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• • 1 ÇANAKKALEDE 
8Zlm1Z iki 06'1Jlet Reiai 

llSAFIRIMIZIN HUZURUNDA 

Balıkesir de 
Harp Manevrası 
Yapıldı rımıze e lstanbula Veriyorlar Hareket Ettiler 

----: 

Bahkeıir, 25 (A. A.) - Sabah 
saat 2,20 de lzmirden ayrılan All 
Hazreti Hümayun ile Reisicümhur 
Hazretleri, bütün yol üzerinde~l 
istasyonlarda, gece olmasına rag
ınen, halkın sevgi dolu tezahür• 
)eri arasında karşılanmış ve uğur· 
lanmış olarak f:~at ( 1 ! ) de So
maya varmıılardır. Burada mülki 
aakeri erkin ile bir tabur piyade 
ve mektepliler tarafından karpla• 
nan Şehlntah ve Reisicümhur 
Hazretleri, balkm alkııları ara· 
ıında İltaayon mlidürlyetine 
ait bina,.a teşrif ederek i.tlrahat 
etmitlerdir. Burada bir küçük 
mektepli kız, gençliğin büyük 
OlküsUntl ve bUyllğtıne karşı 

- --- -- Çanakkale, 25 (A. A.) - Rei
Iİcllmhur Hazretlerile Şehintala 
Hazretleri ve refabatlanndaki ze
vat bilgin Balıkesir • Çanakkale 
fOMIİ üzerinde Kirazlı mevkiinde 
oile yemeği yedikten ve o 
tarafta askerlerin yaptıiı tatbikab 
tetkik ettikten sonra -t IS,45 te 
Çanakkaleyi tepif ettiler. Sehrin 
metbalinde memurin " '•cim. 
erkek btltthı halk tarafından 
yqa, var ol,, avazelerile can
tlaa alkqlarla. iatikbal edildiler. 
Relllclmhur H~ le muhterem 
milafirleri Sehintah Hz. açık bir 
otomobilde beraber idiler. 

Kendilerine tehir namına bl
ketler takdim edildL Jandarma, bağlılığını anlatan beynelmilel 

.-uaild usulünde birkaç parça 
okumuf ve Şehinıah Hazretleri 
ile Gazi Hazretlerinin takdir ve 
iltifatlarını kazanmışbr. 

• .. • . -. mektepler ve iki kilometre tullln-
Ald Hazreti Hilma••n N R•lsicii11tlı•r H•. l•mlrl z'1111retlerind11 ( 0 ..... s tacı aa,fada > 

~----------===-=-=--------=~======-=====-==-===-=-· 

Kısa ıliren bu istirahati mü· 
teakip AlA Hazreti H&mapa ile 

( De•amı 8 Gaca •ayfad.1 ) 

Memleketimiz.in ve Ulu Gazi
JDizin aziz misafirleri lran Hllküm
darı Şehinıah Pehlevi Hz. ile 
Reisicumhurumuz bugön ve batta 

Bir Senede Neler Ekiyo
ruz, Nekadar Biçiyoruz? 

------
Memlekette Bir Yılda iki Buçuk Milyon 

Ton Buğday istihsal Ediliyor 
Htkümet, • 

ururt gıda mad
demizi ve k6y· 
IGnlln de batlıca 
kazanç vaaıtaıını 
~kil eden buğ• 
dar iatihsal ve 
•bt&nı lkbıat 
tlyasetimlzba ba
tına geçirdi. Ba 
ayan ilk ııünün
deaberi tatbik 
edilmekte olan 
hutdayı koruma 
kanunu ile de bu 
kararını teyit et· 
mit oldu. Bu 
münasebetle ge· 
rek butcla,, ge
rek diier mem
leket malır,ılleri 
hakkında yapılan 

mukayeseli bir Bizdt1 "" Hfk• •• ,.ı.,.de'lci ıi61 ne z•m•11 lelcnllc 
tetkikten okuyu- ı•lclldc t11clm. 6içi.. ol•calc ? 

cularımızın haberdar edilmesini 1 olarak iki ile iki buçuk milyon 
faydah bulduk. ton araııncla butday lıtihaal 

Memlekette en fula e= 

1 
edilmiıtir. Geçen ıeneki bug::y 

laiçİlen maluul buiMJclar. ( ) latilatali ite tahmiaea ( 2, 711, ) 
-•liaclealaul la• w .....U tDHa• , ..... arfada) 

~ Nazilli Ve ~latyada Sel 

30 Senedenberi Böyle Bir 
Su Baskını Görülmemiş 

talc .. lc mi•firirrı.lz, Afaıt•f• Keın•l 
llz. il• 6i,.lllct• Ma•llim 

Mektt16i11dt111 çıkarl.,.ln 

bu ntırlan okuduğunuz dakikada 
ıehrimize ıeref bahtetmektedirler. 

Şebhıph Hz. ile Gazi Hz. nln 
rlldp bulunduklan Gtılcemal va· 
puru düa akıam Çanakkaleden 
ıehrimize hareket etmittir. 

GOlsemal bu~n on bir bu• 
çukta Kachllöy önilbe gelmit bu
lunacak, ıoara ağır yolla Boğaz• 
içine aeçecek, Boğazda bir cev .. 
landan ıonri nat on b~te Kız• 
kuleıl öntıne gelip demirleye
cektir. 

Vali Muhiddin Beyle kolord'f 
kumandanı Salih Paıa Gnlcemali 
Marmara açıklarında kUf1layarak 
Şehinıah Hı. ve Btiytik Gazimizi 

. Ylllyet ye ordu namına ıellmbya• 
caklardır. 

Bu Hnalarda irlU ufakh 
binlerce deniz merakl\l kıymetli 
miaaflrimizi ve aazi Hazretlerini 
hlmll bulunan ÔUlcemaU kartılı· 
Jacaklar, bu IUl'etle limanda Ud d•Y• 
lıt nili preffne pek bG,ak tualal-

(O.• ... a ...... ,.... , 

Elektrikler Bozulmuş, Binlerce Dönüm' 
Bat V • Bahçe Sular Altında Kalmışbr, - ,. ' NuWI ( Huıu- _ 
ıl ) - Bütln ilk· 
balaar clevaa 
....... 11 .. •taa 
..,. Milada 
beliren kara bu
!utlardan meb
zul yatmurlar 
beklerken hic 
ümit edilme7en 
felAketler dotda. 
Dat tepelerine 
bulutlar erirce
line d6kWen lnt 
dolulardan mey• 
dana relen mllt• 
hlt ıel köyleri 

butı.Nazilli tepe
lerinde kabaran 
bulutlar Hrt iilz· 
ıArlarla karııa· 
rak bltlhı ufuk
lan dolaıh. Sey
rek ve iri yai
murlar ıel'J>elecli. 
Bir aralık Keteno
vaıı tarafı ve Koz· 
derenin Oıtllnde-

k
lJi ~1at1 ıAlmlidyah M•l•t~• ;ı.1cı,.;1c 1.&,.ik••ı eıı dl. ra an 
iki üç ıaat ıeçmiıti ki korkunç 1 
,nrnltüler, iniltiler duyuldu. Ve ıel 
ıeldi. Bu prlllmemit afetin ne
tlull tuclar: 



2 Sayfa 

( Ha-/kın .Sesi) 
Kadın Rekabe
tinden Şikayet 
Eden Erkek 

Bırtakım crkeklerjn Kadıular 
lıirligıne müracaat ederek şika
) ette bulundukları ve kadınların 
saı aahaeında erkekler.in ekme· 
gıni ellerinden aldıklarını ileri 
eurdükleri şayidir. Bu hadisenin 
lıalk ara ındıı husule getirdiği 
intiba nşngıdadır: 

Abdülkadır Bey ( Malımutpaşıı 
Kürkçü hanı) - E ki bir darbımesel
dir: Yuvayı diti kuş yapar. Bunun 
için ben Türk kadının ana olmasına 
n yuvada kalmasın isabetli bir ted
biri içtimai olarak telakki ediyorum. 
Eğer erkeklerimiz kendilerine ayrılan 
i~lere yetitcmeı.lcr ''e kadınlardan 
yardım isterlerse o vakit Türk kadını 
erkeğinin dıf işlerdeki iılerine de 
yetişir ve yardımcı rolünü ifa eder. 
Bugün yüksek tnhsil gençleri bile 
igs"z gezerken onların itini kadınla
nmıza vermek içtimar İf bö!ümllnD 
Ye intiuunnı boı.an bil' nokaandır. 
Hem aaa olacak dıı.larımız yuvadan 
ayırmıı, hem de bazı gençleri lısiz 
bırakarak içtimai aefaleti artırmıf 

olur.uz. 1,te benim kanaatim böyle. 

• 
lhean Bey ( Fatih Atpazan Merd&nı 

ııokak 41) - Türk tarihin karanlık 
devirlerlndenberi kadına hllrmetile 
tanmmıf bir miJlettir. Tük kadını 
daima evinde kaJm11 keyfiyet ve 
kemiyet itibarile zengin nuiJ yeti1-
tirmlf, dünyalara b&küm sllren lmpe. 
ratorlukların kundmHım temin et
•lıtir. Erkekleri lOzum l'Österince d 
Türk kadını cephelerde dilımanlarile 

diıl a•lanlar ~bf pençelqmiıtir. 

BWm bu ıOnkU JUrdumuz geniftlr. 
Çok ntlfuaa ihtiyacımız vardır. Kadını 
evde birakarak faziletli gOrbQz neall 
:vetiıınesine çalııaak daha iyi yaparız. 

* 
Ali Rıza Bey (Fatih Kıztaşı 28) -

Eskiden kadın esil'dJ. Kafes ve 
peçe alhnda yaıardı. Allahın verdlkf 
bedava havadan ve zıyadan bile isti
fade edemezdi. COmhuriyet ldareai 
kadına tabii hakkım verdi. Kafeainl 
kırdı, peçesini kaldırdı. Hayata attı. 

Şehir Mecliılerf nde, mahalle ve k8y 
muhtarlıklannda kadını yanımızda gö
rOyoruz. Yarın Medbe de ıirecektir. 
Bu, katiyen itiraz kabul etmiyen bir 
hakbr. Kadınlık, erkeklik rekabeti 
mevsuubah• olamaz ve böyle bir oey 
de yoktur. Analanmızın ve kız kar
det1erinıizin de kadın olduiunu unut
mıyahm. 

Adliye MUfettifligi 
lstanbul Adliye Başm6fettif

liğino tayin edilen eıki Birinci 
Ticaret Reisi Avukat Ahmet Esat 
Bey dün yeni vazifesine baıla• 
DUftJr. 

Yeni Bir Komisyon 
Deri ve lbtik rrıeıelhini tetkik 

etmeli Oıere ticaret oda11nda idare 
heyeti uHından 3 kifillk bir komis
yon ayrılmıthr. 

SON POSTA 

Belediyenin Açtığı Dava 
- -

Dünkü Celsede Belediyenin Avukah 
• • 
iddiasını ispata · Davet Edildi 

Dün asliye ikinci ceza mahkemesinde, belediye 
tarafından, belediyenin manevi ıahsiyetini tahkir 
ettiği iddiasiJe Milliyet gazetesi neşriyat müdürü 
Etem İzzet ve muharrir Bürhan Cahit Beyler 
aleyhine açılan davaya başlandı. Mahkemede bele
diyeyi avukat Rahmi Bey temsil ediyordu. Suçlular• 

belediyeyi tahkir ettiği iddia ediliyordu: Reiı 
Rahmi Beye sordu: 

- Bu yazılarda hangi cümlelerle hakaret yapıl
mışbr, teşrih etmeniz lazımdır. 

dan Bürhan Cahit Bey de gelmiıti. Etem İzzet 
Beyi çağıran celpnameye kendisinin bir ay mezun 
olduğu ve Hadım kazaaı kaymakamlığı vasıtasile 
bulunabileceği yazılmı~tı. Rahmi Bey: 

Rahmi Bey: - Efendim bu yazıların heyeti 
umumiyesi hakaretamizdir. Belediye ıuiiıtimal, 
ihmal, terabi ve ıaire ile itham ediliyor. Hem 
efendim bu devirde (Tırpan) baılıklı yazı olur mu. 
Bu, eski Top, Tnfek gazetelerini andırır. Muharrir 
belediye gibi resmi bir müesseseye, yakmalı, yık
malı demiştir. Şimdi asabileşiyorum. 

- Dava matbuat davaııdır. Etem lzzet Bey 
dava ettiğimizi ititince korktu, ;itti, Avrupaya git
tiğini ıöyJüyorlar. Kendisinin poliı vaııtasile ıetir· 
tilmesini isterim, dedi. 

BUrhan Cahit Bey şöyle mukabele etti: 

undan M>nra mUddeiumumiliğin iddianamesi 
.okundu. Burada (}':aria gayreti) ve (Yakmalı yık
ma1ı) başlıklı iki yazılile Btirhan Cahlt Beyin 

- Ben ( 22 ) .enedenberi gazeteciyim, hiçbir 
vakit ıahısların tesirinde yazı yazmadım. lı Şehir 
meclisine, Millet Meclisine, matbuata akıetti. Ben 
de samimi bir tenkit yaptım. Bunu razmaJlp ta 
çiçekten, bahçeden mi bahsedecektim. 

Muhakeme Etem bt Boy'ia çajr.elme• 'ele iki 
temmuza talik edildi. 

Hasanm Paıaları ''Kabzımallar 
Bir Çöpçü Kendisini Soyan Çizmeden Yukarı 

Y ankeıiciyi Yakaladı Ç k l d I 
Tütün gtımrüğtl clSpçUlerinden l mtı.mQ l iT • ,, 

Hasan lt~n.de biri~, geçen glin "Onları Şimdiki Feci Ve 
bir yanke.ıcıye 26 lıra11nı çaldır· 
mıftır. Hasan dtbı Y enicami ci•a- Sefil Yerden Kurtarıyoruz,, 
rında çöpleri temizlerken bir Kcreatecilerde yapılmakta olan 
kenarda bir adamın uyuduitJnu muvaklut.t şehir hali etrafında 
görmliı, yanına yaklaşmıf, bu kabzımallar ıikiyet ve iddialann-
adamın, paraıı çalandığ, glln ya- da israr etmektedirler. Belediye 
nında dolaşan adama çok benze· iae kabzımallann iddialarını varit 
diğini görerek polue haber ver· görmediği için, bu şikiyetlere 
miştir. Polis memuru uyuyan ehemmiyet vermemektedir. Kab-
adamın azılı yankesicilerden Se- z.ımallar, halde hava tertibatının 
rope olduğunu anlamıı ve yakala- mevcut olmadığını da ileri ıür-
mıtbr. Serope karakolda Haaamn milflerdi. Dun keodiaile görÜftG-
26 lirasını çaldığım itiraf etmiftir. ğtlmnz, belediye erkanından bir 

lf. Diln bundan başka ıehri· ıat bize demiftir ki : 
mizde Uç otomobil kazam, birkaç "- Kabzımallar niçin lddia-
bırsızhk iki de eYe taarruz hadi· Jannda larar ediyorlar, anlıyamı-
sesi. kaydedilmiftir. yoruz. Hava tertibatının noksan 

Ad/iyede olduğunu, ıöylilyorlar. Kabıımal-
18!, çjzmeden yukan çıkmamalı· 

Bir Hadiıe dır. Halin inpaında bu cihet 

Sultanbamamında MUnevver filpheıiz diifünlllmilfiOr. Hal in· 
psını kabıımaUardan 6jrenecek 

hanında 4 numaralı tUccar terzi 

Hacı Sarandi Efendi dün Adliye 
binasından Mllddeiumumilik 'kori· 

dorunda icra dairelerinin bulun• 
duğu salona geçerken arkasından 
kuvveUi birkaç yumruk yemiıtir. 

Hacı Sarandi Efendi kendisini 
toplaymcıya kadar mtitecaviz kaç• 

rnııtır. Bu tecavüzü yapanın Aıaf 
lıminde biriıi olduğu ileri ıUrlll
mtıt. tahkikata baılanalmışttr. 

depiz. Yapılmakta olan bal, 
perakendeci değil, toptancı hali· 
dir.. Söyledikleri aibi, hiçbir 
wakit Kadıköy haline benzemiye
cek, metruk kalmıyacaktır. Blltün 
kabzımallann yaptırdığımız bal 
içinde toplanmaları kanun1 bir 
mecburiyettir. Onları, ıimdi otur
duklan feci, ıefil ve gayri 11hhi 
yerden kurtarıyoruz. Daha ne 
istiyorlar ? .. 11 

Bir ~acia 
Kasımpaşada Bir Kadın 
Kuyuya Düıüp Boğuldu 

Evvelki glln Kasımpaşada bir 
facia olmuı, bir kadın kuyuya 
düşerek boğulmuıtur. Facia ıu 
tekilde geçmiştir: 

Kaaımpqada oturan 45 yq
lannda Şaziye Hanım iaminde bir 
kadın evvelki ,an kuyudan ıu 
çekmekte iken muvazenesini kay
bederek 2().. 25 metre derinliğinde 
olan kuyuya dU1mU1tOr. Şaziye 

Hanım kuyuya düıerken duvar
lara çarpılarak muhtelif yerlerin· 
den yaralanmlf olduğundan bağı· 
ramamış ve kuyuya dliftüğtınden 
kimsenin haberi olmadan boğul-

muıtur. Facia sonradan farkına 
\'anlarak zavallı kadmın ceıedi 
kuyudan çıkarılmlfbr. 

Bir Mevkuf 
Kaçtı 

Adliye binasındaki jandarma 
nezarethanesinden geçenlerde dört 
aene hapse mahküm olan lbrahim 
iıminde birisi kaçmııb. Ewelisi 
giln de bir kahve Ucarethanesin-
den :ve daha başka yerlerden 
kahve ve saire çaldığı iddiasile 
dört ay evvel tevkif edilen ve 
mahkemeye getirilen Nikoli is-
minde bir mevkuf kaçmıştır. 
Mevkufların ıık ıık kaçmalan 
Milddeiumumiliğin nazandikkatini 
celbetmiştir. iyi ve muhafazab bir 
nezarethane yeri yapılacaktır. 

( G~· Tarı1ıi) 
Balıkçılık Ve Yeni 

Tasavvurlar 
Halka ucuz ve taze ltahk ..... 

etmek, ayni zamanda balatan bol 
çıktıtı menimlerde ziyana utraml
dan tamamen iatihliklni temin ede• 
bilmek makaadile bir taıivvurdua 
bahaedildiğinf haber aldık. 

Marmara ve Boğazda tutulan ba• 
lıklar Nlllllt• ıkonmadan evvel bahk· 
haneye ıetirlir ve reami ödenir .. 
f'.akat, Mnsı# muayyen zamanlann
da tehac&mln fazlahğl n balıkban .. 
Din darlığı yilzünden bu muamele bir 
haylı uzar, balıklar aatıp çıkanha• 
cıya kadar taıeliğini de kaybeder. 
Birçok defalar f ulalıiı dolayıaOe, 
mübtm miktarda balak denize dö
kllOr. 

Yeni tasarlanan ıekle göre, ıu 
ceryanına f azlaaile maruz bir sahilde, 
denizle daimi temas halinde olan v• 
yalnız hususi tel örgllerle tefrik 
ec:lilmlt bulunan senit havuzlar intan 
auretile bitin m...a. halledilmlı 
olacaktır. Bu takdirde balıkhaned• 
yapılan bu ıDnkü muamelelH aynen 
bavualuan t .. w idilcHji 1111Dtaka1• 
geçirilecek, laem balak .S,aaının ..._ 
ne geçmek ..... kla ....... ...._ • 
nridat blrbf .ı• ...... lstw. Fakat 
bu, henGz bir tasavvurdan ibarettir • 

Çanktrı Mualllmlerl 
Kastamonu 25 - Çaalwı ...... 

limlerinden 46 kitilik bir kafile tet• 
lokat içi• Dıaıdan .. lariaiae selmlt
tir. Muallimler DUıia lnebolara 
sittiler. 

Kastamonude Hepen 
Kesimi 

Kastamonu 25 - Blr tene içiDcle 
tehrimiz mezbahasında 4531 kua, 
3027 koyun, 1030 aknz. 83S inek, 128 
1nanda, 3219 keçi k-'1•'tt'r· 

R•111•r• OtobU• 
Rami k6y0 ahalisi Wr mazbata • 

Wedi797• •••e..t ....... ~ 
den Ramiye otobüs eemıleri -yapll· 
maııını istemitlerdir. Belediye ba 
mllracaati kabul etmiftir. Bakırk6JIDe 
ltliyen otobGalerdeD bir laamı RamlJe 
lıletnecektir. 

Cenup Llselerl111lzde 
Bil' m6ddettenberl ceaup vili7el• 

lerimizdeki liaelerl teftlt etmekte 
olan Maarif vekaleti umumi müfettlf
ledad-. ..._. ~- ., ıehrimlze 
dlJnmü§tUr. Reıat N -:rı:.~--. 
vilayetlerimizdeki liıe bakalorya imti• 
hanları neti,Hi haklaada Maarif 
vekilt:tine bir ra.Por vermlftir. 

:J•pon Heretı 
Şehrimiıd,e bulunalJ Japon ticaret 

heyeti dü.n ticaret odaııaa •elenk 
ikinci rei• Habip ~·· ZI,. ..,.. 
temaı ctmiflerdir. 

Zeytin 
Mahsulü 

Alakadarlara relen bPerlere .... 
yeni ıenenla zeytin m.Uulümlz çok 
iyi vazl1etteclir. İtalJa, l.panya Ye 
FHtan de J••I mab8al11D fazlahtı 
hakkında malOmat selmlftlr. 

Posta' nın Resimli Hilcagesi: 

, - o.- '!I ı1ıl .... _ ........... ,...... 
•-T-•Y "llll!!ld.......... , .......... ,..... 
, -""' ........ ..................... ..... -.... ,. .......... . 
~ ... . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Vatman - Bunun da fi
Y .. uı kalmadı Hasan Bey! 
keyif için arada aırada çan 
~alamadıktan •onra ~u it 
••ı• 7&Jar• 

• of or - Herifi çiğnedim 

amma Hasan Bey, kabahat 
bende detil, lüzumsuz yere 
koma çalmak ietememiıtim. 

- Haıan Bey, ın eaati 

ııöyle de benim .aati ayar 

ede~iaı. SekiıdeD ıonra ba

iırmak yuakl. 

- Sayfiye bayatı pek ra· 
hat H aaao Bey! ae güriiltü 
var, ne patırdı!. 

B. B. - Ne o doıtum, 

eımarılda beraber değil miaio 

1ok1at 

H. B. - Yaba ıece ;. a
rısından ıoara ne eleye kapl· 
yı çelanm?. 

Dondurmaci - Sokakta 
bağırmayı yasak eMiler lla• 
ıan Bey, ben .. kapılan 
çalıp dondurma l•1lp i.te
medikleıiı&i IOfUJ• I 



26 Haziran 

Hergtin 
Mi:ndericatımız!n çoklu

dercedilememi~ .. 

--.._. .. _ .... _ ... 
MiSAFiRiMiZiN HUZURUNDA 

IJalıkesirde Harp 
Manevrası Yapıldı 

( Baştarafı 1 inci aayf ada ) 
Gazi Hazretleri şehir civarındaki 
açık sahada toplu bulunan muh· 
telif sınıflardan mürekkep bir 
kıt'a kadar kuvveti teftiş buyur· 
muşl ardır. Bundan sonra Şehinşah 
Hazretlerinin arzu buyurmaları 
üzerine Gazi Hazretleri bu kıtaa· 
ta muhtelif talim ve nihayet ma
nevra, fişek ve hartuçları kullan· 
dırmak suretile bir muharebe 
tatbikatı yaptırmışlardır. Tatbikatı 
yakından takip buyuran Şehinşah 
Hazretleri, askerlerimizin gös· 
terdiği muvaffakiyetli hareketler· 
den doJayı çok bllyük takdirle• 
rini izhar buyurmuşlardır. Tat
bikatın hitamında, kıtaat aeri 
bir surette derhal toplanarak 
Şehinşah ile Gazi Hazretlerinin 
huzurlar.ından, her kıt'a kendi 
marşını aöyliyerek geçmişlerdir. 

lran Şehinşahı Rıza Şah Peh
levi Hazretleri ile Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerini taşıyan tren, 
halkın tezabilratı arasında saat 
13te ayralmıı; gelişte olduğu gi· 
hl, (21) top atımı ile selamlan
mıştır. İran Şehinşah1 Hz. ile Gazi 
Hz. nin Bahkesire muvasalatleri 
iıe bütün halkın candan ve çok 
heyecanlı tezahüratına meydan 
veraniştir. Saat {17) de tren du
rur durmaz büyük misafir lran, 
Türk milli marşları ar<.sında ine· 
rek kendilerini selimlıyau sivil, 
asker erkana iltifatta bulunmuşlar 
ve resmi ihtiramı ifa eden piya
de taburunu selamlamışlardır. Is· 
tasyonun d11 kapısında Belediye 
Reisi Şehinşah Hz. ne, bu ziya
retlerinden dolayı Balıkesir hal
kanın duyduiu sevinci arzetmiş 
ve küçük bir mektepli kız duy
duğu temiz hisleri ifade eylemiş
tir. Kız çocuk, iki büyük inkı
lapçı şefin huzurunda heyecana 
kapıldığı •• tasarladığı sözleri 
bitiremiyeceği anl•tılınca Mustafa 
Kemal Hazretleri: 

- Müteheyy: ... oldum Şehinşah 
Hz., deyiniz çoı mi Bu kafidir .. 
Buyurdular. hau.cı kız nutkunu 
buaunla bitirdi. Şehinf&h Hs. : 

.. - Çok memnua oldum kü· 
çl\k yavrum .• Diyerek ve saçlarını 
okşıyarak iltifatta bulundular. 
Yine burada mekteplil~r büyük 
misafirlere Türk ve Iran milli 
renkleri ile bezenmiş birer btiket 
takdim etmitlerdir. MUteakıben 
fırka kumandanı bDtUn kıtaatı ile 
Ali Hazreti bümay~nun iradele· 
rine muntazır bulanduğunu arzet~ 
mittir. ıstasyon dııında toplanmış 
olan halkın: 

11 Yaşa varol ,, avazeleri ve 
aürekli alkı~a!ı arasın.da -~tomo· 
bile binen Ala Hazretı humayun 
ve Gazi Hı., yol boyunca yer al
mıı olan kıtaatı teftiş etmişler ve 
bunu izcilerle bütUn mekteplilerin 
iltihak ettilde.ri bUyük bir geçit 
re11mi takip etmiıtir. Şehinşah 1-!z: 
ile Reisicilmhur HL geçit resmmı 
V•li konağa balkokundan takip 
buyurınUfludar. 

Kıaa bir iatirahatten aonra 
Necatibey Mualfün mektebi teftit 
olunmuş, Şebintah Hz. bu mekte· 
bin laboratuvarlarını, derahanele· 
rini ve her tllrlü modem tesisa
tını teftiş buyurmutlardır. Şehin-
14lh Hz. talebenin alkııları ara
sında mektepten çıkbktan ve tehir 
içinde dolaıtıktan sonra ikamet· 
leri için hazırlanan Vali konağına 
d6nmüşl:erdir. 

Bahkesir, 25 (A.A.) - Dlin 
geceyi burada geçiren lran Şehin· 
••hı Hz. le Reisicühur Hz. bu sa· 
bah sekizde Çanakkaleye gitmek 
U:zere ıebrimizden ayrılmıtlar ve 
geliılerinde olduğu gibi askeri 
kıtaat, izciler, mektepliler ve bü· 
yük bir halle klitleai tarafmdan 
•iurlanmıılarchr. 

SON 

Resimli Makale a Bozgun Tehlikesi a 

li.r Ş.ırk 

" Felaket ihtiyarlar, fakat hiç bir zaman ölmez. " der. 
Bugünkü Garp üstatları da ıu kaideyi koymuflardır: 

içtimai fe"aketler de böyledir. Cemiyetler terddiye doğru 
sürüklendikçe içtimai felaketler bntiln kuvvetlerile, biitiln 
aksiliklerile hükümlerini yürütürler. Cemiyetlerin bozgun 
v~rmemesi, fıer felakete kartı l'ötft• germesi için kuvvetli 
iradelere ihtiyaç vardır. Başında kuvvetli bir iradenin 
ve esaslı dirliklerin yaman heybeti bulunan milletler için 
sarsıntı korkuıu yoktur. 

" ln1an bünyesinde her zaman bir yatın mikrop var:dır. 
Bünye aatlam bulundutu milddetçe bu mikroplar uyuşuk 
ve cılız durur. Fakat küçük bir arıza, bu cılız mikroplarm 
canlnnmaııına ve koca vücudü yere devirmesine kafidir.,, 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

ı Şehinşah Hz. Ve Gazimiz 
Şehrimize Şeref Veriyorlar 

( Battarafı 1 inci sayfada ) 1 şimendifer köprüsüne kadar bulunan Debistanı lraniyan tale· 
rat yapalmış olacaktır. · olan sabada mevki almıı lebeıile tehrimizdeki lranblar da 

Aziz misafirimiz ve Büyük bulunan bir ihtiram kıt'aaı selim ve ihtiram tezahüratında 
1 

Gazimiz tam uat 16 da Saray- da selim resmini ifa edecektir. bulunacaklardır. 
burnundan karaya çıkarak şeb- ... 
rimizi tereflendireceklerdir. Şimendifer köprüsü üzerinde Koprüden parkın kapısına 

iki dost ve karde milletin iki taraflı olarak mevki almış kadar sağ sarafta Üniverıite ve 
bUyUk reisleri şehre 1 çıktakları " · · · · · · · • · · · · · · · · • · · · · · · · · · · ·- yüksek mektepler talebeıile li.e 
zaman da muazzam merasim ve Ç kk le' de talebeleri ve izciler bulunacak, 
tezahürat ile karıılanacaklardar. ana a sol tarafta da kıtaatı aakeriye 

Bu hususta çok zengin ve ( Battarafı ı inci sayfada ) mevki almıf olacaktır. 
dolgun bir merasim programı de bir sahayı dolduran halk ara· Şehinıah Hz. ile Reiaicumhur 
hazıGrlalnmııbt l' . amdan çok yavaş bir yUrllyüıle Hz. nin ve refakatlerinde bulu· 

ü cema vapuru amana gır· ve halkı taltif ederek geçitler, nan zevatın rakip olacakları oto-
diği zaman donanmamız tarafından 
toplar ahlmak suretile selimlana· kaleden doğruca Erenköy cihetine mobiller Alemdar caddeai, Sulta-
cak, limanda bulunan bütün vapur· teşrif ettiler. nahmet, Divan:tolu,Cağaloğlu, An-
lar da düdük çalmak suretile Saat on sekizde kaleye avdet kara caddesi, Sirkeci, Bahçekapı 
misafirimize ve Büylik Gazimize buyurmalarına intizar edilm~ktc- Vakıf ilanı, 'Eminönü ve Köprü· 
selim ve hürmet tezahliratmda dir. Bu gece ~ç vakit Gülcemal den geçerek Şişhane yokuıu, Te-
bulunacaklardır. ı 1 b ı h k b pebaQı 1stiklil caddesi, Taksim, . Bundan sonra Akay idaresi- vapur1 e stan u a are et uyu- Y 

nın bir vapuru Gülcemale yanap- racaklardır. Harbiye, Niıan taft, Maçka, Aka-
rak Şebinıah Hz. ile ReisicOmhur Çanakkale, 25 (A.A.) - lran retler yolu lle Dolmabahçe aara· 
Hz. ni ve maiyetlerindeki zevatı Şehinşahı Hazretlerile Reisicüm- yına gideceklerdir. 
alıp Sarayburnu nbbmma geti- bur Hz. ni hamil buluaan Gül· Dolmababçe sarayında bir 
recektir. cemal vapuru saat 19, 15 te aıkeri kıt'a ile bir polia müfrezeai 

!ki devlet reisi sarayburnunda limanımızdan hareket etmiftir. tarafından ihtiram merasimi ifa 
karaya çıkbkları zaman, orada Gülcemale Adatepe Kocatepe olunacaktır. 
hazır bulunan askeri ve mOlki 

k torpitoları refakat etmektedir. iki devlet reiıi Sarayda iatan-er in ve ümera, müeaseıat 
mllmesaillerl, matbuat erkanı ve Ali Hazreti hümayun ile Gazi bul Emniyet Miidlirile Saraylar 
diğer davetli zevat tarafından Hz. yaran aaat 16 da iıtanbulda Müdürü tarafından kar11lanacak-
iıtikbal edileceklerdir. Rıhtimdan bulunacaklardır. lardır. 

r 
iSTER iNAN 

Şu satırları bir gazeteden aynen alıyoruz.: 
" Sualı biraz garip degil mi? Fakat verilecek ceva~ı 

daha garip bulacaksımz. Bu satırları yazdığımız dalu· 
kada önümüzde iki mektup duruyor. Bunlann postaya 
veril4ikleri tarihle elimize 1reçlikleri tarih muka)•ese 
edilecek olursa Sofyanan iıanbula Buraadan çok daha 
yakın olduğunu kabul etmek lizımgeliyor. Sofyadan 
(2'2) haziranda verilen mektup (J3, te iatanbula gelmit 
ve gönderilen zatın eline 1reçmit bulunuyor. Bursadan 

ISTBll. /NAN 

iNANMA! 
gelen mektup ta ayni gün ye Hatte l'eliyor amma 
bunun postaya verilme tarihi (ı!O) hazirandır. 

Meşhur hikayedir: 
Nasrettin Hoca 2öl kenarında otururmuf, elindeki 

çanaktan suya yoturt mayası atar dururmuı. 
- Hoca, demitler, göl cüt detil, aOt olaa ela bu 

koca Jrölde o kadarcık maya tutar mı? 
Hoca ıuale yine bir sualle cevap vermiı: 
- Ya tutarsa .•. ., 

iSTiR iNANMA/ 

Sözün Kısası 

Miınderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir. 

Sarışaban Oteli 
Cinayeti 

iki Kişi Daha f evkif Edild 
Dokuz sene sekiz ay evvel 

Sirkecide Sarışaban otelinde 
işlenmiş cinayet iki gündenberi 
yeni bir safhaya intikal etnıİf 

bulunuyor. Tahkikata idare eden 
Müddeiumumilik ilimat şefi İs
maıl 1 lakkı Bey o vakit zabıtaya 
cinayeti haber veren Münire Ha· 
nımı f zmirden getirtti ve ifadesini 
tesbit ettikten sonra kendisini 
serbest bıraktı. Aynı zamanda 
Edirnede, Yalovada, Adapaza• 
rında ve daha baıka yerlerde 
bulunan şahitlerin ifadelerini de 
teabit ettirdi. Müddeiumumilik 
edindiği son kanaat üzerine 
Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesine müracaat ederek 
otelin o vakitki kiracıları bulunan 
Kırmacıoğlu Ali efendi ile Hasan 
oğlu Hüseyin efendinin tevkifle
rini istedi. Mahkemenin tevkif 
kararı üzerine bu iki eski ortak 
Y alovadaki Kadıköyliode yakala· 
narak lstanbula getitjldiler. Bu· 
gün ve yaran MOnire Hanımla 
ve diğer şahitlerle ylizleştirilme
leri yapılacakbr. Eski ve yeni 
deliller Uzeriude yapılan tetkikat 
bu neticeyi doğurmuştur. Topla• 
nan eski delillere göre öldürOlen 
Adapazarlı Nuri Bey bu otele 
gelmiş ve dört gtln otelde kal
mıştır. 

( Devamı 9 uncu sayfada ) 
ı ·••oooooooooo••oo•••••o•oo-•oOHHHOOO-OHHHOHHOOOO ... 

Baka/aryada 
Dönen Talebe 

Ankara, 26 (Huausi) - Maa• 
rif Veki Hikmet B. bakalorya 
imtihanlar& neticesi hakkında 
demiıtir ki: 

Bu hususta yapılan nefl'İyat 
ve talebenin muvaffakiyebiz-
liği nisbeti fazla mObaliğa-
ladır. Bakalorya imtibanlanna 
ıirenlerin bir k11mı muvaffak 
olmamışlardır. Bunlar Vekilete 
miiracaat etmişlerdir. Tetkik edi· 
yoruz. Haklı olanlann haklan 
verilecek, icap edene tekrar 
imtihana aevkedilecelderdir. 

Harbe Hazırlık Devrinde 
Tekaütlük 

Ankara, 26 ( Hususi ) - Mec
lisin dünkü içtimaında Askert 
ve Mülki Tekalit Kanununa .. har
be hazırlık deninde zabitanın 
taleplerile tekaüt ve istifa muame· 
Jeainin vaziyetin inkipfına, tehlike
nin zevaline tehir olunabileceğine 
ve bu devrin başlangıcı ile 
sonunun Vekiller Heyeti kararile 
tesbit edileceğine., dair bir madde 
ilive.Ji kabul edilmiştir. 

Rüıvet Maznunlarının 
Muhakemesi 

Ankara, 26 (Huıual) - Rüt•et 
teklif etmekten 111çlu Metr 
Salem ile Lon Faraci efendileria 
muhakemelerine bug&a batfana
cakbr. ... -.................................... ·--··--·---
AFYONKARAHiSAR 

MADEN SUYU 
En aahhi ıofra suyudur. 

__.. .......... -------·----------
SlffAI SADJSLA. 
Her neft. eb'atta, feTkalide 

itina ile iflenmit. elverifli fiyat. 
ZIAgal, P. K. see. Tel.24439 
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Kilizman' da 
B;r PostaneyP 
liıtigaç Var 

Urla (H usuıi) - Kaıamııın 
tüzel, ıirin, zengin nahiyelerin
den birisi de Kilizmandır. 

Afyon. - Antalya Hath Afyonkarabi
sarın inkişafına Da Hizmet Edecek 

Kilizman nahiyeei yedi köy
de• ibaret ve Urla, Seferihisar, 
1zmir arasında bağ ye bahçele
rile lllefhurdur.. her cin• mey•• 
ft sebzeyi turfanda olarak yetir 
tiren bir iklim ve toprağa ma
&tir.. ve bu sebeple balla diğer 
kaylere ve k&ylUlere niıbetle da
r.. mDreffeb geçinmektedir. 

Nahiyenin yegAne noksanı 
postahanedir. lımirden Kilizmana 
Yeya Kilizmandan İzmire bir mek· 
tup aöndermek liıımgelse; bu 
mektubu ya Urla veyahut Narlı· 
dere postahanesine tevdi etmek 
ieabetmekte bu da pek b&yük 
mlifkülitı mucip olmaktadır. 

Kilizmanla 1zmir arasa; otomo
bWe bir saatten yukan de;ilctir. 
Ve gtmde yirmiden elliye kadar 
otomobil Ye kamyon geçmektedir. 
Bu kadır yakın bir meufe için 
poatalıaneye verilecek bir mek· 
top iç gtlnden aşağı olmamak 
Dzere? mftnelnileyhe vaııl olmak
tadır. Binaenaleyh; muhaberatta
ki zorluk derhal anlaşılmaktadır. 

Kilizmanın ehemmiyeti mevkii
ye ve ikbsadiyesi Narlıdereden 
ve batta Urla iskeleainden daha 
mühim •• fazladır. Kilizmanlılar; 
bir poıta ıubeainin ktipdını iıt~ 
mekte haklı bulunmaktadırlar. 

Kilizmanda iki gözden mah
rum ve topal bir adam Yardır. Bu 
adam; ufak bit araba ile kayde 
dolaşır ve halkın muayenetile ge
çinir. Bu adam ıayanı hayret bir 
hafızaye maliktir. Ve on beş 1ene 
enel sesini ifittijl bir zabn il· 
lnrcL11m if itae, O ıabn iaminl 
.eylemekte ve bot plclia d .. 
mektedir. 

Edirnede Milli 
Hakimi_qet 
Bayramı 

Edine, 25 (A.A.) - Milll )al. 

ldaiyet bayramı Edirne Halk• 
.inde kalabalık bir ıençlk •• ha• 
kltlninill iftirakile, lmtlalln•ı 
nutuklar söylenmit ve dünle bu
günü mukayeae edea cani& mi
..Uerle Ctımburiyetin yurdumuza 
kazandırdıjı haklar Ye yenilikler 
birer birer aayılarak izah ecliJ. 
mittir. 

Edirne Su T eaiaatı 
Edime, 25 (HU8Ull) - Ediı

nede batbyan su İfİ IOr' atle iler-
lemektedir. Ağuıtoa bataaa b
dar tebrin mühim bir k•-ma IU 

Yerilmiş olacak, 6nUmllzdeld ter 
rinievvelde tesisat tamamlle hit
mit bulunacaktır. 

Afyenkarahi • 
ur(H ..... i) -
K-bamız. cıya-

rındaki kapbcalan 
ile hukesin rat
betini kazanmq, 
mevsimde birçok 
kişilerin ziyare
tine maxlıar ol
muftur. 

Gazligöl de
nilen membqifa 
haasalan itibarile 
emsaline faikbr. 
Y alaız 1Daden 
ve emlahl ihtiva 
eden aa.lan ile değil, akar Ye 
kaynar ıaları da çok zensi• olan 
ka .. bamızda değirmen ve saire 
gibi birçok fabrikalar 1111 Jmy. 
vetile iılemektedir. Bu fabrika· 
}arda su kuvvetinden pek iptidai 
bir tarzda istifade olunmaktadır. 
eğer istifade ıekilleri ıılih ecHle· 

Taşköprünün En 
ihtiyar Adamı 

Taıköpril (Hususi) - Kasaba
m1zın en yaşlı adamı olan Ali 

116 ••ıında . .,.,,.., .,. 
mıt ve bir ıene 

oğlu Mehmet 
Ağa « Aıağt 
çayırcık ,. kö,. 
llidllr. On dört 
sene ukerlik 
yapan bu ih· 
tiyar uzun za• 
man Gazi Oa
man Pqaıun 

emir çavuşlu• 

funda bulun
muf, dört ye
rinden yaralan-
.- dltmlt•· 

1 il yqancla bulunmuma raj• 
men hemen herKliD köyden kr 
ıahaya iki ıaat ıGren uzun m-· 
feyi yayan ıelip ıidiyor. Bundan 
iç ay enel iki adet lllt diti pil• 
IDlf Ye hir ,nn kura ekmek J• 
kea kazara diflerial de beraber 
yutmupur. 

Düzcede 

1 

Sıtma Ve Frengi Mücadele 
Heyt.tleri Büyük Muvaffa

kıyet Elde Ettiler 
Düzce. ( Huauai ) - Burada 

frengi ve ııtma mllcadele heyet• 

leri her tnrlli takdirin fevkinde 
büyik muvaffakıyetler a6stermir 
lerdir. Kaeaba cıvanndakl tujla 
ve kiremit imalathanelerinde 11tma 

Hayvan Hastab§'ı Kalmadı membaı olaa bataklaldana mab· 
ıurlan izale edildi. Heli kuyalan 
ıalah, pirinç zeriyatı lalim bir 
usule ifrağ edildi. Sularda mevcut 

Kastamonu, 25 (A.A.) - Şap 
hastalığı dolayısile kapablan Ta.
klpri ve Daday merkezlerindeki 
baJVan pazarları butahğm 8Ön
mesi üzerine açılmıştır. Araç'm 
Kalafat Ye Bat köylerindeki keçi 
çiçeii laastaı.;. da mindiirUlmlt 
•e kordonları kaldmlllllfbr. 

Ziraat Bankası Buğday 
Alıyor 

Adana, 25 (A.A.) - Ziraat 
Bankası k&yltlden yeniden buğ· 
day sat n almıya başlamıfbr. 
Banka Kıbn• hatdaJ•ftlD kile.u
na 3 kuruştan yerli cınaleria ki· 
losunı 2.75 kuruştan aatm al
•aktadır. Koylil ıon derecede 
mem undur. 

mikroplar bOyiiltülerek halka te,. 
hir olundu ye baıtalık vuataları 
herkeıin anlıyabileceğl bir tarzda 
gösterildi. Kaza ballu ve köylüler 
bu iki heyet tarafuıclan çok dik· 
katli bir şekilde kendi yuvalarında 
\edavi altına alındı. Hllkiımetin 
ıelecek neıll gDrblh bir tekilde 
yetiştirmek hususunda urfettiil 
mesainin bedrolmadığı muhak• 
kakhr. Dilzcede bu iki 11bbat 
laeyetinin f aaliyetl halkan minnet 
•e t&kranım kazanllllfbr. 

Algonkaralai••ruuh. ldon6•1 611/vcrı 
cek Ye ıu lmYVetferinden istifade 
olunarak yeni Ye asri fabrikalar 
wlcude getirilecek olursa Afyon
da nlfu• keafeti de bafhyacak 
•• kasaba bir miali daha bly&ye-

cektir. Afyon dağlan zengin maden 
damarlanna maliktir. Tabii lstih

pancar iatlheali 
ele miilüm bir 

mnki almaktadır. 
Afyon - Antal

ya batta da inşa 
edilctiii takdirde 
bıaba1111z dört 
mühim ıebekenin 
merkezi istas
yonu haline ge
lecek, T&rkiyenin 
Eakifelıirden ıon· 
ra en itlek Ye 
kal™lık bir ... 
hri olacaktır. 

Afyon maarif 
saha8Ulda dalına 

ileri gitmekte, k6ylerde yeni yeni 
mektepler yaptlmaktadır. 

lzcelüur klyinde 5, Gebeci
ler klylnde 5 ....flı yeni iki mek
tebin 1n....,.. l>aflawl•lfbr. Vel
laalsal kua ba iter cihettm inkipfa 
mhait Ye blytık bir tehir oı..,a 
namzettir. HHerden maada deri, yapaia •• 

~...:__::__:::____::~~~~--------~~-----

Alaşehirde Mektep Sergisi 

' 

Alqebir (Huıuıl) - lık mektep talebeleri bly&k bir sergi vtı
cuda ptirmiflerdir. 5er1i l»ir hafta mlldcletle fehir halkına ve ta• 
lebe ..ıilerine açık hmundınlmat ve cidden çok nıtbet kazanmıfbr. 

Serpün tanzimi lau ... unda bq muallim Oıınan Bey azami itin•JI 
göıtcrmiftir. Rcamimiı.de Hl'giden ltir lmı• glrllmektedir. 

Gaziantepte Muvaffak Bir Sergi 

Gaziantep KartrılDI m•lcet6ini11 
.. ,gianden ilci lcöı• 

Gaziantep (Husuıi) - Ku
rtulUf ilk mektebinde ders ae
neai ıonu mftnaaebetile em•H 
arumda lfaikıyet kazanan bir 
sergi açıbmfbr. 

Sergi kıaa zamanda 3Q66 
•atandat tarafındm ınilmir 
tir. Serpde tqbir edilen __. 
ler talebe ile Muallim .Abd&r
nhmu BeJ tarafında,., 1 fbr. ' IAbndaa hiç farkı oımıyan ve 12 
Bunlar meyanmcla Anupa mama- lira ıff»i ch'I bir lcretle meydaaa 

' 
Eo Doktoru l. 

Yılan 
/sırması 

Meva 1azdu. ıc.. •• ~ 
çelenle dolapn insanlann sertn
lik arayu yılanlarla karşılafDI&'" 
lan çok muhtemeldir. Yılan iki 
tU.liidür: Zebirti Ye zelııiniz. z.. 
hirli yılama aokmuı, daha dof
ruıu .,.... feaa neticeler det4 
junbilir. Onun içindir iri, buıtia 
bu ıiltaalarda, böyle bir hl& 
IC kbp8lllda abnması İcap 
eden tedbirleri me'ft111lbaha .~ 
ce;im: 

Yukarda demişti• ki kır ,.. 
bahçelerde dolaşaalana merinllt 
anyan yılanlarla kal'fllaşmalan 
çok mümkibıdür. rdyaJd bir ka• 
zaya uiramaktama ujrama-
mak çarelerine bq wnu• 
daha iılayD'h olacaiJna pre ... 
•eli hr gibi brş.ıa.....ıarda *'"' 
birli bulanmak lçia çorapsız do
laımamak, açık ayakkabı giyme
mek, ycıillilderin ar88Da balou
dao kar çiçeği toplawa~ ib•e 
yapnldana al'Ullla el daim..... 
..U. dUlkatle • J ır ı em.den 
111111 ............ .. ...... 
flU'tlar. 

Maamafih alınan b&ttln ted
birlere rağmen bir kaza oldu ve 
maazaJla h ydaa wrcL; bunun içil& 
derhal Pastör mieıHHlıinin yılu 
zehrine ka111 ç.ıkardlja 1erom tl
rinp ettirmek prtbr. Bu 8UUmlar 
ziyaya p.terilmedikJeri ve oa 
.eldz hararet derecesinde tutul
c:laklan takdirde dert ane kadar 
bay atlamazlar. 

Yalan aokmamndaa ilk dört 
aut i~inde bu aere- fırınga 
edilmesi şarttır. F atla bekleme• 
zebirin Yücacle daha ziyade ja
yılmuı Ye tehlllnmlm aıt -

demektir. 
10 lll 20 aantipaıa tırınsa 

kAftclr. Eier aradan wuit biru 
~·iıw, bu aiabet 30 mtigrama 
kadar çıkarılabilir. Bu lausUllCa 
korlnalacak bir teJ Jeldm. 

Mamafih, düa ...ı iptMlaJ 
ı...- ' ak kere ,-.. ıau.:s 
,... ,... •• kan.-.lr. •• 
lmdatıb,, ....... ,... • ta c.t 
muvaftkbr~ Ayni zamanda VI, .... 
11ırclığı noktama lıemea 6ıt laa
•nı iple ı......k ve bam 10km 
imamlara pçmMiııe mal ol ... 
ta çok mimdir. F.i• putk 
..,_. Wuumaı• yukaıild 
tedhirt. ahaaalda berahel 
yılu ll&dlll .. nok• 
tallla ......... ,azde bir ıü-
betillde P ..... gaaat tli pota 
maWAlft. 1"1111• edilebiliw. A.... 
yak ve alkol ile yaray, ,.kamall 
detru dejilclir. - .,. 

Kulada 
Dokumacılık lnkiıaf 

Ediyor 
Kala. (Huma) - ll8ftli la· 

mail Hakkı Be7ia ..... irpt
Jan aetic..l elank Kulada doku-
81aahk inkifaf etmeye baflallllf 
pmdlye kadar iptidai tezglh· 
larla çalııan Kulalılar otomatik 
tezgahlar kullanmaya u.ıamll" 
lırdır. Kula halkı ça••Flannı Ye 
yuhk giyeceklerini mlnlıaaaraa 
kendi dolmchlklan ile temin etmek
te hariçtea mal al•amakta ve 
ecnebi mah lmllanm .... ktadırJar. -- . -çıkanlab vlicudu beıere ait mak· 
talar, ders leva111111, havagazi is
tibaal cihazı ft buna mlmasil bir
çok cihazlar ile iletler ve el ıtleri 
vacbr. SergiDin tertibinde ve va
cada ıelmai ~in icabeclea feda
klrlddenn icn•nda mektep b.,. 
.... imi ş. Sabri Be,ln büylk ,....-1an dul&anmapul'. 



Fransa, ltalga 
Ve Yugoslavga 
Anf!ışması Mı? 

9tmip -..aran yapn• ratm•n 
.ft..,z HariciJ• Nazırı M. Bartu 

t.'8iı•tt meyclamada pnçleri bile kı•
Jı.ıMlısan çerildilder gösteriyor. Şu 
~bda Bel ... atta aiyui ziyafetten 
~af,te ko .. n bu ihtiyar diplomat, 
ru .. nıa aelimetl namına yfıni siya, 

Ht anlatmalan temin etmekle met
.pldlr. Pariıte Çıkan "Öw. ~te
.ii.Dla bir raıuaa lau_,. IA•...
Urıe M. Bartu ~ 't'ıaaoil••:ta 
Hariciye Nazırı Mı;~' Wr hatyan • 
y teklifinde bulu-

.......... 
....... Fraaü • ltaly• • 

Y•ıoalavya aramada bir doltluk lhu• 
ahedeıi .. kllnde olması çok muhte-

a.aalcl 'l'I rL&8 
Kararınızın 

Arbe eler icra 111 Tehir 
Etmek Doğrıı.tlııt I 

lrıribirine Diiıman Fifıka Mensupları ç.t1ac1ea ..... 11 ..... ,ta 
• l it .S. ) huaanı kuU.... llW ...... 

da 

Sokaklarda Misademeler Y apblar =.:.~e:.ı~:=- ..... , 

S.6t/c Fransıa mulaari,,l•ri, P•ri• seblclfll'utıla .......,, s 1

; ,,,,..,.,., 

............. im.ıaı 9.&Wil l/jıjııı tlala Rols ..... ~ .... 
a;. IS f 1 Wıl ..... ..,._. tanııfm-

el ..... Fru.z tipaifublan ....._ lan mWl bir mitiq~ .,.,...... ... 
Jlllil•i aruıada din, ıece yanama komGıılıtler mani ol...k ••leyine• 
..._ tfevam ed~n ciddt çarpıtmalar baılaauttır. rKomllDi•tler, poli• kor-
olintlffar. 9'ı f&l'plfftlalıml Leriyen'ln donuna tiddetle •ıeum etmifler ve 
dıt mahalleleri aalıne olmufh11' Hatta mflcaftle bqbrılaıttW. Tafhar, fipllar, 
~- aeceai ı.p.tlerı.r komu. tqfallr ••• ,.,.. h~ ........... 
nistltır arMld• nffıbarp halinde bıa- • ..,._ yftı .. rda » kiti 
kiki bir bir muharebe olmuftur. Kar- •idi e M "ftiw. 

.. -tle •'fttmekted&. Fabl 
._ •eacin helllk ..ı.erlflfni bftirme-
clilkııi, ._.. ela -...v .... a llİlıll8i 
tarafınclaa reddedUebilecetmi dGt.&a-
•lfllr. N'ffiUl)anma tekh"flnin .ıte•ı 
lllip .. .._ aomıap ...-nı ... 
-.ıietık. ....... . 

Bea ha vaDıete ilk b.._ ..__ 
=~ .. kerlJtial yafma-.. J.U 

••t'f llir meatefe ~·= ~·· til'h111. ••~•.••11a11 ...._ ı r: Mr +r 
... IZmHÇ ~·- ..... ' ' 
dopu lnılaaadı~ AP. hlt W. •••• 
ehdr deftMr; uzunl'u'fa taralhn 
... ntlJ 1.ir aeaMık .. ı S iım 
..,._ •Mek -ette +wl.... -. 
.. n61 eür, doatlutwı y•maa içia 
I• •lıİltıılız &ir muhitte i•r..ı -il• • dstW u • _. ve- wahat .-,.ean. ...... ....,... • .... 91 
taaaYvurlerıam daima ...,.fııia«le,U.. 
X•cltaıae .CSyleyecelfm .. ., : 

Kmm Mır t ı._ tellifl• ... ...... ·™·• "" bu- ..... .. svip ederim ve biUfia ki ._ ..... . 
c ' r edilen karulv yiıde dokua 
'-• eAnııee. Eter mz- hir ..... 
.._wı ı 1 ı ı ıcııh: ••- elu .... 
mad'cli nziyetiniz aarahat k•ıbeealf 
olur. Fakat unuım. ı Ar..ı.n ~
•Wıt wl • Z ••lııı6abla 
tzU.ui, ............ pnfinia ..... 
lenmemeai lçia elsemclk 
Erkel• T.._ddUm Eden 

hn9 Kız 
Ha J!lC :TeJncftimet 

Mi- ...._. ":2if$ Jrı ' ' .ıerinia wn.cre 

Almanyada Ne Ol yor? 
•ea1tm aoa ..... i 
LmmJarctan biri ••• -"tap 
.. ıfttnh ve m ...... _ 
....... W.Ç• ... 
b*'dlliVma vn'a1 •· ı.&ur ••• 1ı1z 
ısGıeldl, ne ~ •ı m4bm 

- (>at • - ••• .... ...... .......... ..._ .. 

" uzan bir _.....er- ~. ıAJl'i 
IMlt'ari .......... k ..... -alnJu ........... _ ... ...... 
..&aYemdye -.ı .. •ıb ~....., 
li,t ••me acmafa hr• n •• 
.. Wa •••••timi .ı. lllw eltfırt ..... nPs••• .. cnalla .W.: 
...... klplniıld. dltlp k+-
Mr fnifa eft'emnene müudl ......... 
...... .. • •11Ntr ...... 
... , ..... ?-lıılaa 

Oiln•ı 
a..taecle ldmiıaet ..... lılr lama ................... . .. 

s&rb'atSrl ......_ 
dlr, allealda muhal.... Wr 
cllfbeecl• ileri ~--?' • .... ....... .,_ . ...-.r 
t-.t>&war. ilr •• kurup~ ............ 

mAımıtl'SID 





26 Haziran 

Yemit Mevsiminde 
Çocuğum erik ağacına çıkmışb: 
- İn, dedim, güneşte erik 

yemiyecekıin diye sana kaç kere 
tenbih etmiştim. 

- Güneşte erik yemiyorum 
itaba, dedi, batımda kenarlı san
kam var •. 

* Manava sordum: 
- Sizin dükkana hiç armut 

ı•lmez mi? 
Cevap verdr. 
- Gelir amma, biz onlann 

adına müfteri deriz 1 

* Bahçemde bir ağaç vİfne var, 
IJlr doıtum görmüştü. 

- Bu ağaca neye korkuluk 
koymuyoraun? dedi. 

- Ulzum yok, dedim, kanm 
1ter,nn, ıabahtan aktama kadar 
albnda oturuyor. 

* Bizim komfunun bnhç.eıinde 
ltir cinı meyva vardı : 

- Bu meyvaya ne derler? 
Dfye ıordum: 
- llU.iyor muıun Haaan Bey, 

dedi, budalalar bile bu meyvaya 
ıe denildiğini bilirler. · 

CeYap verdim : 
- Ben de onun İfİD aana 

MWUyorum ya !. 

* - Otlum, komıudan kiraz 
ıaJmııım, hakikaten Çaldın mı "f 

botru ıöyle bakayım, yalancılık 
,ok fena ıeydir. 

- Y alancıhk mı çok fena 
.. ydir. yokıa hıraızlık mı baba 1 

* 
Y ımiı bolluğu var.. Manav~ 

l1rdan ziyade doktorlar, eczacılar 
............ iflw çojalch demektir. 

* Fındık kurdunu herkeı aever 
amaıı, kirazm kurtluıunu Belediye 
clenize döktürüyor. 

* Ş.k bir kadın yemiıçi dftkka-
aının &nlinde durdu : 

- Tuhaf, dedi, ben kendimi 
kiraz dudaklı zannederdim. 

- Ya ne dudaklııımz hanı-

mefendi? 
Bir aynaya, bir de vİfllelere 

baktı : 
- O kadar fazla boyanmıtım 

SON POSTA 

PAZAR OLA. 

Bil 

Ha•an - Yana,acaksan yanat, geç kahrsan fırtına çıkar hiç ~anatamazsınl 

- Adada bir otel kiralıyaca
ğını Hasan Bey, iist kattaki oda
ları h•şer liraya orta kattakileri 
iiç liraya alt kattakileri de birer 
liraya vereceğim .. 

- Katlar araaındaki bu fiat 
farkı niçin 1 

- Üst katta kızım, orta kat· 
ta karım, alt katta da kaynanam 
hizmet edecek! ............................................................... 
ki kiraz dudaklıktan çıkıp vişne 
dudaklı olmuşum. 

Kendi kendine teselli de verdi: 
- Şimdi herkes te dudakla

rını benim boyadığım renge bo
yuyor yal 

Pazar Ola 

1 
Fıkralar 

1 
Üçüncü papağan · 
Hasan Beyin iki papağanİ 

vardı. Mtıtcmadiycn konu,ur, ge-
vezelik ederlerdi. Hasan Bey 
geçen gün her ikisini de bir 
dostuna hediye etti: 

- Niye, diye aordular, papa
ganlarını hediye ettin 1 

- Ne yapayım, onlar konu
ıurken karım duyuyur, duyduk· 
larını da aynen tekrar ediyor. 

Yürüye Yürüye 
Huan Bey merak etmifti: 
- Acaba ölürsem cenazemi 

nasıl kaldırırlar? 
Bir glln ölü gibi yatağa uzan· 

dı, akrabaaı toplandılar: 
- Hakikaten öldü mü? 
- Hakikaten öldli: 
Cenazenin nasıl kaldırılacağı 

Ozerinde münakaşalar batladı: 
Biri: 
- Otomobille götnrmek pa

halıya malolacak! 
Dedi; öteki: 
- Tabutla götürmek daha 

ucuz amma onda da bir miktar 

- Komşudaki radyodan çok 

iıtifade ettik .. 

- Her alqam dinleyor mu
ıunuz Huan Bey? 

- Bilikia duymamak ıçın 

pencereleri kapıyoruz, bu aayede 
ıoğuk abp haatalanmaktan kur
tuluyoruz! ............................................................... 
hamal paraaı vermek icap ede
cek! 

Ölü taklidi yapan Haııtn Bey 
btitün bunları duymuıtu: 

Y ataiında doğruldu: 
- Kolayı var, dedi, ben me-

zarlığa kadar yllrüye yUrtlye 
giderim. 

Sal fa 7 

Bir Gece 
Bir gece Haaan Beyle beraber 

karanlık bir sokaktan geçiyorduk. 
iki kiti üzerimize atıldılar. Bir 
boğuşma başladı. Ellerinden güç
beli yakamızı kurtarabildik. Ay· 
dınhğa çıktığımı~ zaman Haıan B.: 

- Herifin, dedi, boynuna bir 
sanldım. Boyunbağı koptu, elimde 
kaldı. 

Bir Hasan Beyin eline bak· 
hm; bir de kendi boyunbağıma: 

Elindeki boyunbağı parç.aıı, 
benim boyunbağımdan kopmuıtu. 

Meğer onlar kaçmış biz biri
mizle uğraşmıtızl 

Kürdan 
Hasan Bey lokantada bir kür• 

dan aldı, dişini karıştıracaktı. 
Ayni masada oturan biri: 

- Bırakınız, dedi, benim kul
landığım kürdan! 

Haaan Bey cevap verdi: 
- Ne kızıyorsun, yemedik ya, 

ben de kullanayım, yıne aize 
veririm! 

Kitapçıda 
Huan Bey bir kitapçıya aitti. 
- Oğlum için bir kitap ver

seniz! 
Kitapçı büylik bir kitap çı· 

kardı: 
- Bu iki çocuğun devriile

midir. 
Hasan Bey kitaba baktı: 
- Çok bllytlk dedi, okuyamaz 

canı ııkılır, bir çocuğun devrille· 
mini verin. O her halde bunun 
yarııı kadar olacaktır. 

Fellkat 
Hasan Beye bir dostu anlattı; 
- Baııma ıelenleri hiç ıorma 

Haaao Bey, karamla kavaa ettim, 
kanın kızdı kapıyı çekince çıkıp 
ıitti; bir daha gelmedi. Bundan 
daha btlytık bir feliket tasavvurl 
edebllirmisin? 

- Ederim, karının pnün bi .. 
rinde aklına eaip geri gelmesi! 

Dürbün 
Haıan Beyin evinde kocaman 

bir dirbün vardı: 
- Bu dnrbOn niye yarıyor? 
- Karıma bakıyorum .• 
-1? ? ? ? 
- İyiliklerini aörmek için hn-

yü k gösteren tarafile, fenalıkla· 
rını görmemek için de ters tarafilel 

···- 4~ ~ ................................................................................................................. ~ ............................................... .. 

- ôahldar biribir)e.rini. yerlermiş Haıa.n Bey, 
~u~u düıündUkçe ben de bazan balık gibi olmayı 
utiyorum. 

- L evyel kayaaaa.. yiyeeekıie dejil mi? 

r 
Buza Methiye -

·tllrıgorUJrı ll•r t11.ra/ta bu/Gbilsem bir lc.•tıp •• 
Götüriirifm bizim •fi• koltulama 6en alıp; 
Sofalurum sürahide durmuş kalmış su•• ti•, 
a111ünlerde sojumııor it.er ne gap~m kugadc. 
H•m•n birkaç şiı• bira bir kovti•a aüt.•, 
ltl11• de bir ki/ocak o/sun oıulan lıalılsa; 
içenlerin zevlr.l•f'in• doyum olmaz bu gazd•, 
Sıcak lta11a 11ız ı•l•c•k sanacaklar agazdc .. 
Hııni 11işn• me11simi ga lıir dondarma gapılır 
Y•m•k için bu z11ma11tla kapış lcapıı kapılır .• 
Aıran• de k~nulunca hiç te f•n• lçilm•z, 
Soluk sol•k ekşi elcfl ona palıa hiçilmez .• 

Kııın asla ıe".m.iyor~ak amma gazın aranır, 
Kıymetini belli eder in•anlara garanır; 

S.n m.thlni 6ltlrem•m böyle ıegler demekl•; 
Hit; dogamam •anıyorum çıtır çıtır g11mt1kle / 

P. O. H. B. 

'-----:---~-------------------------------~ 
- Nişanlından ayrıldın mı kızım? 
- Bilikia evlendik Haıan Bey •• 
- Tevekkeli dejil epey zamandır ıizi bir ua-

da •ir•-11oruml 
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K ... naisini bir daha görme• 
diniz mi? .. 

- Hayır, kendisini bir daha 
görmedim. 

- Kompartımanınız yanyana 
imiş.. Onun kompartirnanından 
gürültü , ses filan hiçbir şey duy
madınız mı?. 

- Hayır komiser Efendi hiç 
bir şey duymıy imkan yoktu. 
Esa en kulaklarım biraz ağır 
işitir. Tren hareket halinde oka· 
dar çok ses çıkartır ki. 

- Peki genç kadının trende 
kimse ile görüşüp görüşmediğine 
dikkat eltiniz mi? 

Andren Albertini sigara pa· 
kelini yere dilşürmüştü. Onu kal· 
dırmak için yere eğildi. 

- Kendisini bir kere gördUm 
ve gördüğüm zaman da yapayal
nızdı. Y nlnız bh' kere onun kom
parbmanına giren... Hayır onun 
kompartımanından çıkan bir er
ke · gördüm. 

Komiser Efendi gözlükleıini 
düzeltti. Dudaklarının üstündeki 
kesik bıyıklarını ağ elinin küçUk 
parmağile kaşıyarak: 

- Hele bakınız.. Bir ker 
dedi demek siz onun yanma gi
ren bir erkek g8rdünüz .. 

- Hayır komiser efendi, onun 
yanından çık n bir erkek gördiim. 

Andrca Albertini cebinden 
mendilini çıkardı iki genç kız 
anlamıyan g8zlerle ihtiyar kadına 
hakı~orlardı. V genç katip arada 
bir ihtiyar kadının söylediklerini 
onlara tercüm ediyordu. 

- Bu d mın yüzUnU tarif 
edebilirmisiniz? Andren Albertini 
se li, esli burnunu siliyordu: 

- Hayır komi~r efendi onun 
ytızünU tarif edemem. Demin de 
aneltim. Ben o kompartımana 
giren değil o kompartımandan 
çıkan bir adnm gördüm. 

' - Ha gir o ha çıkan hep 
bil' değilmi? 

- Hayır b r değil.. Komi&er 
Efendi.. Eğer giren bir adam 
görmü ol aydım onun yüzünü 
giSrebilirdim .• 

- Neden? 
- Neden olacak? Maktul He 

b nim lcompartımanım birbirine 
bir l ~vabo ile birleşen kompartı
manlard ıı değildir. Bizim kompar
tımanlarmız birbirinden tahta böl
melerle aynlıyordu. Maliımunuzdır 
tliphesiz ki.. Yataklı vagonların 
ortadan müşterek bir lavabo ile 
birbirine merbut olanların kapı 
kanatları birbirine doğru açılır 
bölmeler ile birbirine merbut ............................................................. 

Resim Tahlili .Kupona 
J-..-·-·-·-·~·--== ...... ~·~·---·~J~,._..,_...~.wı 

Tabiatioiıi öğreıımelı jstiyoraanıı 
reeaıirıııi bu hpondao 10 add 
ılc bırlikte gönderiniz. nebDıİnİZ 
ıua) • tibidir ve iade edılwcz. • 

l.aım. melek 
veya an'at 

bulunduğ11 
memle et 

Reıım intişar 

edf"Cek ı' 

Reı 
pul 

i 30 •urütlıık 
e goııderilebilir:" 

Yuzan 

Suat Suzan 

olanlarm kapıları iıe birbirine ksl 
iıtikamette çılır. Ben Bcrline 
çıkmadan evvel birden .. 

Komiserin kulağına eğilerek 

yavaş esle bir şey fısıldadı: 
- . • • Gitmek istedim. Kom

partimanımdan dııanya çıktım. 
Tam bu eınada o hanımın kom
partımanının kapısı açıldı. Elinde 
kağıtlara sarılı bfiyUcek bir paket 
tutan bir adam çıktı .. Ve kapının 
açıldığı istikamete doğru ilerledi. 
Ben de o tarafa gidiyordum ... 
ÇünkU .• 

Yine ıesini alçaltmı~tı. 
- • • • O tarafta idi .•• Benim 

önümden o buraya girdi .• 
- Bu hadise nerede cere:yan 

etti.. 
- Zannediyorum ki Fredrihe -

trase istasyonuna girerken veya 
henüz kalkbktan onra cereyan 
etti.. Ben de Zooda ineceğim için 
artık ... 

Yine acaini AiçaltL 
- • . • gitmekten vazgeçtim. 
- Bana bu adamı mümklin 

olduğu kadar tarif ediniz. 
- Edemem komiser efendi .• 

Yüzünli görmedim. 
- Ziyanı yok eşkalini söyle

yiniz .. Büyük mü idi, küçükmii idi? 
- BUyüktü... Çok uzun boylu 

ve iri iri... 1ıte mösyö kadar 
vardı. 

1ktiyar kadın titreyen elile 
Andrea Albertiniyi gösteriyordu. 
Hepsi ona baktılar.. Uzun boylu 
adam biraz irkildi fakat bunu 
belli etmek istemedi. Komiser ne 
mana ifade ettiği belli olmiyan 
bir iözle ona baktı. Sonra ihti)nr 
kadına sordu: 

:__ Elbiseleri ne renkti.. 
- Siyah elbiseler giyiyordu 

komiser efendi yahut ıiyah kadar 
koyu görünen bir renkte elbise· 
leri vardı. Başında geniı kenarla 
siyah bir ıapka vardı ... 

- Bu adam da aklınızda ka-
lan bir hususiyet yokmuydu? 

- Hayır komiser Efendi ... · 
ihtiyar kadın dü§ündü: 
- Size bir de şunu l>yliye

bilirim ki bu adamın şapkasının 
altından ensesine doğru uzamış 
beyaz saçları vardı. 

Andrea Albertini arkaya doğ
ru sıkı sıkı taramış ve ensesi 
muntazam kesilmiş siyah saçları 
üzerinden kocaman elini geçirdi. 
ihtiyar: kadın sözUnde devam 
ediyordu: 

- Adam bir saa'atkar olabi
lir komiser efendi .. İşte size söy· 
liyeceğim şeylerin zannederim ki 
hepsi budur. 

- O adamı birkere daha gör· 
eniz tanıyabilir misiniz. 

- Ytizünli görmedim ki tanı
yabileyirn. Komiser efendi. Yalnız 
belki onu yine arkadan görsem. 
.. Bu adam o gördUğiim adama 
benziyor,, diye bilirim. 

Komiser kadına ifadesini im

zalattırdı. 
- Teşekkür ederim Matmazel 

siz gidebilirsiniz. 

Dedi. Fakat pek meraklı oldu
ğu muhakak olan ihtiyar kadın 
bir kenara çekildi. Çantasım, 
eteğini, ıurasını burasına dlizeltir 

gibi yaparak ötekilerin if adeaini 
dinlemeye baıladı. 

Komiser önllnd ki kiğıda 
b karak: 

- Ahmet Feyzi Bey, diye 
çağırdı. Andrea Albertini komi· 
serin masasına yaklaştı. Mutat 
olan ilı< sual ve cevaplar teati 
edildikten sonra komis r ona bir 
pasaport uzattı... Bu paa portun 
üzerinde: 

Evelin Tomson ismi yaz.ılı idi 
ve bir de fotograf· rdı. Andr 
Albertini bu resme baktı : 

- Bu kadını trende hiç göl'" 
dünüz mfi? 

(Arka ı var) 

Avusturyada 
Kırallık ! 

Eski Veliahtin Oğlu unun 
Geleceğine Emin 

Viyana, 25 (A. A.) - Aıafı Avus .. 
turyada Araetten ıehrlnde lnrallı 
lehinde bir nümaylı y pılını , 1914 
enesfnde Boanada öldilrülm ıl il 

büyük lınrbin patlamasına sebep olan 
eski Avusturya Vellahti Arşldilk 

Fran un Ferdinandın oğlu Dllk da 
Hohenberg bir nutuk söyleyerek 
Avusturyada kıralhğın tekrar avdetine 
emin oldu~unu bildlrmittir. 

* Viyana, 25 (A. A.) - Avusturyada 
Hitlercllik hareketleri durmut deRil
dlr. Puzar gilrıil memleketin birçok 
yerlerinde tedhiş bombaları patla· 
mıtbr. 

Kazalar 
Franaada iki Tren Çarpıştı, i 

lngilterede Bir Tayyare 
Düıtü 

Huy, ( Franaada J 25 - iki tren 
çarpıımıı, makinistlerden biri 81müı, 
kırk kiti de yaralanm14br. 

Londra, 20 ( A. A.} - 16 yatında 
Lavron isminde bir pilot ilk uçufunu 
yaparken tayyare dDtnıilt ve pilot 
yanarak ölmOftiir. 

lf 
Liz.bon, 25 (A.A.) - Dura isimli 

Norveç yllk gemisi, karaya oturmu4-
tur. 
Hlndlstanda Feyezan YU

zUnden Yeni Feliketler 
Simli, 25 (A. A.) - Ev •elce 

hareketi arz yUzlinden büyük 
zararlar görmüt olan Bikar vila
yetinde, bu defa tuğyanların 

tahribat yapmakt olduğu haber 
veriliyor. 

Sular, Assan ve Bengal vila
yetlerinde de tahribat yapmıştır. 

insanca zayiat vardır. 
Jeneral Veygant Parlae 

DöndU 
Londra, 25 (A. A.) - Fransız 

Erkinıharbiyei Umumiye Reisi 
Jeneral Veygand bugün Parise 
hareket etmiştir. 

Jenerahn burada kın üren 
ik meti, resmt bir mahiyeti haiz 

değildi. 
Ukraynada Tezahurat 
Moıkova, 25 ( A. A.) - Uk

rayna Sovyet hlikfımetinin mer· 
kezi Kiyef ıehrine nakledilmiş, 

bu münasebetla Kiyefte heyecanla 
sevinç tezaharatı yapılmııtır. 

Lehlstanda Tevkltler 
Varıova 25 ( A. A. ) - Muhtelif 

mmtakalnrda milliyetçi Ukranyalıler 
arasında birçok tevkifler yapılmııtır. 

Ucuz Evler Kaaebaaı 
Uyon, 25 (A. A.) - Beledlylı Reisi 

M. Horyo ucuı evler has baaınm 
açılma merasimini yapını tar. 

.ntzlf'H JI 

ilk Milli Operamız 
Öz Soy Operası Büyük Bir Muvaffakı
yetle T msil ·Edildi Ve Çok Beğenildi 

.. 

Yukarıda: (sağda) FeridU11 rolünde Nıırııllah Şevket Beg. { Sldcla) Hatun 
rolünde Nimet Vahit H., Aıagıda Piyesi temsil edenler ve mi1elliJ 

Münir Hayri Bey Maarif Vekili Hikmet Begle birlilite 

Ankara 24 ( Hususi ) - Bir 1 Süleyman, Hamdi Selçuk ve 
milletin knltür hayatının en mil· Fethi Beylerle NigAr, azzez 
him tezahürleri arasında ve battli. Yıldız, Nilzhet, Nimet Hanımlar 
başında gelen işlerden biri de muvaffak oldular. 
şUpho yok ki Milli oper dır. 1ran Sahne tertibatını Hami Bey 
Şehinşahı Hz.nin şerefine nkara idare etti ve rejisörlUğU Fadıl 
Halkevinin hazırladığı Özsoy Bey yaptı. Temsilde bulunan fstan-
plye i ile ilk Milli operamız oy- bul Konservatuvarı orkeıtr ile 
nanınış oldu. Nimet Vahit Hamm son temsilden 

Öz oy dil inkılabımıza en sonra hususi bir vagonla lst n· 
uygun bir lisanla yaıılmıt v bula haTeket ettiler, istasyonda 
millt temlerimize dayanan gUzel Necip Ali, Roma Büyük ElÇisl 
bir musiki He bestelenmiıtir. Vasıf Beylerle Maarif Vekaleti 
Özaoyu yazan ve sahneye koyan erkanı, Halkevi Reisi Nafi Atuf 
Münir Hayri Beydir. Besteliyen Bey ve tem il i tirak eden 
ve orkestrayı idare eden de arkadaşları tarafından uğurl n-
Adnan Beydir. Ankara Halkevi dılar. 
gençlerinden mlirekkep bir heyet Öz oy temsilile baıhy n bu 
yirmi glln gibi kısa bir zaman büyük kUltür hareketinin d vam 
içind geceli gündüzlU çalışarak edeceği şüphesizdir. 

bu işte muvaffak olmuıtur. ) 
Özsoy, Tük İran destaolarmm Sahipsiz Ma ar 

on binlerce yıl evveline ait ve iki Gümrük idare İ Bunları 
milletin ata birliğini göst ren bir 
hikiiyeıinin h~r i~i. milletin. son Satılığa Çıkardı 
inkıliiplarile daıma ıyıye ve güzele 25 senedenberi gümrüklerd 
doğru atılan hamlelerini nakleder. birçok etYıt birikmiş, bunların n· 

Denilebilir ki bu piye.s herke.sin bipleri de çıkmadığı için hazineye 
hemen mUttefikan beğendiği ilk intikal etmiştir. 
eser olmu§tur. Kıymet itibarile kabarık bir 

Fakat Özsoyun yazılışından yekunu bulan bu efYalar İstanbul 
daha mühim olan büyük ve tarihi Gümriikler Başmüdürlüğü tarafın· 
rolU, bununla Millt operamızın dan sabhğa çıkarılmıştır. 92 
başlamasıdır. on dokuz haziran- senesinden sonra sahipsiz bırakı-
dan beri biribirini müteakip lan eşyalar, henliz müruruzamana 
verilen üç temsilde Özsoy, uğramadığı için bu listeye ithal 
artan alkıılar arasında ilk edilmemiştir • 
operamızın kuruluşunu ifade Maamafih, Glimrükler BaımU-
ctmi~tir. Nimet Vahit Hnmmm dürlüğü, bozulup kıymetlerini 
teganni ettiği Hatun. ve ~urulla~ kaybetmemeleri için mUddet biter 
Şevket Beyin tegannı ettiği Fen· bitmez bunları da derhal 1atışa 
dun rolleri en müşkülpesent mü- çıkaracakbr. 
nekkitleri beğendirecek kadar mu- -· · · · · · · · · · · · · · · · · ' · · ' · · · · • · .. 
vaffakiyetli idi. .Halil Bedi B uin c ·

1 
·-

;ı -_TAKV M-_ idaresinde Ankara Kız lise i, Kız 
SALI Ortamektebi ve Gazi Terbiye 

Enstitüsü talebelerinden seksen 
kişilik bir koro ile Selma ve Azade 
Selim Sırrı Hammlarm idare 
ettikleri milli dansları oynayan 

Gün 
30 26 Haziran 934 

Hızır 

se 
Arabt Runıt 

] Rcb.na J3 • Haziran· IJSJ 

genç kızlarımız bu sabadaki Türk -· -= 
Gioe1 

bilgi ve istidadının b'irer örneği Öil• 

oldular. 11 Ozan " rolünd Edip lktndl 

l ve diğ r mühim rollerd Salih, 
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tTTIBAT ve TERAKKi 
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Harp F eliketle Başlamışh, Hergün 
Yeni Bir F eliketle Devam Ediyordu •. 

Düımanlann taarruz ve baka· · --, 
retlerine karşı ihl ve ananeperest 
Babıaliyi harekete getirmek için 
Babıllinin camlanm kıran genç· 
lerin ittihatçılar tarafından bl\k(l. 
meti devirmek tqebbtısüne IJet 
olduklan hakkında buıl olan zan 
ve zehap, ltiJAfç.ılaran doğurduğu 
bir mefaedet ve dedikodudan 
ibaretti. Ne Merkeziumumide ve 
ne de diğer bir ittihat kulübünde 
kat'iyyen böyle bir karar veril· 
memişti. Bu hidise, doğrudan 
doğruya gençliğin kalbinden doğ-
muı olan bir hareketti. HAdiıede 
bazı İttihatçılaran bulunm.. iae, 
biraz teaadüften. biraz da ltti
laatç.ılann elueriya o civardaki 
kahve ve kıraathanelerde ve bi
husus Babıalinin karşısında bu
lunan Resbe fotoğrafbanesinde 
oturmak mutatlan olduğundan 
ye l(lirültUyü duyar duymaz merak 
Hvkile nümayişçilerin aralarına 

karışmalarmdan başka bir ıey 
değildi. 

Böyle olmakla beraber hüku
met - ittihatçılardan gelmesi 
muhtemel olan zararı tahdit et
mek için - geniş mikyasta tevki
fat yapmıya karar vermişti. NU
mayişi bahane ederek ittihatçı· 
lann korkulu kısmı birer birer 
tevkif ediliyor, Bekirağa bölnğUne 
g8nderiliyor, bu suretle mem
lekette bir ıükün temin 
olunabileceği zannediliyordu.. YI· 
.. bir hakikat olmak Uzere 
ıunu da kaydetmek lazımdır ki 
harp ihtimalleri tahakkuk eder 
etmez ittihatçılar ne suretle ha· 
reket etmek lizımgeldiğini dll· 
fÜDmiye haılamışlar.. Şu anda 
hDkümete karşı kin ve gayz ile 
mUtehaasiı bazı müfrit rüesanm: 

- Biz, kat'iyyen iıtirak et• 
mi7elim. Llkayt kalaJım. 

Demelerine rağmen, T alAt, 
Babettin Şakir, Rahm~ EyDp 
Sabri, Halil Beylerle diier arka· 
claı1an: 

- Bilikis .. Harbe İftirak ede· 
lim. Bu adamlarla beraber çah
fahm. Hatti birçok arkadaıları 
alaylar arasına sokalım. ÇanJrii 
bu beceriksiz adamlann eline 
geçen ordunun maneviyab sar11l
mııtır. Biz aralarında bulunursak 
efradın vatanperverane hislerini 
takviye ederiz. Birçok fenabkların 
da önfine geçeriz. 

Diye ısrar etmişler; - bu me
ıelede • cidden takdire ıayan bir 
düşünce ile, fırkacılık ihtirasabna 
karşı ~Ü} Uk bir feragat göster-

.. ,n••••ııı11ttıtıııııu ..... , ....... ,, ..... "....n•••111'1 

,.. Son Posta 
iLAN FiATLARI -

/ - Gazetenin esas gazı •ile 
bir $Üfunun iki satırı 6ir 
(santim) sayılır. 

2- Say/asına göre bir ıanti· 
min ilôn /iatı ıunlartlır: 

IOlfa sayfa sayla j ••)fa I Diğer Soq 
l 2 3 ~- 5 yerler sayla -- -

400 250 200 100 60 30 
Kış. 1 Krş. l{rş. Kr ş. 1 Krş. Kro. 

3-:Bir ~antimde VGS41li 
(8) kelime wırdır. 

4- ince ve kalın gazı/ar 
tut•eelclen gere ,.,. 
Nntimle ölçiilür. 

Osmc11lı hıulatlcrır11 ~e• Kor11tlcı •rklinılıar6iıed 

mitlerdi. Muhtelif ıebeplerle lt· Başkumandan vekiletini ibraz 
tihatçılara muğber olan bazı kim· ettikten ıonra Nium Pqaya 
eelerin, ittihat ve Terakki Cem~ bllsbiltün garip bir hal gelmiı; 
yeti aleyhinde yazdıklara eıerler- • bir zamanlar Mahmut Şevket 
de Balkan harbinden bahseder• Paşanın da yapbğı gibi• adeta bir 
lerken: diktatör vaziyeti alıvermişti. 

[Orduda mevcut bulunan itti- Muhitine sokulan bazı kimseler, 
hatçı zabitan, muharebenin bide- Paşamn h<:r fikrini, her sözünü 
yetinden başlıyarak hitamına ka· alkışhyorlar; zaten mağrur olan 
dar, sevgili vatanımızın dliıman bu zatı büsbütün hotpesentliğe 
e1lerine geçmesine hizmet ve gay- sevkediyorlardı. .. Şark orduları 
ret eylediler.) kumandanı Abdullah pa§a, ara· 

Şeklindeki neşriyatları, kat'i· daki ihtilafı teşdit etmemek için 
yen hilafı h&kikatta. istikbal ta· hemen Ergeneye çekilmekten 
rihini yanlıı bir mecraya aevket- ıarfmazar etmiş, -Nazım paşanın 
mek ihtimali olan böyle sakat fikrine bir dereceye kadar uygun 
neşriyattan hazer etmek fcabe· olan - Edime ve Kırkkilise civar• 
der. lannda, toplanmayı kabul etmifti. 

lf. Fakat Bulgar ordusu, buna bile 

Harp, felaketle başlamışb. Ve.. meydan vermedcnt bUyUk bir 
hergün de yeni bit feliketle de· kuvvetle hududu geçerek hennz 
vam ediyordu. iki fırka askerle toplanmasını ikmal etmemiı olan 
yirmi dCSrt saat zarfında Sofyaya Şark ordusunun llzerine ytilden-
girivereceğini iddia eden Başku- mifti. itte o günden itibaren 
1Dandan vekili Nazım Paıa, bili· vaziyet tamamen bir bir facıa 
kis pek mDşkül bir va:dyete gir- halini almış; ordu, peritaa bir 
mişti. Harbiye nezaretinin idare surette ricate bqlamıfb. 
itlerinden ve, vnkt.11 meclislerin- ( Arlı:a81 var) 

deki müzakerelerden baı alamı· 
yan Nazım Pqa, bentlz bir 
kere olsun (bUyilk kararglhı umu
mi) ye gelememiı, (muhtemel olan 
harekatı harbiye hakkında harita 
lizerinde ciddi bir tetebbu ve 
mütalca) ya girişememişti. Buna 
binaendir ki harbin ilinmın üzerin· 
den Uç gün geçmiş olduğu halde 
( Şark ordusunun toplanma ve 
harekatı harbiyeıi ) hakkında 
kat'i bir karar verilmemiıti. Ni
hayet ayın 28 nci gllnU akşamına 
doğru, Erkanıbarbiyei Umumiye 
Reis vekili Hadi Paşanın ıırarile 
Nazım Paşa Başkumandanlık 
karargahına getirilmiş, harita ba
şına geçirilmiş.. Fak at o anda da 
büyllk bir ihtilaf başgöstermiıti. 

Hadi Pa14mn fikri, - bpkı 
Şark Ordusu Kumandam Abdul• 
lah Paşanın fikri gibi • orduyu 
( Ergene ) hattında toplamak, 
icap eden kuvvetin temininden 
sonra taarruza kalkmaktı. Nizam 
Paşa bu fikri şiddetle reddediyor; 
( serian hududu geçerek düşman 
üz':rine ablmak ) fikrinde ıırar 
eyhyordu.. Daha harbin ilk gll· 
nünde Baıkumandan vekili ile 
Erkiinıharbiye Rei&i vo Ordu 
Kumandanlan aruıoda zuhur 
eden bu ihtilaf, koca Oımanh 
ordusunun ne feci bir akıbete 

Dil Bahsi 
Tarama Dergisinin :Son 

FaaikülJeri De Çıkıyor 
Ankara, 25 (A. A.) - T. D. 

T. C. umumi katipliğinden: 

1 - Osmanlıcadan Türkçeye 
ıöz karşılıklan tarama dergisi, 
adile neşredilen eserJn altıncı 
faıikülU de çıkmııtır. 

2 - Bu fasikül alb formadır. 
0 M,, harfinden "P,, harfine kadar 
olan kelimeler bu fasikUlde yer 
bulmuştur. 

3 - Ankarada mebus Beylere 
dağıtılacak nUshalar B. M. M. 
umumi kitipliğine gönderilmiıtir. 

4 - Cemiyetin kol ve bölU~ 
leri azasından olanlara cemiyet 
merkezinden imza mukabilinde 
verilecektir. 

~ - lıtanbulda kendilerine 
mektup gönderilmiı olan zatler 
Devlet matbaası satı, yerinden 
kendilerine a it nüshaları aldırabl· 
lirler. 

6 - Ankara ve lstanbuldan 
başka yerlerdeki zatler bulunduk
ları yerin maarif mlldllrlüğünden 
kendi adlarına g5nderilen nliıha· 
ları alacaklardır. 

aürüklendiğioi gösteriyordu. 7 - Tarama deraiıinln 7 net 
Harbiye Naıırlığım •• bilbaua faıikUIU de yalanda çakacakbr. 

- ~ 

Bir Soygunculuk 
Şerirler, Kısa Bir Zamanda Jandar

mamızın Eline Geçtiler 
lnegöl, (Hususi) - Bu civar

daki Kozdere köyünde bir ev 
ıerirler tarafmdan basılmış, soyul
muı ve ev sahibi de öldürülmüş· 
tur. Aldığım maJumata göre, 
hldi•e şöyle geçmiştir : 

İsmini bildirdiğim köyden reis 
idris denilen bir adam Murat 
iıminde bir arkadaşi!e birlik olup 
köyden Halim ağamn parasını 
ıoymıya cUret etmiştir. Fakat 
Murat bu teklifi kabul etmemiş 
ve Halim Ağaya giderek 
haber vermif, Halim Ağa 
da tedbirli davranmııtır. Fakat 
aradan birkaç. gUn geçince reis 
ldriıin oğulları Mehmet ve f smail 
Cihadiye köyüne giderek Hasan 
oğlu Halim, Hüseyin oğlu Muı· 
tafa, Mehmet oğlu kara Hasan 
ve KAmiJ oğlu Süleyman isimle
rindeki arkadaılarmı yanlarına 
almıılmr ve gece Kozdere kayüne 
gelerek ihtiyar Halim ağamn evi
ne ansı7Jn girmişlerdir. Şerirlerin 

karşılarına ilk çıkan Halim Ağanın 
kansı Ayşe Hanım olmuş, alb 
kafadar Ayşe Hanımın boğazını 
ııkarak baylltmışlardır. Şerirler 

bundan sonra hemen Halim ağa· 
nın üzerine atılmışlar, boğnnnı 
sıkmışlar ve parasının sakh olduğu 
yeri söylemesini istemişlerdir. 

Halim ağa parasının yerini söyle
mi§, ıerirler de paraları alarak 
sa vuşmu~lardır. 

Fakat ha1dut heri8er kaÇU* 
kcn Halim Ağayı göğsünden ft 
ağxından yaralamak suretile 31-
dürmüşlerdir. Hadiseden haber
dar olan Jadarma kumandanımız 
yüz.başı Durgun Bey hemen taki
be koyulmUf, ayrıca lnegöl ka· 
rakol kumandanı başçavuı Sdim 
Sabit Efendi de bir müfreze ile 
haydutların peşine düşmüş \'e altı 
kafadar kısa bir zaman içinde 
yakalanmışlardır. Şerirlerin Halim 
Ağadan çaldıkları 176 lira geri 
alanmıştır. - )fo-

l#-
932 seneai Eylülünde İneg&J 

ile Pazarcık arasında izzet, Ha· 
san Tahsin Küçük Hüseyin İl· 
minde Uç arkadaı bir kamyonu 
devirmişler, yolculan toymuşlarch. 
Bunlardan izzet ve Klçtik Hl\
ıeyin yakalanarak Buna Ajar 
Ceza Mahkemesinde yedişer bu
çuk seneye mahkum olmuşlardı. 

Fakat Hasan Tahsin o tarihteo
beri firarda idi. Y apdan tahkikat 
neticesinde firari suçlunun Baf• 
raya kaçbğl anlaşılmıı ve yaka
lanarak Buna Ağır Ceza Mah
kemesine sevked imiştir. - Jıf 

Bir Senede 
Nekadar 

Neler Ekiyoruz, 
Biçiyoruz? 

t A l1 1a. 1 lll•t~t-

( Baıtarafı t inci sayfada ) 
tonu, yani iki milyar (711) milyon 
kiloyu bulmuıtur. Buğday en az 
(927) ıenesinde istihsal edilmiıtir 
ki ancak bir buçuk milyon 
tondur. 

İkiuci derecede arpa mahıulü 
gelmektedir ve yıllık istihsal 
vasatisi bir He bir buçuk milyon 
ton arasında değişmektedir. Ge
çen yıl istihsal edilen arpa mah
aulO (1,608,755) tondur. Memle· 
kette çavdar istihsali ftçllncft 
derecede geliyor ki ( 100) bin ile 
(350) bin arasındadır. Geçen sene
nin istihsali tahminen (3411 147) 
tondur. 

Diğer mahsullerin geçen (933) 
yılandaki tahmini iatihsaller mik
tarları da töyledir. 

Yulaf ( 23,331 ) tont kuıyemi 
( 13,673) ton, susam (39, 960) ton, 
keten tohumu ( 4,847 ) ton, ka· 
buklu fındık 44,312 ton, afyon 
(364) ton, tntUn (40000) tondur. 

Hayvani mahsullerin geçen 

seneki istihsal Yaıatileri da 
şudur: 

Tiftik (3,153) tont yapağı 
(12,774) tondur. Bu rakamlar bU• 
Hin memlekete aittir. 

Üzüm, incir ve zeytinyağma 
gelince; bu Oç istihsal mndde
mizin yalnız Ege mınt&kasma 11\ 
istihsal vasatileri teıbit edilmiıtlr. 
Geçen (933) yıhna iit olan istih· 
sal rakamları §öyledir: 

ÜzOm (55000) ton, incir(28000) 
ton, zeytinyağı da (I~) tondur. 

Sarııaban Oteli Cinayeti 
( Baftarafı t inci ıayfada > 

Münire Hanım Nuri efendiniıa 
cesedini gördftğünU katlyetle ı• 
dia etmiıtir. Otelin o vakıtM 
defteri üı.eriode yapalan tetkikat• 
tan da fU anlaplmııbr: 

Suçlular Nuri Beyi öldürdük
ten aonra otel defterindeki ismini 
yalamışlar ye üzerine başka bir 
iaim yaı.IDlflardır. Buna rağmea 
albndaki (Nuri) iami okunmuştur. 

Yunan Sporcuları Şehrimizde 

Dlln ıehrimize Atinadan yirmi kadar Yunanb sporcu gelmiştir. 

B~nlar dağcılık ve kayak sporcularıdır. Yunan kayakçıları, Ududağda 

kayak ve dağ ıporlan yapmak Uıere Buruya aidec ler, birkaç güa 
kalacaklardır. Resimde misafir aporcUlan aörii· r 
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Şişli Hayatı! .. 
"N d. e ıre, Bana Apartımanında Küçük Bir 

Oda Vermişti, Günlerim Burada Geçiyordu. ,, 

Dedikten sonra, kapıyı çekip 
gitmek kolaydı... Fakat nereye 
gidecektim?. Ne yiyip, ne içecek
tim?. Hangi sokaklarda sürüne• 
cektim.? 

Vasikalı bir kadm olduğum 
için sık sık karakola gitmek, bir 
alay düşkün ve sefil kadınların 
arasında isbatı vücut etmek la
zmıdı. Bu gidiş gelişler esnasında, 
o sefil ve düşkün kadınlar arasın· 
da ben de hergün biraz daha dü
te düşe haagi derecelere kadar 
inecektim? .. 

Görüyorum ki vesika almak ta 
kafi gelmiyor. Önümdeki ucubu
cağı bulunmıyan çukurun, daha 
birçok derinliklerine dliımek icap 
ediyor. 

Bu elim sukut, taliin alnıma 
yazdığı kapkara bir yazı olduktan 
ıonra.. Ha, sokakta.. Ha, madam 
Mannikin pansjyonunda .. Ha, Şiş· 
lide Nadirenin apartmanında .• 
Hepsi mUsavi değil mi? .. Madem 
ki cehenneme bir ıeccade yay
mak icap ediyor. Bari hiç olmazsa 
onun iyi bir köıeıini intihap 
etmeliyim. 

- Pekala, Nadire .. Gelirim. 
Nadire, birdenbire sevindi. 

Ellerini çırparak: 
- Ne zaman? 
Dedi: 
- Şimdi Hala hanım, ha· 

mamda. Belki çok kalmaz gelir. 
l.teraen, sen git, beni bekle. 
Onun seni burada görmemesi da
ha iyi olur. Ben de bir iki aaat 
aonra gelirim. 

• 27 Mart 1340 Şişli 

Bu satırları Şitlide, Nadire
nin mıoı mini apartımanmda ya
zıyorum. Bana tahsis ettiği oda , 
büyücek bir kutuya benziyor. 
Mavi renkli zemin üzerine aarı 
yıldız kağıt kaplı duvarları, kü
çticlik penceresinden giren loş 
ziya altında, mehtaplı bir geceyi 

andırıyor.. Odam, apartımanın 
arka cephesinde. Aramızda beş 
metre açıklık olan iki apartıma

nın da arka cephelerile karşı 

karşıyayız. Yalnız bu iki aparh· 
manin arasındaki küçük aralıktan 
Çamlıca tepesi, Üsküdarın küçük 
bir parçası ve sonra mini mini 
mavi bir deniz, dar ve müstatil 
bir tablo gibi görünüyor. 

Eğer hayat denilen şu baş 
belasım mümkün olduğu ka· 
dar a~. zararla kendime uydu
ra ~ıhr~e~, küçük bir kuı 
kafesı gıbı zarif ve .ekin olan 
şu köşede, her halde fena bir 
vakit geçirmiyeceğim. 

* Y aimz vicdanen epice bir 
azap ve ıstırap içindeyim ... Çün
kli; beni en müşkül bir vaziyetten 
kurtaran ve sonra da iki ay 
halasının evinde barındıran Şev• 
ket Beye dört satırlık bir mek
tup yazıp bırakhktan sonra 
oradan savuşuvermek pek hoı 
birşey olmadı. O, mektubumu 
aldığı zaman hakkımda kim bilir 
ne hüküm vermiş .. ihtimalki de: 

- Ne olacak?.. Böyle sokak 
kartlarından vefa beklemek, ze
hirden şifa beklemiye benzer. 

Demiştir. Fakt, allah benim 
kalbimi biliyor ya? ..• Ben, günün 
birinde hem ona ve hem de 
bana nedamet vermesi muhakkak 
olan bir fenalığın önüne geçmek 
istedim. Bana hiç fenalığı dokun• 
mamıt olan bir kadınla iki yavru• 
nun boynunu bükmemek için bu 
şekilde hareketi tercih ettim • 
GünUn birinde onnunla karıılaşır
aam, ihtimal ki hakikab ona daha 
iyi bir şekilde izah edebilirim. 

* 12 Nisan 1300 
Aman Yarabbi.. Ben bu ba

yatta devam ettikçe kimbilir da· 
ha ne garibelere tesadüf ede
ceğim? .. 

•.... -............................ -.. -.............. .. Dün aldığım bir mektubu, 
aynen şuraya k1tydediyorum : 

ı 
1 

ı 
1 

1 
! 
l 
! 

Son Posta 
Yevmi, alyaal, Hıwadiı ve Halk ıraıetui 

t:ski Znbtiye, Çatalçeşme sokağı, 25 
ISTANBUL 

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

CazetemizJe çıkan yazı 
ve reaimlt:rin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemiıe aittir. 

....... " . 
ABONE FiATLARI 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr 

TORKlYE 1400 750 400 ıso-
YU~A~ISTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBi 2700 _!!Q9_ 800 300 

1 

.\LJn~. ~edeli rıe~indir. Ad rea 
egışliraı.ek 25 kuru~ tur. 

, c~ı~rı evr•k geri verilmez. 
ıUinfardan mes'uliyet alı 

• C 
. . k 11maz. 

e\·o.p ~çıo me luplara 10 k ı L 

l ·ı· . 1• uru~ u .. 
[>U ı uveaı azıındır. ' 

"Sevgili Melek! .. 
Sen, hakikaten bir meleksin. 

Hatta Cenabı Hakkın yer yll· 
zündeki inıaniara mlikAfat olmak 
üzere ihsan ettiği bir bediasın 

Dün akşam Fahir Beylerdeki 
eğlentiden avdet ederken arka
daşım Saffetle senden bahsedi
yorduk. Benim üzerinde o kadar 
sihirli bir tesir yapmış idin ki 
bunu hiç çekinmeden Saffete 
söylemiye mecburiyet hisset
miştim. Meğerse o da benim 
gibi ayni hislerle mUtehasıis değil 
mi imiş ? .. 

- Saffet, dedim. Eğer kifi 
d~recede param olsa, münasip 
bır yer tutar Meleği metres ahr· 
dım. 

Saffet, cevap verdi : 
- Vallahi monşer, ben do 

ayni fikirdeyim. Lakin benim dı 
O derecede param yok. 

' Posta kutusu ı 741 lttaııbut 
Telgraf : Sonpo<ıt~ 

Dedi... Bunun lizerine bir sa• 
bahçı kahvesine gittik. Başbaıa 

verdik. Bir hayli çare düıündük
ten sonra bu işe şöyle bir çare 
bulabildik. Şimdi Saffetle ben 
müştereken bir küçük moblell 
apartımam tutacağız. 

Telefon: 20203 

(Arkut var) 

Halbuki: 

- Ayakkaplarımı 
dım; eh, artık karım 
odama çıkıveririm! 

da çıkar

duymadan 

+ D~~~~· . ~~~:~al. ·~~~,~~~; r . 
1 1 

Beynelmilel 
Ziraat 
Kongresi 

Budapeşteden bildiriliyor: On 
Kongre ka- altın~ı. zir~a~ ~o.n• 
rarlarını hıı· g~esı ı!lerını bıt!r: 
l"' d. dı. İhtisas sahıbı 
asa e ıgoruz birçok murahhas· 

larm çarpışan fikirleri neticesinde 
bazı mllbim kararlar verildi. Bu 
kararların hukuki mahiyetleri birer 
temenniden başka birşey değilse 

de kongreye murahhas gönderen 
memleketlerin hükumetleri tara· 
fından dikkatle tatbiki yolları 
araştırılacağı şüphesiz görülmek
tedir. Beynelmilel kongrenin te· 
mennileri şunlardır: 

1 - Dünya istihsalatını sarfi· 
yata uydurmak. 

2 - Buğday meselesi hakkm· 
da Londrada yapılan beynelmilel 
anlaşmaya daha mühim bir yer 
vermek; en aşağı fiat seviyesini 
koymak; ve her memlekete bu 
seviyeye göre değişebilecek bir 
kontenjan ayırmak. 

3 - Ehli hayvanlardan alınan 
maddeleria sürümünü kolaylaşhr· 
mak ve arttırmak. 

4 - Kereste tüccar ve sana
yicilerini bir araya toplamak. 

5 - Bir takım ziraat mahsul
lerinin ekimlerini azaltmak. 

6 - Bu beynelmilel anlaşma• 
ları imza eden hükumetlerin bir· 
birine kolaylıklar göstermelerini 
temin etmek. 

Kongre bu temennilerden baş· 
ka beynelmilel ıarap ofisi reisi 
M. Bart'in bir teklifini de kabul 
etmiıtir. Bu teklif, dünyada bağ 
miktarını azaltmak ve şarap cinı
lerini iyileştirmek için bir takım 
yollar göstermektedir • 

* Belgrattan bildiriliyor: Yugos
y ugo.Lav· la vya Milli Ban

gada döviz kasmm isteği üze· 
rine Maliye Nazı-

iıleri rı döviz işlerinin 
kontrolu için yapılmış olan tali
matnamede bazı değiıiklikler 
yapmıştır. Bu son şekil döviz alış 
verişini yeniden güçleştirmiştir. 

Yeni talimatnameye göre Yugos
la vyadaki banka ve kambiyo işi 

yupan müesseseler ellerinde bu
lunan külçe veya para halindeki 
altınları yalmz Milli Bankaya sa
tabileceklerdir. Hususi ihtiyaçlar 
için ancak Milli Bankadan ayrı 
bir izin karşılığı olarak altın ah· 
nabilecektir. Memleket dahilinde 
hiçbir it ecnebi parasila yapıla
mayacaktır. Altm para hesabile 
kontrato vapılmaaı yasaktır. BU· 
tUn muameleler Yugoslav paraaı 
ile olacaktır. 

Diğer taraftan ihracat tacirleri 
yabancı memleketlere gönderdik
leri mallara kartı aldıkları döviz
leri doksan iÜD içinde Milli Ban· 
ka emrine vereceklerdir. Yabancı 
memleketlere para kaçıranlar ce
zaya çapıJacaklardır. 

Nazilli Ve Malatyada Sel 
~-------

30 Seneden beri Böyle Bir 
Su Baskını Görülmemiş 

- ll•lat~"' Jola o• k•rarmıı 1Jalutlo,. tıltınJ• 
( Baıtuafa 1 inci sayfada ) f l v ... b •onr• husul 1 ast asız yagmurlar yagmıı, u 

e ge en muazzam sel ü d b. k l . Çamk · .. b Ö Y z en ırço yer erı su basmıı· 

ev 
... t. vu kasmış. nüne gelen tır. Yağmurun en çok dliıtüğll . 

1 aga\', aya ne varsa söküp k C .. UkJ' k mınta a enup mıntakasıdır. Ma-
sur ıyeıe geçerken dereleri latyaya 25 kilometre uzakta bu• 
doldurmuş ve o kadar büyümüş ki lunan Ka .. 
KesteJ d~ğirmcninin saçağından G ragoz, Kozluk, Mamacan, 
aşmış. Değirmendeki un çuvalları .~nd~zbey, . fsmetpaıa nahiyesi 
suyun üzerinde yüzerek gitmiı. koylerı üzerınde yağış artmış, bu 
Değirmenin önlindeki koca Ceviz meyanda fasılalı olarak dolu düt· 
ağacını kökünden sökmüş, Kestel müştür. Yağmurdan husule gelen 
civarındaki iki tepe arası tamamen ıeller, Adıyaman ıosesl kenar 
dol~rak bir deniz halini almış. t.epelerile, Sarsı, Pirk~mzik sırt-
SeJm geçtiği arazideki yüzlerce !arından Subatan deresme, Der-
dönüm kabak, patlıcan, hıyar, me suyu mecrasına döktilmüf, 
bamye, karpuz mahsulleri kami- nihayet Gündüzbeye kadar gir-
len mahvolmuş, tarlalar delik de~ miştir. Bu meyanda sel, Kapuluk 
şik bir hale gelmiştir. Bir çoban bendini yıkmıf, birçok dikme, 
koyunJarile birlikte kaybolmuştur. fidan ve ağaçları sürüklemiştir. 

Sel gelirken Kestel kır kah- Hızını alamıyan su, bundan sonra 
vesinde bulunan Sıhhiye memuru lsmetpaıa nahiyesine kadar uı:an-
Kenan Bey gürültüyü işittiği mış, nahiyenin meyva bağlarını 
devler gibi gelen seli gördilğii harap etmiştir. Selin şehre beı 
halde bulunduğu yere tesiri kilometre uzakta Tecde köyünün 
olmaz zannile aldırıı etmezken geniı arazisinde muhtelif kollara 
birdenbire ıular arasında kalmış, ayrılması, Malatyayı bir tehlike-
can telaşile civarmdakl bir ağaca den atlatmıştır. Zarar henUz tes• 
tırmandığı halde yine dizlerin• bit edllmemİf, Kapluk bendinin 
kadar su içinde bir aaat kadar yıkılmasile şehir zifiri bir karan· 
cabaladıktan sonra köylUler ta- lakta kalmııtır. Elektiriğin temini 
rafından kurtarılmışbr. için şirket bUyUk bir gayretle 

Sel suları ovaya doğru iner· çalışımaktadar. Alman malumata 
ken kollara ayrılmıft buna rat· göre lsmetpqada Uç evi sel ga. 
men Aydm hatanın ( ı 82· 184)Uncll tUrmüf, birçok hayvanlar kay• 
kilometreleri arasındaki iki bin holmuştur. 
metre geniıliğinde tahribatana Bu meyanda köylerin ıu 
devam ederek Doraııl ve Ham- ihtiyacını temin eden Dermenin 
zelli köyleri arasında demiryolu· kesilmesi halkı susuz vaziyete 
nun beı yliz metrelik kısmında dUşUrmliştür. Köylerin ve şehrin 
toprağı oyarak köprü ayaklarını asırdide ihtiyarlarıt timdiye kadar 
ve traversleri meydana çıkarmıı, böyle bir sel görmediklerini söy-
tren seyrüıeferlerl aktarına sure- lemektedirler. insanca zayiat 
tile temin edilebilmittir. Dağ- yoktur. - M. Ihsan 
lak köylerdeki bUyük tahribattan 
aonra ovalık kııımlerda bütün AmerlkadalDa f1rtına 
ekin, mııır tarlalarını çamurla Şikago, l5 ( A.A) - lllinoiı 
doldurmuı, yığdı ekinleri olduğu ve Viskonıin mıntakalarmda şid-
gibi ıürükleyerek demiryolunun detli fırtmalar olmuştur. Zarar 

d 
500,000 dolar olarak tahmin edi· 

üzerin en aıırmıf, Bereketli, 
il

. k liyor. Altı kiti ölmtiıtlir, . 
Hamze ı öyleri arasındaki , ...... · · · · · · · · · · · · ... · · · · · ..... . ·-
bütün bahçeleri doldurmuf, ( _ Toplantı, Davet ler 
bet altı bin dönüm araziyi istila 

) 
etmiıtir. Su basan bahçeler için- Kar Efilenceal 
de dağlardan ielen odunlar, kU· Göztepe (5) inci llkmektep himaye 
tükler, Kestel bahçelerinden g~ çocukları menfaatine 28 Haziran Per· 
len patbcan, domates, hiyar gibi şe:nbe günü Suadiye plajında bir aile 

kır eğlencesi verılecektir. 
sebzeler, değirmenden gelen un ÇU· -·,,,,.,,.,,.,.,,,,.,,,, ,.,..,. __ 

v alları hayvan semerleri dana, eşek 
ceıetleri serilip kalmıştır. Demir· 
yolu tamirata ikmal edilmek üzere 
hararetle çabşıbyor. Otuz ıene
denberi bu havalide böyle bir 
afet görülmemiştir. -lf 

Malatyayp Gelince 
Malatya (Hususi) - Her sene 

bu mevsimde baıhyan kuraklık, 
bu yıl itiyadına değiştirerek şehre 

TAVŞANCILDA 
Tavşancıl Gençler birliği menfaatine 
29 Haziran Cuma gUnU 

Büyük Sünnet düğünü ve pehlivan 
güreılerl yapılacakbr. 

50 lira başa 15 !ıra ortaya 
30 ,, büyiik ortaya 5 ,, desteye 
r,..n saatleri : 
Haydarpqadaıa 
Tavıancıla 
8 ,45 

Ta•taııcılda11 
llaydarpq•r• 

16,4 5 
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Nakleden: lsm•t Hulusi 

Mavi Tuvaletli Güzel 
- Viıki içip oturacağına bir 

a ela etrafına bak kl. 
Etrafıma bakmadan, bu 8Ö'l.Ü 

.&yleyellİD yüdlae baktım. Bir 
arkadqımcL ..• 

- Vay leD de burada mısın? 
- Buradayım amma, benim 

burada olmam maele deiiJ, kl
,ede"i muaya dikkat ettin mi 1 

- Hayar. 
- Ha,.- diyeceğine bqım 

cevircle bM. Pembelisi deji~ 
1•tl• ada111111 yanında oturan ma
vi tuvaletli f 

- 11??? 
- Güzel değil mi ? 
- Fnkallde ! Nual oldu tla 

padife kadar ıödl-. ---clL 
' .LM... - Bea ........... ,. ....-

... _. da ı&zlDe Difmlye-
cekti ,.ı 

Caz bqlamıştı arkadaşım ! 
- Ben danaetmiye gidiyorum. 
Dedi. Uzaldattı, yine yalnız 

kalmıfb& O tanda. .. .w b
elanın oturduğu tarafa baktım. 

G&zelcli, binz enel aöylediii• 
gibi fevkalide güzeldi. Yerimden 
kalktım, J&ridlm. Y qb ada
iaOncle e;iltlm: 

- Beyefendi mOsaade eder 
miainis, llllmmefendile danı ede
yim ! 

Beıi fazla ellr'etkir tabiatli 
de değildim, fimdi1e kadar böyle 
bir py yapmallllfbm, tanamadı
i* bir erkekten, tanıauıchtım 
Wr kadınla dans etmek müsaa
desini istemek münasebetsizliğini 
ilk .._ ,...,. • ...._ Yath ad .. 
reddetmedi : 

- Kedisi isterse 1 
Dedi. Genç kadınla göz.ıöae 

ıcldik Ye bea o anda eriditimi 
W..ltilll 

- Hanımefendi arzu ~derıe-
nlz ! . 

- Bu İJİ dana bll.eaa Jd.. 

au edi
J.orclukt hakikaten iyi dam etmt
J• • fakat fallO da ıcapau_yordu. 

YD&lnc bakıyorduaı.. Biitüıı 
sDaelliiini -.Oyadan zi1ade talt_i.: 
att.D .ı..tL Kıvırcık k"rpikle
rWe rimel yo,,tu, aaçları11111 IM.k
Wıria' .... J ıpmalDlfb. Y aDak .. 
larındaki allık ı1onradan .Orhu, 
te değildi. Uf olsun diye tor-.. ~ - v.-ızfııaW t.ıe,de-.li. 
.... .,.., ... 1 

- Evet eniıtem, me\i hamm 
et. ..,_..... Epey zamaadar yu
lannda misafirim 1 Ben kiylilyüm, 
Aaadoluda bir k6ydeo 1 

Yalan söylemediti muhakkak· 
b, Wr Anadolu k6yllsl olduğu 
bir .,.._ ela konutmasından belli 
oluyordu. A-... .bu konuımak 
..- pzelliP- )MıW nrmiyor, 
ltilikiı daha lfkell ... iaŞorcha. 

Cas 1Uımuftu. .Y~ Irada.. 
ıötOrdlim: 

- Tetekkür ederim lla••e· 
fendi; teşekkür ederim heye
feadi I 

* Birçok baloya gittim, mavi 
tavaletli birçok kadııa prclbl. 
Fakat hiçbirini onun kadar eua ,.... ...... . 

- T•ar taıdlf ..1.w .... 1 ....... ,..... ...... . 
• tank; 

W.lllul•. atama luımtı,ı. •• 

--· . .. 
dört nala kOflu.. Tar lalar araaın
daki bir :yoldan bir köye doğru 
ilerledim. Köy büyüdü, kly yak-

1 lqtı. K6pekler havladı, kopnlar 
meledi. Atım köy6n sokaldanna 
daldı. Etrafı çitle çevrilmiş avlu
larda inek sağan kadınlar, tavuk
Jan kümese sokan çocuklar gö
rünüyordu. 

- Bey. Bey 1 
Ah mm gemine asıldım. Atam 

durdu, tesin pldiği tarafa bak· 
bm : Beyaz bat6rtülll, siyah yel
dirmeli ı-ç bir köylll kadın 
ftrdL Ben hu k&y Hl kadım tam
yordum. Acaba nereden ? 

- Ta....,. .. mı bey ? 
Taqımııtam. Bir gece baloda 

beraber dansettiğim mavi tuva• 
Jetli kadındı. 

- Taze .&t vereyim mi ? Bir 
az enel saidım ! 

- Veriniz! 
Bir bardak taze süt verdi. 

Ylzibıe baka baka aUdü içtim. 
Balo.ta beraber dansederken 
duyduğum zevlda aynini •1duml 

- Hanımefendi siz timdi 
bara da. 

- Evet buradayım. Amma 
harada bana Zeynep derler, ha· 
mmefeacli dejil.. 

G6zl.-inin içi gülüyordu, gön-
lümün içi gtildil. 

- Hoşça kal Zeynep 1 
- Güle gile bey .. 
Abma Yurdum kamçıyı, abm 

dlrt nala koştu; kalbim duraladı. 

* Çek ,. ...... , çok sGrcle•; 
çok güzel kadınlar tauıdım. Za
man reçti hepsini unuttum ; her 
gözelin giizelliği kafamdan siiindi. 
Yalmz bir tanesi m&ateana 1 

Çlhlldl o hir baloda ma•I tu· 
valetile ne kadar güzelse köylinde 
siyah 7eldirmesini giydiği zamaa 
dA o kadar güzeldi. 

[ _____ _ 
Hava Tlll'•UY••· Gaılf Maçı 

Berlle, 25 (A.A.) - Oç tayyareden 
milNkkep ffanoYr takımı, Alma1tya 
tunmu kasennnfbr. 

* Frankfort, :?-:i ( A.A. ) - Alman -
FraDıız ıolf turnu•UI netieeailMle 
Fraasıa&., 7 1/2 pu,·an ile galip l'ea. 
anltlerdir. Almanlar 1 1/2 puvaa 
Alala•· .... * v ........ #AZ*=• 

tf4wı•el ... ... 
Paria, 24 ( A. A. ) - DDn LontaD 

kotu ..-..nda başlanan ikinci at 
kotul.,ında F .• v06'İ ile dlter bir at 

hareket etle•••ltler ve komi1erlerd• . 
har~ketin tekrarını reddelınltlerdir. 
..... ,...... ulk ?feteato içi• 
kOf'I • ., ..... , ~a.al et:mit ve aıGbira 
hauraı. ~biye~ Y'4'11f ıtir. ~le4i,p 
ıabıtaa hal"ı b~ayt •• kotu tatil 
editerek paraları•• halka iademe 
karar yermiftir. ................................. ........,. .. 

Yeal Neşriyatı 
tt.vacllık ve spor- Havacılık 

ve Spor mecmuasının (121) iuci Aayıat 
çıkmıttar. lçınde ~·ok kıymetli yazı ve 
malumat ...-dır. Ru mN•muayı lıer ha] .. 
de okuyuau. 

Yeni Adam - (.,'ıktı. Bu 26 ncı 
ıayııiJe bi1'İ1lci cildini ikrıaal etmit olu· 
yor. 26ncı aayıoın IQ•iııderecatında muh
telif ilim •• IU'M mabklıri dünya 
haberMri Halk tlniffnLteel denleri 
~ardır. Mutlaka ok.umahsamı. 

Z.,11 Darfittalaka •ektehia•• 126 H••••• aMtjla .. bt4etumımi lray
••11 Y.....W~ılicWa --.in 
hükmii yoktur. Şema 

SON POSTA 

...,,,,., 8'- c;,..,,,.,. .. "' Sb• Ta6iolı11U1 S..11 .. llm 
......... 11...- ........ ..... 

Kapo• tllfer _,,._ .... . 

60 latanbal: M. AH Bey: Aiır 
bqlı .,.. tutuk tavur
ludur. Ataklık, atll· 
ganiıt yapmaz, huu
a,etlerİllİD giıli Jral.. 
mumı ilter. Kaclm 
ve ıevci maeleleıiıı
de etrafına ıezdirmek
eizia beree-h h ... 

·ketlerde buhmMi&r. 
Bqkalan için feda
kirlık yapmak, hra· 

gatli hareketlerde bulunmak arzulanm 
kuvvetle yaşatamaz. 

• 61 Kat: M. R. Bey: Sadeliği " 
tevazuu sever, tawr 
v hareketleri 1evİln
lidir. Yüzü pek de
ğildir. Çetin işlerde 

pek muvaffak olamu. 
Başım dertlere eoka
caır maceralar, hidi· 
Mler pefiade dolq
maz. Zamaıun ve ain
nin icabına uygun 
eğlencelerinden, zevk· 
lerinden malınım kalmağa ruı 
olamu. 

~ 

'2 Aalr.ara: Abdalla• 8er. Göd 
büyükte " btıyüldük· 
tedir. Hayatla alaka 
ve münasebeti yalnız 
itin• mflnh_. .._ 
ğildir. Fınaı babına 
okumak, tenevvür et
mek umumi cereyan• 
lar •• hareketler hak
kında tatmin edilmek 
ister. Hak ve menfa
atleri mudafaa Ye 

mulmf aza etml'k husuıunda, izzetine· 
m mt>sailınde miicadeleoi olabilir. 

• 59 Kadıköy: Rıfat Bey: Şakacı, 

konıışklln ve giil"r 
yüzliidür. Arkadaşla· 

rioııı teklilleriııe mec
lisl~rioe u~ ar, bir şeyi 
naklederken temııli 

vazi~ etler alır. {\,ttıQt 
bqma ch"kkat etmek 
ister. t züotülö, ~ oru
cu işlerle uğraşmak
tan bir itte uı.un 

müddet israr etınek· 
teo BikılabiJir. .. 

6S latanbul: D. N. Bey: 
( Fetofralınıa den:lal ldem17W. ) 

Hamce\'ap •e ıabcıdır. Nebdar 
ağır söyleae sözleri ba&mu, b11 hali 
arkadaşlarmıu daha ziyade hQflm& 
aider. Kızmaz, fakM buoa mukabil 
takılır, lnzdınr w mmiplik yapar. 
Kimee\ e: geçimaislil 7apiDu, herkNle 
anlaşrtıağı tercih eder. --- ~------·--------·----------

fatanbul BORSASI 
28. 8 ·1934 

ÇEKLER 
kuruş lrunıı 

Londra t;W,2S Pr•g 19,1125 
Nev • 1ork UJ9'S Vi1aaa ~.305 
P•rl-. .Jt,16 Ma4trlt S.•li 
• ... l,3J:t ........ ..... 
Brtlkael 3,4032 Var...- 4,2J5 
At hı• 13, 125 Petto 3,95 
Cl'nevre ~.«1:11 1 iSUkr•t 791775 
Sofya 64.76751 B laıat 34,9J25 
A_.•d•• 1,1711 lıhak.,,a IOll8,73 

ESHAM ve TAHVILA T 
Lira 1 Lira 

it lıa•k.{Nama) 19, Bonaonll IJ.75 
• (Htell•) lt, lt3J .. tlkr.., 91,51 
., (MOe .. • H"2.- l.ti.craaı D•hUt ~25 

O••• 1 .,._ • 5,- Dtl}'Qn• llu. 52.st 
SelDn .. r.., t~ Bai, at tertip l 81,01 

Ştrketl l1'1 .,. !'·1•7 ., • D ıo,.oe 
hıU, ~,ı Reji '96 
l\aauol ı .ı&OV. :m,r,, Traavar t;tf 

• '• 60 P. 2',85 Rıhtı.. .... 
Aaacle'11" llOV. 45,58 Oakldar •• J70.-
$ark D. Y. °2"I Terkea Cl,50 
la • Tu•nr Cl,58 llıarKr.Fe.ı• ı-.. 
O"klldar ıu 11,00 • • • 19W -.=-
Terkom 26,75 • • • ltll ft,91 
Ha••ı•ai 27,- Elektrik -,-
Tel.,_ 11,75 

MESKOKAT M 
Lira 

Tlrlc .ıu.a .... .... . .... 
fr. • 1,43 

RU9 • ··.~ ......,. ~ ı---------· 
8 ....... CO.. L > 211 (Cl•-"9&) <a,7! ....... ) .... ~ 
~-· !Mflblr_ı_.,_.ı_ta_• .... _.et&) ' • . tı,50 
\Cl•a."'"•1-> 
CAala) 

\Vüll) • •,iN 
na.. ....... 

sa,ıa ıı 

Süvari 

Şehrimiz emniyet mOdllrllltl 12 ene evvel lqncUlmif olan 
.tlftl'i polia teıkilltma y..we. ihyaya karar vermiş ve ihtiıat 
zabitliji Japllllf, ata eyi biaea polİ9 meinarlanadan birloamma 
bu lefkillta ayırm11tar. Teşkilita •Jnlaa ..... urlara birkaç glbı 
evwel mijfwleri, atlan ve meça.I "'1h ita ......_. INllle••ıfbr. 
Buacl.. .... emllİ,.t •ldlrlltl ............ hlldlltmı da 
t.W,e eteif. ııaillea birçek motOlildetler .ı.u.m. Resimcle 
•linri ....... .....,.... 

Takas Meselesi 
Tahliye Talebinin Kararı 

Bugün Verilecek 
T.._ illm.de miiati..ı ~ 

bklua hlclialile tevkH .m• do
kuz tlccardan aekbi a karan 
veren malıkemeye itina etmitler 
ve bet bin liradea S5 bin lİraJa 
kadar kefaletle tMliye bnn 
alınlflarda. Bualar bu kefaletia 
cins Ye miktanm ap balclaldan 
için de dlrt tin enel Apr C.. 
Mabkemeline mtlracaat et ...... 
di. Meftuflar bu mllracutlannm 
uıuldz olc:lujunu anlacbldan için 
dtin hakiki itiraz mercei olan 
liye biriad ceza malıkem..m. 
itiru etmitlerdir. 

Reil Necip Nadir Be1 Gllm
riikteld tahkik laeyetinclea cloe
yalan latemif, uat dlrt bu
çukta tahkilrab iclan eden iç 
mnfettiş d091alan mahkemeJ• 
getirmitler " reüıe icap eden ba
haib •• haza walblan .............. 
dir. Vakit ~ oldap lcln karat 
bup tefhim edilecektir. 

Eroincilik 
Dün Bir Cürmümeşhu\ 

Tertip Edildi 
Dla alspm bir _. kaçak· 

çaJata daha ...,._ çabnlmafbr. 
llİfel Ronde Ef..m iaminde 
birİIİDİn, .....uta olduğu Da-
mopalo ...,tımanında enlÜI 

•tbi' ma•faza mem_... 
tua6adan haber ...... 1apdm 
ta~bat netic..mde ba ada
arkadaflarmdan Ulvi 8eJ iımiatle 
birim. de ... bçakçtbiı yap-
blı tesbit ........ . 

Bunun lzeriae muhafaza me• 
•urlan Ulvi Bey baklnnda bir 
clrmlmefhut tertip etmifler •• 
Uhi Beyi pamı 140 kuruttu 
eroin aatark• yakal&llllflardır. 

Aynca Aclamopala aparh•· 
mncla da Wr miktar •oin elde 
eclilmif, ba ite e .. t edeDhr 
yakalanDUflardır. 

Sinema Oyunlanndan Bir Nümune ! 
lnıill derin 

...... -Britiat 
ıtldy..a epice 
UZUD bir atalet 
dmul geçirdik
ten ..... Hrma

yesini mtbrMak 
tekrar faaliyete 
bqlada ve ıon 

menim içinde 
birçok yeni fi. u.....1..-.• 
nr..-..ı. enmtl-
himi ,. Akşaın 
ıarkı11 ,, iımım 
taşayamchr. v. 
hldiıe ltalyada 
geçmelüedir. 

Kumpanya bu 
filmi yapbrtmalc 
lçia un'atkirla
nadan mlilüm 
bir kısmını (Ve
nedik ) e: fla-
dermeyi lll• 
tl\ıllll&ftll, fakat 
bu •1abat pa· 
llalaya mal ola 
caktı. Neticede 
1e7ahate aarfeclf. 
lecek paranm 
dlrtte biri ile 
V••diP.a Loadra'da canl•cla-

nlahileceiiai clltlncll. latik P
zetelerinin ldtalealarma sin de 
laalrUietea muv.ffk oldu. 

........ Mktat-z ..... 
•Wden VeHClikte abnm11 bir 

v .. ..ııt1e,,,,. ,.., 
foto{ıraf ~ Hakikatte 
ita, ..... ..tabak ... fotojraf 
na tutuı .. k .....etBe yapıllDlf 

l>lr clelıords. 
Balk .... ı6nllll* ba ... _,... .,... .. 
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ACAR Ziraat Makineleri Fabrikası 
Hofherr - Schrantz - CJayton - Shuttleworth Anonim Şirketi Türkiye Merkezi Şubesi : 

1sta'lbul, Sirkeci, Ankara caddesi No. 18/24 Telefon: 23577, Telgraf adresi : HOFHERTON 

HOFER ŞRANTZ 

MAZOT TRAKTÖRÜ 
1930 senesinde Ankarada yapılan resmi tecrübelerde 

muvaffakiyet kazanmıştır. 

1934 MODEL t 
25, 40 ve 50 beygir kuvvetlerinde muhtelif bUyUklUklerde 

ASRIN EN MÜTEKAMiL TRAKTÖRÜ 
Metin, sade, ı,ıemeal ucuz lfletllmeal kolay 

~-· Her turlu Ziraat allt ve makineleri değirmen tesisatl - sut makineleri - Orak ipi 4m-r 

İstanbul Orman Batmüdürlüğünden : 
Hilifı talimat getirilmesinden dolayı Haliç orman memurlan 

tarafından müsadere olunarak mahfuz bulunan "984,, kilo iç maklep 
J 8/7 /934 Çarıamba günü saat tiçte ihale edilmek tizere mlizaye
deye çıkarılmıthr. izahat almak istiyen taliplerin Haliç Orman 
idaresine ve ihale günü saat iki buçukta Orman Mlldüriyet Kale
mine müracaat eylemeleri. (3460) 

Satılık Mükemmel Muş ve Motörler 
iST ANBUL LiMAN ŞiRKETiNDEN: 

Şirketin maı. olup mükemmel bir halde bulunan iŞ muıu ile 
KUVVıET ve ZAMAN motörleri satılıktır. Her Uç tekneyi gör· 
mek ve tafsil it almak üzere Y ağkapanında Haydar hanında işlet
me Şubesine müracaat olunmahdır. Talip olanlar kapalı zarf içinde 
tekliflerini il Temmuz Çarşamlaa pnü saat 16 da Sirkeci'de Liman 

~----. hanındaki komisyona vermeleri ilin olunur. ·~ (668) 

• 
1 

Cemiyeti Merkezi Umumisinden: 
Cemiyetimiz tarafından yapbrılacak olan Gaz Maskesi Fabrikası nın 

fartnanıe•İ veçhile ve kapalı zarf u•ulile 16 haziran 1934 Cumarteııi günü 
aaat 15 te yapılan münakasaaında, bu münakasaya girenlerin az olmasından 
ve teklif olunan fiatların haddi layıkında görülmemesinden mllnakasa hüküm· 
•llz addedilmiştir. 

Evvelce tanzim olunup istiyenlere verilmit olan şartnameye ve bu 
ıartnamenin on il<inci maddesine göre: 

A - ıartnaınede yazıla şartlar dairesinde yapılacak teklifte taliplerin 
bu kıymette bir fabrika tes:sine muktedir olduklaranı bildiren ve bir banka 
tarafmdan verilmit iktidarı mali tahadetnamesi ile beraber timdiye kadar bir 
Gaz Mnskeai Fabrikasını alit ve edevatile birlikte yapmıı ve tesis etmit 
olduklarına dair resmi tasdikli ve reııimli vesikaları; 

B - Yine ıartnamede ya:ııh tartlar dairesinde herhangi fenni bir mÜ• 
esaese namına teklifatta bulunacak mümessillerin temsil ettikleri müeıısese 
namına teklif yapmıya ve mes'uliyet deruhte etmiye selilıiyettar oiduklarını 
ve hangi müessese namına teklif yaptıklarını bildiren resmi vesikaları. 

Göstermek kayıt ve ıartile yeniden aleni olarak münakasaya konulmuıtur. 
Münakasa 19J4 Haziranının 28 inci Perıembe günü saat 15te yapılacaktır. 
A ve B fıkralarında yazıla vesikalan mevcut olmıyan veya kifi görül-

mlyen talipler, münakasaya giremezler. 
AlidadarJarın mezkur tarih ve saatte vesikalarını bamllen Ankarada 

Yeniıehirde Emniyet meydanında kli11 C.mlvetimiz Merkezi Umumisinde 
Jauır buluamaları Ulzum iJia oluaur (SSS) 

DenizyoJ ları 
1ŞLETMESI 

Acenteleri ı Karakay K8prllbat 
Tel. 42362 - Sirkeci MGhürdarıade 

Han Tel. 22740 ...... .. .... 
Trabzon Yolu 

VATAN vapuru 26 
Haziran 

Sah 20 de Galata rıhtimın· 
dan kalkacak. Giditte Zongul· 
dak, lnebolu, Sinop, Samsun, 
Fatsa, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye. Dönüşte bun· 
lara iliveten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "3416,, 

Ayvalık Yolu 
BANOJR MA H~~i~~;1 
Çarşamba 19 da Sirkeci 
nhhmından kalkacaktır. "3459,, 

~---• Doktor 
4111
---.. 

HORHOR UN/ 
Her gün akşama kadar haııtalannı 
gmioöoü Valide kıraathaneai yanın
daki muayenehanesinde tedavi eder. 
~---. Telefon: 2418 • (236) 

Kimyager 
Hüsameddin 

'fam idrar tahlili 100 kuruştur. Bilü· 
mum tahlilat Bahçekapı Emlak veEy
tam Bankası karşısında İzzet Bey Han 

______ ._. (547) ~-

Dr. iEL 
Karalı:öy Topçular oaddeai ~o. 33 

BANKA KOMERÇiYALE 
iTALYANA 

Sermayeıi Liret 700,000,000 
İhtiyat akoesi ,, 580,000,000 

~lerkezi idare : M i L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

ŞU BELER 
logiltere, l.Bviçre, Avusturya, Maca
ristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, 
( ,elıistao, Homaoya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör ve Kolumbiyada 
A filyasyonlar 

iSTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas ( Telef. 2641 li/B/415 ) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

1stanbultlu: Alalemciyan hanında 
Telef. 2821. Beyoğluoda : lııtikJal 
cflddeai 'l'elcf.1046.Kampiyo daireai 
Borsada 'l'elef. 1718. 

İZMİRDE ŞUBE ...... _____________ ~ 
MUHASİP ARANIYOR 

Anadolu'da bir yazıhanede muha• 
ıııp muavini olarak çalıtmak üzere 
usulü defteriye vakif askerliği olmı· 
yan bir kitibe ihtiyaç vardır. Saat 
11 - 12 ye kadar Şamlı Han birinci 
kat 3 No. ya müracaat. [17) ............................................................•. 

Son Posta Matbaaaı 

Sahibi: Ali Ekrem 
Netri1at Müdürü: TaWr 

rı 
10 '" 15 lam.ta rlHASAN depoaa 

fstanbul ve Beyoğlu. 
Toptancılara tenzilit 

•• 

elbiselerinizi 

KEMİRİRLER 
' • •• onları 

' Umumi Deposu ı JUL KREPEN, lsıanbul. Galata, Voıvoda Hın llo. f • 

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
1 - Akay Hatlarınin Adalar, Anadolu ve Yalovaya ait yaz tari• 

fesi 28 Haziran 934 Perşembe gününden itibaren tatbik 
olunacaktır. Tarifeler Gitelerde satılmaktadır. 

2 Haftanın Üç günü yapılmakta olan tenzilatla göç seferi 
27 Haziran 934 ten itibaren IAğvedilmiştir. "3451,, 

,~-~BÜYÜK GÜREŞ.-~ 
Kırklareli Halkevi tarafından Temmuzun 5 inci Ye 6 ncı gtlnleri 

için bir gllreı tertip edilmiıtir. 
Bata (150) baı altına (80) büyük ortaya (40) kü.~iik _orta>:• (IO) desteye (10) lira 
mükafat ve ciddi gtıreşip yeoileceklere aynca munuıp mıktar pua verilecektır. 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Hopada Peronit burnunda 12 deniz milinden görülecek karak• 

teri haiz ıimşekli bir fener teıiıi kapalı zarf usulile ve iki ay 
müddetle münakasaya konulmuıtur. 27 Ağustos 934 tarihine mil• 
ıadif Pazartesi gUnü saat 14 te ibale;t icra kılınacağından taliple
rin ıartnameleri görmek lizere Galata' da Çinili Rıhtım hanındaki 
ldarei Merkeziyeye milracaatları. "3423,, 

3.üncü 

Büyiik 

BÜYÜK 

ketide 11 Temmuz 1934 tedir. 

ikramiye 10.000 Liradır 
Ayrıca ı 10.000, 5.000, 4.000 liralık ikramiye ve 

20.000 liralık bir mükifat vardır. 

lstanbul Evkaf müdüriyeti ilanları :..--------Kilo 
50000 
36000 
27000 

1800 
500 

1500 
1600 
800 

Cinsi 
Ekmek 
Süt 
Yoğurt 
Makarnl 
Şehriye 
Un 
Pirinç Unu 
Nışasta 

Guraba Hastanesine 934 ıenesi zarfında lUzumu olan yukarda 
cinı ve miktarı yazılı ıekiz kalem erzak Haziranın On dördllnden 
itibaren ayrı ayrı aleni mUnakaıaya vazedilerek Temmuzun 4 lbacl 
Çarıamba glintl saat On beıte ihaleleri icra edileceğinden talip 
olanların ı•raiti anlamak üzere hergUn Levazım kalemine •• ihale 
tinli de idare encümenine müracaatları. "317S" 

• 


