
Bulgar Dostlarımıza 
• 
ıze arşı için ğbirar Duyuyor z 

Diye~~~~~~Y~o~r~unuz? 
Son zamanda ,. MJr ,, aılbf, La Bulgari• ılbl pllna atmııken baıka memleketlerin dJnl ••· 

baz1 Bulgar gazeteleri, Yunan • Bulgar budu- dyetlerlle allkadar olmamızın ıarlb oldutunu 
duoda ve Yunan araziıfnde beı Pomağın Bulıar kaydediyorlar. 
•ıkerlerl tarafından 6ld0rlllmelerl ile neticelenen * 
ı_ d Bulıar matbuatının bu iddiaları yerinde de-
••nlı Ye hllzUnlll hldiae hakkında yaz ağımız ilidir. ÇllnkU pomaldar MOılllman bulıar değil-
Jazılara yeni baza cevaplar veriyorlar. Bu ara· dirler. Zulnm ı&ren, hrlıtlyan edilmek için ııra• 
da, iki yabanca deYletJn hududunda olan bir hl· ıında lıkenceye bile maruz bırakılan bimayealz, 
diıe Ue allkadar olmamıza taaccOb ediyorlar. zavallı bir azlıktır. Onları Anadoluya hicret 
Balkanlarda, Bulıariıtanla ara11nda ye~lne doıt• ettirmek için bir takım ajanlar g6ndermemb de 
Juk muabedeal bulunan TBrkiye ıaxetelerlnin mevzuubahlı dttiildlr. Fakat Bulıarfıtanda tazyik 
4itanını ağır buluyorlar. Hldiıe çıkarmak iıte• ıören bu blçareler oradan kaçıp buraya 1ıelmek 
aıemize hükmeder oluyorlar. Bu ıazetelerln kul- lıteyorlar1a onları geri çHlrecık te ylae bfs de-
landıldarı Usan terbiyelidir. Bunun haricinde bir- ğiliz. Yunan arazlal tecayllz edilmek •uretlle Yu· 
takım gazeteler daha var ld onlar ktıfUr etme- nan topraklarında ıon defa öldtırOlen bef pomaj'ln 
yi bir meziyet aayıyorlar, bize kabadayılık atfe· Bulgariıtandan, feci tartlar içinde kaçtaklan da 
diyorlar. Pomakların MUılUman Bulgarlar ol- herke1ln malumudur. Btıtlln bunlar bertaraf, Bul-
duldannı, bb.imle hiç bir mtlnaaebetlerl olmadı· garlıtandakl TOrk akalliyetine ı&ıterllea fena mua• 
fanı, kendi memleketlmfıde din bahainl ikinci ( Dnamı 11 inci ylsde ) 

Yeni Yugoslav 
Kabinesi 

Belgrad, 20 (A. A.) - Salta• 
nat naibi Pienı Pol, Bay Y eYtlçl 
yeni kabineyi kurmaya m••m 
etmiştir. Bay Y evtiçin ileride kati 
bir tekli vermek Uıere ılmdlllk 
bir intikal kabinesi kurmak niye
tinde olduğu ılSylenmektedlr. 

Bay Y evtiç, Ulusal Yugoıla• 
fırkaaının parlAmento mabafiline 
ınenıub yeni alyaaa adamlarlle 
parlamento dıtında baıka klmıe· 
lere baı wrmuttur. 

lstifuelerlni bu akıamdan 
ınel biüremiyeceği mOtaJea91nda 
bulunan Bay Yevtlç, General 
Jivkoviçln yardımını da elde 
edecektir. 

BUkrett• Sevinç 
BUkret, 20 (A. A.) - Ana· 

dolu ajanmnın Balkan huıuıl mu· 
laabirl bildiriyor: 

Bay YeYticiD Yuıoslav kabl· 
bealnl tqkile memur edilmeıi, 
Bnkreıln ıiyual mahaflllnde bll
yOk aevlnç uyandırmııtır. Uıait 
g6r11f, soğukkanlı ulualar ara•• 
itlerini iyi kavramıı, Avrupa 
politikuanı çeYirenlere 11lu bağlar 
kurmuı, kolay uıtalıkları •• kiti· 

( Denmı 5 lactl Jtlıde ) 

•ırllNl .... _,.,..,.. Pel 

Kayseridekl Ökonoml Tedkiklerl •• 

Kay•erl ( Huıuıl) - Burada 1 den cok sttıel lnbba haııl etmir 
yapılaa dokuma lromblna11 ile lerdlr. Ruim, ıereflerlne Yerilen 
yerli mallar ıeralıial flıden ge- / zlyafettea çıkmalanm 16ıteriyor. 
çlrmeye relen akonoal Bakam Ziyafet vali tarafından Yerilmlı-
Bay Cel•I Bayar •e Sovyet Ruı· tir. Kolordu Kumandanı da ıiya· 
ya Elçfal Karahan Hyahatlerfn- fette hazar bulunmuıtur. - * 

Öz TUrkçe 

Kulağımız Hep Kirişte! 
Tam aerpil•e, dal budak ıalma 

çatıadayız. 
Fabrikalar kuruyoruz. Gelirimizi 

ılderlmisi yoluna koymıya çabalıyo
Ns. Olkemisia dört bir yanında, 
yemiryolları, fOH yolları yapıyoruı. 

Köylere vannca okulalar açıyoruz, 

Toplu ifnenia bile yerliıinl yapmiya 
çabalıyoruz. Karıncaların çalıtmaaını 

aadıraa bu ridib relme, bu taııyıb 

1atOrme, bu •ıkıtıb kaynaıma; TUr· 
kly• topraklarının bunca yıllardır 
srörmediti, TOrk kanı taııyanların 
tadına eremeditl bir canlılıkbr. 

Türkiyeyi, yer ylzlala en bayıadır 
bueaklarıadan blrl yapmak için, b67le 
irlll ufakh,.ltilyllklO klçlklO çalı111keo, 
iıtemeyidci ınre•lsde, korkulu ••lak
lar duyalı .. 

GözGmlz Byle açık ki gece ka
ranlıtında kara tat OıtGnde, ka a 
bir böaek dolat1a fÖriiyoruı. Burun
larımıı, deais •tın yerlerdea koku 
alıyor. Kulaklarımıs, öyle kirltde ki 
çıt olaa, ıilkinlb kalkıyoruz. ' 

Çetin denemeler rörmüı ulU1lar 
böyledir. Yurdlarının bekçllitiai eder
ken çok kııkanç, çok itkllll olurlar. 

Bizi dalrıa a.layıp apan11a çul
lanmayı kaf a)arıadan f9Çfrenler YAflll, 

rlSrdGler ki his umduklarından çok 
uyanıkıı. 

Ellerimizi, kollar1111111 l»atlayıp 
oturanlardan detilis. Eıkl Oımaah 
lmparatorlutuada oldutu ribl, rtnl
•Üıl rü• etmeyi dütünmlyoruL 
yarını ıalt yarını da delil, abür 
.. Dl, dalla lblr flal de sfizlmlz 
lolade tutuyoruz. - .... 

Soyadları Ve Bir Me•ele 
~~~~--~~~~ 

Esnaf Ve Tüccar Şimdi 
Tekrar Mı Vergi Verecek? 

L•• 1•l•r• .agaJ/arıJtıll 11H•l•Hı •••' bir mali rnilc•ll•Ji••I flo,.,. ... •alul'r 

ıu•n•n yenı harflerle yaza1maıın· Marsilva Faciası 
dllkkln ve ticarethane liYha· 1 

dan dotan detiıme Damga Ka· 
nununun muhteYuı araıına girditl 
için maliye ldarell allkadulardan 
yergi aldı. Bu, kanuni bir zaru
retti. Şimdi, bu livbalanna al• 
dıklan yeni ıoyadlaranı illve eden 
Te bu ıuretle tabelllannda detl· 
ılklik yapan eanaf Ye tacirlerden 
tekrar veril alanmak teıebhUıll 
vardır. Bize mllracaat eden buı 
kimHler, bunun dojTu olamaya• 
catanı ve h0k6metba bu huıasta 
mUıamaha ıöatermeal lcab ede
ceğini bildirmiılerdlr. Bunların hak
lar. vardır. Hükiimetln, yeni ıoy• 
adı alınmak münaıebetile naııl Na
fus idarelerine verilecek istidaları 
pul resminden muaf tutuyoraa, 
bu ıuretle deifıtlrllecek leTbalan 
da damga reıminden lltiına 
etmesi muvafık olur kanaatinde 
bulunuyoruz. ----
ispanyada 7437 
ihtilal Suçlusu ! 
Gijon, (İıpanyada) 20 - Bir i•tatl•

tite göre, 7347 kiti, aakeri ihtilat 
hareketin• karıtmaktan ıuç'udur. 

Kıraliçe IVıari Katillerden 

Kırtıllç• 

llarl lo• 
ojla 

6lri11cl 
Plg•r 

Davacı 

Marıllya -- Yuıoıla'f')'a 
Kraliçesi Maa., Kı..cası Kral Alek· 
aandrm katlinde alakadar olan-
ların muhakemeıinde tikiyetçl 
tarafı teı kil edecektir. M. Pol 
Bonkur' dan, bu mllnarebetle Ye• 
kiletfnl alma11nı rica etmiştir. 

Eczacı - Reçetede yaııh hapın f at ı ( l 8LJ) kuruıtur t 
- Öyle ile latemu; iki kere hap rutmıya midemin 

tahammGll yoktur 1. 



[Halkın 
Eroinle 
Manevi 
Mücadele 

Yine bir eroin kaçalrof şebekeai 
tutuldu. Bu hususta görüştüğü

müz kimıelcr, kaçakçıları yaka• 
)aınakt&n ziyade kaçakçılık ya
pılmamasının temini 18.zımgeldi
ğini ileri aUrerek diyorlar ki: 

Bay Hasan ( Beyoğlu Narin lcr 
kanta) - Gümrllk muhafaza mildür· 
IOğQ yine ıuçluları bir düzilneyi 
bu'an yeni bir eroin kaçakçıhtı f•
bekHl yakaladı. iki aenedenberl 
fatanbulda yalcalaaan ıebeke •• bUyillc 
bir teftkkül h tinde çalışaa eroinci• 
lerin miktarı herhalde bir haylidir. 
Bunlara Yerilen ceza ıığ r ol utu 
halde bu itin bir Ulr:n kökOndeo 
temh:lenemediti aalaıılıyor. Öyle 
anlatılıyor ld bu İf yakalamakla n 
hapiıle bitmiyecek. Bu fena iptillyı 

yurddan çıkarmak için baıka 1ahalu
da çalıımak icabediyor. .. 

Bay Nuri ( Kapalıçarıı Karaman 
ıokağı) - Poliı Ye ıümrllk •OdilrlOtG 
yine mllhim bir eroin kaçakçılığı tah
kikatile meuul. Pollıimizin ve muha-
faza mGdtlrlütllnün uyanıklıtını takdir 
etmemek mOmkQn detildir. Fakat Hıl 
makıad kaçakçıları yakalamak, onları 
bapiHneye atmak, ceza keımek de
tildir. Bu zehirleyici maddelerin ku!
lamlmas nı menetmektir. Bu uyuıtu· 

rucu n zehirleyici maddeler mOıterl 
buldukça öyle anlatılıyor ki kaçakçılık 
ekıik olmıyc:caktır. Poliı kaçakçı 

yakalamak d'iil, kaçakçılık yapılma• 
81Dın öoüae ı•çmelidir. 

* Bay Murad (Diş doktoru Sirkeci) -
Al ıan kudurandan beterdir. Baıı 
la1anlv için uyuıturucu madde 
kullanmak ikinci bir huy olmuıtur. 
Earara, kokaine, eroine alııanlar belki 
bu buyl"rından nzgeçmlyeeeklerdir. 
Cemiyet te onlardan Gmidini kHme· 
lidir. ÇGnkO onlar kendi menfutlerini, 
çocuklarının ııhhat!erinl dOtOnmiyen 
ıoyıuzlardır. Şimdi bizim bGtGn he· 
defimiz yeni DHllD bu fİbl maddeleri 
kullanmamaaını temin etmektir. Bu 
içtimai İf te poliıten ve muhafna 
mOdOrlOğündea ıiyade münenerlere 
düıüyor. Senenin bir haftasını da ba 
fena itiyadlarla maaevt mllcadoJ,ye 
haaretmeliyiz. Gazetelerimiz, batible
rimiz, bilgiçlerimiz o hafta faaliyete 
ıeçmelldirler. Ben batka bir kurtul•ı 
çarui bulamıyorum. 

Şehir rt:eclisinde iki [stita 
latanbul Umumi Meclis aza• 

farından Beyoğ:undan Bay Kadri 
Y alovadan da Bay Kemal iıtifa 
etmişlerdir. Bu iki azanın istifa· 
ıına ıebeb, Iktııat Bakanlığında 
memur bulunmalarıdır. Bay Kad· 
rioin yerine yedeklerden bir zat 
ıreçecektir. Bay Kemalin yerine 
lao yeniden lntihab yapılacaktır. 

Vapur lske'es1ne Bir Çocuk 
8ırakılmış ı 

Enelki akıam Eeşiktaı •apur 
iskelesinde bekleme aalonuna 
terkedilmiş llç aylık bir erkek 
çocuk bulunarak Darülice.1.eye 
glSnderllmiıtir! 

Lf 
•• 

eli ir Olüm Hidisesi 
Ta k.k Ediliyor 

Dlln Samatyada Hacı Hüseyin mahallesinde BU
yDk kuleli sokakta (55) numaralı evde garib bir 
ölllm hidise11I olmuııtur. Bu ev üç katlıdır. ÜçUncll 
katta Andon Yorgi lsm'nde altmııJık dine bir ihliyar 
oturur. Yanında da (27) yatında bir oğlu vardır. 
Bu baba oğul UçUncll katta ıokcığa iki penceresi 
açılan kUçUk bir odayı iıgal edil orlar. Dün sabah 
evin sahibi Samatya kor.liserliğine müracaat ederek, 
kiracısı Andon Yorgininin gece ölmUı olduğunu 
haber vermiıtlr. Samatya birinci komlserile iki 
polis memuru, bu haber llzerine eve gitmişler ve 
Andan Y orginin odasına girmişlerdir. 

- Babana ne oldu ? 
- Efendim.. Ben babamla hergtla bir yatakta 

yatardım. Bu gece de öyle yattık. Babam gece 
kalkmıf. Şuraya dnıerek ölmllş. Ben gece yarısın· 
dan sonra uyandım. Babamın yere uzanarak öldtı
ğünU gördUm. Hemen kendisini karyolaya yatırdım. 

- Peki o vakit merkeze Ye yahud komıulara 
neye heber Yermedin? 

- Efendim babam nasıl olsa lSldtı. Gece Yaktl 
konukomıunun rahatııı olduiunu lıtemedim. Onun 
için de haber vermedim. 

Odada tek bir karyola, yanında bir hasır is
kemle, bir ot minder, iskemlenin üstünde Ye 
altında da altı aded boı rakı ıiıesi vordır. Karyo
lada Andon Yorginio cesedi nzablmlJ ölüm uykusunda 
yabyor. Oğlu da ot mindere oturmuı elleri taka· 
tında düıünllyor. Komiser bu llkayd evlada soruyor: 

Polis vaziyeti tesbit ettikten ıonra mOddef umu
miliği hadiıeden heberdar etmit ve muavin bay 
Salim tahkikata el koymuıtur. Tabibi adll bay 
Enver de cesedi muayene ettikten sonra ölUmO 
ıilbheli bulduğu için Morga kaldırtmışbr. Poliı 
IAkayd evladı mevcuden mliddeiumumiliğe Yermiştir. 
Morgun raporundan aonra vaziyet aydınlanacaktır. 

Plaklar Pahalı 
Bir Heyet Araıtırma Yaptı 

Ve Bu Kararı Verdi 
Plak ıanayiimiz ve yerli pllk· 

ların ihtiyacı karşılayıp karfıya• 
mıyacağı hakkında alAkadar bir 
heyetçe yapılan tetkikat bitmittir. 
Heyet, pl!k idhalAtının azaltılma
ımda mahzur olmadıiı neticesine 
Tarmııtır. 

Y alnaı;, bu tetkikat ıırasmda 
plak fiatlerinln pahalılıiı dikkati 
çelmlıtir. Şehrimizdeki plAk fab· 
rlkalarına aipariı veren mUe11e
ıeler doJu plakJan perake~decl• 
lere 125 kuruttan satmaktadırlar. 
Birçok yerlerde yerli plaklann 
200-250 kuruş araıında satıldığı 
dikkati çelmittir. ~unun için ted· 
birler abamaaı lllzuml\I ıörlll

mUıtnr. 

Kadınlar 
Birliğinde 

Kadınlar Birliği Rebi Bayan 

Latife Beklrin bugün Ankaradan 

ıehrimiz:e gelmesi beklenmektedir. 

Latife Bekir Ankarada, birliğin 

yaziyeti etrafında alAkadar ma· 
kamlarla temaslarda bulunmuıtur. 

Kadın Birliği azasından bazıları, 

Birliğin kemdi kendini feshetmeai 

lhımgeldiğini, artık Yaktin tamam 
bulunduğunu ileri silrmektedirler. 

Tramvaydan DUştU 
Beyoğlunda Lambro adlı biri 

vatman Mehmedin idaresindeki 

tramvaydan atlamak lıterken 
dOıerek yaralanmııtır. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu akşam nöbetçi olan eczaneler 
ıunlnrdır: 

Aziz Hüseyin ton.nesi (Şehzade• 
başı), Mehıned Atif eczaneai (Edirne
kapı), Hamdi eczanesi (Şehremini), 
Ewilyadi eczaneai (llalat), Hikmet 
eczanesi (Eyüp), Hıkmo• eczaneıııi 
(Küçükpazar), TeofiılOI ecıaneei 
(Yedıkule), Sıdkı ecnanesl (Laleli), . 
Übeyd ecunesi (Cağalotlu), Bensa
eon ecıaneai (Yemiş), Zıya Nuri ec
zaneıi (Aksaray), Fllik !skender ecza· 
nesi (Modıı), Namık Behçet Merkez 
eczanesi (Pa:ıaryolu), latefan Terzi
yaa eczanoıi (Bakırköy İstanbul cad
desi), Ömer Kenan eczanesi (Üıkü
dar O•rtıyolu), I:la.lk ecu.neın (Bn-
yükada), Takıim eouneai (Takeim), 
Beyoğlu eczanesi (Kalyoncukulluk), 
Mifel Sofronyadis eczanesi (Karaköy 
Mahmudiye cadde&), Halk eczanesi 

( ~Şişlihamam), Merkez eczanesi (Ka-
Lımpaşa), Halk eozaneıi (Hasköy). , 

r~ , 
Bahtı Kara Yurddaş 

için •• 
Mütareke senelerinde öldürUlen 

ıiyahi bir Fransız neferinin katilini 
~öylemediği için Fransı:r. Divanıhar
bince (20) ıece hapae mahkum edilip 
GUyao zıodanına gönderilen ve umumi 
affa uğramasına rağmen meml ketioı 
Jönemiyeo posta mü.-eızii Day Hilmi
nin haline ıclyarak idaremize hayır 
seven muhtelif kimseler ( 425) kuruş 
göndermişlerdi. Dün de idaremize 
adım bilıJirmiyen bir fabrika işçisi 
(1200) kuru~ ve modada merhum 
bir amiral r.evceııi (100) kunış teıılim 
etmişlerdir. llu bahtı kara yurdılaş için 
toplanan para bu suretle (9725) kuruı 
olınu~tur. 

Kötü f ş 
Bir Çocuk Bir Otobüsün 

Camını Taşladı 
Evvelki akşam 3338 numaralı 

otobUı Kereattıcllerden aldığı 
müşterilerle Eyübe doğru gider

ken meçhul biri tarafından atılan 
bir taıla bftyük bir camı kanlmıı 
ve kırılan cam parçalarile yolcu• 

lanndan Tram•ay Şirketi me

murlarından Bay Hnaeyin Hüsnü 

gözünden tehlikeli surette yara· 

lanmııtır. Ta11 atanın Mustafa 

adh bir çocuk olduiu anlaıılarak 
yakalanmqbr. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

lhaan adlı birisi Haliçte bir 
romorkörde çabımakta iken ka
zaen eli yanmııhr. 

lf- Vatman Şakirln ldareıin· 
deki tram't'ay arabası Beyoğlunda 
Mehmed adlı birine çarparak 
yaralamııtır. 

lf- Ali adlı birlal Cehangirde 
bir aparbmanda oturan Bayan 
Maryaoıo öteberbini çalarken 
cllrmOmeıhud halinde yakalan· 
mııtar. 

lf- Hüseyin adh bfriıi Beya• 
zıtta manav Hasaom dükkanının 
tahta kepenklerini çalarken tu• 
tulmuftur. 

lf. Birkaç glln eYvel Rumeli· 
hisarında Andirikonun dükklnını 
soyan Rıza ile Ankaralı Mehmed 
yakalanarak Adliyeye teslim edll-
mişlerd:r. 

Birinci 

Günün 

Pamuk Balyaların
dan Çıkan Barut 
Zabıta iki lşçiyj Nezaret 

Altına Aldı 
Yedikulede bir fabrikada pam.11 

balyalarının içinde barut paketıeriai• 
bulunma11 üzerine polfıin ehenıoai
yetle tahkikat yapm.ya bat'adığıDl 
dQn yazmııtık. 

ÔQ-rendiğimize göre, zabıta fahri• 
kanın hallaçhane kısmında çalıpD 
bir amele ile bu amelenin kardeşi olaıı 
n 15 gün evvel g-örü?en lüzum üzerin• 
fabrikadan çıkar.fon c iğer bir ameleyi 
nezaret altına almıttır. içinde barut 
bulunan balyanın, iki ay kadar eyvel 
tirketin Mer•indeki mOmeaaili tara• 
fıadan fabrika için alın n yüz balya• 
dan biri olduğu ımlaşılnıııtır. 

Bunun için Mersin zabıtaııı dı 
meaeleden ha berdar edilm't ve orada 
da tahkikat baılanmııtır. Bulunan 
bu madde ha' laçhanedo meydana 
çıkmadan makine kıımına geçmif 
olaa idi önG almmıyacak kadar teh
likeli bir yangımo ç.ıkacaQ-ı ıöylen• 

mektedlr. 

Romanyadakl TUrk 
Mekteblerl 

BGkref, 20 (A.A.) - Türkiye e1çlıi 
Bay Suphi Tanr:öer, Romanya KültDr 
Bakanı Dr. Ancelesko ile Romanya• 
dakl Türle mektebleri iıinl görlit
mOttOr. 

Fırka Kongreleri 
Clmburiyet Halk F.rkaıı kaza 

konıreleri bu ay sonuna kadar bit· 
miı olacaktı r. ikinci Kinun batında 
fırka viliyet kongreal yapılacaktır. 

Onlveraltede Bir Tayin 
Ünlveuite tedri1at ıubeai mDdOrl 

bay Hicabi Konya kaza1anndan biri
ne mOddeiumumi ttyln edılmiıtir. 

ÜniYer1ite tedri1at tubesl müdUrlO• 
tOne, 55 lira uli maaşla yeni bir ut 
tayin edilecektir. 

Ticaret Odası BUdçeal 
Enelki giln Oda Me_cliainde görll

fülen Ticaret Ye Sanıryi dasının 

yıllık btıtçeai, tasdik edilmek Ozere 
Bakanlıfa gönderilmittir. 

Belediyeye Bir Bina 
Belediye binuının, bfitün ıubelerl 

almadıtı göz önünde tutularak, oimdl 
lktiud miidürlüğilnüo İtg" l ettltl 
eaki binanın yerine, bir ilin yapıl• 
maaı kararlatdırılm ·ıtır. 

SeyrUsefer Müdürü 
Belediye aeyrüsefer müdll rQ bay 

Faik Viyanadaki tedkikatını bitirerek 
lıtanbula dönmUtUir. Bay Faik ted· 
kUc:atı hakkında bir rapor hazırla· 
maktadır. 

lnkılô:h 

Dersleri 
Ctımhuriyet Halk Fırkaıı 

Umumi Katibi Bay Recep Peker 
diln akıam Üniversite İnkılAb 
klirıOıOnde derslerine davam 
etmiıtir. Bay Recep Peker ıu 
günlerde lzmir yo:ile Kntahyaya_ 
giderek saylav eeçimi hakkında 
bir ıöylev verecekt:r. 

====~=====::::::====~==---===-===~~~==========~==============~ 
Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 .____ ___________ _ Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

- Ha) d. boya) oruz !.. - Gel Bayım 
mutmula var! •• 

bende Beien l>eieodiğioi al be 
babam!.. 

- Eıkiler al.yorum !.. H . U. - Satıcılann b ıı ğ 1· nalan 
yaeak euıldi amma, bunları goı up de 

adamcağıı.larm tehanımülü kalnıttdığına 
h"k veruıoınek elaeıı gelmiyor ki... 



~l Birinci kanun 

He!_g_iin 
Seferberlikte 
Üstü~üze Düşen 
'Yüküm 

"\ 

* -
Bir kaç gUn önce Ankarada 

•ef erberlik denemeleri yapıldığını 
ıazetelerde okumuı olacaksınız. 
Askerlikte aeferberltğin değeri 
tok yüksektir. SeferberJiğini ge· 
clktirmeden yapan ordu, dUımanı 
Y~rı yarıya yenmlı sayılır. Onun 
lçtn son denemeleri şuracıkta 
•ôıgeliıi etmek istedik. 

Seferberlik, ulusal kUçlerln ve 
Yurd varhklarmın sıvaıa yaraya· 
t•k bir duruma getlrlhnesi de· 
hlektir. Seferberliğini geciktiren 
ordu için yenilmek yUzde ellidir. 
Bu yurd, seferberliğin gecikmesi 
YUıUnden çok / acılar çekmiştir. 
Balkan ıavaıını unutmayalım. 
Türk ordusu seferberliğini kırk 
heı gUnde ~ncak tamamlayabil• 
lnifti. 

Bu 1avaşta yenilmeml:ıin bat· 
lıca sebebleri arasında seferber· 
ilkte gecikme de vardır. Kartı· 
llıııdaki dtııman bütün güçlerini 
•• varlıklarım sınırlara, on bet 
atin içinde dökmllıtü. Biz lıo 
hentız yerimizden bile kımıldaya· 
lllaınııtık. 

Buynk aavaıta bunun acı 
benzerleri olmuftur. Alman orduıu 
ıeferberJiğio birinci ilk kısmını 
kırk sekiz saat içinde eksiksiz 
olarak bqardı. Bir hafta eonra 
ise, mlJyonları atan koca Alman 
orduları Fransız ıınırmdan akına 
baılamııtı. Franıa ise daha se· 
ferberllğinin yanıını bile yapa· 
Dıamtşb. Bu ·yüzden Alman orduıu 
bir atılııta Pariıin burnu dibine 
ıokuluverdi. 

Seferberlikte en bUyUk ylikUm 
(vazife) bUkômetindlr. Fakat bu 
lıte bizlere de ayrı ayrı yUkUmler 
dtltlUğUnil unutmamalıyız. Bu 
ytlkümlerl iyi baıarırsak hllkume
tin lılerinl kolaylaıtumıı oluruz. 

• Bir daha ıöyliyelim: Yurdun 
gUcUnt kadar yerinde, varlıkla· 
rımıı ne kadar çok İş• yarar 
oluraa olsun onları bir •olukta 
ıavaı alanında birlktfremezaek 
lıln ıonu kötll olur. 

· ;._ ihtilal Mi ·? 
Bulgar Hükumeti Bir Şa

yiayı T ekzib Ediyor 
Sofya, 20 ( A. A. ) - İhtiyat 

Miralay Velçef'in Bulgariıtanda 
}'eni bir hlikümet darbesi anıkla· 
•akta olduğuna dair Londrada 
çıkan Deyli Herald gazetesinin 
••rdiiJ ve yabancı gazetelerin de 
bu gazeteden alıp yazdıkları 
haber tamamen aaıl&ızdır. 

Y orgiyef hUkOmetfnin f aoid 
dlktatörlliğii rejimini kabul etm6k 
niyetinde olduğuna dair &ynl 
ıazete tarafından ortaya çıkarılan 
haber de asılsızdır. 

Bükreşte \ 
Bir Hadise 

Bükreş 20 - Alman elçiliği 
lllUşaviri M. Wiaehmann mesai 
laezaretinin yüksek memurlarından 
birine çarparak öllimlln• sebebi· 
)'et vermlt ve kazaen ölllme ıebe
bf Yet vermek ıuçundan töhmet· 
lendiriJmiştir. M. WiHhmanmn 
otomobil idare etmek ehHyotna• 
ll'loi eli.den ahnmııtır. 

Rüşvet 
Suçluları 

SON POSTA 

Resimli Malcale il Ailede Geçim il 

Para Jnsana h•rfeyl kazandırır. Fakat ralnız aaadet 
para lle elde edilemez. Aile saadetinin bir ifadesi de 

ııtırap çekerler. Geçinmenin a.rr. nı lSğren ıa z ki 
bu dAij•ede mu'ud ola1ınız. Fakat varlıtın da 

karı koca aruındaki iyi geçimdlr. Kafaları uygun olmıyan 
karı ve kocalar, fltedlkleri kadar zengin olıuıııılar, daima 

bir yardımcı &mil oldutunu kısmen kabul etmek 

mGmkOndOr. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

"Sovyet - Fransız Dostluğu 
Barışı Yüceltmek içindir,, 
Bir Moskova Gazetesi Böyle Diyor 
Moskova, 20 (A. A.) - lsves· arı.uıundan bir an farli olmamıt 

tla gazetesi "Fransız • Sovyıt olduğunu ve 5 klnunuevvel 1934 
teırlld mesaisi,, baılağı albnda tarihinde Cenevrede Bay Utvinof 
yazdığı bir baıyazıda, Sovyet il• Bay LaYal arasında imza edil· 
Ruıyaoın hJçbir zaman Alman· miı olan protokolOn, ıulhun tar• 
yayı tecrid etmek arzuıunda bu· ıininden baıka bir gayeal bulun• 
lunmamıt olduğunu, Almanya ile madığını yazmaktadır. 

yakınhğına aleyhtar olan bazı 
gazetelerin Fransız· Sovyet pro· 
tokolunun sulhun tarsinl lçJn ya· 
pılmakta olan mUcadelf'yl tahdit 
etmeyi veya akim bırakmayı iı
tibdaf etmekte olduğu ıuretln· 
deki neıriyatlarmın saçma ve 
asdsız olduğunu ilAve etmektedir. 

Sözün Kısası 
Münderecaymızın çoklu
~undan dercedilememiş
tir. 

-------------------------
Her Şeye Rağmerı 
Türkleşme 
Romanya Gazeteleri lnkı
laolarımızı Bir Ağızdan 

Alkıılıyorlar 
Bükrş, 20 ( A.A ) - Advo· 

rol gazetesi, <<Türkiyenin herşey 
bahasına türkleıtiramesl,, başlıklı 
bir yazısmda diyor ki : 

«Tfirkiye'de bir soyadı alma 
kanu!lu yapıldı. Geçmiıe aid ne 
varsa, Türkler onu kaldırıp at· 
makta ve yenillğl göateren, andı• 
raıı herşe) i ulusa maletmiye 
çalışmaktad ırlar. TUrkler, arab 
harfleri yerine latin harflerini al· 
dıkla?l zaman, «büyük değiıme» 
dedik. Bunun bukadarlıkla kal .. 
mıyacağını hiç kimse aklına ge· 
tirmemi4ti. Halbuki ıimdi onlar 
adları yerine eski Türk tarihin· 
den çıkarılmıf adları koyuyorlar. 

Dil temizleme aavaıında hakh 
olan dost Tnrklerin bu ıoyadı 
iti de yeni ve bUyllk bir değitlm 
daha yapmaktadır. » 

Bugünkü Kurentul gazeteıl 
de, "Kemal,, baılıkh gUzel bir 
yazı yazmıştır. Bunda deniliyor ki: 

« Türkiyenin ıoyadı kanunu, 
burada birçok kimıenin taaccll
bUnD uyandırdı. Fakat, TUrklye
de bizim buralardakine benzeml· 
yen bir realite olduğunu bilenler, 
Kemal Ata Ttirktin her teıebbü· 
sünde bir filozof ve bir tarihçi 

gibi hareket ettiğini takdir ederler. 
Tarih, bize TUrklerl yalnız eyi 

savaş bilen bir ırk olarak göıter· 
mez, ayni zamanda çalııkan, se
ciye sahibi, doğru bir uluı ola• 
rak gösterir. Herkeıin gördllğll 
ve kıskançlıkla beğendiği bir ıey 
varsa, o da, TUrk değiılmlnla 
mu vaf f akiyetidJr. 

Demokraainln tembel, ve mla
kince sallanışı arkaamdan gltmiye 
mahkum olan bizler için, Ata· 
tUrk'lln her teıebbOsU, bir ııık 
gibi doğmaktadır. çok iyi münasebetlerde bulunma Bu gazete, Fransız • Sovyet 

So.-y-ad._ı ___ S:_ı_·ır_o_e_n_ _ ___ __,:__P_o_l-is-le_r_ Yeni Yugoslav 

Yeni Yapılan Nizamname· J.f/as Mı Bundan Sonra VazifeGörür Kabinesi 
de Mu .. him Bir Madde Var EJd 4

• ? kenSelam Vermiyecekler < Baıtarafı. 1 inci yll•d•) 
sel reklamı sevmez bir devlet 

Ankara 20 - Soyadı nizam· ıgor Ankara, 20 (A.A.) - lçiıler adamı olarak tanınan Bay 
name1i bugUnkU Re1ml gazetede Pariı, 20 (A.A.) - Gazeteler Bakanlığı, villyetlere şu bildirimi Yevticln Yugoslav Baıba-
çıkmııtır. Nizamnamenin 15 inci Siuoen otomobil tirketinin mah· göndermiıtir : kanlığına getirilmeal, bura• 
maddesinin ehemmiyetine mebni kem•ye giderek arttırma •tasfiye· RelaicUmhur Atatürk, Baıba· da Yugoılavyanm kllçftk anlat-
bildiriyorum: 1 t d'ğl l 1 kan ismet lnönn vazife batında ma ve Balkan andlaımaıına da· Madde 15 - Bir köyde, bir ı e ı n yazıyor ar. ut h b k 1 1 

d M hk f lflA '- polis Amir Ye memurlarının vazl- 8 Uyli güç • 1&rı acağının 
kasabada bir tehirde bir soy an a emen n aa mı JOKSa b k bi d ğ' . 1 . y 

' ' t k ğl k felerini iyi go-rmeleri fc-ln sel4m ve u a ne e ııım nan ugoa-olmayanlar aynı ıoyadını seçmıt arı maya mı arar verece anca .,. lavyaya iç işleri bakımından da 
olurlarsa bu ad bunların ilk birkaç gUn sonra belli olacaktır. resmi ile meşgul olmamalarmı gllç kazandıracağmın parlak bir 
müracaat edeni için kabul ( Son Pasta 1 Çok mühim bir tenaib etmiılerdir. delili olarak kartılanmaktadır. 
olunur. DfX.erlerininkl değiı· aermayeyl temall eden bu tirketln S f ııı: • k U 5 

F d b'* Qk b" ır 8e am reanJI yapma zre Ünı' v e•sı0tede Bı·r Ha"' ...tı·ıe tirilir. Değiıtirmemekte iarar iflbı, ran.a a uy ır malt aa.r- " v 
denler olursa bunların adlanna 11ntıya sebeb olacak demektir.) müfreze halide çıkarılan pollıı 

ebUylik knçuk gibi bir çifi veya Ayasofya Müzeıi kıtaaı mlistosna olmak Uzere nö-
u betçi, noktada Hyrüıefer de, 

herhangi bir ek ilaveıile diğerle- Ankara, 20 - MUze yapılan devrjyede ve vazifeye giderken 
rindon ayırt edilir ve 0 ıuretle Ayasofya camlinde diğer mUze• Unlformah poliı amir ve memur· 
nUfua kUtUkleri?~ . ve doğum lerde olduğu gibi 10 kuruı du· ları vazifelerini iyl görebilmeleri 
kag" atların• geçırılır. Mlltead· M l · lA 'f il k il f d 

fu d ı 1 · a ılmı' hullye alınması a11ye Bakanlı· çın se um ı as e mü e e eğil .. dit nü s a re erme yr 1 di 
hl 1 d Uf 8 daireıinden ğınca kararl!lftırılmıthr. er r. 

olan ıe r er e n u El V h 1 Kadınlarımız fçin Fırkanın 
her biri bu maddenin tatbikinde r a ıet 
bir kasaba addolunur. Ayni ai~e BUkreştea bildirildiğine göre, Bir Kararı 
efradından b ri tarafından bır Romanyada Besarabya köylerin- Ankara, 20 (AA.) - Öğren· 
m&htılde tescil edilmiı olan ıoy• den birisinde bir erkek karısını diğimi'le göre C. H. Fırkası Ge-
adı 0 aile efradının cıiğer mahal· öidürmilf ve •tinl de kızartarak nel KAtibi R Peker bütün ku-
lerde bulunanları tarafından ta· komtulanna yedirmittir. rumlara yeni bir bildirimde, kadınan 
şınmaaı bu madde hükmünden Herifin metresi de kendJsine bütün sıyaaal itlere daha geniı 

Hukuk fakl\l,esinde Devletler 
umumi hukukı profesöril Ba,· 
Cemile karıı gelmek töhmetile, 
birlncl ıınıftan Hamit Tuğrul 
adında bir talebeye bir sene 
tard cezası verilmlttlr. 

Miaet Meclisinde 

Ankara, 20 - RUıvet suçlu· 
lan Metr Selem ile Leon F aracinlrı 
hıuhakemelerine temyizden nak- r 
ıen dün devam edildi. Zongul· 
dakda maden mühendisi Bay 
Galib ismetin fehadetine mUra· 

müstesnadır. ıuç ortaklığı yapmııtır. olarak kuııtırılmasını fıtemiştlr. 

/STER iNAN İSTER iNANMA! 
Bugiln herkes Almaoyanın hani harıl ııilahlandıtın· 70.000 top teslim edilmif, 28.000 top tahrib edil

rniotir. 65.000 mitralyöz te.lim edilmİf, 50.000 mitralyöz 
tabrlb edilmiıtir. 197.000 mitralyöz namlu•undan çıka· 
rılmış, 2.387.000 aded kabili nakli uliha ganimet 
ahnmıf, 2.503.000 kadar da tahrlb ec1ilmitUr. Alman 
askeri kuvveti 150.000 kişiye indirilmiıfo•.,, 

Ankara, 21 ( Huıuıl ) - Dün 
Ml!let Meclisinde Barem ve lstih 
lak Vergisi Kanunlarmm bau 
maddelerinin lefslrlerf yapılmış, 
ıonra bUtçenin baZl f asıllarınd 
mlinakaleler icra edi:mif, Adliy 
Harç T arlfeıi Kanununu değiı 
tiren lAyiha ile Adapazarı Ban 
kasma hükumetin 250 bin lir 
!h ittiraki layihası kabul edil 
miftir. 

Çarşaflar 
Bolu Belediyesi De Kal 

dırma Kararı Verdi 
Bolu, 20 {A.A) - Bolu bel 

diyesi bu gllnkü toplantıımda ça 

caat kıran verildi. 

l eraet Etıi 
• dan bahsediyor. Fakat bundan 14 yıl önce çıkan 

ırazeteleri karıftırııun z fU 1atıdarı ol.uyacakaınız ı 

" Mütarelcetlen sonra 1!'120 KAnunuevveUne kadar 
Alnıanyaıuo tealim ettiği silah istatistiği : 

JSTER iNAN /STER iNANMA! 

Çatalcanın Karaağaç köyiin· 
den kocası Ahmedi zehirliyerek 
6ldürdUğü iddiasile Ağır Cezaya 
"erilen Rukiye dün beraet karan ı, 

alnuştır. \.-------------------.------------------·--------.1 

şaflarm kaldırılmasını, yerli ku 
maılardan manto giyilmesini v 
bunun için altı ay bolcar veri 
meeini kararlaştırmışlar. 



i Dil Bahsi 
-. 
' Soyadları' 

Münasebetile 
Bir Teklif 

1 
l 

Bu bUyilk ulusun t mel taıını 
atan ıo :ısuz saygılar değer Ata· 
Türk, temeli s rsılmış daha bir 
çok eksiklerimizi görmliş ve unu· 
tulmuş olan dilimizi kurtardıktan 
ıonra SOJ adı almakhğımıza sıra 
gelmiştir. TUrkün fstildali, Tür· 
kün soyadı, Türklin özdili, bun· 
Jarm hepsi Türkün varlığını Türk 
kadar temiz ya atmak için var· 
lığımıza konan birer temel taşı· 

dır. Türk, türkçe konuşncak, 
turk olarak çağrılacaktır. Şaban, 
Ramazan, Muharrem lımile çağ· 
rılan bir adamın türk olduğunu 

nlamak kabil d ğildir. işte bu· 
nun iç.in biz öztt\rk adı lacağız. 
Soyadile çağrılan bir türkün mll'" 
hakkak tUrk olduğunu türlden 
başka hiç bir ulustan olmadığını 
anlamak ne mutludur. 

Kom§umuz olan uf ak büyük 
ulualarm soyadl rını k11aca glSı.~ 

den geçirelim: Ru lar soyadlarının 
nihayetine (Ov) getirerek lvano\•, 
V raşilov, Kazanov gibi bir aoy 
adı yapmıılardır. Lakin bu suretle 
nihayetlenen soyndı öyl ndiği 
Yakıt muhakkak Rusların aoyadı 
anlaşılmıyor. Çünkü Bulgarlar Ye 
Sırplar da ıoyadlarıuı Rualar gibi 
nihayetlendirdikleri iç.in söylenen 
soyadındaki edamın Rus, Bulgar 
ve Sırb arasından bir insan oldu
iu anlaşılmaktadır. 

Yunanlılara gelince: Soyadla· 
r'nın sonun (idi) getirerek Aris· 
tidl, Semercidi, Zabaridl gibi 
yahud (aki) getirilerek Y osofaki, 
lvanaki, Petraki gibi veyahud 
(Los) getirilerek Venizelos, To· 
pand filoı, gibi. Biz bunlara ben· 
zer bir ıoyadı itittiğimiz vakit 
yüzde dokıan dokuz Rum ulusun· 
dan bir adamın soyadı olduğunu 
anları?. 

Italyanlar ıoyadlarmı (Ni·No) 
ile nihayetlendirerek Mosolinl, 
Rumiyano gibi soyadları yapmıi· 
}ardır. Almanlano, lngilizlerin 
soyadlarının nihayetlerinde de yu
karıdakiler gibi ayrı ayrı bir hu· 
ıusiyet vardır. 

Gelelim neticeye : Şimdi be
nimsediğimiz soyadlarının nibaye· 
tine mi, yokıa başına mı ilave 
edilecek bir heca ilo değiıtirerek 
mub kkak Türk ıoyadı olduğunu 
lsbat edec~k bir şekil bulalım. 

Bu günlerde sık ıık il n edi
len soy dlarınıo bir kıamı mevki 
lıimleri ve manab ıözler lıe de 
bir kısmı soyadı olabilecek sada· 
l rdır. Nihayete ilav edilecek 
bir hece ile ıoyadı söylenecek 
olursa bu ıon kısım için bir 
mahzur yok ise de manalı soyadı 
nibayetlerinin ht!rhangi bir suret· 
te değiştirilmesile manasında da 
başkalık gör(ilmeli TUrk Grame• 
rioin icabatındandır. Bunun için 
tllrk ıoyadlarının nihayetlerine 
hususiyet vermek için hiçbir hece 
ilave etmek mllmkUn değildir. 

Soyadlarının haıına ilave et· 
mek manasını bozamıyacağından bu 
auretle Tnrk ıoy-adını tamamile 
Türkleştirmek mUmkllndilr. 

Acaba nasıl bir beca llive 
etmeli ki blltnn dllnya aoyadımızı 
tamsm? Biz atalarımızdıın kalan 
ıoyadlarımızı kullnnmıyarak unut• 
tuk. Lakin atalarımızın bize tes· 
lim ettiği Tnrklln bayrağı:ıı bu 
güne kadar yfikseklerde tuttuk 
ve tutacağız. lstiklalimi:ıin varlığı· 

...... 
mızın iıaretl olan bayrağımızın 

Ay yıldızı dünya kadar eskidir ve 
blittln dünya onu tanır. l.şte biz 
soyadlarımızın başına TUrkUn 
varl ığını gösteren Türk bayrağın· 
dan bir heca koyacağıı: (A Y) 
TUrk soyadlarının baiına ay he· 
c sının ilavesilc ay kaçar, Ay ua, 
Ay örs; Ay bayar gibi. Buau 

Tekirdağ, {Hu-
11usl ) - Hayra· 
bolu ufak, fakat 
yUks lmeğe ve 
güzeli şmeğe çok 
mUırnit bir v tan 
kö e idir. Bu 
kaaabay dört 
ıen evvel elek· 
trik girdiğinden· 
beri hergün ye
niliğe doğru git· 
tiği görülmekte 

SON POSTA 

• 
ER 

Karaman Haberleri Akşehirde Yerli Mallar Tezahuratı 
Hacıbaba Dağına Yılın 

ilk Karı Yağdı 
Karaman ( Husur.t )- Aladağ' 

h valisinde bu sene OzUm mah
ıulU pek nefia yetişmiştir. 
Bunun için bu aene Uzllmler pek 
iyi fiatlarla ıatılmaktadır, inhisar· 
lar idaresi de mühim miktarda 
Uzllm almış ve ply ıada nazımlık 
•azifeıinl görmüttUr. 

Jf. Hacıbaba dağına yılın ilk 
kan yağmııtar. Bu aene hava· 
lar geçen seneye nazarım 
ço" iyi gitmektedir. BütUn arazi 
ekilmif, tohum atalmamıı bir kanı 
yer kalmamııtır. 

>f- Karaman Ortamektebi ta· 
iebeleri aralarında spor, kUtUpane, 
temıil, kooperatif, musiki, hitabet, 
fakir talebeye yardım, Hilliliah· 
mer sıençlik tetkilAtları yapmıı· 
!ardır. ......................................... ·-·········-·· .... 
böylo yapmakla yabancı milletlere 
benzemekten kurtularak Ttırke 
yakışacak bir ıoyadı yapmıf 
oluruz. 

Ruı derebeylerlnlo ıoy adı 
(Bayar) ıoy adının aynı olduğu 
halde (Ay bayar) deye söylene· 
cek olan bir ıoy adının Türk soy 
adı olduğu bir kat daha meyda· 
na çıkar. Gazetelerde illin edil· 
mekte olan soy adları içinde bu 
gibi benzeyiıler az değ4ldir. 

Ey Türk: Soy adını Türklnğiln 
kadar kıskan, soy adın ıöylendiği 
vakit dünyanın dört köıeainde 
Türk olduj'un anlaşılıın. 

Dr. Suad 1ahlın 

Akıehlr (Hu1Uıt) - Tutum haftaıı dolayııile burada parlak teza
hOrat yapılmııtar. Çok gllzel ıekillerde yapılan yerlJ mallar sembollan 
iokaklarda dolaştırılmış, mekteb talebeleri ve mualllmlerl yerli malla• 
nmız lehinde tezahürat yapmıılardır. Resim bu tezahurattan bir 
lntıbaı göstermektedir. 

Antalyada Pazar Yerleri 
Antalya {Huıuai) - Belediye 

tarafından yaptırılan halk pazarı• 
nın açılma reımi yapılmıt ve ba1k 
pazarda alıtverit etmeğe başla· 
mııtır. Belediye timdi bir de 
hayvan aatıı yeri yaptırmaktadır. 

Antalyada Bir Araba Kazası 
Antalya (Hususi) - Rağbeti· 

ye mahallesinde oturan AH 
kariıı Emine 13 numaralı ara
banın altında kalmıı, ağır su· 
rette yaralanmıı, haıtaneyı kal· 
dırılmıt br. 

; 

lnegölde Bir Yangm 
lnegöl, {Huauıl) - Burhaniye 

maballeainde Bay Ahmed ve Meh· 
med adh iki kardeşe aid binadan 
yangın çıkmıı, yalnız bu bUyilk 
bina yandığı halde ıöndfirftlmUıtUr. 

lnegölde Ave1lar KulUbU 
lnegöl, (Husuıt) - Burada bir 

avcılar kulilbli açılmış, idare hey• 
eti batkanlığına Bay lhıan seçil· 
mittir. A \rcılar kurumunun kurul· 
masinda Kaymakam Bay Haıim 
çok çalışmıtbr. 

Birinci kanun 21 

Memleket Manzarası 

Nur.ddln Fikri 

lğdırda 
Y okıul Yavruları Koru

mak için Bir Toplantı 
Yapıldı 

Iğdır, (Hususi ) - Yoksul ta• 
lebeye yardım için maarif memuru 
Bay Adnanın 6nayak oluşu il~ 

mckteb ıalonunda bir çay ziyafeti 
tertib edilmiştir. Bu ziyafette 
Bay Adnan yoksul çocuklara 
yardım ihtiyacından bahıetmiı, 
.klymakam Bay Nedim ile bele-
diye reisi Bay Ali Rıza da söz 
almıılar, fakir talebeye yardım 
için davetlileri teşYik etmişlerdir. 
Bundan ıonra fabr;katör Bay 
Naki 130, Ticaret Odası Reiıi 
Bay Abdürrezak 50 lira vermişler, 
d;ğer davetliler de aralarında 500 
lira toplamışlardır. Bu para ile 
derhal faaliyete geçilmiş ve yok· 
ıul yavrulara yardıma baılamf• 
mışhr. 

Gerede De lncasaz 
Gerede (Huıusi) - Ramazaıı 

mUnaaebetile Gerede kahvecile
rinden biri lıtanbuldan bir saz 
takuııı getirtmiştir. Burada böyle 
ıeyler her zaman bulunmadığı 
için halk ıaz takımına fazla rağ• 
bet göatermittir. Kahvede ob"n• 
lacak yer buluoamamaktadu. 

DUzcede Himaye Heyetleri 
Düzce (Husuıi) - ismet paşa 

llkmektebi himaye heyeti elll 
fakir talebeye hergUn ııcak ye• 
mek vermeğe başlamıştır. Ayrıca 
kimaesiz çocuklara ·fotin, çorap, 
ders levaumı da verilmiştir. Namık 
Kemal, AzmimiJli mektepleri!- Je 
de birer himaye heyeti teşkil 
edilmesi kararlaıtırılmıf tır. 
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Tavukçuluk Bahsi 

Yumurtanın 
Telkih Edilib 
Edilmediği 

-
1 

Gerek aanayll .. cllrUIDlf, ı•rek 
allewt tavuk bellemekte• babıe
Jen bu sGakl eHrler JUmurt&oın 
Jelldhl balaalode tereddlde d&ter
'tk. IWbufd bu babla çok ehem• 
W1etli ••çok allka ayaadırıcıdar. 

Haaıi zamanda Ye aada yu-
~•urta matı.uldar edilir! Bu ıualle 
biz tamamile faraziye aahaaına 
ıirm·ı oluyoruz. Tabiatla Hranna 
ntıfuz etmek hem mlitklll, hem 
de çok defa mllmklln delildir. 
Ve meseli ilkabı tabit hadiaeıinin 
ıureti vukuu hAll bize tamamile 
malum deiildir, demiı oluk 
yum' mamıı oluruz. 

Yumurtanın telkllıi, tolıumuaun 
henüz tohum ıalkımında oldup 
uman mı olur, yoku yumurta 
tohumunun içinde bulunduğu ve 
onunla ıal1omda asıh torbayı terkle 
)'Umurla mecraıınıo hortumuna 
düıtüğll ıırada mı oluyor ? lıte 
bu Ud ihtimal Anupada cİDI 
tavuk yetiftlrilmekle maruf birçok 
kimHler ara11nda uzun mDnaka· 
ıalara Ye iddialara yol açar. 

Biz, burada bu iki ihtimalden 
her ikialnl de peflnen kabul et• 
miyerek mukayeHli bir ıurette 
yaziyeti ıözden ıeçirecek Ye 
bualarm tetkiki netlceıl manbld 
bir kanaat edinmiye çalııacaju. 

Eğer birinci faraziyeyi, yani 
yumurtaaın telkibi yolunun henllı 
tohum Alkımıdnan ayrılmazdan 
enel oldutu noktai naıannı 
tetkik edersek yaziyeti f3yle 
1_öıden ı•çirmemiz mUnaaip olur. 
Telkih na11l oluyor ? 

Kuflann tqrihini tetkik etti· 
timiz 11rada 16rllrt& ki horozun 
hlineyYata meae•lyMl tanjan 
liiımına yazolunuyor Y• oradan 
yumurta mecra11 va11tuile yu
murtalıta kadar çıkmaaı Y• ora• 
ela da henlla torb.. içinde 
Alkıma a11h buluaaa telauma 
bulmua llzımıeliyor. 

Tohumu laapHdea ltu YW 
sar hlYeynab meaeYiye için 
onun intqı lalvayıale dahil ol
maktan menedecek gaJrl kabili 
mürur bir mlaia oldupnu .. nn
mek maatıld deill midir? Tobu· 
mun tepeıindeki lntq hl•eyıa• 
layi lbtlya eden difl biler• ile 
birJetmek yazifeainl ikmal için 
horozun bDYeynab meneYiyellnde 
h!:creYI zan delip ıeçec:ek kadar 
kuvwet olma11 lizım ıelir. HIYey
nab meneYiye b6yle bir kudret 
llnadına laiçblr alimet mlluit 
değildir. HtlYeynab menevlyeye 
bayle bir kunete ıahib değil iM 
tohumwı aalkımda bulunduğu 
müddetçe telkih ihtimalini terket• 
mek icab eder. Şimdi ikinci fa
raziyeye yani tohumun alkımdan 
ayrıbb torbaaandan çıkarak yu-
murta mecraaına dtııtllğll 11rada 
telklhin •iki olduğunu tetkik 
eder1ek o zaman 16rlrtla ki hll
Yeynab meneYiyeain iti pek ko
lmylqmııtır. ÇBnkl bu takdirde 
dltl hDcrelile birletm•ine hiçbir 
mini yoktur. 

(D•H• eclecek) 
Ereakl1 Ber•lret Tank Ç:ftllll 

(1) Tawk Ye TaYukçulutıı alt elH 
•it llleriol:d aerunıu, mlltehuaa alsa 
ceYap Y:H'acaktlr. 

---·· ·················-····--·---··-·-.. ········ == TAKViM=: 
Gla T....... • Kaıım 
sı 19 1 net KANUN 934 .j4 - -Araltl Rumi 
12 Ramana 11H 6 1 d Klou. 1'1J 

Glia•t 
o;.. ,.,., 
U...JI it ti lfı 50 lınıu 

llrefcl aa,atı.. lllreıcı a,1a .. 
Yarı Ağır Mustafa: " Spor Uğruna 

Her Şeyi Feda Ederim, Sevdiğim 
Kadını Bile .. ,, D yor 

" - Ben Bir Kadını Çok Kibar Olursa, Cok Güzel Konu
ursa Severim, Kadının Tahakkümü Beni Çileden Çıkarır! .. ,, 

Son Balkan anlabyon 
1Dret ıa•plyo- 1' ılif a 
auında Muıtafa- kadar keı ı 
nın 9 ıaniyelik çıkaa raldblerim 
bir ıallbiyetlnl içinde ellem9 
hali unutamıyo- 7et Yerllebileak 
rum. Rinıa çı- olanlar R ' 
kar çıkmaz Bul· ye Macmlu•. 
ıar rakibinin Ruslar çok eyi 
enaealnl kapma• phpyo rlar. Ge-
ıile altma alma• çen Ru.,. ..,,.. 
aı ve ayaz avaz babmııda ı&rda.. 
bajırtırarak (9) GDretçiler de 
ıaniyede 11rtmı deYletin bir neYI 
yere ıetlrmeal muyazzaf memar-
bir olmUftu: lan .• bllttba itim 

Kıymetli ya• ıpor yap-....-
rl atırımıza bu• hımak •e kasan-
nu a6yledliim Çelik gibi kuvvetli bir erkeğin ıönl\lnU, küçtlottk narin parmakları aruında mak •• mtltemadlyen 
ıaman güldü: • 11kıb e1ecek kadın nr mıduf çahımak, rinaden 

- Ne tuhaf, o ıece aanki dim, ıayem iyi bir ınreıçl ol· inmemek, cirld, ,Oll• allamak, 
elimde avucumda b;r ıey yokmuı maktı. Birkaç defa bir iki yerde aatremanlar yapmak.. lıt• •be-
slbl ıeldi bana.. Rinıe çıktım, aerbeı ınreı yapbm. Bu, beni nim de .. tedijim ıey bu.. 
kolumu ..Uadım. Biri dllttll, ba· aarmadı. Bir ıtın bir arkadaı: bayabmda bitin MYsllerlm Ye 
jırdı, o kadar. 11

- Gel seni kulDbe götnre- arzulanm ıpora batlı. Sporu 
Gazetenin uzun maıah bir ylml,, dedi. Beraber rittik. l.k HYmek, ıporla hatlı neıir olmak, 

odaıında karphklı konuıuyonu. defa Salmle kol bnknıttık. Beni ıporla yoturulmak latlyorum. 
Muıtafa çelik fibl parmaklarım 16tllrdO. Sonra V eflk Ue idmana Kıu111 Spora lav ıeJI feda ed .. 
çıtırdata çıbrdata anlatıyor. Sem- ıirdik. Hemen beni albaa aldı bilirim. 
patik bir ,Oltıfl Yar. Ondaki ıaf, ve yendi. Daha bir ıeyler bllmi· Birdenbire ıordum: 
temiz yUzUn albnda kunetin bO- yordum. Ku•vet bu lfte yalmı - S.Yditfalı ıtııel bir kacluu 
tin ıenifliii, azameti •• hariku- kalıyordu. Adamakılla tereddtıd da mı?. 
lldellji mllteyazı birkaç çizsl ile ettim. Hattı •azıeçecektim. Fa· GtıldtL Kati7etle baıını Al-
bellriyor: kat tekrar çalqmıya bqladım. ladı ı 

- Hiç cııara lçmedlın. Diyor. Maçlara ilk ıirifimde kal'flma EYet, onu el+ G6zllm 1por-
Hele içki apma ko1111a· ._ ltaıka w, hlrfey l(lr-
dun. Sıhhatime hami ıe- mez. Spor, yalnız ıpor •• 

Blrincl klaaa-. 

Kari Melcta.6ları 

Emektar 
Bir Memurun 
Dileği 

Ben Bunada Tlth lnhl1an 
takip Amiri idim. Mllfettlt tahki
kata De itten el çektirildim, e.
nkım Memurin Mubakemat F.aıa 
dm..ıne YerlldL Enclmen men'l
_..keme karan Yerdi. Bu be 
,.. idareye tebllt edildL Bun• 
...._ beD de mtlteadclit latida
larla mlbıalib bir memuriyet Yr 
rilm..ı, ylnl iadei memuriyet 
ettlrHmeklijim için m&-acaatlarcla 
11.a.-.. Fakat bunlann hiçbl
rlad .. bir netice alamadım. S... 
nua Hbeblerlal 6trenmek lçla 
Umumi Mtıdlh'lDje bıı.zat rittiilm 
zamaa da kapıcının: 

- Sis içeri pemeulnlz, m• 
dtlrl umumtaln emri Yar, tarzme 
dakl J•ıajiJe kaqılafbm. Bunan 
llzerine bir istida yazdım ve polta 
ile ıGaderdim. Bu lltldamda da ı 

•Nlçia memuriyete iade ec:IJI. 
mediğiıain •• neden ldaraye sir
mekten meaolundutumun ıebebe 
lerinln baaa blldirilmeıi ile bau 
Yerilen tazminat fazlaa c.laa IO 
liradan bafka zimmetim o1 ... 
dıpaa dair bir klpt Yerilmethal,, 
.. tedlm. 

Mtıdlriumumlliila g&aderclill 
CeYabda Adece .. borcunuzu lSde
medikce lise kliıd Yerilemu,, 
deniliyor. BM oa bet Mnellls 
emektar bir memurum, 3 çocak 
babaııJUL Bu ıekilde auamel .. 
ye maruz kamakhjua alclm• 
ıittl. ldare7e IİJ'•m•cliiim lcla 
bliytlklen derdimi alatamayonm. 
Gmt. ile ,. ...... ne. •tl•d• 

Kadirgada: Şevki Nedim 

kilde ltiaa ediyorum. Gö- - Şlmdiyekadar hiç ( cive6ier ) 
rlyoraaaua Ja, kaaım ca• HYdinlz mi?. ..._ ____________ __,_ 

aım oldukca Yar. - Kimi?. Kadın mı?. 
- Çocuklupaum an- Elini mua7a Yurarak 

labr mııınız?. ıtlJl7ordw 
Yan orta Balkan ıa•· - Cuım, o baba aç-

pmpiyona •• Macar, ltal· maJ& Nenize lbım kumm, 
yan, Ruı nkiplerlnl fm. ıoua, dayaa lfit• oluna.. 
clık kabutu slbl kınp re- - Amma 7apbmz; 
çiren ı•nç 1porcumuz, llzba ıGallalz• kllaya ola• 
ıözlerinla parlaklıi17Je cak kim• Yar au uuı7or-
10llyor: 1Uu1?. Ganll bu ••• 

- Zarada doldum ve Muıtafa/a buna aly• 
Zara baaa ıpor Afkıaa bD· letmek skel ve zeyJdl .. , •• 
tlln b&yllklltG ile qıla· Çelik slbl kaYYetll bir er-
dı. Kaç nklağtlm tam bir kella ıaultınl, ldlçlcak 
çeYiklik, Hrbeltl Ye narla parmaklan arU1nda 
Pef lçiade ıeçti. Yaz aıkıp uecek, kıYraadıracak 
,aaleri harmaalarda, bab· bir kacbn.. DlftınDn •• 
çelerde toplanırdık. BDtln Maıtafa uzun llrarlardan 
Zara çocuklarının ıönlll ıonra ra11 oldu: 
yerdikleri .. kıza ıDreı,, - Çoculdupmda h• 
l•rl yapardık. Y anl yats.z, ıençllk baAm•tı•a atla-
Hrbut ılh'... Beni d-.ba -L • "d b' L hli 1 yan pçler albl birini •• 

ı Rm,a Hy ... atiae gı •• ır aııım pe •an anmaz 
o zamanlar 6nllme ıe en (X) iıaretlitl Muıtafadır mlftlm amma timdi aDtlt• 
Zaralı beıler doyurur, botazıma HOıeyia çıktı. Kol kapayım d.. tum. Kimdi, ae idi, nenin aellycli?. 
bakardı. Bea kaYpcı deilllmdir. elim, öallae dtıttı• Ye oyun bil- Bilmiyorum. Şimdi lıe.. 

Bütln ıGrlllttllerl ..ıhen hallederim. ••meı:lik ylzllnden yenildim. Fa• - Şimdi lleJ •• 
Zaten hiç bir zaman kavıa ettlil- kat arbk cliılml adamakıllı lık· - Şimdi iM ,..ç bir kadaaı 
mi hatırlamam. l,te çocukluğum- •Ja baılamııtım. Birkaç ayhk HYlyorum. Fakat biliyor •aıuam?. 
da da ben bltDa arkadaılarımı 11lu ltir çahımadan 1Hra Yılda- Ben bir kadını çok kibar oluna, 
Hvdiiim ıibl, ıallba onlar da nm Haydan, HarblyeU Sıdkıyı çok ılla•I konUfUna, konUfUl'kea 
beai H•erlerdi. O harman, bahçe betu dakikada yenelim Ye pli- ı•llmelerl çok alz•I bir Hile 
güreılerinde karı ma çıkacak ben bi) etlerim devam ettL tellffuz ederse HYeri•. Ba, benim 
yaıtaki çocuklara aman vermez, - Şimdiye kadar kaç ı&reı ıözOmde kadman ta kendillcllr. 
hemen altına alırdım. On dokuz yaptın,z?. GDzel Jliz, ,OZel pz, ıGzel ..... 
aenel,k köy ye yayla hayatımda - Vallahi habrlıyamıyorum. Sonra kadını• bana tabakklm 
baıı boı, Hrbeat •• ıöğaUmO Herhalde, 7Uztl, yllz elllJİ ı•ç- etmek .. teme1l kad11 beni deli 
temiz dağ rllzgirlarile doldura• mittir •• bunların içinde ancak eden bir t•Y yoktur. Tahakldlm · 
rak ıezdim ye durmadaa bal Ye bir defa, o da Ruıyada hakem• etmek .. teyen bir kadını nekadar 
tereyağı ile beslendim. lerin tarafg"rl"ği yfiıllnden yenil- seversem HYeyim, bu yOzden hiç 

Muıtnfa çocuk:uk hayatının dim. Okadar.. tereddtld etmem, derhal terkede-
ı-. :halar na anlahrken düıgıın ll· Değera yarı ağırımız, bembe- rlm ve •ier içimde bir HYp 
sananın verdiği hararetle kolları• yaz aOd renkli ditlerl arasında varu, ben bunu bu kunetU iradem 
nı keıik keıik hayaya kaldırıyor, 
parmaklarını ukaa i•brdatayordb. tok bir 1Ul• koDUfuyor ve ıali• altında hemen yere wrurum. 

- 19 ,,.,,mcr. T.tstnbu a v-1- f,f.,etlerint Ufıtlt bittr -lmlit P.1-bt - O halele, ••leamek filal 

Dilenciler hakkında yazan oku111• 
oaya. 

lmıallS, adreuls ••khlblar 
aazan dikkate abama. 

* Aynlık&a potta n teJpaf onlraal 
Bar Selim; 

Dlletlniz ık 6nlnde bul11Dt 
durulacakbr. Oçı6f 101 acb ... 
ıeldir. 

• Llleburguda ah.ur da•ulu aw.. 
nlclı diye yaıan oku111oumuu: 

Geceleri herkeıl rahabız et
memek için kalcbnldıtı anlqalu 
ubur daYolu 1erine eYde çalar 
uat kullaamak daha mu•afıktar. 
Sutla plan Abur yaktine ayu 
edilir Ye oruç tutanlar •hare 
kolayca uyanırlar. 

* Çanakkale Ortamektebbaden bay Ali 
Atilll1aı 

Y azanıı tlzeldir. Ancak , .... 
tede yerimb az oldutu lçla lro7a-
mıyoruz. 

_... .. ....... ·-1111111 El 1111 ··= • 
filla?. 

Muatafa sildi: 
- Z..anı var, samamm b• 

lemek ilzam. Şim~illk IMklr 
yatam deYam ediyor Ye --ı
ıpor ancak beklrhlda bıaabıllill.. 
ıtder. 

Muatafa7a tekrar aordum: 
- Bu kunet için ••r baWe 

mlde1• biraz dlfldbaaOnhcllr 
delil mi?. 

- Hayyuur. Y ediilm ıeyler 
hep etli.. etlilerdn hotlanırım. 
Tereyajına bayıhnm. Fakat baaa 
mukabil de tathyı hiç ıevme& 
T ereyai bana 'ocuklupmu, Za· 
rayı, yamk harmanları, karlan, 
bahçeleri babrlabr. Ha, balma 
tereyaiı ile ayni lezzette olan bir 
.. 1' daha uautu1ordum: Had 
fi\r1eriai•Jl'.ım•t.hı• 4e ba1Jlma. 
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_I Ziraat Bilgisi ("') 
1 

Maya 
Degib De 
Geçmeyiniz l 

Çoğumuz maya de} ib geçerizı 
Yoğurt, peynir, ıarab, aırke ve 
hatta ekmek yapt1rken onun ııe· 
tekliğine ak.;ımız erer de bu, ku.l· 
lanmadan yapamad:ğımız nesnenın 
aoylu olmasını düşünmeyiz bile .. 
Sanırız ki; rastgele daha önce 
Yapılmışından a ınan bir parçayı 
Yeni yapacağımıza katışcırdık mı 
iş olub biler. Halbuki iyi yoğurt, 
iyi peynir, iyi sirke, iyi şarab ve 
hatta iyi ekm~k yapabilmek için 
ku landığımız öteberi kadar maya· 
nın da soylu olma~ı şarttır. Kuturu 
ahnmış bir maya ile lstedlğim~z 
değerde bir s;rke, b;r yoğurt, bır 
ekmek \•eya ötekilerini ·yapmak 
olagan değıldir. 

Ş.mdi mayaların nasıl olub da 
soylu soysuz olduğunu anlatayım 
da bu lşdeld inceliği kavr~ymız: 
(Mayo) dediğimiz nesne; ıçlnde 
nıilyonlarca mikrob ola~. ve çeı!· 
dine göre yaptığı iş degışen hır 
çıkındır. Bu çıkını yeni yapaca: 
ğımız nesneye katınca l.ç~ndekı 
nıikroblar hemen ite gırışerek 
ai\tll yoğurda veya peynire; Uzlln 
auyunu ıaraba veya sirkeye. çevl· 
rirler. Fakat bu faydalı mıkrop· 
cuklarla birlikte daim işimizi ho• 
ıan mikroblar da bulunduğundan 
eğer bunlar fazla ise berikilerinin 
çalıımasına engel olarak bizim 
yoğurdumuzun kıvamını, sirkeml· 
ıin çeınislnl, ekmeğimizin tadını 
hozarlar .• lıte burada(soylu,soyauz) 
diye adlandırıtımıı böyle mikropları 
karııık veya arı olan mayalarad.ır. 

Bilgicler inceden inceye ama• 
mııfar ki bu binlerce çeşidi olan 
iyi ve fena maya mikroblarınm 
hep kendisine uygun yaşama 
şartfarı vardır. Kimisi sıcaktan, 
kimi&i ıoğuktan, kimisi havadan, 
kimi11I karanlıktan, hoılaıiıyor ve 
bu istekleri eksik oldu mu yavru
layıp çoğalamıyarak sayıca kırılı
yor, köreliyorlar. Yok eğer kendi 
ya,amasına elverişli büttln fartla
rı yerli yerinco olursa alabildiği· 
ne çoğalıp katıkıız bir çeşit ma• 
ya mikrobunu meydana aetirl· 
yorlar. 

Şimdi kıkuıuz anlatılıyor ki 
)'eni yapacağımız bir. yo~ur~a 
dışarıdan getirip ekhyece~imız 
maya eğer böyle yalnız lıımize 
yarayacak çeşi~den bir '?~ lso 
isteklerini de yerme getlrebılirsek· 
yoğurdumuzun tadına doyum 
olmıyacacaktır. 

yok çeıidl karııık bir maya 
lae yoğurtta olmıyacakhr. Bunun 
gibi sirkede, ıarapta, ekmekle de 
olacak hep birdir. Şu, hald~ maya 
ararken dli9Uneceğımız! d~ıma en 
iyi bir yoğurtun, en lyı hır ekme· 
ifo, en l)ll bir sirkenin parçaaı?ı 
almaktır, çUnkti bu iyi neınenın 
iyi olmasmdaki bikmek, onun 
içindeki maya mikroplarının yalnız 
faydalı olan iti başarmış olmala· 
rındadır. 

lılerl maya ile lliş_ik olan bil
giçler bunu öğrendıkten ıonra 
faydalı mikropları diğerlerinden 
ıeçmeyl ve bunlara çoğaldarak 
ıoy bir maya elde etmeyi dn,Un· 
nıUılerdir. Ve meseli ıarab ma· 
yaları havasızlığı, kararınca bir 
ııcakbğı, karanlığı, U:ıUm ıuyun• 
dakl bazı Evinlorl aradıklarından 
buton l&tekleri eksiksiz yerine 
getirerek iyi bir ıarab; bu ıu· 
retle de onun içinde sulu bir 
tnaya yetiştlrmiılerdlr. Böylece 
19 dölendirlnce, arı bir maya ya· 
pabllmiılerdir. 

Yoturtta yatatın iyi olması, ıGt~n 
ııc:akhtının kararında bulunmall, ıır· 
kede bol heva kararınca aulandırıJmıf 
lyi bir f&rab gibi lıtekler, hulisa maya 
ile llitiği olan her neın.edekl. iıt~kler 
yerine geldi mi onun içın~e üre.yıb ~o· 
ialac:ek maya'arda sade bızlm ıstedı· 
tinıiz fay dalı iti görecek mikroplar 
o'uyor. 

Avrupada birçok kurumaağlar 
b6yle suyu dU.zenlendirilmlf maya 
•atarlar. Bu sayede herkes te iyi peynir 
iyi ıarab yapabilir. Bununla beraber 
biz de gittikçe özenerek elimizdeki 

SON POSTA 

Mancinl Metresini Öldürdü Mü? 

lngiliz Mahkemesinde Reise Düşen 
ilk Vazife Not Almaktır 

Müddeiumumi Maznunun Etrafında Çember Kurmak için Ne Yapar .. 
Avukat Bu Manevrayı NaııJ Karıdar? 

Meyhaneye Düştükten 
Eden Bir 

Sonra 
Genç 

Çocukla 
Kız! 

Avdet 

-2-
Lewı ... ( BirinclkAnun )- Bu ubah 

mahkeme rei-1 M:ııter Brr.nson'uu ilk 
iı', jüri heyeti azasından, kendllerlne 
tahaiı edilen ikametg-Ahta rahat edip 
etmediklerini ıormak oldu. 

Jiiri heyetinin relıi, içt:mai bir nzi• 
fenin lfaaı için hududauz bir müddet 
hariçle ihtilittan memnu kalmayı ka-
bul edcın arkadat!arı namına " her· 
feyin mükemmel olduğu ,, cn·abını 
vtrdi· 

Bundan ıonra, bu mem!akette 
cinayet muhakemelerinde görülen 
aabır ve intizam ile herkes 
tekrar tU muadelenin üzerine eğildi: 

- Metresi '' Violot Key ,, ln ce• 
Hdinl bir ıandığm içine koyup, lki 
ay odaaında alıkoyan Mancini bu ka
dının k atili midir, detll midir? 

Solgun, Fakat Sakin .. 
Dünkünden belki biraz daha sol· 

gun, fakat ukin Mancini tekrar 
locuına çıktı. Evvelce de söylediğim 
gibi oradan kendi daYasını seyreder 
gibidir. Söyleyeceği hiçbir ıey yok
tur, kendisine de hiçbir ,ey söylenmi· 
yecıktir. Avukatı Mister Norman 
Birkett kendisinden 6 metre uzakta 
oturmuştur. Mıiekkill ile konuımıya 
hakkı yoktur, aynı suretle, hapisha-
neye gidip orada da konuşamaz. 
Mlldafaasında mUekkilinden alabile• 
ceği lfıaah öne süremez. Munhaı·ran 
muhakeme esnas ında sabit olan 
vak'alara iltlnaden jü.ri heyetini mU
ekk"lln ııuçııuz olduğuna iknaa çalııa· 
cakt r. 

>f 
Bu ıabah reisin masuı, lngilterede 

Adet oldu~u veçhile gül dem~tlerl Ue 
ıüalenmişti, f : kat gelince kaldırttr, 
şimdi mütemadiyen not almakla meı· 
guldilr ve yegane işi budur. 

Şahidler yekdiğerini takibe baola
dılar. Bunların arasında en mühimmi 
kıaa bir müddet Maoçini ile münase• 
bette bulunmuı olan bir geuç kızdı. 
Fl<kat Miı Fıorenı Attil bütün İngiliz
ler gibi zavahire çok riayetkardır, 
maznunla mUnaaebetlni baıka bir 
ıözle ifade edecektir. 

Miı Floren• - maınunla ara ııra 
sokata çıkardım, bu b:mfmamı:ı lS 
gOn sllrdil. 

Mis FJorens bu on beş glin i9inde 
Mançinl'nin evine gltmit ve onun 
kanlı gömleQ'İnl yıkamıttır. Bu kan 
lekelerinin nereden geldiklerini bil· 
meyerek ! 

Miı Florenı - Fakat odada fena 
bir koku vardı, bu ziyaretim eana.ında 
beni mütee11ir tttl. 

Mançlnl bu kızı pansiyon olarak 
oturdutu evin halkına 11 kız kardefl,, 
olarak tanıtmıtb ve ona da Violet'ln 
diln adı ıreçen ihtiyar Şarley ile 
Pari.. gittiğini söylemitti. 

ikinci ıahld de bir kız oldu. Bunun 
adı Mis Gordon'dir. Mançini'yi de tanır, 
Vlolet Key'i de. Onunla ayni tiyat
roda dansetmiı;tir. 

Mis Gorden - Arkadaıımı orta• 
Jıkta göremeyince Mançinlden ne 
oldutunu sordum. Parfae gitti, iki .................................................... ••;k·;:ic, yoğurt, ıirke mayas·nı pek41i 
dtı:r:eltebillrlz. 

* Boıtancıda Bay M. ŞükrOye: 
lıte sizin ( Mere de Vinaigre ) diye 

ıordutunuı Franıı~ca deyim ( airke 
mayaaı) demektir. UzUm suyu göğnil
meye batlayınca (ukkoromiııeı Olip
ıoid .. ) adındaki tarap mııynsı mik· 
ropları ü:ı.ümlln ıekerlni glikozunu 
tıplrtoya çeYirlrler. Bu it bitti mi 
tatabunı:ı. alrkenin lıtediği bir ııcak· 
hta ye havalı yere kaldırılarak içine 
tine• 1apılmıt bir ılrkenin kapak ve 
tortuıu ll• birllkte bir k111m alınıb 
katılır ( mayalanır ). Bu ke:ı hem 
öteki mayaların l.tediki ıartların 
ortadan kalkması, hem berikilerin 
istediğinin dotmaıı (Mikoderma Aıeti) 
denilen ılrke mayalarının çahşmaııını 
baılatır ve onlar da iııpirtoyu boıub 
ılrke ektiıılne çnirirler. İşte o Fran· 
ıızca deyim sirke anuı • sirke mayası 
demeklir ki ondan da yukarıdaki 
merakla ve pek ıerekli bilglyl çı• 
kardık. Çiftçi 

\•) Ziraat huauaundakl mUıl,Ullerlnlll 

aorun~. Son Posta.'nm (Çiftçi) ıl 
alse ce•ab yerecektir. 

HAlcim öğle yemeğinde, Adliye ıerayından çıkıyor 
ı nelik bir mukavele1I vardır. İyi oldu. bir İngillzç• konuıuyordu, hemen he-
ar'tık biribirimizle kavga edomiyec:eğiz, men Okaford tlYHİne malikti. Mau-
cevabını verdi. Sonra bana birllkte çiniyi tanıyordu, fakat bir ırGn ondan 
yaıamayı teklif etti. •• kadana dayak attıfını " itlttlkttıı 
Heyecan Verici Bir Muhavere sonra nefret etmitti. 

!"aznunun avukata ayatn kalkmıştı, Kohran - Z•vcenb:den böyle bir 
ıc:hılten ııordu; . . 

- Bu teklife 06 cevab verdiniz? dıl ile bah.atmenıellıınlz, dedi, ltrenç 
Mis Gorden _ Hayir, dedim. bir liHnla Vlolet Key HVCHl olma• 
Mia Gorden uzun boylu, gllzel bir dığmı, ldi bir ıokak kadını bulundu· 

kızd '·• Ve avukat Miıtr Birkett'in Q-unu ı8yledl. 
şiddetli bir muemeluiue maruz ka\du Avukat müekklline zarar nreblle· 

Avukat - TeeasUrle ı6y1Uyorum, k I b h d t lkl ~bl 
lokantalarda garsonluk etmekte ol- ce 0 an u ıa a 8 e evve •• 
duğunuzu söylemit olmanıza rafmen itiraz etti. 
y Har var ki herhangi bir ite par• Şahidle aralannda milaakaıa çıktı. 
mr.ğınızı ıilrmüı değilııinia.. EA-er Betlnci Corc Hazretlerinin bu 

Şahid - • • • • • • nzi tebeaaı bu derece iyi tahailll 
Avukat - Yine teeıııilr14' ı8yH.l· 

yorum. Şahadetiniz de hakikate mu· olmasaydı, kim bilir, belki hanyı da 
vafık defildir. bozabilirdi. 

M' ı Gorden sarardı, ıaıırdı Yo Bir Morfin Meseleal 

Şahit Mis Floreuı Attili 
dudaklarının araaından ı 

- Hakikattir, diye mırıldandı. 
Avukat - Tekrar ediyorum, teha· 

detiniz hakikate muvafık deA"ildir. 
Mançini aize Vio:et Key'in iki sen•
lik bir mukavele ile Parise aitrğlnl 
ıöylememittir, arkamda oturan adam 
ne ile muahaH ediline edilsin hiçbir 
zaman Violet Key ile knvga etme· 
mittir. Bu, söylenemez. 

Mis Gorden - Fakat bana ken· 
dlıi anlattı. 

Avukat - Bu adamın ha,ı tehli-
kede oldutunu, hu Yaıiyette muhay
yelenizden herhangi bir ffıy icadına 
hakkınız buluomadıtını bilmiyor 
muaunuz? 

Herhıınııl bir mahkemede olıaydı 
bu heyecan verici mu.havere, fırtına· 
lar koparırdı. Fakat lngiliz mahke
mesinde orta perdeyi i'eçmlyen bir 
ıeale cereyan etti. 

Şahitlik mevilnde Mis Gordenden 
sonra Miater Kohran görüldü. Bu zat 
bir panayır nlşanhanesinde bt'.ıit bir 
memur olmuına rajnıen çok temiz 

Doktor Lyncb Adliye doktorudur, 
Londra Polis Müdlriyetine memurdur. 
TeYklfinden aonra Mançini'nln elbi· 
Hlerini muayene etmlttir. Gömlekle
rinde ve pantaloolarında kan lekeıi 
bulunduğunu gfümilttllr. 

Avukat - BOtGn bu efYanın clna• 
ydten ıoore satın alınmıı olduklannı 

lıbat edebilirim. 
Fakat doktor timdi Violet'in 

cHtdlnde epeyce mlkdarda morfin 
eseri bulunduğunu söylemeye batla· 
mıftı ve avukatı da battan ayağa dik
kat keallmitti. 

Avukat - Bu uyutturucu lllçların 
f ah iteler tBl'afından dertlerini unut. 
mak kudHe dalma lı:ullanıJdıtını 

bilmez mi.ııiniz? 
Doktor - Bilirim! 
Avulcat - Bu UAçların hazan 

ölümü mudp olduğunu bilm .. misiniz? 
Doktor - Bu bahis llzerinde 

milnakata icrasına hazırlanm1t deli
lim. Çünkü maktulün aldıtı morfinin 
miktarını kat'iyyetle tayin edemedim. 
Yalnız tabii tekilde ahnllbilecek mik
dardan çok fazla oldutu muhakkak· 
br, akıi takdirde 81Um0nden i ay 
sonra cuedinde il bulunmaaı mOm
kün olamazdı. 

Şahitlik mevkilne doktordan ıonra 
Mister Rober geldi, bu sat yarı ama
tör, yarı muvazzaf lılr danıördUr ve 
Mançini ile tevkif edileceğinden kor• 
k E rak Londraya kaçmasından birkaç 
saat •vvel konutmuı olan bir ıtatbr. 
Hu muhavere bir lokantada cereyan 
ıtmitti. 

Mister Rober - Konuıtuğumuz 
aırada Mançiniye bir kiğıd parçuı 
uzattı, okudum, üzerine bir ıivil poliıı 
bizi göz hapsinde bulunduruyor, cllm
lHlni ya:r:m:ıtı. 

Avukat - Bu ktğıd ber 'eyd•n 
e.-v-ıl Mançinin in taruııut altında 

bulunduğunu bildiğini gösterir 1 
Şahi:Uik yer&ntı Kohen isminde bir 

zat geldi. Kendisi MuseYidir, bina•· 
naleyh lncil yerine Tevr;ıta el baaarak 
yemin etti. Kendisi Mançini'yl, yananda . .. 

ı Bilmecemiz 1: 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer bUyUk sulu boya ala• 
caklar ı btanbul kız lieeainden 1602 
F. Yükael, Istanbul erkek liııesi M. Ra· 
gıb, Çemberlitaş Evkaf ıokak N. 21 de 
Vedad, Uıak odamekteb 66 Y. Baga
tur, Balat Kesmekaya ~. 8~ dı lise 
talebeainden Cevad Hayrı Bay ve 
Bayanlar. 

Birer kUçUk sulu boya ala• · 
caklara Kadıköy erkek lıseıi N. 896 
Muhib, Ankara Ticaret Liseeinden 
1/2 den 292 Ferruh, Bursa Inhisarlar 
ıiraat memuru Bay Haaao Fevzi yeğeni 
Çetin, Kadıköy ortamektebi S/B den 
1014 Fuat, !ıtanbui kız liseııi 2m den 
766 Handan Fevzi Bayan ve Baylar. 

Birer llstlk top alacaklar: 
İstanbul 49 UDOU nkmektep 4 Üneti 81• 

nıf ~1 Süheylii, Lıtanhul erkek lisesi 
1-A dan 158 muharrem, Deyaııd Cam· 
oıali No. 13 de Emine nhan, İstanbul 
1an'at mektebi S3S Sabahaddin, Beyoğ .. 
Iu 21 inci mekteb i inci ıınıf 19 Teviik 
Necdet Bay ve Bayanlar. 

Birer boya kalemi alacakları 
İzmir Kar~ıyaka Reşadiye caddesi N o. 
75 de Vahid, Beyoğlu 6 ıİıcı Uk:mekteb 
107 Saime Abdülkadir, Gedikpaga Mes• 
rupyan mektebi 6 moı sınıf Varger Şi• 
rinyan, Nazilli maarif memuru Bay 
Ahmed kızı nezihe, !etenbut· kız liaesin• 
den Yıldız Bayan ve Baylar. 

Birer kart alacaklan Kı:ı.ıltop• 
rak 6 ıncı makteb 4 üncü sınıf Sacid, 
Konya 19 Mayıs mekte 5 inci sınıf 
268 muzaffer, Denek gazeteler bayii 
Bay Mehmed karde1l Mustafa, Akhiaeı 
Alişefikbey ikmal mektebi sınıf 1-B deu 
77 Dürril, Sameun İ.!ıtikli.l mektebi sınıf 
6 ·den 242 NEıZihe, İzmir· Afyon Göney .. 
köy ietaeyon memuru oğlu Orhan Ke• 
maleddin, Ankara Necatibey !lkmektebi 
ıınıf S-A dan 686 merhum Mecid oğlu 
Ankara ÔztUrk mahallesi Tahtakonak 
ıokağı 12 de Mehmed Sami, Kütahya 
memleket hatahanesl Başhemşire Ba• 
yan Mürüvveı oğlu Bülend, letanbullYe• 
ıilköy Sapım eokatı No. 4 de Hayriye, 
Konya Gazipafa mektebinden 258 Melih•ı 
Ankara Tahta.kale caddui Hallaçmah· 
mud mahalleıi No. 20 de Sevim, 
Adana Cümhuriyet mektebi sınıf 4 ten 
205 Billtnd Aykırau, Samsun latiklll 
mektebi sınıf !S ten 240 V ıdia, Konya 
Akifpa9a mektebi 637 Sırrı, Kay.eri 
liseai 5 smıf C-1 den 590 Fahreddin, 
Gaıiosmanpaşa mektebi 590 Semahat, 
Ank&ra Gazi mektebi arka11nda Bay 
Bedri kızı Gönil.l, Uıak ortamektPhi 
ıon aınıf 166 Cengiz, Konya Gallpao• 
mektebi lS tnoi aınıf 848 Semiha, amit 
demiryolu No, 222 evde Süleyman, 
Ankara erkek liıeei A·3 ten 221 Re• 
ıad, Kütahya afır ceza reiıi Bay 
Sadık kızı Hayriye, Devrek 
birinci nkmekteb 134 Mehmıd, 
Samatya Pamukcu ıoka.k No. 57 da 
Necmiye, Kabate.t liseai 8-A dan 1483 
Ahmed Ertencan, Aılııpazıı.r latıklfil 
mf'halleıi Zafer sokak No. 24 de H. 
Münür, Ada.pazar Alibey mektebi 40 
Fuad, Edirne erkek liaesi 3·D den 274 
M. Sallhaddin, Eskişehir l\Iillizafer 
mektebi ıınıf 3 dftn 146 Zehra, Eakişe· 
hir Aile mektebi sınıf 4 den 658 Muı .. 
tafa, Üsküdar 2 inci mekteb 4 üncü ın· 
nıf 130 Muhiddin İbrahim, İzmit Orta· 
mekteb unıf 3 den 144 Süleyman, Bolu 
Ortamekteb 8 inci eıaıfdan 45 Ali, lz
mir erkek muallim mektebi 956 Alli· 
eddin, Salıhli Altınordu llkmekte u-A 
61 ljık, Konya .avukat Bay M~lltafa 
Fevzi oğlu Akif, Konya ~akıfp!-ta 
mektebi eınıf ~ den 48 Sabn, Salıhli 
Altınordu mektebi 5-A dan 520 Mus• 
tafa, Denek bir nci llkmekteb ltl6 
Salahaddin, İstanbul Da.vutpaşa Orta• 
mektebi 322 M.uzaHer, Ankara Gencağa 
aparlımanı 2 inoi kat No. 6 de Nezihe 

Bayan Te ~~ ....... ~ .. ··~·-· • ,. • _ 
k.u~·k bk~ kıı olduğu halde Londraıma 
bir meyhanesinde g<SrmüotO. 

O, bu cilmleyi ıöy!erken k. \ 
açıldı, dev cn ... n bir polisin yanan< ... 
ta, 14 yaoındıı bir kız ço~u{ıu görllndii. 

Kohen - Evet bu kızdı, fakat 
benim gördütüm z:aman boyalıydı, 
pudralıydı, 23 yatında bir kısa 
benziyordu. 

Avukat - Doğrudur. Bu bedbaht 
kız ancak blr hayır cemiyeti tarafın
dan yakalandıktan •onra tekrar 
çocuk'uta aydet etmitUr. 

Kız ağlıyordu ve buglinkil celH 
bu sahne ile hitam buldu. Muhake
meye yarın devam edilecektir. 



.---~ •••••• ••r11r MHll Roman Bugtln T O Fi K Slnemaaında 
eti bulunma 
bir filmde: 

Vehbi Her Yerde Allı'yı Arıyordu .. Mevaimia u bot komedlli •• ea ldkemmel temsili o)ao bu filmi mutlaka ıirünh L •• 
,,. ___ • Illvetea: EKLER JURNAL dloya baberlerL Bugln saat 11 de tenzilitlı matine ~--1111111'1 

Vehbi, Şahini kllçllk oda
J• ıöttırlib otllltmUf, inine ka
panıb baıanı dizJerhıe koyanJf, 
ılrl drl atlamaya baflam fh: 

- Bay amcacığım, bar· s~• 
derdime derman ol. Benı ö tim• 
den, bir anacıtımı da evlid acı· 
11adan kurtar ... 

Zira 16recebin. B• acıya 
dayanamıyacağım. Ya kend mi 
baçaldıyacat m, ya da ka b'me 
kurıunu ııkacağım... Klflr kan 
beni atlatb; mante1>9iye bast rdı; 
tUydU ıittL .• Amma bak v•r am
aafım, ayıb mil Bir kere tatul
mutum, ••IDİfİID; kabahat mi? 
Yanıyorum, lutulDJorom... O.sm 
yqayamıyacafım, ODIUI J•ıar
.. m geberec:ejiml. 

Çwk.teld bira ewwelld Wd
clet " ficlclet, tlmclildae Dlapet&. 
MYede kalak olamaz, 

Vehblnln dizlerbae lrapaaı• 
eocuk ıf bl •tl•Jlfl ona okadar 
dokunm~ merhamet damarlarım 
okadar kabartuutb ld... Blyle 
im fibi ıtbel bir ,..ct buaJub 
kaçan 10yam kanya u okada 
lmmııtı ki timdi ele bı1ddanm 
111ra lllfa. cliılerinl pırdata p 
ardata e 1Drtllfe kllflr l&YUra
,..-du. 
To111bul Altının Derdllldetl 

••nafi 
KOçtlk Alhnın bu laatır Ye 

hayale ıelmlyeu iti yapaıı, hiç 
awlmmyarak b67le apan•ı.ın 
ka~ıı1, V elablyf Daral dedellia dO
dllil tibl bvalap, ToaHlc.ap 
C'lıına dandDrmDıtl.. 

ZavaJrmın bir dakika rahıb, 
•uzuna 1oktu. Oturacak ola 
otaramı1or, bemea 7whıdea fı.. 
h,or, kalkıp dolapy• Mık• 
-"'••ri)'OF, Jllrerlı• ...W 
altına çuYalda nya lıngın demir 
lroamuı ılbl, blrdea havaya 
llÇl'&yıYerlyorda. 

E•ia içi, oclalar, aofalu oaa ..... ,.,. .... 
Hulhul tam tam ... na mec

llUD; 1anl Leyll11111 lpla, Kap 
adla ıu meşhur mecnun. 

Haff, Jo1af.U de bpla OIUID ...... 
Saçlar ••••f. lranpaıft Wrl

Mriae dolap11r, almndaa, kulak-
lanndaa, eDHHIİDdea qafıya 
-k•f. 

Horborda•ı ewden plcll ı.wt 
tarak, fırça ,aza ı&mediii ıf bl 
au, aab• ylzl ele 16rmemlf. Kir
.., yatcla, kepekt. ..... bir 
hH bfriblrioe J•pttılr. 

Tır8fı Od parmak. Gir-, yana 
&bir ... lakal d-... ...... ... 
•Jor nnaedecels. 

O r-JU•arlak, ebn ebra ra· 
Mldan, acl.ta pena.., Ye lol
.... o ...,. tatlna pbpbt 
&ikona IBl'lmut; ( ıifmaa idla 
~ .... aarkanaa?) haline r•hn• 

S..ld baiu'uk humm .... 
ıatlacan, 1abut kanla baaar pbl 
lıjır bir h•ltalıktu bllmıı ela 
J•Di yeni clol11pJor. 

Kıyafete, tiyfme ...... ela• 
lllllMUHl•de ..... arama. 

Kenclille ...... dllalirdljl, 

l çu' ala dönmüı; diı ka.paklan 
yumru yumru çıkmıı; kemerine 

J kadar toz toprak, çamur. 
Annea· ve } ardak ha ımlar: 
- Yavrucuğum nedir bu kirli 

halin? S rtıadaki ıu leı eri at, 
çamqarc jlm dei" f.· G m f , 
fmdıkl, tirıe, ley iki elltiH erin
den birini aiJ de arkand A ·
v rtlerl bir temizll .Ua, iti ye
JimL diye ı.tedllderi katlar ç ... 
yorsunlar .• 

- EYladat11•, tlellt l>ep, 
dt1fmn ayaja baku. Lri bu 
kaaary...,.. t.brpla ..W oh1lll 
ayapadaa at; kaz ta • bat
mlflaa farklan lr•lm-• B•lı• .. 
na pnplana ela •••itaya 
d&n.Df 1 DİJ• ,......, ,..-...... 
lar, kim IUlllll'UJ•? 

Hetamlar, apa aprlarkea ... 

llb.lı ·- ..... • ... : 
- HAii ..... ,. ..... .. 

ba mlbanld• ?.. ~ ,...,., 
ca,. CAJll' JUIJ• ; Aleti ı... 
diy• almaclea pbak, ... eli 
paçawa ,dlw•••im, pi. pMtal 
dejipirmeala ... - ? 

Ellerile kapının ka•tlanu 
ualap c11 .... talatalanaa tebı .. 
l• ladiriyor, e.t anıyor, bajırb11 
ba11yordu ı 

- Beni rahat bırakın he kas 
kafablar 1.. Alhcıjıml 1örmi7ecek 
olduktaa 101Ua •ua, tayaJetia 
bua ne llzımnı Yar ?.. Daha 
lnzchrırams timdi kafamdan 

Tepebatı Şehir 
Tiyatro.unda 

Bu ,.. ••ti•• 
14,30 da 

Aktam 20 d 

HAMLET 

EMI Fraa..a a,.trosund• 
Bu .... tlae, 1430 
A..-8Ut20de 

DELi DOLU 

.......... ., ............ . 
Mrlllcl ·-"··· .......... : Glsea ş.,. y 1••111!'9 ... ti • 
Lymö wle ..... ._._ fll'•eta .. . 

-.4ald ....... J ·-- ... .... 
' Ka.111 ...... - lllriWad'8 .... . 
..... ...... ....... ulty. bidalci 
tieant ............. ... .... r6pt 
n GIR• Ş.,. .. ş. ... fiı'lsetl ile 
O..aa, R.11, A 1 eı..mer aruı.-. 
ld mltebnb dna -.,.._ ,..ı
.__.. 5'ia ..... ..,.._. .. 
p.d.U.. •~•J uisa ••I ,.,._, 
O•man, Raif, Ah efencffterin ikamet· 
ıAWar..aa mefbul oldutu beyanile 
.abafirl tudıadaa bili. Uıblit iade 
ed ı.a, Ye Jinll ıh -.itlfletle iJAnett 
teblipt i,.._ 13/31935 taribhle mu
aadif Çarpmba rtfnl n t l~ de 
Yempolt ne &inannda klin tılri el 
yentleme blrolUDI wefmedfkleri tak• 
dlr • 2367 Numaralı kaaun ahklmıaa 
tevfikaa Jeaile ... ata ~yabıada J•pı• 
laeafı ilan .ı-ur. (e017} 

aıağı bir koya au boca edip lst. 1 inci fnls •emurıaıun· 
k&alrllkte llOlop ahnm r J•Vu- daa NAiii• .&, .. laD ..f...&rA maWu_.. 
lanıp )'UYarlanıp palyaço ıibl Juı pkeU ile Şürekiya alt yanmıı 
ıokaiJ boylarım. lflb dNJa• •• muaaaeleıi ifı&. i.luı 

Tombalaa ha içler acın lıal asaları Anlrd Hil•l Rıu •• L.a• 
ZiHr fuafmdaa ihzar ol•amUfhu'. 

eYln içini bir matemhaneye ,.. Alacaldılaııa lfıa. idan .. yetince 

Ylrmlıti. hasarlanmıı oJaa muamele ft raporu 
Melek Hnnam ... tlll lkl tetkik .. tu.nk Mln.ı..i ile fflya 

clltetteadl. yeaUenmit olacaktır. Bu ıebep e 
Bir defa, .-Al- ba ylrek alacaklJan ı.. .,_ 24 C1uil Pazartesi 

._.......... ,- uat 14 ele •-mlJetha 8-cie 
dayanma hali, 11nlye11 ralıabnıa toplaa...,a ..,_.,_.... 1-a &lllııbt 
kaÇlfL. e...a ld .... itte nldl ...... .. .... 

Uıtacıp karp•da. 'plap p ....... ..,.. ._. • ., pt1ıtm•.t1r1w. 
tmJor, aY1111up eflm1or, lahdi· Vekll••-• ,._ ......_. _. 
ifaden 11& Yalrtiıd hot feçlrf- aabnJe bW ••ksl,....i U. 

L- L_u 01-m. Cim> 
yorkea Vehbinln uu 111UUe ···------------
eye dOılfl keyfini DÇll'mlfb. 

Oı1at1, _,..... laerk
.. 1et etınlttL 

Perver•• Mabmun Hammlar 
ellerinde (kordfyal) n una ruha 
tlfel..t, awçlarlle kalpleaW bae
tuarak, ıeyfrtl ı•yirtl lalllle, 

( Allabım aen fU taucife ac., 
e•lltçafına ıilalar Mrl) diye dua
lar ede ede, Melejin etrafnu 
aJa1•lar, ...... aworianlu 

- Hl~ &zlllme, taa etme 
kaclımm, Jtfa içytlzl meydanda. 
Valblal de bllyl. billahi ele b&yL 
o Allı 1111ıja matlaka ,avncup 
baJlllıdi. Klmbiltr -. b&,e.a 
mil, çıfıt bn1naı mil ne ıapb da 
bu lıAla 1.U..dL Bozdura'ftriıis, 
pirlpllk .ı.b plrar. 

- Benclea pi 1•1acaluaa 
P•,.djim, cll'm• llClmchl lk. 
beacl• eYftl 18ylecllD. lmauaaa 

Fıyzid Utuilil M 
Dljfliriltli 

~,.. ... Arm.61-
yladeld ~ ... -· 
oı.. F.,mtı ••ri=h .. •111-
tirihaif,. tlrkç• olarak ·s.p.. 
lcl &ae.I,, atL ftrilmittir. •ftlJll
all,, ..ld .... altmda ~ 
.._.w.. çok llfsmet .ati •• 
fa,tlU __.., ptiftlnl. Y.ı 
adile daha hayarh ve gealı biz. 
metler ..... .- clUwia. 

Eıldıabirde Etattrik iti 
Elfdtehir (Haallli) - E.ldte

Wnle .aeldrlk flatlan çok palaa
lıdar. Birçelr -*alı •• ..... .,.. 
rimlzde de elektrik yoktur. 

Hafta Çlfdl 

•-------• Bugün • Bn gece 41-------.ı 
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Tekmili Tftrkçe ıoı ti ve ,a.rkılı k ~e heyeoan flmı 

AŞK FIRTINALARI 
Oi"eten: Bu~ uk A r kan eşt ve ma era f l i 

VAHŞiLER HÜCUM EDiVOR 
~--~ Bugaa aaat 11 den itibaren deYaml matineler 
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1 Emllk ve Eytam Bankası ilinları 1 
Taksitle Satılık Arsa 

E... 
No. 
458 

Me.kii ve Nev'i 

Tarabyada Tarabya cadde l1ade 288 No. 
3957,50 metre mUl'abbm ar• (anam• 2717,50 

metre •urabbaı apçh ft •tli•). 

Depozite 
Lira 
1020 

Yak•da yualı ... Dld peJio olmak llnre Hldı takaltle " 
~lr arttırma ile atılacaktır. AJıcılana iulaat almak içim a... ılD, 
arbrmaja afnnek lçia u 29/16"934 Camart .. ı tini Mat onda 
fÜemize phnelerl. (622) 

Jf. ""' 
lstanbul Albno icra Memurlufunda• 
Emtik ve Eyta• bankama biriacl dweceda ipotekli olup 

Tamamına Ds yeminli •hli•ubf •arifetlle (63469) altmt iç bla 
~d y&la aıt •• , doka Ura kıJllet takdir •dil• &.,oilaada ..... 
tlyet mahallesinde cedit Mehtab aolıak atik ft ceclld 62, 64, • 
No: lı Refik bey apaabmaıımıa tamamı açık arttırmaya Yn ec:lilmlf 
olup 19/J 1/934 tarihinde fMiaameıi dlYanlıaneye taWc acWenk 
26/ J /935 tarihine mtısadif Cumarteal ,ana aaat 14 dea 16 ya kadar 
lttanb•I Altıncı icra dairemde açık arttırma auretlle ublacaktır. 
Mezldir hano EmlAk bankaaı kanuauaun ıuddef mahıuıt•aa tetff. 
kaa birind arttırmada en ziyade artbrwn llzwiade bualalır. Art-
boaaya ~ "'.l•••••at • '•11e1-.tı...,._ .... 
belediye vakıf karesi mUşteriye aiddir. icra lflAı kanununun 126 na 
maddeaine tevfikan haklar• tapa slcilleriJe sabit olmı1aa lpotelrB 
alacaklılarla cliier allkadar&11111 •• irtifak laalda uhiblerbaln bu 
laaldarw ve -...u. fah Ye maarif. dair olaa ldclWanm llAa 
tarihinden itibaren yirmi ınn lçlade ewala .a.Wteı.o. WLlinaelerl 
lhımdır. Akıi halde aabf bedellnia payl .. m•-d• blllç kalarlar. 
Alikadarlana itba maddm bnuni)e ahklmına ı&re hareket etme
leri " tlaba fnla malthnat almak flteynlerla 9341878 No. b ... 
yaıile memuriyetlmize mlracut etm.ıerl Ola olunur. (831) .. .. 
Taksitle Sablık Arazi 

.... No .• 

468 Çarpıcı Ye V ellefendlda DM11tp11p .._,.._da 
Ye Fll'lll karewaıc:la t hsita No.h 2 •eldar M23 
metr. murabba arazi. 

Depmlto 
Lira 
l30 

Yukarda yazılı anzl ıekiz takaltle 
Ahcılarıa Z4/12/ID34 Puartesl ,U•ll 
meleri. 

ve puarLkla 1ablacaktır. 
lllal oada Şub .. ız. pi· 

(8a7) 
)#. * 

lstanbul Dördihıcl icra Memurlufundan : 
Enelce KacLka7 Hacıfllail ıokalr 11 ayalı hanede mukha 

iken elyeYm lkamatslbı meçhul Cmlifla zade Ômere 
Emllk ye EJtam Bankaaaadaa bor~ alcbjuuz paraJa mubhll 

blrlnd derece we •&ela lpelek ı&atercliilab •• tama.... iç ehil 
wubf marifetle 13.27S .. kıymet takdir edilea ıc...,. .. Em 
cami malıaDul Şerbethan 10bk 61 •Jlh •pMlmı •• alacakll 
E-M• " Eytam Bankım0m talebi Ue Dalnmlsde (5411211) ..,.. 
tlellya .P••t .. f81r1 ........ paraya çemlm•I talep ...... 
844 ıaJllı kaa1111a 15 lad macldal bllmaDae tedlkaa aa 
Yedlmft old.padaa 5-1-934 tarihine •lllaclif C.•mteli 
16-14 • bcl.r -. ,....__ •• om.a arttır_,. ka• >g ,..... 
re'flDI mezkarda pyrl -•ut • fazlıa artln- ...._.. ltaül.
cail lluanatılmwne meçlaul oım.•aa mebni ubf Dini •••• 
blm elm.ır illere ... olmaur. (830) 

oauzdqlarmmldnin htçlmiode, 
e.ı bllzmell, omuıdan dljmeli 
lp.Jr mintan, kini• kalawwenfi. .. 
Yakam bir tuaft., ıllt• bir 
tarafta •• 

kan •ldJaka p6t ~ J•pb. 
ÇIDkl afdml• sGnllm ele •mria 
Kmp11C11kdül HlcW Patalmn 
ortanca otnDan 1olr mu? Bir 
uldcbala lmuu • H .. -.m1p1. 
Çı&t ltliyDleriaclen tıpla ba hale 
gelmif, ipe iplikler• dam.itti. 
A11b mı, ıf dlb IOl'anm: kime hoz
dur•ldmm pppadak 8jrenJrlmL 

• laaftMi .. ,. laakihta ... 
itil .... igm. .. MJllİD bir ...... 
dereoatla gıkb. Peyami Safa '1ıir illDle 
kup,. UtJıiı alluıda edebi biw llltlu
ıc ... ,.. .. ..., ftri,'or. Bir Japoıı &Ji. 
IDİllİll "JapoDlu aecı.ıı A1Jahı tam
mazlarf,, ıuallne •adiii oeftl» tok 
mtihw&. AIJlllDD ı. ileri milleli ae
dm patper..uir, aedaa mlllöman, 
IDUHYİ, huilÜJU dİA llialeıinia tel· 
ldaleriae aldınt .._.mitleNiıt 

-----. Yeniden açılan 4mllllİlll-~ 
Bfrrtll EB'f AL OTELi 

Dalb bclife yelek, ima ceket 
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SON POSTA 

İTTİBAD ve Ti AKKİ 

• 
yı 

es ara 
.. kiimeti ile 
laştırmıştı .. 

Artık Babıali koridorların· 
da ( Şerif Ali Haydar Bey )
in [1] rütbei vezaretle ( Hl· 
caı emirliği ) ne ta} in edileceği· 
nln ancak bir glln ve saat 
nıeselesi olduğuna dair kuv· 
Yelli ayialar deveran ediyor; 
Iatanbuldnki adamları vasıtasilo 
Şerif HU&t-yin, bu cereyanlardan 
derhal haberdar edi:iyordu. 

Beı on gUn evvel Emir Fay• 
•al tarafından gönderilen bnberle 
Cemal Paşnnın Emir Ali hakkın• 
daki dtişüncelerine vakıf olan 
Şerjf Hüseyin, şimdi lstanbulda 
da kendi azli ve rakibi Şerif Ali 
liaydarın emarete tayini şayialarını 
duyar duymaz, Osmanlı hükumeti 
ile alAkasını kesmeye kat'iyen 
lcarar vermiş; mahirııne bir planla 
Cemal Paşanın elinden kurtularak 
avdet etmesi için oğlu Emir Fay·. 
sala haber göndermişti. Bunun 
Uzerine Erpir Faysal da· yuka• 
rıda arzettiğimiz şekilde • Cemal 
Paşadan izin alarak slir'atle Me· 
dineye avdet etmişti. 

Cemal Paşa, birkaç auretlo 
nıUte sslr idi. ikinci kanal sefo· 
rine iştırak etmek için Medine
de ha:r:ırlvnan bin beı yiiz kişi· 
lik mücahidin kafilesinin masrafı 
llmak üzere daha bir ay evvel Şe
rif HUseyine (altmış bin altın) lira 
kadar bir para göndermişti. Şa· 
yet tahmin ettiği gibi Şerif Hü-
seyin, bir isyana kıyam edorae, 
bu mühim para, tabiidir ki gU· 
rllltüye gidecekti. Sonra.. Kanala 
gidecek olan kuvvei seferiye bü
yük bir tehlikeye girecekti. Da
ha sonra da, yeni bir harb ceb
hesi teşekkül edecekti .• 

Cemal Paşa ihtiyatla hareke· 
~" karar verdi. Makamab mliba· 
rekeyi ziyaret babanesile Fahri 
Paıayı Medineye gönderdi. Aynı 
zamanda iki Uç tabur aakerle bir 
iki cebel bataryasını da derhal 
harekete geçebilecek şekilde 
Hızar etti. Şayet isyan başlarsa 
hunları son siiratle Medineye 

gönderecekti •.• 
Emir Faysal, Medineye avde· 

tinden aonrn Cemal Paşa ile 
muhabere ediyor.. Yakında Emir 
Ali de beraber olduğu halde 
Kudlls'e avdet edeceğini söylll· 
)'ordu. Bu muhnbernt Cemal Pa· 
tayı yavaş ynvaş müste~ih edi~or; 
tahmin ettiği isyan ihtımallermin 
alelade bir vehimden ibaret ol· 
duğuna kanaat getiriyordu. 

Fakat.. Mayısın 26 mcı glinD 
llleselenin rengi birdenbire dcği· 
oivermi.ti. ( Uhceıine rülbei ve
zaret tevcihi ile Mekke emareti· 
nin Şerif Ali Haydar Paşaya 
tavcihi ) ve yanında bir heyeti 
ınahıusa ile mahalli memuriyetine 
hareketi lıtanbulda ilan edil· 
mekle beraber, ( bu bab· 
da ) Cemal Paşaya da tebligat 
icra edılmiştl.. Şu da hiç tlibhe 
edilmeme:ldir ki Şerif Hüseyin, 
kendi aleyhinde vukua gelen bu 
harekele, Cemal Paşadan daha 

Ertesi gün de Şerif Hüseyin, ıeh· 
re hakim olan tepeleri işgal ede· 
rek isyan bayrağını çekmişti. iki 
glin sonra da Medinede bulunan 
Fahri Paşndan Cemal Paşaya bir 
telgraf gelmiş; isyanın başladığı 
bildirilmişti. 

Biltün Arabistanın elden çık· 
ması.. Harbin ve bilhassa Sina 
cephesi mukadderatının makus 
bir şekil alması itibarile lttihad 
ve Terakki tarihinde pek mühim 
bir fasıl teşkil eden ( Hicaz is· 
yanı) bahsine de burada nihayet 
veriyoruz. Osmanlı hudutlarında 
milyonlarca Türk ve Müslüman, 
ana vatanın mildafaaıı, lslaın di· 
ninin hakarete uğramaması için 
canlarını feda ederken.. Osmanlı 
hudutları içinde yaıayan ve Oa· 
manlı Hlikfımetinin • ancak bazı 
imtiyazatına malik • bir ferdi 
olan Şerif Hüseyin Paşanın lngi· 

lidere iltica etmesi, İslam tarl· 
hine büyük bir esefle kayde· 
dilecek acıklı bir harekettir. 
Fakat işi bu dereceye getiren ve 
idaresizlik yüzünden bu hale 
sebebiyet verenlerin bu husustaki 
mesuliyet hisselerini de yine o 
tarih tayin edecektir. Osmanlı 
camiaEına kartı samimi rabıtalar• 
la bağlı olmıyan milletlerin (blöf) 
ile idare edilemiyeceğil Meşruti· 
yetin ilk glinUndenberl , tahakkuk 
etmiş bir keyfiyetti. F o kat itti• 
hatcıların mnfrit ve mağrur zUm· 
reıi • birçok misallere rağmen • 

bu hakikati anlamak IU:ı.umunu 
hisaetmemişlerdi. Eğer Arabistan 
siyaseti, daha Akıliine bir ıek;lde 
idare edilmiı olsaydı hiç şUbbe· 
siz ki bu mUe&1if netice ıuhur 
etmiyecek.. Şayed bu isyan fikri 
sureti katiyede temerküz etmlı 
olsa bile, hiç olmazsa hükümeU 
idere eden bir :z:Omre tarafından 
sebebiyet verilm'yecekti. Nitekim 

l&) an haberi Istanbula aksettiği 
zaman, ağır başlı ve makul dü· 
ıüncell Ittihatcılar • gerek Babıti
lide Ye gerek merkezi umumtde • 
Enver ve Cemal pavaları ıiddetle-. 
tenkid etmişlerdi. 

* Çanakkale zaferlnl mliteakıb 
Enver Paşanın Meb'usan Meclisi 
kürsüsünde verdiği mağrurane 

teminata rağmen ( lldnci Kannl 
seferj ) de helimetle neticelenmiş .• 
Ve bu muvaffakıyetsi~lik, efkArı 
umumiyeye bUyiik bir hiddet ve 
asabiyet vermişti.. Muhtelif ceb
helerden gelen haberler de, 
memnuniyeti mucib olacak tekilde 
değildi. Irak cebhesine giderken 
bllylik nmidler veren, orada 
istihsal edeceği muvaff akıyetlero 

am'l olmak Uıere tam (yUz yetmiş 
bin altın lira) götUren Golç Paıa 
gibi bir askerlik dAhisi de, mil· 
lelin yUzünU gUldtirecek bir iş 

göremeden ( 332 senesi nisanın 
6 ncı günü ) Bağdatta tifüs has· 
talığından vefat etmiıti. Osmanlı 
ordusuna birhayll hizmeti doku· 

nan bu kıymetli askerin vefatı, 
Almanlar kadar Türklerin kalbine 

de bir teessQr vermişti.. Artık 
bu cebhede de hiçbir muvaffo. 
kıyet istihsal edllemiyeceğine dair 
herkese bir kanaat gelmijtl. 

lArkaın varı 

Matbuat Balosu 
( Basım Kurumu ) 

Basım Kurumunun baloıu bu 
ıene 31 lkincikinunda Makıim 
salonlarında yerilecektir. Matbuat 
bııloıunun ne derece mOkemmel 
olduğunu ılSylemiye Jüzum yoktur. 
Birçok kimseler yalnız bu baloyu 
beklemektedirler. Hazırlıklara bat· 
lanmııtır. Ba!o yalnıı cemiyet azaıile 
davetıiterine mahıultur. 

1 l_I_n_h_is_rl_a_r _u_. _M_ü_~du~·· rlüğünd en: 
Nfimunesl mucibince "24,, numaralı ''200,, paket makine ipliği 

29/ l 2/934 cumartesi günll saat t 4 te pazarlıkla satın alınacaktır. 
Talip olanların Cibalıde Levazım ve MUbayaat Şubesine "~o 7,5., 
muvakkat güvenme parasiyle birlikte müracaatları. "8599,, 

lf- lf-
"40,, Metre mlk'abı çıralı tahta. 
idaremiz için satın alınacak bu tahtaları vermek lstiyenlerln 

şartnameyi gördilkten sonra fiat vermek üzere "% 1 ,5,, teminatla· 
riyle beraber "29/12/934,, cumarteai günü ıaat 15 te Cibalide 

Ş b n ti us593 Alım, aatım u esine m recaa arı. ,, 

-Eskişehir Nafıa Başmühendisliğinden: 
Eskişehir. Çifteler yolunun O+ 100 • 2+ 145 araaı şose inşaatı 

• 5863,68 • lira keşif bedeli Te kapalı zarf blçlmile 9/12/934 
gününden 29/ 12/934 cumartesi gUnU ıaat on bet• kadar ekı:lt· 
meye konmu,tur. 

isteklilerin keşif bedelinin % 7,5 kadar depozit vermeleri ve 

bu gibi yapı işlerile uğraımıı olmaları ierektir. 
Daha çok bilgi isteyenlerin Nafıa Başmllhendlıliğlndon ıo,. 

maları. " 8491 ,, 

Senenin en .bny.ük Bugün iPEK ve MELEK 
,--. muvaff akıyetı 

Soyadları 
Soyadı Alan Yeniden 

Adlarını 

Okurlarımızın 
Yazıyoruz Aşağıya 

~~~~.-e----~~~ 

Aktehirde avukat bay S iileyman 
Sadi ve oğulları devlet demlryolları 
hareket mufett'ılerioden Huan Hulki 
Ye istasyon memurlarından Mesud Ye 
kardeşi İbrahim Hakkı soyadı olarak 
lıkır adını almışl- rdır. 

Yedinci fırka sertabipliğinden 
miıtekait kaymakam Hu1Gıi paı z de 
bay Hüseyin Hüsnü, kardeşi kolordu 
al m satım komisyon reis'iğioden 
mlıtekait kaymakam bay Ahmed 
Kt mal Öz.top, Bey!erl:eyi m liyo 
tubesl memurlar ndan bay Sadeddin, 
oA-'u bay M. Hülend ltnaJ, Ökonoml 
Bakanı bay Ce'.il Bayarın evinde 
bay Halil Gilngör, elektrik tirketi 
otomatik memuru bay ŞiikrO, kardeşi 
e'ektrik tirketiode l-ay K&mil, bay 
Halid, anneleri bayan Had:ce, teyı:e· 
leri bayan Firdevs Özcan, maliye 
bakanlıfı varidat umum müdOrlOğO 
ıube müdilrfi bay Hilmi, yeğeni ziraat 
bankoaı milhttiti bay Hilmi, oj'ullnrı 

Galatasaray lisesinden bay Zahid, 
n bry Nabld lmre, Hnslröy maliye 
ıubesinden tahakkuk batm•mur vekili 
Abdurrahman Zap, tahakkuk memuru 
bay Şerafeddin Orcan, bay sa·m 
Candan, bay Mustafa Sahir Uysal, 
tahakkuk kltibl bay Cemil Çokar, 
muamele muhafaza memuru bay Rıd· 
van Uılu, tebliğ memuru bay Sami 
Unsal, bay Süleyman Tetik, muhafaza 
memurlarandan bay lbrahim Fuldun 
K:ırabulut, bay Ferid Cemal Basmacı, 
bay Ahmed Edlb Sılpmaz, bııy M. 
Fuad Akdemir, bekçi bay Faik Taı, 
Hnydarpnta demiryolları itletmesinde 
bay HOıoil Akbaba, borH komiserliği 
kambiyo oubesi mfidürll bay Hasan 
Tahsin, kardefİ kadın hastalıkları 
mfitehauısı bay Hüseyin Nrşid, oğlu 
Galatoaııray lisesi talebesinden bay 
lsmail, Şarkı Karlp Bankası şeflerin· 
den bay Nihad ve çocukları, Devlet 
demir yollarında fen memuru bay 
Sallhaddin ve çocukları bayıın Güzin, 
bayan Nnin Erez, Emniyet komiser• 
liğinden mütekait bay Tahıin Kaynak, 
hoyır cemiyetleri memurlarından ma• 
liil gtızi bay fu:et Ziya Çelikkanat, He7• 
beli ada deniz heyeti sıhhiye azasın· 
dan miralay mOtekaidl bay Süleyman 
ŞOkrü, büyük oğlu deniz binbatılığ n· 
dan mütekait l:ay Ahmet Naci, 
kfiçük oğlu deniz yilıbatılarındı:n 
Akademi mektebi son ınnıfından bay 
lımail Sururi Akalın, fzmit intaaat 
kalfası bay Fı; hreddin Yılmaı:, l&tr nl;ul 
ııümrüğO manifesto batmemuru S1llih, 
eıi bayan Atifet, oğlu bay Bü1end, 
kardeşi bay İımail Erblb, latanbul 
G\lmriiğ{l menifeato memurlarından 
bay Fethi Erden, Alemdar nahiyesi 
polis memurlarından 351 bay Subhi 
Yenilmez, Kadıköy malmildürlüğü 
veznedarı bay H. Ali ve ailesi Sumer, 
lnhis rlar Sirkeci ı lıt memuru bay 
Ali R za Ürüm, lstcnbul beşinci icrı•· 
da stajiyer bayan Subhiye Şnkril, 
annesi bayan Mebruke, dr yısı lstaobul 
Telgraf ıriteainde bay Celil, kardeşi 
Vofa liscıinden bay Zühdll Brınrır, 
Eski,ehir hrı..Ya mektebi ıoo sınıftan 
mlllbim bny Şakir ve ailesi Korol, 
Eskitehir hava mektebi mil iz'm Yıt· 
kacıklı bay Vehbi Şalen, İnhis· rlar 
umum müdürlüğü snlıt ve rekl&m 
şubca:ode bay lımall Ertimur, Topha· 
nede lokantacı Bay Ali Rıza, refikası 
ve çocuklara Y acın aoyadıoı almıt· 

lardır. 

Eskişehlrde Soyadı Alanlar 
Eskişehir, (Hususi) - Temyiz mah· 

kemesi 4 i.incı.i ceza azuından bay Ali 
Rıza Otan, bay Abdurrahim Ulvi 
Begdağı, temyiz Oçüncü ceu batmil· 
meyyizi bay Basri Onat, nukat bay 
Ahmed TeYfik n kardeti katar mO· 
fettitl bay Tahıln Üstün, 1 kbahar 
berberi bay Behçet Çetin, Sakarya 
matbaası mürettiplerinden bay Murad 
Asal, Eskitehir bankası muhasibi bay 

Abdülkadir Ziya Bora, Maarif mUdürO 
bay Hüınü Uluğ Ergene, maarif sicil 
memuru bay Tevfık Dıkmen, maarif 
levazım memuru bay HOseyln Uyusa), 
sporcu bay Cevad Uz, sporcu b y 
Ahmed Sıııinbay, sporcu bny Mahmud 
Güngör oyadıoı almışlardır. 

Barbnda Soyadı Alanlar 
Bart n (Hususi) - A kerlik ıubul 

reisi binbatı bny Tarık Gilner, Jan· 
dnrma kumandana yüzbaşı bay Kemnl 
Evçin, T pu katibi bay Ömer Baykal, 
Laz'ar muallimi bay Muharrem Ayde· 
mir, Gfirgenpıaar munl imi bay Meh
med Yesilgey, Gilnye muııllıml bay 
Nuri Tekin, muallim bay Fuad Ô.ı.· 
demit, Maarif memuru bay Sıdkı 

U<'ndemir, Orduyeri bnı muallimt 
bay Hakkı ve Cumhur;yet muallıınl 
bayan Jııle Tulunay, Avukat bay H2.· 
san Turua, Yumurta tücc r: rı bny Ali 
Galib Torlak, Aıri mekteb baı mual
limi bay Fikret Can soy adluını 

almıılardır. 

Okurlarımıza Cevablarımız 

Kmltoprakta o'kuyuculanmızdan Bay 
Sadeddine: 

Mademki atalarınızın soyadları AkR 
zadelerdir, siz de Ağamız soyadını 
soyunuzun mukaddeeah namına kul· 
JanabJJirsiniz. Efradı ailenizi ve ye· 
tenlcrinizi, ceddinizin kuddiaiye' ·, 
aile kökünDzün onörO namına lknM 
edebilirsiniz, zannındayız. 

~ 

Beykozda Üçüncü komiser Bay 
M. R. ye: 

''Aşık,, kelimesinin Tnrkçesl aev• 
glli, rı)gın, lmre, tutkun, aevük tllr. 
Mektubunuzda bir kelime daha ynı.· 

mıııınız, okuyamadık. Asıska nedir? 
daha va:ıı:ih o1arak bildirin':ı. 

--- ••• l-. 1 

Em ette 
Belediye Meclisi Kafeslerin 
Kaldırılmasına Kar ar Verdi 

Emet ( Huaust ) - Belediye 
Meclisi bUtnn binalardaki kafes· 
lerfn kaldırılmasına karar vermiı 
ve bu it için 15 gl\n miihlet koy• 
muştur. Bu karara aykırı hare· 
ket edenler para cezasına çarpı• 

lacaklardırdır. 
,_ 111 

HASAN KREMi 
ihtiyarları gençleıtirir 

ve gençleri güzelleştirir. 

Ha san Kolonyası ~ 
Dünyanın en 

limon çiçekleri 
yasıdır. 

nefis 
kolon-

BASAN 
Yasemin lila 

,_ 

Viyolet losyon ve 
lavantaları çiçeklerin ve 
inceliğin ruhudur. 
--- -----------

Nesrin Kolonyası 
Hasan kolonyası ·11n 

yavrusudur. Çok güzel 
ve çok ucuzdur. 

Sinemalarında ~-, Hasan Briyantini li . 

STIN 
1 

evvel vukuf kesbetmiıti. ÇUnkU, 
Mayısın 27 inci gün, (Mekke) de 
Osmanlı Hükumeti aleyhine bil· 
yük bir heyecan baş göstermiş .. 

CARDA$ 0 
.,, slLVA VARESKU rolnnde: MART HA E G GER T H 

Gençlerin hayat 
kadaşı 'ır. LikiJ 
arjantina nevileri 
ıaheserair. 

ar
ve 
bir 

llj 8t:rıf Hüeeyinio rskıblcrinden, 
ittihndcıl:rın gözdelerinden, aabık Ev· 
kaf Nazın. '\ıııı.am _ _. 

BugUn saat 11 de tenzlllth matine vardır. 
Filmi rahatca g~rmek için t l, 1 de 2,30 ıeanılarına aelmenizi tavsiye ederiz. 
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Görünen Sahiller 

Gemiciler Diz Çökmüşler; Süvarinin Haç şeklindeki 
Kılıcı Karşısında ilahi Söylemiye Başlamışlardı .. 

Onuncu glin, güvertedeki gemici· 
lerin, bUyUk bir meaerretle: 

- Kara.. Kara .. 
Diye bağırdıklannı Şövalye 

lşltmit ve titremişti. Acaba glSrli· 
nen hu kara da, met'um mukad· 
derah kendiıinl nasıl meçhul bir 
akıbete sürlikleyecekti? .. 

Geminin büyUk vardiya kam· 
panası, tıpkı bir kilise çam gibi 
ağır ağır çalınmıya başlamıştı. 

Şövalye, kamarasının küçük pen• 
ceresinden bakmış.. Bütün gemi• 
eller güvertede tovlandıklarmı 
ıörUnc• merakta kalmıfh. 

Gemiciler gUnbatı tarafına doğ· 
ru sıra ııra diziliyorlar.. Bu:an 
yerlere kadar eğilerek haç çıka· 
rıyorlar, hazan da 41 birer dua mı· 
rıldanıyorlardı. Geminin kaptanı 
Loranzo, tepeden tırnağa kadar 
geydlğl zırhının Uzerine • pap&1· 
ların aytn e1na1ında kullandıkları 
cübbelere benzeyen· itlemell bir 
cübbe geçirmit olduğu halde, 
elinde salibe benzeyen bUylik bir 
kılıçla gelmf I·· Dizilen aafların 
önüne geçerek yüı.ftnU gemicllere 
çevirmlıtl. 

Gemiciler derhal dizçlSkmüıler; 
Loranzonun, demirinden tutarak 
kabzeaini bir haç gibi yukarı kal· 
dırdığı kılıcın 6nllnde baılannı 
•imişler: 

Yerlerin, göklerin 
Karaların, denizlerin 
Kuıların, balıkların 
İnsanların, hayvanların 
Taşların, ağaçların 

Yer yüzOnde bUtlln YarJıkların 
Sahibi olan büyük bUkUmdar. 
lsteraen, öldtırUrslln •• 
lıteraen kurtanr11n. 
llAhiılni baıtan ıonuna kadar 

hep bir ağızdan ıöylemiılerdl ... 
ilahi, bittikten sonra, kaptan Lo
ranzo kılıcı sol eline almlf, kolu· 
nun kalkabildiği kadar semaya 
uzatmıı • aağ elile baç çıkararak 
kııa bir dua okuduktan ıonra - o 
tarihlerde Hırııtiyan gemlJerinde 
mutad olduğu Uzere ıu duayı 
okumaya başladı: 

- Ebi.. lbln.. Ruhul-kudUı .• 
Ey bizim gizli ve mukaddes halis· 
kArhırımııJ.. Bu yolculuğumuz 
esnasında bizi her tilrlU afet ve 
felaketten esirgedini.1.. Bizi seli· 
metle tekrar kara yUzU g6ıter· 
diniz.. Kalplerimizin biitun minnet 
ve şükranları ıizin tlzerinize olsun .. 
Bugüne kadaı· olduğu gibi, bu· 
günden sonra da, bize daima 
necat ve selamet veriniz... Şu 
gemimizi ve fu tatlı hayatımızı 

felaketlerden eıir1ıeyinlz... Veba
lardan, fırtınalardan, ıeytanların 
kamçısı olan yıldırımlardan mu· 
hafaza ediniz... Ve blhuıuı, Türk 
korsan gemilerinin dayanılmaz 
hücumlarını .. Türk toplarının alev 
aaçan yağlı paçavralarını.. Ttırk 
gemicilerinin dikenli topuı.:larını .. 
Eğri kılıçlarını.. Sert baltaların• .• 
Bit, dindar kullarımza iÖıterme
yiniz ... 

Dua buraya gelince, Şövalye· 
nin dudakları hafifçe titremi9 .. 
Başı bil) ük bir gururla yUk
selmlftİ. lhtimalkl, kendi kendine 
birıeyler aöylenecekti. Fakat bu· 
na vakit kalmadı. Direkdeki 
nöbetçi gemici : 

- Dikkat !.. Sancak tarafında 
Uç tekae göründü. 

Diye bağırdı. 

* Gemi telAt içinde idi. 
Sancak tarafında görUnen Uç 

tekne, yelkenlerini şişirml~; aza
metli birer deniz kuıu gibi ıUzU.. 
itiyor.. Aradaki mesafe, giltikçe 
aıaldığı için gemideki telA11 art· 
tıkça artıyordu. 

Kaptan Loranzo, bağrıyor, 
çağrıyor, küfürle karışık emirler 
veriyordu: 

- Şaıırma yok.. Hadi baka· 
lım, herkes yeril yerine.. Yelken· 
eller, serenlere.. Dümenciler, 
dümen önüne:. Topçular !.. Baı· 
toplara misketle doldurun. Yan 
toplar, zincirli güllelerle ma• 
kas ateşine hazırlansın.. Barut 
fıçılarına dikkat.. Açıkta barut 
kalmasın.. Okçular, baltacılar !.. 
KUpeıtelerf n kenarına uzanın .. 
Vakitılz yerinden kalkanı, kiliH 
hakkı için derhal direie aaarım. 
Dikkat.. Kumandaya dikkat .. 

Üç gemi, bu lspanyol kalyo• 
nuna iyice yaklaımış, etrafını 
1armııta. Birlıl, ileri geçmiı, kal· 
yonun önfinU keamltti. Diğer ikfıl 
de, blribirlerinden ayrılmıılar, 
baılarını kalyonun UıtUne çevire· 
rek sağdan ıoldan hücuma baı· 
lamıılardı. 

Vaziyet Yahamet kesbetmişti. 
Kaptan Loranzo, ba§uıp çağır
maktan adeta mecnun gibi bir 
hale gelmiıtl. Birdenbire yerinden 
fırlamıı, ıovalyenfn bulunduğu 
kamaranın kapııına aelmlı.. Elliı· 
deki kılıcı uı.atarak : 

- Aslzadem 1. Son dakikaya 
kadar hayabnızı muhafaza etmek 
mecburiyetindeyim. Fakat, ıu 
kılıcı alınız. lcab ederse, ıl.1 de 
kendinizi müdafaa edersiniz. 

Demiıtl. Sonra etrafına gö.1 
gezdirmiı: 

- On baltacı, buraya ... Baı· 
larmız vtlcutlarınıı.ın üzerinde kal· 
dıkca bu kapıdan kimse geçeml· 
yecek. BUtUn azizler namına ye
min ediyorum.. Candan döğn.
miyenleri, derhal Q"eminin diregf. 
ne aıarım. 

Diye ıon emrini vermiıti. 
Hücum eden gemilerden biri· 

nln kar gibi beyaz yelkenleri 
araaından evvela, tlmıek gibi bir 
alev parlamış.. Bir duman yük· 
selemlı .. Havada ıılık · çalan bir 
gülle ateıler aaçarak gelmlı .. 
Kalyonun orta direğindeki yel• 
kenler arasına airmiıti.. yelken• 
ler araaından evveli bir duman 
ve sonra bir alev yUkselmiıti. 

- Y elkendler, dikkati .. tutu· 
ıan yelkenlerin iplerini kesin ... 
Denize atın.. iskele topçularır .. 
hep birden ateeefff· 

Kaptan Loranı.onın ıHI, top
ların tarraka11 araaında boj'ulmuı, 
güverte, ıimıiyab bir barut du· 
mani!e dolmuıtu. 

Artık glSı 2ö1.U görmiyor .. Her 
taraftan patlayan top ıealerinden 
baıka hiç bir ıey ltldilmlyordu. 
Kaptan Loranzonun verdiği kılıcı 
masanın Uıtüne fırlatıp atmıı olan 
Şövalye, kamaranın kapısındaki 
küçlik pencereden göverteyi aey• 
rediyordu. O korkunc duman bu· 
lutu araaında, bir çok Yllcudlar 
koıuyorlar, 11çrıyorlar.. Bazıları 

da biran durup aallandıktan ıonra, 
birdenb;re yerlere aeriliyorlardı. 

( Arkaaı nr) 

SON POSTA 

Nerden 
Anlaşılır ? .. 

Eh, tren nerde İH gelir. 
Bak, makinistin oğlu babasının 
önünden görUndül .. 

. ...... , _ .. . ı =ra • • ~ •••• 1 ••••• ,. ... . . ... .... ...._ 

tD•n•• llıtıaal Haborl•rl 1 
1 

lngilterenin 
ihracatı Günden 
Güne Artıyor 

Londra, 15 - T eırinaanl zar· 
lnKilterenin fındakl ihracat 

.h t 64.678.000 lthalAt 
' raca 1 36. 125.000 ve tek· 

.rar ihracat 4.998.000 iıterlinge 

baliğ olmuıtur. Bu rakamlarda 
1933 teırinıanlıine nfsbetle ııra• 
ıile 958.000, 1.690.000 lıterlinı 
fazlalık vardır. 

""' Roma (A.A.) - Popolo d'ltal· 
ltalganın dö- ya gazetesi, bir 

. k b mUddettenberi ltal· 
vır agı 1 ya Bankasının ec· 

nebi esham ve dövizleri satın 
almak için ayda takriben yUz 
milyon altın liret kaybetmekte 
oldu~unu, ancak ıekiz KanunueY• 
vel tarihinde vaziyeti kurtarmak 
için kambiyo inhisarı vllcuda ge
tirmit olduğunu yazmaktadır. 

* 
Varıo•a (A.A.) - Tek baıına 

L•lı • Japon Japonya'nın dıt 
iktuadt ticaretinin Uçte 
.. birini yapmakta 

munase6etl olan Mitıu lımln· 
deki Japon konıotaiyomu, Lehi .. 
tana iki mUme11ll göndermittfr. 
Bunlar, Leh • Japon mal müba
delesinin arttmlmaıı imkanlarını 

tedldk edecektir. 

* 
Sofyadan yaı.ıyorlar ı Bulgar 

~
Bıılgar Zl- Ziraat ve Koope• 

t b k ratif Bankaıı tim• 
oa an ası diye kadar Uç 
çalışıyor milyon kilo kadar 

pamuk satın almıştır. Bu pamuklar 
bu yıl ekimden alınan mallardır. 
Banka bu pamukları yerli pa· 
muklu fabrikalarına satmııtır. 

Bundan baıka banka köylüden 
300 ton kenevir satın alarak yine 
fabrikalara aatmııtır. 

Y alnaz aon zamanlarda ban
kanın ıatın almıı olduğu iki 
milyon kilo Bulgar pirinci hentız 
kendi depolarında durmaktadır. 
Bankanın bunlan da memleket 
içinde ıatmıya hazırladıtı ıöy· 
lenmektedir. 

* 
Hayfadan bildirlldfğln• göre 

--F-il-is-t-in_l_n_ Ffllıtlnin bu sene
ki limon ve por
takal mahıulllnlln portakal 

rekoltesi alb buçuk milyon 
sandık tutacağı tahmin edilmek
tedir. ............................................................. 

._._.. Dr. IHSAH SAMI ~-... 

GONOKOK AŞISI 
Belaotuklutu H ihtil&tlarına kartı 
pek tHirll ye taze atıdır. Dıvanyolu 

Sultan Mahmut tllrbHI No. 189 
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BİB.İ.YE 
L Ba lltanda Bergin 
---------- Nakleden: Firdeu• lsmall -

1K1 HIRSIZ 
Gece yarısı idi. Cevat köıkUnlln 

yatak oda1ında mor pijamaslle 
rahat bir ıeılonga uzanmıf, ılgara 
içiyordu. Perdeler aralık, llmba 
ıönUktU. Karanlık ve aeuiz.lfk 
içinde komşu köıkteki güzel kadını 
düşünüyordu. Leyla, Cevadın en 
aamimt arkadaşı Feyzi Beyin 
karısı idi. Birkaç gün evveline 
kadar gayet nazikane kort eden 
Cevat, genç kadının kendine 
karşı lakayt kalmadığına tamamile 
emniyet basıl ettiği bir glin ona 
karşı beslediği derin sevgh;ini 
gUzel cümlelerle anlatan mektubu 
ııizlice Leylaya verdi. 

Ahi. Öyle enfeı bir kadın ta· 
rafından sevilmek ne bot ıeydl. 
Ce•at bundan baıka ne arzu 
edebilirdi? Zengindi, cömertlfğile 
kadınlar arasında ıöhret kazan· 
mı' bir bekardı. Kırk yaıını geç• 
meaine rağmen hali kendini yirmi 
beı yaıında kadar genç görüyor
du. O bu hususta haklı idi. ÇnnkO 
onu şımartan, 1ayısız sevgililerin 
iltifatları idi. Fakat LeylA gibi 
müstesna bir kadınan teveccühUnG 
kazanmak ona bUsbUtlln ayrı bir 
zevk veriyordu. DllıUnceleri, tatlı 
bir uykunun ağırlığile blrlbirine 
karııta.. ve oturduA-u şez.lonı 
UstUnde uyudu. 

Kapı birdenbire hızla vurulunca 
uyaodı. Ne olduğunu kendi de 
anlıyamadı. Gece yarııı gelen bir 
ldmH onun yatak odasının kapı• 
ıını vurması değil evYelA ıokak 
kapııını çalmaıı lizımgellrdf. 

Y okıa herhangi bir fevkallde-
likten uıağı mı kapıyı vuruyordu. 

- Kim o? 
- Benim efendimi 

- Uıağın kuru uzun yUzUnde bir 
damla kan kalmamııtı. Ellerini 
uiuıturarakı 

- Bahçede hırsız varl Diye 
bildi. Cevat korkak bir adam de
ifldl. Tabancayı aldı. Hiç tered· 
düt etmeden bahçeye fırladı. Meç• 
bul adam görUldUğnnll anlayınca 
1aklandığı bir aiaç arkuından 
çıktı. 

- Eller yukar~I yokıa atef 
edeceğim. , 

Boğuk bir ıeıle: 
- fıte... Hemen... Diyen hır

ıız derhal ellerini yukarı kaldırdı. 
- Arkadaşların var mı? 
- Hayır .. hayır efendim ... Ben 

zannettiğiniz gibi hırsız değilim. 

Rica ederim efendim lütfen dik· 
kat ediniz. Tabancanın tam kar
ıısındayım. Sizi bu zandan kur
tarmak için yalnızca konuımamı• 
ıt:ı rica edeceğim. Emniyetiniz 
yokıa uıağınız ellerimi bağlaaıo. 

Uıak hırsııın ellerini bağla· 
dıktan ıonra yUrümeai için arka• 
ıından itince hırsız: 

- Rica ederim, biraz yavaı 
olunuz. Ayağımın birini incittim 
ılmdl pek güçlükle yllrllyebill
)'Orum. Dedi. 

Bir iki dakika ıonra Cevat, 
elinden tabancayı bırakmadan 
1alonda karıııında duran bır11zı 
gizlice tetkika baıladı. Yirmi bet 
yatına kadar olan bu genç adam 
bir bıraıı vaziyetinde yakalandığı 
halde halindeki klbarlıtJ, gf yinl· 
tindeki ııkhğı gözden kaçmıyor
du. Hatta Cevat onu tamr aibl 
oldu. Meçhul adam: 

- Efendim, dedi, ben, hıraız· 
lık ka1dlle bahçenize alrmedlm .•• 
Bititlk köıkUn duvarından atla· 
mak mecburiyetinde kaldım. Ka· 
ranlıkta ıhdn bahçeye atlamııım. 

- Anlayamadım, yeıll k6tklln 

ıahibi benim pek aıiıt: arkadaşııP 
F eyzl Beydir) 

- Evet biliyorum. Sizinle yt 

Feyzi Beyle geçen kıt bir ziya• 
f ette tanışmışhm. ismim Lutff 
Mustafadır. Hüviyet varaka mı gör 
mek ister misiniz? 

- Bırakınız onlan klm iıter• 
ıenf z olunuz. Fakat köıkte n• 
yaptığınızı, neden bir bınıı. gibi 
kaçtığınızı anlayamadım. 

- Çünkü, çünkü F eyzl Bey 
adadan habersizce döndü. Daha all 

latmama IUzum var mı? .. Bu klSr 
ke ilk gelişim değil... Her zamaD 
açık bırakılan kUçük bahçe kapı• 
ıından giriyorum... Sonra. .. Sonra 
yine geldiğim kapıdan çıkıyorum. 
Fakat bu gece Feyzi Beyia ant 
geliıl bhd ıatırttı. Kaplnın anah• 
tarı bende olmadığını dUtllnme
den beni yaloız bırakblar. Elayak 
çekilince ben de alçak duvardu 
ılzin bahçeye atladım. Karanlıkta 
atladığım yeri a6rmedlğlm için 
ayağımı incltUm. 

- Durun durun ne diyordu· 
nuz? "Kapıyı açık bırakıyorlardı,, 
ve ' 1benl yalnıı. bıraktılar,, ıi.1 f 

kim kapıyı açık bırakıyordu? Ve 
kim ıfzi yalnız bırakb? 

- Kimmi?... Şey... F ey:d Be
yin hemıireal Nermin Hamm. 
Fakat rica ederim Beyefendi 
ıırrımı ••• 

- MUıterlh olunuL Sırnnıu 
kimseye ıöylemeyeceğim. Fakat 
o sakin knçnk kızın bu gibi 
tehlikeli itler yapacağını kim 
tahmin edebilirdi ? Ah ıençllk 1 
Mademki ıld aeYlyor bu gibi 
tehlikeli itlere glri9meıl gayet 
ta bit. Hah hah hah 1.. Olur ıey 
değil lıte bu pek hoıuma glttL 
MUaaade edin de bari ellerinizde
ki f U gUlUnç ipleri ç&zeyim. Siae 
bir kadeh konyak Yereylm. Ce
vat gülerek Lötfinln elindeki 
ipleri ç6zdtl. 

- Buyurun lçinlL Naaıl kon• 
yağım gtlzeldir değil mi ? 

Enfea. Sia de çok nazik-
ılnlz. 

lltlf ah bırakın1.1. Biraz eY• 
yel size ettiğim kabaca muame
leden şüphe1lz beni affettiniL 
Roman kahramanları aibl gece
leyin sokaklarda dolaımak, gizlf.. 
ce içeri girmek ıonra duvardan 
atlamak ve en nihayet tabanca• 
om ateılne göğüs germek. Atk 
uğrunda ehemmiyetsb fedakir
taklar hah hah hah 1 ... 

Fakat birdenbire Cevadın 
kahkahaıı yarım kaldı, neıeal 
kaçtı, yUzU sarardı. Bir yumru
iunu maaaya vurarak ı 

- Yalan slSylUyorıunuı 1 diye 
haykırdı. Na1ıl olup ta biraz •Y· 
yel hatırlayamadım ? Bu ıabab, 
Nermin Hanımı lıtaayonda tir .. 
ne binerken gözlerimle gördtım. 

Nermin Hamm timdi k&ıkte de
iil, o halde ?... Elli yqındakl 
afÇI kadın için bu tehlikeyi aöze 
almadığımı muhakkak. S6yleylnlzl 

- Evet, sırrımı gizlemek mak• 
ıadile yalan ıöyledlm, Nermin 
Hanımın gittiğini bilmiyordum. 
Artık ıiz 11rrımı daha doğrusu 
sırrımızı öğrendiniz. Fakat ıizden 
de eminim. ÇünkO Leyi& aranaı.· 
daki samimi arkadaılıktan bana 
uzun uzun bahsetti. 

- Hayır aldanıyorsunuz: Ben 
Leyli Hanımın değil, Feyzi Beyin 
aamiml arkadaııyım. Ne bakla 
ıerikl cUrmUnllz olmamı teklife 

( Devamı 11 nol yiiıde , 
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Bulgar Dostlarımıza 
Size Karşı Niçin İğbirar Duyuyoruz 

Diye Mi Soruyorsunuz ? 
( Bettarafı 1 inci yfiz-'e ) 

~elenin mahiyeti, aşağıya kaydet· 
tığirnlz kısa haberle bir defa da· 
laa göze çarpıyor. Bulgar meslek· 
daılaran bu hakikatleri görerek 
~ize ona göre hltab etmelerini 
rıca ediyoruz. Yoku biz, hususi 
~aksadlarla hareket etmiyoruz. 

on hadiseye aid kııa haber 
tudur: 

Bu Da Tehcir Modası 
Şumnu (Huıusi) - Bura ileri 

Relenlerinden Bayan Hamiyet, 
~linin açıklığı ve eyilik severliği 
Be ınaruf fabrikatör Tokalı oğlu 
bay. Nuatafa, avukat Bay Osman 
~, d, Besim Hilmi hiçbir kaba· 

hatlerl olmadığı halde ihtimal bir 
tahrik eseri, ihtimal bura Türk· 
!erine göz dağı vermlı olmak için 
Bulgar jandarmasının Ant bir ha· 
rekelile yerleriden ah~arak Vidin 
sancağına bağlı Kula ve SamoYit 
kasabalarına gönderilmiılerdir. 

Bulgar bUkfımellnin emir Te 
kararile yapılan bu anlatılmaz 
keyfi hareket Şumnu Ye clva• 
nnda derin bir teesallr ha11ıl et• 
miştir, 

Şu bal ile, bugllnkn Bulga• 
ristanda TUrkler için masuniyetin 
ne ağır ıartlara tabi olduğunu 
bir defa daha dünya efkarı umu• 
miyesi görüp anlasın. - lf. 

i Ki HIRSIZ 
( Daştarafı 10 uncu yüzde ) 

tllret ediyorsunuz? Hırsız ol· 
llıadığınızı mı söylllyordunuz ? 
Elbette ıiz bir bıraııamız. Yalnız, 
~\ilerden eşya ve para çalanlara 
ltsız denmez. Aail bir ailenin 
~hat ve huzurunu çalana da 

raız derler. 

- Cevat Bey .• Bu tarzda ko
~Ufrnanıza mliaaade edemiyeceğim. 

eyli H. en namuslu kadınlar 
~rasındadır. Fakat beol ıeviyor. 

ana olan aıkı, sizin yUrUtttiğil· 
llQz ahlak kanunlarım unuttura· 
tak kadar derin 1 Siz bana ıeref • • 8 namusunuz Uzerine yemin 
edermisiniz ki.. 

- Ben ıize ıerefim ye namu· 
•um üzerine, ılmdi telefon edip 
karakola haber vereceğime. yemin 
ediyorum, gidip orada bu bikl· 
yenizl anlatırsınız. Siz benim i~ 
\ıraızdan baıka birıey değilainiz r 

1 
edenlere ne diyeyim; • cebinden 
bir kağıt çıkard• - Leylaya gön· 
derdiğiniz ateıli mektubunuzu glS· 
rUyor musunz? Kocasının eline 
geçmeainden korkarak bana verdi. 
Niçin şimdi Feyzi Beye olan arka· 
daılık vazifenizden bahsetmi} or• 
sunuz? isteseniz hemen karakola 

telefon edir.lz. Fakat yakalanması 
liztmgelen h•rsızın iki olduğunu 
lIAveyi unutmayınız. 

Genç adam mllstehzi bir kah
kaha ile sözüne nihayet verdi. 
iki dakika daha oturdu, aonra 
topallayarak kapıya doğru ilerledi 
gayet sakin bir sesle: 

- Kapıyı açmak liitfunda bu
lunur musunuz? Dedi. 

Cevat bir kelime a<Sylemeden 
kalktı, kapıyı açh, sevgilisinin sev· 
giliai topallayarak ııeceoia ~an
hğında kayboldu. 

····-··· .. ····················•·•········· .. ·······-········ 

SON POSTA 

Öz Türkçe 
Bilmecemiz 

BugUnkU Bilmece 
Bot d6rt kötelerl aıağıda ya• 

zılı manalara ge!en öz Türkçe 
kelimelerle doldurunuz. Bu sa· 
yede hem \•akit geçlrmif, hem 
de öz Türkçe kelimeleri öğren· 
miı oluraunuz 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

8 

1 2 

Soldan saQa: 
1 - Keder 
2 - Kırm•zıya benzer fbir renk -

hamamda au konulan kah 
S - B· ı taranan alet 
4 - Sahih • bOyük taı 
S - Bey:ız • iıtifhaın lihikaaı 
6 - Tokun zıddı • h yret edatı • 

açmak ınaadarındaa emrihuır 
7 - Hücum 
8 - Bir akan audan ayrılan kol • 

beygir 

Yukar1dan a.şanı: 
1 - Tavıan tutan klSpek 
2 - Kırntizıya benzer bir rink • 

avcıların fiteklerindekl uf ak 
kurı\Jnlar 

ı - Atılgan - bakmak maıdarın· 
dan emribanr 

S - Taharri 
6 - Heaab 
7 - Sonuna bir N getirilince dem 

- ••IJe 
8 - Kamer • drııa addı 

Genç adam müstehzi bir kah· 
1'.lıa atb ı .................... , ----------------------

PARA. TAKSiTLE Son Posta 
- F arzedln ki ben bir hırsı· 

tun. Fakat ben tanımadığım veya 
l>ek az tanıdığım kimıe ·eri ı evine 
~İdfp hırsızlık ediyorum. Belld 

Senelik faiz komiıyon yüzde 12 f 
Ev yaptıracaksanız • Buyük yahut stan bul B o R s As 1 
küçük taıııiratınız varsa saat 9-12 de 20 • 12 • 1934 
Bıılıçekapı Dörduncü Vakıf hao asma 

U..kababatim affedilebilir. F~at. 
•izin gibi en adz, en 1amlmt ar· 
kadaıının evinde namus hırsızlığı 

katta 29 N o. yıı uğrayınız. Paranız ÇEKLER 
yetişmezse kolaylık gösterılir. 

lctanbul 7 nci icra memurluğundan : 

Emniyet Sandığı 
llaınına ( 300 ) lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup Yeminli 
llç ehlivukuf tarafından tamamına (1200) lira kıymet takdir edilen 
liaıköy Hacışaban mahalJesinde Kalaycıbahçe Karakol aokağında 
tı!Q 41 yeni 3 No. h bir bap ahşap hanenin tamamı açık arttırmaya 
•azedilmiı olduğundan 23- ı-935 tarihine müıadif Çarşamba gfinll 
'-at 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edile
Ctlctir. Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin % 75 ini bul· 
duğu takdirde mOıteriti Dzerinde bırakılacaktır. AL si tak· 
dirde en son arttıranıo taahhüdtı baki kalmak Uzere arttırma 
lS gOn müddetle temdit edilerek 7·2·935 tarihine müıadif Perşembe 
ıtırın aaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde y_apıl~cak lkind 
•~ık arttırmaıında arthrma bedeli kıymeti muhammınenın % 75finl 
b'-lnıadığı takdirde utıı 2280 No. b kanun ahkAmına .tevfik~n 
l•rl bıralahr. Satıı peıindir artbrmıya lftirak etmek latıyenlenn 
lcı1rnet1 muhamminenio % 7 ,S nlabetinde pey akçeli veya milli bir 
bankama teminat mektubunu hamil bulunmalan llzımdır. Haklan 
\tpu ıicili ile ubit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer allkadaranın 
:• irtifak hakkı aahiplerinin bu haklarını ye buı~il~ fai~ Ye ma· 
atlfe dair olan iddialarını evrakı mDabitelerl ile bırbkte ılin tari· 

hinden ifibaren nihayet 20 giin zarfında dairemize blldir
ltıe!eri IAzımdır Aksi takdirde hakları tapu ıicilli ile sabit olmıyan-
l • ki • ar sabı bedelinin paylaımasından hariç kalırlar mOtera m Yergı, 
ten•İriye, tanzifiyeden mOtevellit belediye rfisumu ve vakıf borçla~ı 
borçluya aittir. Daha fazla malumat a'mak istiyenler 1·1·935 tarı· 
hinden itibaren berkesin görebilmellİ i\in dairede açık bulundurulacak 
•rttırrna şartnamesi ile 934/4438 No. lı dosyaya mOracaatla mezkur 
~da mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. (8607) 

1935 • ş o E f J ER 1• M Takvimli, malumatla, de~te~l~ 1 cep muhtırasıdır. Bez cıltlısı 
20 kuruıtur. Yeni Postane A Memduh Ticarethaneai. (608~) 

kuruş kuruş 

Londra '23,JO Prar 18,995 
Nn • 7ctrk o,79175 Vlya'la 4,3J6J 
Parla 12,0175 Madrlt 11,8081 
Mı l10 ll9l') S.rllıa 1,9767 
BrUkmol ~.39l3 Vaı9o•a 4,2JS 
Atlaa i3,8d7l P .. te 4,ll)l 
Ceno•r• ~ıtsı.a liClkret 78,9S7j 
Sof ya 66,8().&() ec1,,., S5,092S 
Amaterdam 1,11'8 lıloaKOYa 10~7,SO 

ESHAM ve TAHVlLA T 
Lira 

1, Ban1r.(Nama)ro,::. 
,, (Hlmlle) 10,
• (MOeH a 1 95,-

0ama lı ""il'- 23,lO 
5el•nll' • 5,
Şlı ketl Ha7.lye l6,
füll11 0,17 
Aaadolıı '660V. :t8, 15 

• " Ol) t'. 28,-
Aaıu~.-.... ıoov. 45,65 
Şark D. Y. 00,-
la • Tr.:ııaHJ 30,JO 
OakDdar a11 11,-
T erkoa 18, 7S 
Hauıaal ',ll,-

TMI•• 1060 

Lira 
Bomontl ı:ı,oo 
193J lallkrau 97,-
fatı (fa&ı D.ıhlJf 9-l,2S 
DUyunu Mu. 00,
Baıl-at terlıp ı •7,-

" • u 47,-
Rejı 2,22~ 
Tramn7 CO-
R1bh111 14,50 
Oaklldar • 10;..,_ 
Ter.o.o. lOOO 
lıl181rKr.Fo.1886 121,-
• • • ı 9JJ 116,!lO 
• • • hUI 9S,50 

Elektrlil -.-
MESKUKAT (*] 

Kuru, Kttru, 
~ 

nrı. a1t1D1 937 (Hamil) '9ll> 
las. • 1036 (R., •• , 525!) 
Jilr. • 836 (Vablt) 470J 
km • 10811 ince be,tblr'lk ab11 
kecldl1e 42,110 (Cümburlye ) •1341 iia:ık, ot (Oa. 8. '40 (Ham t) arm•lı .. 50J 
a.a1 aa befllNrl ·" a.1111 (R 9at) • 5JOJ 
, l.Uwıı.-.ıy.cJ 470J ıV.ablt) • 520J 

(A:ı:ıa) 4t.5ll ,., lioraa ha. ki 

Perl• Borsasında 
Pariı, 20 (A.A.) - Pariı bor

!aaı, kararsız b:r baılangıçtan 
ıonra, yeniden canlanmıı ve bu 
durum kapanışa kadar ılirmUştllr. 
BütUn Franıız esham ve tahvili· 
tırida vükselme vardır. 

Say fa 11 

1 Tiyatro Bahsi j ------
Şehir Tiyatrosunda: 

Şekıplr bOtnn dünyada tanın· 
mışhr. Hamlet te öyle; hattı 

Hamlet, Şekspirden daha eskidir. 
Şekapir olmadan evvel Hamlet 
vardı. Şekshir Hamlet'i aldı, kuv· 
vet'.I bir tiyatro eseri yapb. Bu 
tiyatro eseri asırlarfa oynandı .. 
BugUn de O) nanı yor. 

Şekspir'in eserlerini oynamak 
doğru mudur? Bugünün tiyatro
sunda Ham?et'in, Otello'nun yeri 
var mıdtr? Bu suallerin cevablan 
kat'i olarak verilebilseydi, tiyatro 
1an'atinde çok ilerlemiı ülkelerin 
tiyatrolarında Şekspir'den bir par· 
ça bile oynanmazdı. 

Şekiıpirin hiçbir kıymeti olma· 
dığını iddia edenler kadar onun 
bir dahi olduğuna inananlarda 
vardır. 

Bir san'atklr kıymetli olabilir, 
fakat o ıan'atkirm kıymeti yaşa· 
dığı devre niıbet edilerek takdir 
edilmiştir. BugUn bic yazıcı çıksa 
da Şekıpir'in eserlerine benzer 
bir eser yazsa, yazıcı bu yüzden 
f.>hret kazanamıyacağı gibi; yazı· 
lan eserinde hiçbir kıymeti olmaz! 
Ne bir kimse okur, nede bir 
ıahnede oynanır .• 

Şeksplrin e11erl, bilmem han
gi heykeltraşın ıu kadar asır 

evvel yaptığı heykel gibidir. 
Müzeye konulmaıı gereklidir. 

Bu glinlin tiyatrosunda eski 
eaerler için bir yer a)ırmak icab 
ettiği zaman, bu mllzede en iyi 
yeri Şekspire vermek gerektir. 

• 
HamJetin bu yıl yeniden bizde 

oyn•nmam yalnu bir cihetten 
bUylik bir çığıra kapı açb. Ham• 
Jet mütercimi çok isabetli, çok 
yerinde bir it gördü, Hamleli 
Türkçeye Türkçe olarak çevirdi. 
Hamlette öz Türkçe gelimelerin 
yerli yerinde kullanılmıı olduğu 
göze çarpıyor. Yazı dilinden çok 
konunıma diline yakınlığı olan bir 
tiyatro eserinin öz Türkçe olması 
~z Türkçe kelimelerin kolayca 
konuıma dilinede gireceğine bir 
örnektir. 

"Hamlet,, bir saltanat bır11nın 
hikayesidir. Kral ansızın ölmllt· 
tür. Krahn kardetl tahta çıkmıı· 
br. Ölen kralın karısı az ZHman 
sonra yeni kraUa evlenmiıtir. 
Hamlet ölen kralın oğludur. Ba· 
baıının ölümünden az aonn 
ana ııllln emcaıile evlenmeafni hoı 
görmemiştir. 

Bir gece ıatonun taraçaaın· 
da, ölen babasının hayalini 
gürUr. Hayal ona, öltımene kar
detlnin aebep olduğunu, kendiai· 
nin zehirlenerek öldürüldüqünU 
ıöyler.; Ham!et fCphededir. Aca· 

Hamlet 
kılıçla Hamletf yaralar, Hamlet te 
Lartes'i vurur. 

Lartes ölürken, Hamlete kıh· 
canın zehirli olduğunu, zehiriıı 

teıirile az zaman ıonra öleceğini, 
bu iti de kıralıo yaptığını söyler. 
Hamlet bunu duyunca, zehirli 
kılıçla kıralı vurup, öldürür. Bu 
sırada kıraliçe de, kıralın Ham· 
lete içirmek için hazırlaciığı ze
hirli ıerbeti içerek ölmüştür. 

* Hamlet Şehir tiyatrosunda 
naad oynandı? Hamlet biçiminde 
bir piyesin iyi oynanmış olması 
için birçok ıeylere birden ihtiyac 
Tardu. En başta dekor gelir, 
sonra kostnmler bunlardan baı· 
ka aktörlerin rollerini benimse• 
mit olmaları lazımdır: Dekor 
çok uygundu. Bilha1sa Hamletin 
hayalle konuştuğu Hhne ile me
zarlık aahneai mllkemmeldi. Koı· 
tümler zengindL Ziya tertibab 
iyi idare ediliyordu. Hamlet ro
ll\nD Talat yaptı. Bu rolü Muhsin 
de yapmıfb. Muhsin daha iyi 
yapardı, amma Talat da yapıyor. 
Ve iyi tarafı ıudur ki kuvvetli bir 
aktörlln yerine yeni bir aktörü 
koyabiliyoruz •• o da e iti 
beceriyor. 

Polonyüa rolUnn yapan M. 
Kemalin Hamlettekl muvaff akıye
tl aayılmıya değerdir. M. Kemal 
jestleri itibarile fevkalade idi. 
Ötekiler de iyi idiler. Yeniler iyi 
çalışıyorlar. Onlardan yarın için 
çok ıe) ler beklenebilir. Cahide 
Otelya'nm delilik halini çok ua· 
taca canlandırdı. Avni ile Sami 
gtıııden güne da!ıa İ) lleşiyorlar. 

/•met H•liıd 
··-········---···--·····-·····-········ .......... .. ,_ ...................... , 

Denizyol ları 
1f L it TM E Sl 

A ... ı .. ıerl ı KaralclS1 KfhrUt•ı• 
TeL 42162 - llrkeol Mlhlrdaraa4• 

Haa T eL 22740 ........ 4m---· 
Karadeniz Yolu 
VAT AN vapuru 22 Bi· 

rinci Kinun CUMARTESi gU· 
nll ıaat 18 do Hopa'ya ka
dar. "8620,, 

Mersin Yolu 
ERZURUM Yapuru 23 Bf. 

rinci Klnun PAZAR gllnü aaat 
10 da Mersln'e kadar. "8602,. 

Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 22 B:rinci 

Kinun CUMARTESi günü 
akıamı ıaat 18 de hmir' e 
kadar. "860311 ,1 ....................... -

ba hayalin ıöylediklerl doğru mu? BANKA KOMEHÇiYALE 
Kral ve kraliçenin karş:ıında 
aktörlere babaıınm zehirlenme 1 TAL YAN A 
vak'asmı gö&teren bir O}Un oy• Sermayesi Liret 700,000,000 

İhtiyat akçesi ,, 580,000,000 
naltırır. Kral ~e kraliçe bu oyu- Merkezi idare : M ı L A N o 
nu aeyrederlerken fenalıklar ltalytlllın başlıca şehirlerinde 
ıeçirirler. t U B E L E R 

logiltere, lsviçre, Avusturya, Mac. 
Hamlet hayalin aözlerlnln rista.ı., Çekoslovakya, Yugoslavya, 

doinıJuğuna inanDıJthr. Artık Lehistan, Romanya, Bulgarıstan, 

ıntı.kam alacaktır. Mısır, Amerika Cemahiri Müttehıdesi, 
llrf'zilya, ., ıli, Uruguay, Arjantin, 

Anasile konuıaııya gider, ko- Peru, Ekvatör Ye Kolumbıyada 
nuşurken, kendilerini bir perde A[ilya yonlar 

d P ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
arkasın an dinle) en olonyUs'ü Galata Voyvoda caddesi Karakoy 
fare zannederek öldürür. Palas ( T ·lef. 26.U /'t./J/4/G) 

Polon~lb'ün kızı Ofelya babası Şehir dahllindekl acenteler: 
lstııııbıııdn: AJuleıncıyan h uıı ıda 

öldükten sonra ~ı1 dırır. Polonyüı'ün 'l'clef. 2821. Bı>yoğlunda: lstıklal 
oğlu Lartea, Hamletle, dlle.lo eder. cadtlt 8. 'l'.·lt>f.1046.Kampiyo daıreei 
Larteadeki kılıç zehirlidir; zehiri ı Bors da 1'elef. 1718. 

kılıca aüre, kıraldu. Lartes bu "--•İZ•M-IR-D•E-ı•Ş•U•B•E--•~ 

' 

• 
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ROTBART LUXUOSA ROTBART SUPERF1NE MOND EXTRA GOLD MOND - EXTRA MiNORA 
10 adedi 160 kuruş 10 adedi 100 kurut 

Her yerde aatıhr. 
10 adedi 75 kuru9 10 adedi 50 kuru' 10 adedi 35 kurut 

Toptan sataı: Galata Kllrkçttbaıl Han No. 4 41------------------•P 
ELEKTRiK Radyatörü 

TAM SICAKLIK 

I 

Fiatlarda Tenzilat 

ERESiYE 
EVLENDiGiMiZ GÜN ... 

L.t:l!CHll , O.:lu • • ll.ru/ t:tıt ... 

Zevcimin aıkı; cildimin be
yazlıtından n bir gül yapratı 

ıibi taze ve yumuıak tenimin 
ıOzellitinden tevlit ettiğini öğ
rendiğim nkit hiuetti&"im Hvinç 
titremelerini hiçbir vakit unuta
mıyaca§'ım. Maamafih, kaç ay 
evvel yüıı:Omln cildi aert ve 
aiyah benler ve milabeait meaa
matla dolu idi. Sonra, beyaz 
renkteki (yağaız) Tokalon kre
minin muntazamen istimali aaye• 
ainde yüzlimde inanılmaz bü,bO
tün yeni bir ıüzellik belird;, Bu 
krem, beyazlatma ve kuvvetlen
dirme huaalarına malik o!duğu 

ribi cilde kat'iyyea zararı do
kunmaz. Eminim ki beyaz renk
teki bu yeni Tokalon kreminin 
•i1zelle9tiricl teairi, her kadına 
erkeklerin kalbini cezp ve b~ıhir 
için yardım edecektir. 

·------------
Doktor 

HORHORUNi 

ADAP AZ ARI 
Türk Ticaret Bankası 

Sermayesi: 
ihtiyat 

T. L. 1.200.000 
130.000 

MERKEZi 
ADAPAZARI 

Şubeleri: 

8ANHIRMA, BARTIN, BiLECiK, BiGA 
BOLU, BOZÜYÜK, BURSA, DÜZCE, 
ESKlŞEH(R, HENDEK, IZMIT, KARA~ 
MURSAL, KÜTAHYA, MUDURNU, 

M. KEMAL PAŞA, GALATA, GEMLiK, 
GEREDE, GEYVE, SAFRANBOLU, 
1 t:KIRDAG, ÜSKÜDAR, YENIŞEHlR 

• lstanbul Şube•I: 

4 Uncu Vakit Han. Zeminkat 
Tel. 220'12 

Galata 9ubeeiı 43201 
Ül'.lkildar tubeaiı 60590 

• Müsait ıarU arlaı -------
Tahsile senet alı; - ikraz muamelesi 
yapar-Havale ve mfsvdue.t kabul eder. 

ı\levduat fa.izleri müdiriyehe 
görü~ülerek teıbit edilir. 

• Komisyon va tir.aret k tti "11 

Her nevi ticaret emtilsı satıtına 
delilet eder. 
Tel. 23623 

iTiMADI MiLLt 
Bankanın kendi aigortasıdır. 

Tel. 41937 1 Eminönü Valide kıraathanesi yanında. 
-..-~ Tel ı 24131 0 (5408) ~ .. , ................. , 
·!.!!!!········ ..................•....•...•..•... ··----··-------··--.. ··-···-••:tMt• .. •••••••••·•••••••••••·•••••• 

Sahibi : Ali Ekrem Neşriyat mUdi.irü : I'ahir 
Son Posta Matbaası 

• .. :tf - ' 

Grip • Nevralji • aa, 

,~ ' VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞlRKETl 
fıtanbul Acentalı~ı 
Liman Haa, T elefonı 29~Slll 

l'rabzon Yolu 
SAKARYA VK~~r~~?ı3 
Pazar (Ünü aaat ·w de Galata 

rahbmından kalkaeak. Gldltteı 
Zoaıuldak, f nebolu, Ayancık, Sam
aun, Ünye, Ordu, GirHun, Tlrebolu, 
Görele Trabzon n Riııeye. Dl5nÖf• 
te bunlara ilA·nten, Of ve Süra1e
neye utrayaeaktır. 

Neden ve ne için 11 

Har1<es kullamr, ~i.lnt<U ı 

~kma~ bu~şma~ l~ve 
ucuzdur. ---------------

l•t. 1 inci lflAs Memurıuıun· 
danı MGflla Aralan Frulco mahtum· 
ları Şirketı ile tllrekaya alt yanmıı 
ifl!a doayau Ye muamelul İflia İdare 
azaları Avukat Hilmi Rıı:a n Leon 
Ziver tanfından ihzar olunmuıtur. 

Alaeaklıların iflas idare heyetince 
haıırlanmıf olan muamale ve raporu 
tetkik ye tudik etmeleri ile dosya 
yenilenmiı olacaktır. Bu aebepie 
alacaklıları bu ayın 24 ilncO PazartHI 
gilnü saat 14 te memuriyetim önünde 
toplanmaya çatırıyorum. Şuna dikkat 
etmeli kl bu itte vekil olanlar vtki
letnamelerloi beraber getirmelidirler. 
Vek!letnamui-z ırelen vekillerin mü
zakereye kabul edllmiyeceği ilin 
olunur. (6082) 
~~----~----~--~-----

lstanbul ikinci icra memur
ıuıundan: Mahcuı Ye paraya çev
rilmesi mukarrer 380 No lu bir adet 
otobüa 26/12/934 tarihine müaadlf 
Çarıamba gOnü aaat 12 ili 13 de 
Sirkecide Bakırköy otobüs tevakkuf 
inahalinde açık arttırma ıurotile sab-
lacatından taliblerln ayol ıUn H 

saatte mahalllnde haııır bulunacak 
mtmuruna mllracaatları lllR olunur. 

(6081) 

K A ş E 

• 
1 

ve Diş ağrdarı • Artritizm • Romatizm• 
. . , . - ' 1 

- ' 

Glvrlne 
2ARİf HANIM ErENDİLfa.İN 

A 

YEGANE 
OUl>Ak ALUGIDIQ· 

-... el 

1 

... ..---~ 
L.T.PiVER 

• 

rARIS 
Parfümöri L. T. Pi~ ER A. $ .. lstanbul Şubesi · 

Şişli Ahmet Bey sokak No. 56 . Telefon :43044 

lstanbul S inci icra Memurlutundan ı 

Emniyet Sandığına 
ipotekli olup yeminli Uç ehlivukuf tarafmdan tamamın J J lir• 
kıymet takdir edilen Beylerbeyi Burhaniye mahallesinde Bayır 
sokak eski 2 mU, yeni 38/J No. h bir evin tamamı açık artbrma• 
ya vuedilmiı olduğundan 22 - 1 - 935 tarihine mllıadif Sah 
günll ıaat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırma11 icra 
edilecektir. Arttırma bedeıll kıymeti muhamminenlo % 7~ ini 
bulduğu takdirde mllşteriai tlzerinde bırakılacaktır. AIW tak• 
dirde en son arttıranın taahhndtı bakı kalmak üzere arttırma 
15 gün daha tecdit edilerek 6-2-935 tarihine mllaadif 
Çarıamba günü ıaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya• 
pılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mubam· 
minenin % 75 ini bulmadığı takdirde ıatıı 2280 No. lı kanun ah• 
kimına tevfikan geri bırakılır. Satıı peıindir. Arttırmaya lıtlrak 
etmek lıtiyenlerln kıymeti mubamminenin % 7,5 niıbetlnde pey 
akçeai veya milli bir bankanın teminat mektubunu hAmil bulunmalara 
lizımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda 
diğer alikadaranın ve irtifak hakkı ıahiplerinin bu haklarını ye 
huıuıile faiı Ye masarife dair olan iddialarım evrakı mllıbitelerl 

ile birlikte ilAn tarihinden itibaren nihayet 20 gQn zarfında 
birlikte dairemize bildirmeleri IAıımdır. Akıl takdirde hakları Tapu 
sicilli ile sabit olmıyanlar aabt bedelinin paylaşmasından hariç 
kabrlar müterakim veral, teoviriye, tanzifiyeden mütevellit Beledly• 
rusumu medyuna aittir. Daha fazla malumat almak iıtiyenler 
1 • 1 - 935 tarfüinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede 
açık bulundurulacak arttırma ıartnamesl ile 934/6167 No.b doıya• 
ya mllracaatla mezkur doıyada mevcut veaaiki aörebileceklerJ 
UAn olunur. (8605) 

Taşköprii Belediyesinden ı 
l - TaoköprU kaaabaaında yapılacak 19059 lira on dokuz bin elli 

dokuz Ura bedeli keııfli elektrik tHiaata kapalı zarf uıuJile ve otuz gOd 
müddetle ekılltmete konulmuttur. 

2 - Ekailtme müddeti 21 Klnunu~vvel 934 taJ'ihindeo bll'itlbar 20 
Kanunusani 935 Pazar gllnQ saat on altıya kadu devam edecektir. 

3 - Zarflar saat on beıe kadar Taıköprilde Belediye EncOmeninc• 
verilecek andan sonra kabul edllmfyecektir. 

4 - Taliplu keıifnamenln % de 7,5 yedi buçuAu niabetinde teminat 
akçasına ya nakten veyahut HQkumetçe tanınmıt Bankalardan birinin teminat 
mektubunu vereceklerdir. 

S - Prüje örnekleri iıtanbulda Taksimde İatlklAl apartımanınd• 
MOhendis Blly Hasan Halltte Ankarada Nafia Veklleti Belediyeler Bank•-
11nda mevcuttur. 

6 - Tckllfnamelere muaaddak Ticaret odası sicil auretlerlle birlikt• 
lnıaatı deruhte edecek Nafia Vekiletince ehliyeti muaaddak mUtehauıı v• 
möhendlsin teahhiltnameaini ve tlrketler namına Yerilecek tekliflerd• 
bunlardan baıka tirket mlimeHill6rin derecei aalihiyetini gösterir reııııl 
vekAletnamelerini rapt etmeleri lbımdır. 
-~~--~~-~-~~~-~~-~~~-~--~~~~~___... 

1 l•tanbul Beledlyesl llAnları J 
Galata kulealndekl vakit kil.resinin tamiri dolayıılle 23 .. 26 

ikinci Klnun 935 aUolerlnde kllrre dtıımlye~eğl ilin olunur. "8612,, 


