhinde en çok dedikodu cere· ıahltlerden bir kıımı da, aynı za· 
yan edenlerden blrka9 klıinln manda yine aynı çerk.. jaac:lar-
mabkemesl eUr'atlo intaç edilerek maların, vtlAyetin diğer blr ucun• 
bunların idamına karar verllmt1l da a,nı zulmll yaptıklarından ıl· 
latenillyordu. Bu emri infaz otmlye klyet etmektolerdJ. 
çahıan ' divanıharp de meYkuflar ( arkaaı var ) 

TAKViM 
arasanda iki ıahıı bulmuıtu. r 
Bunun biri, (Dlyarıbeklr Yallsl, 
Doktor Reılt Bey), cilA'erl de 
(Boğazlıyan kazau kaymakamı 
Kemal Bey) dl. 

Ola PAZAR 
IO 30 HAZİRAN 935 

Arabi ~ Rumi Reıit Beyo lınat edilen cll• 
rUmler pek ağırdı. Harb!umumt 
içinde (Uce) kazaaı kayma~amı 
Neıılmi Beylo (Beıtri) kazaıı kay• 
makam vekili Sabit Beyi • mahza, 
Ermeni meaelealnda vorllen hll• 
kllmlerl infaz etmediklerinden 
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istatistik Umum Müdürlüğü Eksiltme 
Komisyonu Reisliğinden : 

500 • 600 aablfe tahmin olunan 200() adet 7 inci cilt fıtatiıtllı 
yılhğı kapah zarf usultı ile ekılltmeğe çıkarılmıştı. Eksiltme gDnD 
Y• ıaatindo lstenlldiğl gibi talip zuhur etmediği için kapab İarf 
usulU Ue 7eniden ekıiltme açılma1ma karar verllmlftir. 

Ekıiltme t 935 Temmuıunun 26 ncı Cuma gUnU saat 16 da 
Umum MlldUrlük Dalrealnde toplanacak olan Komlıyonda açılacak· 
br. lıteklilerln % 7,5 muvakkat teminat veıikaaile teklif mektup

larını açılma saatinden bir ıaat evYel Komiıyon Reiıliğine Yerm .. 
lort llzımdrr. Bu baptaki ıırtname Komlıyoo Kitlpliğinden 
ahnablilr. ..3615,, 

lstanbul Posta T.T. Baş Müdürlüğünden: 
Ba9mUdUr1Uk kalemi için iyi ve seri daktllsırafiye aııoa 50 Ye 

60 Ura Ucrotle bir daktilo abnacakbr. Tahsili orta yatı 18fl5 •• 

daktilograf ehllyetnamealnl haiz olan tallpluin 2171935 Salı attnB 

1apılacak müsabakaya lttlrak etmek Uzere l/7 /935 akşamına ka• 
dar BaımlidOrlUk tahrirat kalemine mUracaatlerı. "3S69,, 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
1 Temmuz 935 Pa.zarteıi gUnll akıamı yapılacak deniz feaer 

alayı için Köprüden Heybeli ve GlSztepe Yapurları ıaat 21.30 da 

kaldırılacaktır. Bu vapurlara binecek her :yolcu için (30) kurut 

Ucret ahnacaktır. (936) 

Sayfa 9 

f stanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan : 

lstanbuldakl labhl mUesaeıelerfn 1935 mali yılı umam ihtiyacı rukarda yazıldığı üzere ,. hu 
tartname mucibince ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 
l - Cins T• miktarJan, tahmini fiat muvakkat temlaatlari, ıtbaJe gUn •• pkiilerl hizalarında 

i'Österllmfttlr. 
2 - Eksiltme iti lıtanbul Cağaloğlunda Sıhhat MtldllrllğD binasındaki komisyonda yapılacaklar. 
a - Tıp Talebe Yurdunun ekmek ıartnameal 126 kuruşa ... et fUinamesi 203 !kuruşa Te Akliye 

hastan11lnJn ekmek ıartnamed 189 kuruş ve et ıatnameıl lae 130 uruı bedel mukabilinde 
Yurt vo m0011eaeden alınıtbilir. 
Diğer ıartname •• nllmuneler de alt olduklan mtlesseselerde g6rl)ebilir. 

4 - Eksiltmeye ıfrİeeklerln 935 yılı Ticaret Oduı YeSikasiJe 2400 Ayılı kanunda yaııb belgelen 
ve ckılltmeslne peceğl maddeye yeter muvakkat teminat Yeya banka mektuplar.He belli gtın ve 
aaatten ••••I komlıyona müracaatları. "3353,. 

Cfnsl 

Ekmek 
Kuzu eti 
Dağlıç ati 
Sığır eti 
Karaman eti 
Sadeyağı 

Tuzsuz Tere1all 
Sabun 
Zeytinyağı 
Zeytin 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Kaıar peyniri 
Makarna 
Tel ıehrlye 
Arpa ıohrly• 
Un 
Pirinç unu 
irmik 
Pirinç 
Nohut 
Kuru fasulye 
Kuru barbunya Paı. 
Patates 
Kuru soğan 
Y eıil mercimofl 
Kırmızı merclmell 
:Kuru kayısı 
Kuru Ü~Ulll 
Soda 
Snt 
Kase Yoğurdu 
Taze Bakla 
Çalı F asuJya 
Ayşekadm 
Barbunya 
lapanak 
Semizotu 
Sakız ka batı 
Bamya 
Patlıcan 
Yer Domateal 
Sırık Domaloıl 
Lahana 
Enginar 
Pırasa 
Arpa 
Kepek 
Saman 
Kuru Ot 
Benzin 
Meşe Odunu 
Glirgen Odunu 
Kriple KömUrO 
Kok KömUrll 
Mangal KömUrQ ' 

Cinıi 

Ekmek 
Dağlıç 

Karaman 
Kuru 
Sı~ır 
Sadeyağı 

Sabun kahıı 
Sabun Toz 
Ze7tln yağı 
Zeytin 
Yamurta 
Beyaz peynir 
Makarna 
Şobrlyo 

Kuıkus 
Ua 

Tıp Talebe Yurdu için: 
Azı Çoğu T ahmbı Fl. M. teminat 

215,700 - 280,000 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 t40 
5,000 - 6,500 28 
6,000 - 7,800 38 
4,000 - 5,200 30 

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

50 - 65 22 
50- 65 22 

6,000 - 7,800 11 
600 - 650 2"J 
500 - 650 20 

13,000 - 16;900 24 • 
2,500 - 3,250 18 
3,000 - 3,000 16 • 
1,600 - 2,oso ıo 

12,000 - 15,600 11,50 
12,000 - 15,600 5 
1,500 - 1,950 17 

1 

tiOO - 780 18 
1,500 - 1,950 45 
1,500 - 1,950 20 
3,000 - 5,900 8 
5,500 - 7,150 12 
3,000 - 3,000 7,50 
5,000 - 6,500 7 
l,soo - 1,950 11 
4,soo - 5.850 ıu 
4,500 - 5,850 10 
6,000 - 7,800 7,5 
1,250 - l,727 5 
4,000 - 5,200 s 
1,000 - 1,300 30 
6,000 - 7.,800 10 
5,000 - 6,500 5 
2,000 - 2,600 1 
4,000 - 5,200 4 
3,000 - 3,900 6 
6,000 - 7,800 5 
3,000 - 3,900 4,S 

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

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

3045,19 
526,82 
150,15 
137,50 
222,30 
117 
149,44 

287,61 

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

304,20 
43,87 

62,4-0 
85,73 
58,50 

53,39 

93,37 
%3,40 
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 

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

Akliye Ve Aaabiye Hastaneıl için 
Azı Çoğu Tahmin Fı. M. teminat 

.f00,000-420,000 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 
8,000-10,000 14 
8,000-12,000 38 
3,()00- 3,500 30 

!5,000-50,000 1,75 
0,000- ',000 45 

20,000-25,000 20 
8,000-10,000 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 10 uncu Yüzde) 

Ekıdlime tarihi Şekli 

5/ 7/935 S. 14 KapaJı zarf. 

517 /935 s. 14 
8/71935 s. t 4 
8171935 s. a 4 

ı 0171935 s. 15 
10111935 s. ıs 
10/7/935 s. 15 
12171.935 s. 15 

Kapalı zarı 
Kapah ıarl. 
Açılı 

Açık 
Açık 

Açlk 
Açık 

J 2n 1935 s. ıs Açalı 

15111935 s. ıs 
1517/935 s. 15 
15/:71935 s. J5 
J 5171935 S. 15 
1717/935 s. 15 
11111935 s. ıs 

Apk 
A~k 
Açık 
Açık 
Açık 
Açık 

17171935 S. 15 Açık 
17171935 s. 15 Açlk 
1917/.935 S. 15 Açılır 

1917/935 s. 15 Açak 

19/7/935 s. 15 
t9nt93S S. '' 
2217 /935 s. 15 
22171935 s. 15 

Açık 
Açık 

Açık 
Açık 

2217 /935 S. 14 Kapalı zarf. 

24n 1935 S. 1 S Açak 
24n 1935 S. 15 Açık 

26171935 s. 14 
2617/935 s. 15 
26n/935 s. ıs 
00111935 s. ıs 

Kapab ıuf. 
Açık 
Açık 
Açık 

Eksiltme Tarihi ... tekil 

5171935 S. 14 Kapılı ıarl 

S/7 /935 S. 14 Kapall urf, 
8171935 S. ~ 4 Kap ah zarf. 

10111935 s. ıs 
10111935 s. ıs 
1017 /935 s. 15 
12/7 /935 s. 15 
12171935 s. ıs 

Açık 
Açık 
Açık 
Açık 
Açtk 

15/7/935 S. 14 Kapalı ıarf. 
1517/935 S. 15 Açık 
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Yazan: 

AH 
Rıza 
Seyfi 

iki Kardeş Sessizce Çekilip Gitmişlerdi 
- Ne isteyorsun ? 
Demek için dudaklarını kı· 

mıldabrken birdenbire durdu. 
ÇllnkU genç aıkerin gözleri onun 
ıözlerine dikilmit duruyordu. 

Yaşlı kahraman yüreğinde bir 
damar kopuyor sandı; kanı ba· 
ıına dopu ylikselmlye baıladı. 

Oh, bu derin mavi gözleri 
bu gUlen bakııı, bUtttn ılperlnin 
altmdan yarım görünen o tatb 
yUı:n ~ereden tanıyordu... Bu 
yukarı biraz kıvrık nat dudak. 
bu narin burun .•• 

Çelik sinirli cenkçi tltremlye 
baıladı. Boğuk bir sesle : 

- Sen... Sen... Sen klmıln? •• 
Diye kekeledi. 
O ıaman genç aaker birden· 

bfre iki adım daha ilerfledf, ılnirU 
bir davranışla batındaki zırh 
tulgayı yere fırlatarak : 

- Babacığım, babacağım 1 
Diye yaılı aıkerln boynuna 

atıldı. 

Şahin Bey timdi kendlılnl 
6pen yabancının gllr ıan 1&çlarla 
çerçevelenmit güzel yUztinl iyice 
görmUıtO, atzındaa yalnız ıu iki 
161 çıktu 

- Yuca Tanrım ... 0Jkerf. 
Baba ile kız bu anlatılamıya• 

aak bal Jçlnde iken Aslan beyin 
kapmm dıtarısandan elini uzatarak 
kapıda duran öbllr genç aıkere 
yavaşçaı ' 

- Gel Yddııl 
Dedljfoi ve iki kardeşin Hl

ılıce çekilip gittiklerini aalaya• 
mamıılardı. 

'f 
Bundan birçok yıl ıonra TDr

klyenln Macaristan sınırları dUı· 

mandan temlzlenmiı, okadar ıev· 
gilly• •• dUtmana kanlı ve ateıli 
bir meıar olan Subuska kaleıinin 
yıkık duvarlari Uzerloe Tnrk 
bayrağı yeni battan çekllmlıtt. 

Binlerce Macar, Alman, Sloven 

l savaı köleleri ıllahlı Subuıkah· 
laran buyruğu albnda yeni ve 
daha 1a~lam bir Türk kaplan· 
ları yuvası yapmıya çalışırken 
Deli Aslan Beyin genit bahçe
sinde ilkbahar gülü)' or, kuşlar 

cıvıldayor, leylak, badem çiçek· 
leri çevreyi aüıleyordu • 

Ancak derio ve saf gökyUzUnUn 
badem ve leyklak çiçeklerinin 
yaptığı bir çerçeve içinde ea gö
rlUecek, en yllrek ıtıklandıracak 
ıey. bUyllk badem ağacanın altm· 
dakl tahta kerevetlere oturmuı 
bir ev halkı idi. 

Şahin Bey ortada oturarak 
kucağında tuttuğu tombul, pembe 
bir çocukla takalaşıyor, ayakta 
duran DeU Aılan yanındaki ÜI· 
kere gUltlyor Ye eme mini mini 
yavruyu glSıterlyordu. 

Çocuk birdenbire ellerini baş· 
ka bir tarafa ıallamıya batladı .. 
Hepıl o yana baktıkları zaman 
kardeti Ali ile evden doğru yak· 
laıan çok gUıel, lakin mahzun 
yüzlU Yaldızı gördnler. 

Şahin Bey çocuğun kendisini 
bırakıp Yaldıza kollarını sallama· 
ıına bakarak: 

- Gel bakabm, dedi, Yıldız 
hala; bu Y akup Demir aenl ben• 
den de annesinden de çok seviyor. 

Yıldız pembe gUl koncaıma 
benzeyen }'1lvruyu kollara arasına 
aJdı .• Likln 6toye dönerken gü· 
zel gözlerinden iki yaı damlası 
dUtmüştU. 

O anda bu yatlı gözlerin 
önUnde, ıilihdaılarını kurtarmak 
için bir iki yllz bahadır: ile o dar 
botuı binlerce dtıımana kartı 
ıonuna kadar koruya\. kılıcı kırı· 
hncıya kadar dötüştukten ıonra 
ıjzı döomtlt aavaı baltası elinde 
etuzdan artık yara ile bili yttzO 
düımana cao veren Erzurumlu 
yeniçeri zabiti ile Subuıka 6n0n· 
de kana bulaomıı ma vl gözlil 
genç bir yüz dalgalanıyordu. 

-SON-

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartname plAn ve keşifnamcıl mncibince Paşabahçe Fabrika· 

ımda "2347,48,, lira muhammen bedelli yangın tulumba eYi 
inıaatı açık ekıiltme ıuretlle münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartname ve planlar 20 kurut mukabilinde Ciballde Levazım 
ve Mübayaat Şubeal Nakit Mubaaibl Mes'ullDiO veznesinden 
alınacaktır. 

3 - Eksiltme 1517 /935 tarihine mUaadlf Pazarteıl glintl Hal 14 de 
Kabataşta Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmey~ girecek ola~ların 176 lira muvakkat glivenme pa· 
raları ve ıcap eden ·veatkal::rile birlikte tayin olunan gllnde 
Kabataıta Levazım ve Mübayaat Şubeaindeki Alım Komisyo· 
nuna müracaatları. "3524 

" 'f .. 
1 - Patabahçe Fabrlkaaı için 2500 lira muhammen bedelli bir 

adet demir plAnya tezgAhı açık eksi!tme suretile mUnakaaaya 
konulmuıtur. 

2 - Şartnameler Clballde Levazım ve mllbayaat Şubesinden 
ahnacakbr. · 

3 - Eksiltme 917/935 Tarihine uıU1adlf Salı gllnU ıaat 14 de Ka· 
bataıta Levazım Ye mftbayaat Şubesindeki ahm komiıyonunda 
~pılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye girmek iıtlyenlerin 187,SO lira muvakkat 1ıUnn· 
mı paralarile muayyen gUn ve ıaatte mezkiir komisyona 
mtıracaatJarı. "3262,, 

)f- .. 

Nev'i lMiktarı Top Muhammen Bedeli 
:.Calın Makine klfıdı 3000 ı .. 
. nce ,, ., SOOO ., 3400 Ura 

Büyük boy karbon klğıdı lSOO Kutu 4950 KliçUk ,. n ,. 2700 ,, " 
San kalem ucu 3000 ' ,, 1500 ,, 

Yukarda nev'i ve mıktarlarile muhammen bedelleriJyazıla leva• 
zımı kırtasiye nev'lne göre ayrı ayrı açık eksiltme 11uratlle mUna• 
kasaya konulmuıtlır. Eksiltme 417 /935 tarihine mUıadlf Pertembe 
gilnü saat J 4 de Clballde Levazım ve mttbayaat Şubesi binasında 

yapılacaktır. Talipler nUmunelerl görmek için herglln ve pazarlık 
için de yukarda yasılı gtıo ve saatlerde % 7,5 muYakkat gUvenme 
paralarile b:rHkte Cibal ide lAYazım ve mllbayaat Şubesindeki alam 
komiıyonuna mllracaatlan. "2764,, 

SON PÇ>S.!f A 

Cinsi 

Pirinç 
Bulgur 
Patates 
!(uru fasulye 
Kuru barbunya 
Nohut 
Kırmızı mercimek 
Kuru kayısı 
Kuru UzUm 
Soğan 
Sut 
Kase yoğurdu 
Taze bakla 
Ayşe kadın 
Ispanak 
Semizotu 
Sakızkaba~ı 
Patlıcan 
Yer domatesi 
Arpa 
Kepek 
Mısır kırması 
Benzin 
Odun 
Krlple maden kömUr&I 
Kok kömürll 

, Mangal kömUrü 

Cinsi 

Ekmek 
Francala 
Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sade yağı 
Tere yağı 
Sabun 
Zeytin yağı 
Zeytin 
GUnlUk yumurta 
Mutfak yumurta 
Yakacık suyu 
Kaıer peynir 
Beyaz peynir 
Makarna 
Tel ıebriye 
Arpe ıehriye 
irmik 
Un 
Pirinç 
Kuru fasulye 

,, Barbunya 
Patates 
Kuru ıoğan 
Süt 
Yoğurt 
Kase yoğurdu 
Pırasa 

Lahana 
Kereviz 
lapauak 
Taze bakla 
Patlıcan 
Taze bamya 
Çalı fasulye 
Sarak domates 
Yer domateai 
Sakız kabağı 
Enginar 
Ayıe kadın 
Semiz otu 
Barbunya 
Karma arpa 
Saman 
Kepek 
Kuru ot 
Arpa 
Odun 
Kriple maden kömUrD 
Kok kömtlrü 
Manial kömUrll 

Cln•l 

Ekmek 
Dailıç otl 
Sadeyap 
Tereyağı 

Sabun 
Yumurta 
Beyaz peynir 
Makarna 

, 
( Baıtarafı 9 uncu Yüzde) 

Azı Çoğu Tahmin Fi. M. teminat 

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

10,000-12,000 18 
8,000-10,000 18 
1,500- 2,000 45 
J ,500- 2,000 20 

10,000-15,000 5 
20,000-25,000 12 
40,000-50,000 7 ,5 
10,000-15,000 7 
J0,000- 15,000 12,5 
10,000-15,000 . 7,5 
4,000- 5,000 5 

10,000-15,000 5 
20,000-30,000 10 
8,000-10,000 5 
3,500- 5,000 4,5 
1,800- 2,500 3,5 

240 
162 
135 

142,50 
56,25 

225 
281,25 

641,25 

2,500- 3,000 4,5 3:J,50 
12,000-15,000 35 393, 75 

O- 2.000 240 360 
O- 500 1,450 551,25 

700- 750 1,730 984, 18 
20,000-20,000 3,25 52,50 

Heybeliada Sanatoryomu için: 
Azı Çoğu Tahmin Fi. M. Teminat 

20,800-22, 750 9 
11,200-1~.200 13,5 
14,000-26,000 50 
1,050- 1,950 50 
2,240- 4,160 85 
700- 1,300 ı 40 

1,050- 1,950 28 
1,400- 2,600 38 

700- 1,300 30 
70,000-130,00( 5 
28,000-53,000 1,75 

1,829- 3,395 50 
910- 1,990 70 
9IO- 1,990 45 
700- 1.300 25 
131)- 163 25 

130- 163 25 
140- 260 20 

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

700- 1,300 16 
630- 1, 170 16 

6,300.:....11,700 7,5 
3,500- 6.500 5 

10,85ü-20, 150 12 
2,590- 4, 180 20 
3,500- 6,500 7 ,5 
1,750- 3,250 5 
1,400- 2,600 4 
ı.120- 2,080 10 
2,380- 4,420 7,5 
2, l 00- 3,900 7 
3,50()- 6,55{) 10 

560- 1,040 30 
840- ı ,560 11 
800- 8ü0 1 
700- 5,700 5 

2,800- 5,200 s 
2, ,00- 3,900 6 
2,100- 3,000 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 
24 

181,35 

108 

291 

l,625,;_ 3,250 4,5 41 
' 105- 195 250 36,53 

35- 60 1450 70 
175- 325 1950 475 

2,800- 5,200 3,5 13 

Çocuk Hastaneıi için 
Azı Çoğu Tahmin Fi. M. 'l eminat 

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

450- 500 l 40 52,50 
3,500- 4,000 28 84 

10,000-15,000 1,75 19,68 
350- 400 45 13,50 

l,000- 1,500 20 

( Devamı 11 inci Yüzde ) 

Haziran 30 

Ekılltme Tarihi ve ıekll 

17171935 S. 14 Kapalı zarf. 
1717/935 S. 15 Açık 
17171935 S. 15 Açık 

17111935 S. 15 Açık 
1717/935 S. IS Açık 
1917 /935 S. 15 Açık 

19171935 S. 15 Açık 
19171935 S. 15 Açık 
22171935 S. J 5 Açık 
2217 /935 S. ı 5 Açık 

22/7/935 S. 14 Kapalı zarf, 

24171935 S. 15 Açık 
2417/935 S. 14 Kapalı zarf, 
2617/935 S. 15 Açık 
2617 /935 S. 14 Kapah Z"arf, 
26/7 /935 S. 14 Kapalı zarf 
2617 /935 S. 15 Açık 

Eksiltme tarih ve Şekil 

5111935 S. 15 Açık 

517 /935 S. ı 4 Kap ala ıarf. 
8171935 S. 15 Açık 
8171935 S. ı 5 Açık 

10171935 S. 15 Açık 
10171935 S. 1 S Açık 
1017/935 S. 15 Açık 

1217 /935 S. 14 Kapala ıarf. 
1217/935 S. 15 Açık 

1217 /935 S. 15 Açık 

1 S/7 /935 S. 1 S Aç.ık 
1517 /93S S. 1 S Açık 
1717 /935 S. IS Açık 

17171935 S. 15 Açık 
1717 /935 S. 1 S Açık 
19/71935 S. lS Açık 
22171935 S. 1 S Açık 

22171935 S. 15 Açık 

2217 /935 S. u; Açık 

24171935 S. 15 Açık 
26/71935 S. 15 Açık 
2617/935 S. 15 Açık 
26/7/935 S. 14 Kapalı zari 
26171935 S. 1 S Açık 

Eksiltme tarihi ve ŞekU 

5171935 S. 15 Açık 

511 /935 S. 14 Kapalı ı.arf. 
817 /935 S. 15 Açık 
817 /935 S. 15 Açık 

1017/935 S. 15 Açık 
12171935 S. 15 Açık 
1217/935 S. 15 Açık 



30 Haziran 

1 letanbul Beledlye•I lllnları 1 
Sen~Hk 

muhammen muTakkat 
kirası teminab 

BaJorköyUnde Ayayorgi So. 3 odalı klgir ••· 
Yakacıkda Yakacık mesire mahalli 
Nunaoımaniyede Mollafenart mala. Çenberli• 
taı So. 70-72 No. Oıtünde 4 oda11 olan kah-
T~hane. 
ArnavutköyUndo Lntfiye mah. Elçi So. 23-47 
yani No. 3 katlı 4 odah •~. 
Çenberlitaıta mollafenari mah. Nuruosmaoiye 
So. 74 No. dDkkln. 
Kapalıçarııda Hacı Hasan So. 14 yeni No. 
dükkan. 
Divanyolunda Alemdar mah. Hocarüstem So. 
6 yeni No. 8 odalı darüsaüade ağası mehmet 
ağa medresesi. 
Ortaköyde Cavit ağa mab. vapur iskelesi So. 
8 No. 2 katlı 7 odalı Mecidiye mektebi. 
S:rkecide HocaAlaoddin malı. Çiçekpazarı So. 

18 
MO 

270 

60 

60 

36 

264 

180 

20 No. 3 odalı haseki Mustafa ağa mektebi a 12 
Çarşambada Deniş Ali mah. Kurt ağa So. 14 

1,35 
37,50 

20,25 

4,50 

2,70 

19,80 

13,50 

23,40 

odab Defterdar lbrabim Ef. medresesi. 204 15,30 
Yukarda ıemti, senelik muhammen kirası ve muvakkat temi· 

nah yazılı mabaUer 935 senesi Mayısı sonuna kadar kiraya veril· 
mek llzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmu9tur. Talip olan'.ar şe
raiti anlemak Uzere Levazım mildOrlüğüne müracaat etmelidir. 
Artbrmaya girmek için de bizalarrnda gösterilen muvakkat teminat 
makbuz Yeya mektabile beraber ihale glinü olan 117/935 Puarte&I 
günü saat 15 de Daiıol encümende bulunmalıdır. (1.) ' 13320,, 

lf- * 
Belediye Merkez ve ıuabatı için liztm olan 75600 kilo yerli 

mangal kömtlrU açık eksiltme ile aianacaktır. Kömürün bir kilosuna 
a kurut 25 santim fiat tahmin olunmutlur. Şartnamesi Levazım 
Müdtlrlliğllnde görülür. Eksiltmeye girmek iatiyen'er 1490 No. lu 
arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 185 lirahk muvak· 
kat teminat makbuz veya mektubile beraber ihale günü olan 
1117/935 Perşembe gUnü saat 15 de Daimi Encümende bulunma
lıdır. (B.) 113548,, 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan : 

Şişli Çocuk hastanesinde yaptırılacak tadilat tamirat ve ıu 
dopoau inıssı açık eksiltmeye konmuıtur. 
1 - ihale gUnU 8 Temmuz 935 Pazartesi gUnU saat 16,30 dur. 
2 - Eksiltme Cağaloğlunda Sağlık Direktörlüğü binasındaki ko-

misyonda yapılacaktır. 
3 - Ketif bedeli 1944 lira 52 kuruıtur. 
4 - Muvakkat garanti 147 liradır. 
5 - Bu ite alt ıartname proje fenni şerait vesaire 10 kuruı bedel 

mukabilinde Çocuk hastanesinden alınabilir. 
S - Eksiltmeye girecekleri::ı cari seneye ait ticaret odası vesikasile 

ea az 2000 lirahk betonarme imalAtı ihtiva eden bina işi 

yaptığını tevılk eden Nafıa BaımUhendisliğinden tasdiketti· 
rilmiı ehliyet Yesikası ve bu fıe yetecek muvakkat garanti ve) a 
banka mektuplarile belJi saatten önce komiıyona müracaat· 
ları. 0 3460., 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
Adalar • Anadolu • Yalova hattı yaz tarif esi 3 Temmuz 935 

çarşamba gilnüncen itibaren tatbik olunacaktır. Cep tarifeleri gişe· 
lorde 1&blmaktadır. (935) 

Bakır Tel Alınacaktır 
Sivaa Elektrik Birliği Başkanlığından; 
Birliğe alınacak aıağıda çe9idi yazıb bakır tel 15 gün için 

ekılltmeyo konmuştur. 

Çeıidi Miktarı 

10 m m 2 eert çıplak bakır tel 1432 Kg. 
16 m m 2 sert çıplak bakır tel 326 ,, 
Bu teJJerin tahmini tutarı 1472 liradır. Muvakkat teminat 110 

lira 40 kuruştur. ihale 10 temmuz 1935 çar,amba günü saat 14 de 
Birlik encümeninde yapılacaktır. Fazla malfamah Birlik Baıkaniığ'ıo• 
dan alınız, 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

YUkaek Ziraat EnstitüsO kaloriferli binalarının kaloriferle Ye 
kalorifer tesi~ab olmıyan diğer binalarının kok kömfirll sobaıile 
bir Tetr:niaani 935 den 15 Nisan 936 tarihine kadar 165 gün için 
teshini kapah zarf uıulile eksiltmeye konulmuıtur. Şartnameıini 

görmek iateyenlerin Ynkıek Ziraat Enstitftatl idare MüdUrlilğBne 
ve 8/7/935 gününe raıtlayan Pazartesi günü &aat 15 de Jbaleıl 
yapılmak üzere 2025 liralık teminatlan ile birlikte teklif mektupla· 
nnın Yüksek Enstjtü idare ve ihale komisyonuna mllracaatları. u3432 

BERBER ESNAFINA: 
Ehliy•t imtihaola11 10 Temmuz 935 

Çarıamba gilolnd~n itibaron kHilmit 
o'acağı cihetle bu tarihe kadar ınua
u.ıelelerini ikmal ve bunc1 an ıonra Be· 
lediyece ceza ahnacatı ilin olunur. 

Hallde ve arkadaşları 

30 Haziran pazar gUnfi akıamı 9 da 

Beıiktaı Suat park tlyatroıuada 

" Üvey baba " 
Komedi S per•• 
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Cinsi 

Şehriye 
Pirinç unu 
irmik 
Pirinç 
Kuru fasnlya 
Patates 
Kuru ıoğan 
Snt 
Pancar 
Ispanak 
Bakla 
Sakızka bağı 
Ayşekadın 
Çalı 
Bamya 
Semizotu 
Bezelya 
Pırasa 
Kereviz 
Lahana 
Domates 
Enginar 
Pa ~ Jıcan 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 
Kepek 
Benzin 
Odun 
Kok kömlirii 
Mangal KömUrtl 

Cfosi 

Ekmek 
Et Dağ ıç 
Kczu eti 
Sadeyağı 

Makarna 
Şehr:ye 

Pirinç 
Kuru fosu]ya 
Arpa 
Odu , 
Kok kömürU 

Cinsi 

Ekmek 
Da~ lıç eti 
Kuzu eti 
Sadeyağı 
Tereyağı 

Sabun 
Toz sabun 
Zeytinyağı 
Zeytin tanesl 
Günlük yumurt• 
Mutbak ,, 
Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 
irmik makarna 
Şehriye 
Un 
Patltes 
Çalı fasulya 
Barbunya fasulya 
Tosya pirinci 
Soğan 
Yoğurt 
Kase yoğurdu 
Süt 
Enginar 
Taze bezelye 
Semizotu 
Taze bakla 
Kabak 
Pancar 
Hıyar 
Taze bamya 
Domates kır 
Taze biber 
Patlıcan 
Dolmalık biber 

., domatu 
Yeşil ıalata 
Kırmızl turp 
Ispanak 
Havuç 
Kök kere•lz 
Salamura yaprak 
LA hana 
Pırasa 
Karnı bahar 
Çalı fasulya 
Anekadın 
Taze barbunya 
Kriple maden kGmlrll 
Kok kömUrl 

( Baştarafı 10 uncu Yüzde ) 
Azw Çoğu 

450- 500 
450- 500 
150- 200 

12,000-12,500 
1,000- 1,500 
5,500- 6,000 
3,000- 3,500 

29,000-30,000 
3,000- 3,500 
3,000- 3,500 
3.000- 3,500 
3,500- 4,000 
3,500- 4,000 

900- 1,000 
500- 600 

1,000- 1,200 
200- 250 

3,000- 3.500 
2,000- 2, 500 

4CO- 500 
3,500- 4,000 
5,500- 6,000 

1 1,000-12,000 
3,500- 4,000 
3,500- 4,000 
3,500- 4,000 
3,500- 4,000 

144- 144 
250- 300 
300- 400 

9,500-10,0UO 

Tahmin Fi. M. Teminat 

25 31,88 
11 4,13 
20 3 
24 225 
16 18 
7,5 33,75 
5 13,IJ 

12 270 
7 
7 
7 
7 

12,5 
11 
30 

5 
ıo 

5 
4 
4 
5 
6 

10 306,00 
4,5 
2,5 
4 
3,5 

35 
230 

1750 
3,5 

43,50 
3,87 

fi 1,75 
;25 
26,25 

Kuc:iuz Tedavi Müessesesine 
Azı Çoğu 

12,000 - 14,000 
1,000 - 6,000 
1,000 - 5,000 

700 - 1,000 
1,400 - 1,600 

200 - 300 
1,400 - 1,800 
500 - 700 

14,000 - 18,000 
100 - ~50 
70 - 80 

Tahmin FL. M. Teminat 

9 
50 
50 
85 
25 
25 
24 
16 
4,5 

250 
1750 

94,50 

26~.50 
63,75 
30 

5,63 
32,40 
8,40 

60.75 
28,12 

105 

• Eksiltme tarihi ve Şekli -
1517 /935 S. 15 Açık 
15/7/935 S. 15 Açık 
1517/935 S. 15 Açık 
ı1n1935 s. ıs Açık 
11n1935 s. ıs Açık 
17/7 /935 S. 15 Açık 
19/7 /935 S. 15 Açık 
22n ıo3s s. ıs Açık 

2217 /935 S. 15 Açılt 

2417 /935 S. 1 S Açık 
2417 /935 S. ı 5 Açık 
26n /935 S. 15 Açık 
2617/935 S. 14 Kapalı ıırl 
2617 /935 S. 15 Açık 

Eksiltme tarihi ve şekli 

5111935 S. 15 Açık 

517 /935 S. 1 ~ Açık 
8111935 S. 15 Açık 

15171935 S. 15 Açık 
1517/935 S. 15 Açık 
11n /935 s. ıs Açık 
1717/935 S. 15 Açık 
24171935 S. 15 Açık 
2617/035 S. 15 Açık 
2617 /935 S. 15 Açık 

Haydarpa~a Emrazı Sariye Haalaneai 
Eksiltme teld Miktarı Muhammen Muvakkat Eksiltme 

Azt Çoğu Fiatı Teminat tarihi Saati 

28,000 - 26.000 9 189 Sn/935 15 
15,ooo - ı2,500 47) 599,25 si7!935 14 
2,000 - 1 ,500 47) 
3,000 - 2,000 85 

800 - 600 140 
ı,soo - ı, ıoo 28) 

400 - .300 25) 
1,500 - 1 .000 38 

400 - 3,00 120 

191,25 
84 

39 
42,75 

9 
73,000 - 40,000 5) 
35,000 - 20,000 1,.75) 

304
•
65 

1, 100- 900 45) 
300- 250 70) 

1,200- 1,000 25) 
350- 250 25) 

2,500- 2 ,300 ı 1 
2,sno- 2,000 1.so 
1,200- 800 16) 

500- 300 10) 
4,500- 3,500 24 
3,000- 2,500 5 
3,000- 1 ,800 20 ) 
7,000- 3,500 7,5) 

12,000-10,000 12 
600- 400 8 ) 
300- 200 15 ) 
450- 300 15 ) 
500- 100 ıo > 

1,500- 1 200 05 ) 
200- 150 07 ) 

1,800- 1,600 02,50) 
450- 350 30 ) 

1,800- 1,600 05 ) 
300- 200 12 ) 

12,000-11,000 10 ) 
600- 500 10 ) 
300- 250 07 ) 

7,000- 5,000 01,25) 
800- 700 f) 1,25) 

2,500- 2,000 7 ,SO) 
300- 250 08 ) 
800- 650 10 ) 
200- 150 25 ) 
700- 000 04 ) 
700- 600 05 ) 
300- 200 ıs ) 

1,500- 1,000 11 > 
1,000- 600 12 ) 
1,000- 600 10 ) 

160 ton 1450 
50 ton 1950 

52,88 

29,07 

20,63 
14,07 

18,15 

85 
11,25 

84,38 

108 

104,22 
174 
73,15 

817/935 
817/935 

1017/935 

1017/935 
1017/935 

1217/935 

1217/935 

ısnı935 

1517/935 
t7nt935 
17t7/935 

1717/935 
1917/935 

2217/935 

'};'211 935 

2217/935 
26/7/935 
2617/935 

15 
15 

15 

15 
15 

15 

ıs 

15 

15 
15 
15 
15 
ıs 

15 

ıs 

15 
15 
15 

Açık 

Kapalı 

Açık 
Açık 

Açık 

Açık . 
Açık 

Açık 

Açık 

Açık 

Açık 
Açık 

Açık 

Açık 
Açık 

Açık 

Açık 

Açık 
Açık 
Açık 



12 S.yfa 

Soğuk hava clolaplarınıa ea 
mükemmelidir. Ru masrafsız 
arkadaı yalaız yuvanıza dirlik 
ve rahatlık retirmekle kalmaz, 
aynı zamanda bütün ~ıdaları
maı taze muhafaza ederek sizi 
p9k çok haatalıkfardan korur. 

Belki oau &Dlamak için tim-
4ire kadar tuecWüt ettiniz.; 
la kat onun •tık fay daları kar-
1111nda karannızı verecek ve 

.... 1~ /E,l/ll/CAKS!Jf//Z.I 

Verip evinize bir 

FRiGIDAiRE 
gönderiniz. 

lıllllatlalz we rallatuus 
ltaa emredlror. 

• • • • • • 
lir ıığtlk hava ulıbı ılırken iıim 
iltfbııma parımzı feda etmeyiniz. 

FRIGIDAiRE 
Markasına tlaima dikkat ediniz ve bu markanın dünya

hiFinei -tule bava dolabına ait olduğunu biliniz. 

• IUBL.& •tB.&DIBLBB ve , .. 
Cl• .. t• ı H•z•r•n c•dd••I 

•roilu : l•tlklll c•dde•i 
Ankar• : .. n.kal•r cadde•I 

izmlr ı ca.zı Bul~arı 

&ALOYA 
Danı ıtmık için gidersiniz ... 

Bt1 pek tabii •• pek doirudur. :rual .. 
lki dası yaphktaa ıonra oturmak mecburi-
7etiatle kalır n artık lü9 kalkmak istemes
ıiaiz. Çüakü, ayaklarınız ıiımiı, ızbrap 
nrmekteclir. Nuırlanuıı, ıizi rılıaat bıralı:
•adıiıadan müte~11lr olur ve ıuvareniz 
heba elarak keyfiaiz .. osulur. Bütfin bu tz• 
tıraplara mahal bırakmamak iÇin RADYO 
SALTZ ttanyoıuau yapınız. Bu ıifabahı 
tuzla yapaeırıaız ayak ltanyoları HyHinde 
ltekledıiiaiz teu•iyi lnılaeak, ııaneı n ıİı· 
kialilt ail olacaWır. 9'lhu1a auularıoızı 
• dereee 7u•utabr ki taraak uoile hemH 
köklladea liküp a&alKliniai&. 

Jler Msaaffe ..W.. 

NOVOTNi 
Beyoğlunun ea tlzel 

ÇALGILI BAHÇESi dir. 

TAZE lliRA 

IUyük 20 Kadıh kuruttur. 

latltade edlnl•. 

................ '!"'119ıl: . ..... .............. ~-----

Soa Poeta Matbaaeı 
s.ww 1 R. Klktl 
• .,. ..... 'J:ük 

~Jıri.7~ 
Otomobil ve makinist mektebi 

Teksim Stadrom k•pıaı11• 
nakledllmlttlr. 

Yeni dera devrHlne 10 tem
muzda baılaaacakbr. Karıt 

muameleal açıldı. T afıillt 
için programı lateyfaiL 

Amatörler her zaman kabul olaau. 
Telefon ı 42608 

ARSEBOK 
Un 

Y •111 1•l1nlı Alç61r ••rd• ıörlllm•miı lcrefortl11n 6•M11 
l•t•nll•I çnr••lnd• •8•l•nlgor 

Be1otlu, latlklll caddeıl No. 282 

latan bul icra Memurlufundan 

Emniyet Snaıidığına 
birinci derecede ipotekli olup Y eaiall llç ehllYUkuf tarafında• ıa... 
mına lklbln lira kı1met takdir edilen Be1oğlunda Kamerbataa •• 
halleıinde Karnavala IOkatında eıkl 30 yeni 38 No. l• IMlaıel 
bir eYia tamamı açık arttırmaya •azedilmlf oldtatuclaa 
31·7·935 tarihille mllıadif Çarıamlta raaı uat14 tea 16 ra bw 
dairede blrlad arthnaaaı icra edilecektir. Artbnaa bı.ı.. 
kıy ... ti muhammenenia % 75 al buldup takdirde •llft•rlll laeri .. 
bırakılacakbr. Akel takdirde ea ıon artbranıa taalalaldl baki ... 
mak Gzere arttırma 15 ,On mllddetle temdit edilerek 1S.K-9M tarlW. 
ne milaadlf Perıembe l(lall aaat14 ten 16ya kadar kesa cla&n•ct.,.. 
pılacak ildacl açık arttırmaaıada artbrma bedeli kır•etl ....... _. 
nia % 751nl bulmadılı tak.tirde •tıı 2280No.lu kanun alaka .... te9ftı. 
kan ıerl bırakılır. Sabf petindir. 1tArthrmaya lftirak ebaelı late1• .. 
lerln kıymeti mubammeaenia % 7,S nlıbetlnde pey akçHi Yeya mllll 
bir bankanın temlaat mektubunu hamil bulua•alara iham ... 
Haklan tapu ıicili ile aabit olmayan ipotekli alaoaldar da eliler 
alikadaranıa we irtifak hakkı ıalaiplerinla bu laaldarını ve buu.Ue 
faiz •• ma1arife dair olan iddialarını enakı mDıbitelerlle birlikte 
ilin tarihinden itibaren nihayet 20 glln zarfında birlikte dairemize 
bildirmeleri IAzımdır. Akaf takdirde haklan tapu aiclll de aabit ol
mıyanlar ıatıt bedelinin payla1ma11adan hariç kahrlar. Mlteraldm 
Yergi, tenviriye, taaılfiyeden mtlteYellit beledlye ruıumu 
ye Yakıf icareıi bedeli mtııayededen tendi olunur. Daha 
f aıla mal ti mat almak iıteyHler 5 • 7 • 955 tarlblnclea 
itibaren herkesin g6rebilmesl için dairede açık bulundurulacak 
arttırma ıartnameai ile 93411768 No.lu doıyaya mlracaatla mezktr 
doıyada meYcut Yemalld sarebUeceklerl illa olunur (3858) 

• Ünlll besteklr 

SADEDDiN KAYNAK GECESi 
3 temmuz Çarıa mba ak .. mı Harbiyede B E L V O balaçeahule 

Telefon: 49091 ,, ______ _...._,. 

Denizyolları 
IŞLETMISI 

Aeeatelerl ı KaraklJJ Klprlbat 
Tel. 423'2 • llrkeei Mllalrtl.,ıade 

Haıa Tel. 2274' 

Trabzon Yolu 
KARADENlZ Yapuru 30 

Haziran PAZARgtlntl aaat 20de 
Rlze'14 kadar. ..3611,, 

l•kenderly• Yolu 
ANKARA Yapuna 2 Temmuz 

SALI pi aaat 11 tle lıkea-
deriye'ye kadar. "a853,. 

Clldlre ve ZUhrevlre 
H11tahlı:lan mtitebaa111 

Or . . Ç 1 P R UT 
Beroğlu, Aımalımeııçit Burıa pazarı 

ittiıalinde Atlu Han Tel. 43353 

Kat'in•• uru •ermealea teri keıer, 
kolna111 lale eller. Elbt.. Ye ç••pla
wa - .... ,, real elenk .. ldu • 

-liR OPTÜRATÔR HAREKc.T!YL& 

MÜKAFAT KAZANINIZ 

KODAK 
Amatör fotoğraflan 

MÜSABAKASI 
1 Temmuz • 31 Atuıtoa 1935 

Taf•lllt ve ••rtl•r1 fototraf 
malzemeal ••tlcll•r1nd•n ahnız. 

Dr. lhaan Sami ..__lııı. 

BAKTERiYOLOJi 
LABORATUVARI 

Umumi kan tahliliu: Fr•Diİ noktai 
naıarından ( W a&Hrman n Kaho 
teamülleri) kaa küre1vau 111yılmaıı, 
tifo n ııtma haetalıldarı teıhili, 
idrar, b&lıam cerahat, kuurat •• ıu 
tablilltı, Ültra mikroakopi, hU1uıi at•· 
lar iı81asan, UIMla tire, teker, k'-lr, 
koU..teriA miJdarlanmn ta1iai. l)i. 

._ _ __,olu Ne.lli Till .al --


