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Şehinıah Hz. •• Biigiik Gazi1niz 6•targtı dllr6ii11leri11in öniittcl• 
lran Şehinşahı Hz. nin ıehri· 

mizdeki misafiretlerinin dün Uçlln· 
cü gUnU idi. Pehlevi Hz., bugUn• 

lerini de şehrin gezilmiye ve 
görülmeye değer yerlerini ziya· 
retle 1ıeçirmişlerdir. Şehinşah 
Hz. nin ilk ziyaretleri T opkapı 
müzesine olmuıtur. Sabah saat 
dokuzda ·Dolma bahçe sarayından 
mihmandarları F ahrettin ve Ali 
Sait Paşalar, Tahran sefiri Hus
rev Beyle beraber motöre bin-

miş ve Sarayburnuna hareket 
etmiştir. 

Şehinşah Hazretleri Topkapı 
müzesine park kapısmdan girmiş, 

müze müdürü Tahsin ve müze 
memurları tarafından karşılan· 
mıtlır. 

Mecidiye Ve Bağdat 
Kasırlar1nda 

Şehinıah Hz. evveli Mecidiye, 
Bağdat kaaırlarilc Kara Mustafa 
.... klfklerini aezdikten sonra 

hazine dairesine geçmiıler, bura· 
daki tarihi eıerlere husuıl bir 
alika göıtermiılerdir. Mihmandar 
paıalarla Müze müdürli Tahıin 
Bey buradaki kıymetli eserler 
hakkanda Şehinıah Hz.ne izahat 
vermiılerdir. 

Buradaki mürassa silihlarla, 
İran hahları ve kumaıları Şebin· 
şah Hz. nin alikaaım celbetmiş
tir. Aziz mi1afirimiz bilha11a lran 
kumaşlarının önünde durarak, 
mihmandarlarına ve Müze mü
dürüne hitaben fasih bir türkçe 
eda ile: 

- Bu kıymetli san'at kaybol· 
muıtur. Ben de Iranda bunları 
yeniyen yaptırıyorum. Buyurmuı· 

lardır. Şehintah Hz. hazine daire· 
sindeki mücevherleri de büyük 
bir dikkatle tetkik buyurmuılar 

ve ara sıra bunların kıymetleri 
hakkında Müze müdürüne bazı 
sualler sormuşlardır. 

Bu arada ŞOiapla Hz. F ati-

hin ve Kanuni Süleymanın mü• 
cevherlerini de tetkik etmişlerdir. 
Sordukları sual ve söyledikleri 
bazı sözler, Şebinıah Hz. nin 
mllcevberat hakkında etrafh ma• 
lümatları bulunduğunu gösteri· 
yordu. 

Hazinenin beşinci salonunun 
tavanında teşhir edilen ikinci 
Mahmuda ait büyük ve kıymetli 
çadm da çok beğenmiılerdir. 

Bundan sonra Şehinıah Hz. 
Harem Dairesini gezmiıler ve 
Hünkar Sofasında biraz istirahat 
buyurmuşlardır. Harem Dairesin· 
deki iılemeli nihaleler, döşemeler 
ve aair luymetli nakıılar Şehinıah 
Hz. nin büyük alakalarını celbet· 
miş, bizzat bunları ellerile inceden 
inceye tetkik etmiıler ve Müdür 
Tahsin Beyden mufassal malumat 
almıılardır. 

Kubbe Altında 
Bundan aonra Şehinıab Hz. 

( Thtvamı 11 inci aayl••• t 

Bir İhtilas Davası 
Bartın Tayyare Cemiyeti Sabık Mu

hasebecisi Mahkemeye Verildi 
Bartın, (Hususi) - Tayyare 

cemiyeti Bartın ıubesl sabık 

muhasebecisi Hacı Ahmet efendi 
ihtilas ıuçile mahkemeye veril· 

miıtir. Hacı Ahmet efendi cemi· 
yete alt (1 1217) lirayı, defterler· 
deki hesaplar lizerinde tahrif at 
yaparak ihtilia etmekle itham 

albndadır. Bu cihet hakkında 
f ahrt mtıfettiı Samancı oğlu Galip 
Beyle Ankaradan gelen teftiı 
heyeti mtıdUrU Cavit Beyler ihti-

liıın yapılmış olduğuna dair 
rapor vermlılerdir. 

Suçlu Ahmet efendi mahkeme 
huzuruna ilk çıktığı gUn zimme· 

tinde beı para bile olmadığım, 

vekil tutacağını söylemiı, bunun 
Ozerine muhakeme talik edilmiştir. 

Ayrıca cemiyet tarafından 
Ahmet efendinin kefili Yirmibeş 
oğlu Hasan Beyle eski idare he· 

yeti azası aleyhine de, bu ihU. 
lastan dolayı hukuk mahkemesin
de dava açılmııtır.- >f 

Bir Kız Kaç1rlldı 

Bartin, (Hususi) - Kocarell 
köyünde Halil oğlu Huu ilmine 
de bir delikanlı, baıka bir arka

daşile birlik olup tarlada çalar 
makta olan Fatma iamiade 18 
yaıında bir kızı daia kaçırmıt. 

fakat bir az ıonra yakalanmır 
tır. ll-

Blr Boğulma Faciası 

Bartin, (Hususi) - Horna kö
yünde Mehmet oğlu Ömer iamin· 
de yirmilik bir delikanh öküzle

rini sulamak için dereye lnmiı, 
bir aralık her naaılsa auya düıe• 
rek boğulmuştur. Akşam olunca 

öküzler köye yalnız döndüğtl 
zaman Ömerin bapna gelen fe
laket anlaşılmıştır. 

Bir Şarkı, Bir Hatırlayış!. 1 

! Muıanniye : u Hayali çıkmıyor bir gün ıönltımden, ,. 

" Uautmak llt•ri• ıelmeı eli•illea I .. 
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I· lirniz<len hergiın hirı;ok ecnebi 

gazc·tesi geçiyor, bunlımla. g;iinirn, az 
vepı r:ok miilıim muhtelif me:ıelf'leriııe 
ait bil'(:ok hnvadis ve tnlılil } ımlı.ırı göze 
çarpıyor. Bugün de bunlardan biı ka-
çını şu ıütunda beraber okuyalım: 

"f'rager Pre<ı>1e., isimli <,'ekoslo· 
vak gazetesinden: 

"İngiltere Hariciye Nezareti 
şayi olan ve güya Jeneral W eygan· 
dın Londrada bulunduğu sırada 
Belçika, ve Hollandayı bitaraf 
yapmak hususunda İngiltere ta
rafından t~klif edilmjş olan planı 
tetkik edeceği hakkındaki ri
vayeti tekzip ile Büyük Britanya
nın hiçbir vakit böyle bir teklif 
yapmadığım beyan etmektedir.,, 

• Rtıylı~post isimli Alman gazete<:ıinden: 

" Tokyo' dan bildirildiğine göre, 
Japon matbuatı, İngiltere ile Ho
landa arasında Felemenk Hindis
tanının Japonyaya karşı müşterek 
müdafaası için bir gizli mukavele 
mevcut olduğuna dair deveran 
eden haberler üzerine çok asabi
yet göstermektedir. Ayni zaman
da, japonyaya karşı İngiltere \'e 
Holnnda tarafından müştereken 
bir ticaret harbi açılacağı bildi
rilmektedir. Singapur'daki İngiliz 
kumandanı Lewinsin Felemenk 
Hindiatanı seyahati bu gizli mu
kavele ile alakadardır." 

')/.. 

Atiııada ~ıkan I>inıokratya gnzı:te
aindcu: 

u Milli Müdafaanın tezyidi 
gllnün meselesidir. Matbuat bu~ 

nun müstaceliyetinden bahsediyor. 
Bir hürriyetpener gazetesi di
yor ki: 

H Bu husuı için fırkacJJık ve 
polltikacıhk bertaraf edilip, bu 
büyük vazife yapılmalıdır; çünkil 
bunun mes'uliyeti hudutsuzdur. 
Milli Müdafaa bütçesinin tezyidi 
mUstacellyetinde her iki fırka 
müttefiktir.,, 

Bir Yangın 
Eoluda Bir Kereste 

Fabrikası Yandı 
Bolu, ( Hususi ) - 932 sen~ 

sinde yanarak yeniden yaptırılan 
Karadere ormanı kereste fabri
kasında evvelki gün yine bir 
yangın çıkmış ve fabrika kısmen 
yanmıştır. Yangın, gi.ipegiindüz 
ıiddetli bir yağmurdan sonra 
düşen bir yıldırımdan çıkmıştır. 
Fahrjkanın Jokomobil, dinamo ve 
katarakt daireleri tamamen yan
mışhr. Zarar 14 bin lira tahmin 
ıdilmektedir. Fabrika biitün eşyası, 
alet ve cdevatile 20 bin liraya 
Balkan sigorta şirketine sigortalı
dır. Fabrikada çalışan 200 e yakın 
işçi bu yUzden işsiz kalmışlardır. 

Ayvalıkta 
Bir Cinayet 

'f 

Ayvalık, ( Hususi ) - Buraya 
bağlı altınova nahiyesinde birkaç 
glin evvel feci bir cinayet işlen
miştir. Midilli mübadil!erinden 
Tah:r oğlu Ahnıet Bey gecele)İO 
bahçesinde uyurken başı taşla 
ezilmek suretile öldürülmüştür. 

Yapılan tahkikat henüz bir netice 
vermemiştir. Şimd"ye kadar birkaç 
kişi tevkif edilm ·ş, fakat katil 
anla~ılamamıştar. Cinayetin sebebi 
de meçhuldür. Maktul birkaç saat 
va.sadıkdan sonra ölmliştiir. 

Resimli Makale 

sene imtihanlar çok sıkı yapıldı, her mektepte 
mevcudun hemen yüzde yetmiş beşi sımflarında kaldı. 
Fakat dönen çocuklar müteessir olmasınlar. Çünkü bu 
sene dönenler için gelecek sene çalışıp muvaffak olmak 
mümkündür. O çocuklarm önlerinde kazanılacak daha 

a Hakiki imtihan a 

birçok seneler vardır. Fakat asıl korkulacak imtihan, fıa
yat imtihamdır. Hayat imtihanında muvaffak olamıyanlar 
için bütün bir ömür kaybolmuş demektir. Mektepte dön
mek, eyi öğrenmek için bir vesiledir. Hayat imtihanında 
dönmek, bütün kazanılmışları ve kazanılacakları, belki 
bir daha gelmiyecek surette elden kaçırmak demektir. 

• 
F HABERL.ER 

Aziz ısafirimizin Hitabeleri 
Bundan Sonra 
Vatan, Türkleri 

Türkiyeyi Kendinize 
De Kardeş Biliniz ! 

Aziz misafirimiz Şehinşah Hz.nin dün lran Je
neral konsoloshanesini ziyaretlerinde lran tebaasına 
kartı bir hitabe irat buyurduklarını kısmı mahsusu-
muzda haber vermekteyiz. Burada ise misafirimizin 
bu hitabelerini aynen yaztyoruz: 

olduklara halde uzun senelerdeoberi bu iki milletin arasın
da devam edegelmiı ve onları biribirinden ayırmıı 
olan ihtilafların ve mücadelelerin benim devrimde ortadan 
kalkarak onun yerine sabit ve halelden masun biri-

muhabbetin ve aamimiyetin kaim olmuı olmasmdao 

"Bu seyahatimde ·en ziyade beni nemnun edtn ıey 
İran ve Türk milletleri aral!lında birlik "e karde4Jik hiı
aiyatmm cari olduğunu müşahede etmiş olmamdır. 

ve cehaletten ve evhami mezhehiyden mütt:• 
ırellit eski miinakaşaların bertaraf ve zail 

Bundan sonra sizler Türkiyeyi kendinize vatan bilme
lisiniz ve Türkleri de kardeş bilip onlarla aranızda samimi 
münasebetler tesiı etmelisiniz. 

olmuı bulunmasından dolayı pek mahzuz ve mes
rurum. Bundan bölye her iki milletin vifak ellerini bir 
birlerine uzatarak büyük bir refah içinde ve biribirlerine 

kemali itimatla yaşayacaklarına ve saadet ve terakki 
merhalelerini birlikte katedeceklerinden çok ümitvaram •• Biribirile hemcivar ve ahlakan biribirine benzer 

Akdenizde 
Donanma 
Hareketleri 

Atina, 28 ( Müstaceldir ) 
İyoniyen denizinin şimal kısmanda 
fevkalade donanma hareketleri 
olduğu haber verilmektedir. J.5 
parçadan mürekkep bir İtalyan 
filosu şark sevahili boyunca 
seyretmckted'r. Bundan başka 
haber alındığına göre kuvvetli 
bir lngiliz filo.su mi.istemiren 
Korfoda kalmak üzere hareket 
etmektedir. 

Vapurların Muayenesi 
"Nihat,, isminde bir vapurun 

çürük olduğu ileri sürli~müş, bu
nun tilerine bütün yolcu vapur-

Tahran Elçiliği 
Enis B. Büyük Elçi 

Tayin Edildi 
Haber aldığımıza göre Tahran 

büyük elçisi Hüsrev B. istifa 
etmiş, yerine Atina elçisi Enis 
Beyin tayinine karar verilmiştir. 
Atina elçiliğine kimin tayin edile
ceği henüz belli değildir. 

Bir Mahkiim Asıldı 
Ankara, 28 (A. A.) - Geçen 

sene F ah rettin Efendi isminde 
yaşlı bir adamı, parasını çalmak 
için öldürenlerden Dursun hak· 
kında verilen ölüm ceusı dtin 
Cebecide, mahkümun asılması 
suretile infaz edildi. ............................................................... 
larının muayenesine karar veril
miş ve kararın da tatbikine baş
lanıln.ııştır. 

iSTER iNAN /STER 

jAvusturgada 
Kargaşalık 

Viyana, 28 (A.A.)- Başvekil 

M. Dolfüs'ün yarın için mukarrer 
olan seyahati arifesinde milli 

sosyalist tedhişçileri dün gece 
geniş bir taarruza başlamışlar ve 

bilhassa demiryolarına karşı bom· 
ha ile tahribata girişmişlerdir. 

Ölüm Cezası 
Giresun, 28 (A. A.) - Ağır 

Ceza mahkemesi karısı Fatmayı 
boğarak öldürmekten suçlu Halil 
oğlu Kadriyi ölüm cezasına, suç 
ortağı Müjdeci oğlu Dursunu da 
10 sene ağır hapse mahkum 
etmiştir. 

iNANMA! 
"İııtanLulun Nasipsiz çocukları., ndan bahseden ııü

tun muharriri, yazısına şu cümleleri İiİi\'e etmiştir: 
"İstanbulun, meaela Beyoğlunda iki büyük Belediye 

bahçe ·i vardır. Buralarda, vaktile ben, ve benim nes
lime mensup çocuklar, oynardık. Bunları Lehman iı-

rninde biri tutardı. Kendi karını ihmal etmemekle, 
beraber İstanbul belediyesinden daha çok merhametli 
olduğuna hükmedeceğim bu adam, çocuklara, bahçe
lerinde yer ay:rmııtı. Lehman öldü. İstanbul çocuğu 
da bahçesiz, havasız, garip kaldı.,. 

IST R INANM I 
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Bir /stanbul 
Haftası 

Yapamaz Mıyız ? 
A. E 

Bir mestektaşım, Pariste çıkan 
" Vü u mecmuasmın son nüsha
sını gördüğü zamaa: 

- Keşki bütün İstanbulluların 
gözüne çarpsaydı, diye düşünmüş. 

Arkadaıımı bu dlişi.\nceye 
sevkeden sebep şu: 

Pari• bir şenlikler haftası 
tertip etmiştir, büyük tehrin hu· 
ıusi, resmi bütün müesseseleri, 
mütefekkirleri ve san' atkirları, bir 
kelime ile bütün Paris o hafta 
F ransanın içinden ve bışından 
gelecek olanları eğlendirmek için 
seferber olmuotur. Fakat meslt-, 
bundan ibaret değil. Fransız 
hükumeti otelciler cemiyetine 
müracaat etmiştir, o hafta içinde 
bütün otellerde fiat yarı yarıya 
inecektir. Lokantalara ve gazino
lara söylemiştir, aynı tenzilat bu 
müesseselerde de yapılacaktır. 
Daha fazlası da var: Bu milna
sebetle Parise gelecek olan yerli 
ve ecnebi bütün seyyahlar, sa· 
dece gelirken aldıkları biletleri 
göstermek suretile memleketlerine 
bedava iade edileceklerdir. 

"Vü,, mecmuası da bu müna-
sebetle yapılan hazırlıkların re· 
simlerini basmaktadır. 

ı• 
Bizim ayni şeyi yapıp yapa· 

mıyacağımızı bilmem, fakat te· 
şebbüs halinde gazete ilanJarma 
kapılarak şehrimize gelecek olan-
ların hemen o akşam: 

- Yandım Allah... Feryadile 
bavullarını toplıyacaklarma emı· 
nım. 

Ben İstanhulda hayalın ucuz
lamasını beklemiyorum, pahahlaş-
masınm önüne geçilmesi kafidir. 

Okkadan kiloya geçildiği za· 
mandanberi okka fiatine kilo ile 
mal alan İstanbullunun dileği 
bundan öteye geçemez. 

Son Müdafaai milliye vergi· 
sinden her fincan kahveye isabet 
eden (2,5) paradır; bunu memnu· 
niyetle veriyoruz, fakat mahalle 
kahvecisinin bizden aldığı fazlalık 
(40), vapur büfecisininki ise (100) 
paradır. 

İstanbullunun canı yanması 
kafi, taşralının cüzdanını ateşle-
meyelim. 

M. Meclisinde 
Dün Bazı Kanun Layiha
ları Müzakere Edildi 

Ankara, 29 (Huıuıi) - Millet 
Meclisi dün öğleden sonra top· 
lanmış, beynelmilel yardım birliği 
mukavelesine bazı ilaveler yapıl· 
masma, bazı maddelerden alına· 
cak istihlak vergisi hakkındaki 
kanunun birinci maddesinin tadi· 
line ve bu kanuna bazı hUküm· 
ler ilavesine dair kanun layihalan 
müzakere ve kabul edilmiş, vergi 
bekayasının tasfiyesine ve mü· 
kelleflere bazı kolaylıklar göste• 
rilmesine dair kanun layihası et• 
rafında bazı mUnakaıalar cere
yan ettiktensonra Eskişehir Meb'u· 
su Emin Beyin takriri üzerine la· 
yibanın iktisat, maliye ve bütçe 
enciimenlerinden mürekkep müş· 
terek bir encümende tetkiki ka· 
rarlaştmlmışbr. e 

Belediye kanununun 15 inci 
maddesinin 26 ncı fıkrasına mü· 
zeyyel kanun layihası müstaceliyet 
karariyle ruznameye alınmış ve 
840 numaralı kanunun ikinci mad· 
desine bir fıkra tezyiline dair 

olan kanunun birinci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkındaki ka· 
nun layihası da Hariciye Vekilinin 
bulunmamasından dolayı tehir 
edilmiştir. 

Meclis yarm toplaoacakbr. 
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Eflani Pazarında 
Bir Salaşa 
ihtiyaç Var? 

Zafranbolu (Hususi) - Eflani 
heyeti umumiyesi itibarile düz bir 
er~ızi üzerine kurutmuştur. Merkez 
nahiyede hükumet dairesi, be 
dershaneli bir ilk mektep (10- 15) 
memur evi ve ( 90 ) kadar da 
dükkan vardır. Bu dükkanların 
çoğunu manifaturacılar tutar, bu
ralarda manifaturacı deyince ırf 
kumaş satan bir dükkan hatıra 
gelmemelidir. Burada Anadolunnn 
hemen her yerinde olduğu gibi 
manifatura dükkanlarında gaz 
yagıridan tutun da idare şişesine 
kadar herşey vardır. Bu kabil 
esnafa bıırada beynelhalk tüccar 
denir. 

Eflani pazarına saatler ve 

hatl günlerce me afeli yerlerden 
geceli gündüzlü gelip burad 
ıcrgi çan esnaf vardır. Bu sah· 
cılar kışın kar ve y ğmur; yaıin
da güneşin ltından kurtulmak 
sırlardanberi nasip olmamıştır. 

Vaktile nahiyede belediye 
teşkiliib varken varidah doktor 
ücreti, reis aylığı ve sair masraf
lan zor tekabül ediyor diyerek 
buraya bir salaş kurulmaSJ ihmal 
edilmiş idi. Halbuki bugün vazi
yet tamamen değişmiştir. Şehrin 
belediye varidabm yam başındaki 
Çelebikayü muhtarlığı toplamak ... 
tadır. Her hafta hariçten buraya 
gelerek sergi açan e nafın yaz 
kış hiçbir zaman miktarı binden 
aşağıya dü memektedir. Her aer· 
giden 15 kuruş sergi parası alın
maktadır ki, bu haftada (100) lira 
tutmaktadır. Doğrudan doğruya 
Çelebiköyünün kaaa11na giren bu 
para ile sabcılann baniımam için 
bir salaş yapılmalıdır. 

Vaktile adliye memuriyetinde 
bulunmuş imdiki Çelebi köy 
muhtanda uyanık bir zatbc. El 
birliği ile burada derhal bir 
laş yapılabilir... Ve bu uretle 
uzaklardan ( 5 • 1 O ) kuruş kazan
mak için gelen yurttaşlar da yazın 
güneş, kışın k r ve yağmur al
tından kurtulmuş oluyorlar. 

Mebmd Eııvu ----
Kızılcahamamda 
Sedye ile Götürülen 
Hastalar Dört Günde 

Yürüyorlar 
Kızılcahamam ( Hususi } - la

tan bulda tahammül edilmez ıı
caklar hUküm sfirerken burada 
devamlı yağmurlar yağmakta, 
havalar erin gitmekte, halk 
sokaklarda palto ile gezmektedir. 
Y ağmurlann ıiddetinden yeni 
yapılmakt olan o enin ailindiraj 
yapılan kısmı da bozulmuştur. 

Kaplıca mevsimi baılamışbr. 
Her taraftan birçok romatimı lı 
hastal r gelmekte ve kaplıcalarda 
tedavi görmektedirler. Hamal 
aırtında veya edye ile hamam• 
aro getirilip götürülen ha talar

dan birçoklarını 4 - 5 gün onra 
bastonlarına dayanarak gezerken 
ğörmek insanı çok sevindiriyor. 
Fakat hnmam civarına yakın 
oteller olmadığı için hastalar 
uzak mesafelerde ikamete mecbur 
kalmakta ve gidiş geliş yüzünden 
tedaviden pek güç istifade ede
b"lm ktedirler. Hamamlar ı lah 
edi se ci\I n nda da yeni oteller 
yapılsa hamamla r kasabamız için 
muhiın bir irat membaı oJacakhr. 

SON POSTA 
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Urfada Doku acılık erlemiştir 

okum 
Dört 

rdan 
aya 

Bir Takım 
Y aptırıl yor 

Urf , (Husu-
l} -Burn ı ak

tile [ Mezopo
tamya] kıt'a ınm 
merkez le rin den 
biri iken birçok 
değişikliğe uğra

mış milattan beş 
bin sene evvel 

[Sümerlerle, Hitit
lerin] hükümlezi 
altında ya~amı~ 
değerli bir köşe
dir. 

Makedonyalı
lar lskender ku· 
mandasile Asya-

da birçok şehirler 
zaptettiklerinde Urfayı da feth· 
etmitler. Uurfa Makidonya dahi· 
lindek (Edesa) ya pek benzediği 
için Edesa namı vermitlerdir. 

E ki Urf anın tarihi Hırıatiyan· 
lığın zuhurundan yüz yirmi üç 
sene evvel teşekkül eden [Osdoen] 
kırallığı ile b şlamı Akkoyunlu
lardnn onra da Iran nüfuzuna 
tabi olmuş Diyarıbtkir civarında 
Osmanlı ordusu kumandanı Huırev 

F eragatkar Bir 
Kög Muallimi 

Kızılcahamam (Hususi) - Çel

-~ 

tikçi nahiye-
sinde Uç ıı-
mfh bir köy 
mektebi var
dır. Bu mek
tebe civar köy• 
lerden Alibey 
Gümele ve 
Başköyler den 
de talebe gel· 

Talebe~i için gol mektedir. Mek
yapan muallim 

Z~ki Beg tebin muallimi 
Zeki B. mektep yolunun çok fe· 
na olma dolayısile kışın talebe-
nin çamurdan gidip gelmelerin· 
deki müşkülatı nazarı dikkate 
alar k der )erin tatil zamanında 
köylü talebelerle bizzat çalıı· 
m uretil 300 m trelik bir 
yol yapmıştır. Muallimin bu fera
gatkarane çahşması muhitte pek 
bOyUk bir t kdirle karşılanmışbr. 

lnegölde 
Pazara ilk Mahsulü Ye

nicemüslim Köyünden 
Getirdiler 

lnegöl ( Hususi ) - Kazamız 
e mülh kabnd ara aır yağan 

yağmurdan bütün mahsulatta 
bereket ziyadedir. Arpa ve buğ-
dayların biçilmesine başlanmıı, 
ıehire bu ıe~enin ilk arpa mah-
uliinU Y e~ıcemUalim köyünden 

Ali Molla oglu Mehmet ağa getir
miştir. Pazarda buğdayın kiloıu 
Uç kuruş on para ve mısır doksan 
paraya sahlmışbr. Bu hafta kilosu 
on kuruşa satılan domateı ve 
biberin gelecek haftaya bq 
kuru a ineceği muhakkakbr. Çün
kü be altı güne kadar kazamız· 
da da yetişmiş olacakbr. 

Tarsusta 
Yağmurlar Rençberlerln 
Bir Kı mtnı Sevindirdi, 
Bir Kısmını Müteessir Etti 

Tarsus, ( Hususi ) - Birkaç 
gündenberi devam eden yağmur
lar bir kısım çiftçileri sevindirmiş, 
fakat bağcıları da aıUteesıir 

.. 

Ur/oda. N•mr # kaled 
Pa a ile lran ordusu çarpışmı 
lranblar mağlup olunca Yavuz 
Selimin idaresine geçmiıtir. Orha
niden galet olara Urfa namını 

taşıyan vilayetimizde maarife ve
rilen ehemmiyet, gençli cereyenı, 
cemiyet ve teşekküllerin faaliyeti 

mekte olup yerli 
dokuma kumaş
larının ucuzluğu 

ve sağlamlığı yil· 
zUnden bllyük 
rağbet görmekte 
ve yerli kumaş
lardan bir takım 
elbise dört beş 
liraya temin edi
lebilmektedir. Mili 
hakahmız halkı· 
nın kısmı azamı 
ziraat ile meşgul-
dür.İklim itibarile 
sıcak olan vilii· 
yet • mnlhaka
bmızda memaliki 

barrede yetişen nebatat yetifirae 
de umumiyetle kısa olduğu gibi 
yeşilliklerini uzun zaman muhafaza 
edilememektedir. Muhitimiz.in belli 
başlı istihaalitı yün, keçi kılı, 
kenevir, nohut, ıisam, mercimek, 
barsak ve av derileridir. Mahalli 
ihtiyaçtan başka ıenede beş yllz 
bin baş koyun ve keçi ekiz yüz 
bin kilo sade yağ d6rt milyona 
yakın hububat ihraç edilm ktedir. 

H 

k yde değer vaziyettedir. Bilhas a 
sanayi t m manasile ileri gitmiş 
bulunmaktadır. Dokuma tezgah
ları hararetli çalışma devresi geçir· 

~~~.;;..__~~~~~~~~~~~~-

lspa ada Gülyağcılık 

lı cutad bir giilgajı Talı.1.irhane•i 

Isparta (Hususi) - lıpartada lecek ene bunun bir mi li fazla 
her taraf gW bahçe i halindedir. olacağı tahmin edilmektedir. Gnl· 
Ve gUl yağcılık çok ileri gitmiş- yağı burada mahruü bakır ka· 
tir. Umumi harp ıeneleri içinde zanlar vasıtaaile ve pek iptidai 
mahve yllz tutan bu n'at cüm- bir tarzd~ yapılmaktadır. • 
huriyetin teesstlsile beraber ye· S nayı progr~ın burada bı.r 
niden inkişafa başla mı , memle- gül yağı fabrika . inıası. ~ ~a~ıl 
kete mühim miktarda para geti· olması balkı çok sevındımıştır. 
ren bir ihracat maddesi h line Fabrika kurulunca lspartada giil· 
gelmiıtir. Bu ıene 500 bin kilo clllük ve gülyağcıhk çok inkiıaf 
gül çiçeii istihsal edilmiştir. Ge- edecektir 

====......,;:==,.,.,..---=-=,._,.-.:..__,,.,_ 

Burdurda 
Antaly Muallimleri için 
istikbal Hazırlığı Yapılıyor 

Burdur, 28 (A. A.) - em• 
Ieketimize 3 temmuzda Antaly -
dan seyahat maksadile muallim· 
lerden mürekkep bir grup gele
cektir. Otuz k dar mualli in 
iştirak edeceği bu heyet r parlaya 
uğrayacaktır. 

Misafirleri ğırlamak için 
şimdiden memleketin mUne verlcrl 
faaliyete geçmi lerdir. 

Ortamektep imtihanları bit
miştir. Muvaffak olan talebe 
ni beti yüzde kırk ikidir. 

............................................................... 
etmiştir. Çnnkü birçok bağlann 
mahsullerini el almışbr. Yeni 
mahsul fiati hergUn biraz daha 
yükselmektedir. Vaziyetten k6ylU 
memnundur. 

Çankırıda 
Muallimler Bir Tetkik 
Seyahati Tertip Ettiler 

Çankırı, 28 ( A. A. ) - ilk 
tedriaat Mllfettişi Hikmet Beyin 
riyasetinde elli uallim Hanım ve 
Beylerden mürekkep bir heyet 
Ilgaz, K atamonu ve lneboluya 
kadar bir tetkik aeyahati yap
mışlardır. 

lzmitin Kurtuluş GUnU 
lzmit (Hususi) - 28 Haziran 

lzmitin kurtuluı gUnlldür. Bu mil· 
nasebetle İzmitliler muazzam te· 
znhurat yapmışlar ve kurtuluş 
günlerini tcsit etmişlerdir. 

KUtahyada Bir Tahkikat 
Kütahya, (Husust) - Varidat 

mUdOrfi Kamil Beye defterdar 
beyin imzasını taklit etmesi suçile 
maliye mlifetti i Hulüsi tarafın
dan işten el çektirilmiştir. Kamil 
Bey b kkında tahkikata d vam 
edilmektedir. 

Haziran 29 

1 Dil işleri 
1 

Kurultag 
Hazırlıkları 
Yapılırken 

t 
İki ay sonra, yani ağustoı 

içinde memlekette mühim bir 
ilim hadisesi ile karşılaşacağız. 
Ağustos içinde büyllk Dil Kurul· 
tayı ikinci toplantı mı yapacak, 
6z dilimizin tekrar dirilmesi yer 
lunda mUbim kararlar verilecektir. 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti, 
Kurultay haz.ırlıklanna hararet 
vermiştir. Bu hazırlıklardan an
lıyoruz ki ikinci Dil Kurultayında 
bütün ilim alemini alakadar ede
cek derecede mühim mevzular 
görüşülecektir. Biz, bu hazırlıklar 
yapılırken öz dilimizin yeni keli
melerini, tarama dergisi fnsikül
lerinden çıkararak size canlı ve 
zengin nümuneler şeklinde g6s
termeyi yararlı buluyoruz. Bu 
ütunda, geçenlerde verdiğimiz 

nilmuneler gibi, bugün de birkaç 
nllmune koyuyoruz : 

MUcadela: 
An dış, cinişme, çckif, dağar. 

dokuft geriş, kargq, karga a, 
kavga, keriş, kırıs, kırış, körüş, 
kilreş, meljü, oğraş, savaş, tudu , 
tulum, tUJUm, uğraş, uruş, uruşm:ı, 
u tanşma, yançlaşm , yonuşma. 

MUessir: 
Değenek, dokanaklı, takanaklı, 

dokunaklı, dokun n, duyulan, içe 
işliyen, iti, koyak, koygun, koyuk, 
6tkün, UtkUn. 

Hasta: 
Farsça olan bu kelimenin de 

6% TUrkçeden şu kar ılıkları 
bulunmuştur : 

Ağrık, ağruk, avruk, vruln, 
Truv, çirli, orlu, çökel, çör , 

enez, eneze, er\el, ışok, iğci , 
lkcil, iycil. iğdir, iydir, iğli, ikli, 
iğliğ, ildik, illez, inğlu, inize, 
kesel, kesikli, naçak, nangır, 

sağlıksız, sağsız, sayn, sayru, 
ergin, aırkav, sırgın, sökel, ö

kelci, sökelli, bvga, toğa, urkay. 

Dört Tale e 
Amerikaya 
Gidiyor 

Nazilli, ( Hususi ) - lzmirde 
k penan Amerikan koleji talebe
linden dördU Amarikaya tah ile 
gitmeğe karar vermişlerdir. Kolej
de yedi sene okuyan bu taleb~ 
den Isparta, Muğla ve lzmirdeo 
olan üç Efendi ile birlikte Nazil
liden Hacı Ali Efen dinin oğl 
Emin Efendi de Amerikaya gide
cektir. Bu masraflı işe babası 
razı olmuştur, senevt masraf bin 
lira olacakhr. Bunlar Amerikada 
tlçer sene okuyarak makine e 
inşaat mühendisi. yetişeceklerdir. 
Amerikadaki mektepçe kayıtlan 
bile yapılmıştır. Buradaki mu • 
melderi bitince Amerikaya hare• 
ket edeceklerdir. 

Mudanyahlar Gemliğe Bir 
Tenezzüh Tertip Ettiler 
Gemlik, (Hususi) - Mudany 

Halkevi Saadet vapurunu kirala• 
mış ve Gemliğe bir seyahat 
tertip etmiştir. Bu seyahate Hal
kevi mensupları, maarifçiler, Mu
danya kaymakamı ve Mudnny 
halkından büyük bir grup iştirak 
etmiştir. Valimın Fazlı Beyle 
merkez jandarma kumandanı da 
otomobille Gemliğe teşrif etmiş· 
ler ve bu şenliği bUsbütün şeref· 
lendirmişlerdir. 



29 Haziran 

( Siga•et Atemi )
1 

lngiltere 
Başa Geçmek 
Arzusunda .. 

ingiltere harbiye nazırı Lord 
'Hclşham birkaç gün evvel blr nutuk 
aöyledi, devletler arasındaki silahlan
ma yarııına temas ederek, İngiltere
nin bu iıt acırl kaldığım anlattı. Bu 
nutkun pek az k11ımları "Son Posh,. 
da da çıkmıotı. Son gelen fngiliz 
ıaz tclcrlnde okuduA-umuz.ıı göre Lord 
Helıham'an aözlerindan pek az mil
himleri bize kadar intikal etmio. Hal
buki, gelmeyenler gelenlerden pek 
ehemmiyetlidir. Bu zat euümle diyor 
ki: 

" Bizim birçok müstemlikel rimiz 
•ardır ki, bunlar bıııka Avrupa 
dcıvletlerlnl cezbeder. Ticaretimiz ve 
aervetlerimiz baıka devletlerin kıs· 

kaoçlıklaranı tahrik eder. Biz. bunlıın 
icabnta göre müdafaa etmek mecbu
riyetinde kalacağıL 

Bir allihıu:r.lııom mulrnvelcıti akto
lunmaza , fngiltere mutlak yeniden 
ıil hl nma için icap eden tedbirleri 
lttih z ederek bnfa geçmelidir. Vazi
femiz atJrdır; çünkü dünyaya kendi 
-..aı.lyet ve mevkiimlzi ailihlarımız.la 
müdafaa edemty ceğimlz. fikrini vere· 
cek olurı k, v )'ahut bundan böyle 
müdafaa rıuıundan uzak bulunduğu· 
muz hiHinl telkin cdcraek, . muhak
kak ki bir harp tehlikesino do[lru 
gltmit olacağız. ,, 

Bugün denizde tn fazla allıiha 
ahlp olan fngiltere, şu .s6tl~rdcn an

laııldlğın g6re ltarada dn en lrnv· 
vctli olmak davnııını tahakkuk ettir
mek rzuıundadır. Bu arzunun baş· 
lıca .ebeblde, harp tehlikesinin 
&nüne geçmekmit: 

Haydi hayırlm, diyelim. - lf-

Alman Ticaret 
Buhranı 

iş Böyle Devam Ederse 
Fena Olacakmış 

Bcrlin, 28 (A.A.) - Hariciy~ Na· 
zm Fon Nöyrat Almanyıının geçirdiği 

rici ticaret buhranından bahsetmit 
buhr nın Almanyaya çok zarar ver• 
dlğini s6ylemlı Yo 9unlıırı llive ~t

nılotir: 

.. Bunun ba hca s~bobl, diğer 
devletlerin para kıymetini diltürme• 
leridir. Bu vaziyet Almanyanın reka· 
bet edebllmoal lmkinlarını ortadan 
kaldırmııhr, Eğer bu harek t devam 

derse Almanya için milthiı bir dar
be olur," 

= 

1 

R 
ispanyada 
Vaziyet 
Karışık 

· ngilterenin Borcu 
Alacaklarını Alamazken 

Niçin Para Versin? 
Londra 28 - ( A. A.) - İngilt r6 

tarafından Amerikaya \'erilen cev bi 
bir notnd , diğer devletlerin kcndiııine 
olan borçlarını ödemediği 9u sıralarda 
kendisinin de Amcriltaya olan harp 
borçlarını ödeyenıiyeceği bildirilmiştir, 

lngillz - Fransız Ticaret 
Mukavelesi 

Londra 28 (A.A.) - lngilb:-Franıı:a 
ticaret mukavelesi imzalanmıttır. 

Askeri Doktorların 
Kongresi 

Liyej, 28 (A.A) - Beynelmilel as
keri doktorlar kongresinde, harp C5• 

nasında gayri insani hareketlere mey• 
dan verilmemek için bir çok t klifler 
müzakere edilmit bu arada yara
lılar için barınma şehirleri tcıls ve 
ivillore taarru~ edilmemesi kabul 

edilmittlr. 

Romanya Ve 
Sovyet usya 

Liberaller ladei Müna e
bete Muarız 

Bilkreı. 28 ( A. A. ) Muhalif 
liberallerin reiai M. Bratyaoo, hGkü
ınetten Sovyet Rusya ile ılyaai 

münoaebata baılanmaarnın naııl C'ere• 
yan ettiğini ıorınuı ve Romanyada 
bir Sovyet heyeti bulununca komil· 
nistlik tahrikatı baı gösterecetlnl, 
bu ylbdcn iki hükümelln aruı açı· 
JacaAını söylemiı, bu husuıta hariciye 
nazırından izahat istemiıtir. 

n wo Milli ve Edebi Tefriko : 35 

ÔnUmdeki oyuna değil, 
kışlarındaki o görlilmedik ga· 
rip ısrarla nki göz bebeklerime 
aksini kazıp bıraktığı onun haya· 
line baktım, 

Kamaraınıza çekildikten onro 
do bUtUn gece, çayır çayır hep 
yandım. Hastalanır gibi bir ha· 
Um vardı. Baban Alnıanyamn 
şıladığı yeni sevgilerinden biri· 

nin başında, snlonda, bir poker 

karesinde olacaktı. 
Kendi kendime, durmadan 

k rarlar ve fikirler değiştiriyor
dum. Sen alt yatakta uyuyordun. 
Alnımda kolonyalı bir bezle, 
ayakta, toparlak kamara pence .. 
re inden, beyaz köpüklerin, kara 
dalgalarla oynaımasına bakı· 
yordum. 

Babana bu tesadüfü ıöylerneyl, 
ona cıkl genç kızlık rüyamdan 
biraz olsun bahıetmeyt ve tehli· 

Sami 
• • 

keyi haber verip 11 Beni koru 1 11 

demeyi düşünüyordum. Bir dakika 
İçin çok doğru bulduğum bu ka
rardan, sonra yine cayıyor, içim· 
den o bir türlll çıkmıyan ürkek· 
likle, babandan korkuyor : " Ya 
anlamnsmı bilmez de beni bUsbü· 
tün kırar a, ya yine o katı kah 
özlerinden birini söyler, beni 

adam hcıabma almıyan o iç ezici 
alnyh kelimelerinden birini savu· 
rur1al ., diyordnm. 

Lambayı söndürmliştUm. 
Biribirini yenmeye çalışan bu 

zıt iki düşlincenin elinde ne kadar 
çırpındım bilmem. Baban geldi. 
Kamaranın kapısını açar açmaı: 

- Lambayı yakmayın kuıuml 
dedim. Onu yamma çağırmıya, ne 
olursa olsun bir ıeyler ıöylemc) e 
niyetlendim. GUvorteden ytizüno 
aydınlık vuruyordu. Her halde 
ept bir para kaybetmiı otacakb. 
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Deniz Silih arı -----
İngiltere ile Amerika Gizli Gizli 

Müzakereler Yapıyorlar 

• .. 

Japon donanmas1tıdan 6ir müfreze, n•kligo gemi/erile bir arada 
Londr , 28 ( A. A. ) - Baıvekil 

Mu vlni M. Baldvin, 935 deniz kon
feransı hakkında Avam Kamarasında 
sorulan bir suall şöyle kar ılams9tır: 

" - Amerika murahhasları ile 
müzakerelere başladık. ft lya, Fransa 
ve Japonya ile görüşmek hususunda 
Amerika ile uranııı.da fikir birliği 

vardır. Japonya, deniz kuvvetlerinin 
mQsavlliği hakkında henilz bir telılif 
ynpmamıghr, Müzakereler gizli yapıl
dığı için fazla tafsil at veremem. ,, 

* Londra, 28 ( A. A. } - lngHiz. ve 
Amerika murahhasları umumi hir 
toplanh yapmışlar, Bav\•ekil M. 

gil • nn 

Makdonald, 1.\1. Bnldvin ve Hariciye 
Na:r.ın d bazı• bulunmuıtur. 

Japony nın Fikri 
Toklo, 28 ( A. A.) - Japon mat

buatı, Frnns nın 1935 deniz konf .. 
ransın Sovyctlerin de iıtirakinl rzu 
ettiğine dair olan haberleri reemt 
mahnfilin şllphe ile kar.şılndıklarını 
yazmaktadır. fillıa kika bu ahafll 
Sovy tlerin iştlral<inln, Almanyanın, 
fapanynnın ve diğer milletlerin de 
İftİraldni davet edeceği, bu suretle, 
deniz konferansının dn Cenevr deki 
sil hları bırakma konferansına benzi· 
yeceği ve şüphesiz ayni akıbete uf• 
rıyacağı kanaatindedir. 

faası 
··········-····································· ....... 

H va Kuvvetler za i Hadde 
ler adar Yükseıt·lece 

Londra, 28 ( A.A. ) Yakın bir 
zamanda bfit\ln dominyonlıırm da it· 
tirakile umumi ve mllli bir müdafaa 
konfcranıının lçtimaa d vet olunma ı 

hakkında Lortlar Kamarnınnda cere• 
yen eden müzakere üzerine, Hava 
Nazırı Lort Londonderrl, bazı ameli 
güçlnklerln buna mani olduğunu öy
lemiıtir. 

Maamafilı, Bayak Britanya ile do· 
minyon hava kuvvetJcrl arasında ıkı 

bir iştirak temin edilmiftir. 
Hava kuvvetlerinin hemen iki misil 

Kaşlarını btisblitün çath ve elek4 

triği çevirerek : 
- Yine mi şairliğin tuttu? 

Canımı sıkma şimdi! dedi. 
Hazırlnmıya çalıştığım kelime• 

Ierin hepsi boğazıma tıkıldı. O 
daha bir şeyler homurdanarak, 
pek duymadığım, şimdi de hatır· 
lnmadığırn, galiba içinde sade 
"floş, kare,, lak1rdıları geçen bir 
takım şeyleri, sıkıntılı öfkeli bir 
sesle söyledi, anlattı, sonra da 
soyunup üst yatağa çılctı. 

Ben epey bir zaman, lambayı 
tekrar söndürmekten bile kork· 
tum, Horultusunu duymağa baş· 
ladıktan epey sonr , elektrik 
düğmesini çevirdim, vapurun al• 
lanhsı arttığı ıçın, dUşmiyesin 

diye senin yanma, alt yatağa 
oturdum ve, yüzceği:ıine bakarak 
Allah çok çok yalvarıp dua 
ettim. 

lf 
Ertesi günü ak amı, sana ga· 

zoz almıya aşağıya inerken, orta 
salondan kocamın sesi bent ça• 
ğırdı: 

- Nihal, gel bak sana kimi 
ııöılereceğim? 

Vo yine karşıma o dikildi. 
Gözleri gözlerimin eankl en iç 
kıvl'ımlarma girer aibi bh· bakı9la 
elimi ııkan o oldu 

arttırılması hakkındaki bir teklife 
kar ı d , Lort Londonderri, hükümetln 
herhangi bir diğer devletle h vada 
müsavat teminine zmetml bulun• 
duğunu ifade eylemittir. 

M. H nder on Ve Amel 
Frrk Si 

Londra,28 (A.A.) - M. Henderson 
mele fırkası umumi katipliğinden 

çekilmiıtir. Fakat veznedarlığı muha .. 
faza etmek niyetindedir. 

Kocam bir şeyler anlatıyo.rdu. 
Kulağıma vuran, kelimelerin ma• 
nası değil de s nki s de sesinin 
ahengi idi: 

- Beyle tanışalı Uç glin olu· 
yor. Bana mükemmel bir iş pro· 
jesi açtı, uzun uzun konuştuk ta, 
haberimiz yok, meğerse iki taraf· 
h ahbap değil mi imişiz! Sana 
anlattımdı ya. rahmetli amcamı 
bir aralık araya jurnal etmişler• 
di. Halil Paşa olmasaydı zavallıyı 
sürgünden zor kurtaracaktık. Me· 
ğerse o mübarek zat, Beyin dayı· 
ları imiş. Ond n sonra da laf 
lafı açb, Üsklidar, Nuhkuyusu 
filan derken, senin Süheyld Ha· 
mmın da biraderi oldukları anla· 
şddı. Pek çocukken galiba hep 
beraber de oynarmıısmlz. Tam· 
madın mı yoksn canım, Vedat 
Melih Bey, Nuhkuyuıundaki kom• 
şu konağan oğlu! 

Böylece daha birçok şeyler 
a8yledi. Beni yanlannda oturtma· 
dan bırakmadı ve defa soğuklu
ğumu sanki mazur göstermiye 
çabalar gibi "ona,, kar ı büsbU· 
tUn iltifatlı haller takındı. 

Hatta o akşam, kamarada, 
seni bile uyandıran bir sesle ba· 
na çıkışh, Avrupa v harp mu• 
hakkak onu da (l'liriüıUz. kafasını 
boımu~tu. 

Sayfa s 

Gönül lıleri 
.- .... 

Bu Senenin Mo
dasında Alameti 
Farika Nedir ? 

latanbuldao epeyce uzakta 
oturan bir genç kız benden: 

- Bu senenin modumda 
"alameti farika" mn ne oldujuna 
ıordu. Saçlannda beyaz tellerin 
sıklaşmıy bqladıjı aiiaclenberi 
moda cereyanını hayabnın llçlbacl 
ıafhaıına atan bir kadın bu suale 
naııl cevap verebilir.? Şehrimizin 
en meıhur bir terziıioe bat wr
dum, edindiiim malümatı bar 
kalarma da fayda11 olar dtlfün
ceslle buraya kaydodiyonım: 

- "Elbi1ede bu sene yapıl
dığım göıteren "allmeti farika .. 
bolluktur, Bluz. kıımı dalphcbr, 
bele doğru hafifçe darabr, IOlll'a 

yine bollanır ve d6rt bet etek 
plisl halinde ayaklara kadar inw. 
uzuncadır. Şapkaya ıeliace ıenif 
lcenarh, dOz tepelidir. Fransızlar 
bu elbiseye flottan diyorlar." 

Terziden aldığım mal6mab 
yazdıktan ıonra: 

- Kızım en iyi moda ••• 
en fazla yakııanıdır, diyecetl& 

Evlenmlren Okuyucumun 
Derdi ••• 

Bana· kırk yaıında olduju laal
dc henüz ovlenemeditlol llyByea 
ve sebebini de anlatan okuyucu
ma gazate sfitununda cevap ver
mek mümkün delildir. Fakat 
gösterdiği sebepleri izale edebile
cek mahiyette gördüm. Eter acl
re ini verir1e, derdi bende kal
mak ve hemen •nutulmak kay• 
dile kendieine mDflt olmaya 
çalışırım. 

HAı~MTEYZB 

Alman Milli Divanı 
Bertin, 2 (A. A.) - Profeak 

Grlm, Bönen Çaytua• •ant••• 
beyanatında "Millet dl•aaı" IWI WI 
kanlı mahkeme oldufuna dair bua 
ecnebi mabafillade yapılan itti ..... 
ları manasız olarak tH•if et... Ye 

millet divanının ••ki Almu di•ana 
iliıinin rerine kaim oldutu•u .. 
bfitün hukuki maauniyetleriD mahfua 
bulunduğunu 16yleml9tlr. ükl ko
mOni t liderleri Taelmua ltt• bta 
millet divaııı huzurunda muhalle .. 
edileceklerdir. 

Aklınca sırası düplbı da,. 
mesin, medeni ve Avrupah bir 
koca zihniyeti tqıdığım ıa.ter
mek istiyordu. Hem anlatbpna 
bakılırsa, Vedat Melih oltayı iyi 
atmıştı. Kocamın hep d6nllp do
laşıp söylediği: 

- Oljamn dayım nfir, bil
mem nesi meb'us, nazır. latanbul• 
gittik mi kollan sıvamalı, iyi ifler 
çevirmeli. Hiç böyle nllfuı ıahibi 
insanlarla dUşUp kalkan bir ada-
ma gü ' yOz. gösterilmez mi ? 
Lafı oluyordu. 

Aralanndaki yaı farkına ra;. 
men nedenae onunla koaaflllak
tan, hoşlanıyor, benim dvgunl .... 
ğuma bütblln kızıyordu. 

Zaten Vedat Melih, aade a. .. 
bana değil, iki pin lçiade 
sana da kendini sevdirdi Nesia. 

Bu adamın en blyllk kurau
lığı, karşı11ndakialn zayıf c1a ... 
nnı derhal aezip bulma11, ve 
göre dil d6kmelİ oluyordu. 

Beni, tiirle edebiyatla aYIA-! 
mıştı. Babana it ve para lalaıw 
dısı, bir ıllrtl kazanç projeleri 
kendini sevdiriyor, ıenin ~ 
da en güzel oyalayıcı hikayeleri.; 
oyunları bulup, unki yqaaa 
laşan kliçük bir çocuk ola~ 

.. Akdeniz ,, deki bu Dk 
ıılaşma gtlnlerinde benimle 
meşgul .dejilmif sibi ı&hdl.: 
Yib:üme az bakb, bealmle 
konuttu. 



Drinya Hadiseleri 
' 

,....------·---------------~ •. ---
Dört Yaşında 
Çocııklar için 
liir Kulüp 

Paris belediye meclisi her da
Paris bt!le- irede münhasıran 

çocuklara mahsus 
digeslnin bir kütüphane aç· 
bir ka' arı maya karar ver· 

ırliş ve bunların birincisini de ge
çen hafta tesis etmiştir. Bu kü· 
tüphane çocuk bahçesi tarzında 
döşenmiş ve miniminilere bak
masıoı bilen mürebbilerin eline 
verilmiştir. 

Kütüphaneye girebilmek için 
bir çocuğun dört ile on beş yaş 
arasında buJunması kafidir. Ma
mafih müessesede her yaşta bu· 
Junan çocukların daireleri ve ki
tapları ayrıdır. O derecede ki 
bunlar kendi aralarında birer 
kulüp teşkil etmekte, meseli 
dört yaıındakiler okumasalar 
bile resimli kitaplara bakmak 
ve oynamakla vakit geçirmek
tedirler. 

Fransız gazetelerinin anlattık-

8 

~ 
larma göre bu n •v . sene sayfıyeye 

atılıktır, ki- gitmek isteyenler 
alık delil kiralık ev bul-

makta müıkülat çekmektedirler. 
Buna mukabil memleketin her 
tarafında satıhk binlerce ev var
dır. Bunun sebebi vergilerin 
ıittlkçe ağırlaşrrası üzerine ev 
aahiplerinin de kira bedellerini 
artbrmak mecburiyetine düşme

leri ve bunu bulamayınca evi 
aatmayı tercih etmeleridir. 

* 
Sabık ve müteveffa Portekiz 

/(ıra[ içenin 
ıörm•k 

l•l11m•diji 
kitaplar 

kıralı "Emanoel,,in 
hayatta iken en 
büyük merakı ki
tap okumak ve 
eski yeni kitap

lardan mürekkep bir komisyon 
vllcude getirmekti. Memleketinin 
haricine çıkmak mecburiyetinde 
kalınca kitaplarını da birlikte 
aCStUrdü ve senelerce yanında 
ıezdirdi. 

Kmıl öldtığU zam•n bu kitap
laran ne olacağı düıünUIUyordu. 
Filhakika kitaphane takdir edilir 
bir kıymete malikti. Fakat müte· 
veffanın vasiyetnameıi açıldığı 
zaman bu kitapları Pariate ve 
Londrada teıhir edildikten sonra 
memleketine hediye ettiii anlaşıl
mııtır. Maamafih kırahn annesi 
Pariıteki sergi açıldığı zarnan af
dip görmek istememiştir: 

- Bu kitapları oğlumla bir· 
likte her gün karıştırırdık. Şirndi 
onların karşıaına yalmz Çlkaraam 
duyacağım teeasürün fula olma
ıından korkarım, demiştir. 

................................................... -........ .. ........................................ _ .. _ ... ,,..., 
Son Posta • 

iLAN FiATLARI 

l - Gazetenin esas gazısUc 
bir sütunun iki ıatırı bir 
(santim) $,,yılı,.._ 

2- Say/asın• göre bir ıtınli· 
rnin ilin /iatı şun/ardıl': 

Hyfa sayfa 1 ı:ayla / &a)'la ı Diğer Soo 
1 2 3 4 - 5 yerler sayfa 

... 4_00_ 250 200 1öo 60 30 
Krş. j Krş . Krş Krş. 1 Krş . Krt 

3-:Bir $Ontimcle vasaıi 
(8) kt'lime vardır. 

~ 
4 - ince v• kalın gazı/ar 

tutacakları yera ıöre 

ıontimle ölçülü,., 

Tarihi Mlsababe 
- Kari Melctuplt1n 

Eşekliği Yolda Adres 

Planlık Yaptı Değiştiren 
Himar Zadenin 

Sizin Ka 
ğınızBir 

• • Telgraflar D evırde Bız Pazar günü Afyondan Ahmet 
imzalı ve ( Ziraatten 200 çek 

Ka" hy alık çektim ibrazında tediye ediniz ) 
diye bir telgraf aldım. Halbuki 

r.~ ~ y ben bacanağım doktor Zekai 
~ a p a B.eyden baldızımm hareketine dair 

f l Vil . bır telgraf bekliyordum. Bu tel• 

~ m az g~af ın b~na. ait olmadığını söylee 
ız {~/) dım ve ıddıa da ettim. Ve pek 
~ ~~ M tabii olarak Pazartesı akşamı is• 
~ l~fı l t~syon~a baldızımı karşılamiya 
~~ l(f(fı gıtmedım. Pazartesi akşamı ~aat 

Y 1
,., ?. 9,30 tren gelmiş ve baldızım js• 

VJ. <.t tasyonda kimseyi bulamayınca 
~ hasta olan annesini merak ederek 

m ',/h~ ve ağlıyarak telaş içinde ev• 
~ J. J/J#Jf f//I/; gelmiştir. Pazar gUnü ( kendjsinin 
~ Hf1 r/f/ Pazartesi akşamı Haydarpaşad~ 
~ c:."l.;...,~,.,~ olduğuna ) dair telgraf çektilde• 

~ rini, karıılanmadığına hayret et• 
Piyale paşanın güzü kızardı, göziine kan doldu. ve hemen üç, 
b•ı tersa"e çıplağı çağırttı. Himar zadenin kaba etlerindere tiğini söyleyince Afyondan gelen 

On yedinci aırın ortalarına /can fıfkırrncıga kadar dayak attırdı telgrafın yolda naaıl değişmİf 
doğru lstanbulda tuhaf tuhaf işler neş'eli bir vaktini bulup hUnkira ı Hımar zade, o büyük iç acııile olduğunu teessüfle anladık. 
oluyordu, görenler ve işidenler bu yalvardılar. bu emri de geri al· terbiyesizlendi: AYuknt Hayrullah 

itlere karşı parmak ısmp duru- dırdı\ar. Ayni zamanda en makul - Sizin, dedi, kaptanlık yap- ""..-------.... ----... ) 
yorlardı. Mesela bir Venedik filo· ve en manhki noktayı da tespit tığımz bir devirde biz kihyahk [ Cevaplarımız 
sunun birkaç limana oğrayarak ettiler, deli hünkara kabul yapamaz mıyız? Ne farkımız var _ _ 
beş bin kadar esir almaaı üzerine ettirdiler. Bulunan şekil, Kaptan aanki? 
hünkar, bütün hırıstiyanlarm kat- Piyale Paşamn hemen sefere çık· Piyale Paşanın yüzü kızardı, 
!edilmesini emretmişti. Filhakika ması ve Venedik donanmasını gözüne kan doldu ve hemen t1ç 
hırıstiyanlar, Venediklilere casus- bulup tepelemesi idil beş tersane çıplağı çağırttı, Hımar 
luk yapıyorlardı. Lakin bu ağar Bu Piyale Paşa, yüz sene zade Mehmet kaptam yüzükoyun 
ıuçu iş]eyenlerjn cezalandırılması evvel Akdenizde saltanat süren yatırttı, kaba etlerinden kan fıt· 
lizımgelirken cezanın umumileş- Piyale Paşa değildi. Yalnız Rdı kırtncıya kadar aopa attırdı. 
tirilmesi çirkindi. ona benziyordu, meziyet ve kudret Filo, ertesi gün denize açıl-

Deli fbrabimin bir cinnet buh· itibarile adaşının topuğuna çıka- mışb, Hımar zade, ne dümenle, 
ranı s1rasında verdiği bu emir, mazdı. Bununla beraber hazırlan- ne de yelkenle metgul idi. Gece .. 
güçJükle geri aldmldı. Fakat hün· · mıya koyuldu, asker ve kürekçi ılindüz Piyale paşadan öç almayı 
kar, Venedik donanmasının küs- tedarik etti, kumarıya düzdü, ka- dütüntlyordu. Paıa da, bir muha· 
tahlığını bir türlü hazmedemedi· dırga)arı kalafatlattı, şöyle böyle rebe yapıp terefini tehlikeye koy• 
bu sefer başka bir fey düşündü, mühimce bir filo düzdU, ilk müsait maktan ise ıöyle bir vurgun vurup 
lstanbuldaki Venedik balyozundan havada Akdenize açılmak üzere hUnkira bolca hediye getirmeyi 
baılayarak bütün elçilerin idam Betiklat önünde demir atU. tasarlıyordu. Bunun için dost ve-
edilmesini iıtedi. Sadrazam, müftü, Gemiciler içinc:Je Hımarzade ya dUşman, herhangi bir donan ... 
bostancıbafı, Yeniçeri ağası herifin Mehmet kaptan adlı biri vardı. ma ile karşılaımamaya dikkat 
ayağına kapandılar, firenkçiklerin Gözünü Tersane kahyalığına dik- ederek filosunu Trablusgarp sula· 
hayatmı gtiçlükle bağışlathlar. mişti. Bu makam ele geçirenler, rına kader getirdi ve limana gi-

Böyle bir afft kabul eden deniz itlerini avuçlarına almıı, rer girmez oranın derebeyi olan 
hünkar, . iki de tart koymuştu : yanı bal peteğini yakala- Mehmet dayıya kendialni gelip 
Elçile, artık fstanbulda oturmıya- mıf parmaklarını yalamak ziyaret etmesi için haber yolladı. 
caklardı, sürgün gibi Galataya imkanını temin etmiş olurlardı. Mehmet dayı, kaptanpaşanın 
nakledilecekJerdi. Venediklilerin Mehmet kaptan işte bu zevke yanına giderse bir belaya uğra· 
b b · 1 ı k ermek için o hizmeti yakalamak yabillrdi. Bu sebeple baıtardeye ef in esır a ma arına karııh p· ı 

iıtiyordu. (Amiral gemisi) gitmedi, ıya e· 
olarak ta muhtelif bırıstiyan tari- d Hi 

Donanmanln hareketi sırasında nln emrini tebliğ e en mar katlerine mensup olarak Beyoğ- 1 h d' 1 
aziller, nasıplar yapmak adet ol· zade v&11tasile kıymeti e ıye er 

lunda ve Galata da bulunan bütün ı · d 'k · f 
dugw undan Hımar zade, kapdan gönderdi. Bunların çın e ı 1 so -

kiliselerdeki papaslar, hademe ve l k l 'ki fr 1 k ·· Uı Piyale Paıamn huzuruda çıktı, ra ı a tın ve ı ıo a ı gum 
saire hapsolunacakh. Hünkarın h h l l d b"rçok 

· onun yalnız hulundugw u bir sıra· aa anla a iı a tın an 1 

mülahazaıına göre Papa, kiliae ll 1 d Alt ahanların da ayaaına kapandı: gU e er var ı. ın s 
reiıi idi. Bu sıfatla Katoliklerin 

1
, • kenarına hünkarın ve gümüş ıa· 

bütün günahlarmdao mesuJ olmak . - Denize açılmadan, dedi, bir hanlardan bir takımının kenarına-
icap ederdi. Venedikliler de ayni efendilik yap, Tersane kihyahğı· da sadrazamın adları yazılmıştı. 
dini taşıdıklarından onların itle- nı bu kuluna ver. ÖlUnciyedek Piyale Paşa, Zaten Mehmet 
dl.kleri bir ıuçun cezasını kı'lı"se ıenin kölen olurum, efiğine yüz. k d ğ'ld' l 

dayının yüzüne aıı e ı ı, a -
adamlarına çektirmek hakh bir ıürerim. dığı hediyeler yüzünü güldUrmüş-
muamele olacaktı. Piyalepaşa, bu y~zıüzlüğe kar- tü. Sağdan, soldan, biraz daha 

Sadrazam ve ba9kaları, hünkar fi yUzUnü ekşitti, tere bir cevap 
1

• para ve efya topladıktan ıonra 
tarafından koıulan bu ıartların verdi: dümeni latanbula kırdı ve ıehre 
birincisini hemen yerine getirdiler. - Tersane kihyahğı her te· çıkınca doğru_ saraya gitti, Meh-
0 vakite kadar Çenberlitaşın reaiıı becereceği it değil, hele sa- met dayının gönderdiği ıaban-
karşııında ve ıimdiki Osmaniye ı · na hiç elvermez. Böyle kuruntu· lardan bir takımını - beş on 
matbaaımın ,yerinde bulunım elçi la rı bir yana koy da kendi işini halayık, bet on k6le ve bir 
hamn~a topluca otura gelen A \'ru- yüı aklığile görmiye bak! kaç yüz top kumaıla - Hün· 
pah elçileri Galata ve Beyoğlu 

1
• HUlyaaınm yıkıldığını gören kira takdim etti. Altın ve a-Umüı 

. tarafına göçUrdüler, yalnız Buğ- _, ..... , . , ... . , ...... , , ..... , . . .. takımlardan birer düzünesini vo 
dan, Eflak, Tranıil\ranya, Ragoza bütun altın ıülleleri kendiıi için 
maılahatgU.zarlarım eıki yerlerinde " ' 
bırakblar. Çünkü. onlar mUatakll == TA KV J M ::Z 
birer hükumeti değil, vergi veren Güa CUMA Hılnr 
emaretimıi teşekkülleri temail ~ 29 H•ziran 934 ~ 
ediyorlardı. 

Fakat ikinci ıartın kabul edil
mesi güçtü. lstanbulda bulunan 
ıu veya bu tarike mensup papas· 
ları durup dururken zindana koy
mak ağır bir adaletaizJikti. Bina
enaleyh düıllndüler. taıındılar, 

Arabi Rumt 
J& R•b.nel JllS I& • H .. ıran• 1150 

Vakit faanf VHati Vakit bant vaut 

Glneı ;;-ı~ Akıam ';;::== 19 f!l 

Ötl• 4 32 1 12 J7 ~ Yataı 2 01 21 48 
ikindi 8 33 16 Ja 11 fmsala IJ 2S 2 11 

alakoymuıtu. 
Hımar zade, uzaktan uzağa 

Piyale Paıayı takip ediyordu. 
Saray adamlarından, onun verdiği 
hediyelerin miktarını anlayınca 
hemen bir jurnal yazdı, Kaptan 
patanın yaptığı hırsızlığı ihbar 
etti. Erteai gün, Piyale Paıanın 
konağı basılmış ve kenarlarında 
HUnklrm adı yazılı sahanlar, altm 
gülleler meydana çıkarılmış, ken-

Bursadan Necati Efendiye: 
Levhalardan alman damg' 

resmini öderken maruz kabnao 
mUıkUlitın izalesi için icap edeı 
tedbirler alınmııtır efendim. 

• Antalyad& Yenikapıda Foto Fenni 
ıah.ibf .M. Ali Beye ; 

Yanlıılık bilerek yapılmamııtır, 
Maamafib ıizin mtıtalaalarınız d' 
nazarı dikkate alanmııtır efendirn; 

• Baawahaıı.de teftit memuru \ T •hbJ 

Bahri Beye: 
ltAn mahiyetinde olan y aıılar10 

bu sütunda neırl mümkün olat 
madıiı için arzunuzu maalesef 
yerine getiremedik efendim. 

• 
Beyoglu tapu memurlarınd•n V ~h•l 

ve lhııan Beylere : 
Mektubunuzu bahıettiğiniz YM 

zıyı yazan gazeteye göndermeniı 
daha . muvafıktır efendim. .. 

Bakalorya hakkında .:\Ja.ııİslıldaD 
imzasıı mektup gönderen talcbe~·c: 

- lmza1ız mektuplar nazarı 
dikkate alınmaz H mektup yazıı. 

.dağı zaman imza atmamak, hüvl• 
yet gizlemek de doiru bir hareıt 
ket değildir efendim. 

* 
Bakıı.lory(I, hakkmda Kon)iaı1~J 

mektup gönderen binbaşl miitekaıdj 
Osman, Beıiktaıta Şenlikdede malıa!· 
leainde Ahmet Beylere: 

- Gazetemiz ve diğer gaı&• 
teler bu huıuıta IUzumu kadar 
neşriyat yapmıılardır. Gerek vaki 
olan neıriyat 'fe aerek talebe• 
lerio müracaatını Vekilet nazarı• 
dikkate almıf ve tetkikata bq, 
lamıştar. Mektubunlııla iıtihdaf 
edilen gaye haııl olmuşlui 
efendim. 

* Konya mekteplerinden 11 imı.e 
ile bakalorya imtihanları hakkında 
tikayet gönderen talebelere: 

- V ekllet bu husuıtaki şiki· 
yelleri tetkik etmektedir, sizin de 
mllracaabnızda mahzur yoktur. 

__. ...... l ••••• ' • ' •••• 1 •• 1 ~ •• 1 ... _....., 

diainin batı da koparılmıftı. 
Altın ıahan ve güllelerin zev• 

kile kahkahalar savuran hünkar, 
Himar zadeyi mükifatlandırnıayı 
neden sonra hatırladı ve onun 
tersane kethüdahğını istediğini 
anlayınca şu emri verdi: 

- Kethlida olsun. Fakat ilkin 
eşeklikten kurtulsun. Hımar zad~ 
liği lmar ıadeliğe çevirin. M. T 



29 Haziran 

Ziraat Bilgisi (* J 

Bankamızı Da 
Esaslandırıyoruz 

Hazırlanan bir kanun liyıha
aına göre artık yıllardanberi de
ve mi, devekuşu mu olduğunu kes
tiremediğimiz Ziraat Bankası da 
bir devlet müessesesi haline ge
çerek esaslandırılacaktır. 

Ziraat Bankasmın bugünkü 
30 milyon liralık mevcudiyeti, 
on milyon köylünün bir zamanlar 
ödediği aşar hissesi ile meydana 
geldiğine göre bütün varlığı ta
ma men kö}lünün demektir. Fakat 
on milyon köylünün büyük feda
karlıklarla yarattığı bu Banka 
dUne kadar on köylü bile yarat
mıya muvaffak olamamışbr. Zira
at aleminin kredi ihtiyacını temin 
ve ziraat siyasetinin ana işlerini 
çevirmek maksadile kurulan mü
essese bu yoldan okadar uzak
laşmışhr ki onu yakın stmelerde 
bir Ziraat Banka111 değil bir Ti
caret Bankaaı halinde aörUyor
duk. Ve gariptir ki bu saha
daki faaliyetine dahi geniı 
bir mikyas veremiyordu. ÇUn
kU, Anonim şirket olan bankanın 
Akaiyonları kazaların hükmi 
ıahıiyetlerine tevdi edilmiıtir. Bu 
itibarla hepsi muayyen birer Hr
mayeyi haiz bulundukları için 
yaziyeti iktıaadiyenin icap ettir
diği miktarda İf görmeğe de im
kln yoktur. 

Ziraat Bankası kooperatifler 
iti ile k6yltiye, diğer uıullerile 
tt\ccara ve bir taraftan da buğ-
day mllbayaaaı gibi bir işle dev
let ıiyaıetine yardım etmek ister
ken tetkilit nokıanhğı . yüzünden 
laiçblriae yara yamadı. V • bu au
Htle Ziraat Bankaıı mı, Ticaret 
Banka11 mı yokaa bir devlet mü
....... ı mi oldutunu bir tOrlO keıti· 
remiyen bankamız bir ııfat ve ıahip 
bulamadı, gitti. Bu arada hem 
hakiki sahik olan köyltlnün, 
hem devletin hem de bizzat ban
kanın zarar ettiğini kaydetmek 
lftzumauzdur. Her Uç cihet için 
mutlak bir ihtiyaç olan bu mev
cudiyetin e11alı bir dllıene kon
maıı zaruri idi. 

itte hOkOmetln hazırladığı 
[ Ziraat bankaıını ıahlplendirme 
kanunu ] IAyihaaı bu zaruretin 
mah1UIO olarak meydana ıelmittir. 

Bet aenellk iktııadi programın 
Sümer bankaıma tevdii ile emni· 
yat altına aldığımız ıınai inkişafın 
yanında zirai ilerlemeyi de temine 
mecburuz. Bir devlet müesseaeai 
olan SUmer bank naaıl ki bu iti 
yoluna koydu ise bir devlet mües
aeseıi haline ifrağ edilecek Ziraat 
bank&11 da köylUnün bağrına ıifa 
•erecek, devletin ziraat ılyaaetine 
yardım edecektir. Esasen Ziraat 
bankaıı mefhumundan anladığı

mız da budur. 

Türkiye hiç bir zaman tama
men ıınai bir memleket olamıyacağı 
ıibl tamamen zirai bir memlekette 
kalamaz.fHer iki cepheden müıavi 
bi~ in_ki~afa. mazhar olunmadıkça 
mılli ıktıaadıyalım1Z111 ıağlatmaaı 
tehlikye düıer. 

Hazırlanan esaılara göre Sti-
mer Bankası ile Ziraat Bankaaı 
ıerek aanayii aerek ziraati bir· 
likte yllkıeltecek iki mllesaese 
oluyor. Artık devletin ımai poli
tikaaı ıibi zirai aiyaaetini de gli
decek bir bankamız olacaktır. 

Ziraat bankası baıka memle
ketlerde çok geniş manalı ve 
hUtün bir ziraat aiyaıetinin ye
ıine iatinatgihı halindedir. «Ez
ciimJe Bulgaristanda Ziraat Ban
kaaının büyük hizmetleri görUl
nıliıtür. 

Bulgarlar bu müuaeaeyi orada 

SON POSTA 

Dlnyada Olup Bitenler 

Diktatörlükler Nasıl İnkişaf Ederler? 
"Amerikada Elbise Yapbr1rken Dikkat EttJm. Terzi ~antalonumun ÖlçUsUnU Almak 

için Eğllmedl, Beni Bir Sandelyenln Üzerine Çıkardı ,, 

"Hürriyet,, i, Mevcut Olmadığını Bilseniz Bile Seviniz ! 

Hitl•rin Romtula rıtba/ir eJi/Jill oda 

rece gtlzeldir ki, 1 cut olamaz. Bir diktaHSl'IU)de 
onu bir galati herkes kenc!i Uıtunde ve kendİ 
ril'yete tevafık ı altında bir adam hiıseder. Rütbe, 
~tı_e dahi ıevme· m~vki'. ıeref farklarının bir pira-
lıdır. mıt vücuda getirmesi bunun ne-

* ticesidir. Diktatörlüklerin ıırrı bu 
Bunu burada piramitlerin teıisindedir. ÇünkU 

en vazıh şerait b" d 
Almare B•şuekill Hitler ita/yayı ziya~•Iİ ttsnıuında içinde yışıyan a- ır iğerine hükmedebilecek olan 

M. Musolini il• 6irlikte h•lkı selamlıgor damlarda bile ltcr- adam bir baıkasının hUkmtınU 
Amerikada bir diktatör, aklın gün görüyorum. Amerikada bel dinlemeye peıinden haur demek· 

ve havsalanın kabul etmiyeceği bir bükmek bilinmiyen bir ıeydir. tir, halbuki Amerikada piramidin. 
mefhumdur, çünkü Amerikalılar Burada her ıeyi merdiven basa- bir ehramın tamamen aksidir. 
ıahıen kendi kendilerinin kıymet- maklarında değil, düz bir satıh Amerikada böyle bir reji-
lerini fazlaaile takdir etmesini bi- üzerinde cereyan eder. Otelin min teıiıini imkansız kılan ikinci 
len insanlardır. müdürü, gauonu, hatta, dilenci sebep resmiyet hi111inin yoklu· 

Ben, Ncvyork limanına rek:ıe- gururla bqını kaldırır. Muazzam ğudur. 
dilmiı olan hürriyet abidesi hak- · bır stüdyonun müdürü, memurla- istihza ile diktatörlUk gayri-
kında nakledilmekte olan menkı- nmn merasimle aclimları ae- kabili teliftir. Amerikalının karak-
beleri pek iyi bilirim, bu menkı- limlanmaz, o çıkarken yol ver- terinde gizli olan tabii neş'e 
belerin hakikate ue derece teva- mek için önünden kaçışan onu fazla resmiyete boğulmaktan 
fık ettiklerine de vakıfım. Fakat görülmez, çağırdıiı memurun: ve it saMi bitinceye Amerika 
Amerika karekterinin bu istiklali, Evet, müdür Beyefendi. karşı taabbütkir bir his besle· 
bizzat kendilerinin zannettikleri Emredersiniz müdür Beye· mekten alıkor. Reisicümhur inti· 
derecenin de fevkindedir. Ameri· fendi. habı zamanım siyasi bir hidiıe-
kalılar ancak Avrupaya 1eçtik· Daima bendenizim mUdür den ziyade milli bir bayram ıa-
leri zamandır ki arada mevcut Beyefendi, dediği ititllmez. yan millet diktatörlük için ebe-
farkı anlarlar. Filhakika lngiliz- * diyen kaybolmuştur. Ancak Al-
lerle İsviçrelileri istisna ediyorum, Elbiae yaptırtmak için fittiğim manlar gibi hürriyeti biç gör· 
dönyamn hiç bir tarafında bu his, terzi iki hareket yaptı ki, Avru- memiı ve ıevmemit olan millet-
bu derece kuvvetli ve tabii de- p~lı meslekdaşlarında vaki değil- )erdir ki diktatörlüğU kabul eder· 
ğildir. Bunun içindir ki Goethenin dır. Evveli, pantalonumun ölçil- ler. İtalyanlarda tecrübe baıka 
ıu güzel cümlesinin hikmeti ve sünU almak için beni bir sandal- usullerle yapdmııhr. Orada res· 
vuaati burada daha iyi anlaşılır! yeye çıkarttı, sonra da bu pan- miyet hissi, hürriyete muvakka-

- Hürri)'et kelimesi o de- talonu tecri.ibe etmekliğim için ten galebe edecek kadar inkişaf 
-· ..... , ..........•........ , . . . beni odada yalnız bıraktı. Bu · Ed b 
·ık d f k lVı "th t P hareketlerd .. n birincisi kendı"aı"nı· etmiıtır. e iyatta olduğu gibi 
ı e a uran ıı 8 aşanın "" hayatta da hAdiseleri biraz mizah 
açık başlı bir resmini el~ geçirmek ayağıma eğilmekten kurtarmıyor-
için binlerce leva mUkafat va- du, ikincisi iıe şahsi hürriyete gözile gör

1
meyi hiç itiyat edinme-

detrnişlerdir. ,, ne kadar ehemmiyet verdiğini miş olan talyanlar bugüne kadar 

Z 
aösteriyordu. ailede, evlenmede ve aşkta ııkı 

iraat Bankasının bizde de 6 h t k "d ı ·ı 
d l insanin şaha·ı haysiyetine ver- aya aı e erı e yafamıılardır. 

ev etleıtirilmesi onun en faydalı D dig~ i bu ehemmiyet en küçük bir iktatörlüği.i kabule Almanlardan 
olacak bir hal almaaı df:mektir. aatıcıııın hareketinde de görülür. daha az meyyaldırlar. Fransa'da 
Onun ıı·m ne kadar sevinsek f "" Bu satıcı alıcının kendiaine mü- tenkit ihtiyacı, ngilterede her-
azdır. - Çiftçi savi olduğuna daima kanidir ve kesin nefsinde mevcut Humour, 

Sorgulara Cevaplar yarın rollerin değişebileceğini de fıviçrede yiikıck dağ havası, bu 
Erei~te l\iirüm ıaıi .. ~lııııtıtfa Hakkı d · Ü k d" B~ye: üş nme te ır. milletleri diktatörltikten uzak-

A~ l Avrupada sınıf mücadeleai laştırır. 
5 aç arınızm gövdelerini uyan- halkın alt tabakalarını 0 derece 

dan evv ı k. l b d d" · h Şuraamı da icaydedeyim: ell'· ma e ıreç e a ana e ınız. atağılatmıtbr ki, mu telif sınıflar 
Diplerine yonca vesaire ekmek arB!lında ancak çalııma plinı diktatör dainıa ıurathdır, gillmez, 
doiru değildir. Ağaçları karınca üzerinde münasebet teıis edile- ıüliinmesine müsaade etmez, bu 
aardığı zaman yaprakların al- bilir. İşte hergünkü hayatta Amerikada diktatörlük . tesiainl 
tında birtakım bitlerin yerleımit vücut bulan bu ·ayrıhktır ki ıı- imkansız kılaiı aebeplerin Uçün· 
olup olmadığına bakmak ve eğer nıfları yekdiğerine yabancı kıl- cüsü ve en esaslılarından birisidir. 
yaprakları buruşturan birtakım mıthr, bu yabancılıktan da ihti- Emil Ludvlg 
bitçiklerin istila ettiği göriilürse lal fikirleri doğmuştur. [Karilcrimiz Emil Ludvig'in 
~oy~ca tütün auyunu bunlarm Avrupada bir miieaaese sahi- çok tanınmı~ bir Alman tarihçiıi 
üzerıne gayet ince serpmek li- binin memurile baıhaıa yemek olduğunu, fakat Almanyadan tar· 
zımdır. Ceviz ag"' açlarını da tarla yemesi, akşamları jimnastik ho- f ·ı d ı h dedildig"' ini. sviçre tabiiyetine 
içine dikmeyip daima kenarlara cası e o aşması, ya ut ta kendi· 

· · · ıanıaya go""tü e f"" .. ·· d aeçtig"' ini hatırhyacaklardır. Bu dikmek arazide f . . sını sıı r n şo orunu e • 
tasarru ıçm ıinema salonuna alması Avrupa· itibarla teıhiıleri doğru da olaa 

doğrudur. - Ç. da vaki değildir, akla sığmaz. Almanyaya taalluk eden nokta-
Çiftçi Buna mukabil Amerikada bUtün larda ihtiyatla karşılanmak lazım-

(•) Zlr1111t huauaundıokl nıii .. kUllerlnlal 
aonıııuı. Sorı Poala'nuı (\·iftçl) •I 
al1.r. cevap vuecektil'. 

bunlar umuru tabiiyedendir. Bu· dır. Kendisi şimdi Amerikadadır. 
nun içindir ki böyle bir mill~tte bu yazıyı da oradan &öndermiş-
köriikörüne itaat karakteri mev· tir.] 

1 Bilmecemiz ı: 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer kutu sulu boya ara• 
caklar: 

Gemlik Tlirk l'iciiret bankaııında 
Zi) a, Ankara Hamamönü E"'kaf elleri 
karşısı 2- 2 numara Çetin, 1\lman 
mektebi talebesinden Cahide, ~fore 
ıiıı takee mahallinde ooför hzet 1 ,fen
diden Osman Celal, Ortaköy 89 uncu 
İlkmektep talebesinden 66 Irnni~e Ha
nım ve Beyler. 

Birer kutu bUyUk sulu boya 
alacaklar: 

Salihli ... amıkkemal mektebi tnlebe
•İnden 61 Mustafa, Kaı!lmpaşa Fırın 
ıokagında 26 numarada LUtfı, Uzun
köprü Muradiye mahallesinde cami itti
salinde hanede Şababettin, İstanbul 
altınci lkmektepten 278 İhsan, 1etaubul 
lt> iaoi llkmektepten 22 Kadri Bey ve 
ve Hanımlar. 

Birer ,ı,e kolonya alacaklar: 
Cihangir 29 unou mektepten Tür

kan, Bl'yoglu 21 inci llkmektepten Tev
fik .. e ·det, Fatih Zincirlikuyu Bakknl-
91kmazında 6 numarada Celal, Galata 
Alacamesçit ıokağında 4.7 numarada 
Perihan, Beııktaş Altıntaş sokagında 
10 numarana Salahattin Be) ve 
Hanımlar. 

Birer kutu boya kalemi ala
caklar: 

Ankara Çocukearayı caddesinde 
ziraat bankası sandık muuini Hakkı 
Bey oğlu Ferit, Niıanta~ı kız ortamek· 
tep talebe~inden 818 -Semahat, Konya 
Akifpaşa mektebi talebeıinden !i 
Kadri~ tı, Ankara Hiear Ramazanşem
ıettin nıahaUeıinde mektep ıokağında 
8 N o. Ja Leman, 1ıtanbul kız liHıi 
talebesınden !:!96 ~ermin Hanım n 
Beyler. 

Birer muhtıra defteri ala· 
cakler: 

) e9ilktiy 28 inci mektep talebesin
deıı 7 Müzehher, :' ameun inhisarlar 
yaprak tubeai müdürü Mulıiddin Bey 
oğlu ~ T edret, Beşiktao Ihlamur caddeai 
4i No. da Ayfer Zeki, Ankara milH 
emlak miidürlüğü heaap memuru Rıfat 
Be~ oğlu ::5ezai. Kadıköy 11 inci mek· 
tep talebeainden 284 Yuıu[ Zil a, 
Turgutlu J\aymakım Fey~ az Bey oğlu 
Hidayet, lsran bul Vefa erkek liıeıi 
talebesinden 678 Haluk, Tarsua Hayat 
eczanesinde Haaan, Ankara Hamam· 
öoii Evkaf evleri karşısında t/2 'l\o. da 
Muazzez, Çengelköy Kuleli caddeııin
de 23 ı o. da Belıice B.. ve Beyler, 

Birer kart •lacaklar: 
Gzuuköprü malmüdürii Hıfat Bey 

bemşireııi Rüveyda, İstanbul Yenineıil 
mektebi 127 Recai Rüııtem, Edremit 
piyade ala) ı tüfekçi Arılan Bey kııı 
Edibe, Bü~ ükdere ahır ıokağı Cari 
Bey yalısı \o. 8 Güzide Fuat, Mudao
' a ~I u!tafakemal caddesinde 127 
N o. da . 'anıi, 1ıtanbul 44 üncü IJkmek· 
tepteıı Fikret Çetin, Bandırma komıü
yoııcu Mutttafa Nuri Bey katibi Ferit, 
Çapa kız muallim mektebi talebtıBin
den Hikmet, M. Kemalpaıa orta ma
hallede Alic;avuş ıokağında l No. da. 
Saime. lstaubul Alman mektebi tale· 
beıinden Gaz.i Oım&D, Kayseri asker
lik şubeııi muamele memuru Nuri Bey 
km Fatma, Kumkapı Haç.} an mekte• 
binde Zirayer Haçyan, Uzunkoprti 
zahireci Osman Bey kızı • esibe, Ba· 
tatta polit1J Ömer Bıy oğlu Meki, 
lzrnir Bornuva pul bayii Muatafa Bey 
nıalıdııwu Y a,ar, Fatih Altay mahal· 
le.siııde ).liıczzinbi)al ıokağında 11 
No. da Ahmet 'emal, Pangaltı Melıa
kinaryın mektebi talıb11inden Zarı, 
Ankara l.o:ı:aopalaı otelinde Haııip, 
Nuruo,maniye Uaziıioan ıokagıoda 12 
No. da Zi)a Buan, Karagümriik Eyi 
ıokıgında 21 • ·o. da lbrahim tMillıat
tiu, İzmir H ilftlda fırka ambar ~ 87.J('tl!ı 
HH&n oğlu Ali, Konya memleket 
hastaneııi kimyageri Kadri Bey oghı 
Hıu, Göztepe Nadirağa sokagı 8 
No. da ."aadet, lıtanbul l·c~ziati liseai 
den •• ehiın KemaJ, Galata Lülecıhen
dck sokagı 142 No. da Fııtma, letaıı
bul ı\keara) Halil Bey: kızı Turk11n, 
A barayda Sof ular C'addesiu<le 75 
No. da· oemil, Çeııgelköy '\ eninıalıallo 
caddesinde 22 ı o. da Tarık, İzmir 
Uzıınyol Rumku4u çıkmazında 16 ~o. 
da •rurlıan, • 'üllücede anda.lcıkerim 
ıokftgında 14 No. da Nedim, • amsun 

t Devamı 9 uncu aayf ada ) 
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" açma Te rtlerini Redde .ğim Burhan Bana 
Şimdi Bir De Ticaret işin en Bahsediyordu ,, 

- Bir Bey mi?. Ne münase
bet? .. 

- Sizinle mutlaka görüşmek 
istiyormuş. 

- Nasıl adam, bu? .. 
- Gnyet şık bir Bey. Adı 

Burhan Beymiş ... 
Gözlerimi açar açmaz yerim· 

den fırladım. Bu ziyarete hayrette 
k ldım. 

- Kız, git söyle Nadire Ha
nıma .. Savıversin. 

Diye bağardım... Fakat aksi 
ol-cak, Nadire yarım saat evvel 
cıkmış: Kadıköyde bir randevuya 
gitmiş. 

Zebranın, bu ~ılışık herifi sa· 
vnmıyacağını bildiğim için giyinip 
kendim çıkmıya mecbur oldum •.. 
Büyük bir ciddiyet ve çatkın bir 
çehre ile salona girdim : 

- Affedersiniz efendim. Şid· 
detli bir baş ağrısından muzta· 
riptim. Yatıyordum. Sizi beklet· 
tim. 

Dedim; lakırdıyı kısa kesme· 
ini imn ettim. 

Burhan B. yerinden fırladı. 

lkı ellerini birden uzattı. Büyük 
bir pişkinlikle : 

- Hanımefendi, o mektubu 
yazan elinizi uzatınız. Bilhassa 
onu öpmeye geldim. Beş bin ye· 
min ederim ki, siz sadece şayanı 
perestiş bir genç kadın, sehhar 
bir melek değil.. ayni zamanda 
(Emil Zola) gibi bir filesofsunuz. 

Emil Zolanın filesof olduğunu 
bilmeyordum. anladım ki; Burhan 
Bey de, bizim sabık ( Aman } 

ail Bey gibi kıymetli ilimlerden ..• 
Doğrusu, bu parlak teveccüh 

hoşuma gitti. 
- Estağfurullah efendim. Bu-

yurunuz.. Oturunuz.. Rahatsız 
olmayınız. 

Demek mecburiyetini hiaset• 
tim... Burhan Bey . ikinci bir tek
life meydan bırakmadı. geniı bir 
koltuğa yerleşerek ayağını ayağı· 
nın üstüne attı. Zarif tabakasın· 

ıtJIW11tn"91PllllttlUlllllllHIHllHU ... 111111••••11ın• 

Yevmi, alyoll, Hwvıdiı--;;-H;ılk gaıetoi 

Eskı_Zabtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı 
ve resimlt:rin bütün hakları 
mnlıfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FiATLARI 
-

1 1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr 

TORKIYE 1400 750 400 150 
VUNANIST AN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 aoo 300 

Abone Ledeli Jıc~iudir. Ad reı 
desiştirmek 25 kurlı:tur. -

Gol'1n evrak geri v~rilmez. 
ilal''ordan mes'uliyet alınmaz. 
Cevap iç.in mektuplara 10 kuru~Iuk 

pul ilavesi J,'iıımdır. 

Posta kutusu: 741 l»tanbul 
TeJgr· f : ~onpo~tı\ 
:'fefefon :20203 

dan bir cıgara çıkarıp yakarken 
aramızda şu muhavere başladı: 

- Ciddi söylüyorum, hanıme· 
fendi size minnettarım,.. Bana 
çok iyi bir ders verdiniz. Adeta, 
şu zamanın hayat kavgasında 

zayıf ve noksan olan bir cephe
mi kuvvetlendirdiniz... Her şey· 
den evvel size şunu söyleyim ki, 
mektubunuz bana hayret verdi. 
Sizin zekamzda, sizin düşünUşü· 
nüzde bir kadının böyle mütevazı 
ve mühmel bir hayat içinde eri
yip gitmesine taaccüp ettim ... 
Mademki açık kalplerden hoşla· 
nıyormuşsunuz; ben de size kal
bimin bütün açıklığile bir teklif 
yapmıya geldim. 

- Eğer mektubunuzu tekrar· 
lıyncnk.. Veyahut izdivaç tekli· 
finde bulunacaksanız, peşınen 
reddediyorm. 

- Hayır efendim, haaayır .. 
Büsbütün başka.. Komerslyal, 
ticari bir mesele. 

- Hayırdır, işallah buyuru· 
nuz. 

- Bilirsiniz ki Hanımefendi; 
yaşadığımız şu devirde alelekser, 
tek zekalar.. tek kuvvetler pek 
okadar fazla mahsul vermiyor. 

- ihtimal. 
- İhtimal, değil.. Şüphesiz 

efendim. Onun içindir ki piyasa 
işlerinde biz Saffetle birleşmişizdir. 
Birçok komi yoncularm dünya 
kadar masraf ederek tesiı ettik· 
leri yazıhanelerde uğraşarak, di· 
dinerek yapamadığı işleri, biz 
bir rakı masası başında, bir eğ· 
lence aleminde iki çift sözle 
hallediveririz. Nitekim, siz de 
görmüşsµnuz. 

- Müsaade ediniz de ben de 
sizin bu husuıtaki maharetinizi 
tebrik edeyim. 

- Teşekkür ederim, Hanıme· 
fendi. sözleriniz, belki bir az 
müstehzi... Fak at ne çare ki bu, 
bir hakikatbr. Amma, iyi.. Anı· 
ma, kötü.. Şu bayat kavgasın
dan galip çıkmak için herkes 
bir silah kullanıy'br. Ne yapalım, 
biz de kolayını böyle btJlduk. 

- Olabilir, Bürhan Bey .. Beni 
fazla merakta bırakmamak için 
asıl maksadınızı söyler misiniz? 

- Zaten, sözü oraya getire· 
cektim, Hanımefendi.. Piyasa 
işlerinde nasıl ki Saffetle müş
tereken çalışıyorsak, diğer bir 
işte de sizinle birleşmek.. ze
kanızdan istifade eylemek ııı· 
tiyorum. 

- Ne gibi? ... 
- Meseli.. Şişlide mlikellef 

bir aparhman tutmak.. güzel ve 
zarif bir salon açmak .• 

- Evet. 

- Çaylar, davetler ••• 
- Evet. 

Hepsinden ayrı ayrı menfaat· 
ler beklenen seçilmiş misafirler .•. 

- Evet. 

- Şık bir poker salonu ... 
Malumya poker, en sağlam ban· 
kadan daha iyi varidat getiren 
bir kazanç membaıdır. 

- Evet. 
(Arkası var) 
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Malını 
Biligor: 

,,-------.----------------
iL____ Bu S8tunda Bergin 

Çocuğunuz bir taı attı, az 
kaldı başıma geliyordu. 

- Yanlışınız var, taı başınıza 
gelmediğine göre benim çocuğum 
atmamıı olacak! 

1 1 •• 1 • 1 1 • 1 ........... 1 ••••• 1 11 ' 1 .. 

tDiln11a f lctual Haber~ 
1 1 

Lehistanda 
lktısadi. 

Hareketler 
Lehistan hükumeti deniz tica· 

retine çok ehemiyet vermektedir. 
Esasen hiç sahili bulunmadığı 
halde itilaf devletleri Lehistana 
dahilden sahile doğru bir yol, 
bir koridor vermiştir. Bu kCiridor 
Baltık denizi üzerinde şimdi muh· 
tariyeti haiz eski Alman Dançig 
limanının hemen yanı başınClaki 
sahilde Gdynia mevkiine vasıl 

olmaktadır. Umumi tasfiyede 
Polonyaya bırakılan bu mevkide 
birkaç sene evveline kadar ancak 
birkaç balıkçı kulübesi vardı. 

Ondan sonra dev adımlarile iler· 
leme başlamıştır. 

Gdynia bugün Avrupanın bi· 
rinci derecede gelen bir limanıdır. 
Eıkl köy, timdi en asrt bir tica· 
ret merkezi halindedir. Lehistan 
bu liman sayesinde harici ticaret 
sahasında kendi iktıaadi inkişafı 
hesabına çok ehemmiyetli muvaf 
fakiyetler temin etmittir. 

Son zamanda resmi küıadı 
yapılan Katoviç·Gdynia d~miryolu 
Lehistan ile Çekoslovakya irtiba· 
tını temin ederek bunu denize 
ve Garbi Avrupaya daha ziyade 
yaklaştırmış, ve bu sayede Silezya 
kömürü deniz kenarına daha ko· 
lay gelmiş oluyor. Yukarı Silez· 
yanın Alman• madeni mamulatı 

da Hamburg, Bremen ve Şitetin 
ismindeki Alman limanları yerine 
şimdi, daha kolay ve daha ucuz 
olduğu ıçm Gdyniadan ihraç 
ediliyor. .. 

Cenevre, 27 (A. A.) - Ka

Kadınların dın Ticaret ve 
Serbest meslekler 

çalışmaları birliği idare heyeti 
me6elesi dün bir karar al· 

mıştar. Bu kararda, evli kadınların 
hükumet itlerinden ve hususi 
vazifelerden çıkarılmalarına dair 
olan temayül protesto edilmekte, 
bunun izdivaçlar üzerinde yapabi· 
leceği tesirlerden şaikiyet edil· 
mektedir. 

Fransız - Alman Ticareti 
Bertin, 27 (A. A.) - Fransız· 

Alman ticaret mukavelesi yeni bir 
anlaımaya intizaren, temmuz ıo· 
nuna kadar uzatılmıştır. 

.............................................................. 
,.,.. Dr. ibrahim Zati-«) 

Cağaloğlu : Mahmudiye caddesi, 
Çatalçefme sokağı No 5 

Hergün öğleden sonra hastal a;rn 
kabul eder. . ~ 

Yazan: Seyit Cemal ıade Nakleden: F ... 

VEYLANIDDEVLE rı 
·········••>••·································· 

Biçare Veyliinıddevle ... O ka· 
dar meşguldür ki.. Hani başını 
kaşıyacak vakti yoktur. 

Zavallı Veylanıddevle, bir ge· 
cecik te şöyle kendi evinde, 
kendi yatağında rahat rahat se· 
rilip, uzanıp uyuyabilmek zevkine 
kavuşamıyor vesselam ... 

Vakıa onun henüz evi, barkı 
yoktur. (Güneşin battığı anda 
bulunduğu yer dervişin sarayıdır) 
ıözü sanki bizim Veylamddevle 
için söylenmiştir. 

Eyi amma Veylinıddevle bu 
(saray) lardan usanmış, kalp sikke 
gibi elden ele, kapıdan kapıya 
dolaşa dolaşa artık başı dön
müştnr. 

Kimse çıkıp ta al sana bir ev, 
al sana bir kadın, al sana kese 
kese tümen demiyor .. Lan t olsun 
kalpsiz insanlara •. 

Veylanıddevle her ıabah 
mahmur mahmur gözlerini açtığı 
zaman kendisini bir başka evde 
ve tanımadığı bir yatakta buluyor. 
Kahvaltısı da önUne gelmiyor 
değil... 

Fakat bunun bir de öğle ye· 
meği faslı var ki ona aldıran yok. 

Tam kahvaltıyı bitiriyor, rahat 
rahat öğleyi bekliyecek. Evin 
hizmetçisi kemali ihtiramla önline 
kakılıyor, ve yerlere kadar 
eğilerek: 

- Ağa af diledi, kurban, 
acele bir işi varmış.. Sabahleyin 
erkenden gitti.. Akşama geleceği 
de şüpheli .. 

Bu, hep böyle •. 
- Eh şurada dört beş gün 

kalırım diye Veylanıddevle hangi 
eve gitse, Hikmeti Hnda, daha 
ilk sabah ev ıahibinin müstacel 
bir işi çıkıyor. 

Ve daha hamamların açılış 
borusu ötmeden, sabah ayazında 
ev sahibi tabana kuvvet müsta· 
cel işler peşinde koşmıya gidiyor. 

Bu, ne bitmez tUkenmez İf ••• 
Veyliinıddevlenin hiç te böyle 

müstacel işleri yok. Daha dUk· 
kanlar kapalı... Devair kapalı ... 
Müstacel iı te ne oluyor?. Bu 
dünyada rahat ve huzur kalmadı, 
gitti. Ev sahibi böyle aabab ezanı 
yoksa hamama mı gitti ?.. Ne 
olurdu zavallı Veyllnıddevleyi 
de beraber götürseydi. 

Fakat olan olmuştu... Bu, her 
sabahki terane .•• 

Giyinip sokağa çıkmalı ••• 
Eyi amma, bu çorapların art!k 

tutar yeri kalmamıı •. öyle delık 
deşik ki, .. 

Veylinıddevle hizmetçiye : 
- Oğlum, dedi. Acele il~ c:v· 

den çıkarken çoraplarımı değiştı~
meyi unutmuşum. Şimdi de Dahı· 
tiye veziri beni bekliyor.. Bu 
çoraplarla ziyarete gitmek ayıp 
olacak.. Koş Hanımefendiye ha-
ber ver. Akanın coraplarından 
bir çift liitfetsinler. Koı amma, 
benim de müstacel işim var .•• 

Çoraplar geldi. 
Her biri bir başka evden alın

mış gömleğini, setresini, kUlihını 
papuçlarını giyindi, çıktı. 

Sokakta adım başında bir ta
nıdığa, doıta, aşinaya tesadüf 
ediyordu. 

1 Hoş Veylinıddevlenin yalnız: 
Tahranda değil, bütün lranda 
tanımadığı, bilmediğ, eTinde yatap 
kalkmadığı adam mı var? Hesap 
edin .• Sene (365) gün .. ; v_e Veyli· 
nıddevle kırkını geçmııtır... Bu
nun çoçukluk aenele.rini bir tara
fa atarsanız ıöyle böyle otuı kü
sur sene on bir bin gOn der ••• 
Demek ki Vcylanıddevle bu kadar 
günU hep dostlarının vlerinde 
geçirmiştir. Hem de hep gece 
yabsmda ve hikmeti huda bu on 
bir bin dostunun da hep sabah 
ezanları müstacel işleri çıkmış ve 
bu yüzden bir evde olsun iki 
gececik kalmak kısmet olamamııtır. 

Öğle oldu. 
Karnı aç değil ama.. Canı , 

sigara istiyor. Hani şu kenarları 
ay yıldızlı, kokulu, dumanı daima 
doğru çıkan, o gi.izel sigaralardan 
şimdi bir paketçik olsa .. 

Yüzünü kızarttı, köşe başın· 
daki tütüncüye yanaştı : 

- Aka, dedi.. Bankaya kadar 
gidiyorum.. Dönüşte bedelini 
takdim edeyim. Bana bir paket 
sigara inayet buyurur musun? 

İyi kalpli bir meşhedi imiş .. 
Hemen paketi uzattı. 

Ne ala .. 
Bu iş te hallolundu. 
Fakat nedense.. Hikmetihuda 

YeyJanıddevlenin şimdi de cam 
sigara istemiyor.. Ne sigara, ne 
galyan.. Meyli yok vesselam .• 
Zorla iştiha olmaz ya .. 

Her tarafı ağrıyor .•• Baıı dönli· 
yor.. gözleri kabarıyor.. dizleri 
titriyor .. Allahallah Veylanıddev• 
leye ne oldu ki ... 

Bir aktann önünde durdu: 
- Aka ..• dedi .. sana ıu sigara 

paketini vereyim. Bana onun 
yerine kinin ver.. olur mu? 

Ne uğurlu günmüş bu .•. bugün 
herkes cömert, herkeı iyi, herkes 
ho~,.. aktar hemen elini kinin 
şişesine uzatb. 

Ve Veylanıddevlenin birden· 
bi::-e ağrıları, sızıları bıçakla kesil· 
miş gibi durdu, gözleri açıldı, 
dizlerine derman geldi.. bir can· 
lanış canlandı ki deyme gitsin ... 
Eh, şimdi kinini neylesin? 

- Aka... dedi, canım sana 
kurban •. o ki kinine razı oldun, 
lfıtfet te kinin yerine bana bir 
parça afyon ver •. 

Ve kendi kendine: 
- Öyle ya.. dedi, sigarayı, 

kinini ne yapayım? Her derde 
deva afyon dururken .•• 

Şimdi rahat rahat oturacak 
ve afyonu yutacak bir yer lazım. 

Çayhane para ister •• 
Eş dost evleri bu saatte ka· 

pılerını açmazlar; çünkü dostlar 
içeride de olıalar mutlaka mllı· 
tacel bir lı peıindedirJer. 

Sokak ortasında da oturul-
maz ya .. 

Kırlara çıksa güneş .• 
Ne etmeli? 
Birden aklına geldi. Şuracık· 

taki mesçidin imamı çok eakl 
bir doıtu idi. 

Haydi mesçide .. 
Bir kandllli selim. 
Ve şöyle tenha bir kö~eye 

çekildi.. yavaıca yeleğinin cebin· 
den afyonu çıkardı. 

Peh.. peh.. peb aktar amma 
da cömert adammıı, bir paket 
sigaraya ne de bol afyon vermiş:·· 

Fakat şimdi bunu ne ile kesıp 
ufaltmah •.• 

Çakı, bıçak istese.. olmıyacak. 
- Adam sen de, dedi, hepsini 

birden yutarım bu mescit te ne 
rahat yermiş. 

Nasıl olmuş ta bugüne kadar 
burası hiç aklına gelmemişti •• 
burada kimsenin müstacel işi de 
olamazdı .. istediği kadar kalabilir, 
günlerle, gecelerle yatar, otura• 
bilirdi ... 

~ 
Sabahleyin ortalığı temizlemiye 

gelen camiin kayyumu Veylinıd
devleyi köşesinde bUzUlmilı ve 
ölmüı buldu.Zavallı Veylinıddevle 
kırk yılda bir afyonun ölçüsünU 
kaçırmış ve kırk yılda bir birkaç 
gece kalabileceği bir yer bula· 
bilmişti... Fakat hikmetihuda bu 
defa da ecelin (müstacel bir iş) l 
çıkmıt olacak ki sabah sabah 
onun yakasına yapışmıştı • 

Hebiiilevvel 1340 

[*] Bu hikaye lrnndo. yine Şehinşah 
Pehlevi Ib. nin elite kaldırılan asalet 
un vanlnrının boşluğunu gostermek ıgin 
ynzılılllslır. 



SON POSTA 

şehinşah HazreUeri 
Metris Çiftliğinde 

Pehlevi Hz. nin Zabit Ve Askeri 
T alebemize iltifattan 

J•ilı boya tablolm lalHekl 
blytlk Ye tarihi Jdll Şeiaiapla 
Hz. DİD nazandikkatleriai celbet
mifti. Bu kh KaiauD1 Sultan 
Slleymaam Sektovar mulıarebe
Iİllde çaldırdıjı bllJlk daftldu. 
Şehiaph Hz. Mile memuruna 
emil"' buyurdular: 

- Ç,I bakahm p1 khll din
Hyelim? 

Khtba aeal laeybetll idi ve 
kubbeyi bir hayli Çllllatb. 

Şebinfah Hz. mlzeclen çaktık
tam IODra otomobilleriae bindiler. 

Mllze mldOrftne hitaben: 
- Aakeri mtlze çok mlhlm, 

Ş.lain,.la Hı:. o• G..ı.ı.11_.,, ._,_, Wdsı .. I .. ......,_. 1 
'°" glzel, pek bejendim, tefek
.. ederim; deefelerclir. 

ŞelüP" Hs. 
bundan sonra 
Aınıl;•·• r ı· 
gezmiş, S..ıtD
ahmet parkı et• 

C Bqtuafı 1 inci 
:11.Ulı,tııııla ) 

klldlia geçmiş
lerdir. Şebinph 
Hz. burada bil· 
haua tarihi kara 

'tttilderi tetkik 

t 

borada vezirlerin toplanarak dev• 
let umurunu görüştüklerini anlat• 
n: şiardır. Bu sırada AB Salt Pata 
kubbe albnm ~ tarafmda 
açılaa Wırl ~eyi işaret 
~ 

- Şehinşah Hz. 1 Eski sultan-. 
-iştir. 

• 8a alaylı ve ~ aöz Şee 
hlnfala Hz. Din çok ı.p.., sitti. 
Kahkaht Ue g&ldller • :live 
buyurdulaiı: 

- Bizüialdla de 6yle ldı1er. 
Hem h1ilmkt1er kafes arkuındt 
delil kaim ,...._ arkaıındi 
otarurlar Ye oradaa cllnlerlerdi. 

Şebinplı .HZ. ~ki in• 
tizamdan dolayı •emtıJaiJetlerini 
izhar baıyurmllflardır. 

A•k•rl MUzalllı· 
f;ltinph Hz. Aaarıatib: 'b,_. 

.ınt .-iıler 't'e Toplrapl ~ 
~dan a0ma Askeri M1zeJi hl

: .1ıın.vormutfardır. Mezenin ~ 
• indeki kapllllldaa 

Kapma lnlad9 
WrmaY.mced 

Milr"'• ellerini 
rllk6 

rafında otomobil· 
lerile bir tur 
yapmışlar ve Di· 
vanyolu ile saat 
OD biri OD geçe 
lran komoloaha· 
..-.plmifler
dir. 

Koaoloahane 
bahçesinde tehir 
bandosu mevla 
almıı, lran mar
fllll çalarak şe-

$elılnıaA Hs. •kıM• terlltl ...,.ı...tı telifi .J.,.ı..&11 
clular. Bundan ıonra milzenin lünşah Hz.ni kartilallllfbr. 
it.ine girdil•~ M&zede btltDn mti&- Konıoloshanenin içinde Dibi1-
tahdemin 1llHlıl Y-1~ elbilıeııl bul lnayiui tale••• -. ••i••· 
gi~dL k•dilerini bekliyordu. Talebedii 

BOac:lan ıonra mlıenin liWı birili F ança bir fiirle Şehinph 
ve top kımnlm ıezildi. &ki Hz. nl ıellmladı. Bundan 10nra 
muharebe tablolanm ve Yeniçeri Şehinph Hz. Konsoloahanenia 
pleriala.de bDlıaua niıamıcedit· Dit kabadtki uloım teeıif bu
lea .....,. kadar deiifen ubrl yurdular ft han.O lran telteanna 
~ ehemmiyetle tetkik kaql bir hitabe irat ettiler. ş .. 

hlnfah Hs. laltabeleriade: 
·wa.rlıılıiL Glliıl HL ala a.a,lk Tlrkiyeye meyahatlariaden çok 

Eskiş bir Hava Mektep 
leri Kumandanhğından 

Hava Mekteplerine ahnacak talebenin kabul tartlara: 
A) 'tark olmak. 
B) Taliplerin ortamektep (lise ıekizinci 11mf) tahsilini ikmal etmiı 

ve -sari (17) yquu bitirmlf, azami (20) y...-la olmak. Orta
mektep tahlilinden claba J1bek taUil airenlt.rle ba tahlili 
bltirmİf olanlardan tehit, ma161, uker çoculdma ile ecnebi dili
ae vlkıf olanlar tercih ohmur. 

C) T aUp mildan kaclrOUa fazla çıktılı takdirde bunlardan orta
mektep tehadetaameJerlne naaran ylbelr deneede olanlar 
tercih olunur. Orbun.ektep tahıillal ikmalden IODl'8 iki 1ene ve 
daha ziyade .addeti tabmltiz geçirealw ortalnektep 1ekizinci 
IUUf denlerinclen Han Mekteplerince imtihan edilecek ve mu
vaffak olanlar mektebe aluaacakbr. 

D) Sıhhi Yaziyeti UÇUf vazifelerinde imlıda.-a elverifli olduğuna 
dair mtueııa..ı.n tam olan bir lıaatabane heyeti aılıhiY.eai 
raporunu almak ~e bulunanlar mahalh ~ ıabelerine 
mlracaat etmek ıaretile pıuayeQeye g&nderilirler. Tam t•k· 
ldlllil heyeti sıhhiyye bulqg leJairlerde en bBylk aakeri ma
kama mlracaatla muayeneye aeYkolunurlar.) 

E) Alılikı mazbut olduğuna ve hiçbir veçhile maznun veya mah
mabküm olmadığına dair poliaçe taadikli v..ıka ghtemaek. 

F) M~ebe kabul edile~ek talebe ~idi KlçBk Zabitkr baklaA
dald (1001) numarala kanun ile baaa tadil eden kanunlar mu
dbince muamele g6receklerdir. Mektebi ikmal ettiklerinde Ha
va Birlik Ye mileueaelerinde (12} 1Re mllddetle Hava Gedikli 
Ktıçlk Zabiti olarak ifayı vazife edeceklerini noterlikten mu
saddak senetle taahh&t etmek. 

G) Maktepte tahsilde iken arzularile tahlilden ayrılmak isteyenler 
:•ldebe olmduldan mllddet zarfında kendilerine yaplan bütila 
masraflar ödetilir. 

H) Tahsil müddeti iki 1e11edir. Mektep leyb ve meccanidir. Askeri 
lise telebesi gibi giydirilir ve beslenir. Ders levazımı par 111 

verilir. 
J) (C) Fıkrasının ikinci bendinde izah edilen ve imtihane tabi tutul

maaı lizımgelenlerin imtihanlan eyllllln ilk haftasında Hava Mek
tebinde yapdacakbr. Mektebe kabul edilen talebe ıs eyltlld• 
itıbaren mektebe alınacak Ye deraler birinci tepinde bqlı· 
yacakbr. 

K) Hava Mekteplerine kabul edilen talebe ihtiyaca pe pilot, n.
f8DCI, bombarchmaaca, fotoğrafçı, mühabereci, teılizci ve ma• 
kinin hava gedikli k&çGk zabiti yetiftirilecektir. 
Taliplerin ıeraite ıöre askerlik ıubeleri vuıtasile tekemmtil et• 
tirmiş evrakını nihayet 25 ağustos 934 tari4hıe kadaı Hava 
Mektepleri Kumandanlığına g&ndermiı olmalan llzımdır. (3410) 

memnun olduklannı, Ttlrkiyedeki 
~ tebeumın T&rldyeyi kendi 
m..ıek-etleri _. Mm~ fl9o 

6 , .... eı.mr ıiylemif w 
lrMlar ıtle'fcM olb mer 

tUifliln il• diğer btRla .... 
ıpmamazlıklann tamamen orüdan 
kalkbğmı illve etmişlerdir. Aziz 
imtaflr TBi'1dymlD tera1du ham
leleriDden ayifle bam buyur-
muflar. 

Şehinfah Hs. (20). dakika ka
dar k011101oshanede İltinhat bu• 
yanlaktan ...,. ,.nan Ye 80kak 
baflanm bit. kem Wabahim 
allaflan arasında otomobille Dol
mabahpye 1'1n lflerdlr. 

Oileden Sonra 
Şehintah Hz. aaat d6rde ka

dar saraıd• atitahat ettikten 
_.,. ~lerbeyindan gelen Reiai
cllmhur llz. ile birlikte otomobBe 
blnmifler, Babtlli ye Çemherlitq 
yolile Bepmta pçİllllİf, Beyazıt 
hmmı etrafmda bir tur yapd· 
dddU -.n Fatila .,. Urnelmpı 
yolile lıletria \tftlijine azimet 
buymwl 'acb*· 
... çiftlijild Harp Aka

demili talebe 1abitler.lltı Harbiye 
Mekt.W ft lhtifat Zahit Mektebi 
talebeleri iki .. rım· .• ge-
u.: ... • ~ .....-ı • 

Şehinph ile Gui Hz. Din 
iatirü..ıt.i için ~iftlikte bir ça
d1' ılmıulmupa. Ozerlade Şebin
... ffz. be Rlyuetlc:t1m•ar bay• 
nidan dalgalamyordu. 

Şelrıinıah Hz. Metris çiftliğine 
muvasalltmclaa aonra bu çadırda 
bir mlddet İ9tirabat buyurdul,ar 
Ye bir çay içtiler. Bundan sonra 
lataab teftiı buyurdular. Bu ma• 
da muhterem misafirimize Bap~ 
kil t.alet Pqa Hz. izahat veri-
1orda. Şehinı• tiz. zabitlerle 
ildiyat aabitl•lr 1• mil1• tleje
riiilll ~ elclaldanm 

ifade etmek ıuretile .iltifatta 
bulundular. Bu değerli ~ 
Gazi tir. •'*- Beylere te~ 
lil !*yur • teitlerimiı d, 
~i ol e ........ hOrmetleriDt 
Waar ettil • M&takitien topçu 
•tİfllnna li'wtlanıldL 

Şebmpli Hz. ve boytrk Gazi· 
)Diz bu lDanevra abfbmm 'tler 
bir alaka ile tetkik ve takip o 
~· Atıfl..-dan aoua da a· 
t:arplar -teftiş edildi. 

Bundan IODf• otomobilleri 
bu civardaki diier meWilere I' 
dihaı. buralarda ıapılan tayy. 
top abflan tatbikab alaka ı 
takip ..... flar. Şelainpla ~ 
neU.den çok mellUIUD bl.ıda 
~ beyaa bunrllMl-w 

Saat ll.'5(f6:,·--1aar ötciilo-
billerle hareket edilerek Edim .. 
kapı, Beyuat,. Tnr~ Emial8', 
Tepeb8fl, 'taksim yolile Şifllıi 
ve eraclu da Blyikdere ititika
metine fiidilmiıtir. 

• BIJik · .miaafirle GuimlP• 
~ yollar hmcaluDç .. 
Wyda. Gazimizle aziz m' af1 ' ınfı 
Boğaz salailinde bir tar yapbldaa 
sonra .araya av.tel bayarm ..... 
dlr. Mttteakiben Gui Hs. mot&-le 
Beylerbeyi aaraytllla ~erdir. 

BugUnkU Zl .... I 
lrao Matbuatmı temallen h-J 

l:ônfalı Hz. nin n;lalaatleıiade W 
iman "lttillat,, psetell B~ 
barriri Akay llea'aclt tereflat 
fehrimizdeki ltaa tacirler be,.tl 
tarafından 'lokathyaada bir ljlt 
ziyafeti yetflecektir. 

11ml Eserrer için 
Avrupada çıkan ilini eserleft 

almak ve bunlan tatldk içJD t'Jil.. 
versite bü~e (IOO) bin ._,. 
hk bu- tabaleat konmuttur. 
te8f ~ pbeleriae ~ ............. ---
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bi/ı ka/W/ı veımehten ictinap ediniz 

tErgeç Dlr aoQutma tertibatını satın 
ıacaksınız. Fakat hangisini ? , 

EAer ,tnObayaü etmezden evvel iyi düşünmüş iseniz "Frilfi.tlaire'' 

;çin tç-arar vereceksiniz. Zira "Frigidaire •·• elektrtk· istih1ik 
~iktarenda elde edilen iktisat dolayisile en az pahahsı olmak~ 
t,eraber azami randöman ve.r~cek yegane tertibattır. ] 
," Frigidaire" in 18 senelik bir ~ecrübesi vardır. Şimdiye kac.\ııt 

2,600,000 adedi sat&lnıı~\,lL Yan{ ber hangi diğer bir markavt 
nisbete.o L000,000 faz.la. ~ 

BOURLA BiRADERLER ve ş•• 

FR GIDA RE 
\JTOMATIK ELEKTRiK SOGUTMA TERTl8Art 

Ceneral Motor• Mamuıau 

Bu ismı ilk ve yahnız kendisi taşımıştır 

lstanbul Üçüncü icra Me· 
murluğundan: Mahcuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer 700 liralık gay
rimübadiller bonolarını 2 Temmuz 
934 pazartesi günü saat 11 den 12 
ye kadar birinci açık ?rltı~ma sure
tile satılacağından talıplerın mezkur 
gün ve saatte esham ve tahvilat 
borsasında hazır bulunacak memu-
runa müracaatları lüzumu ilin 
olunur. (730) 

Denizyol ları 
fŞ LE TM E Si 

Acenteleri ı Karaköy KBprUbat 
Tel. 42362 - Sirkeci MühUrdarıade 

Han Tel. 227 40 ---..... ~--
Ayvalık 

Sür'at Yolu 
MERSiN vapuru 30 

Haziran 

Cumartesi 11 do Sirkeci 
rıhtımından kalkacak İLmir' o 
kadar gidip dönecektir. ''3549,. 

Beşiktaş icra Dairesinden: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesi ka
rarlaştırılan Dört adet hah ıeccade
nin dellaliye ve ihale pul resimleri 
müşterisine ait olmak Ozere 5-7-934 
tarihine tesadüf eden Pertembe günil 
111.at 10 dan 12 ye kadar Sandalbe
deııtenfnde satılacağından talip olan. 

lann o gOn ve o saatte hazır bulu-
acak olan memurine mGracaatları 

ilin o1unur. (21} 

m r Aranıyor 
Belediye Sular İdaresinden : r 

idarenin Muhasebe ve Abonöman servisleri 
Memur alınacaktır. 

için imtihanla iki 

istekli olanların şeraiti anJamak için 4/7 /934 
kadar Taksimdeki Müdiirlüğe müracaatları. 

Çarşamba illnüne 
"3532,, 

Fakat iyice kurutandıktan_sonra 

-ücudünüzü . 
NIVEA 

"' 1 
kremi • ya·ğı 

' uvmağı unuımayınızJ Bu sayede 
güneşte yanmak t eh !_Ik es 1 ne 
karşı korunmuş olursunuz. 
teniniz taze ve sa i ı a mı a ~ ır. 
Cildiniz yumuşak ve gerg1 n kalır. 

Elektrik Tesisatı münakasası 

Lüleburgaz Belediyesinden: 
24 Haziran 934 tarihinde kapah zarf usulile bilmilnakaaa ihale 

olunacağı ilan edilen Lüleburgaz Elektril< tesisatı için talip çıkma· 
dığmdan şartnameleri mucibince 15 Temmuz 934 Pazar günü 
saat On Yedide ve pazarlık suretile ihale olunacağı ve ıartname· 
leri görmek istiyenler bizzat veya vekil göndermeleri veyahut su• 
retlerini almak istiyenlerin posta ile beı lira gönderdikleri halde 
ıurcti müaaddakaları gönderileceği ilin olunur. 

Beyoğlunda Bedrettin Mahallesinde 
Meşrutiyet caddesinde 74 • 76 No da 
mukim iken halen iknmetgAhı meç· 
hul bulunan lstavri Y orgl Skendi 

efendiye 

lstanbul UçUncU icra memur
luğundan: 

Ahmet Samih Beyin ciheti karzdan 
alacağı olan üçyil:ı liranın lllaa faiz 
ve maa ma11raf hacız yollle tabaili 
talebile verdiği 2/5/934: tarihli takip 
talebi üzerine adreainize a-önderilen 
ödeme emrine mübaıiri tarafından 
verilen meıruhatta halen Arnavutlukta 
olduğunuz anlatılarak ilAnen tebligat 
icrasına kadar verilmiştir. Tarihi ilin· 
dan itibaren kırk bet gün zarfında 

borç ve masrafları ödemeniz borcun 
tamamına veya bir kıımına veyahut 
alacaklının takibat icraeı hakkına bir 
itirazınız varta yine bu müddet için· 
de 934-1007 dosya numarasile ılfahen 
yeya tahriren dairemize bildirmeniz, 
biJdirmediğiniz takdirde bu müddet 
içinde 74 ncü ~adde mucibince mal 
beyanında bulunmanız liumdır. Be. 
yanda ·bulunmazsanız hapseo tazyik 
ve hiHifa kakikat beyanda bulununa
nız lıapi•le cezalandırılacatınız borcu 
ödemez veya itiraz etmezıeniı cebri 
icraya devam olunacaj'ı lideıne emri 
teblil}I makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. (734) 

~-· Operatör - Ürolog 4m-.ı~ 
Dr. MEHMET Ali 
1drar yolları hastalıkları mütehassm 
KöprUbafı, EmlnönU Han No. 2 

Hziran 29 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONlM ŞİRKETi 
f ıtanbul Acentalığı 
Liman Han, Telefon: 22925 

Mersin 
İNÖNÜ 

Yolu 
vapuru 1 
Temmuz 

Pazar günü aat 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkacak. Gidişte Ça
nakkale, fzmir, Küllük, Bodrum, 
Rodos, Marmaris, Dalyan, Fethiye, 
Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, Alan
ya, Mersine gidecek. Dönüşte: ayni 
iskelelerle beraber Taşucu, Anamur, 
Kuşndnsı ve Gelibolu'ya uğraya
caktır. 

Trabzon 
TARİ 

Yolu 
vapuru 1 
Temmuz 

Pazar günil saat 20 de Galata 

rıhtımından kalkacak. Gidişte: 
Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Sam-

•un, Ünye, Ordu, Gireson, Tirebolu, 
Görele, Trabzon ve Rizeye. Dönüıte 
bunlara ilaveten, Of ve SUrmeneye 
uğrayacaktır. 

DABCOVICH va ŞUrekAsı 
'l'elı 44708 • 7 • 41220 

Avrupa Ye Şark limanları arasında 
muntazam poıta. 

Anvtre, Rotterdum, Hamburg ve 
Iekandinavya limanlıın ioin yakında 
hareket edecek vapurlan ve dünyanın 
batlıca limanlarında tranebor demen 

Yakında gelecek vapurlar 
Tekla vop. 20-28 Temmuzn doğru. 
Hansburg vapurn 8. 10 Ağuet.oaa 
doğru. 

Yakmdo. hareket edecek vapurlar 
Tekla vap. 23-~5 Temmuza doğru. 
Hansburg vapuru 10-12 Ağustosa 
doğru. 
Fazla tafsilat ioin Galata, Frongyan 

han omumt aoenteli#ine mUracaat 
Tel. •4707/8 • 41220 ............ .. 

TBBO BEPPBN 
vapur acentaflaı 

Polish ~ Palestine Line of füe polleh 
Tranentlantio Sihpping Oo. Ltd. 

Gdynia .. America Lloe. 
15.000 tonluk 

"POLONIA,, 
Tranaatlantlk vapuru ile 

Köatenot • Lıtanbul- llayfa • Yafa
Pirı arasında muntazam v ıuıu, 
azimet ve avdet seferleri 1, 9 ve 
8 Unotl sınıf kamaralan vardır. 
Hayfa • Yafa· ve Pire loin seferler: 

28 Haziran saat 115 te 
12 Temmuz saat 115 te 
26 Tommuz saat 15 te 

9 Ağustos saat 15 te 
Doftru KUstence için seferlen 

9 Temmuz saat 19 da 
23 Temmuz snat 19 da 
6 Ağustos eant 16 da 

20 Ağustos enat 16 da 
3 EyJUl saat 16 dıı 

Seyahat mUddotl, 
lstanbul - Köstence llS saat 
İstanbul - Yafa 61 ,, 
latanbul - Hayfa 7l ,, 

Fazla tafsilat için Galatada Freng
yan hamnda umumt acentalıklara 
müracaat. Tel. 4-4707/8·41220· Yolcu 
için atlaotik npuru aoentaaına. 
Galata rıhtım caddesi Tel. 40019 ve 
Vagonli - Kok ve Nntta ıeyahat 
a<'eııtalıklıırıua müracaat. 

(33) 

MUHASiP ARANIYOR 
Anndolu'da bir yazıhanede muha· 

sıp muavini olarak ~alıımak üzere 
usulü defteriye vakif askerliği olmı· 
yan bir kAtlbe ihtiyaç vardır. Saat 
11. 12 ye kadar Şamlı Han birinci 
kat 3 No. ya müracaat. [17) 

r •Doktor 411---~ 

1 t!?. ~!!.<?./! !!/!! 
Eminönü Valide kıranthane•ı yanın
~ Jaki muayenehanesinde tedavi eder. 
, .... _._ _ _. Telefon: 2418 • (286) 
.......................................................... .-

Son Poata Matbaaaa 

Sahibi: AU Ekreıa 
Netri7al Müdüril: Tablır 


