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1 lstanbul, BUyUk Gazisine k-ty· ı 
metli minflrlerile birlikte kavut· 
tuğu için tarihi bir gün daha 
idrak etmif, tarih te mUıtesna 
bir hidiıe daha kazanmıı 

Gazi Yurduna bu ayın o .. un· 
cu günü ayak basan aziz Şehin· 
tah, bugUn Ulu Relsimizle bera
ber aramızda bulunuyorlar. İki 
'aevlet reisim dün aabah saat on 

• 

birden itibaren bUtUn heyetimizle, 
biitün varlığımızla candan alkıı· 
laınıya baılamıştık. 

Gazi Reisimiz.I ve hUyllk 
misafirini taşıyan «Gi.ilcemal» 
lıııtanbul ıulanna girer girmez 
latanbulwı samimi tezahlratı, 
coşkun ve taıkın bir hürmet hi11i 
'.teklinde, ufuklara heyecan verdi. 
Limanda vapur dDdüklerinin 
•im avezeleri bu tezahüratın ilk 
lfareti oldu. Denizde ve karada 
~am aeç vakitlere kadar 
• ...., selen bu aevai ve HYIJ' 
tqkmhtı, lstanbulun, sevgili Ga· 
r.isine karşı bağhlığını bir daha 
iebat ettiği gibi, kıymetli mi88firi· 
8ıiae karşı gönül dolgunluğunu 
,da bütün cömertlij'ile göıterdi. 
ı Ataiıki ıatırlarda ıiz okuyucu· 
&anmaz, lıtanbulun candan ve 
ıönülden yükselttiği alk1tları 
ifitecek, o coıkan .tezahllratı 
Hyredecekıiniz: 

l * ...... 

l•tlkb•I Reamlnl T•klbe Memur 
İluherrltlerlmlzln MUt•hedelerl 

Dün ıabah ıaat yediden iti· 
baren ıehirde fevkallde bir ha· 

Muhterem misafirimiK va11urd•• çık•rlarken v• S.ra~llur•u•a çıkbkten sonra 
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Şehint•h Hz. ve BUyUk Gezimiz bir g8rU,me esnasınd• 

zırlık vardı. Sokaklar ve köıe 
hqları, •eydaalar beldeye• laallrla 
dolmuflu. Huıuıi ve reı•I blth 
mll..,.Mler, evler, dllkklalar 

TUrk •e lran ltayraklarile al.len• 
aniıti. fıtanbul ve Beyoiluaun 
Maraaaraya bakan bütün ıathı· 
mailleri, yl1kHk ytrlerl ufuktan 

bize iki aziz baıbui aetirecek \ 
olu Gtılcemal vapurunu ı&rmek 
lıtiyenlerle dolmuıtu. 

latlkb•laller 
Saat on buçukta klprliden •• 

baıka iıkelelerden kalkan vapur-
lar karıılayıtıları Marmaraya 
ptUrdG. Kınahada, Heybeliada, 
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Türkçesi : O Yükıek Şehinşah 
ıJ/ku'lltu;tl•tt 6;;,.iinünce kudünıil· 
'illin şeroft f..,fan6ul ı•hrirei neşe· 
lendirmijtir. Zati Alô Hümayun• 
ları deimi ıihhatte olarak 
gaş•sın . Qünkü onun yaminli 
teşrifi gözlerimizi aydınlalmııtır. 

Arn vutlukta 
He ecanlı Günler' 

GUzelhiaar, Kalamıı, UıkUdy, 
Rumelihiaarı vapurlarile iki Hali~ 
•apuru, 12 bllylik motöı, yllzlerce 

aandal baıtan bata Ttrk ve t..,. 
bayraldarile ıüılD olarak ııra il• 
Marmaraya ilerlediler. Haydarpafa 
açıklarında demir atblar. Oa 
binlerce göz ufuktan doiacak 

n 

Gttlcemall tarauuda baılamışb. 
Saat tam (12,5) dal Cfulcemaf 
vapuru Adaların önUnde aörllndU. 
BütUn Yap urlardan allat tuf ani 
koptu, hep bir ağızdan Cumhuri· 
yet marıı okunmaya bafladı. 

Torpldolar1mızla Beraber 
Gtllcemal hafif bir ıeyirle ıaat 

tam on üçe beş kala Kalamıı 
açıklarına geldi. Kocatepe ve 
Adatepe torpidolarımız muhteşem 
birer kanat gibi Gilcemalin yan· 
larında ilerliyorlardı. Saat on 
Gçte GUlcemal muntazam bir ıaf 
halinde selim vaziyeti alan kar· 
ıılayıcı vapurlardan Güzel.hisar 
vapurunun önüne ieldi. Şiddetli 
ye devamlı alkıı ve "yaıaym, 
varolun aziz miaafirler,, ıesleri 
araaında yavaı yavaı ilerledi. Bu 
aırada Heybeliada vapumndaki 
$ehir bandoıu İran marıi .11 çalı· 
yordu. Önlerinden ıUzUlerok iler· 
llyen Gükemalin aziz yolcularına 
sörmek ve alkıılamak istlyen yol
cular vapurların sağ tarafına yı· 
ğılmıılar ve blltün vapurlar sat 
tarafa yatanııtı. 

Denizin ÜatU Dolu 
GUlcemal, torpitolanmıı ve 

•• karıılaylcı vapurlar ııra Ue 
botaza dotru ilerliyorlardı. Köp
rll ile Oık-üdar araıında deniz 
ıaadall•r ve yelkenlilerle dolmut-
tp. Boia_zlti ve iıkeleler bayrak· 
)arla ılılanmifti. Bittin lıkeleler-
de ve sahillerde toplanan halk 
çıl11n bir ıevlnçle miaafirleri al
kııltyorlarda. 

(Devamı 11 inci aayfada ) 

$•ltinı•h Hz. seu6ili G•ziıniz . r•f•k•tlerintlelci zeoaf, 
•itle •zb •iac/ir• lttılcet taluli• edili•er 

lli .ı • .,ı.ı R•i•i11in r•klp •ltlulcl•~• oto .. o6il. h•llccre ~le•• 
, ... ,,_..,, ••••flfl• ilerli..,-
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2 Sayfa SON POSTA 

( Halfcın Sesi) • 
Köylü için 
Sigorta 
Çok Lazımdır 

Son zamanlarda ıiddetli yağ• 
murlar ve dolu afeti bir kısım 
köylümüzün ekinlerini mahvet· 
ti. Kendilerile göril§tüğüm6z 
kimseler köylü için ziraat ıigor• 
tası lazım olduğunu söylüyor

Bakaloryada Dönenler 
- . 

Şikiyetler, Muvafık Görüldüğü için 
lar ve diyorlar ki: 

Osman Bey ( Sirkeci Yeni İstanbul 
oteli ) - Memleketimizde 11k 11k 
tabii Afetler oluyor. Son zamanlarda 
Anadolunun birçok yerlerine dolu 
yatdı, ekinleri mahvetti. Yer yer 
zelzeleler birçok ntandatlan evaiz, 
bark11z bıraktı. Borç ile tohum temin 
eden birçok köylünOn elleri bötilrle· 
rinde kaldı. Batka mtmleketlerde 
ıehirler Ye tarlalar zelzelelere, kaıır· 
galara ve dolulara karf1 ılgorta 
edilir. Bizim memleketimizde heniz. 

• 
Bunlar Yeniden imtihan Edilecekler 
Bakalorya imtihanlarında, lise ve ortamekteplerin 

diğer sınıflarında olduğu gibi, bu aene çok talebe 
dönmilıtllr. Diğer sımflardaki talebenin yeniden 
imtihanı için Vekalet bir karar vermişti. Bu karar 
mucibince de talebe yeniden imtihan edilmektedir. 
imtihanlar yarın nihayet bulacaktır. 

Aynca, birçok talebe velileri tarafından tikiyetler, 
itirazlar yapılmıştır. 

Aldığımız malumata göre, bakalorya imtihanla
rında da, bu ıene fazla talebe dönmesi, Maarif 
yeki Jeti tarafından ehemmiyetle tetkik edilmiıtir. 

Vekalet bu tikayetlerin bir kısmını muvafık gördü· 
ğll için, bakalorya imtibanlannda muvaffak olamıyan 
talebenin yeniden imtihan olmasına karar vermiştir. 
Bu karann kat'ileşerek, bKgllnlerde mekteplere 
tebliği beklenmektedir. Öğrendiğimize göre yeni 
imtihanlann temmuzun ilk gününde başlanması çok 
muhtemeldir. 

böyle ılgortalar yoktur. Ziraat Ban· Gu·· mu··ş Paralar 'T J 
kamız. hiç olmazsa köylQmGztin mah· ı TQmVaguan 
ıu1Gn8 ıigorta ettirme çarelerini bu).. Air Miktar Gu""mu-ce Daha u 
efendimiz olan k8yl0ye bGy6k bir +' ,, nastanege 
hizmet daha yapmıı olur. ihtiyaç Var 

* Yeni basılacak gOmfiş paralar Bir Madam Yere Atlarken 
Mehmet Ali Bey (Divanyolu 23) - için 85 ton kadar gümüıe ihtiyaç Ôlüm Halinde yaralandı 

Batka memleketlerde bütün toprak oldugv n tesbit edilmiştir. Halbuki D O b b f · 
mahsulleri ve hayvanlar ıigorta edilir. "' ün sman eyde ir acıa 
Bizde bunların muhafazası tamamen Darphanede fİmdiye kadar ancak olmuş, tramvil)'dan atlamak iste-
Allaha kalmıştır. Bir inekçinin an- 34 ton gümüş toplanmışbr. Ma· yen bir kadın düşerek tehlikeli 
•ııın veyahut bir kaz.a neticesinde liye Vekaleti mütebaki gümüşler surette yaralanmıştır. Facia şu 
bin ]iralık bir ineği ölGr. Yahut bir ıçın henüz bir karar vermiş ıekilde olmuştur: 
ıüvarinin kf,metli bir beygirinin değildir. Eğer .bu gömütler hariç- Galatada oturan 60 yaşlarmda 
a1ağı kınlır. Bunlar zararı aineye ten tedarik edilmesi lhımgelirıe Madam Furtina isminde bir ka· 
~ekerler. Halbuki Avrupada ye Ame- 290 milyon franklık bı0r do''vı·ze -' b h b. hb b 
rikada artiıtlerin diıleri, ayaklan, dın oUn sa a ır a a lnı 
kara gözleri, hatta köpekleri ve ke- ihtiyaç vardır. Bu kadar döviz ziyaret etmek için Şiıliye gitmiş· 
dileri blle ynkaek paralarla sigorta temin etmek mnıküJ olduğu fçin tir. Madam Furtina aradığı ah-
edillr. Bizde de zirai kooperatifler gümüşün dahilden temin edile· babını evde bulamamış ve Şişli· 
kurulmalı, haranat n mahıulit •i· ceği tahmin edilmektedir. den tramvay ile Tünele geçmek 
.ortalan da temin edilmelidir. Acaba f abrikatörO Nasıl istemiştir. ihtiyar Madam 4 1/2 

Bir Teklif 
Eski Mezar Taşlarına Bir 

Müıteri Çıkh 
Bir zat Belediyeye mUracaat 

ederek metruk mezarlıklardaki 
bütün mezar taılarıru satan almı
ya talip olduğunu bildirmiştir. 

Belediye bu müracaatı tetkik 
etmektedir. Şehir dahilinde birçok 
mezarlıklara ölü gömUlmemcsi 
takarrür etmiştir. Belediye bu 
mezarlıkları peyderpey kaldıra· 
caktır. Fakat bu mezarhklar için· 
de birçok mezar taşlarının tarihi 
kıymeti olduğu anlaşılmaktadır. 
Tarihi kıymeti haiz olan taşlar 
Müzeler idaresinin yardımı ile 
tefrik edilecek, diğer taşlar aa· 
tılacaktır. 

"" d l ? kuruı ile Tünele gidebilmek için 
Oemil Bey (Sultanhamamı 121) - Dolan ırnıış ar Hamam istasyonuna kadar tram• 24 Saatin 

Son gnnlerde Anadoluda yer yer Evvelki pnkü nüıhamı:r.da bir vayın arka aahanlığında gizlen-
aelzeleler oldu, ıeller, dolular birçolC dolandırıcılık iddiuının mahkemeye k T Ua""dı·selerı• 

meye arar vermiştir. ramvay Tı ~ tarla oıahıullerini mahvetti köyJG• intikal etmiı olan vaziyetinden bah-
lerimizin bir kısmı sıkıntılı bir va.. ıetmı1, Mihran Efendi isminde bir Osmanbeye geldiği sırada ansızın Hayri isminde bir amele, şof8r 
ziyete diiftlller. Köylünün mnhsulünil fabrika aahibinin, Kostantiniyadl biletçi arka sahanlığına çıkarak Vartanın idaresindeki kamyondan 
algorta etmeliyiz. KöylQ bunu bizzat Efendi lımlnde biriılnl dolandırıcılık Madamdan bilet istemiştir. Ma· düşerek ağır surette yaralanmıştır. 
yapamaz. Köylünün her nkmblı za- ıuçile mahkemeye verdiğini yazmıı· dam Furtina bu sırada tramvay- lf. Deftedarda teneke fahri· 
manında imdadına koıan Ziraat Ban· tık. Mahkemede okunan evrakta, dan atlamak istemiş, fakat mu- kasında çalışan Ayşe H. makineyi 
kaıı bu iti de yapmalıdır. davacının iddiaaında, ıuçlu vaziyette vazenesini kaybederek düşmüş ve temizlerken kazaen parmaklannı 

lf olan Koıtantiniyadi Efendinin Jmar muhtelif yerlerinden ağır surette makineye kapbrmııtır. 
Asaf Bey (Beyazıt Eminbey ma• Bankasından nç kefaletname yaptır- yaralanmıfbr. Der.hal hastaneye Jf 110 numaralı tramvay ara· 

hallesi 19) _ Naz.illide, Malatyada dıtı da bildiriliyordu. Halbuki buna kaldınlan Madam Furtinanm bası Çenberlitaıta Ali Aia ia-
ıeller gelmiı. Uıakta tarlalar •u aJ.; mukabil imar Bankaaı diyor ki: minde birine çarparak yarala-
bnda kalmıf. KaylOnOn bir ıenelik «25 Haziran 934 tarihli gaz.e- hayah tehlikededir. mııbr. 
emefinin mabıulil yok olmuttur. Si· tenizin ikinci ılltununda kanşık lf. Beyoğlunda seyyar ıioemacı 
ıorta firketleri bizde yalnız yangın bir it baıJı;;.:le olan yazının Ban- t H•k"" J • Halit kutudaki resimlere paruız 
bayat Ye deniz ıigortalarile meuul gu ran ı aye erı . . d b. 
oluyorlar, çok ta para kazanıyorlar. kamıza ait olan kıımı tamamen bakmak istiyen Y orgi ısının e ır 

Haziran 27 
> d •• 

Giiniin Tarihi 

izmirin Bir Yıllık 
İhracatı 

lımlr, 26 - Şehrimiz Ticaret 
Odatı tarafından f:r.mir limamnın 933 
aene.i ihracata hakkında bir istatiıtik 
hazırlanmıtbr. Buna nazaran 933 
aenuiade; 6,915,689 lira kıymetindo 
45,552,680 kilo ilzüm, 3,798,170 lira 
kıymetinde 26,201,694 kilo incir, 
l,SS3,738 lira kıymetinde 21,275,061 
kilo palamut, 982,777 lira lnymetind• 
6,645,754 kilo valekı, 568,374 lira 
kıymetinde 1,370,036 kilo pamuk, 
1,992,933 lira kıymetinde 266,119 kilo 
afyon, 403,360 lira kıymetinde 
8,036,984 kilo meyank6kG, 8,122 Jirıı 
kıymetinde 48,607 kilo miyanbalı,· 
104,072 lira kıymetinde 292,871 kilo 
ı.eytin, 2,980,752 lira lcıymetind4 
12,729,632 kilo z.eytinyatı, 2,684 lire 
kıymetinde 12,212 kilo pr4na yağı, 
54,760 lira kıymetinde 283,570 kilQ 
yün ve yapağl, 503,476 lira kıym~ 
tinde 99,387 m2 halı ihreç edilmlttir. 
Bundan baıka hububat, me)iva, ma ... 
den tnuhtelif hayvan ve eıya ihracatı 
da yapılmııtır. ihracat yekunı,ı 
37,294,280 liradır. Kilo itibarile de 
308,195,985 kilodur. Geçen senekine 
nazaran bu sene kilo baaabile ihracat 
fazla i•e de kıymet itibarile 3,000.000 
lira aok•andır. 

Tahllyeslnl 1 t edi 
Türklüğe hakaret suçundan tevkif 

edilen kibrit ıirketi müdür muavini 
M. Kilman11n velcillerl tahliye talc• 
binde bulunmuşlardır. Müstantik bu 
ailn kararını verecektir. 

ispanya • TUrklye 
lapanya ile aktettitimiz son tl~a

ret ltilih tatbik sahuına girmiı, 

taclrJerimiz yumurta ihrac. tına bat
lamıtlardır. 

Elektrlkll Tren 
Zonguldak • Ereğli elektrikli ti· 

mendiferinln lntaatı için mahallinde 
tetkikat yapacak mfitehasııslnr heyeti 
ıelecek hafta lçerhıinde 9chrimize 
1r•1erek Zonsruldata hareket edecektft 

lr se il f ner 
Tahlisiye Umum Müdürlüğü 

tarafından Karadenizde Kerempe 
mevkiine kanulması tekarrür eden 
Büyük sesli fenerin tesisatı ikmal 
edilmek nzeredir. 

Öğrendiğimize göre: Hopada 
Peronit burnunda da şimşekli 
bir fener inşası lftzumlu ııörUİ· 
müştür. Bu yeni fenerin inş!'l.ahna 
da yakında başlamlacaktır. 

Takasçılar 
Meselesi Nafıa Vekilimiz Ali Bey tirketlere hilafı hakikattir. Bankamız zaten Misafirimiz Rıza Pelıleoi Hz. nln çocuğu iterek düıüp yaralanma-

h 1 · 1 ın•mlelcetimizi :r.lgarf!lleri ı•re· b b. · t• T k •· t• ı· d t k·~ dl hayvan ve 111• su ııgorta arını kabul usulden olmıyan ne böyle ür boı -ı: ıına se e ıyet vermıı ır. a a1 ıuıaı ıma ın en ev n e • 
d B k d. . d T /ine, okugru:ıılarımıza Iran •dehi· 1 h ki d sil bin lı'ra ettirmeli ir. unu en ısın en bek- d ld DtlnkU Hırsızlıklar en ve ıonra a arın a ;, 

lerfz. kefaletname vermiı ve ne o U· gotıno ait nümaıuılcr talctlimin• nakli kefaletle tahliye kararı verilen• 
rulmuı bir kefaletname ile gerek karar v•rdik. Bunlar, 6iribirile Fatma isminde bir kadın ler kefalet mfl<tannın azaltılmaaı içle 

Kama, Bıçak, Tabanca Mihran Efendiye "e gerek Koa- alakadar olnııgan, miistalcil eser· Fatihte seyyar ıaba Rıza Ef. yi aıliye mahkeme1ine mllracaat etmı ... 
· d. Ef d' b b. ı· l•rtlil'.. Falcot agni maharririn alı dl A il hk • b talebi Evvelki gece Şehrin muhtelif tantınaya ı en ıye eı an ıra kandırarak 6 lira1ını ç p ıavu- ler • s ye ma emeaı u 

• lailcôgeleridir. Kuottetli 6ir kalem d · t• B ~· · " ceza d ı · vermiıtir .• » ıurken yakalanmıtbr. red etmıt ır. unun uzerıne a~ır yerlerin e yapı an arama netice. tarafından li•aıumıza nakledilmiı· mahkemesine müracaat ediıniş, ağır 
sinde birçok kimselerin llı:erlerin- GarnIOyor ki Bankanın fu ifadeıi tir. Bugün ilk hikayeyi 10 unca Bundan başka ıehrin muhtelif ceza mahkememi Perikli Lagotisln 

k k b "Ok 1arihtir. Fakat mahkemenin ne- /ı d k B " J • d 7 h lık b0 

de taşınması yasa ama, ıçak " sag amız a o uyunuz. eKenece- semt erm e ırsız , ır yan• 500 lira kefaletle tahliyesine karu 
b 1 k n ' ticede nreceti karar her halde, bu Ainizi ümit t!diyoruz. k . ·ı·k b' man·t 1 k k fi h kk d tabanca Ve aaire u unara mu- 1 f d d esıcı ı ve ır ı acı ı vermittir. Diter mev u ar a nı a-yan ıtlıtın doğru tara anı a mey ana 

aadere edilmiıtir. çıkarınıı olacaktır. vak'aları olmuştur. ki karar bu pn tefhim edilece ktır. 

-=~~====::::=:;::==~=-=============------====--~~--------=-=------=----=-==:~~~-=-=--

"Şehrimizde ..ı.. az olr· ı 

1 1 
• 

1 
• • • • • • • • • 

1 
- Kolaygele Halan Be~, 

tağı!'daa çefme bat1an z.iy.. • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • . . . • 
bokaör mü olacabaa nedir~ deailı blab alık olmaktadır. H.B.- Ne yapalım birader, Dün ba k&lababkta 11ra bek· 

ı ı 1 1 
ttımedea iki teneke ıtı almak lemelı yiizllnden bir bıYp I ieap ediyor. elmtıf ahali ko•alarla, :rum-

.. \-lerta biribirine gİn:Diftir._ 
- o ... ı.ıw-



orilıtıl 
Nfltim 
NepDerler? 



J Meınldet M..,..anu•\: 
1 1 -

lzmirde 
Gece 
Hayatı 

lzmir (Hu11Ut) - lzmir bele
diyesi için çalıtmıyor, İf çıkar
mıyor t denemez. Belediye rem 
doktor Behçet Salih Bey moTaf
fak olmak için elinden ıelen 
bfitfin imkinlardan istifade edi· 
yor. Şehrin güzeUqmeıine ve 
başlıca yerlerin İmarma faaliyet 
aarfediyor. Ancak yukan ve iç 
mahalleler halkile Karşıyakalılar 
aeden1e belediyenin ihmalcüiğin
den şikayetçidirler. 

Geceleri saat on birden aonra 
JUkan mahallelerde elektrikler 
ı&nftyor ve ıehir karanlıklar 
içinde kalıyor. Böyle yerlerde 
oturanlar, tehrin ötesinde beri
Iİndeo bahçeler ve parklar yapıl
ma11ıodan daha evvel, bo.zuk 
kaldll'lmlarla elektrik tenvirabDID 
yapılma11111 daha faydah bulduk· 
lanw ileri ıürllyorlar. .. 

Geceleri lzmiria hali, 611 te
birlerinkinden fazla farklı değil.. 
Saat on biri bulduğu zamanlar· 
ela tehrin en kalabalık yeri olan 
Kemeraltmda bile epey cin 
top abyor kahvehaneler, pa1-
tahanelerJ saat on birde kapan• 
dığı için herkes erkenden evle
riae dönliyorlar. 

Saat 11 de umumi yerlerin 
bpanmua bir bakımdan çok 
fa7dah oldu. Halkta plinh bir 
J8bna ft kalkma hayab baıladı. 

Evvelce ıaat 2 ye kadar sokaklarda 
kalanlar timdi ıaaf on birde ya
takta bulunuyorlar. 

Somada 
Bu Sene Mahsul Az, 

Fakat Çok Nefis 
Soma (Husuai) - Bu aene 

fitin ekimi geçen seneye Dİabetle 
Jftzde elli udır. Bunun bqhca 
ıebebl geçen ene Soma tütün· 
lerinia 15 ile 40 kuruf ara8111da 
aablmuı ve laAli 100 bin kilo 
tltnn&n mllfteri beklemekte oJ.. 
maaıdır. 

8 mayıstanberi Somaya yağ· 
mar 1ağmamqbr. Ba yüzden tl
t8n 1nahaulft de dahil olduğu 
halde bailar, pamuklar ve bil
laaua bostanlar ve zeytialer ol
dakça imar kalmqbr. 

Bu aene tütla u ohn·-• 
rap.en çok neftttir, ziraat fea-
memurlan 11k sık dolaıarak Jetİf
mekte olan tnttmı fenni neaa
retleri albada bulundu1111aktadır
lar, arpa Ye buida7 mabaula 
piyuaya ~- Bu ... 
•mu azdır. Fakat mabsaJ tane 
itibarile iyidir. Renper la11n bar 
yanlannın aç kalmamua için ot 
•• saman tedariki De mqguldOr. 

Denizlide 
10 Dershaneli Bir Mek

tebin Temeli Abldı 
Denizli, 25 (A.A.) - Klzılc:a 

halik nahiyesinde yapılacak olan 
15 dershaneli mektebin buglin 
temel atma merasimi yaplmaf 
merasime Yali bey riyuet etmif, 
nahiye Ye cİYar köyler laaJkı İfÜ
rak etmittir. 

Edirne Tenezzüh Treni 
• Edirne, 26 ( Huauai ) _ Şark 
pmendifer kumpanyası Edirne ile 
latanbul arasında ayda dart defa 
temilitlı tenezztıb treni itlete
cektir. Tenezzüh treni 9 Aatte 
Eclirneye ıidecek, Gcret clart lira 
olacaktır. 

SON POSTA 

• 
~MLEKET HABERLERi 

Saltanat Devrinin İhmal Ettiği Kasabalardan Biri: 

Çarşambada On Sene içinde Mühim 
Eserler Vücuda Getirildi 

Çartamba (Hu• 
susi) - Saltanat 
devrinin ihmal 
ettiği tehirleri· 
miı.den biri de 
Çarıambadır. 
Tabiatin bahfet• 
tiği feyiz ve be· 
rekete rağmen 

bu kasaba ile 

ıabayı iıtili et• 
meaine mani ol· 
mllflar, 200 par
ça köy ile 43 
bin nüfusu ihü· 
va eden Çarpm
bamn Ye köyle-

rinin 19 mektebin· 
de 1600 talebe 
okumaktadır. Ba 

saltanat devrin· mıktann çok da-
de hiç alikadar ha fazla olması 
olunmallllf, taı 
tat nstünde kal- llzımdır. Ancak 
mıyacak bir hale lcöylerden bir 

kı11mmın yek· 
gelinceye kadar ç.r,.,...,_ '" manı,,,.. ve kagın11U. Alanaef lhultar Bey diğerine azaldığı 
ihmal edilmiıtir. Cimlami yet sh niabeten müreffeh yapaaak- bltlln klj ,ocuklannın okuyama• 
teessüs eder etmez oqlıyan imar tamr. mumı lddp olmaktadır. 
faaliyetinde iıe ilk dlflinllen Kaaabamn ortamda akan Çarpmba topraklannc:la her 
şehir ve kasabalardan Wri de Y eıihrmağın Uzeriııe koru'- art nevi mahm' lıati• 1 edil•h?=ekte, 
Çarıamba olmuıtur. Çarıambala- lametpaıa keprttall ,almz luuabayı burada barice ktllliyetli miktarda 
lar dllnün ihmalinden ne kadar güzelleştirmekle kalmamıt. müna· fasulye ilaracab da yapılmaktadır. 
müteessir iseler bu günün alaka· kalihn temini hususunda biiyiik Turhalda açılan şeker fabrikası 
modan da o kadar mütebaısisdir- faydalar temin etmiştir. burada pancar ekiminin tamimine 
ter. Ctimhuriyet devri Çarpmba· Kaymakam Ahmet Mazhar de vesile olmuıtur. 
11 demir yolu ile bfitün sahile Bey kasabanın en mühim ihti· Kasabanın dar bir biitçe ile 
ve merkezi Anadoluya bağlamır yaçlanndan olan ıu meaelesini çahtan belediyesi çok btiytik itler 
tır. Hergün gelen ve giden tıçer halle muvaffak olmuı, diSrt saat baıarmaktadır. Yakında asri bir 
trenle Çal"fllmba Samsunun adeta meaafedeki Taıdelen ıayunclan mezbalıa İDf8 edilecek, bir de 
bir mahallesi haline gelmiftir. daha güzel bir .suyu ıehre akıt- itfaiye tetkilih yapılacaktır. Sıtma 
Müstahsil mahsulünll kolayca pa· mış, Nafıa Vekileti de Yeşibrmak Ye frengi mücadele heyetleri ve 
zarlara sevkedebilmekte, dün kenarlarına ~tltead .. dit Htler yap- doktorları köylerde dolqarak 
ihtiyaçlar içinde kıvranırken bu brarak aebır tafbgı zaman ka- halkı tedavi etmektedir. 

Akşehir de 
Mektep Müsame
resi Ve Sergisi 

Akıehir (Huıust) - Gazipaıa 
ilkmektebi son ıınd talebesi ta• 
rafından bu veda müıameresi 
veriJmit, bir de Ml'Iİ vllcude 
getirilmiftir. 

Ma?ıalll hükfimet erklnınıa da 
hazır bulunduğu bu mllnmere 
ciddi bu muvaffakıyetle netice
leamif, 98l'gi de büylilderin tak
ctir ve tebriklerini lrazanmlfbr. 
Halk, çocuklarım her noktada 
mukemmel bir halde hayata 
hazırlayan mektep idarMİD• aa
tqekkirdir. 

İspartada 
Belediye Şehrin Güzel
leştirilmesine Çalıpyor 

Isparta 25 ( A.A )- BelediJe 
tellria iman 'ftl ttbeJleılMli laa
..._da laummalı bir pldlde ça
bpaaktacLr. Ctlmhuriyet meyda· 
DJDdaa pawyoalara udu ıiclea 
400 metnlilc beton JOhan orta 
kısımlan .._. edilait •• JaJa 
kaldırımlarının Mbnni de yak· 
lqmıfbr. 

Şehir parlondald •ld elektrik 
teailab kalchnlarak yer altuadan 
ve demir direkler konularak 1eDi 
ve muntazam teaisat hazırlıklarma 
baılanmıştır. 

Kızılcahamamda Postane Binası 

Kızılcaham- ususl) - Ka• 
zamızda telgraf ve posta binası 
yapılmak llzere ıehria en gllzel. 
ve havadar bir yerinde 150 metre 
mtlrabbaında belediye tarafından 
meccanen bir arl8 teberru edil· 
it ve tapu senedi de verilmiftir. 
Bualnlerde İDfaata bqlanacakbr. 

Alatehir Mektep Sergisi Ve Bir Tashih 

Dinkti ntlahamızda Alaıeldrdeld 111ektep w,W I:+W:efl'eder .. 
kea yakardakl rnlm koaulacaia yerde yanhtblda yapılaa 
.tiumerecle lıazır bulunaalarla tertip eclilea melltep ..pıioia rami 
~- Al.- mektep ....... r...m ,.arclaJB reaimdir. 
Karilerimiu itizar ederi&. 

Mersinde Çok Sıcak Var 

ll•r•l11 •alıillerlı11le tler1iz IHur9oları 11e plaj •ilenc•leri 
Menin (Husuıl) - Bu sene ve pazar gilnlui aıcaklar yüı:lln• 

ıwhrimizde 11caklar birdenbire den ıehrimiz aalailleri denize gi· 
ba1d1Tmıt Ye halk plljlara d&klll· ren inıanlarla dolmaktadır. Ak· 
miiftilr. Gllırede hararet 38 de- pm llatleri, blttın aileler pllj ve 
receyi bulmaktadır. Bilbaua cuma bahçe ıuinolanna akm etmekte-

1 
Müsahabe 

Şiir Ve 
Tercüme 

1 : 

Nrıralla1ı Ala 
Bazı kitaplardan ltaluederken 

iyi Teya fena olduldanm kaydet
melde kalmiya mecbw oluraz. 
Bazdan ise blyle bir lılklm Yer
memize hiç mtısait değildir; fakat 
buna mukabi1 bize birçok diifiin
celer ilham ederler. Ynnekkitlerin 
aaıl biylelerini HYdiğini aölemiye 
bilmem hacet •ar mı? 

Ali Kemali Berin •• Tercüme 
laakkında düılnc:eler we tatbikata 
ait bazı nümuneler " (1) isimli 
kitabı m&nekkit i~ nadir ele 
geçen nimetlerdendir. Kimini 
clojru, kimini yanbf bulduğumuz 
içia uzun müııakaplara mevm, 
oıabilecek ifaretlerle dolu olan 
birinci lmımc:lan bqka mtinteha
bat kısmı da iasaaa birp>k ıeyle. 
dlf&ndürftyor. Ntimmaelerin çoju 
manzum; bunJan okurken bir teY 
fark ettim, Jean Aicard, Sally 
Pradhomme gibi bayajı pirlerin 
...n tercüme edilelliliJor; laalbald 
ı,uen. ---·••d • • •. 
,..p11an teıethneter ancak gülhç 
neticeler veriyor. 

Mamafih bu söylecJWim hiç de 
yeni bir müphede değildir; bJJ. 
akis, zannederim hayli eıki olanı 
• Şiir terclme edilmez .. iddiası• 
mn bir neticesidir. Bir Fraum 
·piri, Paul V alery: 

.. - Neıir terclime edilebilen 
f8Ydir" diyor. O halde bir aıan• 
mme, nesre yakın oldllj'u nisbette 
kolay terctlme edilir. SallJ 
Prudhomme'un fU pil bula&ı 
ludıran .. Kınk ıaksa,, .satırlanma 
heceleri sayılıp denk getirilmit ve 
içiae kafiye ilive edi••iı bir ~ 
sirden halka bir şey değı,dlr. 
Onu yazan adaman makeadı bir 
mazmun harcamaktan ibarettir, 
bir tetbih yapmakbr. Fransızcada 
yapılabilecek bir tewbila, başka 
bir dilde niçin yapdanıaaaa? Hem 
lam• için bir aan'atkir olmaama 
llacet JOldm; Sa11J Pradhomme 
sM heceleft p11 ·Hnn ile saya
bBmesi yeter: .. Et je •BıfDsc• le 
verbe en comptant sur mes 
doigtL,, 

Fakat mmaıa •uaikiti ile bir 
ilini ifadeye çalqaa .. nual 
t..ctlme edilebilir? e..a da pa 
pabilenler ftl'·· Kimhır? Ancak 
bl1tlk pirler. 0.nlaT terelme et
miyor, yenidea ibda ediyor. 

Baua bir neticesi de pdur: 
.şiirde bir dilden ib6rlM iatibl 
lrabil değildir. 11..11 &amızca
mn glzel bir mı.- alay__. 
nn; onu aslındaki kuvvetle tthkı
pye ıeçirebilineniz. yaai siz de 
alleDldi bir .az liylemeie muvaf. 
fak olurl&lllZ ibda etmİf .. yıJuı. 
.... Şiirde .....-. lliç bir 
det.-i yoklar; a&11 m, 79ni ... 
teniz unsur çalanahlir, ah~nk. 

1 
1ant aml mmar ça1mamaz. Çok 
tala'• ettiiim bir miuJ: Nedim: 

"Ben olsam, mutrip ala biı kenarı 
08)'Hr olla, 

Hoş imdi bir de .fana bir cinnı 
tiveJı:ir olsa,, 

Diyor: Şeyh Galip de: 
"Daha siyadeairıe yok &ahammiilii 

bnmin, Mey ola, auıtıip ola, tut ki 
bir de dilber ola,, 
di1or. Mazmun değifmemif, fakat 
birinci beyit güzel bir aöz; :Jda. 
cili gl\lOnç. Demek ki Nedimia 
dzlnde ~elliği vticada getiren 
mazmun değildir. Şiil' bunun içia 
tercllme edilemez. 

[1] Reıimli Ay Şirketi, 160 kurllf. ________ ................. ___ .......... _. ... 
dir. Sıcak günlerde ahali sahile 
ve kırlara gittiği için evler bo-. 
IMlt Ye kimHliz k·•-ktadır. 
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MOliıim Peten Harbiye Ntıaretl 
............. ta~ Nllll!lfllr. 

[a. ... • ~ 11.W,. Nazı-
•l 

B&BiCI Tll.8 ArLAB 
Alman yada 
Hükumet Şekl. 
Meselesi 

Haa...... 2' ( A. A. ) - Pru• 
haıveldl · il. Girin• hrada ıöylecftti ., ............... _. ........ .. 
• ...,. ...... , ............... w ........ 
diri..... -•11ta1lea ba•e4erek 

......... ., ...... 
........ 11 ....... 

Is · 
r.,,_., Kimia? 

o.le, 2' (AA> - Dla akfa-. .................. .., ...... 
-.. klrfulae pmlf, lll:l .... 

iki meçhul ~ 
tberia4e çok Jlkıektn ._. .... 
rm.1ttır. TaJYarecltr, tfmal llttb· ...... ~--· ............ *ta•leerl ·~ 
denlaen t.p ıealerl duyul11a1111w. 

Kübada Kabine 
Buhranı 

ffa•ana. • ( A. A.) - ıc.w... 
neaantleıftMt•etlfUdlk ppdaMI· 
....... temi• için iltlh1111t ........ 
B~ç ıaatlik •lukendn ...,. 

Silih Konferansında 
• w • p ......... --.....----------· 

Masanın Neş'esini Kaçıran 
Heybetli Gölgel~r 

8llknt. • CA. A. » - .,._.., .... 
hafızlar ........ ... .... .. 
nGmayle ~· P.a. • Ud 
kiti twldf ........ Otle•- .... 
blr lklMI al•ıfll ....... ....,...._ 
ler,tallldr.._. ............. ~ 
makk...,. ...a.1t .._...,.... 

Lehistanda Fırbna 
o 

tek i etr hlı""1l dö•ea eatirik.&.r bir 

... ...... " •• Al-
Ceqp" 

.......... CA-A.t - ........,_ 

Mektepli Kızlar• 
Mektup Gönder
mek Meselesi •• 

l&.utte oturaa Ş . F 1Jef Wr 
•ıldepl ... kaqılafmıı. Gkled 
-kilere teaa• ediaee..,..,.. 
~ ..... ltlrbç ... - .. 
Mlttup ,azank eline t ........ 
-..F.W timci mektep tatll
clir, im e'finde6, alrlı•ek Jre. 
bil dejil4ir, •enw•= 

- Te1&eciiia, • ,...,..? 
llektelaeclnam ettllke __. 

.,.. lıatnlilr ial'Vlll pjlır .. _.. 

... , ..... Wr ..... ,... 
ucarum olaWtecelc Wr ,-.. .. 
leae,i clotru balmadam. 

Y•'fl'tml; yapacap .. , laata 
Ctiji•i anlamak ve lmı 'ba• ... 
........ kbr.~ 



: 1 Dilnga Ht!dlae~•I ! 
An' anegi Ölüm 
Döşeğinde De 
Bozmıgan Adam I 

16ndaa tam (110) aene eYvel 
V.ı.rlo birinci Napoleonu 

(V atedo)da mat-
~•lremaı· lip •tmit olan 
ıı.ın ,.,..,.._ ln,WZ erclalanmn 
luifkamandam (Dik de Vellinı
...,_ torunu (85) JAflDcla olcla
iu Mide vef•t •tmfttir. r ... a: 
lln ıarabetine bakmaz: 

lap blkDmdan 118 .... 
•••el (Dik de Vellinıton)aa hiz
metiae mlkAfat olar•k bir ualet 
rlth81i ..... '-ika bir ele 
••liktne hediye etmifti. HecliJe" 
alııa tartı vuch: Kumandam va
n.leri herMDe bu mpliklMDin 
Hmbolik bir kiruı olmak .... ln
pten Kırana ipektea yapdlDlf 
'ir Fraamz b.yratı ,atarecelderclL 
Bu ahde tam f19 ... riayet 
edilmiftir. Fakat IOD varilln ilim 
....... dlflljl·... ... Jıldl-

t..atW:'edly ..... . 
..... ildiJU' V.um,taa pıtı 
laebrluut. ........ u ... tMae 
t.Jraiı h&ldbaclua .ande1111iftir: 
T.. uyrajm talim e6Hii 
ama da ke.clitiain llclllll it:) 
ielllWiftlr. Ba baf'aldar ~ ... waJH; muhafaslar dair-.. 
( Vı OD ) an heykelinin Oze: 

•leektaclar. ı.Grtlak paJe• 
..... bly8k ..... ıeçecektir. 

* -ıiJef ye Andre iamiad• 
Od lellÇ im bilildetl• bir 

... --,.-,.,-,-,_ .. Avrupa ~ti_,. .. ~. 
f'Ü• ••IUJ ::~:.';;~!J::: 

imi• Panatir. Oradan 
...... Pnı. Badapefte, ..... 
tarOdle Romaya pdecelder, ora
da• da PariH dlnecelderdir. 

• iki ıeaç im bua 
tleDllllim 1olcla ~ IPi 
-.l•nn• bir tane portatif p

.......... Gayelerlple-
.... lli • ...tekett.in ldlklmclu........... 

dd paç lmclan macl•aPI 
8'1gw çUbk um••nm pbe

Wr Raa diplomatuma ....... 
Fakat limdi Fraam ti..,._ ..... 

lstanlJala Gelen Senabla• -
Bir Seyyah Kafilesi Memlekete 
him Bir Para Bıraktı: Bir Suc 

Mü-B --~;,-Jt..--ô-.~-l--~--... 

an 
• Birer Bardak Su içtiler L. 

Yeni Evli Bir Çift .. Kadın 
inadına Çirkin, Erkek lııa
dın Güzel .. Kadın İkid bir

d - Ahi Maylooooov! •• 
MızmızlamyorL 

7. 
iclnce 

;laıl!ll!t"lllt~.-.aca\.. Fakat 

Mektep i•tigor 
To.ya'da her klyde telefoa, 

kly konaja, mantu•m fOU ..
dar. Toeyaklylerlnla ptll ,._... 
nobana •• iatefl mekteptir. T 01J1 
klyllleri okumaya ve tahlile ~ok 
~lr. Hlkametla ... ....... 
u. .. klılerde birer de ... ... 
..... kaWlolanaT•1ak11ı.. 
nin ~ ....... n klylll..W. 
hiçbir dilelr tiiacaldar. 

GIDdM!iaiıı llahunla 
Bir KIJ lıhtan• k 

Dlscecle Yaauaefen 
muhtan ldria Efendi ıande 
bir me~ IOD "Af IÇaaaauaclaa 
- IJllce ............ 
16 bla çoc:alr, 18 bin ... 
10 ltla kadar laklı ....ı..e wak' .. 
.... hldl ........ ltlldirmelde, 
.,. Al.,. __ .., .. , ........ 
... ..,..._._ Mla,ı. ..,.. 
....... ile ml•MU. ft , ............................... . 

deren brit ı 
Biz fİfr •••tmi1orm ef•cll& 

Edebi ..................... .................... .. • 
Boltalıcıduı N. Y, okurlaantırda 

B. K ifaıelleıile mektup ıWeıen 
okuyuculanmılaı 

Noktai ....,... clojru Wle .. ................ ... 
dajı ~ meldab... lberlacle 
tevakbfa lmlda 1oktar efea .... 



27 Haz'ran SON POSTA Sa f.ı 1 

INAN.l:L~~Y~ftAK_~.:~~ _____ _. 
................. ~~····~~~~-~~·~~·· ······························-~···········~··········~······~~·········~~' ~·····~·~··············~··~·~- · 

~•rmarlıı 

Kıralı 9 un· 
eu Kırlıti-

1an: 
1906 -1818 
Ruıya lm
peratorlçe· 
el Alekaan· 
dra'ma,Yu• 
aaa Kıralı 

Jorj'ın Da· 

Akpm aafa•ı 
lıminl tıııı • 

yan çiçeğin 

meııaup ol· 
dufu fa11le· 

dendir. 

Hakiki pata· 
tuln leuetl 
hlHedilecek 
derecede tat. 

lıdır, 

mateai yemeıı
ltr, ıUı diye 
ıınaaalarının U
aerine koyar• 

larrlı. 

Üniversiteyi bitirmiş, 50 yaşındaki bir adamın 
umumi malümah liıeden henüz çıkmış bir gencin 
umumi malümatından noksandır. 

]sterseniz riyaziye ve fen bilıilcrinden kendinizi 
lise mezunlarile ölçünliz1 

~ 

Şıı srör düiUnüz iki 
a•ele Franaa De· 
mlryollarıoda rnGı-

\ahdemdir.er. Bir 
bavulu zamanında 

Yedi Sene Dolaşan Yelkenli 
Amerika bayraiı nı taııyım bu yelkf'ııllnln .ıdı Sarııonl• 

tur. 9:.!S •cnuinde A•rupaya J•Çmf'k Uıf're Amerika• 
d•• kalkmı~ ve ıonra k ybolmuıtur. Bu reminin bat• 
tıiına hükmedilmltllr. Halbuki yedi sene Hnra mey• 
dana çıknı ıt ye o nklt muhıılif rüıglrlara tabi 
elurak bir tllrlil karaya yına9amadıjı anlatılaııttır. için .. 
dekiler bu yedi seneyi hf'p balık tutarak •çirmlıludlr, 

Domuz Arabas 
nlmarlca Kıralı Sekiz inci (Frcdrlk) ia ba
ba11 idi. 

"' Be9lnel JorJ'un, Norveç Kıralı 7 inci 

KaJron'un, Yunan Kıralı Koatantla'la, Dani

marka Kıra 1ı 10 uncu Kııi•tlyan'ın dedeıl idi. -

Yedlaci Edvar• 
d'ın, Çar OçUıı· 
cü Alek1andr'rn 
Han ov r Kır alı· 

ııın da kıyı•· 

.g katardan lndirıned.kleri için ceıı ayı nakdiye 
mahkQm olmuılar, bunu vermemek için de bir 
ay mezuniyet alarak bavulu bir el arabaıı içi•· 
de Parlıten Vl7aaa71 rötltrmU9lerdlr. Bu ae· 

Beyaz tS•yılr Otf'll 
Alıaan1anın Sakıunya eya• 
letınde H.rmaaıburrer te'h· 
rlndedir. Tam (J,100) 1ene· 
deaberl bir ailenin ta1arru· 
fu altındadır· Bu otelin ahı· 
rına bOtUa bu mllddet sar· 
fında be1asdan rayrf bir 
renkte bir beyılr ırfr•••lttlr. 

.ımrllk hamallarının clomu'l arabaaı laaıl• 
ııı nrdiklerl arabanın •edcal bir ıandıilll 
altına konulı11uı 5 odundan ibarettlt, 
Bo flkrla babaaı Napoleoııdur. lık defi 
Marenıo muharebeelade bir topun 11alıl 

pederi idi. 

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

Yeni Şekilde Bir Bisiklet • Dünyayı l{aplıyacak Bir 
Ôrtü - Altının Ne Olduğunu Unutmıyan İki Memleket 

Bir Alman Mühendisinin İcat Ettiği Alet 
Şika g o da JngiJterede 24 saat içinde yapılan 

makine mil· kurşun varakların sathı bUtün 
hendiıi Ferren diinyayı örtmeye kafidir. 
iaminde bir zat 
yağmurdan, gü· 
neşten ve toz
dan tamamen 
mahfuz bir bi
ıiklet icat et
miıtir. Bu yeni 

aletin bildiği· 
miz al eli de 
blaikl etler den 
farkı, gayet 

lrrce bir mika ile örtUIU olmasıdır. 
Ağırlığı da 9 kilodan ibarettir. 

§ Radyolu tabi otomobilleri 
bttyak aOr'atle taammüm etmek· 
tedir. Amerikada bugünden yüzde 
70 niıbetini bulmuıtur. Mamafih 
Avrupada bazı tehirlerin Beledi
yeleri takıi otomobillerine radyo 
konulma111nı menetmiılerdir. Bu· 
nun jçin göaterdikleri aebep, 
musikinin ıof örli dalgınhta ve 
dolayııile kaıaya 1ev1'edecejidlr. 

§ Bir İngiliz iıtatiatljine ıöre 
çikolata sarılmak üzere yalnız 

§ Bugün bir ahıveriı eanaaında 
banknot verip te bozuk para 
olarak altın ve gümUf alınabilen 

bUtDn dllnyada iki memleket 
vardır. Biriıi lıviçre, öteki Ho
landadır. 

§ Bir Alman mühendisi, bil
hassa yol, para ve borsa mese· 

lelerine ait 180 muhtelif ıuale 
derhal cevap veren bir makine 

icat etmittir. Su makine istihbarat 
:>dasına bağlı· 
dır, bir nevi 
telgraf ile iş· 
ler. Muayyen 
bir sualin düğ· 
mesine basıldı 
mı, cevabını 
yazı ile verir. 
Bu makineler· 
den birkıımı 
ıimdiden Ber
lin aokaklarına 
vazedilmit bu
lunmaktadır. 

-- ~ .-=c::m ~ :..:a..-..ıcıwc ww • •• 
insanı Oldüren Şemsiye ! 
Fransada 62 Yaşında Bir San'atkar . 

Katil Oldu! 
J 

Haziran ayının inaanı bunaltan 
bv 11cık günlerinde ıemaiyeden 

bahıedilmeti belki ı••ip a6riinilr, 
fakat maalesef araaıra elim'izd~ 

tqamak mecburiyetinde kaldıtı
mız bu küçük neıne bir adamın 

llümUne sebep olmuıtur, hem de 
pek bHit şekilde: 

Hidiae Pariate cereyan et
miftir. Uzun mUddettenberi Fran· 
uda oturmakta olan Ameriıo 

Brllnelti iıminde 62 yaşında bir 
ltalyan heykeltraı sabahleyin evin• 
den çıkarken havayı bulutlu gör
mllt, nerdeyae bir yaz yaimu· 
nanua boıana~aiına hnkmetmif, 

ıemıiyeıini almıya lüzum ıi)rmllf. 
Bu, kı11m hidiHnin~ baılangıç 

noktasıdır. 
Heykeltraı öile üzeri itlerini 

bitirdikten ıonra biraz 'dinlenmek 
arzuıile bir kahveye girmiş, orada 
iki arkadaıına ra1gelmiı, ıiya1i 
meıelelerden bahiı açılmıf, Möıyö 
(Muaolini) den konuşulmut ve 
muhavere de kızıımıı. Bu arada 
heykeltraım raatıeldiği arkadaı
larından Bertoluci kızarak ona : 

- Aptal, demiı, aen öyle bil 1 
ve kalkıp yürümUı. 

Heykeltrat kendisine. bu 11fatm 
tevcih edilmeainden okadar mU. 
teenir olmuı ki yerinden· fırlaya· 

Y!'hat 30 t'Unde yapılmıttır, Had• lı.ullaaılmııtır. 

Hint Polial Nümayişçileri Datıtmakta Müıküllt Çekti 

Hindiılanın Purl ıehrinde bir mabet, bu mabette de 
Juggernaut adını taııyan bir alihe aardir. 

lliheyl mabetten dııarıya çıkarırlar •• arabuının anünt 
ratarak ayaklarını ve koHaranı tekerlek altında lordırırl&'J 
Zanlarına ılSre llihenin ıurath olmaaı kan lıtemealndt4 
ileri ıelmektedlr. Bu kan d6kGltınce ıurateızhtı ıldec•l& 
ve fellket ihtimali de ortadan kalkacaktar. 

Hintlilerin itikadına ıöre inaanlara aaadetl d• fellketi 
de bu alihe verir. Niyeti nedir, ıaadet mi verecektir, 
felaket mi 1 Bunu anlamak kolayd1r. Yü:r.ilne bakınız, 

kesme mermerden yapılmıı olma11na raj'men baıan au
ratlı, ba:ı.an mütebeaıim durur. Miltebeaıim i'ÖrDndü mü 
mesele yoktur, fakat aurath &'Öründü mü fellket yakındır 
ya zelzele, ya tufan olacak, yllı: binlerce kiti ölecektir. 

Maarnafih lnıiliı poliei ıonuncu defuında bu meraıic 
min lcruına mani olmuttur. Neticede poliıle halk arumda 
kavra çıkmııtır. Yirmi bet k}ti ölmDıtıır. Fakat Hintliler 

kan döküldüğü için ilihenin suratı i"eçtiğine kan; ııt 
ıetirmitler ve yine memnun olmuılardır. Hintliler bu feliketin önOne ıeçmek için ıenede bir defa 

Kaplanın 
Yanında Yatan 
Genç Kız 

Mis Herendil isminde bir 
İngiliz kızı Hindiatanda iken 7 
günlUk bir kaplan ya vruau bul· 
muş ve hayvanı sütle besliyerek 
büyiitmiittür. Kaplan timdi 5 
yatındadır. Fakat genç kızan ya· 
nında bir kedi gibi hareket 
etmekle ve aparhmanda minder
den mindere dolaşmaktadır. Ağzı 
da zincirli deiildir. Maamafih 
ıeçen hafta bu &enç kız Londra· 
ya ıelm.iş ve kapla~ını da birlikte 
ıetirmiı İH de Londra zabıtaaı 
hayvanın evde bulcnmeaine mü· 
aaade etmemiştir. Kızın aevgili 
kaplanı şimdi hayvanat bahçe· 
ainde miaafirdir. 

·············································· rak giden dostunu takib~ .. ·k;;·~·İ~ .. 
muı. Bu ıırada femsiyemini de 
kolunun hizaaanda ve ucü yukarıya 
müteveccih olarak tutuyormuı. 
Ta111 o aırada Bertoluci birdenbire 
ıeri dönünce t•mıiye ıöziine 
airmiı ve beynine dokunduğu için 
ölUmüne · sebep olmuı l 

Franıız ıazetelerinin anlattık
larına göre ihtiyar aan'atklr 
mahkemede bir çocuk gibi ai
lamıt: 

- latemeyerek yaptım, de-

Köpek Başı Anlatıyor! 
Bir 
Eşi 

Kendisi İçin 
Yaptırth 

Amerika Milyoneri 
Olmıyan Bir Saat 

Amerika mil
yonerlerinden H 
K. Cerris lsviç
renin en maruf 
1at fabrikaların· 

dan birine, 4ün· 
yanan her han· 
gi bir tarafmda 

eşi olmayan bir 
aaat yaptırtmıt· 

br. Bu saat bir metre kutrunda· 
dır, Büyük •aloaa konulmak için 
yapılmıttır. Huausiyeti, kulakları 
ile birlikte bir köpek bap tek
linde oluıudur. Köpeğin ıözleri 
aaatin tabeleaini, kirpikleri de 
rakaml~rını ıöıtermektedir. Göz.· 
lerinin bebeklerine bakınız, par· 
lak tarafı kaçıncı kirpiğe müte
veccih iıe, saat odur. Sai göz 
1aat, sol &Öz de dakikadır. Bu 

··········-···-··············· .. ···-·············-········ miftir. Mahkeme aan'atkirm be-
ractine karar vermittir. Mamafih 
ölenin ailesine beş bin lira taz· 
minat verecektir. 

ıaat menede bir defa kurulur ve 
aaat başında bayağı bir köpek 
gibi havlar. Kıy,.eti (25,000) Türk 
lirasıdır. 
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Ne Yapahm? 
1 

Andrea Albertinl sanki hitıa 
raamda bu çehreyi arar ıibi bir 
müddet dikkatle resme baktıktan 
IOllra: 

- Evet, dedi, bu kadını tren· 
de gördtlm. 

- Nerede? 
- Hatta trene binmeden ev· 

Yel fıtanbulda, Sirkeci istasy~ 
nanda. 

- Kendimle konuıtuauz mu ? 
- Evet istasyonda bana yak· 

lqb ve bir fe)' aorda. 
- Ne sordu? 
- l1i babrlamıyorum komiael' 

efendi belki 1Utin kaç oldupnu 
aormuıtur. . 

- Bu pek muhtemel degıJ 
Ahmet Fepi Bey. ÇUnkl ekse-
riya blyle W..,onlarda büyük 
saatler vardır. Yolcular biribirle
rine ıaat aoracaldanna o eaatlere 
bakmakla iktifa ederler. Acaba 
baıka bir .. , IOnlUf .a.. .. n 1 

_ Belki efendim trenle kaçta 
kaJkacağıaı tormuştur. 

_ Bu, bana bOsbDtOn imkin
m geliyor. ÇDnkü malüm ya .. 
Blyle uzun bir 1eyabate çıkacak 
iuanlar trenla hareket saatlerini 
birkaç p enelden bilirler. 

- iyi hatırlamıyorum demir 
tim efendim... Y almz flUID iyi 
biliyorum ki ehemmiyet.iz birteJ 
aordu.. . HL. Ha hatırladım.. Ber· 
Ha vagonunun nerede oldujunu 
..,du... Bea de kenclilİDe daha 
Jleriye bakmuam ve Taıonlana 
a.tnnn okumumı taYIİJ• ettim. 

- Garda yalmz am idi ? 
- Tek bafllla reJip henden 

malumat almaıma Köre yalnn: 
olmuı lazımdır. 

Y•za.4 
Suat Suzan 

ya geldiğimi söyledim. Bunun 
üzerine haladan bahsetmiye 
baıladık .. 

- Haladan anlıyor mıydı? 
Andrea Albertlni mUsamaha 

ile rUinmsedi: 
- Avrupah bOtftn amatörler 

kadar .. 
- Bu muhavere esnasında o 

kadının ismini veya kim oldutwıu, 
niçin seyahat ettiğini, nereden 
ıelclilhd, nereye aittijini ıize 
bildireıa bir aöz aöylemedi mi?. 

- Hayır. 
- Siz hiç bir sual ıormadı· 

.nız mı? 

- Hayar komiser efendi.. Hiç 
bir c•tilmea ...... da teaadli
fen sabah kahvalb•ı eden bir ka· 
dına onun huwıiyetine dair su
aller ıoramaz detil mi? Arz 
etmek istediiim gibi biz masada 
leli, aleJicle buit, mTai ,eyler 
lıeriae Körlftlk. 

- Demek o kadm halclcrnda 
biçlMr teJ bilmiyor sunuı? 

- Ha,.,. o kadın hakkmda 
hiçbir feJ bilmiyorum. 

- Onu bir daha girmedi-
. ·? 

nıı mı ... 

- . Görmedim.. Yani bir kere 
ıörcllm.. Evet bir kere daha 
girdim az kaldı unutuyordum. 

- Nerect. •• ne zaman aör· 
dftnlz? 

- Trenimiz .SO,oa'dan kalk· 
mlfb. Ben de teadlfen onun 

~ bulaadup Yaronclaa ıeçiyordum .. 
koridorda ona rastgeldim. 

- Treninizin Soıondan heniz 

27·6·934 

kalkmlf olduiundan emin miıiniz 1 
- Evet komiaer efendi ıuretl 

kat'iyede eminim.. Ondan 10nra 
bir daba o kadını g6rmedim. 

- Neden bu kadar emiuiniz. 
(Ark&ll YAr) 

loa Pesta 
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(*) Boraa harici 

- Kendiaile trenin içinde ı<>- ı 

röımediz mi 1 1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
- Evet komiMr efendi, keo- " ---------------·-----~~~---

cliaiie trnia ~nde ıöriittüm. _ Kabataş'ta inşa• mvkarrer levazımab umumiye bina ve an· 
kendiıine vagon rntorandr barının inıaab kapalı zarfla kırdırmağa konutmuftur. . 
raıtreldim. Trene bindliimizin 2 _ Kırdırma ıartnamesile evrakı fenniyeıinin musaddak suretten 
erteıi glhıl idi. Ben nhahkah- ( 10) lira mukabilinde Cibalideki Levazım Muhasibi Mes'uDük 
valbaı ediyordum. Bntnn masa- vemeıinden aluıacaktır. 
lar dolu idi. O da geldi; benim 3 _ Kırdırma 1617/934 tarihine müıadif Pazartesi gllntl saat on 
karıımda yer aldı. beşte Cl»alideki Alım S.bm Komiıyonunda icra olunac:akbr. 

- O halde kendi.u. konuı· 4 _ Teklif mektupları kanu11daki hükümlere ıire )'\ikan da tayiıa 
tunuz... olunan gün ve saatten evvel Komiayoaa .erilmelidir. - ... 

- Öyle değil mi? Beraber 
ıabab kahvalbıı edeıa iki yolcu 
biribirlerile konuşurlar. 

_ Evet ben kendmile konuw
••J• tqebbO. ettim. Fakat o, 
kooutmaaaaı •Ymeyea mutaazzım 
Wr lıadma '-ziyordu. Kendi•ile 
uzn bir ••nre yapamadım. 
Belki on oa b.. clbnledell' fazla 
liylemedi. 

- Evet.. on bet .elimle.. ba, 
epey bir ..,6. Pelci aeler _,... 
ledi. Bulllan habrhyor -.muz? 

- KelMlili•ı: .. Sisara içebi-
lir mİJim • cliJ• 1orcl.-. Bana 
cenp elank •hay llay Hn de 
kuBan...uıi eledi. 

- Her.,. .. yahat effiiinl 
ıormacluam•? 

- Ha,... .. E•et.. D.t• .... u 
ııteraeniz ..._ pek Ubri.y&m1yo-
rum .. lmu Wr ,....... t•ı•cllf• 
koauıtu;a Wr ....... ı1aınmiyet 
vermeden teati ettiği sözleri ha· 
tarlayamıy_or. . Y alna& o, bana 
.... ye gfttij'iml aonlta. 

- Ne ceYap Yerdilliz? 
- B rl ne hah ticareti yapDll• 

5 - Kardırmaja. ..,tnameaia d6rdnncll maddesinde yazılı oldutu 
veçhile fenni ehliyeti haiz bulunanlar iştirak ect.bilir. 

6 - Her i9teldi bedelin %- 7,5 ju olan ( 4875) lirahk muvakkat 
teminata tayin olunan saatten enel teslim etmelidir. 

7 - Kırdırma için tayin edilen Hatte tutolmuı adet olan zabıt 
kiğıdı doldurulduktan ıonra hiçbir teklif kabul edilmez. "3302., 

1 latenbul Beledlyesl lllnları 1 
Far la& l<ayinıakamlıiındao : Selim Paıa T emlzh'k ahırında 

buı- klhne IO kllrek, 10 kazma, 10 ajaç ıelberi 14 kar ka· 
uyacaja 10 deıair ıelberl pazar•k lltl'etile aatıl&capadan almaja 
lllllp olanların g&nnelt için mezkur ahıra ve a..le glinü 2171934 Pa· 
zartesi jODil aaat on dlrtte Enclw pbHleri ilin elwaur. "3413,, _ _:::..:..:.. __ :.....~~~----------~--~~- ·~,---...~~~------

YUMURTA MAKINESi 
T-.,llı •••iz. 

Çihliii-... Tiirkiye ıklimiu abf*ınlauş, 1taede 
( 200 ) ela falla )'tlla1lria YtapllD Ulis kan 
damıabk legora yumıırtalanadaıı civciY çakaıuuz. 

DENKOY • Bl!RBKE TAVUK ÇIFTLıQI 

-... ,. .._ t r ı • ı • • ı • • • ı • ı t • • ı • • ,. .. 

Yaz Sıcağının Altında 
Köy Uyuyor ... 

··- - ,-· .,_, ... _ .. -
Sokaklar Tenha .. Arada Genç Kızlar 
Ahenkli Seslerile Şarkı Okuyorlar 

-ı 

KllW~ .,lllJlarırea T•9ffHICal lıuzl•ı 

y....,. ..ıw.btlanmızcltm biri, köy luh baflarda iti• i ......... Se
lle .. bir ..-ııda1d Qnbklaıl _.... kak aralannda ufalc, baaak, tone• 
etmek, ı.e-.u.. .... 1 t n' --· ke apıklı ekmek fırınları ıaze ·· l ·· dirme1r \nere birlm9 ·~.Y • goz pz . . . . . çarpıyor. Akıam üatleri bu fınn• 
guo evvel Tavıanc1la glUi, mtıba- I b l bard ·.ı- · b8r ldv 
larını yazdı. Bugün, 19ağıki ıatırlar- ır arı 1 ' • • • 

da tatanbul köylerinin hususiyetle- kuzular, tandırl~ burada pltermlf • 
rine dokunacak, yarınki D8ıthamızda Kay 11111aHımt bin mekteM 
göriinmekten çekinen köy kıılaııa- gezdirdi. Gtızel, herıey gilzel.. 
dan balıaedeoek, öbürgln de milli Bir odaeıtmcla ti)'lltre MhMi 
oidal ıehltlerin~n Yahya Ka~t.amn bfie var.. Soma yfne hep birden 
birkaç menkıbesme dokunacagız: 11laakari bir yoldan seçtik. Genç· 
Tavp.ncıla perken, bıli, lerden biri: 

bayır apğı ç?kurlapn dut bah· _ İtte, dedi. yalaya kap6ıııa 
çelerinden bırkaç köyln kmn1n lrla .a..s.. 1 

k dı ft Dwaga ev •• prkılan arpla : Bana ldryıa• .mı mlcaclele-
Aman yoolla, adalara yoolla, 
Aman yoolla, adalara yoollı ..• . .. . . " . . . . . . . . . 
Y •z 11capın altmcfa kly uyu-

yor.. Sokaklar tenha ve aeaiz., 
Ta uzaklardan, kiraz bahçelerin
den ice ince kut Maleri ıeliyor •• 
Tahta bir kapıdan kaha talvan, 
beyaz baş örtüsile ihtiyar bir 
kadın a6rilntlnce, arkada,ım •tina 
çaldı: 

Naaılaın Hatice yenge? ... 
Hot buldok .. K.,.jız ........ ? .. 

BUmem siz tezek lroli:uauou 
bilir misiniz?.. Kiylln ..Wrclen 
en canlı farla, ba kolnadw. Az 
ıılak köy sokaktaruıda bu koku, 
aüt kokularile karlplr olarak ı,.. 
awıuza çarpar. Ben bu kokaya 
Hffl'İDL 

Bir ıokalı d• Mpbidaa .... 
ra, k8J11ama klJID kahYeli çık
b. Lot dftldclnlar, batak tavaq. 
lar, tahta peJkel•, Mris çmar n 
çam altfannda burası, bDtftn de
korlarile tam bir kay kalıveıi;. 
Bakır yllZlll, kırçıl sakallı ihtiyar· 
lar, bize "llMl'laabaf F• ettil• .. 

Bir ikisi nargilesini bir kenara 
bırakarak ayaja kalkb .. Sessizlik 
mr yaaa Wldm... Kiyde te1ııir 
aatıcılarmın çığ1rtkanlıkları, oto
mobil, tramvay, aramefon ıhDJ. 
tftlerinde biç biri yok. 

* Tavpocd, iki küçnk v• ine• 
·ninaresile, belki inaaaa ea E'f.: 
·el ıörilnen köylerden hiİ'L\. ... 
·inin kırmızı damlan, ıc.iribar 

aakaltaı " prtı.re doğ
:.: ..... edim ve kiraz batla· 
de, Ta9f1111al, insanı ne kadar 
..trata tet'fik ediyor. 

Kay muhtarı, bağ ıahipleri, 
~~er ve trirçok köylöler inli 
;..clinaep batfaddar .. 
' Eneli köy&n kalave-.. Wr 
..,.ıak kailYai içtik.. Hora 

Jar ıokaklarclaıa klyü ,.....,. 
atladals.. Ba u .. a&ar kayde 
-... balun•u•ı · '8tn. Jw

daalu ft laltla •kekler çooult-

P•34W• .,,..,,._ imlirillr ..... 

aia ltu kallraman ve ateş fİ Ji 
iMiam içia çok teyler ıualatblar •• 
Y alaJa ka~ neler yaph, -ı 
JR•I••• n..ı Jdit etlldi hep
Iİllİ dinle4lim. Bunu da aJn Wr 
Jnımda aulatmaja çalııacap. 

Öğle 81Cağı üstümllzde.. Ti 
ap ba11rlardaa ince ve .... (. 
rnar setler ıelyor.. Dik Mr 
Jeltut çıkarken bana köyün en 
eak' evW M göderdiler.~ S..a 
JBftf y .. af baiN:a del•• )'iri
meye Mlladık. Yollarda siyah 
,......... beyaz başörtüln kadın
las&r pnç kızlara raıt geli· 
,_.._ Bizi .......... mez 
Jlllerini çevirip chtvara dilali.rer 
ve ıeçmemizi belaliyorl•.. . Hele 
bai yollarında yOksek akçeli 18-
karpinlerile kiraz kilfeleri ytlkl& 
qeTder arkasmda giden ~ lrly 
kızlan, ne de hoş oluyor. 

Bnan 'bet" d6nDfl U&. lta
linde oluyor. K ... ve lclıtlk Wr 
.. eğin iki yaaına asılan kiraz 
ıepetJeri llzeriade iki tOlf oparlak 
çocukla babaları ve ıiyah yeldir
meli anneleri naaal da ıaDaua 
ıallana ı.&yorlar.. Çocuklar 
11a11l da 9fetl11 ftzerinde tatlı 
tatil UJUffl'(&r •• 

BiU lırlylier ı..kocaıaaa Wr 
( De.anıl 9 UC1I ..,.... , 



...... 
1 7 

tTTIB&T ve TERAKKi 
- Her hakla mahfuzdur - Nasıl Dofdu ? •• 

Dördüncü Kısım No. 134 Na•ıl Ya-"
1
" 

\:::=~~~=-Ziya şaki?";C-;;·11:::11: .. ·: .. :-:·: .. : .. -:=··-: .. :-=:·:"':" ·=====~9'1~-~6~-~9~34===Nı~ası~l ~Ô~l~d~a?~·~ 

• yet iktisap ey• 
lediiW 11renme1t hiç kimHnm 
aJdlllclu geçmemİfll. 

Yla yirmi bin lil•hla Şark or
dalaa• iki blktlk m&ikibl,ettea 
__ .,. ,..ıree kilometre Pil çe· 

---~ aeride kal-.• 
............ tarafmda ..... 
ecllldliL· Ve, ilk harp ..... 
- ıc.rtddHleBia de tabii olarak 
c11p1aa eline pçtiil ......-... 
BIQfbl, Halbuki Şark orclu1GDa Ok 
dubeJi ladirmekle beraber Bulpr 
_.... kerkuundan yerinde ... ....,...aDUfi o koca _..,. 
......... bot bırak••ıb AJ111W 
maada Kırkkiliaec:fen gelen fU tel
.. blltün allkaclarlan haJNl 

e!:e 9 

Tavşancıl lnbbalan 
C 8attuafa 1 inci .. ,fada ) 

kuzu keamifler. Dik bir teped•, 
bir bat kenannda bu imzaya 
çatal baçabaa yedik. Kuzuyu 
kestiren ' , , 

- Kapk getir~edim. Amma, 
mahaua ptirmedim, dedi. Elle 
yemeli ki, köy yemeji olduju 
belli olsu. 

Tavpncıllılar, her bahiıte 
derio bir •ahi,. çekiyorlar: 

- Ahhh. siz Oztlm zamam 
buraya gelin de ,artınL.. O, 
buz gibi 8z8mleri ,erken 
na.ı iç.iniz aç.alır. Ne olar Anki, 
Delet Demiryollan, tlzlim zamanı 
buraya ela gezintiler tertip ebe, 
latanbal alan alan buraya gelse, 

ellmmeJi, ...... ,....,._ Is
meyi burada ı&we.. 

Benim ıeftlen1ere hatlara 
bakbğlmı giren gençlerden biri: 

- Batlara mı baloyonunm? •• 
Dedi.. bajlar bunlar tMiil 
ki.. Hele Çatal çepa.,. c1oira 
bir inelim de girlln, d&rt dal 
çalmnmclaki izim bajı ..... 
glribı. 

Ecnebi memleketlerinln har 
lan her nedense bizde fihret bul
•Uf· Habaki bizim bağlana bir 
mi.U daha daha dlnJ811111 bir 
tarafında yoktur. Hele bu azam
ı.; 1etiftirecek toprak, diyebili
rim ki dllnyamn baıka hiç bir 
tarafmcla bulanmaz. - Jf. 

Denizyol ları 
iŞLETMESi 

Aeeate1er1 • KuaW.1_ . . "'Z''.,.. Tel. '2362- SirlleellHlaGr anacle 
.. _ _.Hn TeL ft740 ·4m-... 

Ayvahk Yolu 
BANDIRIA Z!°aa 27 

Çal'f8111ba 11 ela Sirkeci 
nlatmunclaa blkaalcbr ... 3459" 

Mersin Sür'at 
Yolu 

ÇMAKIAL€ vCan 29 

Cuma 11 • Sirlcecl n1ata
-c1aa k .. Mllk. Gidlpe J.. 
mir, Aatalp. ........ Dl-
nlfte •••ıra illveten Alanya. 
KM11t, Çaa•lrkale're ajraya
callli. (3470) 

Bartın Yolu 
BURSA ......... 28 

Huiran 
Perfembe ıt da Sirkeci 
nlatnmadaa kalbcdbr. (3471) 

Trabzon Sür'at 
Yolu 

npuru 28 
Haziran GOLCEIAL 

Pertenabe 20 de Galata 
,.llbmınclan kalkacalr. Giditte 
Laeboıu. Samrn. Ordu. Gireaoa. 
Tnlmm. Rize. Hopa'ya. Dl
alfte bunlara illveten Pazar, 
oı, , ............ , ..... ,~--
.. (34tı) 
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Mantıksız Bir Teklif .. 
"Tanıştığım iki Züppenin Müşterek Teklif· 
leri Beni Kahkaha ile Güldürtmüştü .• ,, 

Seni do müttereken metres ala .. 
cağu:. Ara mııda hiçbir itilAf çıkma .. 
yacak surette anlattık. Ve Hat .. 
ta, bir de mukavelename yazarak 
imzaladık. 

Mesele, yalnız senin muvafa .. 
katine kalıyor meleğim... Ben "Ye 
Saffet, senin atkından çıldırıyo
ruz. Bu aşkın lezzetinden istifade 
etmek ıçın de her türlU 
fedakarlığı göze alıyoruz. Bizim 
gibi şerefli iki gencin arasında 
ne tatla, ne mes'ut, ne ı~m bir 
h~yat geçireceğini dlitUn. iki katil 
ekmek kadayifinin arasına yer· 
leıtirilmiş, halis ıUtten mamul bir 
kaymağa benziyeceksin. Bu büyük 
ve parlak fırsatı kaçırmıyacağına 
emin olarak sabırsızlıkla cevap 
bekliyoruz; ikimizin birden meleği! 

:HıitUu kalbile senin olan; Burhan 
Bu mektubu Nadireye göster· 

aeydim; şüphesiz katıla katıla 
ıtilerek yerlere serilecekti. Ve 
böyle yapmakla da, çok iyi ede· 
cekti. Fakat ben, hayatı onun 
gözlerile görmediğim için böyle 
yapmadım. Hatta bilakis, bu mek· 
tupta sezdiğim ahlaki facianın 
acıhğını tattım. 

Burhan ve Saffet Beyler ..• 
Hakikaten dün akşamki eğlentide 
birer mümtaziyet kesbetmiştiler. 

ikisi de alamod, ikisi de alagant .• 
Hatta - bizim mahut Nail Beyin 
kulakları çınlasın • ikiıi de ( ali 
haylayf ) idiler. Eğlence meclisini 
teıkil eden celepler katibi Ferhat 
ağadan.. Nahiye MUftUlüğünden 

Meb'us olduktan ıonra sarığı bir 
tarafa, sakalı da berber dt.ikki· 
nına atarak Beyoğlu alemlerine 
dadanan Hafız Mahir Efendiden .. 
Karseriden getirdiği p&11tırmayı 
Balıkpazan esnafına yüzde otuz 
iki kar la yutturduğunu güle güle 
anlatan Hacı Arif ağadan.. Bu 
sene otuz iki köyün işarmı satın 
alan Tosun Paşadan.. Yeni ölen 
karısının miras bıraktığı yüz otuz 

•···························································•· ...... ,..., ""'"' ...................... " ...................... . 

Son Posta 
'Yevmi, •lyut, Hıw•diı ve Halk razetui 

Eskl Znbtiye, Çatalc .. şıne sokağı, 25 
ISTANBUL 

Gaıet~miztl.e t:ıkan yazı 
ve resımlımcı bütün hakları 
mahfoz ve g&ıeteı:niıe aittir. 

ABONE FiA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr 

TÜRKiYE 1400 750 400 lSO 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ ~ 2700 1400 8~~ 

.\Lone. Ledeli pe~icıdir. Ad re. 
deı;ı~Lirmek 25 kuru': tur. . 

c~ı~n e'1r•k gui tlerilmez. 
, ilinlardan me&'uliyet ahnmaz. 
~~ Ce\'S.P içiıı ~~ktupl~ra 10 kuru ... luk 

pul ılnvesı lnı.ıcndır. • 

~,---------------Posta kutusu ı 7 H latanbui 
Telgraf : . onpo'!t~ 
Telefon: 20203 

iki beıibirliği yemek için Istan
hula geldiği rivay~t olunan Hatip 
Hoca zade Duran Efendiden .. 
Efendisinin vefatı Uzerine - gizlice 
kulağıma fısddad1klarma göre -
iki sen•denberi seviştiği hanımile 
evlenen, ve böyle zengin bir 
karıya malik olduktan ıonra 
(Efendi) liği (Bey) liğe tebdil eden 
sabık şoför ( Akka~ Bey) den 
Te daha isimlerini unuttuğum bey 
ve efendilerden başka türlii idiler. 
Ekıerisi hemşerilik ve ticaret 
aleminde ehbaphk dolayısile bir
leşen bu güruhun içine, liurhan 
Beyle Saffet Bey de işgüzarlık 
noktasmdan karışmışlardı. Daha 
akşam onları göz ucile tetkik 
ederken büküm vermiştim ki: 
Giydikleri pırıl pırıl şık ve zarif 
elbiseleri, perdahh traşları, üzer· 
leri berber tarafından ibrişimle 
alındıktan sonra kremle parlahl· 
mı, elma gibi kırmızı yanakları, 

herkesi ayrı ayrı ve meharetle 
kullanan zarif ve hululperverane 
t~vırlarile bu iki genç, hakiki 
bırer adam avcusudurlar. 

Bir aralık Burhan Beyin kula· 
gma eğilen Saffet Beyin: 

- Müjde.. Hacı ağayı ıhdır· 
dım. 

Demesine mukabil, Saffet 
Beyin de Burhan Beyin kulağına 
eğilerek: 

- Bende Hatip oğlunu ıhdır· 
dım. Dediklerini kendi kulakla· 
rımla işitmiı.. ve hafifçe u,ur 
gibi titrem;ştim. lhdırmakta me• 
bareti olan ve belli ki ancak bu 
suretle yaşıyan bu iki Şlk ve 
zarif bey; demek ki Hacı ağa 
ile Hatip ,oğlunu biçime getirdik· 
ten sonra gözlerini bana dikmiş
ler ve şu mektupla beni de ıhdır· 
mak istemişler. 

Derhal elime kağıdı kalemi 
aldım, şu cevabı yazdım: 

Burhan Beyi. 
Mektubunuzu okurken büyük 

bir hayret hissettiğimi söylersem, 
hiç yalan .söylememi' olurum. 
içine yeni düşttiğlim şu hayatta 
birçok şeyler gördüğüm gibi daha 
birçok Ş!yler de göreceğimi his· 
sediyordum. Fakat sizin teklifiniz 
gibi şayanı hayret bir garibeye 
tesadüf edeceğimi aklımdan ge
çirmiyordum. 

Miişterek ev, müşterek dük
kan, müıterek yazıhane, müşte
re~ ti~a.re.t~ .. ~unlar hep, bildiği· 
mız, ışıtllgnnlz feylerdi. Fakat; 
müşterek metres, müıterek ka
rı.. Bunu en evvel ıiz· 
den duyuyorum, ve siz de tasdik 
odersinizki. göstermiş olduğum 
hayrette hak kazanıyorum. Eğer 
bu fikrin mucidi siı iseniz, teb
rik ederim. Tasarruf ve iktısat
ta yeni bir kapı açıyorsunuz .. 
(Ekonomik hovardalık) namı al· 
tında yeni bir eğlence tarzı bu
larak züğürt zanparaların duasını 
alacak bir sistem yaratıyorsunuz. 

Azizim!. Teklifinizi kabul et
mek, maalesef elimden gelmez. 
Çünkü. bu teklifi kabul etmekle 
ıahtan mutaz.arnr olurum. Haydi 
bunu güler yüzünüz, tatlı diliniz 
için hot &örmUt olayım. 

( Arka11 var• 

İzdivaç bir saadettir ha-
nımefendiciğim, hazan ınsana 

cennet kapılarım açar! .. 
- Bazan da, tımarhane, de

ğil mi? .. .••.•......•.................................................. 

Diln11a llc.tı~al Ha6•rl•rl 1 
1 -, 

Deniz Ticareti 
Ne Vazigette 
Gidiyor? 

Fransa kendi beynelmilel de-

I
F ran•ızların 1 niz ticaretinden 

dl l memnun değildir. 
en şes Fransız bliylik va· 

pur kumpanyaları endişededir. Bu 
mahafilin mütalaasına göre : 

" Fransa, ecnebi iskeleleri 
yolu üzerindedir. Cesim posta 
vapurları azimet ve avdetlerinde 
yük ve yolcu almak için limanla
rımıza uğramaktadırlar. Uzak 
Şark } olları Marailyadan ve 
şimali ve cenubi Amerika yolları 
Havr ve .Şerburgtan geçmektedir. 
Böyle olduğu halde Fransa hah· 
riyei ticariyesine düşen hisse 
günden üne azalmaktadır. 

"Buna Fraoıada alınan içtimai 
ve mali tedbirlerin dahli vardır. 
8 ıaat iı kanunu ve kontenjan 
sistemi bunda müessirdir. Deniz 
ticareti serbeıt mübadeleyi isfü .. 
zam eder. Su takyidat ile liman· 
larımızı ihracat ve ithalata kah 
açıyoruz, kah kapıyoruz. Fransa 
ticaret filosunda şimdiki halde 
dünya beynelmilel ticaretine itti
raki azdır. 

" Buna ilaç Fransız seyrüse· 
ferlerile rakiplerinki . arasında 
safi gelir de muvazeneyi temin 
etmektir. Bu da: (1) Bütçeden 
meseli gümzük resmine bir sür· 
taka zammile yardım, (2) vapur• 
larımıza bazı kararlarla navlun 
temin etmekle olur. ,. 

... 
lngiliz meşhuru Alem Cunurd 

/ngiliz ha· ve White Star 
zin•sinln şirketleri Cunard

White Star Ltd 
gardımı birleşik şirketini 

yapmışlardır. İngiliz hazinesi bu 
yeni şirkete, yapılan bir mukavele 
ile yapıln,akta olan bir vapurile 
işletme masrafım ödemek ve yeni
den cüzütamlar yaptırmak Uzere 
(3) milyon, ( 1 l /2 ) milyon ve (5) 
milyon ki cem'an (9 t/2) milyon 
ıterling ikrazmda bulunmaktadır. 
Bu ikraz kısmen Cunard, kısmen 
yeni ,irket tahvillerile kartılan• 

maktadır. 

Yeni ıirket Cunarda ait 328 
hin küıür 15 ve Vayt Stara ait 
287 kUsur groı toluk 10 vapurla 
icrayl faaliyet edecektir. Bu ik
razm faiıi lngiltere bankasının 
faiz fiatından yüzde yarım eksik 
olacaktır. Tahvillerin bimilleri 
muayyen ,artlar dahilinde tahvil· 
lerin normal kıymetleri üzerinden 
o~ 1 • % 5 hiısei temettü almaia 
lıakh olacaklardır. 

L Ba Sttaada Bergta J 
----- Yazan: Seyit Cemal zade Nakleden: F... -

Molla Kurban Alinin Derdi 
Komıu ve kardttı İranı layıkile bilip tanımamız bir zarurettir. 
Büyük. ve kıymetli misafirimiz ~ehin~ab Hz. nin ziyaretleri münasebetile bıı 

hususta b~çok şeyler ya~ıl<lı ~:. ~l\.zılmakta<lır. Biz bu yazılar arasında bugünkü 
İran edebıyatıoa yer verılmedıgım naurı itibara alarak tanınmış lran ediplerio
d?n ( ~e~it. Ce~al Zade )nin mevzuu tamamen !randan, milll hayattan ahnmll 
bır ıera hıkaye~ıni terciime ve oPşre başlıyoruz. 

Ç~k tatlı ve zarif bir G14lfıpla yazılmı"i olau bu lıik8.yeler :--;elıinşah Pehlevi 
Hı. nın vatanını kurtarmak için meydana atıldıkları zamanki lr~oın çektikle ·0 · 

ıztıraplar!nı, elemlerini, dertlerini anlatmakta.dır. rı 
1
' 

(20) sene evvelki iranda molla, politika, lisıı.u, ke.clın, müte·•a.llibe köylü ve 
h~I~ ueselelerini ince, temiz ve nükteli bi~· dilJe anlıttau bu hikaycl~ri karileri· 
mızın seveı·ek okuyacaklarına ve böylece lracıın kurtııl<luğu kabusun azamet ni 
ve bü!~k baş ~ııa Peplevi Hı. nin elile naııl bir korkulu riiyadan uyandığına 
daha ıyı anlamış olaı·aklardır. 

~ 

- Dainizin ismi mi? Molla 
Kurban Ali.. 

- İşim gücüm mü?... Sizin 
ve bütün ümmeti Muhammedin 
duacısıyım. 

- Yaşım mı?... Ha. Yaşım. 
Allah bilir amma altmışında va· 
rım galiba, Esfehanda doğdu· 
ğum zaman pederim merhum 
(Zadülmüad) kitabının bir kena· 
rma doğuş günümü saati, daki
kası ve saniyesile yazmış. Gel 
gör ki bu ·kitabı da bizim birader 
olacak soysuz herhalde pazara 
çıkarmış ve kumara vermiştir ... 
Ey hüda sen zalimlerin cezasını 
verirsin!.. Evet yaşım altmış ol .. 
malı.. Hey gidi dünya.. Ömür 
ne çabuk geçiyor, halisUddem bir 
arap atı bile böyle hızlı koşamaz. 
Hulasa gençlik bir kut gibi uç• 
muş ta haberimiz yok .. 

- Derdim mi? .. Onu sorma• 
ym.. Derdim var mı ben bile 
farkında değilim zira. Hayat bat· 
tan baıa dert değil mi? Ben ise 
yaşadığımın farkında değilim. 
Kaç senedir bu zmdanda işte 

böyle .. 
Yirmi bet ıene evvel bjzim 

pederin na'ıım meşhede götürüp 
imam Rızanın makberesi yakı· 
nına - vasiyeti veçhile • defnet· 
tikten sonra Tahrana avdetimde, 
ne oldu ise oldu, param tükendi. 
Bir hayır sahibi - allah ondan 
razı olsun • beni lıfahanlı bir 
( Ravzahan ) ın yanına biz· 
metçi yerleştirdi. Böylec• yavaı 
yavaş ·okuma yazma değil amma· 
ravza okumasını öğrendim. 
Sesim de ne güzeldi ..• Az zaman· 
da şöhret ve para kazandım. Eli 
ayağı düzgün, namuı ve iffet 
sahibi bir duhteripikize ile de 
evlendim. Hamdolsun tam yirmi 
sene refah içinde yaşadım. Zaman 
oldu ki haftada on beı yirmi 
menbere çıkıyordum. Varan siz 
hesap edin ... 

Hele muharrem aylarında he· 
men hemen bütün büyük evlerde 
çadırlar kurulur ravzalar okunur· 
du. Nereye yetişeceğimizi şaşırır· 
dık.. Hani o günler ... 

Fakat bakın kendi derdimle 
batınızı ağrıtıyorum. 

Hayır mı? 
Eh öyleyse dinleyiniz... Zaten 

ben de nice zamandır bu zıodan· 
da dert yanacak bir hemdert 
arıyordum. 

Komşumuz bir Hacı basmacı 
vardı. Başı namazdan niyazdan 
kalkınıyan, dükkanı ile evinden 
baıka bir yer bilmeyen, ancak 
cumadan cumaya Şeyh AbdUI'azi· 
min türbeıine gidip güntinU orada 
geçiren bu komıumla, mahalleye 
ıu verildiği çarşamba günlerinden 
birinde doıt oldum. Ne güzel, ne 
tatlı, ne samimi görüştük, dert· 
leıtik, anlatbk .. 

Basmacı Hacının evi de türbe 
gibi sessizdi. Mahalle halkından 
biç kimıe bu evden aeı aeda 

çıkhğım işitmemiştir. Hacının bir 
karısı ile bir de kızı olduğunu da 
herkes bilirdi. 

Kızı bir gün hastalanmış .• 
Hacı da ( kızım iyi olursa evde 
bir hafta ravza okuturum) diye 
nezrctmiş. Hazreti Ehi Abdulla· 
hülhüseynin bereketi eseri kız 
da iyi olmuş, ayağa kalkmış .. 

Hacı bir gün bana geldi. 
Evlerinde ravza okumaklığımı 
teklif etti. Ben de gittim, olanca 
meharetimle herkesi hüngllr hUn· 
gür ağlatarak bir ravza okudum. 
iş bittip te dışarı çıkarken .. Ah .• 
burasını nasıl söyleyim bilmem ki .• 
Sanki cennetten bir ses.. Bir 
bülbUI nağmesi.. Bütün vücudüm 
zangır zangır titredi: 

- Akayı şeyh !.. 
Döndüm. BaşörtüsU altinda 

yere dikilmiş bir çift göz. Elini 
uzattı. Anladım ki bizim komşu 
basmacı Hacı okuduğum ve oku· 
yacağım ravzalaran parasını duacı 
kulunuza masum kızının eli ile 
verdirerek katmerli bir sevaba. 
girmek istiyor .. 

Elimi uzattım. 

O da avucundaki parayı uzatb 
Fakat tirtir titreyen elim 

paraları tutamadı. Çil çil kıranlar 
yere serpildi, yuvarlana yuvarlana 
avluya, bahçeye dağıldı. 

Kızcağız kıpkırmızı oldu .. Ne 
tuhaf kan .• Ne berrak ten •• 

Ve duacı kulunuzu yormamak 
için paraları toplamıya koştu. 

Gül ağaçları .. Hey glll ağaçları. 
BUlbUltl bırakırlar mı ? 
Kızcağızın başörtüsilnll kap

tılar, dikenlerine takblar .. 
Aydan güzel, glineşten sıca , 

gülden taze, sudan berrak bir 
yüz açıldı, saçıldı ..• 

Baıörtliıünü ağaçtan kurtar• 
mak isterken göğsü bağn daroo 
madağm oldu ... 

Sormayın mü'minler... Artık 
sormayın, Molla Kurban Aliye 
sormayın ondan sonra neler oldu 
diye ... 

Bir deli gibi sokağa fırladım .• 
eve geldim.. yattım. 

Bir yatış ki aylar sllrdil. 
Olanca takabmı topluyor kalkın· 
mağa çalışıyorum... Hayır.. had· 
din varsa doğrul ve yürü ..• 

Yatağımda dalıyorum. Gözü· 
mün önüne hacının o bahçesi, o 
kocaman havuz.. o gUl ağaçları ••• 
Kakülleri döklilmilı bir melek 
başı... Sonra... Ey hüda... Ey 
ıeyyidütştlheda ... 

- Peki bu zindanda itim ml 
ne? Buraya nasıl, neden mi düı· 
tüm? .. Bir mehtaplı geceydi. Ben 
hlli bir kötürüm gibi yatağımdan 
kalkamıyordum. Artık ıon nefe
ıime kadar böylece mıhlı kala· 
cağmıa da inanmıttım. 

Komıulardan birinde bir çığ-
lık koptu. 

Mehtap bulutların arkasına 

saklandı. 
Sokak kapımız hııh hızlı ça• 

lmdı. 
- "Komıumuz Hacı basma· 

cııu kızı ölmüı.. babası yalvan
yor, oiım başında aabaha kadar 

( Devamı 11 inci sayfada • 



SON POSTA ' 

HASAN YİJLAF OZO Unu 

Doktorlanmza llOl'UDaz. Yulaf çocuklara bayat Ye ruh •erir. Nqytınemaıarma Ye çabuk ylrllmelerine Ye afiyet Ye 11bhat içinde y8fAmalanna ıebep olur. Haatahkm, neş'eli, 
tombul J•par. Yulaf kile piriDç, nipata, patate1, arpa, mıur, irmik, bezelye, mercimek izi onlarmı peaklannıza bol bol yediriniz. Tabiatin bu 1ade ve hakiki gıduı 
çocuklana bayati bir 11damd1r. Hasan lzlll anlarile yapdan mahallebi, tatla Ye pire ve çorbalana nefa1etiae doyma olmaz. Huaıa markU1na Ye iamine dikkat. 

İstanbul Muhteşem Dün, 
Bir 

1 
Molla Kurban Alinin Derdi 

istikbal Yapb 
Şehinşah Hz. nin Şehrimizde Dört 
Gün Kadar Kalmaları Muhtemeldir 

( Baıtarafı 10 uncu 11yfada ) 

Kur'an okumanı iıtiyor.. haata 
olduğunu IÖyledik.. akJı •bqında 

değil adamcığıwı.. o benim hatırımı 
kırmaz, 1evaptan kaçınmaz. dedi, 
sitti... Dediler. 

Na11I oldu bilmem, birdenbire 
ditlerime bir kuvvet, bütlin vncu
duma bir kudret ıeldi, bir lastik 
top ıibi yatatamdan fırladım. 

~~~~~~~~~~--·~~~~~~~~~~ 
. . . . . . . . . . . . 

Aziz Misafirimiz Dolmabahçe Sarayında İkamet Buyuruyorlar 
Ey bnda... Şimdi lniimde 

upuzun, canıaz yatan ceset ( o ) 
mu? 111 bqirtllall altmdald yllz 
onun mu? 1ann kara topraklara 
girecek bu vOcut. •• 

Gecenin bilmem neresinde 
idik.. ortalıkta hiç av uda 
yoktu. Ezberimdeki bnttha ara_,. 
çal arı bitirmİf, f arlÇ&lan ttlket• 
mit, hepalni biribine kanştırarak 
yapbğım kendime mahsuı duala· 
nn da arkası gelmifti. 

Ay ıtıia perdelerin arasından 
mzarak h•hlana herine döktılü
yor, mumlar titreye titreye ya
nıyorlar ••• 

Kendimden geçmifim. 
Bir rtıya sibi bu evde ilk 

Gülc•mal ve ona lalcihn ıirkel oapurları limana •i,..rlerlıen ravza okudujum ,Onll, giderken 
bana IUlenen, ıoma elini uzatan 

( Baftuafı 1 inci sayfada ) 
Giiicemal Dolmabahçe 6n0n· 

den geçerken Yavuz zırhlımız ta· 
rafından ve Selimiyeden ahlan 
toplarla ıelamlandı. Zafer ve Tı
naztepe torpito
lanmızla bir deniz 
altı gemimiz de 
s • .,. -.d. 
demirle miş lerdi. 
Saat ( 14) O 
yi .. mi geçe Gül
cemal Anadolu
kavağı ko)'1111dan 
geri ctancltl. Gf.. 
derken Boğazın 

daha ziyade 

vapurları ıelimladılar. Bu 11rada 
limanda bulunan btıttln vapurlar 
düdüklerini çalarak iatikbal re .. 
mini tes'ide ittirak ediyorlardı. 
Karıılama merulml bitmiıtl. 

takdim ec:lllen ze•abn ayn ayn 
ellerini 11kıyordu. Biraz Deride 
köprü lllttlnde 11ralanan Deh..tanı 
lraniyan talebe.inden iki ldlçllk H. 
Şehin1&h •e Gazi Hz. ne yakla~· 

blar. Elrili far1Ça 
,. bir fİİr ekudu, 

arkadqı da buket· 
ler takdim etti. 

glinlerdeaberi memleketimiz için· 
de yapmakta olduktan gezintinin 
bugünUnU (2M) kilometrelik güzel 
bir kara yolu üzerinde geçirdiler. 

Din ubab (8) de Bahkelir
den aynlan iki bnyllk tef, bntnn 
gGzergAhı çam dallarile örttılll 
bellerden aşan, bir kısmı biçilmiş, 

Yolun iki tara· bir kısmı henüz sararmıt hubu· 
fında lran teba1111 bat ve henüz yetişmİf mıaır ta .... 
Jer almıılarcL. laları ile bağlar, her tarafı emek 
Parkm iç kapııı· g6rmllf vadilerden geçtiler. Bu 
na ıelindiii za- yol tızerinde kurulan çam ve 
mu, iki BDyllk defne yaprakları ile İran ve 
Reia allat tufanı TOrk mllb renklerinin karııbğı 
içerisinde Şehin· takJann aayıaı 70 ten fazla idi. 
phhk Ye Riyaae- Civar k6yler halkı çocuk, ka· 

ta etmiıti. tlctımhur bayrak- elan, erkek yollara dükülmllşlerdi. 
DanUşte Anadolu lanm tqayan a- Bfttln yol boyunca hallan bu 
cihetine daha ilci 6ügük Reis Gllcem•lln luıptan lcöprlldıMle çdr bir otomobile HYIİ Ye uyga baibhia ile karp• 
1akın bir yol takip etti. Milaf1rlerimiz Kınahada vapuruna bindiler. )qan Alı Hazreti hiimayun ile 

Ve saat ~ i çayrek ıeçe geçb1er. Vapur tam saat on altı- Şehinpb" Gasi Hazretlerinin Gad Hz. uat 12 de bir orman 
Selimi7e açaldannda demirledi. da Sarayburnu nhbmına yuqtL maiyyetleri erkJm da diter oto- etetmde durarak bir mlddet 
Ylaı-ce motlr ve ıandal Ttlrlr Rıhtım (12) bllyllk TDrk ve lran mobillerle arbclaa laareket etti- latirahat etmifler ve bir kır 
ye lraa bayraklarile GUlcemalia bayraklarlle a8ılenmit ve ıabilden ler. En inde, emniyet mlldtlrilnO yemeji yemiflerdir. 
etrafında ıerefti hlmil araba yll· Bundan . IOIU'a iki •vlet 
bir hile örer nlyordu. re111 orada muhtelif 811Pflar-
gibi toplanmıfb. Bu lll'a Ue du mllNkkep Od mOfrezenin 
Vazifeleri niha· parktan plalclı IU... olaua lrarıılıkh garnizon 
yet bulan Koca- ye Sultanabnıet, tatbikatında Uç saat kadar hazır 
tepe ye Ada tepe Tir be, Catalotlu, bulunmuşlardır. 
ıorpitolaramız Ma.... Sirkeci, K6prU, Şehinşah Hazretleri ile Gazi 
maraya aplch- Tepeb8fl, Maç- Hazretleri bu tatbikatı ya-
lar. Misafirleri Sa· b yolile doğru- ya olarak takip ve tet· 
ntJbunnı rıhtı- ca Dolmababçc kik buyurmutlardır. Şehinşah Hz. 
mana altOrecek 1&raJID& gidildi. zabilerimize ve neferlerimize yap-
olan Km ••da Yollara d6külen bklan itler hakkında ıualler tev-

G•'-- L-"- -..:- . cih buyurmu•lar ve kendilerini vapuru .....- .._, 9IAI& mt1a· ~ 

male yanqb. firimble BtıyDk takdir ve taltif etmiflerdir. 
Şehinph ve Gazimizi içten Oradan ayrıhrken, yeni bina-

ReilicUmlıar Mua· Gazi Hz. et• mııht•rem rnl••lirlı1• '""-' ıelen bir beye- larlD temel atma merasimini idare 

tafa Kemal Hı. G&lcemalin kap- Parba iç kapııına kadar loymetli canla clurmadu alkıfhyorlardı. etm~::.ir;e mes'ut bir teaad&f 
tan k6tklne çıkmıılardı. Gazi Mldarla bezenmifti. EvYell Şebi• Dolmabahçe uraymda Emni- e1eri olarak Alı Hazreti b&ma· 
Hz. buradan aziz mfaafirine latan- tala Hazretleri 90nra Reilicüm- J•t llllcltıril Felami ve milli 1&· G H 

1 
. · 

bulu gllteriyordu. Bu 111ada bil· hmıımaz karaya ayak baıblar. nylar mlldtıril s.z:: Beyler tara- !:ın~e ya~!klanazr:u enb~:aı::.Z~ 
tlin vapurlar GtHcemalin yanına Ke•dilerial lımet Pqa, Harl- fmclaa iatikbal uadular. Bir temeli bu hldiae,i tesbit eden 
yanaımıflardı. Karıılayıcılar mi· ciye Vekili TeTflk Rllfttl Bey, ......... ,!°liaifan u~e~. ~lat'a iki blytlk devlet niainin iınzala• 
eafirleri fiddetle aOaflıyorlanh. C...hinpb Hz. aia maiyeti erkim relim*•• etti. m .. ,, ... etH u_ 
He,Wacladaki buclo teknr lran f.ıu, ettiler. Baracla Vali ve reia iatirahat etmek kere daire- nm tafayan •dika, uU- tite için-
••ı s plmlya ltatlads. 5:1.!a- D-•eclive Reiai Mahicltlia B. eı..1.. leriae çekildiler. de yine kendilerinin aynen 

er- Dlll "J .,... ti 1 ı-• 1 •- .... , mala laerin• alclaldan mit· .U Hs., IMa •rada mulateıif Hz. ne şehir na1111na hat pldinis MI.. r er .... z a .. n ... • ı... 
"aulalarla ıapkalarım ealh1arak dedi. Biraz ilerledikten ...,. Gellrlerken terek laarç, Batvelcilimiı et 
L--a___.__ iltifat edi•orlarda. r __ : u_ b da aJm •-- Gllcemal. 26 (A. A,) - lru P... Hz. tarafmclu temele ko-
~kU~~ p .. ela~ ta =•rn.ve :bit_>;er ş.tı ~-= Sebinphı Hazretleri, Reiaidahvr a.wa. Şelabaph Hs. ile Reilicl ... 
... kadar ••l1rek ..,. • ._. taktim ettiler, Şah Hz. ken«IWM Hazretleri beraber oldutu laakle, 1 la• Hs. - Ça...,..,e tiritlm 

bu loZ1, paralann yere döküllf&
n&, gül ağaçlarını.. onun çırpma
ıını... hepsini görilyoram. 

Ve, ben de 61üyorum galiba ... 
Onu bir kere daha görmek 

iıtiyorum. Bir kere daha ••• 
Yavqça y6zlinll lrten baıör

t&siinft kaldınyorum. 
Bu, bir pirdi. .. 
DOnyaya gelmlf ve gelecek 

hiçbir şairin ifade edemediği ve 
edemiyeceği bir fiir. 

Kakülleri dökülmnı .. Yüzünde 
eıi bulunmaz bir tebessüm ••• 
llmnlann titrek lflğmda tarif 
edilmez bir rengi vardı. e._... eğildi. 

Nerede ile açılecak bir gül 
pncesi gibi dadaldanna bakarken 
g6zlerim kapanda. 

Dudaldanm bir Pft dudakla 
buluftu. 

Sonra ne oldu bilmiyorum ..• 
Hiç, hiçbir ıey bilmiyorum. 

. . . . . . . . . 
Sanğım boğazıma dolanmış ... 

Her tarafım yara ve bere içinde, 
ayağımda zencir, sakahm ve bı· 
yıldarım yolmmuş, g6zlerimi bu 
karanlıkta ~-

Ve ipe bili bu zmdandayım. 
Ramazan 133J 

biiytik tezahurata me1dan verdi. 
Bütün hallr, jandarma kıtaları, 

iki bly&k ıefe rasimei ihtiramı 
ifa ettiler. Halk, Şehir dışındaki 
yollarda bekliyordu. Şehin,ah 
Hz. ile Gazi Hz. halkan: "Yap 
var olunuz,, ivazeleri Ye ıürekll 
alkışları arasında geçerek Eren
köyüne kadar gitmişler ve orada 
ŞehiDf8b Hz. ne Çanakkale mu
harebeleri bakkmda yerinde ma· 
lümat arıolunmuştur. 

Buradan dönUılerinde iki devlet 
reiai, halkın çılgınca tezahürab 
araımda, doğruca Gtilcernale 
geçmiılerdJr. 

GülcemaJ, ıaat 20 de l•tan
bula hareket etmiftir. Vapur, 
Adatepe ve Kocatepe torpitoları 

6n0nden geçerken, • Yaşa ,, 
nidalarile •elimlanllllfbr. 

Yakınından geçilen Ana dola 
aahillerinde.kl kasa balarımız, do
nablmıfb. GDlcemale refakat 
edea Adatepe ile Kocatepe bq
tan bap nur içinde Jlz&)'ordu. 

Mle•flrlmlzln INrt Glln 
K•lmal•rı Muhtemel 
Reisicümhur Hz. aarayda bir 

müddet istirahat buyurduktan 
10nra Beylerbeyi Arayana tepti 
buyurmUfiarcLr. Kendileri orada 
ikamet bayaracaklardır. Şebm
pla Hz. Dolmababçe Ul'ayında 
ikamet buyuracaklan için diln 
kendileri 181'aya clabl olunca 
bayrak direjüae ŞehipPlalık bay• 
ra;ı ketide edilmiftir. Muhterem 
miufirimiz ıehrimizcle takriben 
dört giin kadar kalacaklar, bu 
mOddet zarfında baıta Onivcnite 
olmak üzere ıehrimizia muhtelif 
mlleaseaelerini. müzeleri ve bazı 
camileri ziyaret ve tetkik huyu• 
racak~ardır. 

Şebintab Hz. nin maiyetleri 
Perapalasta miufir eclilmifler, 
IJarekilimiz l.met P ... ile Hari
ciye Vekilimiz Teftik Rlft& Bey 
de Tokatliyana inmi .. ınlr. 

Miaafir lalklmdana lran ır.-
10lolhanelİlll tepif ederek phri
mizdeki lr• muteb•mmdaa ba
Dlanm laumrlarma bW buyur
malan ...... ldir • 



FLi-TOKS'un 
Başlıca ve kıymetli Muhassenatı: 

FL• TOKS Sinek, sivrisinek, tahtakurusu, pire, I • • ıllve, hamamböceği ve karıncalara 
' kartı mutlak •e kat'i bir tesiri haizdir. 

FL• TOKS Cihazı teneffUıi için pek sıhhi ve I • ,• ıayet Jitif bir koku neıreden ye· 
ıine haıarat öldUrüc~ mayidir. 

FLl-TOKS 
Sıkıldıktan sonra odayı kapamak 
ihtiyacmı mesetmeyen ve sizi hemen 
sofranızın batına oturmağa veya 
yatağınıza girmeğe müsait kılan 
yegane haşarat öldürücü mayidir. 

FLi - TOKS 
~ltif bir. koku neşrederek bilumum 

haşarata öldürür. 
FLI - TOKS 

Eskişehir Hava Mektep
leri Kumandanlığından: 

Hava Mekteplerine alınacak talebenin kabul şartları: 
A) Türk olmak. 
B) Taliplerin orta mektep .<I.iae aekizinci sınıf) tahsilini ikmal etmiı 

ve asgari {17) yaıını bıtırmlı, azami (20) yaşında olmak. Orta
mektep tahsilinden daha yüksek tahıil görenlerle bu tahsi.li 
bltirmiş olanlardan ıehit, malul, aaker çocukları ile ecnebi dili
ne vAkıf olanlar tercih olunur. 

C) Talip miktarı kadrodan fazla çıktığı takdirde bunlardan orta• 
mektep şehadetnamelerine nazaran yüksek derecede olanlar 
tercih olunur. Ortamektep tahsilini ikmalden ıonra iki ıe&e ve 
daha ziyade müddeti tahsilsiz geçirenler ortamektep ıekizinci 
ıınıf derslerinden Hava Mekteplerince imtihan edilecek ve mu
yaff ak olanlar mektebe alınacaktır. 

D) Sıhhi vaziyeti UÇUf vazifelerinde iıtihdama elveritli olduğuna 
dair mUtehassıılan tam olan bir haatahane heyeti ııhbiyeai 
raporunu almak {hariçte bulunanlar mahalli aıkerlik şubelerine 
müracaat etmek suretile muayeneye gönderilirler. Tam teıek· 
kllllU heyeti ııhhlyye bulunan ıehirlerde en büyük askeri ma· 
kama müracaatla muayeneye ıevkolunurlar.) 

1) Ahlakı mazbut olduğuna ve hiçbir veçhile maznun veya mah
mahkiim olmadığına dair poliıçe tasdikli vesika göstermek. 

F) Mektebe kabul edilecek talebe Gedikli KUçük Zabitler hakkın· 
daki {1001) numarala kanun ile bunu tadil eden kanunlar mu· 
clbince muamele göreceklerdir. Mektebi ikmal ettiklerinde Ha
va Birlik ve mUeiSeselerinde {I 2} sene müddetle Hava Gedikli 
Küçük Zabiti olarak ifayı vazife edeceklerini noterlikten mu
saddak senetle taahhüt etmek. 

G) Maktepte tahsilde iken arzularile tahsilden ayrılmak isteyenler 
mektebe okudukları müddet zarfında kendilerine yapalan bütün 
masraflar ödetilir. 

H) Tahsil müddeti iki senedir. Mektep leylt ve meccanidir. Askeri 
lise telebesi gibi giydirilir ve beslenir. Ders levazımı parasız 
verilir. 

J) (C) Fıkrasımn ikinci bendinde izah edilen ve imtihaue tabi tutul· 
ması lhımgelenlerin imtihanları eylülün ilk haftasında Hava Mek· 
tebinde yapılacaktır. Mektebe kabul edilen talebe l 5 eylülden 
itıbaren mektebe alınacak ve deraler birinci teşrinde başlı· 
yacaktır. 

K) Hava Mekteplerine kabul edilen talebe ihtiyaca göre pilot, ni· 
ıancı, bombardımancı, fotoğrafçı, muhabereci, telsizci ve ma· 
kini t hava gedikli küçük zabiti yeti~tirilecektir. 
TaUplerin şeraite göre askerlik ıubeleri vaaıtasile tekemmül et· 
tirmiı evrakını nihayet 25 ağustos 934 tarihine kadar Hava 
Mektepleri Kumandanh2'ıaa röndermiı olmaları lizımdır. (3410) 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
fıtanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 

Mersin 
İNÖNO 

Yolu 
Yapuru 1 
Temmuz 

Pazar ~ünü aaat 10 da Sirkeci 
rıhtımandan kalkacak. Giditt• Ça
nakkale, lı:mir, Küllük, Bodrum, 
Rodoa, Marmaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kat, Finike, Antalya, Alan· 
ya, Menine gidecek. Dönüıte: ayni 
iıkelelerle beraber Taşucu, Anamur, 
Kutadau ve Gelibolu'ya uğr~ya
cakbr. 

İzniir Sür'at Yolu 
SAKAR y A vapuru 

Her Perşembe günn 

ıaat 16 da Galata rıhtımından kal
kacak doğru İı:mlre gidecektir. Bu 
vapur HER PAZAR günil saat 16 da 
İzmirden kalkıp doğru fıtanbula 
gelecektir. 

Karabiga Yolu 
Her CUMARTESİ, ÇARŞAMBA 
günleri saat 20 de Tophane rıhtı· 
mandan bir vapur kalkar. Gidit ve 
dönllıte mutat lskeJelere uğrar. 

İZMİT YOLU 
Yaz Tarifesi 

Pazarteai gilnünden maada her 
gün bir vapur Cuma ve Sah rllnleri 
ıaat 9 da, diter gilnler saat 18.30ta 
Tophane rıhtımandan kall<acaktar. 

· DABCOVICH ve ŞUrekAsı 
Telı 44708 • 7 • 41220 

Avrupa ve Şark limanlan aruında 
muntazam poata. 

Annre, Rotterdam. Hamburg ve 
Iakandinavya limanları i9in yakında 
hartktt edecek vapurları ve dUnyanıo 
batlıoa limanlarında tranebor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Gudrun vap. 26-26 Hazirana doğru. 
Tekla vapuru 15 Temmuza doğru. 
Y akıoda hareket edecek vapurlar 

Gudrun vapuru 25-26 Hazirana 
doğru. 

Tekla vap. 18-20 Temmuza doiru. 
Fazla tafeilAt ioin Galata. Frengyan 

han umumt acenteliğine miiracaat 
Tel. 44707/8 • 41220 

•••••••••••• 

TBEO REPPEN 
vapur acentahıı 

Polish Palestine Line of the polieh 
Tran1atlantio Sihpping Oo. Ltd. 

Gdynia • America Line. 
15.000 tonluk 

"POLONIA" 
Tranaatfantlk vapuru ile 
Köıtenct ·İstanbul· Ha.rf a • Yafa

Pir• aruında muntaıam ve lilkı 
11imet ve avdet stferleri 1, i ve 
8 UnoU ııoıf kamaraları vardır. 
Hayfa - Yafa· ve Pire i9in seferler: 

28 Haziran ıaat Hl te 
12 Temmuz ıaat 15 te 
!6 Temmuz aaat 15 te 

9 Ağuıtos 1aat ltS te 

DoGru Köstence için seferlen 

25 Haziran saat 19 da 
9 Temmuz saat 19 da 

23 Temmuz saat 19 rla 
6 Ağustos ıaat 16 da 

20 Ağustos aaat 16 da 

Seyahat mUddetl ı 
İstımbul - Köstence 15 saat 
1stanbul - Yafa 61 ,, 
İstanbul - Hayla 71 ,, 

Fazla tafsilat için Galatnda Freng-
. yan lınnında umumi acentalıklara 
müracaat. Tel. 4-4707/8-41220-Yolou 
i9in atlnntik vnpuru acentasına. 
Galata rıhtım caddesi Tel. 40019 ve 
Vagonli - Kok ve Natta seyahat 
acentalıklarına miiracant. 

(33) 

.............................................................. 
Son Poata Matbaaaı 

Sabibl: Ali Ekrena 

Neıriyat Müdürii: Tahir 

Niçin Cildim 
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J İster yağsın. ister rüzgar eeıin, umurumda 
·· değil, terkibindeki '' Krema köpüğii ., 
sayesinde " Tokalon pudrası ,,nın her türlü ha• 

vaya dayandığını iyi biliyorum. Cildim yağlı, ama, 
"Tokalon pudrası,, diğer adi pudralardan 4 defa ziyade 

cilde yapışık kalır, tere dayanır ve mesamatıo genişlemesine 
mani olur. 

Ne ~·apsanız, gündüz güneşinde veya gece aydınlığında bu .. 
lunsanız, lıarikulnde güzelliğin tabii tenin size verebilecek ve pnrlııklık eaerl 
bırakmıyacak yegane pudra 'Tokalon,, pudrasıdır. Kuru bir cilt için 'Tokaloıı., 
Petelia pudrası,, nı, yağh ciltler için '' Tokalon Pero pudrası ., nı kullanınız. 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Taksitle Satılık Arsa 

E111 No. Mevkii ve Nev'i Teminat. 

445 Şiıli - KAğathane caddesinde 9 kapı Ye harita 
No. lı 247 metre araa 

Lira 
200 

Yukarda yazılı araa pazarlıkla satalacağmdan taliplerin 30/6/934 
cumartesi gllnü aaat onda Şubemize mllracaatlan. (379] 

1 lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları 

Kıymeti 
Muhammenesl 
Ura K. 

-
168 00 Kumkapı'da Kllrkçübqı Süleyman ağa mahalleılnde 

Tatçılar caddesindeeıki 46, 48, 51 yeni 51, 54, ~ 
No. lı ve tamamı 400 • knıur metre terbiindekl arıa 
ve üzerinde mevcut bulunan kulübenin 80/840 
hiasesi. "3718,, 

117 00 Kumkapı' da Muhsine hatun mahallesinde Çiftegelloler 
caddesinde 37147 No. b ve tamamı 33 - metre ter
biindekl arsanın 34/48 hissesi. "3343,. 

161 oo Ortaköy' de Partakal sokağında 6 No. lı ve tamamı 
3820 • metre terbiinde bulunan dutluk mahalllnhı4f72 
hissesi. "737,, 

400 00 Unkapanında Ya vuzerıinan mahalleıinde Ayazmakapı 
caddesinde eski • 558 yeni • 198 ve Hacı Bekir ıoka~ 
ğında eıkl • 558 mükerrer yeni • 1 No. la fevkinde 
ayrıca methalli bir odayı muhtevi klgir dUkkAnın 1/4 
biıseıi. "4 l 45,, 

87 50 Rüstempaıa mahalleainde Balkapanı hanı Uıt katanda 
60/61 No. lı maa kamara odanın 14/120 hl11oıi. "7922,. 

Yukardakl hisseli mahlQl emllk aatılmak üzere dört hafta 
müddetle lllna konmuıtur. ihalesi Temmuz'un 21 inci Cumartell 
Rllntl aaat 15 tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber mahlüllt 
kalemine mllracaatları. "3335,, 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
1 - Akay Hatlarının Adalar, Anadolu ve Yalovaya ait yaz tarı. 

feai 28 Haziran 934 Perşembe gUnUnden itibUlll tatbik 
olunacaktır. Tarifeler Gişelerde satılmaktadır. 

2 Haftanın Üç gllnll yapılmakta olan tenzilAth ~ seferi 
27 Haziran 934 ten itibaren lağvedilmiştir. "3451 " 

lstanbul ikinci icra memur· 
luğundan: Mahcuz ve paraya en· 
rilmeıi mukarrer konsol. ayna, einger 

k. . .ı 1 e karyola ve ma ıoesı. maea, sanua Y , .h. 
. 1 1 30 fı-934 tnrı ıoe 

saıre eşya arı o an .. • .~ · 
.. d"f martesi guuu aaat 4 ten musa ı en i' . 

't'b l'e-..·og~lu Balıkpazar Lrmenı 
ı ı nren > J r l h 
kilisesi arka soka~. 1 ~ N o. u an enin 
kapısı önünde bırıncı açık arttırma 
ıuretiyle eatılıı.oağından taliplerin aynı 
gün ve eaatta mahallinde memuruna 
müracaatları ilan olunur. (675) 

lstanbul ikinci itli• memur· 
ıu§undanı Evvelce Galatada Aben 
~lunih hanında ticaretle iştigal eden 
müfliı Vitali Kohenka ve mahJ.umu 
tirketi ile .Jak Kohenka efendinin doı
ya ve teferrüatı yanmıt ve i~in yeni
lenmtsine batlınmı~ olduğundan all
kadar alaoaklılarıa 8 ummuz 984 1alı 

-------

PETROL NiZAM 
SAÇ bakımı için en iyi bir ilaçtır. 
Saç dökülmesini ve kepekleri 
durdurur. .................................................... -....... 
gUnü eaa' 14 te İstanbul yeni postalla· 
nede ikinci iflas daireıiude hazar bu
lunmaları ilin olunur. (68it 


