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ğaZlar .Ve Bir B şka Sada 
~ ............................................................................................................ . 

;~t;;··.-·v; . Bulgaristan IPDehl~vi Hk~: nivn Ziy!!etleri Münasebetil• 

Bi~ 
.:._____;...._.-------:----:----:------:--· - · un u· e 

lgar Gazetesiıie· · Göre 80ğaZ- Bugünkü lra 
. n Açık Kalması Lazımmış? · vmm ·~ 

. mız 

ilinmek Lazımdır Ki Bu Ge·çit Bizim Öz Malı-. 
unun Bir An Evvel Teslimi Bizi Memnun Eder 

.- - evvel rea~t ağ,ılar. söyledi: Muhtelif veailelerlı . biz gaıe· 
. t. en . r 'de nus?ıi ~tkiklefunizin · mahaullerini ortaya_ koyarak Boğai

~ -rd (a.m n kamil bir surette hakimiyıtimiıin neden tanınmua 
ia e,ttiğine iıaret ettik. Bu münasebetle okuyÔcularım.ızı a7dınlat

k ıınabadile İltediğimiıe muanz olan görüıleri de tt1bit ediyoruz. 
D St.ampa iıimli ltaıyan gaıeteehtln İngiltereye atfeUiği niyetler· 

..._ bahıetaılotik. Bugün -de, · "La Bulgarie,, gazetesinin, bu mHe-
1 • e, Bulga.rl.\anın neler dütüadüğUne dair neırettiği yazıyı ~yoruz •. 

tle okumu ietifade verir. 11/6/98' tarihli (La Bulgarie} den: 

Salailden ıirin kasabamıza bir 6aıcıı 
uMU il Iük gazeteler-

den "Slovo,, !bir makalesinde, 
Bo"' tnın hali hazır 

vaziyetini eı i ederken fU neş-
riyatta bulunu or: 

• Lo:r.:an to uferansında tesbit 
edildiği il c, Boğazların ser
beıtisi 18 ı _ i'i n için büyük 
iktııadi • ı iyc:ti haizdir. 

11;?aristan Ege denizl 
t bir mahreçten 

mahrum bır Idıktan sonra aer· 
: best dr. Çanakkaleden baıka 

bir kapısı kalmamışbr. Bu yolu 
muhafaza etmek için Bulgaristan 
ancak Boğazların tam serbestisinl 
temin eden teşebbüslere zahir 
olmalıdır. Bu serbesti gerek sulh 
ve gerek harp zamamnda bütiin 
ticari gf'milere ait bulunmalıdır. 

Serbeat denize açılmlf olan bu 
kapı kalkınmamıza ve iktıaadi 
hürriyetimize elzemdir. Bir mili~ 
tin hukuku meyanında en zaruri 
ve en mübrem olanı bayata ve 

( Denmı 11 inci •aylada ) 

29 iranın Kahramanı 
Re . Piyangodan Çıkan Paralar~ 

.ı~ Yı~t~ış ? Anlatıyor 
Oeçen tuı bir hadise kaydettik. Dır 
müddet \'"\•.al telgraf memurlarından 
Server B~ tayyare piyangosunun yüz 
b~n 11.ralık i s.miyesini kazandı ve on 
bm lir. aldı. B binini bankaya koy· 
mu~, bır ıtırum yanına almıştı. Ha· 
~enıı ı syh R vnak Hanım, bir sinir 
~hraıu au •• Ye bir vehim yü· 
~~:en ~11 ranın 2900 iirasıni 
ğd ~ • ı;ıtl l.'ı kocasının önüne 

yı ı. Rı)dc•tih.;n:ıiz h"d' b kl'I Revnak a l8e, u §e ı e 
ı nımın ta "b· 

olmamıı:ıtv 0 .. b" evı ıne mazhar 
..., · un ıze rn·· · 

bir yıu.ıcıooı7ls 'r'" .. uracaat ettı ve 
d. b" go U§tu. 2900 lirayı 

a ı ır .,,. "' r"n "b' 
h . t< "' 

81 gl ı yırtan bu 
anıtn ıle ıuııhanirimiz yapt y " l " 

katı §Ö~ l nl tı.) or: ıgı mu u 

" .B - ı. de tayyare piyan· 
go~~~d n çıl parayı görmiif 
degılmı. En•cn benim olan 0 pa-
ralard 1 ben ıarayda idim. 
MUnir nlt beraber hilyü-
dlim. G nç y ımda haznedarlık 
yaptım. Evf en e çağına gelince 
de evbar 'bi olayım diye 
ıarayd n 11.yrddım. ( 22 ) sene 
evvel • e nrıeı Beyle evlendim. 
~~ral ı-ı iair buhranı g0çirdiğim 
~çın yırtrm~ı n. demişler. Ben ne 

uhranJ ynıı. ıı de sinirli.,. 
( De\ 9 ~. : 1 inci sayfada } Rev11ak H. saraglı kıgo/•tile 

' 
............................. -............................. . 

Karayılanla -
-Başbaşa 

Dal Bqında Bir Köylü 
Hayabnı Zor Kurtardı 
Adap~zan. ( 'Husut) - Bu 

~v•rdal:i Akarca köyünden Oç 
ill'kaaa · ~~ı~ üdıİn keımej'e 
fito;ıişler. e;~ıa~daıi Mustafa 
ismindeki köylll baltalık Ôduİı 

. aramak için dolqırken anıızın 
liç mdre kadar boyunda iri bir 
yılan hUcumuna uğramıtb!· Mus• 
tafa birdenbire ıaşardıiı için 
kendiıinl bu hllcumdan kurtara· 
mamıı ve koca yılan zavallı 
köyllinlln beline dolanmııtır. Mus• 
tafa 1aşk10l1ktan zıp :tıp "'çr r
ken yılan bu zıplamanın t sirile 

- ktvrımlar1nı çözerek yere düşmüş 
Mustafa da bu garip tesadüf 
neticesi, muhakkak bir ölllmden 
kurtulmuş, kaçmıya bqlamışbr. 
Fakat kaçarken ayağı bir taşa 
çarpmıı, ağırca yaralanmıthr. 1f 

Beden Terbiyesi 
Ve Gençlik 

Dahiliye VekAletinin maarif 
· idaresine g&nderdi;i bir tamimde, 
kııa hizmete tabi ıeoçlerden, ıon 

· ıenelerde raporla aakat, malftl 
Ye zayıf olduklanİıa dair aıker• 
likten ihraç karan alanlann 
adedinin çoialdığı kaydedilmek· 
tedir. Dahiliye Veklleti bu mil· 
naaebetle, mekteplerde talebenin 
aıhhatine son derece ehemmiyet 

' verilmesini iatemekte ve beden 
terbiyesi derslerinin daha mllfit 
olabilecek şekilde gösterilmesine 
işaret etmektedir. 

Nüfus Hakkında 
Bir Yazımız Ve Sıhhat 

Vekaletinin Bir izahı 
" Cumhuriyet Tilrkiyeıi nUfuı 

ıiyaaetine ay.rı bir ehemmiyet ve
riyor. S,h.h.at ve Dahiliye veka· 
letk•i~in en çok Uıerinde du,.. 
dukiarı ıueıte1c::lerden biri de 
nllfus işidir. 

" ..• Diğer taraftan Sıhhat Ve
kaletl de nüfusun artmasına engel 
olabilecak eylerle on senedenberi 
miicadele ediyor. Ve bu vekaletin 
bilhassa · ııtma derdine kartı aç· 
tığı mlicadele, muhakkak ki ev· 

( Devamı 9 uncu aayfada ) 

·······························•······························ 
YEDIGtlN ve SON POSTA 
Bugün çıkan Yedigün'de Son Posto.'nın 
kimler tarafından ve nasıl 91kanldığ101 
bütün t•feilatile okuyacaksınıı. 

Yukarıdan aıağı: Şehin6ah Hz. ni ı•llr•c•k 111 .. u a.Hlc ..... , 
miN/irlmizin YaPazda i.tirohat etlec•li galalı, ............ H 

mi•afirlnılzi getirmlg• 6ide11 la•get Yaoıı.z• ....... ,,.,,. 

(Sadi) nin kabrini ziyaretten 1 mamıı olan ........ Al K• Haa 
fehre dönerken, doğduğu ıtln- anlabyordu: 

· denberi Şirazdan bir llhza aJnl- · ( o ... ._ 1 iMi .,,. .. ) 

taşınmış. 

- lllihi Zehra Hanım.. neıM• 
- Duymuyor muıuo ayol, .. lllıl ... L 



2 Sayfa 

( Ha·lkın· Sesi)l 
Ser1inçli 
Bir Haber 
Ve Halk 

:Son gelen haberler ihlim •e 
incir !Pİyaıamızm ylibelmek
te olduğunu kaydediyor. Bu 
g&el ıhabeziıı halk aramda 
lı8sıl ettiği intibaı dün 1oylo 
ıtelbit ettik: 

llasip Dey (Kadırga G~örmez 
ıwobgı 12) - Birbç .enedenberi 
lzüm, iacir, yumurta gibi pek me .. 
him ihracat mahıullerimiz ıatılmıyor. 
Oznmcüler aibi köylilmOz de zarar 
çekiyor. Soa gilnlerde Avropadan 
relen haberlere göre bj, aeaede 
Jalmz İna'llte.re (15) mil,YOD ton GzOm 
çıkaran AYUıtral.Jada Ozüm reko1-
teıi bu 9ene çok noksanmış. Bunun 
!için lzlmlerimi:ıule biru ylbell.f 
fir6Hlyor. Fakat l(lzümcitler <daha ko
ruk o1ma.J&D lldlmi ıimdlden ut
aaya baflalDlflar, mukaYeleler PP
•ıılar. Bu pek teblikell bi.r eyundur. 
lkti .. t Veklletfnln bu lıl flmdiden 
letldk etmui lhamdar. 

* Ahmet N aoi Bey ( Qemherlitao 
TuT&ll ilmutbaneai ) - Bu HDe 

A~a hlm mah•uJfi mah
ıwel•Uflar· laptere ft Almaa7a Gzlm 
itiicearlan fimdiden bizdea iizGnı al-
nuya bqlam!flar. Bu alııta (ali•ere) 
elenilen uınılle yani fGzel batlı olarak 
J•pıbyor. Bu uauJün hem •tn tle
cara hem de koyJilye :sarara •arclır. 
Eter AYuıtralyadan relen habeder 
ıılotru be bizjm üzDmlerimiz ıimdild 
Raba ild mJaJine pkma.11 IU.mdar. 
ŞimclWen 1dJ09unu (12) kuruıa bat
la11.. tlccar zarar etmemek için 
M• RatlanlllW düfilmıek için her 
pre19 n hlleye baı 'VUl'&cacakbr. 
Bundan memleket lkbıadiyab gibi 
keadlll de mabYolacaktır. Bu iti 
... clWen haJletm•li. 

* İlyu Bey ( Dinnyolu 121 ) - Bu 

SON POSTA 

Yanmış Bir Ceset Bulundu, 
Morga Kaldırıldı •• 

Polis ve mtıddeiumumilik dlln garip bir muadele 
karşısında kalmıftır. Balatta Hamami Muhittin mahal· 
le.sinde Söğütlübakkal sokağında (8) numaralı evde 
oturan (71) ya§ında Niko1a oğlu Kosti Efendi dlln 
gece evinde 1anık ve öln Olarak bulunmuştur. Ha
dise Fener polis komiserliğine haber verilmiş, he· 
aıen tahkikata başlanmışbr. Memurlar eve jirdik· 
leri zaman Kosti Efendinin cesedinin yarı beline 
kadar ve odadaki çarıafların ve yorganların da kıs· 
men yandıjım teabit etmişlerdir. Ailesinin ıöyle· 
diğine göre, ihtiyar Kosti efendi evvelsi gün 6lm011 

kendiainc dinI merasinı yapılmak Ye cesedi bir 
aece istirahate terk edilmek için kaldırılmamış. 

• 
Kosti efendi gece CSIUm yatağına konmuı, 

Bir Karmanyola 
Garip Vaziyette Görülen 

Bir Doktor Soyuldu 
1talyan vapurlanndan biriaiııde 

doktorluk yapan ltalyan tebaa· 
aından M. Nikoli evvelsi gfln saat 
20 aulannda Galatanm tenha 
80kaklanndan birinde Mustafa 

isimli bir gcnÇle tuhaf bir vazi· 
yette görllldüjii için Muatafa, 

H'Ydar, Sabri •e Hayreddin 
isminde dört arkadq doktorun 
fistt\ne çullanmıtlar ıapkuını, 
çakmağını, ceketini ve 150 liretini 

almışlardır. Fakat poliı bunlann 

hepsini yakalamıı ve karmanyola 
edilen qyalan da geri almıştır. 
Yalnız 150 lireti bulunamamıştır . 
Suçlular dün nçnnctı mnstantik-

Uğe verilmiftir. 

nıerine beyaz çarşaflar ve tüller örtftlmtıı, ruhu 
fadolıun diye de cenazenin bllflnda mumlar 
yakılmıştır. Matem tutan aile efradı da evin başka 
bir odasına çekilmiştir. Bu ıırada mumlardan birisi 
devrilmiş ve cesedin üzerindeki çarıafları tutuştur
muş ve ceıet kısmen yanm11tır. Polis ceaedi böyle 
kısmen yanık bulduğu için vaziyeti fllpheli eörmllş, 
MüddeiumumUiği haberdar etmiştir. Tahkikata 
Miiddeiumumt muavinlerinden Remzi Bey el koy
muş ve cesedi dun akıam geç Yakit morga 
aaklettinniştir. Verilecek rapor Taziyeti aydın
latacakbr. 

\iki Çocuk 
Boğuldu 

Dün Kiğıtbanede Bir 
Facia Oldu 

Dua kağıthanede feci bir kaza 
olmuştur. Sekiz, dokuz yaşında 
iki çocuk çayııda oynarlarken 
ikisi birden Kağıthane deresine 
yuvarlanmıılar, 111 çok olduğu 
için kurtanlamamışlar, ikisi de 
boğularak ölmüşlerdir. Hadiseye 
Sanycr jandarma bölük kuman
danlığı el koymuş ve tahkikata 
baılamıftır. 

Liman Şirketi 
Sermayenin Hemen Hepsi 

Hükumetin Elindedir 

1 Elektrik 
Ücretin Bir Miktar Daha 
lnebilece ği Tahmin Ediliyor 

Elektrik tarife komisyoaa ancı. 
mhdeki ay bapda toplanank 
yeni Uç aybk tarifeyi tespit ede
cektir. verilen mal6mata g6re 
Elektrik Ucretlerinde bir miktar 
daha tenzilit 7apılmua mlimktn
dür. Son llç aylık tarife, kilovat 
licreti olarak, on bq buçuk lnı
nıı tesbit edilmitti. Bu miktann 
daha yirmi para inebileceği Bmit 
edilmektedir. 

Bir Susam MUşlerisi 

... e aline ıtlzGm ıatmak çok tehli
kelidir. Anst:ralyada llzilm yokmuf. 
Demek ki Awupa pl1an11 bizim 
Wmlerimiae mGbtaçbr. Bu fınattan 
s.tlfade etmemiz lcabeder. TGc:carla
nmma pfil a•lanmamalan ıçın 
lktı .. t nkilibnin -.. harici ticaret 
lefldlibmısaa 1'a laaberlerl tahkik 
etmeleri li:umdır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

İzmir liman ıirketinden sonra 
latanbul liman firketinin de dev
let tarafından satın alınması bak· 
kında bir llyıha hazırlandığını 
yazmışbk. 

Romanyadan bir firma, amam 
ahmı huıuaunda latanbul ticaret 
odasına möracaat etmiftir. Veri
len malümata g6re; bu firma 
memleketimizden mllhim miktarda 
ıuaam mübayaa etmek kararın
dadır. 

Şark 
Demir yollarında 

Ba ilt yapahnadan Ntııa kalkmak 
•arula ot8rmalt demektir. Ozftm 
taccarlan11nza ltlru teemd taniye ,....i .... 

* Neemetti.o Bey (Sultanahmet Fi-
:nsağa 84) - :A.natralyada ıüz.lha 
mahıu1D rnalıvolmu1. Bizim tızümle
rimiz benilz ıgll ıhatindedir. Daba çi
·~ "Çlirm&•lflw. Biauaualeyb ha
W ııalcWlbeyi tayin etmek mGmldia 
~. Alla\ nnıılıafaza euin dola 
sibi tehlikeler 4e ..U.aadur. 

BMGa ""-lara ratmen ıkumar 
.eynar f1Dİ timdi llı.ilaa satııın• 
l>aılamçk deniz.de balıak aahnlya 
lhuer. Bu .;,t h6kümet Meneaeleri
mlt ve ticaret letkililamız ~l>i 'bizzat 
tii•carlannuz da t.alakik 9hMdHlir. 

Yeni ldr erkadaı 
Dünc1e11beri aı:amıza .abahları 

rpkan Zaman ·simli hir arkaaaı 
daha katılmJŞbr. Muvaffakıyet 
m1erh. 

EyUpte Kalenderhane cadde
ainde 38 numarada oturan 11 
yaıında 1.met isminde bir çocuk, 
top oynarken, arkadap Ferdi'yl 
yere yuvarlamış ve bu suretle 
yaralanmasına aebebiyet vermiıtir. 
~ KaragümrUklü Ali efendi

nin idaresindeki 3550 numaralı 
otomobil, Fatih parkı önünde 
teller kontak yapmak ıuretile 
ateş almış, derhal yetişen itfaiye 
tarafından kısrMn yandıktan 
aonra .a.diriilebilmiftir. 

ıf Ahmet ve Maatafa isim
lerinde iki sabıkalı Tophanede 
biç yoktan kavga etmi§ler, biri· 
birlerini yaralamıŞlardır. 

Bir Ticarıt Anla11111Sf 
Memleketimizle 8el~ka ve 

Ui11:senburg iktisadi ittihadi ara
auıda yeni bir ticaret itillfı 
aktedilmijtir. 

Ôğrendiğimiıe göre: 19'15 H• 

nesinde tesiı edilen f.tanbul liman 
ıirketinin hemen bUtüa his.esi 
bugtın maff yeuin eliade bulunmak· 
tadır. Şirket 500 bin lira ser· 
maye ile kunılmuf, bana 320 bin 
ldlsur lira ilaveli 1Uretile hükfıme· 
tin de mali lştiraki temin edilmi~ 
tir. Bir müddet •onra sermayenin 
bir buçuk milyon liraya çıkanl· 
muı da karar albna alınmııbr. 

Geçen ıenelerde, geri kalan bis
ıelerdea mühim bir kısmı, bmir 
:liman firketi tarafından maliye 
namına sabo alınmış, bu suretle 
hariçte kalan hisseler az. bir mik· 
tara inmiştir .. Muhtelif kimselerde 
bulunan bu hine senetlerinin ye• 
künu da 30 bin lira kadardır. 

Şirketin hllkrım•t tarafından 
tamamile satın alınması takarrfir 
ettiğine göre, ıeride kalan bu 30 
bin liralık hisae de maliyece Atın 

Şark DemiryolJan kongreai 
dUn fevkalide olarak yapılmıı ve 
bazı kararlar verilmiftir. Bu ka· 
rarlar meyanında 1926 danbeıi 
bir Fransız şikeli tarafından ifle· 
tilen Şark Demiryollan Ttırk hat• 
lan idareainin bir Tllrk ıirketi 
uhdesine geçirilmesi kar.arlaştınl· 

mış ve Şark Demiryollan TUrk 

Anonim Şirketi itimli bir şirket 
teşkil edihniftir. Yeni şirketin 
biue aenetlerinin eaki firket hi .. 
aedarlanna da hisseleri nisbetinde 

tevzii kabul edilmiştir. 
..... ·-. ;a.;;;I .... 

ahnacak, idare doğrudan doğruya 
maliyeye geçecektir. Dokuz ıene
denberi faaliyetine devam eden 
lıtanbul liman tirketinde buglln 
700 e yakın memur ve mnatahdim 
çalıımaktadır. 

Haziran 12 

1( Günii". Tarilıi ) 
Üç Dersten 

Dönen Talebeler 
Beı Gün Sonra Yeniden 

imtihanlar Baılıyacak 
LIH Ye oıtamekteplerde Oç derst(D 

dCSnenlerin yeniden imtihan edilmeleri 
lıakkındaki 80• karar din telgrafla 
Maarif idaresine blldlrilmlıtir. 

Yeni karara göre, bakalorya im ti• 
hanına tabi olmıyan sınıflarda, Oç 
nya daha faı.la denten Oç numaradan 
az not .ı.,ak anıfta ipka edilmit 
talebe bu ay içinde tekrar imtihana 
girecektir. Bu talebeler yalnız dön
dGkleri dera)erdea imtihan olacak
lardır. 

Bu gi'bl taleb.lere buaün teblitat 
yapılacak Ye tebligattan heı gün 
ıonra, talebeler imtihana airecektir. 
Bu hnUbanda da muvaffak olamıyan 
talebe eylulde ikmal Jrntibanma gire• 
ceklerdi•. 

Maarif Veklletioha bu karan yalnız 
bu MJMye •ahauıtur. imtihanlarda 
mektep mUdiirleri, ders muallimleri 
Ye Udte' mlme17iz bulaHcaktır. 
Realm deuiain ııaıf dönmekte tesiri 
olmıyacaldır. 

8· hatihana JalDIZ fpka kaJRD 
talelte tletil ikmale kalan talebe de 
peeelstiw. ....... ....._ talebe b!t 
.. 7• ilki .aeraten iç numaradan lfağı 
not almıı olan talebedir. Bu gibiler 
ba imtihanda muYaflık olamaılarsa 
eylulde tebar hntilaaD edileceklerdir. 

Bir Sahte 
Şahadetname 

Feyziye &esinin birinci devre• 
IİDe Zeki Mevltt iıminde bir ta• 
lebenin sahta bir lıkmektep 
phadetnamesi ile ıirdiji yapllan 
tahkikattan an!qalmııbr. Zeki 
Mevlüt efendi ilk tahailini Diyarı· 
bekirde yapbğuu söyliyerek mek· 
tep idareaine bir .veaika ibraz 
etmiftir. Diyanbekir Maarif Mll
dilrlUğll ile yapılan mulıaberat 

neticesinde bu namda bir efendi
nin lıkmektepten mezun bulunma· 
dığı anlqdmıfbr. 

F eyziye liseli keyfiyeti maarif 
ldareaine bildirmiftir. 
Bendarma Cinayeti MUne· 

aebeUle Bir Tavzih 
Geçealerde Bandırmada çok feci 

b~r. eJna7et olmu.. bj, aenç d8rt 
kıııyl GldGrmi19tG. Ba cinayetin taf• 
ıilitını verirkeD ÇlnlklSy •ubtan 
lbrahim Bey zade Muıtafa efendinin 
iımi de facia karbulanmn uamna 
karıımıştır. Halbuki Muıtaf a efendi 
Jaralanmıt bUe detiJdir. Ablan kur• 
ıun udec:e ceketini ııyırarak l'eç• 
mittir. Kendiıinia halen ııbhatJ tam 
yerinde \re itinin ba•adadır. 

Yaralanan 
Genç Öldü 

E"velll gün Beyotlunda •tlr bir 
yaralanma hidi.eıi oldu. Necati fıimll 
bi' pnç, Muıtafa laminde bir hır.· 
malı yaraladı. 

Beyotfa 2Ukir laaıtane1ioe kaldı· 
nlan yaralı Muıtafa J•pılan tedavi 
n ameliyata ratmen dGn ölmDttür. 
Yakalanan Necati hakkındaki taı.kl
kat tamamı.n.....-. Keadlel burQD 
Adliy~ w.11• eclUecektir. 

Son Posta' nın Resimli Hikagesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

Hitler Romaya gitmek &ere ı ... .., .... ,.,. ... ,. ı 
Romada 1 1 Hasan B~er Meğer ayni ş~~: 

ikiniz de be diitünmiipiİDP' 



12 Haziran 

• u 1 
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Kelime Değil, 
Cümle, Düşünüş 
Türkçe Olacaktır 

•----·-- Yaun: Fallh Rıfkı 
Hemen bUtUn ilim ve sanat 

adamları osmanhcanın iflas etmiı 
olduğuna inanmışlardır. Her gün 
muharrir arkadaşlanmızın, bir 
Arap veya Fars kelimesi yerine 
öz Türk kelimesi kullandığını 
a-örUyoruz. Şimdiki lise gençleri 
nasıl divan ve servetifünun ede· 
biyatlarını anlamıyorlarsa yann 
bizim eserlerimizin de bir kenara 
abl~~~ı~dan, bütün bir ömür 
çekbgımız emeğin hiç olmasından 
korkuyoruz. 

Biz ilim ve sanat adamlarımı· 
zın buııun tam tersine düşündük· 
leri zamanı da hatırlarız. Öz 
tUrkçenin sokak ve köy dili 
olmaktan başka bir ite yaramıya• 
cağını •~yliyen bu sakat düşüoüf, 
yakın günlere kadar devam etti. 

1908 den sonraki sert lisan 
münakaşalarını henUz birçoğu· 
muz unutmadık. O vakit milliyet• 
perverlerin iddiası pek ileri de 
değildi : Sadece Arap ve 
Fars kaidelerinden kurtulmak, 
yani sarfı türkçel~tirmek isti· 
yorlardı. Mllliyetperverlerin ıafına 
katılanlar, Jatin alfabesi kabul 
ekdilinceye kadar, yabancı kaide 
ullandılaraa da, yabancı kelime• 

lerin en koyularını hile b . 
kt d enımse· me e evam ettiler H tta . 

türk alfabesinde A • a Fyenı 
k r l . . rap ve ars 

e ıme e~ınm telaffuz ahenklerini 
koruyabılecek işaret ve barfl 
bulundurmak isteyenler çok 0~~ 
muştur. .. Yeni yazının baılıca 
inkılApçıhgım bu işaret v 
harflerin alfabemizden atıl~ 
mış olmasında gömek lizım· 
gelir. Ancak ondan sora· 
dır ki muharrirlerimiz Arap ve 
F ~rs kelimelerinin tl\rkçe karşı
~ıgını .. bulmak için kendilerini zor• 
~~ag~ baıladılar. Lisan, bü· 

yuk bır hı~la sadeliğe doğru gitti. 
Herkesın tarama dergisinin 

yardımına koıuıunun sebebi de 
hudur. Bir yandan ıstılahlar, öbür 
yandan kelimeler tUkçeleşmeğe 
ınahkiimdurlar. Kalacak olanlar 
da Türk söyleyiı kalıbına 
uyacaklardır. Çocuklanmız mana 
kelimesini eski usule vurarak 
uzatarak değil, ana, baba gi~~ 
kı'!l. ıöylemektedirler. Bu söy
Jeyışı, tabii bulmamaklığımız, bi· 
zim kulaklarımızın ve zevklerimizin 
henUz hasta olmasındandır. Bir iki 
nesil evvel ıimdi dal gibi k\sa ve 
kalın olan mal kelimesinin söy· 
leniti hil kelimesinin ince ve 
uzun söyleniıinin ayni idi. 

Ancak bu meselenin münaka· 
tasında dikkat edilecek ince bir 
nokta vardır. latılahlar, füphesiz, 
dilciler ve mütehassıslar bir ara· 
da çalışarak, tilrkçeleıtirilecek, 
kanunlarda ve kitaplarda her 
ıstılah için ayni karşılık kullanıla
caktır. Muharrirler, söz karıdık· 
!arım tarama dergisinden ve 
zevklerinden İitifade ederek 
krayıp bulacaklar, ve birka~ 

lcarıılıktan bangiıinin d"I' . d 
alacağı ı ımız e 

Söz k nı ~aman gösterecektir. 

A arşılıgı aranırken tıpkı 
rap ve Fa '- 'd 1 . . , 

l1tında d rı Kaı e erımn bırakı· 
nılmak ~~~Wen . hatadan sakı· 
cllmedir. o k~elır. Bu hata ter· 
t k'b' va ıtler naz dikk t er ı ı yerine dikk arı a 
yerine çekmek t ~t. n,a:ı:an, celp 
lar, şimdi keli ahırını kullanan· 
gibi, haklı .~e te

1 
rcüme edenler 

Asıl ı ra:ı ara uiradılar. 
idet' ~eaelku terkiple dUtUnmek 
glin ıMilİ:t Mtulm.akta idi. Geçen 
ı . ecllsınde müzakere 

o onan ıskln kanununun b" . . • . ınna 
ınaddesmdekı: "herhangi bir hük
me ve ilama destekli de olsa 
Fıkraıında bu tercüme kok~~~ 
vardır ... Ka~u,nu yazan arkadqı
~ız mustenıt ten kurtulmağa de-
~~~ bu ~adde ile söylemek iste-
ıği şeyı tUrkçe düşiinüp türkçe 

Yaır.ııya çalışacaktı. 

T 
Kelime degil, cümle, düşüntiş 

Urkçe olacaktır. . 
• Hakimiyeti Milliyeden -

SON POSTA Sayfa 3 

a Hadisatın Kurbanları a 1 
-------------------------------K-en_d_ll_er-ln-lo __ v_e __ cc_tl_c_rl·------·------._..-- ..__ __________________ _ 

özü Resimli Makale 

Sarraf 

eono 
ıAhnır 

•in kazandıklarını arkada 
bırakıp ana .atana iltica 
eden mUbodiller hldlaatın 
kurbanıdırlar. Buıılar orada 
•ervet tabibi iken burada 
yardıma muhtaç b ir nı:lyet• 
tedlrler. Yeghe tetellllcrl 
-ellerin• •erilen bono'ardır. 
Ara, •ıra bu bonoları parR· 
ya çnlrmelı l•tedlkleri :u• 
man yllz kurUJ lcı711letlndc· 
ki klğı ti arına on Uç kuruı 
verildiğini görünce t•tı • 

rıp geri döoG7orlar, MU
badlller gibi hldluttn 
kuı-baaı •lmak latem92• 
aenls, mevrua ve mllk· 

teHp haklara bel bajlama1m. ~ 
Dalma kMdl d7 n kabiliyeti· ~~ ............. .-· / 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Eski Şôrayı DevletReisine Verilen 
• 
ikramiye Geri Alınacak 

Ankara, 12 (Hususi) - B. M. 1 Beyden ikramiyenin geri alına· edecek pek yllkıek adam· 
Meclisi dünkü içtimamda askeri mıyacağına dair beyanatta bulun· ları vardır, onlar gelsinler deme· 

ve mUlki tekaüt kaounununl2 inci muı, bir vataoda~ın şeref ve lidir demiıtir. Neticede bu ikra-
madde3inin gedikli kllçük zabit- haysiyetile oynamamalıdır de· miye reddedilmiıtir. 
lerc teımiliue dair m&zbata kabul miıtir. Llileburgazın bUyllk Karıştıran 
edilmiştir. Bundan sonra Divanı Konya Meb'uau Refik Bey de: köyUnden Veli kızı Sadberkin ı>lnm 
Muhasebat encümeninin Divanı - Bir adamın hUAhkanun cezaıına çarptırılması hakkındaki 
muhasebabn mart, nisan, mayıs aldığı parayı geri istemek, şeref mazbata ile inhisarlar idareJeri 
1933 aylarına ait raporu hakkın· ve haysiyetile oynamak demek hesabatının Divanı Muhasebatça 
daki mazbatasının sabtk Şurayı değildir. Milletin gayrikanuni 6 tetkikine, gedikli küçllk zabit 
Devlet reisi Nusre~ Beye Şurayı bin lirasını alan kimsenin, Merkez menbalarına dair kanun liyıhalatı 
Devlet kararile verilmiş oıan ik· Bankası gibi bir müessesenin kabul olunmuştur. 
ramiyenin mucibi tenfiz olmadı· batında bulunmasına taraf tar Basma yazı ve resimleri der-
ğma, dair birinci fıkras\ Isparta değilim, demiştir. leme hakkındaki kanun llyıbası· 
meb. usu Mükerrem Beyin takriri Antalya meb'usu Rasih B. de nın birinci müzakerHİ ikmal 
Dzerıne reddedilmiştır. söz almış, bu ikramiyenin kanun- edilmittir. 

Bu bahıin müzakeresi esna· auz olduğu mlUaliasında bulun- Ekiciden tütün almıya, B. M. 
aında Manisa meb'usu Refik duktan sonra: Meclisi azasmın tahsisat ve har--
Şevket Bey mütemadi itirazlar - O adamlara insaf temen· cırahlarına dair kanun liyihaları 
ve susturma teşebbüsleri ara· niainde değil, çekilin, biraz da kabul olunmuştur. 
aında Şfirayı Devlet kararının baıkalanna yerlerinizi terkedln. Meclis perşembe gUnü saat 
vaciblllinfaz olduğuna, Nuırat bu milletin bu yerleri işgal 14 de toplanacakbr. 

Belediy~-Cezalar-ı -A-kden izde--~=----.oi'm-· n...:..._i_v~er-s-it_e_d_e 
Kanunda Yeni Değiıik- Teda"üi /ti/af iki Ordinaryüs, 5 Profesör 

likler Yapılıyor :/ ı 
A k Atina 12 (Hususi) - Proiya Açtkta Kaldı 

d. n ara 12 (Hususi) - Bele· gazetesi TUrkiye,Yunanistan, İngil· Maarif Vekaleti Üniversitede 
ıye cezaları hakkındaki kanunun 

~azı ~addclerinin tadili için mec· tere ve Fransa devletleri arasında yeni baza değişiklikler yapmıı 
bıe bı }t:. 'h ı b" Akd • t d fn· "tilAfı kt bu degv itiklikler netı'cesı"nde Hukuk' • r cıyı a verilmiştir. Bu i· ar enız e a ı ı a e· 
y~hay~ ııöre belediye reiıleri, mua· dilmek Uzere olduğunu yazmak· fakllltesinden OrdinaryUs Ali 
vınl~r1, belediye tuhe müdürleri, tadır. Başvekil M. Çaldaris de Kemal Beyle Tıp Fakültesinden 
teftıı heyeti reisleri gördUkleri böyle bir şıy mevzuu babı oldu· dekan ordinaryilı Tevfik Salim 
suçlar hakkında 15 liraya kadar Paş Ed b' F k ı b·ı kJ d öunu, fakat henti:ı. kat'iyet kesbet· a, e ıyat a ü teıinden pr& 
ceza yaza ı ece er ir. Bu cezalar • f ·· M h 
kat'idir. Cezalara Sulh mahkeme- mediğini söylemiıtir. esor e met Ali Ayni, Şevket ve 

•• • • ~ .... • • • • &=-:o ,,. Baki Beyler açıkta kalmlflardır. 
lerl nezdinde değil, idare heyet- heyetlerinin vereceııı k~arla~ Tıp Fakültesi dekanlığına Nuret· 
leri nezdinde ve ancak beı gün kat'idir ve itirazlar 10 alln i"inde t" A 

1 • :ı- ın li Beyin getirilmeıi muhte-
içindı itiraz edilebilecektir. dare neticelenecektir. meldir. 

/STER /NAN /STER iNANMA! 
Eliz.izden bir okuyucumuz bize srönderdiğt bir 

nıektupta aynen ,unları yazıyor: 

"Size, içeriai tilrkçe, fakat eaa• ambalajının üıtünde 
fransızca ve inaıllizce ya:ııh, ayrıca bu dıı ambalajın 
üstünde kavuklu ve tuttu bir yeniçeri reaml bulunan 
bir karemeli paketi arönderiyorum. Beni n benim gibi 
düıünenleri cidden a b"I 1 • . sa ı eıt ren bu vaziyeti afze bıl· 
dırmakten kendim' ı d . 1 a ama ım. Bunca neırıyata ve 
bunca tavsiyelere ratmen Türkiyede kullanılacak dili 

l Alf 

henüz bilmiyen ticarethanelere ne yapmalı? Bilmem 
kit... Ticaret OdHı bunu görmüyor mu a-Brmek 
vazifesi detll mi?., ' 

Okuyucumuzun yerden göj'e kadar hakkı vardır 
Çünkü ıöyledlklerl tamamen doğrudur. Karamel~ 
paketinin dıt aarrıaında bir tek türkçe kelime yoktur. 

Kiğıdın her tarafı ingilizce n franstıca kelime. 
lerli doldurulmut, ortasına da kavuklu bir in1an reımi 
oturtulmuıtur. 

N 

Münderecatımızın çoklu· 
ğundan dercedilememiş
lir. 

Muhterem 
Misafirimiz 
Şahinşah Hz. Dün Geceyi 

Karsta Geçirdiler 
Kars 11 (A.A.) - iran şahı 

Hazretleri bu sabah saat yedide 
f ğdır .. dan . ayrılmışlar, gelişlerinde 
oldugu gıbı merasimle uğurlan
mışlardır. 
. Şah Hz. bugün, yolculuklarının 
ılk merhalesi olan Kağızmana 
aelirken karakol yakınında oto
mobillerinden inmişler, Türk ve 
Rus hududunun bu noktasında Ar~ 
üzerindeki baraj hakkında mih
mandarları Ali Sait Paıa tara
fından verilen izahab dinlemiıler
dir. Yine bu güzergah üzerinde 
Tuzluca kaza merkezi civarında 
lkhsat Vekaleti tarafından yapb· 
rılmakta olan altın arama sondaj 
mahallinden geçerlerken sondaj 
ameliyatını görmek arzusunu iz• 
har eylediklerinden sahaya gidil· 
mit ve mühendis Hadi B. tara
fından verilen izahatı bUyük bir 
alaka ile dinlemişlerdir. 

Şahınşah Hz. bu izahatı din
ledikten sonra mühendis HadJ 
Beye iltifatlarda bulunarak de
miılerdir ki: 

"- Sizi İrana götürmek is
terim. Burada tetkik ettiğiniz 
araziye çok benzeyen yerler 
vardJr.,, 

Müteakiben Şehinşah HazretM 
leri ayrılarak yollarına devam et· 
mişlerdir. Beyazıt ve Kar• viJA .. 
yetleri arasındaki hudut U:ı.erinde 
GürcUbulaktanberi kendilerine re
fak at etmekte olan Beyazıt Valisi 
lmadettin Bey, Şah Hz. nden mü
saade almışlar ve yine bu nokta• 
da kendilerini karşılamıya gelmiş 
olan Kars Valisi Cevdet 8., 
Şehinşah Hz. ne takdim edil· 
miıtir. Şehinşah Hz. saat 10,45 te 
lğdırı teırif buyurmuılar ve başta 
mu:ı.ika, bir ıuvari bölUğll mektep
liler ve halk tarafından selamlan· 
mıılardır. lğdırda öğle yemeğini 
yiyen Şah Hz. saat 14 te bura· 
dan ayrılmışlardır. Saat 17, 15 t• 
Karsı teşrif eden Pehlevi Hı. 
şehrin dııında mliıtahkem mevkii 
kumandanı Zati Paşa ile mUlkl 
ve askeri erkan tarafından kar
şılanmışlar ve askeri kıtaat tara· 
fından selamlanmıılardır. 

Asker kıtalarından sonra yolun 
iki tarafında yer almış olan mek· 
tepliler namına Gazi ilkmektebi 
ve Ziyagökalp mektebi talebele
rinden birer kUçUk kız tarafından 
muhterem misafirimize birer buket 
verilmiıtir. 

İran Şehinıahı, Vilidıkarı k6-
yü civarında otomobillerinden in
miıler ve birinci ferik Sait Pap 
tarafandan 93 harbinde Karı mü· 
dafaası ve umumi harpte Kan 
harekatına dair verilen iza
hatı büyllk bir allka ile din· 
!emişler ve bu harekat sahasını 
dürbünle tetkik eylemişlerdir. Bu 
meyanda Umumi harpte Kara 
hare kit sahasında vazife ifa et• 
miş olan Tahran BüyUk Elçimiz 
Hüsrev Bey de izahat vermi,. 
lerdir. 

Şahinşah Hz. geceyi burada 
ıeçireceklerdir. ikametlerine vali 
konağı tahsis edilmittir. 
Filomuz Dün Trabzona 

Hareket Etti 
Hariciye Vekili Tevfik Rlittii 

Bey, dün sabah Ankaradan şeh
rimize gelmiş, Haydarpaıa ista .. 
yonundan doğruca Yayuz. zırhıına 
gitmiştir. · 

İran Şahı Hz. ni Trabzondan 
istikbal edecek olan Hariciye ve-o 
kilimiz Yavu:ı.la tam saat 12 
de hareket etmişlerdir. 

Yavuza Mecidiye kruvaıörD 
ve dört muhrip refakat etmekte
dir. 



• :\Memt.Ut M~araı\: 
Dig_t;frıı~ekir 
1'.ilglillerinin 
Muvaffakigeli 
1 Diyarıbekir (Husuıi) - Halk· 
evinin köylüler arasında Istanbul 
fivesile Türkçe konuşma ve yurt 
bilgisi için tertip ettiği mllaaba
kaya ~k Çok köyliilerimiz iştirak 
etmiftir. Baı Müpvir Fazlı Vali 
iFaiz, Belediye reisi Şeref, Halk
evi reisi Tahsin Cablt, Afllkat 
Muhiddin, Maarif müdürü Reşit, 
Mülizim Fahri ye birkaç ta mu-
allim beylerden teşekkUl eden 
imtihan heyeti Halkevi salonunda 
toplanmıı ve müsabakaya iştirak 
eden köylUlerimize birçok sualler 
•orulmuı ve düzgün bir türkçe ile 
muvaffakiyetli cevaplar alınmııtır. 

Müaabaka iki kwmdı, birinciai 
Jatanbw ıiveaile düzgUn konut
mak ikinciai yurt bil~si mllsab .. 
kalan idi. Şive ml\aabakauıa itti· 
ak edenlerin en Jdi9iiü .ekiz 
• büyftğü ,irmi bet Y8f1Dl feç
memekte idi. thyet tuafınclan 
woralan .. nere okadar muvaffa.. 
lldyet& glHI tttrkçe ~ latanbul 
'liveeile cevap Yenyorlarch ki 
hayre't etmemek elde değı1di. 
ikinci müsabaka )'Urt bilgisi idi. 
Bu mDıabakaya da epice köylU
milz tştirak etmiŞti. Bu müsaba
"kanın sualleri oldukça mübinı 
ve ıumulJü idi. Başlıca ıualler 
:lllik'.ümetimizin ıeldi, Gn~huriy~t 
ne demektir, menfaatlen nedır, 
meb'ualar nasıl intihap olunur 
cıe İf görürler, intihap müddeti 
.ıne kadar8ar. Reiaicilmhurumuz 
Jıimdir, vatana millete ne ribi 
hizmetleri dokunm11ştur. 

icra -vekilleri heyeti kimlerdir, 
ne işler görllr ve kimlerden inli
.hap olunurlar, villyet, kaza, na
Jaiye ve k6y teşkilltlan naııldır, 
ıyalinin vazifeai nedir, adliyenin 
•zifelİ nedir, köy kanunu muci
tliince köyde rmubtarlarm ;wazifeleri 
11edir, haynn sirkati naad mey
dana çıkaitıhr .e par- kimlere 
lidettiillir. 

V..,p,i ae için •eriyorsunuz, 
tmemaatl aedir, vatan, millet ne 
<demektir ıibi daha birçok IU81-
lere k&yltllerimiz gtb:el bir tth'kçe 
De muvafık cevaplar vermek 
....-etile heyeti cidden bilyllk hay
retlere diitllrmekte idiler. Bilhaa-
• Reilİdhnlnırumuz kimdir ıuali
ne; okadar kuvvet :ve kudretli bir 
Hale (Gazi Muataf• Kemal Haz· 
retleri) deye biç durmadan cevap 
veriyorlar. Vatan Ye millete olan 
yük.ek ve Jmrtancı himıetlerini 
Samsundan başlayarak ıırasiyle 
Ankaraya muvaaalat ve Hiikfı• 
meti Cfimhuriye şeklinin kuru
luşuna kadar ötedenberi zihinle
rinde yer ettiği itikat ve imanla 
hiç durmadan diizgün bir tlirkçe 
ile anlatmakta idiler. Doğrusu bu 
yUkıek -ve feyizli muvaff akıyetten 
dolayı nekadar i~har ~d!l~ 
azdır. Bilhaua koyliilerımızın 
Cümburiyet listem ve prensiple
rinin kendilerine bahşettiği fay· 
:dalan aju birliğile anlatmaları 
hllyük inlullp umdelerinin zihin
lerinde yer ettiğine büyük bir 
delildir. Ancak köylülerimiz baş 
lliÜŞavir Fazlı ve Vali Faiz Bey• 
Jerden köylerinde mektebin yok
auzluğundan bukadar öğrenebil· 
diklerini ve bilgilerinin daha ziya• 
de ilerletilmesi iÇin mektep açtı• 
nlma.mı isUrham etmekte idiler. 
kendilerine mektep olan köylerde 
gece derslerine devam ederek 
okuyup yazınalarmın daha ziyade 
ileri götürülmesi ve mektep olma· 
yan köylerde de btıtçenin mlisaa
desi niabctinde mektepler açıla
cağı münaaip bir lisanla a6ylen· 
miştir. Bir gün sonra Halkevimiz 
tarafından müsabakaya İftirak 
eden köyliJerimiz terefin~ bir 
ziyafet verilmiştir. Bu ziyafette 

- ---- ·-., .... 
• 

T LE 

Ama a.da Meyvacılık Ve Se zecilik 
Halk Yetiştirdiği Malı Yeşilırmağa Dökmeınek için 

Pancar Ekmeye Başladı 
Amaaya { Hu- Sir kıum begcı· 

ausi ) - Dört - lara iıe: F adalık 
tarafını ısaraa ve aabmıızlık ylj. 
dağlara bakınca zünden haacbiltı 
inuna kurak v• çüriiyeu meym!s· 
bereketsiz bllk- nn sebzelerin ve 
mlinli verdiren diğer ıüt, yo ıYUl't 
memleketimiz bu gibi yiyec~1tle• 
aanış hilifına rini ancak y e.:;U 
ziyadeıile mtin- ırmağa dök;Jı k 
ıbit ve mahsul- suretile ellet;_,.. 
dardır. Her da· den çıkarabiliyo:r• tn eteği •erimli .,. .. Bu bir tiren 

ar meyva ve Ama•god• Ye,i/ı,....ı üurintl.lci Joltı]ll«I- güzergahı o!tm 
llzim bağile nihayetlenir. Bağcalanmızm u.ıun bir didin- ıehrimiz içfu clılden çok bl\yilL 

Memleketimizin ruhu oldu- me ile meydana getirdikleri mala- bir iaraftll". Çarw;ıine bak~!ıjl3:.~ 
iunu evvelce de bildirmiı oldu- •ileri maaluef ~ fitliyor. Adananın memleketimize ~~ .. 
ium •y qihrmak,. tehrimizin ıu Sebebine gelince: dar bari.uda mayva nuMi 
ihtiyacma kifayet ettiii gibi her Muhitimiz.de baYalann geç milmklim e1-yorsa memlek'llirni?.: 
tlirlU buauatta ve bilhuaa elek- mnmaıı ıebzelerin •~ çıkmasını den hariç phtrıere ayni vas1fQ 

trik iıtihsalinde kullamlmafra elve- doğuruyor. Bu müddet zarfında ile •er- ve aeb:ıe ıönderilir. 
riılidir.Şehrin d•hilinde 10 u bulan lıariçten ve bilhassa .. Adana,, dan Geait ~ 'Wr koopenti .... 
IU dolaplanmn adedi harice memleketimize ıevkedilenler pi- fin tqckki\lliM muhtacız. 
çıkhkça artar ve yekUnu 300 U yasayı dfifürmeğe kafi gelmekte- Amaayo W.:eyve Bolluijw 
bulur. Bu üç yüz dolap yıllarııı dir. Sebzel~rin ise ilk çıkııından Eskidenhcrl bol ve olgun mey• 
ıusturamadığı garip bir musi.kile son çilaşına kadar düşkün fiatla valarile tıu.Mıan memleketir.ılizde 
haricin ve bilhassa Istanbulun satılması elbette yalnız o işle bu sene h.ar ~nckinden ıfo1 
dört •özle beklediği Amasya meşgul olanlann zararile netice· fazla bir rt\t1yva bolluğu l(Ö·,..~l·· 
elma11na, bamyasına, kirazına, lenecektir. mektedir. K..imıto kiloau 2 - 2,5 
•iii•e ıeu taşır •• Ve gene o hiili GeO:ı ve müsait araziye malik eriğin kilo!u 2 kunıştur. lhnfü .. 
gönllllere bin bir duygu aıılıyan olanlar Turhal şeker febrikası çıkmamıı bulunan elma, arımıt 
yıpranmıyan aesile sularını sanki için pancar ekimini der'uhde ede- gibi meyval n da bunlar kacfor 
içimize akıtır iİbi bizi serinletir. rek bu işten çekilmif gibidirler. ucuz olae1lğı ta1amin edilmekt ... tfü. 

~~~~~~~~~----

Bir Tehlike Van Mektupçusu Vekalet Vanda 
Emrine Altndı 

Hayrabolu Koyunlan Da
lak Haıta?ığına Tutuldu 

Teldrdatı ( A.A ) - Hay· 
rabolu'mm Cene ve Kıbnçlar ko
JUDlanada dalak laaatalığı pk· 
mlfbr, Koyunda telefat görülerek 
;yapalan muayene neticeıinde 1400 
koyunwa airayete maruz kaldıj'ı 
anlaıılmqtır. Bu köyler hayvana-

. baın mer'aaı deii.ftirilerek kor
doa konulmuştur. Baytar MüdQ. 
ıiyetince bunlara aşa yapılacaktır. 

Van ( Huausq - 'Mektupçu 
Sadettin Bey Vekalet emrine 
alınmıştır. Murat Efendi iaminde 
bir memura da :vazifesinde dikkat
aizlik gôsterd~i için itten el 
çektirilmiJt ir~ 

'Somada Çekirge ff,Ocade~esi 
. Soma ( Hususi ) - Somanm 
Bonınklı köyünde 1talyan çekirgesi 
zuhur etmiıt civar köylere ıiraye
tine mahal bırakılmadan derhal 
itlaf edilmiştir . 

büyllklerimizin ekserisi bulunmuı ona ve omm iş orta1dar1na şlik-
ve ziyafttt ıayet samimi ve nef' eli ranlarını sunarak .c>xüne nihayet 
aeçmytir. Ziyafeti müteekıp Cllm· vermiı ve alkışlanmaşhr. 
huriyet Mtıddeiumumisi Hakkı B~ Bunu milteakıp zarflar içerisi-
tarafmdan kıaa bir nutuk ıöylenmit ne konulan mükifatlar Halkevi 
ve ezclimle cümhuriyet idare· Reisi Tahsin Cahit 8. tarafından 
sinin aamimiyetini veciz bir ifaae .zarflar okunarak Başmüsavir Fazlı 
ile tarif ve tavaif ettikten sonra Beye verilmiş ve müşarünileyh te 
ilerideki hayat ve iatikliliyelimi· k5ylüye birer birer vermiştir. Mii-
:ıin kalp ve dil birliğine bağlı kifat tevıii bittikten sonra Fazlı Bey: 
olduğunu ve bu yüksek idareyi 11

- Arkadaşlar ba sene hiç-
bize bahıedcn büyük rehberin, birinizi ma'lınım etmiyerek dört 
Gazi Mustafa Kemal Hz.nin dün- yllz liraya yakın bir mükafat 
yanın en bUyUk ve en ıuurlu bir verdik. Gelecek seneki müaa-

Bir Fırın J D•ükkin Y ı.:tiı 
Van, :{H !mat} - Çal'flda geı!e 

saat 10 ~n fala· yanıın ç.'lmıı:, 

halkın • aikmieria gayret! i\f~ 
ıliode Wr ıralı. 3 dlikkiu >• .. 
dağı bal ~hnGftlr. Zemn 
ve ziyan S ;t;tn lira kaaar t•hmin 
eailmektedir. Bntlln çartı y.u
ınak tehlk~ ukerin caT :t• 

parane pyırdl •yemnde 
muştur. 

""; ::: *tt *-- -*J 

ve bilhaBAJ -okuyup 'J&Zmatm:ı 
bir az dil llttleterek açılrıt•sl 
milli tam miiaabakasına d 2· 
zırlammz, \m.laize lefekkW d 
rim,, diye.$ aynlmışlardır. f:ha 
feyizli mt\sabaka köylülerimh: a . 0-

sında okaÜa7 glzel ve tattı bir 
inbba bırab.-n Ş •ıe bırakacalt.tu· Jrl 
İstanbul şlv~ile konuşanların p~k 
ziyade çQğ ltJcağı ve gitgide ın 
hitteki l~t;e flırkının tamuru:m 
ortadan h lb ğı timdiden t~h .. 
min edifobllir. lnkılip mefhtmm.ı f.l 
uygun bof~ylıli eserin de gittP.ı.f~ 
ilerleyeceği muhakkaktır. inkılipçı•ı olduğunu söyliyerek bakaya daha çok ~alışmak 

Resimli Memlekeİ=H==-==a====b=e=-=rleri 

l - lne9öl maarif aahHında çok ileri ,ritmlt bir 

1 

yer:mui dolayısile mektep salonunda ~lr müaamere verll· 
kaaabadır. Kazada 78 muallim vardır • .lık Tedriaat MGfet- mlf Jdlçlk yanular Kıı.ıl çaj'layan _ _p re•iai tem.U cıtmi ~ 
titi Zühtü Bey muallim arkadaılarının mealeki bU,rileriai ler, çok muvaffak olmaılar, çok alkıflanmıılardır. 
arttırmak için her hafta devam eden kooferanalar tertip 3 - Dlyanbeklr Halkeviııi~ kBJIGler araıındn buıu· 
etmiıtir. Maarif memuru Faik Bey de bu husu.ta sok bel ıt•e.Ue tOr'kçe konaıma ve yari hila'lıl mGttab•hıcı 
çahımaktaihr. Köy çocuklannı tahallc1en mahrum etme- :yapbltm telgraf ha•adlll ıolın bHdirmfttlk. 'Yf\it! .. 
mek için kazada bir de yata pansiyonu açılmıfbr. Burada , da muhablrimlzlıı ba imtlhas haklnada a-Bvdey(ljt' 
20 köy çocuğu bealcnmektedil'. Re•inıde pansiyon talebesi tafllillh da neıredecellz. Re.ı.de Bqnipvlr Faıl~ lh·yitı 
Jemek e•nesında görülmektedir. de clahU oldup hotih.o btJeti huurunda so:rph:r: 

2 - Gebze'de bkmekteplerl• tedriaata mlaayet cenp vena .. ..,... .............. 

Huiran 1'2 

1 
Ev Doktoru 

''Emorroit,, 
Meme Hastalığı 

1 

' 

Emorroit hastalığı, bir nevi 
yerini pşırmış varis"ten başka 
bir şey değildir. Binaenaleyh \'anı 
hastalığının seyir ve ihtilatlan ne 
ise Emorroitte de ayni aeyir ve 
ihtilatlar göröJnr: 

Kanama, şişme buhranları, 
iltihap ki insana hayatı hakiki 
bir cehennem yapar. Emorroitler, 
umumiyetJe bUnycten muhtelif 
hastalıklara müsait kimselerle 
oburlarda, çok oturanlarda ve 
kabız çekenlel"dc görülür. 

Memelerin tezahürü "'Cirrhose" 
denilen v~ kara ciğerin kızılımtrak 
bir renk aJmaımı intaç eden bir 
diğer hastalığın da başlangıcına 
alamet sayılabileceği için Emorroit 
tezahürah ile beraber kara ci
ierin de esaslı bir ıurctte &Öz• 
den geçirilmesi Jazım gelir. 

Buhran ne&1I atlatabr?
Bir Emorroit bUhram tam bit 
Mtirahat, •e•a1 •cak '(BU ban• 
yesu, 50 derecelik su ile tenkiye, 
morfin veya belladonlu fitillerle 
geçirilebilir. 

Fakat buhranın tekerrür etme· 
meai için mutlak bir perhiz prtbr. 

Meseli biber ve bahar memnu 
olduğu gibi sirkeli teYler bayat 
et, alkol ahnmamak lizımdır. Bol 
sebze yemek şarttır. Akşamlan 
et yememek Jaydalıdır. Hergiln 
iki saat yol yürümek, lazla otur
mamak ta memeleri iideren se
beplerdir. Bilhassa kabız olma .. 
mıya çabşmak eb:emdir. Daima 
mülayim ve müleyyin .ıeyler al .. 
mak icap eder. 

Maamafila bütün bunlar insana 
memelerden katı surette kurtaran 
preler değildir. Bugün cerrahi, 
memelere karşı ameliyat tatbikını 
başlıca kortancı çarelerden biri 
sayar. Nlaamafih tekerrfir etmiye• 
ceğini :kat'iyetle temin edemez. 

Son zamanda, ayak varisle· 
rinde olduğu gibi memelere de 
prınga tatbikab yapılmaktadır. 
Verdiği netice itibarile bu usul, 
ameliyata faik görünmektedir. 
Aynca elektrik tatbikabmn da 
şifa verici tesirleri vardır. Bina· 
enaleyh herpeyden evvel bilinmesi 
)Azım olan şudur: 

Meme, bir karaciğer veya ge
belik rahatsızlığından mı ileri 
geliyor? 'f edavisi perhizdir. 

Meme, adi ve zahmet vermeyici 
midir? llieı yine perhizdir. 

Eğer meme muhtelit bir şey 
ise kanıyorsa, ıstırap verici ise, 
binoetice bu gibileri kansere 
çevirebileceğinden derhal JDUte-
bauıs bir llelnora mDracaat şart
br. Amma mütehassıs bir dokto 
ra. Şarlatanlara değil. - ._ 

Muşta Hayvan Sayımt 
Muş ( HuSllsi) - Geçen sene 

viJiyetin aJdıtı isabetli teclbirlar 
aayeainde sayım muamelesinde 
altm11 bir bin kilsur baş hayvanın 
fazla çıkarıldığını bildirmiştim• 
Bu aene muayyen zamanda yine 
Yiliyetçe tahsildarlar ve bir kısıJIJ 
memurlar ~e bilhassa jandarmnlat 
seferber edilmiş ve sayım yokla
masına ç•k ehemmiyet verilmişti. 
Yoklama hitamında bu sene içiıl 
de yirmi dokuz bin alb yüz küsur 
hat hayv.an lada çıkarılmıştır. Şll 
bale göte iki senede doksan biıl 
k6aur hfavvao "tayımda fazla çık
mııhr. Bu ralnumn ehemmiyet ve 
M&meti pyanı kayittir. 
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: 1 Dünga Hddlseleri t · 
Merhametin 

ı 
9 Çocuk Sahibi 

En Garip 

Bir Şekli 
Birçok Avrupa memleketle--· 

avada uçanı rinde aarip garip 
uıları n•sıl cemiyetler ve te

ıekktiller bulun-
koru.vorlar? dujunu duymu-

ıuzdur. Fakat aon zamanda Ho

landa ve lngilterede kurulan yeni 
bir kulilp kadar ıaribi .hiç ıö· 
riilmtmişti. 

Bu kulüp bazı muhacir kutları 
deniz fenerlerine çarpmaktan ve 

parçalanmaktan korumak makıa
dile kurulmuştur. ÇünkU bu ku-

lübü kuranlar, birçok kutların 
bir katadan diierin• hicret edet
ken deniz ortasında raatgeldlkleri 
fenerlerin ziyaıından gözleri ka· 
maşarak tatırmakta Ye kuley~ 
çarpıp parçalanmakta olduklarını 
anlamışlardır. 

Bu vaziyet baıı yüreii yufka 
lngilizleri merhamete getirmiı ve 
onlara bir hayır cemiyeti teıiı 
ederek bu tekilde kut ölOmünlln 
önüne geçmek fikrini ilham 
etmiıtir. 

Bu cemiyet kuıların muhaceret 
zamanına teıadüf eden mevaim-

lerde yol üzerinde bulunan mu
ayyen fenerler• Ucretli adamlar 

göndermekte ve kuılar için yar
cLm tedbirleri aldırmaktadırlar. 

Geçenlerde Franıanın en 
böyilk elektrik fabrlkala· 

_B_fı_r_k_a-,,-a-. rmdan birinin tevzi 
merkezindeki cer• 

leıinin yan birdenbire 
mari/etl~rl keıilmjştir. 

Altmıı beş bin voltluk muaz• 
zam bir elektrik kuvveti çıkaran 

bu merkezdeki arizanın ttbepleri 
uzun uzadıya aranmıı, ve bu 
mtıddet zarfında geniı bir ıaha 
dahilindeki sanayi hayatı, ıeyrtl· 
sefer vazifelerile tenvirat tamamen 
durmuştur. 

Nihayet bu anıtırmalar neti· 
ceıi olarak arizanın aebebi bu-

lunmuş, bu itin bir karganın 
marifeti olduiu hayretle ıa>rUl
mUıtür. 

Fabrikadan çıkıp tevzi mer
kezine giden kablo havada birkaç 
demir kule Uzerinden ıeçmekte
dir. Buraya .kon~n bir karp 
derhal kiJmiir haline ıelmiı ve 
kablo' ile demir kule araıına 

aıkıımııtır. Bunun neticeıl olarak 
cereyan bir bayii zamaD kHik 
kılmııtar. 

Geçenlerde lataobul elektrik 
fabrikaaında ceryanm yanm •••t 
keailmeıine ıebep olan fare lılc:lf· 
nıine pek benzeyen bu hidiHnin 
tekerrllr etmemeai için timdi, 
Fran11z elektrik fabrikaıl bütün 
havai kablo tHiıatını dejiıtlrmek 
mecburiyetinde kalmııtar. 

:=TAKViM = 
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Bu Hikiye, İhtiras 
Kadının ~ 
Hayat 

Bir Babanın 
Temennisi 

Kliçükmustafapaıada Çukur· 
karabaı Meıcit sokağında otu
ruyorum yedisi erkek iklıi kız 
ve iki çifti de ikiz olmak üzere 
dokuz çocuğum vardır. Bunlardan 
beıiui Hkmekteplerde okutmaya 
çalışır1&m da iş bulup yetiıtire .. 
miyorum bat vurmadıiım bir ma• 
hal kalmamıtbr. Gene it bula• 
madım. Çocuklanmı beıliyemedi· 
iinden ve takatim da kalmadı· 
ğından aiuıu mlllete terkediyo• 
rum. Yatı mekteplerine kayt ve 
kabul ile -yavrularımın atiıini ku .... 
tarmasını istiyorum. 

Bil il 

Mecidl yeköyUndekl Lllım 
~cidiyo köyünde Harik IO" 

: . kağında üzeri açık bir lağmı ak
makta ve etrafı berbat etmekte-

~ . dir. Bu lağımın llzerlnln kapatıl· 
E/endlcilinı, d•tli. Ben z•v•ııı, g•lruıı ıiit·l•rinizi tlinligorum. N• lı.alkırı, ne Je h•llkın ganırula kıgnıetirn gok · maımı rica ederim. 

EndUIUs Emevi devleti hüküm· penbe renkli mermerlerden "4300,, mur etti. Camii btıyUlttip aevap : · Ethtm 
tlarlarından Niıırın Zehra adlı direk "bulunacakti.. kazandı. Eısiz bir saray yaptır· · Ereğli Şirkıtindın fiklJll 
bir halayığı vardı, nadir bulunur Sayııız kCSıkle~J, . ba~elerj, . ~ıya batlayarak . zevkini tam.~m: Zonguldakta Ereili tlrkıtl 
g. Uzellerdendi, efendisini avucunun çeıit çeiit babklarla ·dolu g6lleri, la~ı. Ben zavallı, yalnız ıiirlennlzı ecnebi olan amele ve memurla· 

d k 1 dl'nlı'yorum Ne halkın ne de h içine almııtı, ne dilerse yaptırı· yaldızla ·ve yal ızsız, na 1f 1 veya· • ' rımn aıtalannı huıuli ıeralt 
yordu. Bir ğlin iki çapkın tebea· nakıııız !ıavuzları ihtiva edecekti. haliMklD yanında 1kır~cıtim Y

1
li?k

1
• i albnda ve huauı1 odalarda tedavi 

ıUm ve uzunca bir· oypak bakıı Bu havuzlardan - bir~, Zebranın · anıur: ~öz erını ıevg 1 0 n ettiği halde Türk mUıtahdfmle• 
araıında efendisine şu ıözleri yatak odasına yapılacaktı. Etra· yilztine dıkb, o güzel : ~~zaekl rine bu itinayı g6ıtermemekte ve 
ıöyledi: fına som albndan yapdma," ve kıskançhk bulutlarını ıçı yana Tilrk mUstahd.imleri 8 nat yerine 

- Ma1rafı sana, sevabı bana iri incilerle' ıUsl~ on iki . heykel yana gördü ve b~~den ate9leneı:ek 12 saat çahıbrmaktadır. Allka· 
dü .. cek bir it taaarlıyor~m. Ka- konulacaktı. Aılan, ceylin, tim· haykırdı : Clarların nazarı dikkatini celbet· 
bul eder miıin ? sah, yılanla tavıancıl, fil, güvercin, - Niııra Emir, . bana vezir menizi rica ederim. 

Tacidar köle, halayık adlı gü- ıahin, tavua, tavuk ve horoz, diyorlar. Fakat ıana 11bat edece-- Ereğli firketinde müııtahdem 
ıeller kıraliçesinin ellerine yapıfh, kartal gibi hayvanları temsil eden ğim ld ben ondan kuvvetli ve Ahmet Ziya 
lieyecanla haykırdı: bu heykellerin ağzından havuza kudretliyim. Zehra da senden çok Sigaralardan Şiklyıt 

- Emret güzelim, kabulü ben· ıu dökülecekti. değeraizdir. Sigara paketlerinden birçok-
den. ferman senin; buıulü bendenl EndtilUa devletinin o devirdeki Erteıi gün Kurtabe camiinde 1 nda ıigaralar lçilemiyecek ka• 

_ Ulu camii büylilt, aUsle, varidatı altı milyon dinar, yani yeni bir değitiklik b~tladı, vezir ::~ yırtık çıkmaktadır. Bunun 
güzelleştir!.. üç milyon altm f ngiliz lirası idJ. Manaurun paraslle bırçok ıeyl~r ıebebl ya makinelerin bozukluğu 

Erteıi gün Kurtabe camiinin 
büyüldülmesine ve bir taraftan 
da ıü•ledilmeaine bqlandı. Du· 
Yarlar, geriye çekilerek; dam, 
değiştirilerek, aaha ıenişletili· 
yordu, döıeme tatları yenileıti
riliyordu. Bu ıuretle ve büm· 
mab bir çalııma neticeıin· 
ıinde e1ki mabedin uzunluiu 
yUz yetmiı beı buçuk ve geniıliği 
yUz elli dokuz metroya çıkanldı. 
Kapıları yedi olarak teıbit olun· 
du. Bunların altı tanesi tunçtu, 
biri albndL Cami ıakf'i bin iki 
yll dokun Uç mermer direge 
intinat ettirilmitfi. Kırk iki metre 
yllkıekliiindeki minarenin tepeıioe 
ikiıl albndan, biri gümfltten üç 
iri elma konulmuftu. Elmalann 
altındabin• altnıdan yçılma birer 
mini mini nar vardı ve bu narlar, 
birer zarif çiçek dalı içinde bu
lunuyordu. Mabedin içinde haliı 
ıttmtlıten 280 avize ve bin kan· 
dilli tunçtan bir tandır ı&ze 
çarpıyordu. 

Zehra, depdebeli bir ziyaretle 
bUtün bu iıleri, milyonlara malo
lan bu ıUıleri ıördU, •araya av· 
detinde hnklimdar Nuırın dizine 
ba11nı koyarak tatb tatlı mırıl· 
dandı: 

- Şimdi ma benim gönlUmU 
yapmıya ıeldi. AUahtan aonra 
kulunu dUıünmek caizdir: Ben, 
benim adımı taııyacak bir Hray 
iıterim. Öyle bir ıaray ki yer 
ylizllnde eıi olma1an! 

Ertesi gün on bin işçi ve bin 
beı ytız hayvan, halayık Zebranın 
adını ebedileıtirecek abidenin te· 
melleri önUnde ter d<skllyorlardı 
ve EndUIUı hazinesi blltü.n varını 
aynı temellere akıtıyordu. Saray, 
.. 2106 ,, metre uzunluğunda ve 
0 1 \ 70 ,, metre geni9liğinde bir 
bina olacaktı. içinde beyu, yeşil, 

Hükümdar Nasır, bu varidatın yapıldı~ o meyanda ma~e~~~ yahut itçilerln dikkatsizliğidir. Her 
Uçte birini ·saray bitiociye ka· uzunlugu 257 buçuk ve genıılıgı ·k· takdirde de bunlara mani 
dar - yapı itine tahsiı etmişti. 220 metreye çıkanldı, zemine her ı l~ak için bir tedbir almak il• 
Her yıl bir milyon altm veriliyor. biri on bir metre geolılijinde 0 dır Bu paketler ıabıa çıka· 
ve koca aaray, elmastan bir yu- yekpare tqlar döıedildi, mih· :::ad~n evvel kontrol edilmelidir. 
va ıibi pırıl pırıl yükseliyordu. rap ve menber albndan yapıl· Düzcede zabıt katibi Oemal 

Zebranın husuıi dairesinin kire· dı, harfleri .. h~cid~n kitabeler Başiktaı Mal MUdUrUnı 
mitleri de albndan yapılmak ka• vUcuda getırıldi, öd ağacmdan 
rarlaştırılmışh. kllralller tedarik olundu ve ma- TıtıkkUr . 

işte bu gözler kamaıtlrıcı yapı bedin güzelliği iki üç kat daha Bebek ve Nltıntqı karilera• 
iti sıraıında bir glin NAııran bi- çoğalbldı. mizden 9 ima ile aldığımız bir 
rinci veziri (Manıur) un candan ZAhiretnin bu yapılan ıeylerl mektupta dul, yetim ve mUteka· 
aevdiği ve önllnde gece gündüz görüp beyendlğinin ve efendiıine itlere çok bUytlk kolaylıklar ıöı• 
dizçökUp tapmdığı Zibire, iııkı· teşekkfir ettiiinin ertesi gUn ıeh· terdiği içia Bcıiktaı MalmOdtlrU 
nan omuzlarına ellerini koydu: rin bir ucunda ve nehrin kena- beye tepkklir edilmektedir. 

- Efendiciğim, dedi, Zehra rında bir saray yapılmaya baılan- Hamallar Ve Taşıdıkları YUklar hem ahretini, hem dünyasını ma-. ............ 0................................................. dı. Bu hükümdar Niıınn yapbr• Hamallar arkalarında bUyt\k 

Son Posta 
Yevmi, .•• , •• 1, Havadlİ V• Halk wa1ete1l 

E11ki Zabti3:e, Çatalçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL 

.,,...__ .... , 

Gu.etemizde çıkllll yazı 
ve re.imlerin bütün hakları 
mabfbz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
1 • a 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr -------

TORKfYE 1400 750 400 150 
YUNANIST AN 2340 1220 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

.Abone bedeli pe§indir. .Adrea 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eor•k ıeri flerilmez. 
Hlnlerdan mea'ullyet alınmaz. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

pul ilavesi lazımdır. 

r Posta kutusu: 741 İstanbul ., 
Telgraf ı Sonpoııta ,, 

"' Telefon ı 20203 • 

dığı gibi aade bir aaray değildi, ıandıklar ve baıka ağır yükler 
eni konu bir ıehirdi. Kale.i var· olduju halde çartı ve kalabalık 
dı; bağlan, bahçeleri, ormanları mahallerden geçmekte ve bu ağır 

! vardı, hatti vezirin katipleri, yükler baib olmadıiı için liazan 
adamları, akrabaları tarafından arkalanndan dUıerek kazalara 
yapılan köşklerle dolu mahalleleri 1ebebiyet vermektedir. Bu yük• 
vardı. Bir tarafta da pazar yer· lerin üzerinden bir ip abJmak 
leri, ticaret evleri ııralanmııtı. ıuretUe. bu aibi kazala11n Ö'!ilne 

Zehra sarayı biterken Zlbire ıeçilmeıi mümkündür . 
prayı da bitmiı ·ve bu ikincinin A. Cevdet 

-•••••••••••••••••••Ht111111••11-. 
bir yana birincinin duvarlarına "";;;ijii""~-;··be;:ik.aynılar iki uısiz 
kadar uzanmıı bulunuyordu. Zi· rakibey• de birer muhteıem 11ray 
hirenin baıladıiı noktadan Zeh· .. hibi olurken gençliklerini, p 
ranm bittiği ııoktaya kadarki Y~· zelliklerini kaybettiklerini ılyli· 
tam on aekiz kilometrelik b11 yorlardı. 
me1&fe tutuyordu. Kurtabe halkı · Evet. Zehra ve Zihrie •aray• 
bu uzun yolu sOndUzleri ağaçlar• fara yO.kaelirken iki kadın. kendi· 
dan d&ldll•D Hrin 16lgeler ve leri de farkında olmadan, alçal· 
ıeceleri de ıayıaız fenerler . mıılardı, ihtiyar olmuşlardı. Bu 
den akan •tık alt1nda dola· 1ebeple ikiıi de, albn heykeller 
şıyorlardı. NAıırla Mansur, aeı- aizından dökUleo ıula11, mermer 
ı1z bir rekabet içinde dUnyanm göitlılerine içiren havuzlarlD birer 
en muhteıem Abidelerini vücude köıeıine çömeldiler, tıpkı o hey· 
getirmiıler ve bunlara 1evgilileri· keller gibi ıeasiz bir ıshrap lçin-
nin adlarım vermiılerdl. · de ağladılar, ağladılar. 

Fakat onlar, Zehra ile Zlbire, Bugün 0 ıaraylardan birer ha· 
milyonlar harcanarak yapılan yeni rabe kalmııtar. Fakat medeniyet 
saraylara ilk girdikleri giin bir za· tarihine onlan armagan bırakan 
fer heyecanı değil, bir inbizam he· Zebra ile Zlhrenin 18zyaşlarıuı 
lecanı ıeçirdiler. Çünkü ıaraylar, bu harabeler içinde de aez.mek 
pek uzun yıllar içinde yapalabll- mUmkilndür. - M. T 
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SON OSTA 

1 

aT ve Ti AKKI 
- Her haK.la mahfuzdur -

~'>llı~f'.r;;~ 

Dördüncü Kısım No. 119 

Emrini vermiş ~' • vakıa 
meşrutiyet kanun çiğnemiş -
fakat buna muka bil de vatan ve 
milleti, pek kanlı, feci bir 
felaketten halas -et.mi~ olurdu ... 
La.ki ne kadar tee93fife şayandır 
ki, o sırada devlet ve ıniJletln 
mukadderatmı saran talisizlik, 
Mahmut Şevket PaşanJD basiretini 
bağlamış... Ciddi, zeki ve göriiş• 

leri kuvvetli olan bu zat, arka
daşları tarafından çewilen manev• 
ranın mahiyetini anlayamt!mış .• 
Bir an gösterdiği :aaafla : 

- Pekala.. mademki arka
Aaşlar böyle münasip görüyorler .• 
ben de istifa ededm. 

Demiş.. hem lmsı ini, hem 
ele vatan ve milleti tarihin en 
muazzam bir hailesi karşısına 
bvermişti. 

* Hiç ümit etm • · halde 
Mahmut Şevket Paşayı bu kadar 
kolayukla başlanndan savmıya 
~uvaffak olan İttihatçılar, büyük 
hır memnuniyet hissetmişler .• 
yalnız bir noktada biru tereddil· 
le düşmüşlerdi. O esnada sarayda 
ve bUyük şehzadeler arasında da 
b!r takım ~ntirikalar çevriJiyor; 
bılhassa bCfınci Sultan Mehmet, 
Mahmut Şevket Paşaya karşı 
:Z hiri bir temayül gösteriyordu. [ l] 
Herhangi bir sebeple Paşanın 
· lif mı kabul etme ihtimali 
ardı. Merkezi l}.m.nide giılice 
u üz.akere ccrcyaıı ederken 
alüt gece yarısım mişli. O 

'kaya kadar M ~vltet 
Paşa resmen istifa etı:oamişti. De-

ek ki lstifanameaini stes; giioU, 
erecekti. Şu halde bu istifaıun 

derhal kabulü için pa ·şahı pe· 
tinen hazırlamak, bir tereddüt 
ve münakaşaya kap1 nçnıamak 
e.lzcmdi... Bu karar vıerilir veril
mez, derhal Mabeyin Başkatibi 
Uşaki zade Halit 7.iya Beyin 
Nişaotaşmdaki konağna telefon 
edildi. 

- Mühim bir nıeselenin 
müzakeresi iç;n vükeladan bazı 
ey t, zabalinizi . ·~ ziyarete 

gelect>kler. Mabeymcı · Lfıtfi Be e 
b b 

. . . y 
de a er vcrmeuıu nca ederiz. 

Denildi ... Uykudan uyandırılan 
Halit Ziya Bey, gece yarısını iki 
aat geçe telefonla .. jlencn bu 
özlerden fevkalade bir hal ve 

h d"se zuhur ettiğini anlamış .• 
Hayret ve bevecan i · kalarak 
b'tişik konakt~ oturan baş mabe-
yinci LUtfi Beye ha yo11amıştı. 
Lutfi Bey, derhal Ziya Be~ 
yin ııezdine gelmişti. Bu garip 
vaziyete Jrnrşı bu zat tn taaccüp 
Ve endişe göstermekte idi. Bere· 
ket versin, üz.üntii dovresi pek 
uz.un siirmemiş; bir otomobil ile 
Dahilıye Nazırı Hacı Adil, Postn 
ve Telgrnf Nazırı Talat, Evkaf 
Nazırı Hayri Beyler; çıkagelrniş-
1 rdi. 

Hacı Adil Bey arkad şlan na-
mına bu vakitsiz ziyaretteki 
maksadı izah etmiş, usaten: 

- Lev zım reisi ail Hakkı 
Paşanın ihtisasla dolayı 

(1 1 Bıı tc:ınıı) ı l ~en ı.n.Jıiı•i 
idi. Pu l i c: :ı.lılnr, kendi! · !l evvelki 
p dı<J ıJıı lrnl' eılenleri ;;ovmodıklrri gibi 
beşinci S ı • uı M lııııe~ ~ AWüllın
m dı hnl' rıf .. rı 'lalı•mtı; ~et pn~ayı 
bir t ırııi Fc-vrmf'm şti! 

Boka/ nazırı Ha9ri Beg 

amiri sıfatilc • Mahmut 
• kut eaşa mecliste istizaha 
çekilecek. Paçavraya çevrilecek) 
b~ ittihat ve Terakki fırkası 

a gittik. Yirmi dört saat 

/tın 
çakçılığı 

Meselesi 
Alboların Harice Çıkarıl-

ınadığı Anlaşıldı 
Emniyet Müdürlüğü ve Güm· 

uhafaza teşkilatı tarafından 
altm kaçıran bir ıebeke 
da takibat yapılmakta ol· 

do yazmıştık. 

VeriJeo malümata göre; tah
derinleştirildiği zaman hiidi
suç mahiyetinde olabilecek 

görülmemiştir. Mese-
1 tafsil4b şudur: 

Tramvay şirketi memurların· 
an baulan tarafından piyasadan 

a toplablması emniyet ve mu· 
hafazq tefkilatlarmm nazarı dik· 
katini celbetmiş, bu hususta esaslı 
ta •bata girişJlmiştir. Neticede, 
b diae tahakkuk etmiş, fakat 
toplanan altınları ne yapı1Clığı 
a amamıştır. Nihayet bu alış 
veriş mrasında, Y orgi isminde bir 
k • oncu başta olmak üzere 
bir k kimseler zannalhna alın
mışlar ve tahkikatın tamikma 
lüzum görülmüştür. Bu arada, 
baŞta tramvay :şirketi direktörü 
M. Ki dol, tramvay şirketi mu· 
ha sinden M. Nahyan ve hu· 
~u.si vezne müdürll M. jiro olmak 
üzere on beş kadar ldm enin ifa· 
d 'ne müracaat edilmiş, dördü 
sarraf olına k üzere sekiz kişi de 
nezaret albna alınmıştır. Fakat 
bo tnhkikabn sonunda vaziyet 
t mamile aydınlanmıştır. Son va• 
ziyet şudur. 

Tramvay şirketi, amele teavün 
san(b,ğı idare heyeti, sandığa ait 
paraların bir kısmının altın olarak 
muhafazasına karar vermit ve bu 
karar üzerine piyasadan (20) bin 
albn satın almışlardır. Bu altınlar 

ğın kasasında hıfzedilmiştir. 
Dnn, emniyet memurlan al· 

tııiliırm konulduğu iddia edilen 
k da arama yaptıkları zamn 20 
biıı albnın tamamile mahfuz va· 
ziyotte oldoğu görülmüş, herhangi 
b r 'V sıta ile memleket lıaricine 
çı~ak gibi bir suçun mevcut 

dıgı tesbit edilmiştir. 
Bunun üzerine nezaret allına 

"~'"''"'ar serbest bırakılmışlardır. 
Maıunofih tahkikata devam eclli-

l\rasıl DoğClu ? .. 

/\'asıl Y r.ıtıdı ? .. 
12 -6- 934 Na$ıl Ôldü?. 

zarfında istifa etmesini tavsiye 
ettik. (ıahsiyeti maliimesi) hase· 
bile zati şahaneyi bu istifaya 
hazırlamak lanın. Cemiyet, hu 
vazifeyi sizden bekliyor. 

Demişti. Bu sözler, Halit Ziya 
Beyle Lütfi Beyi derin bir hay· 
ret karşısında bırakmış; hele 
bilhassa, Mahmut Şevket Paşa 
gibi bir adam bakkmda en candan 
bir arkadaşı tarafından ( paçav· 
raya çevrilecek.. ) tabirinin nasıl 
kullanıldığına Lôtfi Bey Ştlşakal· 
mıştı •• Halit Ziya ve Lütfi Beylerin 
ilk hayret ve ıaşkınbğı zail ol
duktan sonra makul ve uurlu 
ıualler baılamıştı. Bu iki zat, fU 
11rada, Mahmut Şevket Paşanın 
istifasından teveJlüt edecek mah
zurlan birer birer sayıyorlar; 
fakat Hacı Adil Beyle arkadaş• 
!arından; fırkadaki cereyaıilan 
ortaya koyan cevaplar alıyorlardı. 

(Arkası var) 

Avusturya da 
Dehşet 
Var 

Yine Taraf Taraf 
Bombalar Atılıyor 

Vlvana, 11 ( A. A.) - Memleket 
dahilinde yeni ıuikaatf er yapılmıtbr. 
Alh kadar Hitl~rci aıatı Avusturyad~ 
bir hanı berhava etmişler ve meçhul 
bazı kimseler de demiryoll nnda 
auikaııt teıeblıüalerinde bulunm~lar· 
du. Vjyanada lir mektebin jimn atik 
ıalonunda bomba patlamıf, aynca 
ha•raya da bir bomba atılmııbr. 
Belediye bamamınm ıuyu ıaıla kir
letilmiı, civardaki çimenlerin Dıtfine 
cam kınkları ııerpilmittir. Şnvarzinbc. 
de bir manaabr tahrip edilmift dört 
Hitlerel tevkif olunmUftur. 

Hilaliahmer 
Temsili 

Kıztaşı Nahiyesi Güzel 
Bir Teşebbüse Girişti 
Hilaliahmer Cemiyeti Kıztntı na· 

biyesi tarafından bu ak§am Şehz de
başında Millet tiyatrosunda umuma 
bir temsil verilecektir. Temıilde, 

cemiyetin maksat ve gayelerini mü
kemmel bir tekilde anlatmak üzere 
•Hiliiliahmer,, isimli bir piyes oyna
nacaktır. Pjyes uzun müddeltcnbcri 
nahiye gençleri tarafından dllckatlo 
hazırJanmıt ve muvııffakiyetJi prova
ları yapılmışbr. Uzun senelerdenberi 
memleketin bühin dertlerine ve feli· 
ketler!ne elini uzatan bu çok kıymetli 
cemiyetin gayeleri bu piyeste canlan• 
dırılmışbr. Temsil meccani olduğu 
için bütün halkın ıtifndesi temin 
edileceldir. ................................. ~ ............................ . 

Yeni Ne rlyat: 
Holivut - Holivut'un ıs haziran 

nüslınsı zengin mündcreco.t ve güzel 
resimlerle inti'ınr etmiştir. 

içki dilşmanı - Ayda bir inti
şar eden "Jçki diişmnnı gazete., nin 
18 hnzirnn 1934 sayıs ı çıkmıştır. İçin· 
de Pr. D r. Fehrettin Kerim, Safiye 
Büseym, Abdullah İhsan, E ffver Nnci 
Rüknettin Fethi Bey ve Hanımlo.n~ 
sıhhi, içtimai ve içki diişmanlığına ait 
ve halk hıfzıesıhbasındau bahseder 
birçok faydalı ve kıymetli yazılan 
vardır. Fiatı 5 kuruştur. 

Karilerimize tavsiye ederiz. 
Foto SUreyya - Bu aylık fo

toğraf ve sinema. mecmuıısmın 33 üncü 
sayısı birçok güzel yazı ve reeimlerle 
intişar etmiştir. 

Otomobil - Bu meslek mecmu 
a ıwn 20 nci sayıeı dn birçok zengin 
mündereoaUa çıkmıştır. 

Sayfa 9 

Bir Nüfus 
azdığımız 

Veka etinin 
Bir ·yazı Vıe Sınh11t 

· zah Eder 13ir Cevabı 
( Ba9tarafı 1 inci enyfadn ) 

lcrden çıkan tabut aayısmı her 
yıl biraz daha ek iltmiştir.,, 

Bu ııatırlan 17 Mayıs tıırihli 
.. Son Posta,. dan alıyoruz. O 
nüshamızC:la şu abrlardan sonra 
halkın da, hükumetin bu çalışma· 
sına mezaheret etmesi lüzumun
dan, nllfus siyasetini halkın da 
tam manasile benimsemesi icabet· 
tiğinden bahsetmiş ve bu arada 
çocuk vefiyahna dair yapılan 
hususi bir tetkikin neticesinde 
elde edilen rakamlardan bah· 
etmiştik. Maksadımız halkı bu 

işte tenvir etmek gibi memle
ket hesabına çok hayırlı bir it 
yapmış olmakb. Ve bunu yapb• 
jımıza kanaatimiz tamdır. 

Fakat Sıhhat Vekaleti, bizim, 
münhasıran halkı t nvir için yap
bğunız bu neşriyatın yalnız · ta
tistik tarafına Uişmi , o ciheti 
ızah etmek lüzumunu doymuıtur. 
Sıhhat Vekaletinin tekzip değil, 
belki de izah diyeceğimiz bu 
tebliğinde aynen şöyle deniliyor: 

.. ı 7 Mayı• 1934 tarihli ve 
1368 numaralı Son Posta gaze
tesinde Şişli Çocuk hastanesi 
istatistiğine atfen neşnedilen (nfi· 
fus siyaseti böyle yilrümez, ç~ 
cuklarda biizde 25 vefiyat var) 
başlıklı yazı üzerine yapılan tah· 
kikatta hastanede bu şekilde 
ihsai bir ka)'lt bulunmadığı ga· 
zetedeki yazının, coçuk seririyatı 
profesörü i:loktor Ihsan Hilmi 
Beyin altı ~y evvel Üniversite
deki açış dersinde mevzuubahs· 
ettiği çocuk cfiyabn it ista
tistik rakamlan not edilmek 
uretile makale :şeklinde gazeteye 

geçirildiği anla lmışbr. 
"Beynelmilel istatistik asları 

bilinmeden uluorta gazetelere 
geçirilen bu gibi yanlnış ve mil· 
baliğalı istatistikler kaç defa 
Avrupa mecmualarına da alınmış 
Vekaletimiz tarafından tekzip 
edilmiştir. 

"Memleketimizin nüfu siyase
tine dokunduğu cihetle Son Pos
tanuı bu yazısı üzerine me eleyi 
efkarı umumiyeye izah etmek 
mecburiyeti hasıl olmuştur. 

" Çocuk polikliniklerine giren 
973 anne o güne kadar 3 l 51 ço· 
cuk doğurabilir. Her annenin 
mutlaka her çocuğu yaşaması 
imkanı olmadığından bunlardan 
792 sinin yani yllzde 25 inin ölmüş 
olması da mümkündür. Fakat İs-· 
tatistik ilminde - çocuk vefiyatı 

tabirinden maksat ·0-1 yaş ara· 
sındaki çocuklar olduğuna göre 
her yaştaki ölümlere ait olan 792 
ölüm yekununun ( çocuk vefiyatı ) 
başlığı altına alınması yanlış esas 
ve tahminlere göre yapılmış ve 
hakikate tamamen mugayir bir 
tefsirdir. 

« Burada hakiki çocuk vefiyatı 
ayni gazetenin bir yaşına kadar 
ölüm için gösterdiği 408 raka· 
mıdır ve yüzde 13 nisbetini tut· 
maktadır ki bizdeki hakiki ço
cuk vefiyah nisbeti de. budur. 

iki yaşına kadar 140, dört 
yaşına kadar 100, yedi sekiz 
yaşına kadar 10 ölüm kaydedil· 
diğine göre sayısı tutulan anne· 
lerin 134 çocuğunun da 8 den 
yukan yaşlarda öldüğti açıkça 
anlaşılmaktadır. 

« Mahalli şeraiti sıhhiyesi iyi 
olmayan yerlerde çok iyi esaslar: 

"VekAletçe Adana, Bursa, Ay
dın gibi ıtmalı mmtakalarda ve 

1 

mabalJi eraiti aıhhiyesi iyi olmı
yan yerlerde çok iyi esaslar Uze
r.ine yap.ılan tetkikler .neticesinde 
~1 y ş rasmdakl çocuk efiyab 
1927do ylizde 15,4U bulunmuştur. 
1930da ayni mıntakalarda ve ayni 
esaslara göre yapılan ikinci bir 
tetkikte bu ni bet yüde 13;7ye 
düşmüştUr. 

« Son Po ta gazetesinin O - 1 
yaş için göst rdiği 408 rakamı 
ve bunrm tuttuğu yüzde 13 nisbeti 
de üç sene evvel yapılan tetkik 
neticesine uyfUD ve batta ondan 
Claha düşkün çıkıyor ki bu netice 
memleketimizde çocuk vefiyntının 
ziyadeleştiğini değil, hlikUmet 
ıhhiyecillğinin gtlndcn gUn artan 
muvaffakıyetini ve halkın kültür 
aha andaki erakkisini göster-

mektedir. 
" Son mani rda istatistik 

Umum nanrıuğU tarafından 
m~mur ailclerincl ·e .:münevver 
tabaka arasında yapılmq anket 
netice inde tle mlln vver ılllelerde 
çocuk vefiyatının yüzde 10, 1 
nisbetilii g çm diği görillmUştür. 

"1932 sene inde Macaristandaki 
çocuk vefiyahnın JS,6; Romanyada 
18,5; Litvanyad 16,7; Lehistand 
14,3; Çekoalovakyadn 13,8; is
panyada J 1,2 olduğu gözönüne 
getirilirse memleketimizde çocuk 
ölümlerinin endişeye dü Ulecek 
ekilde değil, bilakis birçok 

hllkiimaUerden az olduğu mey• 
dana çıkar. ,, 

Görülüyor ki bu faydalı haht 
yalnız istati tik cihetine tem s 
edilmi tir. Halbuki bizim yBZJmı· 
zın esa. ciheti halkın nüfus ve 
8lhlııit mllcedele&I siyasetini be
nimsemesi maksatlma i tin t edi· 
yordu. VekAJetin izahında yazı
mızın bu kısmına hiç tem s efil. 
mediği için, n~yabmızm vekôlet 
tarafından çok yerind larak 
kabul dildiği anlaşılmaktadır ki 
bu da .bizim için hu us1 bir • 
leki haz v mleSidir. 

Pehlevi Hz. nin 
Ziyaretleri 
Münasebatile 

( Baıhırafı 8 inci sayfada ) 
Burası bir meb'usan meclisind n 
ziyade bir tekkeye benziyor. 

O, gülerek cevap vermişti: 
- Yalnız burası olsa .yine 

iyi... Yazık ki bütün İran bu sa., 
rıklarm nüfuz ve hükmll altında 
baştan başa, hatta bir tekkeden 
ziyade bir türbeye benzedi. 

Şimdi Kızn Pehlevi Hı. nin 
ancak vesika ile, müsaadei mah· 
susa ile giyilme ine müsaade et· 
tiği anklu beraber, lrauın üze
rinden büyük bir kabus kalk· 
mış oluyor. Ve ancak bu sa
yededir ki lran kendine gelebil· 
miş ve medeniyet kafilesine katı
labilmiş bulunuyor. 

Bence Şehinşah Rıza Han 
Hz. nin en büyük muvaff akıyeti 
öe işte budur. - ~ 

(Şelıinşııh Hz.nin seyaluıtleri inti· 
baları üçüncü snyfıımızd ııdır.) 

itler • Mu ollni ili katı 
Romn, 11 ( A. A. ) - Musollni • 

Bitler görüşmesi Venedik civarında 
bir villada yapıl cnkbr. . ............................................................ . 



No. 46 12-6 - 984 Nakili: A. R. 

Karlı Bir Gece •• 
" Her Tarafım Bembeyazdı, Kimsesiz 

Yollarda Yapayalnız ilerliyordum .. ,, 

Kurtardı amma, timdi daha 
büyük bir facia başladı. Hurşit, 
taşlıkta eline ne geçerse yerlere 
atıyor, kırıp parçalıyordu. Zavallı 
dişçi korkusundan yukarı kata 
kaçmış; kadmlarla beraber pen
çereyi açmış: 

- Yangın var.. komtular, 
yetişin. 

Diye bağrıyordu. 
Birkaç cesur komıunun lmda· 

da gelmeai, Hurşidin bu rezilce 
tecavüzline nihayet vermiş; bu 
pervasız canavar: 

- Bu akpmhk bu kadar •. 
yarm akşam tekrar görtlfilrllz. 

Dedikten sonra, küfürler ve 
yeminler ederek defolup gitmiıti. 
O ortadan kaybolur olmaz, yay· 
gara sırası ev ıahiplerine gelmişti. 
Kadınlı erkekli etrafımı almışlardı. 
Yfizüme karşı söylemedik söz 

bırakmıyorlar: 
_ Artak bu evde bir dakika 

bile duramaı:am.. ya, şimdi çıkar 
giderain; yahut karakola haber 
Yeririz. 

Diye haykırıııyorlardı ... Esasen 
ben de bu fikirde idim. Çünkü 
artık burada barınamıyacağımı 
hiuetmiştim. Hele karakola haber 
verilmek tehdidi karşısında bu 
kararımı derhal tatbika geçmek 
m•cburiyetini hissetmiştim. 

Koıa koıa yukarı kata çıkhm. 
Yalnız, kalın mantomla başımı 
ıaı-acak bir atkı aldım. Eıyalanm 
hakkında hizmetçi Mariye talimat 
vermek lllzumunu bile hiasetme• 
den ıokağa fırladım... Sokaklar 
bembeyazdı. Şiddetli bir rUıgAr 
oğulduyur; lapa lipa kar yağıyor
du. Meydanda hiç kimse görlln· 
miyordu. Koca harbiye caddeıi, 
koyu bir sis altında boğulmuştu. 
yalnız bu aisin derinliklerinde, 
sokak fenerlerinin titrek ışıkları 
parlayıp aönUyordu... Bir kapanın 
içerlek merdivenine iltica etmİf 
olan zavallı bir sokak köpeği, 
baıını kaldırıp bana bakarak 
uzun uzun uludu. Sanki: 

- Herkesin rahat rahat ya
taklaranda, ıoba batlarında btizül· 
dilğU bu korkunç havada, bu 
aokaklarda ne dolaşıyorsun. Yok
sa, sen de .benim ıibi yersiz, 
yurtıuz musun? •. 

Demek fotiyordu. 

Ancak bu köpeğin ulumasile 
aldım bqıma gelmifti. Suratıma 
mütemadiyen kamçılayan vo bir 

-... ............................... ........._... .......... 

loa Posta 
- iLAN FIATLARI -

I - Go%efe1tl11 e•a• gaiı•il• 
6ir aiita11an ilci sahrı 6ir 
( .. ntlrıa) mgılır. 

2- &ıg/ .. •11• 6ire 6ir •anti
"'in ila11 /ietı pınlardır: 

tayfa )sayla •ayla nyfa ~iğer j Son 
l 2 S 4- 5 yerler \sayfa 

400 250 200 100 so 30 
Krş. J Krş. !Crş. l\rş. 1 Krş. Krş. 

3- Bir' şantimde vasati 
(8) kelime ıuırdır. 

4- ince w kalın yazılar 
tutacakları ger• 1ört1 

'qntimle ölçülür. 

an bile göz açtırmayan aağnağın 
hücumlarından bir dakikacık ol
sun maaun kalmak için bir kapı
nın derinliğini siper aldım. DU
şUnmeye başladım... Şimdi ne ya
pacaktım? .. Nereye gidecek .. Ki
min yanında barınacakhm ?.. Ev
veli. Nadireye gitmek aklımdan 
geçti. Fakat, durup dururken biç 
yoktan bqıma bu kadar işler 
getiren bu hoppa ve fımarık ka
rıdan arbk korkmuı, nefret etmiş
tim. Cebimde on param bile ol· 
madığı için bir otele de gidemez· 
dim. Bu havada tenha bir köpye 
çekilip sabahı beklemek imkln 
ve ihtimali de yoktu. Şu halde? •• 

Kulağımm dibinde sert ve 
kaba bir ıes yükaeldl : 

- Madama !.. Ne arıyorsun .. 
Ne yapıyorsun, burada ? .. 

Batımı çevirdim. Gocuğuna 
tnm11kı ıarınmış, aopasım koltu· 
ğunun altına almış bekçi ile kar• 
şılaştım. Beni doğruca karakola 
götürmek ihtimaline binaen bu 
adama dert yanamazdım. O anda 
aklıma geJen bir yalanla : 

- Bekçi baba f.. Çocuğum bir
denbire hastalandı. İJiç almak 
için eczaneye gidiyorum. Kar ve 
rüzgir soluğumu kesti de turada 
biraz duraladım. 

Dedim ve derhal uzaklqtım. 
Ve, Takılma doğru hızlı hızlı 
yftrörken: 

- Demek ki, sokakta aabah
lamay ı göze alaam bile, bekçile
rin poliılerin kontrolundan kur
tulamıyacağım. 

Diye mırıldandım. 
Surpagop hastanesini geçip de 

Fiyat garajının önüne gelir gel• 
meı köşeden kopan öyle korkunç 
bir ağnakla karıılqbm ki, az 
kalsın boğulacaktım. iki büklüm 
olduğum halde bile ilerliyemiyor· 
dum. O ıiddetll aağnağın cere
yanile topaç gibi dönllyordum .•. 
Taksim tarafından gelen her 
tarafı sımsıkı kapalı bir otomobil, 
eUra'tle yanımdan geçti. Teker
leklerinden fışkıran zifosla karışık 
kUçUk buz parçalan, üstüme, 
başıma serpildi. Derhal başımı 
çevirdim. Bir aYuç ttlkrUk gibi, 
pUakllrdUğfi zifoslarla yüzümU 
kirleten otomobilin sislere karışan 
ışıklannı, ıslak gözlerimle takip 
ettim. Rahabna ve sıcaak oda
aındaki yatağına kavuımak için, 
adeta kalbimi çiğner tibl geçen 
ıu bahtiyarları dütiinerek derin 
derin içimi çektim. 

Bir avuç Uikrük gibi yilzlime 
yedijim zifos, derhaJ aklımı ba
tıma getirmişti. Benim gibi yüıü 
kirlenmiı bir kadın, artık perva

sızca Madam Mannik'in pansiyo
nuna gidebilirdi. Düşünecek ve 
korkacak neyim kalmııtı? •. Hay

siyetim mi?. Şerefim mi?. Namu
ıum mu? ... Düıtüğüm mülevves 
çukur o kadar derindi ki; o aca 
sukuttan hasıl olan ademe, bü
tün varlığımı, bntnn mukaddeaa· 
bmı paramparça etmiftl. 

(Ark ... "', 

SON POSTA 

Yanlışlık 
Ve Bir Cevap 

h apishane Müdürü - Affe
dersin arkadaı, bir yanlışlıkla 

bir hafta fazla yatmışsın!.. 
Mahkum - Ziyanı yok müdUr 

bey, gelecek defa bir hafta nok
san yatanın! .. .............................................................. 

Dünga lktı.al Haberl•rl 1 

Balkanlar 
Borçlarını 
Ödüyorlar 

Paristen bildiriliyor: Yunan 
b-k· t" harici Yıınanistanın u ume 1• • • 
borçların tesvıyeıı 

vaziyeti hakkında yapılan 
Londra anlaşmasını tatbik mev
küne koymağa karar verdiğini 
Fransız ve lngiliz sefaretha· 
nelerine bildirmiıtir. Y aJnız Seli-
nik • Manastır timendifer istik· 
razı bu kararın haricinde bulun
maktadır. 

HUkiımet derhal bu borçların 
anlaşma mucibince ödenecek 
kısmı için liıımgelen döviz mik· 
darının alakadarlann emrine 
amade tutulması hakkında Yunan 
Milli Bankasına emir verecektir. 

Diğer taraftan Yunan maliye 
nazın Fransadan alacakhlann 
Atinadaki beynelmilel komisyonu 
nezdinde teşebbüsatta bulunarak 
istikraz karıılığı olarak tutulmakta 
olan fazla varidabn ıerbest bıra· 
kılmasını rica etmiştir. 

lf 
Pariatekl Osmanlı Bankası 

Bulgarista- Bulgar hllkfımetin-
. den borçların teı· 

nın vazıgetl viyeai hakkında 
bir emir almııtır. Bu emirle Bul
gar hükümeti (1892) senesi 
ylizde altı faizli iltikrazının 
temmuz (932) tarihinde vadesi 
gelen (79) numaralı kuponunun 
(0,329) lsviçre frangı olarak öden
mesini tebliğ etmiştir. 

~ 

Pariı mali mabafilinde duyul· 
Romanganın duğuna göre Ro-

. . manya istikrazla-
vazıyetı nnın vadesi gelen 

kuponları ödenmeye baılanacak
tır. lık tediyatın (15) haziranda 
yapılacağı aöylenmektedir. Bu it 
için lizımgelen havale yapılmıştır. 
Bu birinci tediyat için Rumen 
hllkümetinin takriben (25) milyon 
ley ( 400 bin lira ) vermiştir. Bu 
taksitlerin biribiri arkasına tevali 
edeceği ve vadesi gelen kupon• 
ların ııraaile ve tamamen ödene
ceği haber verilmektedir. 

İtalya Donanması 
Büyüyor 

Roma, 11 (A.A.) - italya. V aıınr· 
ton deniz konferanaının kendisine 
verditl hakka istinaden (35) er bin 
tonluk iki zırhlı yapbracakbr. 

_.. ... ~. ı ;:;t •••••• '• ~111• ~·,.. • • • • • • .. .. 

MODA Gaaıolan ·afllm•tbr) 

Haziran 12 
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1 BIB.AYI 
Bu Sütunda Hergün 

SAHTE 
Kırk dakikadanberi umumi 

direktörlin dairesine girmek için 
beliyordu. Büyük bekleme salo· 
nunda yalnız değildi. Orada on
dan daha güzel kızlar vardı. 
Ferhuodenin nazarları fapkalarda, 
parlak ipek çoraplarda dolaşbk
tan sonra kiirkler fistünde topla
nıyordu. Zavallı, bütün kıt soğuk
tan titrer dururdu. Eğer onun 
bir kUrk manto alacak kadar 
parası olsaydı mutlaka gri alırdı. 
Sarı saçlarına, lacivert g6zlerine 
şeffaf beyaz tenine gri renk çok 
gfizel giderdi. 

Nihayet bir kapı açıldı. Kısa 
boylu, zayıf bir adam g6ründU. 
Kuvvetlice öksürdükten "sonra bir 
isim ıöyledi, tekrar kayboldu. Bu 
adam dört defadır ayni ıeyi tek• 
rarlıyordu. Bekleme aalonunuo 
ortasına kadar geliyor. Elindeki 
listeden bir isim okuduktan ıonra 
bir kedi ıeuizliğile tekrar c1&ıüp 
gidiyordu. 

F erhundenin kabul edileceğine 
hiç ümidi olmadığı halde bütün 
geceyi hülyalarla geçirdi. iki gUn 
evvel işten çıkarıldığını söyleyerek 
ihtiyar annesini müteessir etmek 
istemiyordu. Bunun için yemek· 
lerde glllerek neşeli olduğunu 
göstermeğe çalışıyor, sabahleyin 
her zamanki gibi erkenden evden 
çıkıyor, aktam geç vakit dönü
yordu. Hiçbir netice elde etme
den iki gUn mütemadiyen gazete 
ilinlan peşinde koştu. 

Son bir defa bir hırau gibi 
gizlice aynaya bakb, bacaklarmm 
titremesine rağmen kendine c:eaa
ret vererek direktörün dairesine 
doğru ilerlerken yanakları bir
denbire kıpkırmızı oluvermişti. 
Ağır adımlarla masaya yaklqtı. 
Direktör onu gözlOğtlnO takarak 
ensesinden topuklarına kadar 
yeni alınmıı eşya gibi ınzdü. Ve: 

- İlk defa mı geliyorsunuz? 
Evet belli. Lütfen biraz ylüilr 
mUsilnüz? yUrliyüıünUz bir ukere 
benziyor; bayır öyle değil. Biraz 
daha... Naıd söyliyeyim sizin 
gibi güzel bir kıza yakııacak 
bir yürüyüşle.. evet. 

Direktörün ikramile Fer hun· 
de yeniden kızardı. Orta yaılı 
bu adam sessizce cıgara içerken 
gizlice genç kızı hayran, takdir· 
kir nazarlarla süzüyordu. 

Sonra. ona yaklaşb, glilerek: 
- Bacaklarınızı görebilir mi

yim ? dedi, hakikaten pek gllzeU 
Yeni çevireceğimiz film için sizi 
angaje ediyorum. Vala bilir miıi· 
niz ? Bir defa şöyle bir dönmek 
kafi. 

Adam, stüdyonun ortuında 
elini çırparak tempo tutarken 
Ferhunde de danstaki maharetini 
görtermek için hnl hrıl d6n0. 
yordu. Direktörün memnuniyetine 
payan yoktu: 

- Ooo.. Siz mahir bir. dan
ıöuUnUz 1 Tebrik ederim. Varın 
saat onda ilk provaya bafla)'aca• 
ğaz. Muhakkak onda burada ol· 
mala11nız. 

Ferhunde sUidyodan çıkarken 
0 gün llk defa soğuğu hisset
medi. 

* Ertesi giln sttidyoda, birgün 
evvel bekleme aalonunda rastgel
diği birçok kızlar şimdi danteli· 
larla, kurdelilarla süslü birer ca
riye kıyafetile onu bekliyorlardı. 
ilk prova harikulide oldu. Uzun 
ipek elbiaeıile, beyaz vual yqma-

. jile Ferhunde tanılamıyacak de-

Yazan: Firdevs lsmall --~ 

SARAYLI 
recede güzelleşmişti. O gUn, Türk 
ıinemacılığmda birdenbire yükse-
len F eritle tanıştı. Ferhunde onu 
birçok def al ar beyaz perdede 
seyretmişti. Şimdi o meşhur sine
ma artisti gülerek konuşurken 
eliuin içinde onun elini tutuyordu. 
Uzun senedenheri arkadatmış gibi 
bakıştılar. Sonra Feridi kartondan 
o muhteşem sarayın barem dai
resinde rengarenk cariyeler ara
sında kaybetti. ... 

O gün F erhundenin ark&1ında 
kırmızı, hareli, güzel bir elbiae 
vardı. lık önce karıısına çıkan 
Ferit merasimle genç kızın lSnUnde 
eğilerek elini öptükten sonra: 

- Stüdyonun en tirin ve 
güzel kızısınız, dedi. 

Ferit bu iltifatile mUbalağa 
etmiyordu, o, tananamıyacak kadar 
deği1mi9ti. 

- Sizi tekrar gördüğümden 
pek memnunum. Dün sizi çok 
aradığım halde bulamadım. 

Yeni çevrilecek filim için ıaıt. 
ne hazırlanırken onlar, bot salon
larda beraber konuşarak gezdi
ler. Kız tarihe karışan bir sarayh 
kıyafetile, erkek koskocaman 
kavuğu, uzun cObbesile maaallar
daki mes'ut çiftlere benziyorlardı. 

- Dnn akıam neden gizlice 
gittiniz? 

Ferhunde kıyafetini gösterme
mek için bir hırsız gibi gece 
kaçtığını aöyleyemezdi. O, stUdyo 
haricinde solmuş elbiseli, keten 
çoraplı fakir bir ailenin kızı iclL 
Ailesi o gUn alacağı beş lira ile 
elektrik borçlannı vermek için 
onu bekliyorlardı. Sefaletin acısi
le yaşaran gözlerini göstermemek 
için 6nllne bakıyordu. 

Bir bqka salona girdiler, yu
varlak bir aynanın önOndeki ka· 
nepeye oturdular. 

- Görmllyor mu•un Ferhunde, 
nişanlıya ne kadar benziyoruz. Ge~ 
kız c~vap vermeden gUldU. Çok 
dUşUncell idi. Karanlık mazisine 
uzanan bir hayal içinde F eridi 
dinliyordu. Ferit ona daha fazla 
sokulurken hiç itiraz edemedi. 
O dakikada muhteıem kıyafetile 
kendini hakiki bir saraylı um· 
yordu. 

- KUçUk Hanım aizde tarak· 
ki hakikaten fazla! 

- Karıısında F eridin sevgiU.l 
a1abi bir hareketle, bariz bir 
iıtihf afla kahla katıla gUlilyordu. 

Onunki pek kıaa bir rllya 
gibi olmuıtu. Bu iki yOzlQ mu
hitte herıey sahte mi idi? F eridin 
okşamalan, hatta çiçekler bile, 
her ıey her ıey sahte idi. O, bu 
sahte tavırh kalabalık içinde ya-

fıyamazdı. k d' I k 
Herkesten evvel en ıs asaya 

giderek o gOnkti mesaisinin üc
retini talep etti. Direkt6r kwn 
muvaffakıyetini ıUalü cUmlelerle 
tebrik etti. fıtikbalde parlak bir 
Türk sinema yıldızı olacağana 
iftiharla ilave etti. Fakat o cevap 
vermeden paltosunun yakasım 
kaldırdı, bir daha ayak batmamak 
Uzere stlidyodao çıktı. Ferit onu 
yolda a~bırsızlıkla bekliyordu. 

- işte şimdi de kaçamazıın. 
Arbk blltün hayatımızı beraber 
geçireceğiz .• diyerek Ferhundenia 
koluna girdi. 

Ferit hayatında ilk defa yalan 
söylemiyordu. 

Bir ay aonra Ferhunde ile 
F eridin nipn merasiminde : stllcl. 
yonun direktörü da hazır bulundu. 
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12 Haz.İran 

HASAN YULAF ÖZU 
SON POSTA. 

Unu Vitamini ve Kalorisi 
Pek Mebzul 

Sayfa 11 

OCUK GIDASIDIR 
Doktorlannıza ıorunuz. Yulaf çocuklara hayat ve ruh verir. Neşvlinemalarma ve çabuk yilrlimelerine ve afiyet ve sıhhat içinde yaşamalarma sebep olur. Hastabksız. neş'eli, 

tembul yapar. Yulaf öz.ile pirinç, nişasta, patates, arpa, mısır, irmik, bezelye, mercimek özü onlarını çocuklarımıa bol bol yediriniz. Tabiatin bu sade ve hakiki gıdaıı 
çocukların hayali bir gıdasıdır. Haaan özlü unlarile yapılan mahallebi, tatlı ve püre ve çorbalann nefasetine doyum oJmar.. Hasan markasına ve ismine dikkat. 

~···························································-.·· ........................................................................... ~ ... ~ ............................. ........ 
On Yedinci 1 ertihin ikinci Keşidesi 2900 Liranın Kahramanı 

( Baflarafı 1 inci sayfada ) 

Revnak Hanım tesirini yabt
brmak için bir taraftan bardak 
bardak ıu içiyor, bir tuaftan da 
benim avucuma zorla kolanya 
döküyor ve: 

- Ah beyim.. ben muharrir
leri çok severim. ( 22 ) senelik 
romanın neresinden bqlıyaağı· 
mı, neresine geldiğimi unutuyo-
rum diyordu. Kadıncağız bir 
müddet durdu. Sonra devam 
etti: 

"- Ha paraların benim oldu• 
junu IÖylemiJtim. Mesele fÖyle 
eldu: 

Bizim Bey her ay piyango 
bileti alıyordu. Hiçbir ,ey çıkmı-
7ordu. Ben: 

- Bey en bırak, nafile para 
Yerip durma, dedim. Bir gün 
ldüpte otururken kırtasiyeci Hü
.,ın B. yamma geldi. 

.. _ Sarayb H. bir bilet al, 
dedi. Okudum, salavat getirdim, 
kıb~e döndüm Ye bir bilet 
eektirn. 

O gece bir rüya gördüm: 
Çuk~rbostanda senin gibi genç 
ye guzel iki adam oturmutfar, 
aralarına bir yığan beşi birlik 
albn dökmüşler, bunlar aenin 
d~diler. Ben. s~vindim. Ertesi giin 
pıyang~ çekilmıj, kapıya Hüseyin 
B. geldi: 

0
- Hanım ıaııa y&z bin lira 

çıkb, gidelim on bin liranı alalım. 
1eni bekliyorlar, dedi. Ben mO-
cevherler, albnlar içinde büyüdii
iüm için hiç istifi bozmadım. 
ihtiyar kocamı dlişiindüm. Aman 
kendisine birdenbire haber ver-
meyin bir tarafına inme iner 
dedim. Nihayet otomobile bindik, 

Beyoğlundaki milyon gişesine 
gittik, on bin lirayı aldık, ko
camla kardeş payı yaphk. O, 
parasını bankaya yatırdı, ben de 
kendi paramdan ekliyerek bir ev 
aldım. Ne olur ne olmaz diye 
ftç bin lirasını da yerini aize de 
aöyliyemiyeceğim bir yere 
aakladım. 

Bir gün evde yoktum. Eve 
geldiğim :ıaman odamın açıldığım 

. andığımın kanştınldığını gördüm. 
Bu hareket bana dokundu. Düş· 
tim bayıldım. ,, 

Revnak Hanım bllyük bir te• 
euür içinde idi. Hikiyeaini anla· 
tamıyordu. Müteessir olmuştu. 
Kırık, düşük sözlerinden anlaşıl
dığana göre, kendisine gelince 
doğru telgrafhaneye gitmiş ve 
Server Beyi tenha bir k6şeye 
çağırmış. Silkiinetle : 

- Heyefendiciğim, benim san• 
dığım kırılmış, ıiz mi yaphnız ? 
Amma gürültü etmeden cevap 
veriniz. Server Beyin ce•abı ma· 
mm değil, fakat ReYDak Hanım 
eve dönünce, kimseye söyleme
diği yerden yüzer ve ellişer lira
lık paralarını çıkarmış, makasla 
adamalallı doğramış. Bir tülün 
içine koymuş ve bir kurdele ile 
bağlamış, ertesi günll telgrafha· 
neye ıitmiş ve Server Beye uzat• 
mıf: 

- işte senin aradığın paralar, 
demif. 

* Server Bey paraları açınca 
çok mllteesair olmuş. Sonra ban
kaya götürmüş, fakat içlerinden 
yalnız bin lirası değiştirilmiş. 

Öbürlerinin parçalan tamamlan• 
madığı için boşa gitmiştir. -----..... -.... ______ _ 

Boğazlar Ve Bulgaristan 
. ·---------.... ··-·---·-·-· 

( Baftarafı 1 inci sayfada ) milletleri aym şartlara tabi tuttu· 
ıer.best inkişafa olan hakkıdır. ğundan su!hperve ve harsı yeni 
Bu baklan taamıaaaı dolayısiledir hir iştiraki meaai devresi açmak· 
ki Bulgaristan Lozao Konferasına tadır ki bu devir yalan Şarktaki 
kabul ve ithal edilmif ve diğer müstakbel ihtilafların amillerini 
devletlerle birlikte hukukunu mü- azaltacaktır. Bu beynelmilel kUJ-
dafaaya aevkolunmoşiur. türle teşriki mesainin aamiml ta• 

• Karadenizle alakadar olan raftan bulun.an Bulgaristan, atide 
btltün milletlere ayni iktısadi men· dahi boğazlann serbest kalması 
faatlan temine 1Patuf samimi gay- için ısrar edecektir. ,, 
ret ve mesai.1i Bulgaristana karşa Son Posta: Boğazlar bi~im öz:. 
mftttebit ye umumi bir minnettar- malımızdır. Hu hakikatin herkesçe 
hk tevlit etmiıtir. Ye biran evvel tanınmıt olinası 

.. Boğazlarını serbestfsi bütlin bize hususi bir zevk verecektir. 
-=======================~~_::~ 

inhisarlar U. _Müdürlüğünden: 
Maltepede Tecrübe istasyonunda yeniden hafır olunan kuyu 

duvarlarının tahkimi ihale olunacaktır. Bedeli keşfi 1532 liradır. 
Taliplerin şartname ve keşifnameyi gördükten .1onra pazarhğa 
iftirak etmek tızere { ~o 1.5) teminaUarile beraber ( 20/6/934) 
Çarşamba günn saat ( 15 ) de Cibalide Alım Satım Komisyonuna 
111üracaatlan. (3J18) 

• lf.. 
Nnmuue ve tarifnamesi dairesinde nı0,000 takım Vermut eti· 

keti aatın abnacakbr. Taliplerin nümune ve şartnameyi gördükten 
80nra fiat vennek üzere .. 18/6/934 Pazartesi günü .. saat 15 u te 
Cibalid " • e Alım, sabm komisyonuna mOracaatları. u3141., 

----~ 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 
Galata'da Arapcamii maballeıinde kain e.1ki Bedesten muha· 

fız:.lanna evvelce berayi muhafaza tevdi edilmic. ol k ı b 
k h

. 
1 

. . d .. an asa arın u 
erre sa ıp erme ıa esi mukarrer olup -:mdiye kad b' kı . . . . . ~ ar ır smının 

sahıbı taymı zat ve hüvıyyet vesaiki ibraz ederek kendilerine ait 
kasalan almış fakat diğer bir kısım kasaların sahibi henliz m"ra
caPt etmediğinden alınamamıştır. Tarihi ilandan itibaren bir aya 
kadar alınan kasalar ile dolapların aahipleri mUrac.aat ederek 
euakı müsbite ibrazile ahmp gönderilmeıi aksi takdirde 1ahipsiz 
addile Maliyeye teılim edileceii ilb olunur. "3122,, 

---- - --
Bu Keşidede Kazanan Numaraları 
Aşağıki Sütunlarda Okuyunuz! 

--~~~~--~~~----~~~--~~~~-

On Yedinci Tertip Tayyc.ıre Piyangosunun ikinci Keşidesine Dün Öğleden 
Sonra Üniversite Konferans Salonunda Başlandı. f. u Keşidede ikramiye 

Kazanan Numaraları Aşağıki Sütunlarda Bulacaksınız. 

25000 Lira 3o lira 100 lira 
Kazanan 

10523 
4000 Lira 
Kazanan 

21339 
3000 lira 
Kazanan 

14175 
1000 lira 
Kazananlar 

15956 
5763 
9688 

500 Lira 
Kazananlar 

7495 8062 
24700 17556 
8397 21673 
4903 23377 

17356 1203 
12554 12419 
1505 22992 
2716 15589 
6335 3671 

150 lira 
Kazananlar 

15975 20529 
7133 11940 

23645 17872 
15801 17370 
10989 11463 
20160 100~4 
7260 18336 

20043 7802 
818 16127 

16350 
12844 
17357 
3199 

19471 
15392 
11795 
16360 
13616 

Kazananlar 
19305 
8121 

20913 
8674 

18846 
20157 
23190 
22737 
15453 
3873 
5167 

29538 
14921 
8106 

24388 
21866 

9018 
216 

12915 
16182 
13-85 
12140 
19518 
15803 
15145 
2183 

24323 
214l8 
19587 

7961 
15891 
21427 

8133 
21974 
17970 
6678 
3369 
8091 

16128 
10273 
il 164 

789 
7846 
5123 
9957 

24913 
10950 
8708 
2210 

14022 
11572 

1662 
19005 
22213 
12287 
11149 
6892 

21385 
19381 
9155 

12355 
10~93 
13163 
21728 
20185 
23034 
16028 
19881 
12880 

6250 
2409 
5179 
1048 
7509 
9701 
1153 
6025 
5061 

13310 
6247 
3tU8 

14933 
8.?55 

16481 
9304 
9923 

10227 
2125 
5521 
7680 

22751 
9001 

24418 
12133 
7616 

21567 
19524 
4411 

14500 
19515 
73~4 
4640 
4262 

23030 
3987 
1130 

23087 
14449 
14641 
196411 

1717 
5230 

12312 
1891 
6635 

16021 
7136 

10824 
8716 

19930 
14038 
20750 

8881 
15253 
15006 

1886 
1301 

2M67 
7854 

11481 
16624 
18689 
9570 

18840 
2902 

16084 
1199 

12077 
18002 
22416 
7465 
423 

5765 
5573 
5847 
2858 

19928 
24211 
15374 
14139 
23166 
21273 
11727 

253 
10062 

931 
19848 
24365 
19076 
6095 
1390 

19279 
22955 
24237 
10185 
22003 
4039 
4254 
338 

2966 
15419 
13013 
20509 
11895 
14369 
3660 

23083 

326 
3091 

15366 
12422 
9745 

17124 
16039 
19966 
12251 
15585 
23142 
17107 

627 
20337 
24849 
2235 
4394 

11399 
19'l59 
9267 
7335 

19916 
7057 

18977 
9024 
9337 

107 

10941 
12650 
7665 

17392 
17335 
4578 

18081 
2565 
ı7386 
18013 
12606 
8622 

13369 
3994 
9834 

19828 
20652 
23992 
18306 
13401 
21614 
24698 

2356 
1~772 

10560 
18720 
4348 

12879 
5084 

554 

I092 
7399 
8566 
3474 

22684 
8895 

22005 

5722 
19761 
24791 
21595 
23347 
14252 
19733 
2850 
5712 

17204 
18519 
13765 
18751 
24437 
8736 

18061 
15677 

1665 
2ll38 
15949 
15910 
18723 
20963 
22205 
5546 

22745 
21957 

Kazananlar 
15030 
18169 
22459 
8374 

12760 
1547 

13683 
ı350ı 
4321 
2963 

21671 
20882 
22157 
17014 

383E 
16377 
5247 

19769 
18643 
2950 

24224 
12475 
17176 
21082 
16528 
4368 

4667 2301 
249 21704 

5943 2t95 
6009 14724 
2482 6344 

12127 10142 

50 lira 
Kazananlar 

5623 

13187 
toıso 

18288 

6323 

19580 

4115 

950 
20072 
21752 
9300 

3556 
1317 

10130 
13483 
2-3922 
16724 
11301 
16145 
5377 
8741 

21903 
18348 

2461 
22948 
16977 
15564 
8192 
1598 

21436 
14.,16 
2196 

17978 
4152 

13592 
24084 
13660 
5497 

14098 
21391 
8102 

20937 

18254 

17525 
11907 

3330 
5400 

19039 

22484 
5449 
9767 

13986 
24424 

724 

8829 
1407 

247S3 
24523 
24423 
15086 
21538 

5686 
1819 
4065 
3015 

11934 
16430 
23358 
14424 
20952 
13878 
6160 

18844 
110438 

5835 

•8090 
10043 
13441 
15507 
1610 

4879 
1583 

11730 

14988 

2521 
5008 

17118 

6499 
13483 
17158 
10414 
17635 

18459 
13003 
22031 
22258 

16658 
24086 
24320 
10197 
6399 
8763 

22{)32 
15041 
9715 
1458 
8189 

21629 

14896 
22756 
8639 

15668 
14167 
21577 
6911 

23725 
15572 
14447 
11651 
23958 

24718 

U280 

18893 
22665 
17254 

19657 
114199 

9391 

15336 
23001 

1808 
10442 

2157 
l6638 
23054 
,0926 
4168 

8464 
7123 

12241 
23925 
20898 
1298 

10618 
5136 

23728 
10660 
17364 
24050 

6134 
6804 

15196 
18856 
20358 
21788 
13128 
22889 
19060 
30158 
9192 
3200 

10683 
6217 

20909 
8219 
1548 

17058 
2648 

1216 
22993 

• ' • .a. • • n •!!'il .. •~ .,......-:;:. • 

Avusturyada tt:tlerclll k le 
MUcadele 

Viyana, 11 ( A. A. ) - Hitlucilik 
hareketine yardım ettikleri için 68 
yüksek memur, manı ve tckaOt hak
kındau :mahrum olmak suretile 

d edilmitlerdir. 

Yugoslav Hariciye 
Nazırı Parlste 

Paris, 11 ( A. A.) - Ya~slavya 
Hariciye Nazm M. Yevtlç ve zevccıi 
dün alqam buraya a-elmif lerdir. 
lstnsyonda Yunaniıtan aefiri M. Politi•, 
FranHDID Be.lpat •efıri M. Nngııiar 
tarafından •elinıJanmııtır, 
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YAZ MEVSİMİNİ BEKLEMEYİNİZ ..... 

' ;·Frigidaire" inizi i!"tihap etmek 

için yaz mevsimini beklemeyiniz. 

Hem· size hakiki bir ''Frigidaire•• 

tAzımdır. Zira o olmazsa tesisat .. 

· ıaiZ tamam deAildir. 
''f'rigidaire.. mekülatmızı her 
' mevsimde taze v~ sıhtii bir suret-
;, muhafaza etmekl~ sı~_ha(ımzı"n · 
"1\lhafızı olmaktadır. 

......... ,. s6zG taıımıran her soluk hava· tertlbatt 

llakl,ld bir " Frlaldalre •• cİeilldlr. 

BiRADERLER ve $81 

.-.-.... ı. 
010MATIK flfKTRIK SOGUTMA TERTIBATt 

Ctneraı fd_otora Mamull\ı 

-
Emllk ve Eytam Bankası llinları 

. . . 
Ki.-alık Emlak 

il 

1 

Eau Mevkii ve nevi teminat 
~~ ~ 

1/4 Teşvikiye Hamamci Emin sokak Teşvikiye aparlımanı 4 No. lı 18 
Daire 

l /6 " " " " " 6 " 18 
117 .. " " " ti 7 " 21 
2/2 Niıantqı Harbiye caddesi Selçuk apartımam 2 No. lr Daire 18 
3/1 BUyUkada Rıhtım caddesi 32/34 No. 1ı dükkan 8 
254 Galata BOyllk Manokyan hanının 1 /2 hissesi 60 
119 Bilyilkada Y orgolu Gazino ve çamlık 112 hissesi t O 

45711 Ferik.ay Cami ıokak 2/4 No. lı baraka 5 
· 634 Y enikapı Kltip Kasım mahalleıi Yalı ~okak 25 No. la hane 5 

.. 

635 BUytık çartı GUlsüm ıokak 7-9 No. lı dilkkio 10 
Yukarda razıh emlik bilm6zayede birer sene müddetle kiraya 

verilecejindea taliplerin 18/6/934 puarteıi günü ıaat on alt.da 
ıubemize müracaatları. [361] 

.. * 
Belediye karşısında taksitle sahl1k arsa 

Mevkii ve nevi 

lıtanbul Belediyeai brtwnda Dosluk Yurdu arsala
rmdan 21 parael No. h 345 metre arsa 

Teminat 
Lira 
1725 

Yukarda yazılı araa pazarhkla satalacağmdan taliplerin 16/6/34 
Cumarte~i günU saat onda ıubemize mOracaatları. [366) 

Darphane ve Damga Matbaası Mü
dürlüğünden: 

idare için aleni münakasa ile altmıf ton saf kurtun ahnacakbr • 
Münakasa 2/Temmuz/934 saat 14 ten 16 ya kadar devam edecektir. 
Şeraiti anlamak isteyenlerin Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba, glln· 
lerl aaat 14 den 16 ya kadar muhasebeye müracaatları ilin olu
nur. 0 3068., 

istanbul Vilayeti Orman Başmüdürlüğünden: 
Haliç ve Venikapı iskelelerinde mahfuz 100 adet akasya par

maklığı ve 350 kilo meşe kömUrU ve 447 kilo meşe kömürü mıcırı 
14 kantar meşe odunu ki cem'an dört kalem orman emvalı 18/6/934 
Pazar gUnü saat 3 te ihale edilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 
izahat almak istiyen taliplerin Haliç ve yenikapı Orman idaresine 
ve yevmi ihalede saat iki buçukta lıtanbul Orman MUdüriyeti 
Kalemine müracaat eylemeleri. (2934) 

İstanbul Maarif Müdüriyetinden: 
Liae ve Orta Mekteplerin mezuniyet imtibanana tlbi olmayan 

aınıflannda ikmale kalan Yeya dönen bilumum talebenia derhtıl 
mekteplerine mUracaatlan beyan olunur. ".l125,, 

601( POSTA 

Denizyolları 
fŞLETMESl 

Acenteleri r Knrak6y Klpdlbat 
Tel. 4236'2 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tef. 22740 
........ ~ •ı ........ 

Trabzon Yolu 
V A T A N vapuru 12 

Haziran 

Salı 20 de Galata nhtimın
dan kalkacak. Gidişte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 

Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun· 
lara illveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacakhr. "3058,. 

. 
· Ayvalık Yolu 
BANDJRMA vapuni 13 

Huiran 
Ça"8mba 19 da sirkeci 
nhbımnclıln kalkacakttr. 143146,, ... 

~ OçuncU Suth Hukuk 
Hikhnlllİacten~· MGddei Emllk. n 

'F.ftam O.abaı vekili avukat Talha 
·Berin mGddeialeyh B•lta limanında 

Haziran 17 

Set ma ...... inde Çayır clnrındald ~-miiiiİİii:i-~İİİİİİİİİİİİİİı-
8 eakl ctW•lük aebze bahçi.ındeld '..ıııııı • ;;~A~VttU~K~A&,Tr:;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiii' 

:~ .,::: .. ~~~:. ~~,.f.':!~: Ekrem. il hami"! Atıf. Fehmi 
d61aleyhlli Wıhaiir lkametı&be meç· . y aııh~n;lerİnl Yenlpoıta_hane arka~ında. Aıırefeıidl 'cadde;i, Tlrklp 
..... oldap. anlatıldı tandan ~larm• . Han. 42, A 43, ~" n~mıralara nakletmlılerd!r. • (J°3~ --, . .. . .. .. 
clald dafftl1enln 7irml giln faala ile 

.... - ~ . -- .... - -
iliaen te~e karar nrilmit oldu. 
tundan J'eYmu muhakem.-;. olan 

._ ,,_,.... . .. -·- ... 
18n/934 Aat 10 da mahkemeye 1rel-
medltl Ye brafından bir Yekll. JrÖD• 

dermediti t~kdirde gıyabında muha
kemeye devam olunacafı makamı 

teblitde lllia olunur. (341) 

.. 
Iilınyager · 

Hüsameddin 
Tam idrar tahlili 100 kuruştur. Bilfı 
mum tahliıat. Bahçeknpı E mlak ve E y
tam Bankası karşısında Jzze' Bey Hau 

~------.. (265) 

Hanımefendiler : 
Pari8 kıulınlımuıu fevkalid4' 

rağbet ve memn.uni~·etini 

kazana~ ·'GiBBS,. gü:ı:elltk 
pudrası; pek nefis ve rakik 
olmakla beraber bütün be-

9ereler Ur.erine yapı ,ır v• 

uıun müddet sabit kalır· 

Kolruıu da güzeldir. 

Tec:rllbe ediniz, çok 
me111nun kalacakstnız. 

• 

SATILIK EV -4~ 
Cağaloğlu'nda şerefli bir mahalde 

aparbmao t eklinde, iyi kira getiren 
bir ev sablıktır. latiycnlcrin Emniyet 
sandığında Hıkmet n. e muracaatlnrı. 

~ ............... ~( 2 ) 

... _. Urolog - Operatör -411-mtıllıt.. 

Eş·y SAMi Dr .. R ı 
İdrar Yolları hastalıkları miitehassıaı 

B. O. VebHp B. ap. İ stiklil.l Uad. 61 
... 1. • 1111'• ........... 1. 1 • • ••• 1 ' •• ' •• ' •• 

Son Posta Matbaaaa 
Wibl: Ali Ekrem 
~at lılüdüril : Ta!ıil' 

•• 

SİNEKLER 
bulaştırıcı hastahklar 

tevlit ederler. 
••• onları FLiT ile öldürünüz. 

Z ah i ren zararsız gibi görünen fa· 
kat. Humma! Tifoidi, Ska,.ıatın ve 
tıatta Verem gibi öldürücü hasta• 
lıktarı bula~tıran bu ehemmiyet~ 
Si7 fakat pis sinekler. sonderece 
tehlikel idl,.ıer. Böyıeoldutu hafde 
bazen ounıarı ôldürmek için te• 
sirden arı ve yalnız ~aşırtan onla~• 
adi ha,arat öldürüoU mayiler kul. 

,~~~~ tanırlar. Sakınınız ve her halde 
Ilı FLİT dort harfli F L ·f .T tedarik 

ediniz. Siyah kuşaklı ve aske• 
..... _. resimli sarı tenekelere dikkat ve 

onları mı.ıslrren talep edinl:ı: 

umumf Oepos:ı : JUL KREPEN. İstanııuı Galatı , Voyvo4ı Hın He ı 

1 lstanbul Belediye•• lıinları 1 
Karaköy Köprüsünde kiralık gişeler 

Karaköy köprüsünde Eminönli cihetinde aağ taraftaki Iİfe ı 
Teminat akçesi 00 lira. 

· Karaköy Köprnıunde Galata cihetinde sol taraftaki giıe ı 
Temin at 90 lira 

Kareköy Köprüıünde haliç tarafındaki gişe : Teminat 63 lira. 
Yukarda yazıh gite1er kiraya verilmek üzere ayrı ayn kapalı 

zarfla müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şatname almak üzere 
Levazım MiidürlUğüne müucaat etmeli, müzayedeye girmek için de 
hizalarında yazılı teminat akçesi makbuzu ile teklif mektuplarım 
14/6/934 Per,embe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
vermelidirler. "2765,, 

* .. Bostan mahallesinde Mangasar caddesiod~ . ~arap Ye .1!1etruk 
bir halde bulunan 27 - 29 numaralı binanın tarıhı ilindan ıtabaren 
on bet gün zarfında sahipleri tarafından gerek . hedmen a:ere~ ta• 
miren tehlikesi izale olunmadıiı takdirde Be1edıyece bedmı cılıeti• 
ne gidileceği bildlmle alikadaramna ihtarname makamına kaba 
olmak üzere ilin olunur. (3144, 


