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r 
B unlar, M un tuam Bu Çoğaltma, Amele Diye 
Surette Talimler A k T 1 k Ol 

Yapıyorlar S er Op ıyara uyor 
. Sofya 12 ( Huıuıl) - lulıa

riıtancla her .... melal b•oıu
na . (Trudova povinnOlt) tllt1 •• 
amele efradı diye yeni kur'a ef. 
radı muatazamea toplanaaktadar. 
Bunlera bilbaua aıkerl ebem•l
yetinl haiz yeal ı•• ve ••mir 
yollan yapbnlmaktachr. Fakat k 
işler aruında amele lahjıadald 
bu n•vi aıkerler• muataıamea 
ukul terbiye verilerek ateı ta
limleri de yaptmlmaktaclır. 

Blyl.Ulde Bul1ari1tuda N6nl 
mualaed..ınde re.terilen 20.000 
asker miktan 50,000 e cakanl· 
mııhr. 

Şimdi yine Bulrariıtaada mula
telif Nafta lflerlnde kullu•ak 
lizere 25 bin amele clalaa kıılalara 
çağırılmıftar. Bunlar aAya, ı•ç•n 
seneden kalaa bltllO Nafia ..... 

b•I• lı•••Jetl•ll• il•,.., aJı.rl teli• ı••ıor 

deki ltu 7eai ukerine fizli 1Uret· -· •1 
----· ---•••·----·--.. --

tini bitlreceklermlf. 
Bulıarlıtaa, h• ıeae muata· 

aamen topladıjı ame&. kıyafeün· 

te alkerl terbiy• ile .Ulla tutma· 
J1 tla lir•tmelde 50 bial qaa 
uker miktarını dolambaçh yol
dan çojaltmıı bulunmaktadır. 

Mühim Bir Hırsızlık Meselesi -------·--
5000 Lirayı Ortadan 

Yok Edenler ••• 
Kısa Zaman içinde 

kalanıp Adliyeye 
Kıskıvrak Ya-• 
Verildiler 

lzmir, 10 (HUIUll) - Buadan 1 
on rtın ince bir zat lzair 0.
•aalı baaka11 veınulne mDrı· 
c:aat ederek ( ~ ) liralık ltir 
ıenet fhteriyor. Bu •n•t bml
rin beWbqlı ihracat tnccarlaraa
dan Kadaojlu Bay Ah•edin im· 
••İÖlı vfl bu mlleu11eaia mDhll-• 
r&nO taııyor. Banka memurlan 
bir- dakika tereddlt etmede• 
lenedi muameleye koyuyorlar •• 
Ou dakika içinde ( 5000 ) lirayı 

•ayıyorlar. 

Buraya kadar ••çel aaflaa 
itin aormal kıımular. Şimdi de 

::-lteliar aalatayına: 
Senedin videsl ıelmeden eY• 

•el bukaaan ıenedat kııma t•fl 
t.cliojla Bay Ahmet m6eueu
llae telefon ederek aenedia Yldeıl 
l•lcliiiai bildiriyor. Telefon eden 
'-t, •le•••yi incitmekte• çeki
...... k fazla izahat Yermeden t .. 
ltfQa11 kapıyor. Ancak bu muha
•-. mll'8lleHyi ku1k117a llrOkl .. 
'-ittir. Banka ile .arlfllllyor. 
~· biyle bir aenettea mRl6mattar 
111-ulmadıia bihllriliyor. 

Bankama aerviı pli tellta 
cl1Gyor. lfi direktöre anlatıyor 

.S•9l• Ali ~.c1 
•• derhal zabıta haberdar edllf.. 
ror. Bay Ahmedin airk&l.,deld 
tatbik imzuile ıenetteki imza 
karpla tbnbaca ıabtekArlık mey• 
dana çıkıyor. 

Şimdi blltla faaliyet uıbıtaya 
intikal etmiftir. Servia tefi. me
murlar, kapıcılar aorıuya çekiHyor. 
Parayı tahlil edenin hOviyeti 

( De.am 6 ıncı ylzde ) 

Eski Bir Kilisede . 
Kıymetli8i1 Kitap 

Hapilhue lledlftlttl mabldl•· 
luı okut.ak içi• INr der ..... 
haaırlablaktad Buaua içlade 
eakidea hapia e 'iliaeal olarak 
muW... edilea= daireyi boplt
mp;a karar Mraittlr. Bu aıracla 
orada e~ kalaa Cg:U 
.lerlll lnıiiae rHıl•ıı bir Tnrat 
ı4u çarp•lft1r.Meputi1ettea .Vnl 
•• ....,. HapiÜ••• ldareaiae bir
çok •üraeaadar ••ki olmuı n bu 
kıymetli ... ,. blflk bir para 
teklif edllmlttL Hatta bu kitabı 
bir aralık patriklaaae bile iste
mlftL Hapiıhaae ldarHl bu Te•· 
ratı Ml••J• yerecektir. 

-----·----111-11--H---H•-Hl---•MWM 
Atatilrlc 
Şelırl•lzl 
Şer11/lsndir•o11k 

Aakara, 11 - Atat•ldla Ha
siraaan Ulıı: laaftuaaclan IODra 
latanbula f81'efl•adlraelerl mub
te•eldir. 

Orta Avrupa ftJen
ne Giriımiyeceğiz 

Atlaa, 1 t (H..1111) - Blkr ... 
ten Atlaa ıazetelerlne ıel• tel· ~ 
paftar4e Balkaa aadlatmw 
koueyi ~ye •• Yunanlatanıa 
copafl YuiJetlul dolaya;Je taur• 
laamakta olan Orta Anupa ancl
lapaaa lçia liiçbir ka,ıt Ye taahblt 
albnda bulunamıyacaldanm ka• 
rarlqbraufbr. 
• 

Sqn Postanın Anketi 

Bitıl itikatlara 
inanır Mısınız? 

• ----- ----
Operatör M. Kemal Kara Kediden Yalnız Kork .. kla 
Kalmıror, Ö•Une Çıkar•• Yolunu Bile D .. lftlrlfor 

- Karakeclinin pamet ıetlr
dljiae inanır m111Dız lltat ? 

Operatlr il. K•mal, ,Wvek 
ıordujum bu 1Uale, ,Werek 
ceYap verdi: 

- Kara kediden korkmaz 
deiilim. Hattl Ö•tlm• çıkar1a 
yolumu bile detiftirirlm. Amma 
bunda biçare hayvan.. kabahatı 
ne ki? Bence ual kabahat, blyle 
bAtıl hialeri baaa telldo eden 
ter;iyede ve ltlyattaclır. 

·- Ya iki bayram arUUUD 
lı:diYaç ~in ujur1uı aayıhpaa 
ae deralnlz? 

- V allılü, ben, Wr defa 
evlendim Y• nlklhım iki bayraa 
ara11na dBımemiıtL Bu itibarla 
bu aorpnuza cevap verebilecek 
tecrlheye Nhip değilim. 

- KabYe fahna? 
:..... A... Balan ona pek ia .. 

mrım. S6yleditlm tlbi... lnHD 
telkinlerin telifleri tltuacla kal
maktan kurtala•1•· Ve ba 
,UZdenclir ki, ilmin aalatamadılt 

o,,.,..,,,. il. K ... ı 

bayi• mujllk, m8blm bir lalam 
itl"atlara kapılıp aidiyonz. 

Muell, blsia eye bir çama-
11rcı kadın ı•Hr. Fakat ba kadı
nın iti gl\cO, çamqar yıkamak· 
taa ,aiJacle kalava Jahaa ltabaak
br. B• ODUD evde oJcı.pna ter-

( Devamı 6 IDCI yüscle ) 

İki Avukat Arasında Bir 
Münakaşa Ve iki Yumruk 

.. , ... ,,., 
Din Adliyede AılİJ• Birinci 

Hukuk Mahkemeal koridorunda 
bir tokatlama hldİlelİ olmu9tur. 
Bir daYa y8z0ndaa ayal mahk.
mecle karplqaa ankat Bay v .. 
datla Bay Şefik m· bit meclen 
caktıktan IODra mtlnakqaya tu• 
tutmutlar ve ıonrada iddiaya 
ıöre Bay Vedat Bay Şeflfin 

· ••ı Şefllı 
Jllı&n• iki yu•ruk iaclndttir. 
Hldimeden ıoara Bay Şefik lllc:l
deiumumtllte bir latlda De mira· 
caat eder.le Bay Vedat tarafın
clu JUmruldaadıjı icia Adli1e 
doktorları tar•fıaclaa -J•e 
eclilmeaial Ye aynca da ......... 
den b .. bla lira maaeYI zarar 
almmaıanı lıtemiıtir. Mtld4eiumu• 
mliik tahkikat yapmaktadır. 

iyazcı Dükkinının Kasa
sından Yılan Çıkb 

Tayyare 
Pi,gangosu 

ikiMahkôm Kurşuna Dizi
lirlerkenad-a Affedildiler 

t Ayaıofyada piyaacı Bay Saidin~kkinında i[&raon·uk yapan 
0tıalC don öfıle üzeri y•meklerin edildiği c~mekA:ı albnda l:'• çekmelerinden b:rislni çekmi-Ui ı~.. çıkar.q.:.ortlu. Bir~enbire 

i&rda: ,1: f!;~!i; . r ~ 
- A., yılan elimi aaırcL. - . .• ~::'!.j 
Dlikkladakiler bu tak•ıa.. · M pa,eclaler. F~k,t aJ-ta 

( ~ fltid~) . ~ 

Bu Seferki Ke9ided• 
Kanımrt Numaralar 

111 inci S.ytadadlr 

Atina, 1 l{Huıuıl)- Fevkalide dlvamhar'bm öllm cesa••• •abkO.. 
ettiil aıi deniz zabitlerinden ikili mevkuf dli•rlerl flraı1 ....... ,.,.. 
lardı. Me•kuf bulunan kaymakam Papazujl11- ile Trıplraidı'la iclaa 
idam hlkml h ıece •haha k•l'fl icra .dilmek nı.... iken C.ehuı 
rehini• ilim euuıaa ml•labet kll•i• tabTtl ettıtt •mrt ıelalt olchl-.... ""iki _..... da ............ ~ ... , •• 





• Sayfa 

: l Jfeınlebf Marucıraı~ 
Kemaliyelilere 
Müjde 

Artık Memleketlerine 
Trenle Gidecekler 

Kemellye, (Huıust) - Kema· 
Uye Frat nehri kenannda kurul· 
muf, etrafı dağlarla çemlmtı, 

zengin bir me~~a memleketidir. 
KadıgölU adı verilen bir ıu ıeh· 
rin içme Te ıulama ihtiyacım 
temin etmıktedir. 

Kauabada belediye 12 bin lira 
aarf le yeni bir bina yaptırmııtır. 
27 Hne evTel yanan hükumet 
konaiı yerine DeTlet daireleri 
ıimdi bu binada toplanmııbr. 14 
bin lira aarflle de Halk partiıl 

için bir bina yaptırılmıştır. Bu 
bioa yapılırken l'eridı HalkeTJ 
teıkili dı dllıllnUlmDş Te binada 
ıenlı konferanı, toplantı Ye 
mllsamere aalonları ayrılmııbr. 

Ôtedenberl otel bulunmıyan 
kaubada Fuatpalu ada altında 
bir otel ile bir ıaraj ela yapıl· 
mııtır. 

Sıvaı • Erzurum dımlryolu ka-
1aba civarında geçecek ve Çaltı 

k~yUnde bir iıtaayon tea:ı edile
cektir. O zaman Kemaliyenin 
iktııadl vatlyeti ehemmiyet ke .. 
bedecek, ılmdl fstihlikı hemen 
hemın kaaaba civarına inhisar 
ede) kuru meyvalarımızı memle
ketin dött k~ıeaine kolayca ae•
Jr.edebilmek fmkhı bulunacaktır. 

Bunun içla tlmdlden faaliyete 
•• Çaltıtaıı denilea :rolun açıl· 
maaına baılanılmııtır. Bu sayede 
kaaaba n. l•taayoa araaındak.l 
mesafe 15 dakika7• lodirihalı 
olmaktadır. 

Biga Bol Suya 
Kavuştu 

Blaıa, (Huıusl) - Belediye 
ıehrln ortaaında } aptırdı&ı de
poya kadar getirttiti yeni içme 
ıuyunu şehrin muhleHf yerlerine 
kurdurduiu çeımelere akıtmaya 

baılamııtar. Bu çeşmeler halkın 
ıu ihtiyacını karıılamııtır. Şehrin 
çarııımdakl bUyOk şadırvana da 
ıu verilmif, çarjının ali ihtiyaca 
da karıılanmııtır. 

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

Son Posta 
Vna1, .Cyae ff.,.a ı ft al•_ ı• ..... 

ükl_ıabtJ)'e, talc~• eobiı. U 
l&TANBUL 

iP -
.... -

Kütahya 
Çabucak 

Görüldü Ve 
He en 

Söndürüldü 
Klltahya ( Huıuıl ) - Birkaç 

yıldanberl aebepsiz bir duriUD• 
luk ıöıe çarpan KUtahyada timdi 
hızlı bir hareket. canlı bir çalııma 
baılamıştır. Belediye imar faali· 
yetine glriımlıti. Blltln ıokaklar 
parke döıetilecek, ıehrln tam 
ortaaında bulu•an eYkaf a alt 
eski hamamla civanndaki berbat 
dükkinlar lıtimllk olunacak, 
buruı ı•nlt bir meydan lıaline 
ı•tirilecektlr. 

Ponlen fabrlkaıının .. bre 10 
dakika me1afedekl .kiremit fahri· 
kaaı civarına kurulmaaı kararlat· 
tırılmııtır. MDhcndiıJer gelmitler, 
bu aahada tetkikat yapmışlar Te 
fabrikanın plAnlarmı hazırlamıı· 
lardır. Yakında temel atma mera· 
ıimi yapılacak ve inıaat bir yılda 
bitirilecektir. Poralen sanayllnin 
burada tuiıl Ktıtahyabları çok 
aeYindirmiıtir. Zatea çinileri ile 
ıöhret bulan Kntabya da bu fab
rika yeni Te verimli bir it çıtın 
•Çllllf olacaktır. 

Gazi Ke111al Mektebi 
Yanıyordu 

G~en Hile yanan Ye ldıtah· 
yanın eı· ab•I, en btlytlk bina-
larından bJrl olan U.e binmndan 
ıonra en bnyllk mektep Gazike
mal mektebi idi. Llıe de buraya 

taıınmıfb. Ev•elki gece bu mektebin 
muallim odaıından da ateı çıkmıı 
fakat balk tarafından 16rlllmll1 
Ye derhal itfaiye ile aıker ve 
halk yetiıertıık bUyllk .. ir çahpaa 
ile ateıin 6nllne ıeçmlf, bu ıu
retle KOtahya ıllzıl bir biu, 
bir irf u mlleaıHeıl daha kay
betmekte• kurtulmuıtur. 

SON POSTA 

Lisesi Yanıyordu 

Kütahyanın bütl1n görünli,11 

lnegölün Çeltikçi Köyün
de iki Kişi öldürüldü 

Katil Evvelce De Adam Öldürmekten 
Hapse Konmuştu 

lnegöl ( Huıuıt ) - Evnlce -· ' ' ·~ · ·-· 

adam öldllrmekton mahküm, ce· Bir Azılı Hududu-
zuını bitirerek çıkmıt olan Geç- k 
mişlbozuk Recep adlı bir adam muzu Geçer en 
bu sefer de bir baba ve oğlu öl- V k l d 
dOrmD1t0r Cinayet Çeltikçi kö· .l Q Q an l 
yllndea Iıleumlftir. 

Fecep akrabaaından Hllaeyln 
oğlu Oımana ait aamanlığı ken
dıne mal etmek iıtemif, Oımanla 
uğraımıya baılamııbr. Tabii 
Oaman Recebe haraç olarak ıa· 
maııhp ~umek iatememif, bu 
7fhden baılıyan münakaşaya oğlu 
25 YBflDda Mehmet Ali de mll· 
dahale etmfı, mllnakaşada hakıız 
çıktıiJnı anlayıaca bıçağını çekip 
önce Mehmet Aliyi birkaç yerlo· 
den, ıoma da babuı Oamanı 
ıırtından yaralamıttır. Yaralılar 
hutaneye lıaldırıılar, f allat biraz 
ıonra ölmUılerdlr. Recep cinayet· 
ten aonra kaçllllf, fakat; jandar
malar tarafmdan yakalanıp adJi
yeye ~•rilmiftir. 

Antep, (Huıosi) - Geçenlerde 
Kilisin ZadeH k6yllnden aıker 
Osmanın kanımı Suriyeye kaçıran 
ye adam öldllrmekten suçlu olan 
Suriyeli Muıa Suriyede de adam 
6ldtırmllı ve tekrar TUrklyeye 
kaçmı9tır. 

Hududumuzu geçerken jandar· 
111alarla mtiaademe etnıit Te bir 
jandarmamızı da yaralamıftu. 
Muaa kaçırdıtı kadınla birlikte 
yakalanmıı Ye Adliyeye teallm 
edilmlıtir. 

Karamanda Eczane Açıldı 
Karaman, (Husuıl) - Üç bu

çuk ay evYel kapanan eczane 
açılmıı Ye halk bu ıuretle bir 
btiylik sıkıntıdan kurtulmutlur. 

Bergamada 
Ucuzluk 

Uşakta Ergenekon İdman Yurdu 

Bergama (Huıuıt) - Berga• 
mada aöıe çarpan bir ucuzluk 
vardır, tereyağı 40 • 45 kuruıtur. 
Taze peynir 15, çökelek 5, 25 
yumurta 20, kuıu eU 25, oilık 
eti 1 O, aığır 15, ııpanak 2,5, 
bakla 1,5, ıojan 1,5 bezelye 10, 
kabak 5, enginar 3 kurUf& ıabl
maktadır. 

Bir Silindir 
lrmağa Düştü 

ABONE FIA TLAAI ErrıneJroa İdman 7udu tyelarf bu arada 

Barba, ( Humıal ) - Nafla7a 
ait iki yol alllııdirl motöre konu• 
larak Zonguldaia ıönderilecektl. 
Her biri 12 tonluk olan bu ailln
dlrlerdon biri moUSro kolayca 
konulmuı, fakat diğeri ytlkletillr
keo kurulan ağaç ayaklardan biri 
kırılmıı 'fe ılllndtr ırmaf a dDr 
mllıtUr, ıilindirin ırmaktan çıka· 
nlarak motöre yllklenmeal müte
madiyen çalııılmak IUl'etile 24 
aaat ıllrmUıtlr. 

• • u .. ır ( Hutud ) - Er,.nekon lbrahlm sorba, Teznedarbta Ah· 
Af Al idman Yurdu umumi bir toplantı met, muh&1lplite Sami idare 
Cra I[,- yapmıı Te yeni bir idare heyeil memurlutuna Ha1a• YOrek~t, 

TORKIVE 14GO 750 G Hçmlıtlr. Bu ••çimde baıkanlıia murabbaı l7elii• Muatafa Adem, 
YUNANlsT AN 2340 1110 no bay Alleddin, umaml kltipllie kAtiplife Şokrl Kaya Aktan 
6CHEld 2'JICX> :ıllııBOlifiiıiDlliiıiiiıll~ _b_•~J;...._E_ı_r•_f-r-Ô'="""'i_U_n __ ,_k_•_p_t_a __ nlıt~a~=--ay_ı~rm_.ıt~la~r-d_ır_. ________ ~------

AboDo ~a:l peoiadiı. Ad1t1 Wlo ......... 
• • 

C.lna nru ınl www. .. 
UAn•rd• llM•'ullfel ...... , 
Cevap içiD mektupla~ 10 hruM & 

pul ilAvesı l&lımdır. 

P" Posta kutusu ı 741 t.t..nblll "'l 

Telgraf ı Soopo9ta 
Telefon : 20203 \... 

Muşta Bergama da 
Bir Ayı 10 Koyun Parça- 62 Kahve Oturulamıyacak 
ladı, 18 Koyunu Yaraladı Halde Olduğu lçinKapabldı 

Muı (Huıuıt) Vorto "'kuaamda Bergama (Husus!) - Belediye 
Amıran klSyUae geceleyin bir ayı aatlık bakımından oturulmaya 
alrmiı T• bir aıııla upamıftır. elv11itll olmayan 62 kahvehaaeyl 

Ayı atılda 10 koyunu parça• kapatmııtır. Şimdi kasabada 10 
lamıı, 18 koyunu da yaralamıı· kahve Yardır. 
tır. K6y1Uler ayıyı 3 Hat uzaklığa b'iıaiı~~-;··-;y-~n;n-·hi'i~r .. ··buimüliar,-
kadar kovalamıılar, fakat eli... iki yavrusunu alarak köy• a•tlr-
rinden kaçırmıılardır. K6yl01er mialudh. 

Erganide Mahalle Ve Sokak 
isimleri 

Ergani, (HusU1t) - Belediye 
ıokak ye mahallelerin, kayma• 
kamlıkta köylerin isimlerini Tllrk· 
çeleıtirmeğe baılamıştır. Evler 
Ye binalar da numaralaomaktadır. 

Mayıı 12 

-t-:özümüz• Çarpanlar 

Bu Rozet 
Hiç De Rozete 
Benzemiyor 

Bu, reamlnl gördUğUnilz neı .. 
aeyl, .. reaimde gördüğüntlz boyda 
olurıa • bir ro
zete benzet~ 
blliralnlz. Fakat 
bunnn bir mf&Jf 
btıyllğUnU 11ize 
rozet diye gös· 
terlrlerse, bit· 
tabi gUler vo: 

-Bu, insanların göğıline değil, 
Hotantoluların boyunlarına yara• 
prl Der1inlz değil mi? 

Sb ne dersenb deyin. Bu, bir 
aantlm kalınlığındaki, yanm okka 
ajuhA"tndakt neane, aslında gn ... 
dDPıaOz realmden bir defa bftyUk· 
tir. Ve Turing Kulnbnn, aeyyah 
tercftmanlarının göğUılerlne tak• 
mak llzere yaptırdığl roıettir. 

Bizce, hamal kolluklan, bun• 
dan daha zarif; ve otomobUJer
deki Hyyah plikaları bundan çok 
daha hafiftir. 

• Turing Kultıp ", tercllmall"' 
lara i6ze çok fazla batacak bir 
allmetl farika bulmak latlyordise, 
yeni bir ıey yapnıak için boşuna 
zahmete gireceğine, otemobll 
plAkalarmı söküp g~ğll11lerlne 

takabilirdi. 
Bu gidiıle, biçarelerin bellerin• 

birer zilli kemer ku~atılı11a hi9 
ıaımamalıyız. 

Kaybolan Çocuklar 
Dedikodusu 

Kaybolan çocuklar hak~n~a 
Vail Muavini Bay Rükneddin le 
16rll1tUk. Bize aıağıdakl §eyleri 
aöylodi. 

Son günlerde bazı gazelci.,. 
de latanbdda çocuk çalındıjl 
Yeya adam ka7bolduğu tarzında 
bir takım neşriyat görülmektedir. 
Kaybolmuf, bulunmamıı, a11rıJ. 
mlf çocuk Teya adam yoktur. 
Her banal bir surette mekteM 
gitmeyın veyahut evinden kaçan 
bazı yaramaz çocuklar Toya bar 
ka bir yere giden her hangi bir 
adam bulunabilir. Aıırılmış deye 
yazdan çocukların hepsi bulur 
muı Te ebeTeynlerlne tealim edil• 
mlılerdir. 11 Mayıs tarihli .•• 
5947 numaralı Akşam gazeteaın• 
de (çocuk kaçırmak i11teyen biri 
yakalandı. Halk Serkls admdakl 
bir adamı linç ediyordu, polfı 
gllç kurtardı.) Serlevhalı bir yall 
vardır. Keyfiyet ı5yledir: 

Mevzubahı olan adam oradaD 
geçerken mahalle çocukları kea• 
dlalne taı atmıtlar. Bu taşlardao 
biri adamın omuzuna dokunmuf 
olduğundan o da çocuğun haba
ıına ıikiyet etmif, çocuğun ba"' 
ba11 kendisini kovmUf Y• mahall• 
çocukları peıine takılarak takip 
etmiflerdir. Keyf lyet poliıe akı~ 
derek muktad muamele yapa• 

mııbr. . ti 
Gazetelerin bu kabil neırıya 

çocuklann ağuna dOıerek dedi"' 
koduya aebebiyet Yermektedlr• 
Dedikodu mahiyetinde olan •• 
ciddi bir eaaıa iıtlnat etmey•: 
ba ıtbl neırlyata itibar etmedi• 
llınmdu. · 

Merzifonda Soğuklar 
Merzifon (Huıuıt) - Soğu~~ 

flddetinl arlbrmııtır. Sıcak 1 

d kad•' ııfırua Uatlinde 3 erecey~. , d• 
lnmlftir. Sıcaklığın sıfırın ustün d• 
26 dan 3 dereceye dUtUtU bura l· 
birçok kimıeleri korkutmuş, kal• 
darılan sobalar yeniden kutu 

muıtur. 
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Dünga Hadiseleri 

ransız anunu
nun Garip 
Cilveleri 

Franaa'da Rene Goblet adını 
itirafına taşıyan bir adam 

bir polis memu• 
ralm•n c•· runu kaaten öl· 
zadan kur- dUrdUiU zannı ile 
tulGn lcatll mahkemeye Yerii· 

mişti. Bu cürümden doları btra· 
ot etti. F ııkat eaki bir cUrllmden 
dolayı 15 yıl müddetle Franaa 
haricinde oturmaya mahkum edil
~ft olmasına rağmen Franıa da· 
hılinde tutulduğu için ayrıca ( 5) 
yıl hapae mahkum edildi. Şimdi 
Rene Goblet bu ( 5 ) yıllık mah· 
kCimlyet kararının ketiyet keıbe· 
~ecinden ıonra Müddeiumumiye 
bır m.ektup yazarak poJiıl de 
kendisinin öldftrdllğUnU itiraf 
etmiştir. Fakat Fransız usulü mu· 
hr. '<emeleri kanununun ( 360) ancı 
maddesi tekrar hAkim lıuıuruna 
~kmaaına mani olduj'u için bu 
cınayetl cuaaız kalacaktır. Sonra 
tahliye edlldlil zaman ~lSreceil 
bütftn ceza Franıa hududundan 
dışan atılmak olacaktır. 

,... ., 

TAKVİM 
Gla PAZAR Hızır 

J1 19 MAYIS 988 7 

1 
Rumt 

8 Sefer UH 2' Nl1an 1HI 
Aıabl 

Vakit IHat Vaaat1 Vakit Esul VHatl --- -Gftneı 09 il 4 46 A.llt•• l ·- it 11 
Ötl• 4 iM 11 ıt v ... , 1 49 ti OJ 
ikindi 1 so 11 06 ı ... k 1 29 

1 "'" ~ _...ı 

r- -, 
. 

l 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu rece aabetçl eoraatltr fUD• 
Jardır ı 

1.stanbul tarafı: Şehzadebaıı (Ham· 
dl), Cerrahpaıa (Şeref Celal}, Fa
tih (A. Kemal), Topkapu (Nazım), 
Samatya (Teofiloı), Cibalide (Ne
cati Ahmet), Eyüpte (Hikmet), Ge· 
dikpaş1. (Asadoryan), Defterdarda 
(Arif), Divanyolunda (Eıat), Babçe
kapıda (Salih Necati), Bakırkö· 
yDnde (lıtefan Tertiyan), Beyoğlu 
tarafıı Yüksekkaldımn (Vinikopulo), 
Galatasarayda (Galatasaray), Fııı• 

dıklıda (Hilll), Şiılide (Şiıll), Ka
ııımpaıada ( Merkez ), Haaköyde 
(Halk). Kadıköy tarafu Mu-.akkıt
bııne caddeııindt (Lton Cabuklu. 
yan), Kuıdilinde (Huluıi Oıman), 
BüyUkadada {Halk). 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
otlarından (*) 

Skorbüt 
Dit etleri haıtalıkları içinde tD mti· 
himlcrinden biridir.Diılerin kökleriaf 
muhafaza eden akaamındaki diı 
etlerinin allstikiyetlni kaybederek 
gevşemeai n boıulm11ı aebeblle 

dişlerin ıallanmağa n dtı9mete baı· 
lamaıına ıebep olur. (?laı aebze 

ve meyva yem•yerek aade etle bH· 
lenoclerde ek11eriya te.adüf edilon 
bir baltalıktır. (Limon n ıair 

taze meyvalar) -.iiamin dedilimiz 
taze gıdaları almak ıuretile bu 
tehlikenin önüne geçmek imkanı 
mevcuttur. Buııa eirkenin de iyi 
geldiii kanaati vardır. 
Dışler vücudumuzun en faideli 
uzuvlarındandır. Bunları h.er ye 
mekten sonra yıkamak huıuıt dit 
macunları ile fırçalamak n bu 
yapıl rnndığı takdirde temiz 
tuzlu ıu veyahut karbonatlı ıu ile 
gargara yııpmak çok lüıumludur. 
Arıza vukuunda gecikmeden diı 
hr kimine müracaatta da kusur 
ed.lmomclidir. Sonra plıman 
o'uour. 

nliu notbrı kesip ıaklayıaıı, 1ahut 
b r ııll Ur.:e yıı pıt ırıp kollekalyon ya pı· 
ı 11:. Sı« ntı umanıoı:ıda bu aotlar bir 
dol<lo g ı 1 dadını'la yet tcblllr, ·-

SON POSTA 

il= 1 lzmirdo · .=:-
ı- __ _,_ 
Mühim 

Hava arın Biçimsiz Gi işi 
Bahçıvanları Zarara Soktu 

Bir Hırsızlık 
Meselesi 

( Baıtarafı 1 lncl yG11de 

hakkında ın ufak izler araıtırı· 

lıyor. 

Şimdi 
Bütün 

Onların 
Om itleri 

Patlıcan ile 
Enginardadır 

Birkaç yıldanberi ııkıntıh bir 
hal geçiren lıtanbul bahçıYanlarl 
bu yıl ummadıkları bir zararla 
karıılatmıılardır. Zarar iki bakım• 
dandır. Biri Adananın rekabeti, 
diieri havaların mUaaadHizltiidir. 

lıtanbulun turfanda yetlıtir
mekle methur Kartal. Ye Pendlk 
bahçeleri bile bu 1ıl henilz 
turfanda mahıul yetlıtirememi .. 
lerdir. Bundan ıonra yetlıecek 
turfasdalar IH zararı kapatamı• 
yacakbr. Çtınkll lıtanbulda ha· 
valar ne kadar bozuk aitti ... 
Adanada da okadar aıcak gltmit 
ve bu ıayede Adaaa her yddan 
daha eYHI turfanda sebze yetiı· 
tirmlye muyaffak olmuı, külllyetll 
lıtih11Unl de lıtaobula ucuzca 
dökmUtttlr. 

Daha ıimdiden balda 6, fa· 
ıulya 20, kabak 15, enginarlr 7,5 
1 O, kUçllk 4·6 kuruta aatılmak· 

ı 

t.taobul bahçelerinde 

tadır. Bu hafta içinde domatea 
biber de beklenmektedir. 

Buna mukabil lıtanbulda da· 
ha bakla çiçektedir. Bir hafta 
ıonra bakla keameğl uman bah
lçıvanar ıeçenkl ıon ıojuklarla 
yeniden hayal dUtUklllğUne uğra~ 
mıı;lardır. lıtanbulda mahıul idrak 
edildiği zaman her çeıtdin kilosu 
(2·3) kuruıa dlltmllı bulunacaktır. 
Bu vaziyette de bahçıvan, değil 

Son Postanın Anketi 

Bitıl itikatlara 
inanır Mısınız ? 

f Baıtarafı 1 ı .. ı yUdeı ) 
ıfne çevrfllp dizi kolu nfıammda 

ııralanmıı kah•• fincanlarından 
anlarım. Zira eve geldiif zaman, 
evdeki tiryakilik dttımanları bile 
fincan fincan kah•• içerler, Y• 
fallarına baktırırlar. 

Tablt tahmin ederalniz ki, bu 
itikadın ucu bizim keHy• doku· 
nuyor. Zira çamaıır günlerindeki 
kahve maarafı, çamaşırcıya Yeri· 
len gUndeliil de çımaıar için 1arf 
olunan aabun, ıoda, çivit, ıu, bu 
parasını da ıeçiyor. 

GlSrDyonuouıya... NedenH, 
bu kahve telnlerlnl dile ı•tl• 
r~nlere inananlar çok. . 

Ve ••• Nihayet ben de o kala• 
balıtın siııında kalamıyorum. 
Bunda tabii, ıöylenenlerden ba· 
ıılarının nadiren, tHadllfea de 
olsa iıabet ediıl de müeas!rdir. 

Sonra lnaan b8yle ıeylere 
lnanmaaa bile, etrafına•kllerln 
toairl alt~nda kalmaktan kurtula· 
mı yor. 

MeHIA, tuhaf değil mi? Bea 
rUyalara da az çok inanırım. Ba· 
ııları tahakkuk etmlttlr. 

11loaao beıerdlr" derltrya, ıu 
bcıer de hakikaten dalma zayıftır. 
Hepimiı, çok defa, inanarak ta, 
lnanmıyarak ta olsa, bir takım 
manevi kuvvetlerden lstimdada 
mecbur kalıyoruz. 

Ve innmn kl, kendilerini ilmin 
en yUkaek mertebeıine ulaımıt 
aan nlar da dahil olmak üzere 
berkH böyledir. 

Bolkl aamimi davranıp ta itiraf 
etmezler amma; blılm gibi sa· 
mimi davranananlardao çok fazla 
inanırlar l>öyle ıeylere 1 

Hem, hayatta, bu bltıl aay· 
dığımız baait ltiyatlara varıncaya 
kadar, daha ne palavralara lna• 
nıyoruz, ne boş ümitlere kanı· 
yoruz, •• ne yerine a•tirilmiyecok 

YaltlerJe avunup, avutulup duru• 
yoruz. 

Bu itibarla ben, bir itiyadın 

Hvkile... Ve bile bile kapıldıitm 
bu batıl hislere Ye it:katlara inan• 
mayı, meaeli, htaubu!un baştan 

1ıkılıpta, yeniden kurulabi:eco· 
ifne ·aldanmaya tercih ederimi 

- Siz, liu kabil itikatlardan 
hangilerine inanınınız llatat? 

Her zamanki derin samimiyet• 
teu yh~e ayrıimıyan değerli opera· 
tlSr kısa bir an ciUıUndU, ıonra 
,UldU: 

- Vajlahl, hepıinl birdenblrt1 
hatırhyamadım. Fakat Meseli, ilk 
çırpıda aklıma gelen bir hikdyeyl 
anlatayım ılzo... Ben bir Ankara 
aeyyahatindeo dönmek Uzere idim. 
•• Vagonll ,. ye birisini ıönderlp 
biletimi aldırttım. Ve o bilet yU· 
ıllnden de, o gUnkU treni kaçırdım. 

Merakla ıordum: 
- Neden? 
- Meier, bana ayrılan ·kom• 

partımankn numarası 13 değil mi 
lmiı? Onu dejlftirtlnceye kadar 
da tren gitti tabii.. Zira, ıeame• 
tinde en inandığım ıeylerin ba· 
ıında bu uğurauz rakkam gelir. 

Bu bilet yüzünden vagonlf· 
deki zatla aramııda gayet tuhaf 
bir konuıma sıeçti. O isteğimi 
yerine getirirken : 

- Yazık, dedi, bir devletku· 
ıunu elinizle ko~uyoraunuz. Zira 
ben, hayatımda birçok ıaadetJeri, 
bu beğenmediğiniz rakamın uğ'· 
runa borçluyumdur! 

Ben onu bu lnanııı:ıda bittabi 
aerbest bıraktım. Falcat ondan, 
ayni serbeatiyl bana da bnğı,la· 
mnsını rica ettim. Ve Istanbula 
ıelinceye kadar bir: 

- Acaba? nin vehmile nzuı. 
mekten kurtuldum. Operatör, 
biraz dUşllndlikten sonra illve 
etti: 

Sonra bto, ıol ıözümUn 

bir çalışma görllnütU. 

emeğinin, hattA tohumunun para• 
ıını çıkaramıyacaktır. Bu yDzden 
bu yıl bahçe aahlplerl yanaıma• 
Jarına keıimlcrlnl yani yıllık tlcret· 
lerinl tamamen ödeyememlılerdir. 

Şimdi btıtUn Omitler patlıcan 

Y• enginara bailanmııtır. Eğer 
erken keaebillrlerH nrarlannı 
patlıcan Ye enginarla kıt aebze
lerlnden çıkarabileceklerini umu• 
yorlar. 

Piyazcı Dükkanı
nın ·Kasasından 

Yılan Çıktı l 
(Battarafı 1 inci 7üzde) 

kalkanlar oldukça bUyUk bir 
yılanın ganonun parmaklarına 

dolanarak tekrar aynı çekmeye 
kaydığım gördüler. Uıta teHd· 
dUtle gözU çekti, yılan hali içinde 
idi. Yalnız kafaımı bir delli• 
sokmuı bulunuyordu. Kiğıtla 
kuyruğundan a1ıldı. Fakat o 
kayağan mahluk inat etti. Çık· 
maclı ve nihayet te camekanın 
altına sokuldu, garson ustasına 

anlatıyordu: 

- Ben onu senin boncuktan 
yapma yılan teıblhl ıanmııtım. 
Meğer o sahihten yılanmıf. - ' .. ·- ..... ·~ ' ..... , ........ 
seyirmeıini hiç ıevm!m. Ve Sai 
gözUmUn ıeylrditi sıUnler keyfime 
payan olmaz. O günler içimde, 
mutlaka iyi bir ıeyle kartılaıacak· 
larını bilen klmıelerln aevlncl 
yaıar. 

Muhatabımın yUzUne, ııkıntıh 
bir hitırayı anmanın UzUntUıU 
ıindl, Ye: 

- Ben, dedi, meılek hayatı• 
1 

mm en bUyUk kUçlUklerinden bl· 
rinl bu itikatlar yUzUnden çekerim. 
Zira haatalara, hele kadın haata· 
lara ameliyat gllnU bğendlrmek 
bir dert, bir iı, hem de içinden 
güç çıkılır bir it oluyor Adeta ... 

Zira kimisi aalıyı, kimisi cu· 
martesini, klmiıl ayın ilk çar· 
f!mbaıtnı,' klmlıi ayın son pa• 
zarını, kimisi de ayın ıon çar· 
ıambaımı uğursuz sayıyor. 

Ve ekserisi de: 
- Perıembtden perıembeye 1 

diye tutturuyorlar l 
M. Kemal susunca ıordum ı 
- Baıka Uıtat? 
O, g~nUl kırmak lıtemlyen 

kimseler• ha1 nezaketlle gUldtı: 
- BugUn ıizin haYalyat gUnU 

galiba... NedenH benden yeni 
keşifler hakkında mütalaa ıormu· 
yor&unuı. Biıim bildiğimiz havai· 
yata mliteallik IAkırdı bulmak 
gazetecilere vergidir amma, o 

( Devamı 10 uncu yOade ) 

Hayret.. Parayı tahıil edeni 
tanıyan deiil de, eıkAli hakkmda 
en uf ak bir ipucu Y ren bil• 
yok •• Emniyet adli kııım başkanı 
Bay Hul6ıi AkıtımUş iş ciddi 
bir renk Yeriyor ve lxmlrin poliı 
ıl•ll toıkllltı aeferber ediliyor. 

Aradan iki glln, Dç gUn, dört 
gUn aeçtlll haldı bAdlHnin anah• 
tan bulunamıyor. 

Nihayet gizli pollı memurla• 
randan Bay Haaan Fehmi bir sa· 
hah adlt kııım baıkanmı görUyorı 

- Size, diyor. En kısa bir 
samanda 5000 lirayı getlrecetlm. 

Adli kııım baıkanı Bay Huluıl 
AkgllmUt memurunun zekAsıodaD 
Ye araıtarıcılığından emindir. Me• 
mura: 

- Bu it çok mOhlmdir. Eğer 
meydana çıkarırtan aenln için lyl 
olur. Dikkat, oklum! 

Diyor. Hakikaten aradan 48 
1Aat ı•çmeden gizli pollı memur&J 
elinde bir mendil doluıu para 
olduğu halde adli kııım baık•• 
nının odaıına ı!rlyor. Amirini 
Hlimlıyor. V ez 

- MaaleHf diyor, lnıs 
1150 Ura para kalmıı.. Kalan 
k11mını aarfetmiıler ••. Paralar men" 
dilin içindedir. 

Hadisenin llçUncU kıımı dab• 
alAkahdır. Bu xekl memurun ha" 
ı:ırladığı ip uçları zayıftır. Ortadıa 
yalnız 1100 lira ile Bayan Hedl" 
ye isminde genç bir kadın YAi"' 

dır. Kadın konuımuyor, cUrmUnO 
ltlraf etmiyor. Paraların Hhlbf pi 
ıöylemlyor. 

Adli kııım batkanı artık bA~ 
diaenln içindedir. Kadınla a& 
rllıtUkten ıonra emniyet mUdUrO 
Bay F eyzl Akkoru ziyaret ediyor• 

Herkes emniyet adli kıaıfll 
ba,kanını dalreılnde zannederke1' 
emniyet mUdUrlUğtlnlln telefon\! 
çalıyor Ye ıu maalde bir ı&rUr 
m• geçiyor: 

- Buraıı Iıtanbul.. Ben adli 
k111m baıkanı Huluıl.. Osmanlı 
bankaaından aahte aenetle alın•" 
5000 Uranın ıuçluları iki kiıld11· 
Bunlar aabık Kuıadaaı evkaf JPI' 
muru bay Ali Naci Iİe, 1&bık AO' 
talya emlikl milliye dlrektıstl' 
Haıandır. 

Suçluların her ikisi de IatıaO' 
bulda EmlnönUnde beraberıaıd• 
getirdiğim memurların yardıJPll' 
yakalanmııtai. 

5000 liranın 700 llraaıoı b•1 
Haaan almııtır. 

1 
Diier 700 llraılle Ali N•' 

lı:mirde ipekli kumaılar ve elbffl' 
it' ler satan almıı, 2500 lira ile ~ 

tanbulda Ali Naci namına bir ~r 
satan alınmııhr. iki ıuçlu ile b 
ilkte lzmire hareket ediyoruıD• 

• ı· 
Cumhuriyet zabıtaaının bu b ti 

diıede ıöıt .. rdlil yüksek gaY';,, 
takdir etmemek elden gelrn!Y d•• 
Suçlulardan Ali Naclnin ovııı '1• 
aenede vurulan mühUrllo aslı d• 
bulunmuıtur. Ali Naci 929 yıhll 11, 
1&htekirlıktan Ismir aiır ce~a;fşi 
da altı yıl hapse mahkum edıl e1' 
af kanunundan latif ade ecl•' 
tahliye edilmişti. 

4.d. Bil 

l 
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8elld alellde bir •anena l Gumperia rattıt bir maya yak· 
yapılacakb... Belki de llJHI bir laıb. . 
gerginlik tehlikellne kar11 ihtiyati Sara bC)fhl. 973 numara orta· 

mllllerle lala etmek pek te 1tola1 
olamıyacakb. 

Oaa. ceplerinde k .. dlaial it
ham eelebllecek eYralda beraber 
tevkif edebllmft olaalardı ne iyi 
olacaktı! Hattl kiptlar olaun ele 
pçmlf oba idi bunlar bir sebep 
olarak 16.terlllr, tahkikatın de
Yama •e bittabi uzamaaı temin 
edilir Y• mllauip bir mllnakaıa 
zemini haıırlanmıt olurdu. Fakat 
nuırın camnı aıkaa baıka bir 
.. )' daha Yardı. 

btr tedbir aJınıyorda. daa ka1bolmllflu. 

Avuıturyanm Almaayaya Uha· 
kının llimadaa blr,Ua enel de 
b6yle hararetli ha11rlıklar yapılmıı 
Ye o tarihten itibar•• bir hafta, 
mlltemadlyea merkezt Anupanıa 
ufuklarını kara harp bulutlan 
kaplamıı, milletler korku Ye deh· 
.. t içinde bekleılp durmuştu. 
Hor tarafla tayyare filoları 
dolaşmakta olduğundan, phlrler
de halka ıu mukelerl clapblmıfb. 

Fakat lnpt.....m, Anlbarya
Dlll Alma•J•J• Uhakım harp illa 
etmep makal bir •Hp eddet
medlği anlatılınca harp balutlan 
ela çabucak clağılmqb. laıUter .. 
nla bunda bqka dtlflbacelvl da 
vardı. Maamafih hakikatte aylar
danbarl 01.. meYcat olan bir 
Yulyetia rum• Uin edilmesini 
harp Yelil..ı Japmak da pek 
ılJllnç olarda. 

1938 de Alman haYa fi!oıu 
artık kendiaine Yerilen emirlerin 
Hbeplerinl arqbrmıyordu. Onun 
vuife•l bunlara itaat etmekti. 
Staaken, Nuremberg, Fnnldort, ve 
Baltık ıahilleriadeld kararılhlarda 
\lcltlrı..ts• alrll ..... albl kacl
.-ı• ......... ,... .ı.jlldL 
Fakat gizli filonun derhal faali
yete geçmek Dzere huırlanması 
emredilmfıtL Tayyarecilırfn bil· 
dikleri ve bOecekleri de bundan 
lbanttL 

••• 
Sahte Gamper, 7emu araaın-

da Japbldan dedikodularda bile 
ba adamlana -blyet. çekingen• 
ilk ptercllderla.. buı clfllelerl 
blmmeden 8G8D'ftl'dlklerlae dikkat 
etmlftl. KomlDlltlikl• 'feJa deY. 
lete udabtmJ•lda ltlıam edllea
leıla feci aldbetbll laepal bllyorda. 

Fakat la• clıklka ....... br
..... Wlecek R adamlarda bl1le 
menfi ..... JOJda. Gayet .. ft 
..,pkkah idiler. Hem badll .. 
rlH n hem ele AlmanpJ• karp 
deria •• ........ u bir ltlmatlan 
Yardi. 

Gumper ma1adaa blldl •• bir 
11ramn llzerine oturdu. Cebinden 
bir mektup pkararak okumıya 
batlada. Mektuba okadar dalmıı 
sltlnl1orda ld urfı ble r•e 
.lljlrmlf Ye Aa1d baau farkına 
••••matta. Yumdu ıeça Wltz 
zarfın lzerlncleld adı ... 11& gez• 
dlrcli Ye. tlplaeleri bir parça daha 
azaldı. 

Gumper mektubunu katladı, 
ceW.e koyda Ye kaha uker ka
putuna yuYarlayıp kendlae bir 
rastık yaptıktan aonra ııranıa 
llzeri'1 boy luboJtlDC& .... dı Ye 
uykuya daldı. 

Bu 11rada Wita kendlabal .... 
dfeye da fer eden bir dl Hal 
lpttl ve derhal dairem• küıtu, 
fakat c dalında hem çaılpyor, hem 
ıeceki vakayll ıözünlln &nünde 
ıeçiri) or Ye ştıpheleri yeniden 
kunetlenmlye baıbyordu. Gurn
pere kolay kolay ceYap veremi
J.K•il baza ıualler ıormak isti• 
JorU. Bir mazeret uydurarak 
edadan cıkb n uykuda baraktıjı 

-19 -
Çekoalo•akya adliJ• •• pollı 

namı IYan Schott dlftbac:ell idi; 
cam fena halde aıkıhyordu. 

Kendi t•hm itibarile Schmltin 
ortadan kalclınlma11Da Ye ba hu· 
mata tatbik edilen uıu1- ele hiçbir 
diyeceği yoktu. Hattı içinden 
bunun lüzumuna bile kantdif Şar
ki Avrupamn muhtelif hudut boy• 
lannda caaualann aak ilk lldii
rftldtltl valddL Ba Jkdea haad 
olaa hafa ıvglnlikler de mutat 
formlWerle kolayca izale edilebi-
liyordu. Fakat Schmit'ia Qldukça 
Yaal ticari al•kalan •• mOhlm 
pbalyotlvle münaaebetl vardı. 
Ortadaa kayboluıunu mutat for-

Bundan bir hafta enel Schott. 
Frlb Hanıel i•minde bir Alman 
cuuauau yakalabnıfb. Bu adam 
diğer arkadqlanoı lfta ettikten 
maada ıtmdiye kadar kendisin
den hiç ıftphe edilmlyeu lohann 
Schmit'I de ele •ermlf, onan ge
lecek hafta zarfında buradaki 
t .. klllta mahrem •• mnhim bazı 
talimah ve evrak ıetireceğini 
llylemlttl. 

( Arkuı yar) 

Mlltlla Nl'8n Terzlyanın 8~ra Defteri 

S. Nıo. Alacakla TaJep ettl. 
tl miktar 

1 Haralambo Manakldlı Ta. 100 
rakcılar Ekberiye ban 

1 Kirkor Ş6klryaa Çakmak- 50 
çılu 

5 Baruı Çaneryaa çarıı Dua SO 
meydanı 134 

4 Vahan Markaryaa ;Ha1eki SO 
hamam 14 

6 Klpm Marka17an alhpar• 5() 

••"'-• No. & 
• Ga•bla S.tarpa ~ 

çuıı Reiıotlu ıokak No. 17 
7 Karbet Kopdelyaa Çak • 50 

makçılar No. 65 
8 App Sarafyaa Marpuççu- 50 

lar A•ir otlu baa No.2 
9 Artla Anrraa Su~tanba- 100 

mam Madea ban No. 39 
10 Oaalk Siauyaa Kapalı

çarıı Perdahçılar No. 21 
11 Nubar Siaaayaa Çarpka

pı llakuplaı Ne. 2 
12 Faik Karakat Yqlldlıek 

Calwata No. 11 
U Hraaet Sak .. ÜJ'u Ge· 

.Okpap Ne. 11 
1~ Sinp YeıU•irek Tarakp-

lu Ne.11 
U Setnk Ylsbqıyaa -Y..U-

•lr•k Ş.ytaa ... No. 8 
1, Kalenal .... Ralli ... 

Ne. ıs 
17 Kl•llıel ....__ Şoef 
. Kapalı~ ICaYaflar9'-.11 
18 Panila Kapalıprfl Per-

dabça'ar 6IS 

75 

50 

100 

50 

50 

• 
19 Llıtik fabrlka11 ıirketi "'" 111 

kili awkat Jak Mlzral 
20 lıkooto Ye ticaret kollek· 

tlf tirketi Tq ... 
11 ı..cr .. Eocloaradia Slrkeel l'D 

Kayıerl baa No. 26 
21 Aleko Teodo.,adlı Sirke- 195 

.ı Kaperl ha No. 16 
23 Kanlk SıYaoiyan Kumka

pı Vallpn .. 70kata Ml•u
lla1rettla •kak No. 11 

Kabul edi· 
len miktar 

100 

50 

50 

50 

50 

&O 

50 

öl 

100 

75 

fi() 

100 
. 

50 

fi() 

fiO 

50 

IOO 

ao 

210 

IO 
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6 

6 

' 
6 

' 
6 

' 
6 

• 
6 

' 
• 
• 
• 
1 

' 
6 

• 
' 
• 
• 
• 

R.E. MG!lhaat 
miktar 

28 nrlklitiadeD 

60 Karalk SıYa-
CIJ8Dl8 mlf• 
lise 300 Ura 
urçha oldufa 
defterler mlla• 
dere oa ba daa 
-aalq1ld1f1 .. aa 
alacak talebl
nla reddlae 

'' Arıt aam1aa temellik• As&ll iN 8' Kira bıdeh lmtlyaah 
Mlfllaia kaft91 Vutahlaia e• ev•• .. lduadaki lıtllakak lddla1ı f&JUI ka• 

ltal 1lrll•l1erek ,..de.Wmlttlr• 
lnla idare Aza._.. AYllllat 

Yuaul K•nan, O••• 
lat.11llul lkl•al lnaa Me111urlul••dan; 

Mtlfliı KunduıaCD Nipa Teni)'BIUD ka,ıt oluııaıa alaoaklılarma ait tetld
kat bitmit •e ıapılu ıuetl pbnya gıbnlua ma defteri d.aiıemiH tefti 
kaluamıtkr. 

Kanunen yapılman lkıaı plft ikbıol toplanma lgla alanelrlılarm 1 Ba
ıinn 935 Pazuteıl glnl nat ı• 4• lkiaol iflll dairuinde huır bulunmalan 
Te bu toplanma7a alaoaklan bmıa -.eya tamuıen bbal edilen alaoaldılu 
pltbileoeti pi ııra defterin• her ae .. uretle oluna ollu ltiru edenler ila.. 
claD btt gÜD wfında wa. karuw ..... mahkemede •••• qmap baklan 
olduja ilU obıauı. (11"1) 

Tıb Aleminde 
Yeni Bir Keşif 
Kuıpalazı Striknin ile 

Tedavi Ediliyor 
Parla, 11 ( A. A. ) - Doktor Jorj 

PeHo en atır sehirJenme Yakaların1n 
teclaYiılade, Strlknia'nia mu•affakı-
1etll neticeler verdiğini denemlttir. 
doktor Peuo 23 kuıpalası vakn nda 
Striknin tatbik etmit. hutaaıa ııtırh• 
flaa töre, kilo ltqıaa Ye elli pa 
mClddetle bersla, 1arımpr mlllrram 
Striknin f111Dıa etmek nretlle elm
leılai tedaYİJ• mu•aff•k olaauıtur. 

Ödemişin On Bin-
lerce Köylüsü 

Kurultay Gününü Büyük 
Bir Sevinçle Kutluladılar 

Ôdeml1t 11 (A.A.) - ilbay 
General KAzım Dirik, Cumhuriyet 
halk partbinla blyük kurultayının 
açılma11 ıenllğinl AdaıUm• k6-
Jllnde oabiDlerce köylil 1artdqlar 
&rHında kutluladı. AdaaUmede. 
yapılan ıenlikte Beydağ, Kiraz, 
Kaymakçı, Biral. Y oniceklSy, Ada• 
ıtıme, Adagide Ye Bademy• ıpor 
kurumlan birlik aporlarlle bulun
dular. Ôdemiıten gelea bando 
muzika bu ıenliğe karıtllllf, uluaal 
havalar çalmıf, halkı coıturmUftur. 
Cumhuriyet Halk partiıinln dör
dllnctl bllyllk kurultayının açılma 
.. nliğinden ötilrll Mehmetcik an
dacının karşısında aöylevler aöy• 
lendi. 

Otomobilcilere Müjde 
1 adet 28 model tenezzGla açık 

Ş.no!e Uo 1 adet 34 model F or4 
kaptıkaçtı ıaaui acele Hhlacakbr. 
Görmek iıtiyenler Galata YGkHk 
Kaid ar.m dibi, Hamam ıokak No. 8 
ve 12 de Şoförler Pazan aahlbi Geb
zeli Bsy Ali RızaJ• mlracaat. Te
J.ıfoa: 49194 

MaJJ• 12 

iNE KONUŞUYORLAR?I 

1 - EJnb dlltl,erum.! 
1 - AJ•tım kayda ana• le-. babuıl 
3 - Ne oluyer ... ty:e a1el ? 
f - S.t·- soluaa dllııkat eti ... ,...._. 

500 Lira 
Veriyoruz 

SO ıla dnam etmek laere Ni ..... 
il •iJade lıqhyaa mUubaluımu de
nm etmektedir. Tafdllbat tl•dlp 
kadar defaatla a .. re~k. lllıa1*1ca
aıa Wt .. ile beraber aetleelerla ta• 
&J1tha edebUmell lçla k taflilM 
tekru edileeektlr. Şimdllik .. laa
dar llyliyellm ki aıatıkl k•poa• 
ke1laia Ye ıu J•kardaki .....aa .a. 
badald dart yasıdaa baasWal .. 
re••• •JP• buhayonaam oa• lm
pona lfaret edlals. latetil ......... 
biae, ba (30) kupona fladerlnbal&. 

Müıabaka Kuponu 

lleelm Namana: at 
Yuı N111Daraa ı 

ı.:m ------
Adıe• -----------

----------------
~ukandald lııu~• ....... al ....... 

4••aptaa~ ile. - Wa 
.. ........ mlJ • .....,. .. 30,.. 
ala pktaktaa ..,a iN k•,..ıan S. 
POllta ....... -••• 

1 U: Müdiirlüğiindenı 1 
idaremizin Ciball Fabrik .. ahçıhia 18151935 tarlblae •Gaadif 

Comartai gtbıll -t 14 de Paırlrhlda taliblae ihale edlleceilada 
iateyenlerin 300 lira temiaat paruile blrlikte Clballde Laftllm Ye 
mtibayaat Şubesindeki alua komiaJon- mlracaatlan. ·~. 

• • 
4500 Adet Muhtelif Niha19tm Şerit 

40 ,, Btıyllk Slpra n Tltla Band .. 
50 Metro Baklah KaJll llndrl 
30. Kilo Piko 

Şartname ye nllmuaelerl yeçhile yakanda ,_Jı ellrt lal'e• 
makine akıamı pazarlıkla Abn ahnacağmdan ..-...k lltepnlerla 
al\mun• ve ıartnameyl pdtıkten aonra puarhk için 6161935 tari
hin• raatlıyan Peqembe gllntl uat 14 de % 7,5 slvenme parala
rUe Qballde uyazam Ye mllbana Şubesinde Mllbayaat komlqo-
DUDa mlracaatlan. ''2396" 

Almancada• Tlrkç.,. ye Tlrkçecı.. Almucap blhaldmı t.
clmeJ• •aktadir bir •tlterclme lhtly~ nrtbr. " tOO ., Ura Gerede 
taBp olanlann 16/51935 P....-be gttnlDe kadar 11 .. urla Şah ..... 
ze mlracaatlan. Diler Wr ecnebi lium bilenler tvcila olana
cakbr. "25S9., 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden ı 
Tophanede Kıluıç Ali P ... llahaHMiala Dabakhw aokapnu 

40/42 •Jllı 190 llra kı,...ıll ... oda dlkldmn llfle dd ld·e ... 
aon mllzayedeai yapdacaktar. . 

IateklUerla " 7,5 depozito akç.ı.d De 19/519SS tUilalae iDi• 
udif Pazar pil aaat 9,30 dd 10,30 n kadar Beyoila Kayma• 
kamhpada mlt•kldl idare H.,.tlae •lracaatlm. "2548.. 

---------------------------------------------------
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

ı Huiraa 831 tarihlnd• at.,. 938 tadhlne bUr bit 
l9H mlddetle Aakara Jlbok Ziraat F.mtitl.....,_ 375 • 425 talebe 
De 100 • 120 mldahdnllnh •bah. iğle " akpm yemekleri kr 
palı urf aaallle eblltmeye k-'•llfbR· 25 llaJ18 935 tuiblae 
rutlaJD Cumarl•li glnB -t 15 ele llaal..ı icra edilecektir. Fası. 
lsahat •'-" n prtaam..W ... ek We7ealerlD Yibek En~ 
W.. .adlrlqnae n ihale pi de 5750 .. lık temlnatlaril• 
Eaatltl Yeaeafn• te.U. eden illeklleıla Eatittlda idare ye ihale 
kOm ..... -. .aracaatlan (212'1) 

, 

• 
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lspanyol 
Buhran, 

Nezlesile Beraber Siyasi 
Son Haddini Bulmu.ştu 

Muıtaf a Kemal paıa, luet 
papnın "erdlj'i izahatı dinledik· 
ten ıonra Taziyeti tenkld •tmlt 
Ye bu tenkitleri baılıca ıu nok· 
talar Ozerinde temerknı etmiıtl : 

1 - Gerek padlph Ye gerek 
muhalif matbuat tarafından YU• 

kubulan bUcumlar, ne kadar kuv
•etli oluraa olıuo, kablae iatifa 
etmemeli ldl. 

2 - Tevfik paıa lrablnealnln, 
bu .. kilde teıekknlnne mani ol· 
mak elzemdi. 

Fakat, mademki it bu hale 
ıelmlttL Şimdi de yapılacak it 
f'llldaa ibaretti : • Yeni teıekknl 
eden T evflk paıa kabln..t, henb 
mebuaan meclialne ıttmemif, •• 
beyannamesini okuyarak (itimat) 
reyi lıtememlıtL Şu halde, lcilen 
mebualan elde etmek •• kabineye 
(ademi iilmat) reyi Yerdirmek.. 
Bu ıuretle kabineyi dOıllrerek 
1lae izzet pqamn riyueti albnda 
yeal bir kabine teıkll eylemek. 

Hattı ; derhal bu karan ••re• 
Muatafa Kemal pqa, taaavwr 
ettlii kabine erklnmı da teıblt 

edi•enalftl. 
Muıtafa Kemal paıanıa ıu 

andaki dltllnceal, ıayet aarihtL 
V alua (rami harp) teYakkuf et• 
mlf, (Mondroı) da bir mltareke
.... imza edllmlpl. Fakat· eU.. 
bir mecburiyet k&l'flllnda·ta• •• 
mutlak bir tealimlyetle imza edi
len bu mlttareke ıartnameıl, 

pek çok tehlikeli maddeleri lhtl
•a etmekte idi. Reaml harbe ai· 
hayet veren ltilif de't'letlerlle • 
bunlann himayealnde bulunan 
aılbateld• .uarlar • bu •lltar .. 
kename mucibiace Tllrk milletini 
S:llhtan tamamen tecrit ettikten 
ıonra Jul bir harbe, bir (imha 
harbi) ae tlri .. bilirlerdl. Nitekim, 
IDlltarekenln lmza11Ddan bir ,On 
.ıonra (Muıul) •• (lakeaderun) DUD 

~gal edilmek lıtenUmHİ de bu 
"•hllkeyl açıkça 161tvmekte idi. 
Ayni umanda lngillzleriaa takar
rtlp ettikleri mıntakalarda, Ermeni 
komitecileri de harekete geçmlr 
lerciL Antep, Maraı •e haYalialnde 
bu komiteciler tarafından açıktan 
açıia Türklere larp huıumet 
••eri belirmiıti. Eğer iktidar mev
lciiode ku•veUI bir kabine bulun
llıuaa, ltilif devletleri mlıtarek .. 
llame ahkimını &tınden ıGne ib· 
Ilı edecekler; A nadolunun baİtan 
b&fa latlliaına aebep •• baban .. 
ler icat eyli1ecelderdl. 

cephane •e asker malzemesini 
( T oroı ) )arın üıt tarafına • iç 
Anadoluya • i•çlrmi9tl. Bu ihti· 
yatkarane hareket de, lıtikbal 
hakkındaki dUşUncesinl iÖıter· 
mekte idi. Yine bu lhtiyatkArlık 
cümlesinden olmak tızere, (Antep) 
•e bavalial ile allkadar olan bazı 
zevata o mıntakada eizlice milli 
bir kunet hazırlanmaııaı taniye 
etmlıtl. 

Bu ıuretle ilk tedbirleri alan 
Muıtafa Kemal Paıa Iıtanbula 
ıellp •azlyetl yakından tetkik 
eder etmez, (Babılll)de kunetll 
bir hDkiimetio bulunmuı IAum 
ıreleeetinl takdir etmişi artık 
bitin fikir Ye karanaı bu nokta 
lzerlade tek8'f eylemlftl. 

Muetafa Kemal paıanıa ı.tan· 
bula ıeliıl, muhtelif zOmreler 
arasında, muhtelif tellkkUere 
aebeblyet vermittl. Vaziyet Ye 
latikbalden endiıenlk olanlar, 
onun ıeliılnde bir necat •• halla 
lmldl HzmiılerdL Fakat ·devlet 
ve mllletin zaranaa bUe olıa • 
yalna:ı kendi menfaatlerini dllıll· 

nenler IH, bu ıellft•• bOylk bir 
hotnutauzluk lıluetmiılerdL 

• Ba •-da aaray, telif lçlade 
idi • • • ı.tanbulu lnnp ıeçiren 
(lıpanyol nezleal), Padlphl da ih· 
mal etmemiıti. V ahdoddin, dBrt 
aWıdenberi harem dairesinde ka· 
panarak ldmaeye ılrllamemekte; 
bltla itler, bilYuata girilmekte 
idi. Bir ıabab erkenden lltanbul 
muhafızı Ahmet Feni pap ile 
erkinıharblyelumumlye reial C.. 
nt paf8 uraJa 19tirtllmlt. ka· 
ctılerine ıu irade teblli edllmifll: 

- Ş.vketmelp efendlmb, Ilı· 
lerl .ıl8Uf8banelerile taltif 
buyuruyorlar. Sizi, yazif enizl 
mlclrik, Yk:dan ..tübl Ye kıy•etll 
birer aıker olarak tanıyor •• 
takdir · ediyPl'lar. C.P,...ekte 
oldupmuz Luhra•ın ehemmiyeti 
mal6mchar. Tarihimizde, mllll p 
rtlmemlt blrtey defildlr. Rumla
nn, bir takım çirkin nftmayltlere 
kıyam etmeleri de muhtemeldir. 
BGyle bir laal zuhur edene, ltlllf 
de•letlerl tarafından bir mlclabale 
wku bulabiHr. Ş.Yketmelp efen
dimiz, kat'ı tedbirler alınarak bu 
hallere meydan •erilmemesini 
ferman buyuruyorlar. Sizi, buar
larına kabul etmek " iracleleriai 
biuat ı6yle•ek un ediyor
lardı. Fakat, hafif 1Urette 
nezleden rabat11z olduklan lçlD 
haremihlmayunlanadan çakama
yorlar. 

Padlıahm ba iradnl, bDıbl
tln tizll bir mahiyeti lhtl•• et· 
melde ldL ÇOnkl 1Uay \ead .. 
ılm tarafından: 

ıek yatıyorlar. HattA, hekim bile 
lıtemiyorlar. 

Sözleri lıaa edilmekte idi .• 
Şimdi, Ahmet Feni ve Ce•at 
pqalann aaraya çağırılHak bu 
iradenin teb!lğ edilmeai de, bu 
propagendayı teyitten lbarettL 
Halbuki hakikat, ıundan ibaret• 
tfı • Filhakika, bu iradenin tebli
ifnden liç glln ıonra, ltillf do
aanma11 Iıtanbula ıirecektL Bunu 
haber alan Tllrkler, derlD blr 
teeasUr içindelerdi. Bu teeullrle 
birçok bldiıatua :ıuhur etmeal 
muht'!meldi. Buna binaen padftah, 
ihtiyatla bulunmayı tercih etmif, 
bir taraftan birkaç ıttn ı&ro ... 
mlyerek teeaOrOaden laaıtahtıoı 
ltaa ettirirken, dlter taraftan da 
hem ıarayın muhafaza kuvvetle· 
rinl takviye ettirmit. hem de 
lmlbatan teıdldi için emirler 
Yermi9tl. 

lstanbul, hakikaten heyecan 
içinde ldL K~hne BfzanHn latan· 
bul ciheti, için için kan atlarken 
Karııyakada bir bayram hazırlığı 
ı&rllmekte idi. 

( ArlrHı Yer ) 

Yeni Netriyat : 
Pelsefe - BUylk ml&efekkir 

Dideronuo felıefi fikirleri toplu bir 
halde buılmıı, dilimiH Haydar Rifat 
tarafından muntfakiyetle çevrilmiştir. 

Fransızcayı çabuk veG kolay 
.. retlrl• - TeorübeJI l.lr fuııaoa 
aualll minin numara ak1nda kitap kıtap 
tertip ettill bu .. erin liçtinotl kitabı 
t•kmııtar. Oibel, iatifadell ve öğretioi 
ltir ldtaptlr. 

TUrk tıp ._.hl arkhrl - Dr. 
A. Süheyl ÜnYer " Dr. Feridun Nafiz 
taıahndan yJda dört defa çıkarıl

mak tızere yazılan bu kıymetli tıp ta
rihi eaeriain 1 inci •yun 4ıkmı1br. 

Şansınızı 
Denemek için 

Gla kaldı acele ec1;n1z 

~. ı. c. ı. 

E$YA PiYANGOSU 
Biletler her tlt•de we Ziraat 

Banlralanada 

1 Liraya satılmaktadır 

Sayfa 9 

MUflis Hristakl Hacı Musif ve llya Mak· 
roplo Kolektif tirketine ait Alacakhlar 

Sıra Cedvelidir. 
K. No. Alaealıılalar T. Oluaaa K. Olaaaa 

No. 
Saraaı Ret oı ..... Eab•bı Ht 

1 Artla .Afikyu 1187 86 1187 8' 

1 Sıtlr1. 43300 

5 Banka Komer• 8828 60 17278 60 
çl7ale ftalyana 

4 Nlkolaki Kana- 817 90 317 90 
kle. 

5 Andon Koru11a 181 iS 186 25 

6 MJhal Kara· 1900 3J 
mlhalldla. 

7 Hiriılto Milanidis 2267 83 1681 55 

8 Filipoı yuna 
ot!u. 

9 Ananya Pana· 
yot otlu. 

10 Koço Puka
lldlı. 

il AYram AYH• 

midiı. 
12 Haritoa Ha

ri.aato. 
13 Yor~ Tly· 

ılz oflu. 

18300 183'0 

4600 4600 

4550 4430 

2857 81 1857 81 

739 728 

1287 1187 

(537 93 MG mtazen 
(537 93 6 ıncı Sıra 

(17969 93 Mümtazea 4060 Yerlldlflnded 
(21269 93 6ıncı a ı ra 

(8114 30 MGmtaun 1050 ••rilditbad .. 
(9163 30 6 ıncı • ra 

(158 05 Mümtazen 
(158 05 6 ıncı sıra 

(35 62 Mümt:ızen 
(90 62 6 ancı 11ra 

55 •erllditlnde~ 

1900 3inrilditiadea 

(547 O Mümtazea 586 S0Hrildlfiadeq , 
( 1133 91 6 ıncı ııra 
(8775 Mnmtaıen 

(9.)25 6 IDC I aıra 

(~ 100 Mümtazea 
(~500 (\ ıncı ııra 

(2oo5 Mümtazen 120 nrlldlfladt• 
('l425 6 ıncı aıra 
(l:i78 9o MOmtasen 
(1478 9o 6 IDCI •ıra 

{329 Mlmtazen 11 yerlldltladel( 
C389 6 ıacı •ıra 
(593 o5 Mlmtuea 
(693 oS 6 IDCl •ıra 

14 Memallki Şarkiye 
Fraaaız Bankaeı 

15 Doyçe Oryat 
Bank. 

5147 78 2895 98 (1322 09 Mümtasen215180nrildiade11 
(157S 89 6 lDCI aıra 

2671 81 985 6e (449 95 Mlmtazen 1685 Ha•ale v• 
(635 65 6 ıacı ma tediye edll

clltiJadea 
(1648 Mümtun 847 Tediye n 
(1955 6 IDCl ••• leret oldupad•• 

16 Holantae Baak 
UnL 

"60 IO 36o5 

17 AaaıltH Yu
nnldiı 

18 Mlhal Koz· 
midi• 

920 

1f11 

19 Bodoı Hae1 1840 
ittim otlu 

920 

877 

1840 

20 Adapuu Em· 65~6 97 5491 M 
aiyet Ba. 

21 Adapaur Tlrk 2608 87 2107 a 
ticaret Baa. 

25 it 8. Adapazar 2008 
fUbeei 

27 latam Mihal 110 10 110 ll 
u.a.ıdı. 

28 Dimitl'i Ma· 131 IO 351 • 
deali otu 

29 Madam Ef ruınl 1311 60 1311 .. 

So Fama••••• l5oo 

81 Y orwı Hiriıtldl 713 62 e11 a 

12 Halit •• ş.. 2641 24215 " 

88 V aıil Keılt 400 868 
otlu 

34 Madam F otilca 8oo 736 

35 llda• Eleni 11000 loooo 

86 Yunnald 1504 80 504 80 

87 Yorsf 2000 

811 V a•il Koetaa- 2620 2570 
tiniı 

39 Y orwi lftimldl MlS 86 64lS 86 

40 Y orrl Kalın !496 75 1296 75 
otlu 

41 Y orıl Mel••- 1768H 77 16388 77 
yadiı 

42 Ariıtidl Kaaap 183 181 
otlu 

( 420 Mlmtuea 
( 50() 6 Cl .. ra 
( 18i 05 MGmtasea 
( 183 05 6 cı aıra 
( 840 Mlmtuan 
( 1000 6 cıeıra 

( 2222 S6 Milmtu• 18415 91 Yerlldltla .. 
( 8268 48 6 cuıra dta 
( 853 Mümtaza 401 44 ftrildltl•• 
( 1254 41 6 cı ıara •• 

( 55 05 Ml•tu
( M05 6eı..ra 
( 136 10 Mlmtuea 
( 165 60 6 Cl aıra 
( lo5S 83 Mlhatuea 
( 1256 JI 8 CI mB 

I008 ............. .. 
........ ~ 

( 1156 11 
( SS6 81 
( 1104 6' 
( 1821 

dıfladaa 

lllmtAHD loo YulldlfindeJl 
6 eı ıın 

( 168 
( 200 
( 536 
( 400 
( Sooo 
( 5000 
( 2S2 .O 
( 262 40 

Mlmtasea 116 86 nrlldl ...... 
•en 

MGmtu•• 82 .adldltiadea 
6 Cl aıra 

MOmtana 
6 Cl ıara 

Mlmt .... looo fal• oldutun• 
6cı ma ... 
MlmtaHD 1000 HDedlala lad .. 
6 cı ııra ıladu 

2000 Hnetlerln llde-
•lnd• 

( 1210 lllmtas• 
( 1360 6 eı aıra 

&O ••rlldltl••tl ' 

( 122 93 Mlmtuea 
( 522 95 6 cı .sıra 
( lo48 37 Mlmtaııea 200 nrlldlttnaea 
( 1248 376 c:ı •ıra 
( 7494 58 Mtlmtazea 1350 •erllclltiad .. 
( 8844 38 8 eı aıra 

(91 05 Mlmtaze• 
(91 U5 6 CI •ıra 

6'115 

4S latelyan" Ka. 40000 
mlrctl otlu 
Mlkerrer 25000 

P085 •lmtaııea ipotek ka1dana mültealt olmakla 
beraber merhua Gzeriadea mlmtaııea ka1clı1a1 

20489 il (8S42 20 mGmtuea 4510 59 borç ol~ 
(11947 20 6 cı ııra madıtmdaa 

4S Ko.tantln Zoao 1320 1520 (660 mim tana 

46 Kadri 1S67 

47 it Baalraaı 4200 ,200 

48 Arhanıelo• 

49 E,ta• •• E•· 17645 o7 8375 

(660 6 et 11ra 
Ui67 tedt,. •e temlll 

edDdllbadea 
(2100 ml•t .... 
(2100 6 eı mnı 
(1227 mlmtuea So Yerlldltbaclea 
(15So 6 eı •ıra 

•aafalz mlmtaz lpottldl 
p7rimeakul bedelindea ilk Baakaa 

Mlkerrer 35995 oS 28552 (13526 mGmtuea 

9270 . o7 .. ,il? 
ditla•..C 

7"8 5o Yerildl
iladea (16016 6 Cl ıura 

lllHareka prtaamelial ilk o
it.duju uda bu lalkmlal vena 
t.t..t;fa Kuaal P•, Jİll• o u
da karanaa da Y~ (Halep) 
ltriluiacle ı.,w. · Arap ku•••t
lerı.. aoa darbeyi vurduktu 
._. ltıal •ttltl aahayı 16zdea 
~mit, pllk eln,Werdea 
llla"-kkep olaa ba laatbn, latllt
'-adekl Tlrk dlnıma eaas ola· 
~iını tahmin ederek maiyetindeki 
qTYetlereı 

- Bir iki ı&a• kadar ecnebi 
mrblılan latanbula ıelecekmif. 
Efendlmb bundan çok mlteeulr 
olarak haıtalaadılar. Y orıan cl6- ~------------ 5o Yakof Yerk.. 5So 

SSo (171S mlmtuea 

- DDıman, i»• hattaa 11..W• 
leçlrllmlyecek. 

Emrini vermlıtl. V • bu emir 
• dakikadan itibaren ( Milli 
~k)ın en mllblm maddelerinden 
•rinı teıkll etmiıti. 
~ Aynı zamanda Muıtafa Kemal 
•ıa, elinde bulunan fazla ıilih, 

Beyoğlu Tahsil Müdürlüğünden: 
Top••• Bayaat mahalleılnfn Kemeralh ıokatında 74, 76 nu

marab a()OO lira kıy•etmde •aa dQkkla Jaue Yergi borcuod•D 
dolayı bilmOzayede nblacılrtır. 

lıteldileria % 7,5 depozito akçeleri ile 30/5.1135 tarihine mllH· 
elif Perteınbe gUnU 9,30 dan 10,30 za kadar Beyoğlu Kaymakam• 
lağmlla mütqekkil idare Heyetine mllracaatlara. "2549., 

otl• 
51 luet Fettah 2S9o 69 2S9o '9 

Si Ton oflu Mu.. 564 56 
tafa Vehbi 

53 EıpHy• 787 70 

zade 2629 

SM86 

787 7• 

(175 8 eı nra 
(1182 07 mUmtana 
(14o7 98 6 Cl ..,. 

(253 o4 mlmtu•• 
(3ol 52 6 cı aıra 
(293 85 mlmtazen 
(493 85 6 cı ııra 
(12o2 o5 mOmtazen 
(1426 of> 6 CI 81f8 

54 Ethem 
Muıtıf a 

( Devamı 10 uncu yüzde ) 
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Bir Meydan Okuma 
Sonbahar gUneıl bulutsuz •e 

aerln gökyUıUnün doğu kenarın· 

dan yükselmek Uzer• idi. 

t Ovanın son IDH yağmurlarla 
~anlanmıı yeşil otlan, yaprakları 

ı,. yeni dökülen ağaçları Uzerinde 
gece.nin çiçekleri elmaa parçaları 

aibl parlamağa baılamıfb. 

SuLuaka kalesinin büyllk cephe 
J;capısı açıktı. Bu kapı önOndold 
~endeğ:n ve indirilmit aama k6p
tUnlln dıımda birdenbire çok par· 
lak, ııönül coıturucu bir 16rünl1 
oldu. 

~·., Orada, Uç yUz kadar TDrk 
atlıll kale hendeği önQnd•n uzak· 
takJ geniş ve ısaıı oyaya dofru 
ilerlemek Uzere idi. Ancak bu 
bölUk öyle her zaman ılrllmeıl 
nıısi~ olan bayatı aıkeri bir let'a 
l 

arkaya döndürerek bir tllfenkt•n 
çıkan kurıun ıibi fU kumandayı 
•ermitti: 

- ileri deli yoldqlar; Subuaka 
ve Allah l 

Deli Aıl•nın altaadakl soy at 
ileri atıldı; kumandaaın yanında 
duran ve henüz bıyıkları terlemlı 
sarı Hçlı, mavi a-özlU gUrbüs 
ıenç elinde tuttuj'u ıiaetll deli 
bayrağının gönderini biraz ileriye 
doğru eğdi •• deli mUfrezeal 
çift çift olarak; bin renkli bir 
ejderha gibi bUklUerok, kıvrılarak 
ovaya doğru yOrlmei• baıladı •.• 

Tttrklerln akıam tertip etmlı 
oldukları pll11 artık tatbik edi· 
Uyorduı 

Sabahl•yin Deli Aılanla kendi 
bölUğll ile dllımaaın göıll lSoU11de 
Kaleden çıkmaaı ve dftıman ka· 
rargihına kadar ilerlemen bu 
pllnıa ilk aafha11 idi. Deli Aalaa. 

Serıtnr öatiDdı Tü.rldıı 

t!e§'ildi. Bu, Tilrk ordaluında •• her haagl bir it, yem Ye yiyecek 
llost dUıman tarihlerinde "Deli,,• tedariki için çıkmıı ıtbl mftfrezesl 
ler yahut 11Delil.,ler diye t6hret Ue kale kapıamdan çıkınca kale 
bulan korkunç ıtlvarilerdl. Kap- kapalara hemen kapanıp aıma 
J§ıl, aslaD, kurt postlarına bllrlla· köprll kaldınlacaktl. Buiıdan 
mtıı ve kendllerl de, kaheylaa baıka blltiln TOrklerln kalede 
atları da çelik zırhla kaplı, zarh olduklarına dftımanı ikna için 
baılıkliırı gUzel tüylerle ıtııleamiı bOyOk bir halk kalabalığı kale 
olan bu '"deli,, askerinin her neferi ve tabyalar Uzerine UımUı bulu-
birer Jcahramanlık, mehabet laey• nacaklardı. 
lıeU veya lavhası teıkiline klfl ldL 
•• Deli " lerin kıy af etleri hakkında 
yukarıda çok ıeyler ıöylemlı ol· 
duğumuzdan burada baıka blrt•J 
ıöylemiyeceğiz. 

Şukadar ki: Çok ıllıll Ye 
Barsa ipeğinden " deli bayrağı ., 
bölUğUn b~mda pek hafif rBı• 
girJa dalgalanırken onun altında 
deli bölükbeşısı Aılan Beyin de
mir tulgalı ve ıorguçlu batı en 
uzun boylu arkadaılarının baıla· 
rından daha yukarıda aeçllmekte 
idi. Tulgadaki kartal kanatlarının 
altında daha korkunç ıörUnen 
~u baı, yanındaki ıubuıka palın· 
Kalının k6ıelerinde yükselen ıu 
kulelerden çok metin değllml idi?. 

Kalenin kapısı Uıtllr.dekl bir 
kulede duran " Sarı Şahin ,, bey 
elindeki yalın kılıcı Deli Aslana 
doğru salladı .. 

... Ve o anda «Deli~ !erin l'•nç 
ıabiti, uzun çizmelerinin toputun· 
dakl keskin mahmuzları, altındaki 
kendisi gibi kuvvetli n güzel 
ata, bütUn civarda ün almıı uğurlu 
Ye sadık "Kızıl Kaplan., ın kar
nına bafifçe dokundurdu ve har 
vanın kulağına söyle} ormuş iibi 
ağır Lir sea!e : 

- Yailah 1 Haydi bakalım, 
«Kızıl Kaplan» 1 

D edi. Ayni zamanda başını 

Bu Yazlyet ve hudut boyunda 
baıtan baıa tanınan deli bayrağı 
ile Deli Aılan mUfrezealnln 
bu çıkışı elbette ve o anda 
uzaktan kaleyi g6zleyen dUıman 
nöbetçileri tarafından Macar bey• 
lerine Ye bunların başlarındaki 
Zerin oğlu ile Nadajdiye haber 
verllecektl. Deli Aalan beyfn vaıl· 
zifoal bu kadar baait değildi. Bu
nun ne olduiunu hırekAtı takip 
ederken iÖreceğlz. 

Deli mUfrezeıl Subuska kale· 
sinin yıkıntı halindeki dıı mahalle
sinden kurtulup açık arızaıız sa· 
bayı bulmuıtu. Genç kumandan 
baımı arkaıına çeYlrdi, arkaaın• 
dan gelen Uç mehfp, zırhlı 
ıUvarlnln orta11ında delilerin bay· 
raktarı mavi gözlü genç eğerin•· 
deki yu•aya yerlettirdlği bayrağın 
altında mağrur ve daha bUyUk 
görUnllyordu. 

Ufuklardan i'!l•n Hrio, Hı• 
ıiı bir sabah rlbgirı aarmalı bay· 
rağı dalgalandırmağa çalışıyordu; 
yalçın yüılU ıenç bayraktar Deli 
Aslanın çatık katları altmdakl 
gözlerini görünce ıUIUmsedi. Deli 
bölükbaşıaı: 

- (Nadajdi) nln akrabası (Dol
ni) yi ileri getirsinler! 

( Arkuı nr) 

SON POSTA 

Son Postanın 
Anketi 

( Baıtarafı 1 inci yli&de ) 

sermayeyi de kediye yUklettlnls 
ıaliba. Zira öyle olmaaa havaiyat 
bahıinde pek yaya olan yerlerden 
medet ummaıdınıs? 

- Konuımak için gUçllik çek· 
meylşlnizden, bu bahiste pek yaya 
olmadığınız aalatılıyor? Üıtat 
diyecektim. Fakat onun kon uf• 
maya deYama yelt•ndiğinl seılnc• 
ı&ıllnll keamek iıtemedlm. 

M. Kemal: 
- Bakın dedi, dUtl\ndtıkçe 

aklıma ıeliyor birer birer. Ben, 
meıell aabahları daima sağımdan 
kalkmayı ve akşamları yatağıma 
hep aağ taraftan ıirmeyi itiyat 
edinmiılmdir. 

Dalgınlıkla aksine yaptım 
mıydl, ltiyadımı bozmamak için 
ya karyolamdan iner yine biner, 
yahut ta, yeniden çıkarım! 

Oatadın olanca batıl itikatla· 
rıaı öğrenmeğo kalkı111aydım, dıta· 
rıda bekleıen hastaların hakh bir 
hücumuna uğrayabilirdim. Bu kor• 
kuyla teıekkUr ve veda ederken, 
M. Kemal cevaplarını, kuvvetli bir 
manhk ıamand.raaına bailadı: 

- BugUn için, kökleımlı iti· 
yatlarımıza kapılıp gidiyoruz iıte ... 
Bunda biraz da, ekaerlyeto uymak 
mecburiyetinin tesiri olaa gerek. 

Maamafi~. bftta bl, zaman, 
terbiye ve llim bu itikatların bi· 
bllannı yıkacaktır. 

Nitekim, seleflerine niıbeten, 
bagllnUn gençleri, böyle ı•ylere 
daha az kapılıyorlar! 

s.11,,. T•ofilc 

12 Mayıı Pazar 

PARK 
OTEL 

YAZ MEVSiMiNiN KOŞADI 
Meıbur 

MAZARiCH 
ORKESTRASI 

Hergün: 

DANSLI ÇAY 
ve YEMEKLER 

----~~~~~~~~~·~~~ 

lstanbul 4 Uncu icra me· 
murluGundan; lıtanbul uliye 4 Uıı• 
cü hukuk mahkemeılnce verilen tet· 
biri ihtiyati kararı mucibince mUnasa· 
ah bulunan 1200 dönlim n yllı at
mıı eekiı bin kiloluk n altı kitillk 
ehlu.,.ukuf tarafından tamamına 840 
lira kıymet takdir edilto çayır otlan 
lts, S/981> Çarşamba ılinündın itibarın 
aaat 14 dın 16 ya kadar üo gün yani 
Perşembe ve cuma ıünleri Azatlı vı 
yarım Burgaz cayırlarımn 1atılacatın· 
dan ve üçtlncll ıünü en çok arttıranın 
üzerinde bırakılacağından ve müzaye
deye iştir&lc eden taliplerin takdir edi
len kıymetin % lo nunu teminat ak
çt1l olarak nrıoeklerlnden taliplerin 
il&n edilen günlerde eaıtltrdı mahal
linde bulunacak memuruna müracaat· 
lan illn olun1&r. (357) 

Mayıa 12 

MUflis Hristaki Hacı Musif ve llya Mak
roplo Kolektif şirketine alt Alacakhlar 

Sıra Ce velidir. 
K. Ne. Alaeaklalar T. Ohınao K. O:unan Sıruı Ret Olunaa Eababı ret 

( Baıtarafı 9 uncu yüzde ) 
5S Mehmet Nuri 554 36 544 36 

56 De1pl11a 519 80 619 80 

67 Elbuyo Saraf 858 75 858 76 
otlu 

58 Koço Pandıll S44 5l 544 52 

59 Mehmet durmuıS40 S40 

60 Marko Sıvacı 49' 64 495 64 
otlu 

61 Yakof Papad~20600 13500 
ploı 

62 Ziraat Bankaaı 23 ol 23 ol 
63 YakoY s;Köaeof!u 800 300 

64Avram Pap1doploa 800 Soo 

65 Oımanlı Ban- 80096 16 :11297 16 
kaaı 

66 Viktorya dlSber- 864 68 
l'o aigorta 
Şirketi 

67 KOçllkpaıar 1698 46 lo16 17 

Maliye Tahıil 381593 89 315931 S7 

(272 18 mGmtazen 
(272 18 6 cı ııra 

(237 3o mGmtıızen 

(2~l So 6 cı a!ra 
(319 37 mümtnzen 
(539 37 6 cı aıra 
(272 26 mClmtaı:en 

(272 26 6 cı aıra 
(22S milmtaı:en 

(220 6 Cl aıra 

(2o7 32 Mümtazen 40 nrlldltlndCD 
(247 32 6 ancı aıra 

(6150 Mnmtazen 7100 ln~llı farkı 
(73So 6 cı aıra olmakla be-

ra btr 3dendifhadıa 
6 ıı aıra 
6 cı aıra 

(4oo Mim taun 
(400 6 cı ııra 

(18748 08 mOmtazen 8799 nrildltlndtn 
(17548 o7 6 oı aıra 

864 68 kefalet 
olmadığı• 
dan 

Betine! •ıraya 682 2S> Borç ••· ---
81S66lı 82 bebl ma-

ıubuino lam olmadıtmdafJ 
lstanbul 1 inci iflas Memurıuaundan; 

Müfliı Hirlltnld hacı Yusif ve !ıya 11akroplo kollektif ıirketiain aoılan 
lflhından ıonra masaya altmış yedi .ldtl miiracaat ıtmiı iıe dı bunlardan dör
dü taleplerini geri almıt oldutundan diter altmış üo kiti cem'an (881593) lira 
(89) kuruşun kayıt ve kabulünü lstemiılerdir. Mauyı tııkil eden lfill idare 
heyetince bu istekler mUstenidatı tetkik olunarak bundan (816931) lira (ts7) 
kuruıu kabul edilmit ve dör• alacaklının tamamen n bazılarının kıamın ol• 
mak üzere (65662) lira (32) kuruşu reddedilmiıtir. 

Kabul edilen paradan (.0460) llraıı birinci dırecıdı milmtaa (1016) lira 
(17) kuruşu betincl derecede hazine alacağı olup baki (27341Sts) lira (40) ku· 
ruşu her birinin hizalarmda gösteril diti gibi nvelce aktedilıo kongurdato 
ıartına tevfikan Banka Komerçiyale İtalyana üzerine lldncl derecede ipotek 
edilen buzhane •• mUıtemilltı bedeli tllerinde mümtaz n Jnımen altınot de• 
rıoeyi teıkil etmiılerdir. 

Yukardakl tetkikat nıticeeloi ıöeteren 11ra oetnli birinci lflb Y:ımurlu· 
ğunda bırakılmıı •• allkadarlara birer nüsha göndırilmiıtir. 

lfllıı idare heyeti taefiyenln oıryanı ıekline ve alacaklarla borolulann 
vaziyetin• dair nreoeği raporu dinlemek n bu idareyi tepdil nya lplı:a etmek 
•• ma1anın menfaatı ioin aarurf görllleoek kararlan nrmelıı izerı 10 Ha.ziran 
935 günü ıut 14 dı ikinci toplanma yapılacaktır. 

Bu toplanmaya alaoaklan tamamen veya kıımen kabul edilen alaoakWat 
gelecektir. Alaoaklan tamamen veya kıımen rtddedilenlerha nrahut iıteditl 
ııraya kayı• ıdllmediğlni ıörenlerin •eya baılı.:alarının kabul edilen alacağına 

ltiraı ıdınJerfıı tarihi UAııdan itibarın bet ıttn loinde ifl&ta karar nrıo 
mahkemeye müracaata meobur oldup U&n ola.nur. 

lıtanbul ikinci icra Memurluğundan : 

Emiyet Sandığı Namına 
Birinci derecede ipotekli olup Yeminli llç ehil wkuf tarafından 
tamamına dört bin beıytıs 4500 lira kıymet takdir edilen latan bul 
Şehzadebaıında Emin Nurettin baba Hasan Alemi mahallealnde 
eaki Mektep yeni Seresll sokağında Hkl 9 yeni 23 No. lı bahçeli 
bir evin tamamı açık arttırmaya vazedilmlı olduğundan 17/6/935 
tarihine mllsadif Paıart01i gUoll saat 14 ten 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması (ela edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham· 
menenln % 75 ini bulduğu takdirde mUıterlıl üzerinde barakılacak· 
tır. Akal takdirde en ıon artbranın taahhUdQ baki kalmak llzere 
arttırma 15 gOn müddetle temdit edilerek 2n 1935 tarihine mtlaa• 
dif SALI ıDnU ıaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
lklocl açık arttarmaaında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 nl bulmadığı takdirde aatıt 2280 No. lı kanun ahkAmına tev· 
flkan geri bırakılır. Satıı peılndir. Arttırmaya fttirAk etmek iste· 
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 niıbetinde pey akçeal veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu hAmil bulunmaları lAzımdır. 
Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda dlter 
alAkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını •e hususile 
faiz Ye maaarife dair olan iddialarını enakı mllsbitelerl ile birlikte 
ilin tarihinden itlbarea nihayet 20 glln ıarfında birlikte dairemiz• 
bildirmeleri llzımdır. Akıl takdirde hakları Tapu ıicilli ile ıablt 
olmıyanlar aatıı bedelinin paylaımaaından hariç kalırlar. Mtlterakim 
vergi, tenvlrlye, tanzlfiyed•n mütevelUt B•lediye rusumu Ye Vakıf 
lcareıi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malftmat al
mak iıteyenler 19/5/935 tarihinden itibaren berkesin i&rebilmeıl 
lçla dairede açık bulundurulacak arttırma ıartnamesl he 934/201 
No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada meYcut ~vesaiki gör ... 
bilecekleri ilin olunur. (2552) 

Satılık Sinema Fillmlerl ı 
lıtanbul Gümrükleri 

Baı Müdürlüğünden : 
5, 10, 15, 20 Nisan 935 tarihli gazetelerle yapılan ilAnda yazılı 

Sinema FHlmlerini tranılt olarak harice çıkarmak ıartile 200 liraya 
talip vardır. 

Bu bedelden fazlaya almak isteyenler 26/S/9~5 Pazar gUnO 
aaat 15 de yapılacak müzayedeye iıtirak için BaımüdUrlükte top
lanan komlayona milracaat etmelidirler. ..2547,, 
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BUyUk tarihi roman 12- 5 - 935 Allah için 
Benzerler Ya J ESMER GÜL 

Muharriri: A. R. Tefrik& No.: 97 

Meçhul Kadının isteği .. · 
fı lıten Geçmişti, Patrona Halil, Adeta Hükumet 
İçinc:!e Hükiırnet Kurmuş, Kendisi De Başa Geçmiş.ti 

Mehmet paşa, konağrndan 
çıkamamakla beraber, taraydan 
böyle bir haber gelmesini bekle• 
mekte idi. Hemen arka ıokakla.r
dan dolaşarak Asilere görünmeden 
saraya geldi. Doğruca bat odaya 
giderek, isyanın nasıl baıladığını .• 
kendisi tedip için giderken, tek· 
rar konağına niçin avdete mecbur 
kaldığını anlattıktan ıonra, ıimdi 
vaziyetin ne hal aldığım hi.kAy• 
etti. 

Mehmet Paşarıın aöz:eri, başta 
padişah olmak Uzere, din~eyenlero 
dehşet vermiıtl. lbrahim Paşamı• 
gözleri, ÜçUncil Ahmedin çehre
ıine m,ti. Her zaman, olgun 't'O 

kırmızı birer elma gibi parhyan 
hu yanaklar, şimdi bir anda 
soluvermiştl. lbrahlm Paşanın kir· 
piklerinden iki damla yaı titredi. 
başını göğıünlin llıtUne eydi. 
inler gibi bir sesle: 

· - Keşkl vakti!e ~lst.ydim de, 
bu halleri görmeseydim. 

Diyebildi. 

* Meğer; Meçhul Kadın, Ne 
istiyormuş? •• 

Mehmet Paşa, Iıtanbul ve. 
Alilerin vaziyetini anlattıkça, 
Kaymak Mustafa Pa,a ile reis 
efendi baıJannı önlerine eyiyorlar, 
gittikçe artan bir korku ilo tit· 
teşiyorlardı. ÇünkU onlar, isyanı 

Pek ehemmiyetsiz göstermek.. ve 
omuzlarına binen mes'uliyeti de 
kilçllitmek iatemiıJerdl. Halbuki 
isyan ateşJ, devlet bioaaının yalniz 
saçağını sarmakla kalmamış, o 
koca binayı, bütün mnnaslle teh
dit ve lstila albna almııtı. htan· 
hulun emniyet ve asayişi kendUe
tine tevdi edilen bu iki devlet 

lldamı eğer vaktinde davranıp, 
latanbul haricindeki aııkerleri 
derhal toplayıp asilerin karar• 
iclbına bir baıkın yapsalardı; hiç 
ŞUpheıiz ki ihtilalcileri çil yavrusu 
Ribi dağıtacaklardı. 

Fakat ı, iıten geçmittl. Pat· 
tona Helü, bir güo zarfmda 
fstanbulda adeta bir (halk hUkô· 
'neti) tesis etmif, kendiıl de biz. 
~at bunun riyasetini deruhte 
'Ylemişti. 

Şimdiye kadar Iatanhulda 
\ltıku bulan isyan ve ihtilalJer, 
~enfçeri ve 5İpahi ocaklarından 
~oğuyor, ananevi bir usulle kazan 
aldırıhyordu. 

Fakat bu tayan, doğrudan 
doğruya halkın ruhundan kayn1yor, 
tlıiILctl, sefil ve periıan eden, 
\takitıerlni zevk ve 1efabatla go· 

Çlren, hudutlara yüklenen dllı· 
llıan kuvvetlerine karıı de\rlet Ye 
llıiUetin şerefini muhafazadan acz 
lf.0~teren devlet erkanını ezmek, 
tığneınek iıtidad1 iÖateriyordu. 

1 (Ocaklu) tarafından çık.arılan 
'Yanlara. ekseriya halk karış
~it~dı. Halbuki Patronanın Ç!kar· 
, ıg, bu ia)·anda; Yeniçerilerin, 

81Pah .. l l.etin, topçuların, cebecilerin, 
Op arabacıları:ıın, azapların, le

\ıeıır • 
\t erın arasında, manavlar, kah· 
ec·ı 

l . 1 er, çarşı esn<ıfları, hamallar, 
b~l.allar, kayıkç lar, derv·ş:er ve 
atta . d. k d • 

ttı • fım ıye a ar emHh ol-
t ildığı halde - s'lahh Rum:ar ve 
l"ttıenHer de vardı. 

tf ~:ıtroı1a Halil, - Ziilii.li Hr san 
· ı.o ispiri zadeden aldığı il-

ham:a • Derhal muntazam bir 
idare tesis etmi,ti. Bir anda 
(Muslt ağa) unvanını alan (ma• 
nav Mualı), halkın emniyet ve 
asayiıinf temine memur edilmişti. 

Patrona Halil her ıeyden evvel 
çarşı ve pazarlarla halkın zengin 

tabakasma ait evlerin yağmadan 
muhafazasına ehemmiyet vermiıti. 

Yağma edilecek yerler, ayrıca 
defter edilmişti. Bunlar da (irti· 
kAp, lrtfşa ve sefahetle melfıf 
olan devlet ricali) nin konakları 
idi. 

Patrona, nıuhtelif kollara ayır· 
dığı kuvvetinden birinin baıına 
Erzurumlu Mebmetle, Mano lımaili 
geçfrmiı.. Konakları yağma edi

lecek devlet ricalinin defterini 
bunlara vermişti. Bunlardan beı 
konak yağml* edilmiı, hamallar 

ve arabalarla taşıtı an (akçe ke• 
se'eri) ve (çil kuruş güğümleri), 

Etmeydanın9 getirl:erek Patrona• 

ya verilmişti. Patrona, Yeniçeri 
ortalarından birinin odabaıısını 

defterdar tayin etmiş, bu paraları 

ona teslim ederek isilerJn ihti· 
yaçlarma tıarfedilmeılno emir 
vermışti. 

Konaklara yapılan bu baskın
lar, derhal halk üzerinde bir 
korku husule getirmiıti. Bunu 
haber alan manav Musla, hemen 
o anda: 

(Arkası Yar) 

•• 
6UTUN ULKE.YJ 

HER-C~tUN 

~-

DOLASAMAZSI NI Z 
FAKAT: 

~nPosta 
DAKI ~I R. TL AN 

BUTUN ULKEYİ HER c;.UN DOLA$1R 

ViKiNG 
markalı 

Kreme Maklnasının 
Kı~metini en fada 

kullananlar bilir. 

:TürK.;flnrupa LTD. $Ti. 
ISTANSUL, 0Al.4TA, PERŞEMBE PAZAAI eı 

,D> Satılık hane~ 

- Benim kızım oJduğuna inan· 

ma.ısımz değil mi ?. Evet, biz bil· 

tüo dünyada ikiz hemıireler gibi 
birbirimiıe benzeriz ?. ............................................................... 
C Son Posta 

lıtanbul BORSASI 
.1. 5. 1935 

ÇEKLER 
l. T.L. için 1. T. L. için 

NH • J•rk o.79 t~5 Vlya'la 4,2430 
Parlı 12,01) Madrlt ~,8193 
KHl~o 916895 BeTl!n J,979! 
Br•lue\ 4,6;)3~ var,oH 4,.2166 
Atlıu. 83,61 Pe9te 4,6925 
CeneYr• 2,4SSO Bllkr •t ?8,50 
Bafra 63171S Bclgrat 34,9616 
Am•terd•• 1,1730 Lond:a Kr. 6)~,71 
Praı 19,0525 l\'loıkoYa ., J(l93ı50 

. ESHAM •• TAHVlLA T 
Lira Lira 

it Banlr.(Nama) ~,nO Bomontl 1 l,6S 
., tHlmlle) 9,50 1933 la\lkrut 119,-
• (MlleH • } DS,- ı.tl trdll Da.hllr 94,:15 

O•manlı ıba.a!ı. 2'J,~O DU7unu Mu. 00,
lell•\k w 111- Bait- •t terllp 1 ~70 
fl r kell Har. ı,. ıs,so ,, • U 48,70 
K .. u, 0.11 Reji 2,30 
An.ıulol11 '660V. :ıs,- 'framvaJ 00,-

• " GO r. :lfülO Rıhtım 10,-
Aaado'u" roo'1 o,- C.kildar ... ıo~,-
l•rk D. Y. 00.- Tukoı <J0,00 
'•'· Tram.•a~ !9, WlııırKr.Fo.1886 139.-
0aklidar H 81- • • • lllJJ 87100 
T•rk.OI )9, • • • 19U 79,00 
H.a·taı11al ıt7,- ı E.ıektrl:t -.-
TelefH 14,JO 

MESKÜKAT [*) 
Kuru, Kurui 

rırı. altım g~ (Hamit) 4700 
ı.,. 1040 (Reıat) 5000 
Jr. • 834 (Vahit) c'ıo 
llııH • 1087 ince be9lblr!lk altuı 

.... ıdı,. 44,50 (CUmhurl7et) '700 
Ba:ııkı. et lO•. B.) ı..o {Ham.t) armala :ma 
kal ıı be9lblrJ ·" altııı Ret•t> • 50lU 

\ C,;Qalı .. n.r•'J 46JU Vablt) • 5?50 

tAzı•) 4610 ,•) Boru bariot . 

Beyoğlu, Tarlabaşı c.Jdesind& 
3-1 - 86 uuuıa.rtıh bir bap yedi oda-
lı, kıigır Jııı.ne ve altıtH.Ia ki bir bap ~idorir. Eczan~lerde bulunur. Fiati 
dukkan ehv.-n fıyıüla ııaıılıktır. Evi lstanbulda 150 kuruftur. 
gö~m· k iatayenlerin ileyoğlıı Tıırla- Adres: Ga.lata po•ta kutu.su 1255. 
lı .ış ı eu<l.,le.~ı e~ki 11argrit yeni Küf- 1 ' 
ıııç kı ><Oiı!~k l\o. 19 haneye miira- • 

,.,,_ '""t ••meler;. ._.,..., 1 o en 1zyo11 arı 
lstanbul Birinci iflas Me· ı. Ş LE T ~ES t .. 

1 111 d· • \• - . . - . A.ceote 1 erı ı Karaköy Koprilbaşı 
mııı r U:;,Un an, ( ıurı.~, rr rı~takı 1 Te '. 4136'..? • S'r k eci MOhürdarı:ad• 
liacı ) u:- f vı· llytı .l\l •. k op lo kollektif Han Te .. 2274.0 
şirketi ulRı•a'dılr:rırın k"llf'°tınl tro tek:if ~ •::........!::nı:ı&G 
edPceği ıırznlı .l!P m<·rııuı iyetıııı:zP bil
dırilrııf'kl" •khci to1J! ınnı·P1J'1 y·tpıln
cağı 10/C/~13) Pı znrıP~i giiııtl flRat 
14 de bu tı kliriu<le nıı.ız11keıe .-Jilece· 
gi a.lftctıklıl ur ~·41 ınıL ıi.ru olmo k üzere 
ilan oluuur. (l1S9 ı) 

~skeJidcrüya Yolu 
IZ!VJ Jı{ vapuru 14 Mayıs 

SALI , g;:ua saat 11 de isken-
der.ye' ye k~dpr. ..256411 

'lllıilmllEılliiilmlrml ______ _. 

Sayfa t 1 

Pı'ganıo K111ldesi Bugün lJiıtt 
-----·- --·- -

BugünküKeşidede KazananNumaraları 
Aıağıdaki Sütunlarda Bulacaksınız 

On Dokuzuncu Tertip Tayyare Piyangoıunun Birjnci Keıidesi 
BugUn Asri Sinema Salonunda ikmal Edildi. Bu Keıidede. Kazanan 

Numaralar Aıağıdadır : 

10000 Lira 50 lira 
K~zanan 

2094 
[Bu numaranın (75) yukarısı Ye 

(75) aıağısı , yani 2019 numara· 
dan 2169 numaraya kadar (20) ıer 
lira alacaklardır.] 

8167 
1313 

14028 
10816 
7760 

29631 
22203 
21473 

338 
24544 
23041 
20325 
13038 
18196 

21523 
22098 
4634 

24572 
29926 
27798 
12916 
19522 
2604 

17768 
21794 
3844 

19191 

2000 Lira 
Kazananlar 

8442 
16492 

1000 Lira 
Kazananlar 

5816 
495 

16815 
9371 

500 Lira 
Kazananlar 

26280 
14050 
18094 
9572 

26873 

14218 
15836 
6553 

20525 

150 Lira 

12103 
10162 
18124 
15253 

Kazananlar 
778 

7937 
9661 
22641 

17975 
14684 

25885 
3713 

15685 

26243 
2554 

28782 

25963 
293J2 

1 oo Lira 

5191 

8315 
21353 

21650 
21695 

Kazananlar 
22195 

7411 
13361 
24355 
18497 
16753 
91:~9 

17615 

5461 

460 

23019 

8232 
14446 

17741 19805 
26792 3434 

9155 20694 
12487 4820 

Mükafat 

8000 

24558 

610 

109 
1505 

7526 
3663 
9198 

16296 

Kazananlar 
25346 
4866 

25050 
4260 

16376 
17831 
15009 
28273 
9075 
1919 
2756 

19834 
29056 
5783 

29966 
18014 
26741 
19866 
28134 
2567 

12165 
27857 

3681 
26095 

673 
9666 

18048 
21674 

2887 
19386 
28644 
6127 

20353 
12810 
23298 
19352 

400 
1895 

21915 

17261 
5848 
3211 
6775 

29750 
26570 
9178 
1010 

12612 
21223 
27783 
15512 
5424 
2128 

16130 
11406 

19271 
2730 

18361 
21553 
15168 
21183 
16191 
15715 
16647 
8694 

26093 
2633 
25023 
20017 
26919 
14615 
29336 
29467 
9240 

22080 
26162 
25730 
28554 
10193 
11778 
25345 
26133 
28943 
21330 
17J30 
13419 
25742 
24184 

893 
19680 
~ 1852 
!7'.!27 
14041 
9237 

27097 
27672 
6632 
8933 

25055 
4913 

21668 
12406 
28197 
10617 
7784 

23694 
21254 
5447 

13573 
9568 

1294 

29454 
21802 
20417 
14968 
19071 

720 
2t617 
23515 
23255 
67900 
26799 
3543 

16953 
29947 
14836 ~ 
26014 
25172 
23383 
6059 

18336 
3703 

22652 
21824 
9997 

25284 
6383 

18697 
23824 
28863 
3808 

15775 
5522 

18320 

4994 
5164 

28815 
ıı 160 
12267 
11214 
20594 

2631 
10110 
19528 
14166 

14355 
7156 

10674 
273ç4 
26765 
15708 
21272 
29s5a 

30 Lira 
Kazananlar 

15993 
14569 
18446 
8800 

23709 
22971 
17782 
24537 
8034 

18310 

26025 
fl\6655 

23732 
949 

21830 
6720 
9562 

23480 
28823 

24013 

15716 
9012 

2905 
11933 
6042 

13648 
5921 

23499 
17726 
14560 

5228 
15164 

26167 

5181 

6207 
3323 

14454 
14876 
25512 
28857 
19451 
13693 
4948 

20873 
2161 

21715 
16173 
28361 
17472 
10296 . 
17198 
12167 
8882 

21052 
19618 
5106 

29507 
16784 
4539 

23966 
13317 
11604 

2790 
26891 

2464 
26508 
22443 
29249 
21160 
21259 

3929 
4495 

13698 
13562 
6998 

16101 
494a 

10217 
9127 

21889 
9854 

ı7784 

12755 
27759 

25733 
11732 
14551 

mı 
144 

20973 
16704 

. ................................................................. . 
En w.ı ~ıkao (20000) liralık 

mükafat aşağıdaki (40) numara ı' 
arasında taksım ed:Iecektir: LOKANTA 
4564 118~3 25131 

18023 6359 3134 
178ü7 27478 167~0 

10388 ~6787 28~8 
3857 6747 21596 

2 l 0'.!2 1:.45 ı 12.;sJ 
27159 3689 2929 
29823 12031 236.9 
~2~79 1417J ~oo3v 
11019 t2774 9J38 

1907 
25441 

2844 
11177 
14486 
24447 
8131 
8334 

27094 
2177 

NOVOTNi 
EN1YIYEMEKLER 

'TAZEBiRA 
HER AKŞAM l<ONS;:R 

Y. NECiP ve D. ZiRKiN 
Z2 'ı!'.;& b AB ~ 
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1 mi .. _.. .. 

Şmk giyinmek isteyenler ı 

Elbiselerinizi 
SÜMER BANK 

r ' Beyoğlu 

Yerli Mallar Pazarı 
~------------------------"" nda 

Terzi Ekonomldisln idaresindeki 

Erkek terzihanesinde 
yaptırınız 

Temiz dikiş, güzel biçin1, ucuz fiat .. .. .. .. 
~~~~~~~~~~~-

Nafıa Bakanhğından: 
Afyon - Antalya batbnın Afyon - Karakuyu kısmı ile 

Afyondaki iltisak hattının ray ferıiyah kapalı zarf usulile ve aıa
tıdaki şartlarla ekıiltmeye konulmuıtur. 

1 - Bu iıin muhammen bedeli "175.000,, liradır. 
2 - Muvakkat teminatı "10.000,, liradır. 

3 - Eksiltmesi, 15/5/935 çarıamba günü saat 15 de Bakanlık 
hlnasında Demiryollar inşaat Dairesi arttırma, eksiltme ve ihale 
komisyonunda yapılacakbı·. 

4 - Bu eksiltmeye girecekler, tekilf mektuplarını ve eksiltme 
ıartnamesinde yazılı olan diğer evrak ve vesikaları ek5.iltme saa
tinden bir saat.e vveJine lcadar numaralı makbuz mukabilinde 
mezkur 'daireye nrmiı olmalıdırlar. 

5 - Bu ekıiltmeye girmek istfyenlerin münakasa gününden 
en az b:r hafta evvel iıtida ile Bakanlığa müracaat ederek ala· 
eakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektup:arına koymalara 
llıımdır. 

6 - Talipler, bu ferşiyat iıl için hazırlanan ekıiltme ıartna
meılle mukavele projeıi ve merbutatından mürekkep birtakım 
münakasa evrakını "875,, kuruı bedel mukabilinde Demiryollar 

tedaik edebilirler. 112 t 94,, 

ısiaııoul ~ıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonundan : 

H ~ydarpaşa Nümune Haatanesi için 65 kalem muhtelif clnı 
Cam eşya ile Hastane yemek malzemesi olbaptakl ıartname •e 
nllmİ.meleri veçhile açık eksiltmeye konmuştur. 
1 Eksiltme gUnU 26 Mayıı 935 Pazar günü saat 15 dir. 

2 - Ekailtme yeri Cağaoğlu Sıhhat MUdürlilğU binaıındakl 
Komis} ondur. 

3 - Tahmini bedel 3217 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 241 lira 28 kuru9tur. 
5 - Şartname Haydarpaşa Nümune Hastanesinden paraaız olank 

alınabilir. Nümuneler de görülebilir. 

6 lı,tek ilerin cart seneye ait Ticaret odası vesikaaile muvakkat 
temi .at makbuz veya Banka mektuplarlle belli gOn Ye saatten 
evvel komisyona müracaatlan. "2565,, 

G 
E 
N 
ç 
L 
1 
K 

Kanzuk eczanesi müstahzarlarından: 

krem Balsamin 
(BALSAM!~ K ftEMl ), gijzellik sırrını 
terkibinde aak!ıyan oiddi ve ıayanı 
itimat ılli ıenelik bir güzellik kremidir. 
Bir defa (KRBM BALSA.\lİN) kullanan 
baııca krem kullanamaz. ltriyat ma
ğazalariyle büyük eozanelerde bulunur. 

BEDAVA NÜMUNE 
lııtinhul polla kutuım ~23 adreıine 
A. T. rumuzilıt 6 kuruşluk poııta 
pulu gönderiniz. Adresinize mecoant 
bir nümune gönderilir. 

~~ Dr. IHSAN SAMI ~ 

GONOKOK AŞISI 
Belaoğukluğu ve ihtilatlarına kıırtı 
pek tesirli ve tue atıdır. Divanyolu 

Sultan Mahmut tOrbeai No. 189 

·--············· .. ······································--•on Posta Matbaaaı 
Sahibi : R. K<lkçO 
Nıp. MildllrQ ı T ablı 

Mayıs 12 

MOND- EXTRA 
tekmil dünyada tanınmıı 
bir markadır. Gördüğü· 
nüz zinde ve güzel tıraı 
oJmuı erkekler MOND
EXTRA tıraş bıçağile 
tıraş oluyorlar. 

10 adedi 50 kuruştur. Her yerde satıh 

Nafıa Bakanlığından: 
Af~ on - Antalya hattının Burdur • Antalya kısmı etüdü kapalı 

zarf uıulile ve aşağıdak! şartlarla eksiltmeye konulmuıtur. 
1 - Bu işin muhammen bedeli "55,000,, liradır. 
2 - Muvakkat teminatı "4,000,, liradır. 
3 - Eksiltmesi, 16/5/935 Perıembe günü saat 15 de Bakanlık 

binasında Demiryollar lnıaat dairesinde Inıaat artbrma, ekılltme 
ve ihale komisyonunda yapılacakbr. 

4 - Bu eksi:tmeye girecekler teklif mektuplarmı ve ekıiltme 
ıartnamesinde yazılı olan d;ğer evrak ve vesikaları eksiltme ıaatin· 
den bir saat evveline kadar numaralı makbuz mukabilinde mezklir 
daireye vermit olmalıdırlar. 

5 - Bu işe girmflk isteyenlerin münakasa gllnünden en az bir 
hafta evvel istida ile Bakanlığa müracaat ederek alacakları fenni 
ehliyet vesikasını teklif mektuplarına koymaları lAzımdır. 

6 - Talipler, bu etüt iti için hazırlanan eksiltme ıartnameslle 
mukavele projesi ve merbutahndan mürekkep bir takım mUnakasa 
evrakını "275., kuruş bedel mukabilinde Demiryolları Inıaat Reis· 
liğinden tedarik edebilirler. 112193,. 

w 

' "" UGUR ~iŞESi 
Karaköy'e UGUR getirdi! 

15000 lire kazanan 20853 No. lu bllet 

gişemizden satıldı. 

\a4G••ase+• 
Uğur Glşeal : Ömer R. Ulur 

Dev:et Demiryotları ve Limanlan işletme Umum idaresi ilAnları ;.._ __ ._. _______________________________________________ _ 
Devlet Demiryollarmın bitişik hatları ÜJ'er.nde ( Haydarpafa - Sam
sun, Eskişehir - Elaziz, Alayunt - Balıkesir, Afyon • lımir • Bandırma, 
Ulukışla - Kayseri, Mersin, Çankırı, Adapazarı ) kullanılmakta olan 
vaklı hareket tarifeleri l .;/ J 5 Mayıs 935 gece yarısından başlaya· 
rak değiştirilecektir. 
Bu tarifeler muhterem yolculara aşağıda yenilik •e kolaylıkları t .. 
min etmektedir. 

1 - Şimdiye kadar Eskifehir • Konya yolu Uzerinden iılemekte 

olan Torcs sUr'd katarları, bundan sonra Haydarpaıa ·An· 
kara • Boğazköprll • Ulukışla - Adana • F evzipaıı yolundan 
gidip geleceklerdir. 
Adi katarla 24 saatte katedilen Ankara • Adana meaafeal, 
Toros ıür'at katarlle 15 1aatte katedilecektir. 

2 - Toros sür'at katarlle seyahat dolayısil' Haydarpaıa • Adana 
arasında mesafesi uzayacak herhangi iki latasyon arasında 
yolcular, gidecekleri hakikt mesafe ne olursa olıun, bu iki 
istaı:ıyon arasındaki en kısa yol ücretini ödeyeceklerdir. 

3 - Ankara • Samıun • Ankara, Ankara • iz.mir • Ankara ara• 
ıında haftada iki d•fa seri birer yolcu katarı yapılmııtır. Bu 
katarlarda birer yataklı vagon ve yolculara bulundukları kom• 
partımanlarda ucuz tarife üzerinden sıcak yemek verecek 
yemekli - furgon bulunacaktır. 
Şimdiye kadar 32 saatte yapılan lzmir - Ankara yolculuğu 
haftada iki defa işleyecek seri yolcu katarlarile 25 saate 
indirilmiıtir. 
Adi katarla 34 1aatte yapdan Samıun - An.kara yolculup 
yolcu katarlle 30 saate indirilmiştir. 
Şimdiye kadar Samsun • lımir münasebatında yolculuk, An• 
karada bir gece'°kalmak suretile lnkltaa uğramakta idi. Yeni 
ihdas olunan seri lzmir katarile Samsun tarafından gelen v• 
Samsun tarafına giden Eıkişebir ~ Afyon • lımir iıtikametl 
yolcuları inkitesıı yollarına devam edebileceklerdir. 

4 Haftada iki gün Bandırma tarikile Istanbul • lzmir ıerl ıefer'" 
lerinden başka haftada iki gün Haydarpaıa • Eskitehir • Izmit 
arasında kara tarikile de iki ıeri mUnasebat tesis edilmiştir. 
Adi trenlerle 34 aaat tutan bu yolculuk haftada iki gün 25 
ıaatte yapılabilecektir. 

5 - Haftada bir defa iılemekte olan Haydarpaşa • Elaziı yataklı 
vagon servisi iki defaya çıkarılm•t ve bu hatta ucuz tarifeli 
bir yemekli vagon ıerviside ilave edilmiştir 

6 - T oroa katarlarının Ankaradan geçirilmesile haftada bir def• 
Adanada aktarma suretile Ankara - EIAziz-Ankara arasında 
yataklı vagon servisi temin !olunmuştur, ve şimdiye kadar 5~ 
ıaatte yapılan Elaziz·Ankara yolculuğu Toros katarlaril• 4 
saate indirilmiştir. 

BütUn ıebeke üzerindeki yolcu serviıini gösterir UAnlar iıtas'" 
yonlaramıza asılmııtır. Fazla izahat almak isteyen yolcuların istar 
yonlarımıza bat vurmalarını dileriz. (2498) 



ıze 
'1 ASTAUK 

Get'triyo~uz. 1 

Karıncalar, arılar, pire, bit, rene, kırkayak, akrep 
lrllmcek, lrlallar •• her Mwi böcek!.r, çiçekler' 
•i.Pr ,. laa1•aalar lnriatleki tekmil hlfeyllb 

Kökünden öldürür 
Leke gapmaz. 

FAYDA dlfer markalara nazaran iki mfall kuYvetH ye 
J"1 yarıya daha ucuz ohap ecnebi yalanlanna aldanarak 
faz· a para Yermeyiniz. Haua depoau: labnbul, Beyoğlu. 
K1ıtaıu 30, orta 50, bOflk 80, bir kiloluk 350 kuruıtur. 

Saçlann dlkOlmeaine Ye kepeklen
mesine mini olur. Komojen ıaçla· 
na köklerini ktJvyetJendirir ve bea· 
ler. Komojen aaçlann gıdaadır. 
T abit renklerini bozmaz, lltif bir 
rayihası vardır. Komojen Kanuk 
Saç Eblrl eczanelerle ıtriyat 
mafazalannda bulunur. 

• IJa Nuınmı kölıünd8" •ON1J çıtwdt 
SiZDE ONU KULLANINIZ 1 

. " , . ",-<""···~··~ '• 

.... 
TAKSiTLE 

PHİLIPS bURADYOSU 
Botun Avrupa iıtasyonlarım mbkemmel ahr. 

Fiatı 7 5 T. Lirası 
inan bul için ıat11 yeri : 

HELiOS M0ESSESATI 
Galata. VoyYoda caddeai No. 18 • 20 

.. ASiPiN KENAN 
Sizi soğuk algınhğından, nezleden, gripten, bq 
ve diı ağrılarından koruyacıık en iyi ilaç budur. 

lendn• dlkk•t buyurulması 

15 Mayısta çıkacak olan 7 No. h 

TARIM AY '•• 
Şair NAZIM HiKMET: Çok canll ve an yeni bir fiirl Ilı; 

NACI SADULLAH ile Merh~ Kemal Ahmed 
hakkında v ..... bir )'UJJ8e GeftP 

NiZAMEDDIN NAZiF Yeriyorlar. 

SUAD DERViŞ 1 Çok kunetli birer mak.w.l 

Dr. A. KUTiEL YARIM AY'm bu fevkalade sayısmı mutlakı okuyunuz. 
Karakoy Topçular c.vMesi No. a3 ~ 

~ ~ VERESiYE SERiNLiK!I 
1 1dr .... ., ....................... . 

Satıı yerleri ı 
SALIPAZAR MADAZASI 

/, ,,.~ f-:~ ELEKTRiK VANTiLATöRO 
~·..:...a ( ~~ 

1 ~ ~ " 18J81lade llteıllllalZ llaür il SERiNLiK TEMiN EDEBiLiRSiNiZ 

.. i S T i 'de 
~!;/.· 12 A Y vade De aatıbr. 

a.ı.,u.n. Neoatl..llq oadct.INo·•·• 
TeL ""9 

METRO HAN 
Tlııel Meydanı, Beyoflu Telefona 44800 

ELEKTRiK EVi: 
Beyazıt Mürekkepçiler cadde1L T.WcnuM871 

KADIKOY: 
Mu vakk tbane caddeıi. Telefon: 60790 

BUYOKADA: 
21 NİHB caddeıi. Telefon ı 66 • 118 

OSKODAR: 
Şirketi Ha1riye iıkele1i. Telefoa: 80811 

TAKSiMDEKi 
Sergiyi ziyaret ediniz 

Herk ..... evinde 
...... Jd•••n .. 

blrtlfe 

bulunmalıd11. Isı meai kolay Ye zevklidir. Miiferrib, mtlleYJİndir. MIDK 
BARSAKLARA zarar •ermez •• abftırmaz. Gllç huımlan kolayl8fbrd 
KABIZLIÖI defeder. MiDE ,l,KINLIK ve YANMALARINI aldd •AZON 

MEYVA UZU 
Faz!& bir yemek Ye lçıuden 10ara la'Medilaa yorpaluk " eifkialiji 
~ad.-ı ıtdnılak •e kokuyu izale eder. MAZON iı:m mdaıU dl 
Dell•ti .... ve 80tlo• ecza Jlepo•"f ~kaptı !f Bnklıa ........... N. 

··-·---···-·······,········ • ı1tır·-··-··· ıı.ııı... v %UW nv• •• •••••••••••••••••• •••• •••••• •• •...-ıe ~........,.,..._.,., uaP u • u ~S4UFW<u.~......_ ~......_,ne 4 u ~ wıs JU'ıltA w .... u 5Q 7'I .... ~ ......... 

Ei 11r 18 
lplıdll 48 madalya 

kazanmıştır. 

Blyla gUzel dişler yalnız 

RADYOLiN 
klllllDllllinft 

ltlerlA'. 
Diş tabipleri diyor ki: 
.. Diı'eria •• •izın 11hbatl ubala 

Ye alqam gOnde 2 defa cltlerl tem .ı.m.kle kalNlcUt. " 
Radyolln, 11ı•ın1ya ut IQllm IDlllerd9dlP. 

Beyoğlu Tahsil Müdürlügünden: 
Vergi borcundan dolayı Graham Markalı 4 kiıitık kapab bir 

otomob 1 Tophane Mi'llye ıubeılnce 11blacaktır. 
Ta ip olanlarm 29151931 tarihine mDudlf Çarpmba pi 

ıaat 14 elen ıoara ••lklr telaa1l baı m...ıat-a mlracaat-...,_ 

~ETLE·TAHA'fYOL:E:Tr 161N 
GENÇ LiGE: VUŞ 

Jlderlr. Ec:zaaelerde bulwaUJ Aatl 
~nbulda UO kuruftur. 
Adrea ı Galata potta kutuıu 1255 

.. il 111 ·········--· 1 ••• 1 ·-· il h• Poata Matbaaaı 

SalüW ı R. Klkçl 
......... JTUll 

3 Dakikalık bir dut 80 P11r• 
-.-- Herkes için sıhhat 

Ekonomik Junkers 

TecrUbe yap1hr. 

Nafıa Bakanlığından 
Muhammen bedeli 100.000 l'ra olan 2000 ton Kreozot ka 

sarf uıulll ile ekli tmeye ko ıulmuıtur. 
Eksiltme 24 Haziran 935 tarihine raıthyan Pazaıtui gllnll 

15 de Ankarada Bakanhk Malzeme Mftdllrllğlnde yapıla 
Taliplerin tekliflerini Ticaret Odaıı veaikuı ve 6250 liralık mu 
kat tuıinatlan ile birlikte 24 Haziran 935 Pazarteli gtıal 
14 de kadar Malzeme M&dBrllğOae tevdi etmeleti llıımdır. 
ller ba ...._.ald prtaameleri 5 lira mukabillncle AllUracla 
ballk llılae•• Mtkllrlljllad~ .ıabi irler • 


