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J Bu 

Ecnebi membalardan verilen bir haber 

ur e ı e oman a 
arasın a as eri ı ı a 
Bir Rumen askeri lıegetinin 

Ankaraga gelerek alô.kadarlarla 
müzakereler yaptığı bildiriliyor 

Verilen tafsilattan bir parça: " Romanya bütün kara, hava ve deniz 
kuvvetlerinin kumandasını Türkiyeye terk ve tevdi edecektir ,, 

Londra. 18 (Hususi) - cTimes• gazet~i bildinyo?: Ro
manya arkAnıharbiye reis muavinı General Popcskc'nun 
batkanlığı 11r.ltında b1r heyet, geçen hafta lstanbulu ziyare~ 
etmiftir. 

Rumen beyeü, Bil.kreşe dönmeden evvel Ankaraya da 
gttmiı ve Türkiye büyük erklmharbiyesiit temaslard.ı 
bulunmuftur. 

Kral Karolun f.stanbulu dyareti eanasmda, Rumen he
yetinin temuları sona ermif bubnuyordu. Bu temaslanı~ 
mahiyeti belli olmanuı:lcJıa berabe:-, bazı mahfellere göre 
yapılan. müukereler bir Ti.irit - Rumen asker! ittıfakının 
aletine miltea!iik olmuştur. 

Bu ittifak, Balkan Antantında'l tAmamen ayrı olacak 
ve Türk - Yunan askeri ittifakı cs:ıslımr :ı göre tanzim 
edilE'cektir. 

Aynı mevzu.t temas eden fransucı •Ce Soir• gazetesi 
de, Türkiye ile Romanya arasında askeri müzakereleri:ı 
cereyan cıt'ğini haber verdikten sonr31 diyor kı: 
- Bu iki devlet arasında yapılacak ohm ittifa:C mucıbin

ce. Romanya bütün kara, hava ve ôeniz kuvvetlerinin ku· 
m;ındnsını Türkiyeye terk ve tevdi edecektir. 

$ON FOSTA - Bu haber etra~ımh salah=yettar ma
~amlar nezcinde tahkikat yaptlıt. ademi malOmn~ beyan 
eltiler. 

lman-Leh,hu ların ü (Doğu ) vapur u meselesinden sonra ... 
• 

idare adanuarı, Beulinıizi hidiseler biriblrinl takib ediyor 
GERGİNLiK HAD BiR SAFHAYA GiRDi 

Almanlar, Leh - Slovak hududunda yeniden tahşidat yapıyorlar, 
Bratislavadaki bUtUn kışlelar Alman kıtaat.na tahsis edildi 

Lehistanda tevkif 
edilen Almanların 
sagısı 150 gi buldu 

Polonya mukabele bilmisil olmak 
üzere Leh Silezyasının Alman 

hududunu tamamen kapattı 

Sinir harbinde 
Almanların 

yeni manevrası 
lngiliz matbuah sulh 
planlarını yeni bir 

manevra telakki ediyor 

Lond:ra, 17 - Londra matbuatı, mev
mubahs sulh plAnlarından İngilterenin 
haberi olmadığını yaz.makta ve bu bab
daki neiriyatı sinir harbinde yeni bir 
manevra olaralt telAkki eylemektedir. 

Bütün gazeteler şunu kaydediyor ki. 
ıneaelenin hallinde garb devletlerinin 
arzusu ne kadar büyük olursa olsun, mü
zakereler Polo!lyanın hariç tutulmasını 

ula derp~ etmemişlerdir. Garb devlet
leri her hususta Poıonyayn müzaheret 
eylemeğe karar vermişlerdir. 

(Dovanıı 11 inci sayfada) 

Hadiseli maç için 
beynelmilel federasyona 

muracaat edildi 
. Ankara, 17 - Demirspor - Galatasaray 
maçında çıkan hadisa qolayısile ~·arıda 
'talan oyunun netıccsi hakkında karar 

l..ondra, 17 (Hususi) - Polonya - AJ- Almanlar ise bütü trhudud ~ecek olan komit~ bunaan evvelki top. 
~n gerginliği had bir safhaya girmiş da, yeni yeni ıst!t#Amlar ' a v.e lantısında hakem raporunu tetkik ederek 
umnınaktadır. telörgülcri ik~t° etm~edi r. . ,.r' bunda muhtacı tavzıh gördüğü bazı nok-
Polonya maknmları. mukabelebilmisil yalllG .. ~il.etinde_,. talar üzerinde incelemeler yapılmasına 

:lın.;ık üzere Leh Silczyasının Alman hu· A ~ ~ sfovak hudGdunda da karar vermişti. 
Udunu tamamen kapatmıslardır. 11 inci sayfada) (Devamı 11 inci sayfada) 

hazineue ödetnıis oıuuoruz' 
Hükumet, inşa projelerindeki keyfi tadilleri yolsuz

luklar gibi cezalandırmalıdır l 
Yerli ve oenç kabiliyetleri yanhş teşvikten de vazgeçelim! 
Denizyolları için Y A Z A N I larında bulunmuş ol. 

Almanyayı ısmarla- ı F l"h R fk At rnalarıdır. 
dığ1mız bazı gemııe- a 1 1 1 ay 1 Fakat bu seneler· 
rin muvazeneleri pek 1 denberi işitegeldiği· 
yerinde olmadığını gazetelerde okuyoruı. rniz bir hadisenın tekerrür etmi~ olma
~ne bu havadi.selre göre bu muvazene sından ibarettir. Bugün gemide olmuşsa. 
bozukluğunun sebebı, fen veya idare a- dün bir yapıda, bir başka zaman herhan-
damlarırnızın bazı tadil ve ilAw zorlama- (Devamı 11 inci sayfada) 

Metruz düşman tayyarelerinin hücumu 
her saat bekleniyor ! 

Zehirli gazleri temizleme ekipleri dün bazı 
semtlerde tecrübeler yaptılar 

Dünkü hnzırl'lt f tc rübeleriftden bir intıba 

Bazı gazetelerin haber vermelerine ırübesi yapılmamıştır. Maamafih mefruz 
rağmen dün §ehrimizci<1 hava ta&rt\a \ec- (Devaıml 11 iaci .,fada) 



Z Sayfa 

Hergün 
- ····-

Macaristanda hayat 

_ Yuan: Muhittin Birren 

IE5) u .satırıarı, Macarların büf.ik 
lg) deniz.len olan Balaton gölü ke-

narında, Balalonfôldvar ismindeki kü
çük ve sakin bir plajdan yazıyo~um •. O
turduğum otelin adı Kupavezerdır. Fol.i-

SON POSTA 

Resimli lllakale: = - l:Jügü'k hata, esaslı hata 

var, toprak kale demektir .• Oteli~ adı ?'" I 
Kupa ismindeki :Maca:- c Vezcr> ıne nı.s

bet edilmiştir. Vezer, Vezır galiba ayni: 
şeylerdir. Vezer de Führer, başbuğ, reis 
demek oluyor. Arpad isminde bır Vezer, 
bundan bın küsur sene evvel, etrafına 
topladığı Turan kabilelerinin başına ge
çerek onları bura·ara kadar getirmiş, bu 
muhitte onlardan evvel gelip yerle~ 
olnn Slavlara ve L!itınlere kendi hlki
miyetini tanıtmış ve bugıin de hala, baliı 
tiplerinde, Moğol çehresini taşıyan bu 
Macarları buraya yerleştmniştir. Kupa 
bu kafilenın ikıncı derecedeki Vezerle
rindcn biri imiş. Yanj, büyük bir aşiretin 
kabile reıs:erinden biri. 

Arpadın alıp getirdığı bu Turanlı küt
le, Avrupanın göbeğinde bin senedenbe
ri yaşamış. Slavdan, Latinden, Cermen
den ve nihayet Osmanlıdan bir hayli şey 
alıp ver~, Asyadan gelen dile, birçok 
s1Avca, latince, almanca karışmış ve o da 
bu suretle bir Turanlı için ilk bakışta ta
nınmaz bir hale g<:!lmi.ş. Bununla bera
ber, dili biraz karıştırınca içinde hala 

ı:n c-ski 1nı:(Hz g&zetelerinden biri madd~ darlık do1ayıs:ı.-. 
dı!'!t: bir ~azete i!e birleşmek mecburiyetinde kalmıştı, bu 
gazeteyi en son id&rE eden zat muvaffak~yct imkfüı ve vns!
talanr,ın ~ep~ine malik. olduğu halde aciz içine düşmüştü. 
Dost!;ın sebebin: sordular, şu cevııbı verd!: ,l 

- ! aptığım bııtaların cezasını çektim, bu hataınr vakıa 
çok küçüktürler, fakat esashdırlar, bütün bir meslek haya
t!na rnalo1dular. 

Hayatında küçük, büyük, herhangi şekilde olursa olsun 
hiç hata yapmamış insan yoktur, fakat yapılan h-ıtslann çok 
muhim bir kısmı büyük te olsa tash.1.hi kabil olan cinstend1r, 
diğer kısmı ise küçük te olsa tashih ediiemezler, çünkü ess.
s•., temeli teşkil E:derler. O hatanın üzer•n! binn edilen i§ çü
riik temP.llidir, hep sallanmaya malıkllmdur. böyle hataya 
d=ışnıekten çekin;niz, her ne işde olursa. alının. temeli daima 
sağlnm kurunuz. 

pek çok Turan kök!erinın yaşadığı görü- Ucuz eşya arıyan ır--·-······················· .. ···-· .. ·····--, 
lür. Bundan sarfınazar, bu Turanlı küt- : H Ü b• f kra 
ıe, büt:.in diğer ırkların tesirleri aıtında Dünyanın en .: erg n lr 1 
kalmakla beraber, kendisine Avrupa i- Zengin hadını ---d 1 
çinde orijinaı bir varlık tesisine muvaf- Yeşilayın yar ımcı arı 
fak olmuştur: Macar ismini dünyada bil- Bir toplantı.la, Yeş~laycı içkiH bah-
miyen olma~ı gibı bu isim anıldığı za- çelerden, gazıno:ı.ırdrı'•l ~küyet edi -
man, onu du'1ak.lo.rında bir sempati te- yordu. Top~.ıntıda bulunanlardan bi-
bessümü ile karşılamıyan kimse yoktur. ri: 
İlerle~ bir medeniyet ve eskiliği nis- _ 1çkili baJıçelcrc!en, gazinolar -
betinde işlenmiş bir kültür sahibi olan dan şikayet.le haksızsınız, dedi, sizin 
bu milletin birçok meziyetlerini herkes amalinize en fazla hizmet edenlcı· on-
bilir. Ma<ideten zengin değL, iktısaden Zardır. 
büyük lktısad memıeketlerınin seviyesi- y e§ilayeı şnştrmı.ştl. öteki sözüne 

17 nci çocuğunu 
Doğuran 

Bir Fransız anası 

Ağustos 18 

Sözün kısası 

Hava tehlikesi 

H avadan gelen tehlike muhak• 

kak ki tehlikelerin en büyü .. 

ğüdür. 

Düşünün hele, ilkbahar gelir, hava 
biraz ısınacak olur: 

- Oh çok şükür, hava değişti! 
Diyecek olursunuz. Fakat eviniz halkı 

size bunu dedirtmezler: 
- Havalar ıyi gidiyor, derler, bu ha

vada kışlık giyip sokağn çıkmak kad~ 
garib bir şey olmaz. Baharlık elbıseleıı 
lazım. 

Havanın deği~mesile başınıza gelene 
katlanmak mecburiyet\ndesınizdir. Borç 
harç eder, iı;tediklerini yaparsınız.. Si21 
daha borçların ilk taksitini ödememişken 
hava yeni baştan değişir, yaz olur. Siz: 

- Oh baharı da atlattık, yağmurlu 

günler de geçti. 

Diyecek olursunuz, fakat eviniz halkı 
size bunu da dedirtmezler. 

- Artık yaz geldi, hava adamakıllı 

ısındı. Bu havada şehirde oturacak değf .. 
liz ya •• Bir sayfiyeye gidelim. 

Sayfiyeye gitmek bahsini uzun uzadı· 
ya anlatacak değilim, borç, harç, üzüntü, 
her gün şehre inmenin sayfiyeye dönme
nin zahmetleri, sayfiye için ayrı giyim 
masrafları. Her ne ise bunlar da olur.. 
Nihayet yaz da biter, sonbahar gelir, ha· 
va serindir. Siz: 

- Oh sonbahar geldi, sıcaktan kurtu .. 
luyoruz! 

Diyecek olursunu~ fakat eviniz hal • 
kı bunu da dedirtmez1er. 

- Haydi şehre! 

Apartıman kiraları artmıştır. Şehirde 

giyilecek elbiseler lazımdır.. Havanın 

değişmesi yüzünden gene bir eziyet, ge· 
ne bor~, harç, gene masraf! 

Derken kış arkadan yetişir .. Hava ser 
ğur, gene mas:af .• 

Bunlar doğrudan doğruya havadan ge
len tehlikeler .. Bir de havanın mecazt ne varmamış, fakat, manen, birçok • iyi devam etti: 

l · k -'ı-ı d t ı b"I · ld ğ kolundan gelen tehlikeler vardır ki, 011-
§CY erı en~ n e op ıyn 1 mış 0 u u - 1rkilere koyduklan fiatla, içki 

'·- d" · · h k d" i ~ lar da büyük, onlar da zararlıdırlar. için, Macar, ıwn ısını er ese. sev ırm ~ içmek arzu ede-rı!eri de içme'icten va2:~ 
ve her tarafta hürmet görmüştür. Küçük Beklenilmedik bir günde, gökten düş .. 

geçiriyorlar. 
memleketi içine ıığmıyan Macar nüfusu, me haftalık bir misafir, ev halkından bf .. 
dünyanın her tarafına yayılmış, fakat, \..___ -1 ıinin havalanıvermesi, bir yerden bir a .. 

Amerikalı bir tütün kralı olan baba - ı b t' i h · hiçbir zaman Macat"iığından vazgeçme- d Fransada doğum n s e ın n e emmı - lacak beklerken, borçlunun ölümü, ya .. 
sından milyonlarca İngiliz lirası teva - Zehirli böcekler en ld,., " -'*k.ad ,...,ı .. tir. Dünyanın hangi mühim veya mü~ yetli derecede aza ı&ını goren liU1 ar hud da borcu ıammaması yüzünden ha • 

... "i rüs eden dünyanın en zengin kadını Ma- / i 1 f ı k ti ti · himce bir köşesıne gıtseniz, orada küçük Temiz enen agyare er makamlar, en a.z a çocu ye_ş ren a. ı- va almak .. Dah.:ı buna benzer benzemez 
dam Kromvel şimdi Londrada bulunmak- lm k ü k*f t ih ,_ bir Macaristan görürsünüz. lelere veri e zere, para mu tt a ı - birço.r.. şeyler •• 

* 
ta, ve kendisine bir takım ucuz (??) eş - Zehirli böceklerin bulunduğu memle- das etmı"şlerdir. Resmini gördüğünilz Ba-

Lokantnlarda verdiğimiz bahşişler, ev. 
İşte, bu Macarlar, Avrupanın göbeğin- yalar aramakta ve almaktadır. ketten dönen Amerikan tayyareleri, A- yan Resinbeau bu müsabakada epeyce lenen, çocuğu sünnet olan, eşe dosta gö .. 

de Turanın meziyetli ruhunu temsil eden ayakkablannı bilh~a kadınlar bir bu- ~cr~abn~~ .hav~ . meyd~~n~ndan her külliyetli mükAfa~ almıştır. Zira son gün- türdü&rümüz hediyeler, filAııın dü~ünü, 
b ,...n,.,,k f '-- d kl ·11 t k . • ıııangı ırısıne ımnce. a a ar memur- lerde on yedinci çocuCıunu doğurmuş bu- f 1 d"Y' b 1 . . t 1 lb" 

u :rLu:r.. ' aJUtt, o.yanı ı mı e , en- çuk lıraya kadar tedarik ederler. lar tarafından tehhir suretile, bu gibi 1 kt d ':> a anın ver ıgı a o ıçın yap ın an c ı • 
disine, her ttirlil miışkülatıı rağmen, bir Otellere ve yıye<:ek içecek mesele!:~:- böceklerin yumurta, sürfelerinden temiz- unma a ır. scler için ödenen paralar da, havadan 
dereceye kadar m:ireffeh bir hayat ta ne gelince, birkaç rakam da bunlar ıçın lenirler. masraflar değil midirler; bunlar da ha-
kurmaya muvaftak olmuştur. Size birkaç vereyim: Budapeştenin birinci sınıf otel- Sebebi anlaşılamıyarı bir va tehlikesi! 
rakam kaydedeyim: Macaristnnda ekme' }erinde banyosuz odalar 165, banyolu o- d En ciddisini ve en korkuncunu mev .. 
fi kinin ks. ı k h kı· fiatlarla mukayese etmek işini, bu mu- n u"'. "us tezayu·· u .. atı - bizde a ıne o ara - emen dalar 450 kuruştur. Lüks otellerde tam . , d k ku 

1 
J 1 zuubahs etmiyorum. Bugünlerde herke3 

h erd "dir B f . t h Uc k ~· kayescyı merait e ece o yucu arıma Jl:.f'l 1 V Ih 1 h h er Y e aynı • u ıa , a e meısı pansiyon dört buçuk !ıradan başlar. Hal- . Amerikada yapılan istatistiklerden an- onun u ı e meigu . .. e ası ava te • 
için Tilrk - Maca.: klering pıırası hesabile buki bunların yanında, her türlü konforu bırakıyorum. Yapılacak mukayesel?r, bı- !aşıldığına göre, her harbden sonra, do- likesi tehlikelerin en büyüğüdür. 
bizim ekmek liatına tekabül eder. Fakat, havi büyük pansiyonlar vardır ki oralar- :zim hayatımızın ne kadar acıkh bır nls- ğan erkek çocuklarının miktan kız ço - *** 
burada ekmekçiler, bjzim belediyelerin da mütevaı;ı insanlar iki buçuk liraya bet.sizlik içinde bulunduğunu gösterecek- cuklarına nfsbi::!ten daha fazladır. Bütün 
ekmek fiatlan üzerindeki tazyiklerjnf pansiyon bulabilirler. Şimdi bulunöuğum tir. Fakat, asıl iş fiatiarda değildir. Bu ara,tıTmal~a rağmen fen adamları hu 
görmediklerinden ve ayni zamanda Ma- plAj mevldinde mütevazı insanlar için iki memleketin mütevazı kütlesinin ihtiyaç- artmanın neden ileri geldiğinı bir türlil 
car yaptığı ifi de güzel yapmayı öğren- liraya kadar güzel pansiyonlar vardır. larının knffesini rnsgele mağazalardan bilememektedirler. 

Garib bir içki yasagı 

m1ş bir insan olduğundan, ekmek güzel Şehirde, yüz kuruş, çok güzel bir yemek nasıl kolay v~ ucuz tedarik edebildiğini 
pişmiş, insana ekmek lezzeti veren, bir için en fazla verilecek paradır. Bir şişe görmek insana hayret verir. Bunun gıbi, 
şeydir. Et, tereyağ, yumurta, tavuk, kaz maden suyile birlikte 80 kuruş sa!"fedil- fiattan sarfınazar, bır haftadır misafır! 
tiatlan bizdekinden ucuzdur. Buna mu- diği zaman 1stanbu!da yiyemiyeceğimh olduğum Földvardaki temiz olduğu ka- Amerbikada Virginia eyaletinde, içki 
kabil, insanların diğer ihtiyaçlan, mede- derecede güzel bir yeinek veren lokanta- d k"b h k tl" ld ııı. k d d içenler meyhanelerde yüzlerine pul ya-ar ı ar, are e ı o u5 u a ar a sa- . 
ni ihtiyaçlar, bizdekiıe kıyas kabul etmez lar Budapeştede pek çoktur. k" b" k"" . t b"I . . . k" pış~ı.nnadıkları takdırde kanuna aıyk1rı 
d d ın ır oşeyı yara a ı memız ıçın, ım . .. . . k" . + 

ereoe e ucuzdur: Kadın ve erkek için * b'li k d ğ . b d kt" , •bır ful ışlemış ve iç ı yasağına rıayet e.-
ı r ne a ar u raşmamız ıca e ece ır. . . 

ipekli, yünlü, yazlık, kışlık her nevi gi- Yukarıda verdiğim rakamları ekmek _ ld ı . . lj2. memiş olurlar; ve netıcede hapıshaneyı 
yecek eşyasını bizdekı fiatlarla kıyas e- fiatile karşılaştlrarak bizim memlekette- lll~ulıdl.ın U.Ju.-9en boylarlar. 
dince insanın inanamıyacağ1 gt?lir. Me
sela, bir Macar kadını, bizim para ile beş 
liraya kendialne güzel bir sun'i ipekten 
gayet güzel biçilip dikilmiş bir rob ala
bilir. Buna mukabil, erkek te on lira ve
rirse arkasına herhalde giyilebilir bir §e
hir elbisesi alır. Yazın yedi, sekiz liraya 
da bu iş yapılabtlir ya, onları hesaba kat
mıyorum.· Halls ipekten mutavassıt ve 
hazır bir gömlek, dört buçuk, sun'i ipek
ten en güzel ıamarlama gömlek üç buçuk 
liraya tedarik edilebifü. Kadınlar için en 
iyi bir suare veya çay kıy af eti - büyük 
moda salonları haricinde - 13-16 l!raya 
güzel bir pardes-'..i, 25 .Jiraya mükezr..mel 
bir palto tedariki kadın için de, erkek için 
de gayet kolay blr şeydir. 

Bundan dolayıdır ki Macaristanda düş
kün kıyafetli hiç kimse göremezsiniz. 
Hatta köylülerin bile kendilerine göre 
kıyatetleri düzgündür. Burada iyi ayak
kabı biraz pahahdır. Faknt, 12 liradan 
pahalı ayak.kabı yoktur. Hafif yaz ve spor 

1 STER 1 NAN, I S TER INANMAI 
Bir mecliste öünyanın umumi vaz~yeti etrn~ınd .1 konuşu

luyordu, tabii bu arnda Almanyamn d9. adı geçt;, ve o za-

n en hazır buiummlardan biri şunu söyiedi: 

- Berlinde yekın akrabamdan bir ge!'lç yar, tahsildedir. 
Bize ne vakit mektub yazsa yiyece:.C sıkıntısından bahseder, 

kendisine her ay küçük paketler içind~ muhtelif şeyler gön
derıriz, hay~tını hep bu hediyelere hor~ıu olduğunı1 söyleı·. 

Demek ki bu n;emlekette yiyecek sıkmtısı şimd=den Büyük 
H.-ırbin .son senE-lerindeki vaziyeti andırınay"~ başlamıştır. 

Bu noktayı ilk olarak kaydediyorum. 

Fakat gene tonıdıklanmdan bir ai!en~n çocuğu vardır kı, 
o da Almsnyada tahsildedir, ve bollu!t içirıd2 olmasa bile 

sılı:ıntı çekmedjğini anlatır, ayda 90 Türk lira$!. ile miıkem-
ı . . u.e.en geçınır. 

Bunu cia ikinci nokta olarak kaydediyorum. Yıyecek me
seJ<>::inde olduğu g!bi orada bulunan genç'P.rim:ıi.1 karşılaş
tıkları ınu:ımere bakımından da vaziyei: gene böyle karar
sızdır. 

GazetP]er ta !ebelerimizin hakaret gördüklerin! yazdıla ... 
Gcrı ~.et:rtJ !me!eı ini, başka memleketlere gönderilmeierini 
ic;trdiler. Pakat neticeyi öğrenemedi~, ge:en, getirtılen oldu 
rru, olmadı mı? Bilmiyoruz. Ben şansa:ı kendi akrabamdan 
olı:ı11 nenem doğru söylediğine kanılm, fakat tanıdık ai1ft çn" 
ct•j!unı.m ya!an sl.1)-liyebileceğine de ihtimal vermiyorum, 
tahsiJde bu'unan gençlerimizin de hele bir iki ay evvel fena 
muamPle gJrm:tş olabilemlerini mümkün buluyorum, fakat 
gazetelerde cıkan fıkraları kat'i rakamıarın takih etm<'m:ş 
olduğuna <ia d.kkat ediyorum. Bu vaziyet~ mutlak surette 
doğru ma1fımat edinmenin mümkün oBuğuna . .> 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMAI 

Bulgaristan bize i hracatrnı 
artırdı 

Sofya, (Hususi) - Bulgaristandan Af .. 
manyaya ve diğer memleketlere olan do
mates ve sebze ihracatı bu sene bir kat 
daha artmış ve tutulmuştur. 

· Bulgar ihracat enstitüsünün verdiği 

malfunata göre bu sene Bulgar sebzelerl 
hariçte de zayıf rekabetl':? karşılaş!lllştır. 
Gene bu enstitünün verdiği malUmata 
göre Bulgar sebzeler: Almanyada geçen 
sene üçüncü derecede iken, bu sene bi
rinci dereceyi almıştır ve kar§ısında ye
gane ciddi rakib olarak ta Holanda var
dır. ............................................................. 
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TELGRAF HABERLERi 
Demokrasi terbiyesi 
Nevyorkta toplanan kongrede eski İngiliz 
Başvekili Baldvin uzun bir nutuk söyledi 

'' Naziler ve komünistler, kendi idealleri için ölmiye 
nasıl hazırlanmış~arsa demokrasi de kendi idealleri 

için ölmiye hazırlanmalıdır \ 
Nevyork, 17 (A.A.) - Demokrasi ter

biyesi kongresinin vermiş olduğu ziya
tette birçok hatibler, nutuklar söylemiş
lerdir. 

Hatiblerden Baldwın, bugünkü dün
yada kıta'lardan birinde cereyan edC'n 
'bilyük vaka'lann diğer kıta'larda behe
mehal akisler uyandırmakta olduğunu Vt! 

.ckimsenin etrafı duvarla çevrilmış bir 
bahçe içinde ynşayamıyacağını. söyle
miştir. Hatib, bir harb çıktığı takdirde 
bu !harbde beieriyetin hürriyeti m.. •vzuu
bahs olacağını. fak.at harb bu takdirde 

İngiliz milletinin her zamandan ziyade 
kuvvetli maddi vesaiti ile mücehhez ve 
beşeriyet hürriyetinin harbin netıcesine 
bağlı bulunduğu kanaatine sahib olarak 
ortaya atılacağını söylemiştir. 

Bu sözleri sırf kendi şahsı namına söy
lemekte olduğunu beyan eden eski tng: .. 
Uz başvekili, sözlerine şöyle devam et

miştir: 
- Naziler ve komünistler, kendi ide

al:lerl için ölmeğe nasıl hazırlanmışlar ise 
demokrasi de kendı idealleri için ölmeğe 
hazırlanmalıdır. 

Mısır askeri lıegeti 
garın şelırimize geliyor 
Heyet Kahireden hareketinden evvel Mısır Kralı 

Majeste Faruk tarafından kabul edildi 

Misafirlerimiz 
Çanakkalede denize 
bir çelenk atacaklar 
Kahire, 17 - Anadolu ajansının husu

si muhabiri bildirıyor: 

Rumen •Macar 
Hududunda 
Yeni bir hadise 

Londra, 17 (Hurusi> - Bükreşte 
neşredilen resmi bir tebliğe göre bu
giln Rumen - Macar hududunda yeni 
bir hadise olmuştur. 

Macar hudud muhafızları. Rumen 
muhafızlarına karşı ateş açmışlardır. 

Neticede bir Rumen hudud muhafızı 
ölmüş, diğer bir muhafız da yaralan
mıştır. Üçüncü bır Rumen muhafızı 
kayıptır. 

200 Fransız tayyaresi 
İngiliz toprakları 

Uzerinde uçuşlar yaptı 
Paris, 17 (A.A.) - Hava nezaretinin 

bir tebliğine göre, dün gece, ağır Fran 
sız bombardıman tayyareleri İngiltere 
üzerinde uçuşlar yaparak evvelce tes
bit edilen hedeflere varmışlar ve bu 
sabah üslerine dönımüşlerdi1'. Uçuş -
lar 8 saat kadar sürmüştür. 

Bu sabah Fransız hava kuvvetleri
nirı İngiltere üzerinde ikinci bir ma -
.evra daha yaptığını bildirmekte -
;lir. 
Tebliğde tasrih olunduğuna göre, İn 

gilterenin cenub ve merkez şehirleri -
Liverpol, Bristol, Birmingham, Man • 
chester - hedef ittihaz olunmuştur. Ye
di bombardıman filosu bu uçuşa iştirak 
eylemiştir. Bu filolar, ağır ve hafif 
bombardıman tayyareleııile avcı tayya 
relerinden mürekkebdi ve iki yüz par
ça idi. 

Geçen ay İngiliz tayyarelerinin Frnn 
sa üzerindeki uçuşlarını yakından ta -
kib eden bu manevralar, hergün daha 
sıkı ve daha müessir bir şekil alan 
Fransız - İngiliz teşriki mesaisinin de-

Ordu teşkilatınuz ve askeri usulleri
miz etrafında ıctk.ikatta bulunmak üzere 
~ekctiıniZi ziyaret edecek olan Ka
hire topçu kumandanı Tümgeneral Hüs
nü Elzeydl Puııanın riyaset ettiği Mısır 

askeri heyeti bugün Kahireden hareket 
etmiştır. r·Aı~ ~:m b:b:;d,man 

Heyet reisi Genemi Hüsnü Elzeydı Pa
§8 hareketinden önca, An~dolu ajansına 
yaptığı beyanatta, Türkiyeyi ziyaret et
mekten duyduğu memnuniyeti ifade ede· 
rek demiştir ki: 

cBütün Mısırın candan sevip hayran 
olduğu kahraman Türk askerine, Mısır 

ordusunun selamını götürüyorum. Türk 
ordusunun yüksek kıymetlı kumandan
larile temas ve kazandığı büyük zafere 
siyasi dehası ile tetviç eden Cümhurreisi 
Milli Şef İnönüye tazimlerimizi sunmak 
fırsatını bulacağımdan dolayı bilhassa 
bahtiyarım. 

Bu vesile ile bütün dünyanın hayran 
olduğu yeni Türkiyenin, banisı Ebedi Şef 
~tatOrkün önünde eğilmeyi de bir veci
be bilirim.• 

Heyet Cumartesi sabahı Çanakkaleye 
ı:nuvasa1atında denıze Mısır - Türk bay
l'aklarile bezenmiş bir çelenk atacak, ka
radaki abideye konmak üzere de bir di
~r çelengi Çanakka1ede bırakmak sure
We kahramanlarımızı selamlıyacaktır. 

Heyet, hareketınden evvel kral Faruk 
tarafından kabul edilmı.ştır. 

! tayyareleri 
1 

{ 

Heyet Reisi General Hüsnii. Elzeydi Paşa 

Ankara, 17 (A.A.) - Kahire topçu ku
mandanı Tümgeneral Hüsnü Elzeydi Pa
şanın riyasetinde memleketimize gelmek
te o~an Mısır askeri heyeti Cumartesi gü
nü Istanbula gelecek ve Tümgeneral 
Hüsnü Rıza ile İstanbul kumandan veki
li, İstanbul Me!'kez Kumandanı ve mih
mandarhklarına tayin edilen Kurmay 
albay Hamid Doğruer ve Kurmay önyüz
başı Münir Aral tarafından merasimle 
karşılanacaktır. 

He.yet~ İstanbuld:ı kaldığı müddetçe 
kendıierıne hususi daireler ayrılmış o1an 
Perapalas otelinde ikamet edecek ve bi
lahare ecnebi ataşemiliterlerle birlikte 
T:a~yaya ~i~~rek manevraların son gii
nunu ve buyü.k geçid resmıni takib eyli
yecektir. 

r sveçe satılan iki tayyare 
sakatlandı 

Stokholm, 17 (A.A.) - Almanya tara
imdnn 1sveçe satılan bir bombardıman 
tayyaresi Haegernes manevra meydanın
da sakatlanmış ve üç kişi ölmüştür. 

HükUnıet partisinın gazetesi olan cS~
cial Demokraten>, Almanya tarafından 
verilen tayyarelercie ikinci. defa da sakat
lık olduğunu yazıyor ve bazı tip tayyare
lerin hiç te memnuniyet vericı oımadığı
nı ilave ediyor. 

Müstakil sosyaiist cFolke~ DagblaJ. 
ve komünist cDag» şiddetlı 1 nhkika~ a
çılmasını istiyorlar. 

Muhafazakar cSvcbs Dagblad» gnze
tcsi ise tayyarenin fena yapılmış olduğu 
hakkındaki ithamları reddeylemekteclir. 
dir. 

ing;liz - Leh ittifakı 
imzalanıyor 

Yunan Hariciye 
Müsteşarı bugün 
Atinaya dönüyor 

Geçen Cumartesi günündenberi şel:.ri

mizde bulunan ve Florya köşkünda Cüm
hurreisimiz tarabndan kabul edilmiş o
lan dost ve miittefik Yunanistanın hari
ciye müsteşarı B. Msvrudı, ber:ıbcrlnde 
Yunan sefiri B. RafaeJ olduğu halde Ş"'h
rimizin temaşaya değer yerlerim ve rne
sire lerini gezmektedir. Bu Mavrudi, bu 
meyanda Heybel!adadakı 'Rum seminer:
ni de ziyaret etmişti:. 

Yunan hariciye müsteşarının şehrimız
deki ziyareti hususi mahıyettc olmakla 
beraber, Romaııy:ı sefiri Stoyka ve Yu
goslavya sefiri Şumenkoviç bu fırsattan 
istifade ederek, Yunan diplomatını misa
fir bulunduğu Perapalas ote!inde ziyaret 
etmişlerdir. 

B. Mavrudi, ağlebi. ihtimal bugün A
tinaya dönecektir. 

Karabük 
fabrikaları 
faaliyette 

Karabükteki demir ve çelik f abrikala
rımızın inşaatını deruhte etmiş olan İn
giliz Brasert şirketinin umum rnüduru 
Makenzi, beraberinde iki muavinı olduğu 
halde dün Londradan şehrimize gelmj~ 

ve akşam, Ankara yolu ile Karabük~ ha
reket etmiştir. 

Makenzi ve muavinleri, Karabükte, 
inşa ve tesisatı tamamlanmış olan fabri
kalarımızın son vaziyetini gözden geçi 
receklerdir. 

Demir fabrikalarının bir ocağı esasen 
halihazırda faaliyette bulunmaktadır. 
Diğer ocakların da bu ay sonunda faali
yete geçmeleri çok muhtemeldir. 

Makenzi ve arkadaşları, bu münast:>
betle yapılacak olan merasimde hazır 

bulunacaklardır. 

Molotof yeni Moskova 
Elçimizi kabul etti 

Moskova, 17 (A.A.J - Halk komiser
leri meclisi reisı ve haricıye halk komi
seri Molotof bugün öğleden sonra Türki
ye büyük elçis•ni kabul etmiştir. 

Sıhhiye Vekili 
Amasgada 
Amasya, 17 (A.A.) - Sıhhiye Vekili 

Dr. HulUsi Alatsş Samsun trenine bağlı 
hususi bir vagonla şehrimize gelmiş ve 
istasyonda, Vaıi, Belediye, Parti ve Hnlk
cvi başknnlarile birçok memurlar ve hnlk 
tarafından istikbal edilmiştir. 

Vekil akşam vilayet konağında Vali 
tarafından verılen ziyafette bulunduktan 
sonra geceyi vagonunda geçirmiştir. 

İngiliz tayyarelerinde 
yeni bir cihaz 

Londra, 17 (A.A.) - Bütün İngiliz as
keri tayyarelerinde sukut halinde yangın 
çıkmasına manı olacak b:r cihaz kullanı
lacaktır. Tayyare, yere düştüğü zaman 
hususi bir mekanizma bu cihazı harekete 
getirecektir. Bu cihaz, uçma esnasında 

tayyarenin ateş alması veyahud yere :
neceği sırada kapaklanması esnasında da 
otomatik olarak harekete geçmektedir. 

Kont Ciano Arnavud 
Milletine hitaben 
Bir nutuk sögllgecek 

SavfR 3 

E 
• B:r başka isim altında 

gene dörtler 
konferansı mı? 

T 
Yı:ızan· Selim Raı?ıp Eme~ 

otaliter -ıdı ver• ~en mıhverci 

Almanya ile İtalyanın sıya -

setlerinde göze ı;arpan barız vasıf, bu 
siyasetin büyük bır f ıkri takib :le t<>yid 
olunmasıdır. ltalya ile Almanyanın Mil
letler Cemiyetinden c;ckılmeıer:l"e scbeb 
olan hfıdiselerın ilk inkişaf devreleri goz 
önüne getirilecek olursa görülür ki bu :ki 
devlet Avrupada b!r dört devlet hege -
monyası tesis etmiyc teşebbüs etmişler
di. Ne Milletle::- Cemiyetı paktı ılc, ne 
de İngiltere ve Fransanın takıb edegel -
dikleri müşterek emnıyet siyasetı ile tc!.ıf 
kabul etmiyen bu teklif o zaman reddo
lunmuş ve ilk defa tatbık sahasına ko -
nuluşu Çeko-Slovakyanın hayatına malo
lan Münih konferonsında rn~mkün ol -
muştu. İngiltere ile Fransa o zaman 
yaptıkları hatayı anladılar ve dolam -
haçlı yoldan eski fikirlerini tahakkuk et
tirmiye ve Avrupayı dört devletin idare 
ve iradesine rameylemey1 istıhdaf eden 
bu manevraya bir daha düşmemek için 
bu kabil temaslardan kaçındılar. Şimdi 
İtalya marifetile Almanyanın da iltihak 
edip Avrupamn muallak mesel~lerini 
halletmek üzere otuz günlük için aktedıl
mcsi ve lüzumu hali.nde temdid olunabi
leceği istenen siyasi mütarekenin, 
vaktile ortaya atılıp redde uğrıyan dört -
ler konferansından ve onun ihyaen te -
sisinden başka bir manası yoktur. 

İtalya ile AlmaJ\Ya, vaktile, bu k'ln -
feransı daimileştirmek ve bütün Avrupa 
devletlerini aliikadar eden işlen ara1a -
rında görüşüp kararlarını birer vakıa 
halinde tebliğ eylemek fikrini ıltızam et
mişlerdi. Bu tasavvur~arını kabul etti -
remeyince bu fikirlermden vazgeçmış 

gör:..indüler. Zaman zaman ve dolambaçlı 
yollardan döıtler k·onferansını tıpkı Mü -
nihte o1duğu gibi toplamak ve Avrupayı 
emri vakiler karşısında bırakmak iste - ' 
mektedirler. Işc dı:ıha şümullü bır ml\hi
yet vermek için de sulh ve müsalemet 
fikri şüphe götürmıyen Papalık mnkamı 
vasıtasile bu işi Herı sürüyorlar. Yuka -
rıda da kaydettiğim gibi yeni mütareke 
teklifi eski dörtler konferansının bir di
ğer isim altında toplanmasını temine 
matuf maharetli bir manevradan başka 
bir şey olmadığına göre İngiltere ılc 
Fransadan, bu teklifin. bu şcklile rc1 -
dolunması beklenir. Eğer Avrupada hal
lolunacak meseleler varsa, bunlar yalnız 
bu dört devletı değil bütün Avrupayı 
altıkadar ederler. Binaenaleyh toplana -
cak konferansın da bütün alakadarla:- -
dan mürekkeb oiması şarttır. Hak ve m:ı
savat düsturu bunu icab ettirir. Bunun 
aksi bir fikri müdafaa ve onun üzerinde 
ısrar etmek samimi olmamak demektir. 
Bu noktaya bilhassa dikkat edilmek ge
rektir. 

5~1.1.m. &a.g.1.r- CHUç 

Ziraat Vekilinin 
tetkikleri 

Bolu, 17 (A.A.) - Düıcc ve Akçalto
cada tetkikatta bulunduktan sonra bura· 
ya dönen Ziraat Vekili Muhlis Erkıneıı 

dün Seban dağını gezmiştir. 
Ziraat Vekili bugün Karadere orman

larını tetki.k için Boludan aynlmşıtır. 

Maden istihsalitımız 
günden güne artıyor 

Ankara 1 7 (A.A.) - Maden Tetkik de 29 u nisbetinde bir artış ile 
.ıı, Arama İdaresinin 1939 yılının ilk 1.2-49.246 tona vardıığıttu bildirmekte. 
~rına aid maden istihsalatımız et • dir. 

Londra, lJ (A.A.) - Financfal Times 
gazetesinin diptomao;i muharrirı, İngiliz -
Leh ittifak mucıhedesinin 15 güne kadar 
Londrada Lord Halıfnks iie Polonya se
firi arasında imza ecttleceğını yazmak
tadır. 

Roma, 17 (A.A.) - Kont Cıano yarın 
tayyare ile Arnavudluğ3 gidecek, orada 
üç gün kalacak ve Arnavud milletine hi
taben bir nutuk söyliyeccktir . 

Hariciye Vekili lngiliz 
Sefirile görüştü 

Macar Hariciye Nazırı 
Hillerle görUştu 

Mussolini Badoglio ile görüştü 

rafında verdiği rakamlara göre, bu se· 19 39 yılının ilk beş ayına aid mem
llenin ilk beş ayı içinde Zonguldak hav leket dahili kömür fatihlakini 1938 
zasında tuvenan kömür istihsali hav • yılının ayni aylarındaki istihiake na _ 
-&ad k'" Berlin 17 (A.A.) - Salzburg'da tas-
19 a ·omür istihsal rekor senesi olan zaran yüzde 31.94 bir artışla 507.796 rih edildiğine göre, Kont Csakv, saa't 

Roma. 17 (A.A.) - Mussclinı Mareşal 

Bodoglioyu kabul etmiş ve kendisile as
keri mahiyetteki meseleler hakkında u
zun uzadıya görüşmüştür. 

İngiliz - Fransız - Rus 
askeri müzakereleri 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu, 
Çarşamba akşamı Perapalas otelinde İn
giliz büyük elçisi Sır Hughe Knatchbull 
Hugessen'i kabul etmiş ve kcndisile ya
rım saatten fazla bir görüşmede bulun
muştur. 

38 yılının ayni aylarında 1.022.343 tondan 669.933 tona çıkmıştır. J 'flonı 16,30 da Hitler'jn nezdine kabul edil-
t olan istibsdlata $zaran 1~7.575 Dünya krom istihsaiatında ön mev - . k d" ·1 b" rkt · · ·· 
on fazlasile 1.169.918 tona varmıc:tır k"d 1 T"" k' . . A mış, en ısı e ~r 1 e çay ıçmış, go -

• :s • ı ~ ge en ur ıye krom ıstihsalatına ıüşmüş ve Hitler'in General List'in 
a~aden Tet1:1k ve Arama İdaresi bu gelınce, 1937 de 192.508 ton olan is _ kumandasındaki Bavyere alayına gö _ 

tıl aml~rı .~e~ırken, memleket içine ya tihsal, 1938 de 208.405 tona çıi{mış nüllü olarak girişinin 25 inci yıldö _ 
an ko:rıur ımraratmın da seneden se bulunuyordu. nümü dolayısile Amiral Horti'nin te· 

~e daım'i bir şekilde artmakta oldu- 1939 un ilk beş ayı istihsalatı ise mennilerini bildirmiştir . 

967
-U kaydey!lemekte ve 1936 da 1938 in ayni aylarındaki 80.111 ton Bu görüşme esnasında Kont Csakive 

icö'·?,78. _toı; . o~an meml~et dahili ihracata mukabil yüzde 25,54 bir Macaristanın Berlin elçisinin de refa-
. ınur ıstıhlakının 2 sene ıçınde yüz - artışla 100.5 72 tona varmıştır. kat etmekte olduğu söy'lenmektedir. 

• 

Moskova. 17 (A.A.) - 1ngili7., Fransız 
ve Sovyet askeri heyetleri, bugün saat 
11 den 14 e kadar müzakerede bulunmuş
lardır. 

Yarın herhangi bır ıçtima olmıyacak 

ve askeri heyetler, Tuşıne tayyare mey
danında genel havacılık bavramında bu
lunacaktır • 

Ayni günde, J .. ondradakı büyük elçi
miz Dr. Rüştü Aras ta, ikinci defa olarak 
Lord Halifaks ile bir mülakatta bulun
muştur. 

lzmirde uzum piyasası 
İzmir, 17 (A.A.) - Borsa idare heyPti 

dün toplanmış, ilzüm piyasasının 24 A
ğustos Perşembe {f.inü açılmasma karar 
vermiştir. 
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~ ll2i::eli~rali:ll·- • 
Şehir Meclisi dün valinin' A~liye Vekili h~qun 

. . l d I d ımrah cezaevını 
rıyasetı a tın a top an ı teftişe gidiyor 

lzmir Fuarı Ticaret Vekilimizin 
mnhim bir nntkn ile açılacak 

Belediyeye terkedilen et nakliye işinden senede 
100 bin lira kar temin edilec!ek 

Şehrimizde bulunan Adliye VekH.1 
Fethi Okyar bugün İmralı adullla gi. 
derek, İnıralı Cezaevini tefti' w tet
kiklerde buhmacaktır. Adlij.\e V eki .. 
limize bu seyahati esnasında İstanbul 
Müddeiwnumisi Hikmet Onat tle ba. 
zı adliye erkanı ve gaı.eteciler re.fakat 
edecektir. 

Dün şehrimize gelen Vekil öğleden sonra muhtelif 
ticaret işleri etrafında tetkikatta bulundu 

İstanbul Şehir Meclisi dün Valinin Bu esnada Vali şunları söylemiş .. 
riyaseti altında toplanmujtır. Mezba - tir: 
hada kesilen etlerin tevzi iyi müzakere c- Şimdi~ kadar nakliye işinden 
edilirken azadan Vahid söz almış ve elde edilen kardan eşhas istifade eder
fUn}arı söylemiştir: di. Şimdi bu kdr bize kalacaktır. İlk 

c- Uzak ve yakın semtlere götil • ~enenin k~le vesaiti. nakliye alaca ... 
rfilen etlerden ayni nakliye ücreti a _ g~z. ~asatı olarak bu ~şten senede yuz 
hnıyor. Bu doğru değildi-r. Yakın semt bı~ !ıra ka~ edilereğı'Jı.1 .. u.mu~?ruz. 
1er için nakliye Ucreti az olmalıdır.• Hukumet bıze yakından alaka goster-

. rnektedir. Hükfunetin bize karşı gös -
İktısad encümeni reisi bu teklıfe terdiği alakaya hepiniz namına Ale -

verdiği cevabda: nen teşekkür ederim.• 
Şehir Meclisi bugün tekrar toplana

caktır. 

Et nakliye tmifesi hazırlandı 

Bira fiatlarında 
ihtikar yapıhyor 

Evvelki günden itibaren yeni ucuz 
tarife ile satışa çıkarılmış olan biraya 
halkın rağbeti fazlalaşmıştır. 1 

Dün de İstanbulun hemen her sem
tinde mühlln. miktarda bira satılmış
tır. 

c- Her tarafta et birbirine yakın 
fiatta sat~ır. Nrutliye ücretlerinin 
miktarını semte göre değiştirirsek 

Mezbahaya yakın }7€rlerde et ucuza, 
uzak ~rlerde pahalıya satılır.• de .. 
miftir. 

Söz alan muhasebeci, kasablar şir -
ketinin mevcud kamyon ve motör a -
dedinin kifayet etm.ediğini, bu yüz • 
den masraf faslının geniş tutulduğunu 
aöy'lemişt1r. 

Belediye şehirde et nakliyatını ken
di vesaitile yapacaktır. Hazırlanan ta. 
rifeye göre koyun ve keçilerden 25, 
sığır ve mandanın dörtte bir parça -
sından 42, bütün sığır ve mandadan 
168, silt kuzusundan 1 O, ot kuzusun • 
dan 15, dana ve malaktan 50, 75 ku • 
ruş nakliye parası alınacaktır. 

Fakat her yerde bira bulunmamak.. 
ta ve her yerde ayni fiatla sat:ı.Jma -
makta olduğu hakkında şikayetler vu-
ku buhnaktadır. Ticaret Vekili dünkü tetkikleri esnasında 

Dün İnhisarlar İdaresinde tahkikat Ticaret Vekili Cezmi Erçin dün Anka- tur. İki gün evvel 100 ton :aan<1ırma malı 
yapan bir arkadaşımıza alakadar bir radan şehrimize gelmi~tir. dökme fob Bandırma 3,28 kuruştan satıl. 
zat şunları söylemiştir: Dış Ticaret Reis Vekili Cemal Ziya, İç mıştır. Müstahsil ayni malı ayni şartlar 

c- Bira bulunmadığı hakkında çı • Ticaret Umum Müdürü Cahid ve Kalemi dahilinde 3,23 kuruştan piyasaya arzet~ 
kan şayia doğru değildir. Bizim İstan. Mahsus Müdürü Fazıl da Vekilin refaka- mclttedir. 3,15 kuruştan EylUJ teslimi fob 
bulda tam 21 yerde satış depomuz var- tinde gelmi§lerdir. Bandırma dökme 200 ton yulaf ~:ıtılmış. Munakalat Vekili 

tetkiklerine 
devam ediyor 

Yeni vapurlar Holanda 
tersanelerinde 

yapılacak 

dır. İstanbul Vali Muavini Muzaffer, Zira- tır. Bu mallar Almanya içindir. 
at Bankası Müdürü Mehmed Ali, Mınta- Buğday piyasası normal şeklini muha· 

Ve bu depolardan istiyen herkes ka Ticaret Müdürü Mehmed Ali, Toprak faza etmekte ve piyasaya gelen mallaı 
istediği kadar bira alabilir. Ya.lnız şi- Mahsul1eri Ofisi Reisi Nuri Orak, Takas satılmaktadır. 
şe ile değil, fıçı ile de alabilir. Hem fı- Limited Şirketi Müdürü Salih, Belediye 
Çı He alanlar daha ucuza alacakları İktısad İşleri Müdürü Saffet ve dostlan 

Şehrimizde bulunan Milnakal!t Ve· Bir müddet evvel Ankaraya gitmiş içı·n, istifade ederler. 
1 

tarafından karşılanan Vekil öğleden son-
ldli, Ali Çetinkaya, dün de tetkikle· olan Devlet Denizyollan şletme Mü- Her yerde ayni fiatla satılmaması ra Mm taka Ticaret Müdürlüğüne gele-
rtne devam etmiştir. dürü Nasuhi ile fen işleri müdürü meselesine gelince, bunda ehemmiyet. rek şehrimi.z ticaret işleri hakkında aıa-

V~kil, sabah sut 11 de Devlet De • Hıfzı, dün sabah Ankaradan şehrimi • le durmak lazımdır. Biz şişesini 16 ku- kadarlardan malfımat almış, müteakıben 
nlzyQlla.nnın Tophanedeki l:tinasına ze .~önmü.şlerdir. ruştan t F k t ı 'k" i Valiyi ziyaret ve bilahare de yeni kuru
ıetıruş, burada saat 13 e kadar kala • 1 Oğrcakeni1diğineı_!_Ö_re• Aı*8umt ı:ada !~ tıcılarınsa b~~~~:~sa~ı:a ~~re~;~cet:e: lan Takas Limiteci Şirketine giderek, şir
rak, idarenin muhtelif işleril1t yakın - a ına vapur.uu.·.uı um vaı.ıye 1 • . • .. ketin muamelatı hakkında malfunat al-
dan meşgul olmuştur. üzerinde göriişmek üzere bir müddet- en ica_b edıy~r. Halbuk~ oyle ~lrnu -

Ali r<....+tnkaya, bu arada umum md. tenHeri vı::ıpı:lmakta dl.an tQT'llantıJ:ar yor. Bıze, dbgrudnn dogruya ~ikA.yet mıştır. İ 
Y""u .1- ., t' d Cezmi Erçin yarın Ege vapurile zrni-

Cifuiln odasında, Umtnn Müdür İbra • sona e~, vapurların proje ve plAn .. e enler oldu. Gazino ve bahçe sahih - re hareket ve İzmir enternasyonal fuarı-
hinı Baybura, muavini YU6Uf Ziya, iş- Jari,le şartname!leri bazılrlanmıştır. !eri istedikleri kadar fiat zarnmederek nın açılma törenıne riyaset edecektir. 
letme m1ldürü Nuuht, fen itleri mü - Evvelce yazdığımız gibi ticaret filo. satıyorlar. Vekil memleketimizin iktısadi ve tica
dürü Hıfzının iştirak ettikleri bir toP- muza katılmak üzere yeniden 11 va • Ankara lklediyesi perakende bira rl işlerine, dış ve iç tıcaret siyasetimize 
lanbya riyaset etmiş, Devlet Denizyol- pur alınacaktır. Bu vapurların İngt1 - satış fiatlarını tanzim etmiş olduğun .. temas eden mühim bir nutuk irade ede
larının umumt vaziyeti etrafııtıda ken terenin bire açmış olduğu kredi ile a. dan, orada gazinolar halkı aldatmağa cektir. 
dl~rinden izahat ve malOmat almış, lırunasi muvafük görülma,tfir. Ancak ve istedikleri kadar fiatla almağa mec. Bugün Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde 
urunuzadıY'8 ~~şfilr. Bu sıradla İngHtere tersaneleri son aylar zarfın. bur edemiyor. tetkiklerine devam edecek olan Vekil, 
işletme mOdüril Nasuhi ile, fen işleri da bilhassa yeni ~aat ile mahmul ol- Şayed İstanbul Belediyesi de ayni i. matbuat mümessmerini de kabul ederek 
müdürt1 Hıfzı, VekHe bir müddetten. duğundan, vapurtann İngiltere kana- şi yaparsa, mesele bittabi kalrnıyacak memleketimizin ticari vaziyet! etrafında 
beri Ankarada yeni ısmarlanacak va· 1ile Holanda tersanelerine ısmarla.n - ve halk ucuzluktan pek~lA istifade e - beyanatta bulunacaktır. 
purlann şartmamelerini tanzim etmek ması ağlebi ihtimaldir. debilerektir.> Vekile refakat eden İç Ticaret Umum 
tbere yapılmı.ş olan toplantı-lardan Vapurların inşas'li ikmal ediJip 1i • Müdürü de birkaç- gün şehrimizde kala-
bahsetmfşler, bu hususta Vekil izahat manımıza getirHdikten sonra, Deniz - Ada yarın suya rak bazı tetkikntta bulunacak ve bu me-
vermiştlerdtr. yolları İdaresi yeni baştan bütün se - yanda pazarlıksız satış kanununun tat-

Müna.ka1At Vekilimlz AH Çetinka • ferleri tanzim ve galib bir ihtimal ile kavuşuyor bikatı etrafında etüdler yapacaktır. 
yanın bugiln de ayni suretle tetkıikle • büyilk Avrupa postalan ihdas edecek- Haber aldığımıza göre pazarlıksız sa-
rine devam edeceği kuvwtle umulu • Ur. Bu suretle ticaret filomuzun bu Ada, yarın iyi suya kavuşacakhr. tış kanununun tatb!klnden sarfınazar e-
yor. vap.urlann kalfunasile ehemmiyetli Vali ve Belediye ~isi Lôtfi Kırdann dileceği hakkındaki haberl~r doğru ol-

- - bir mevkii olacaktır. büyük gayretile başarılan bu dşten, A- mayıp, bilAkis Vekd!etçe kanunun tama-
Po ll• I• : dalılar ziyadesile mütehassistir. Ada- mil tatbikinin mütevakktf olduğu tedbır-

Bir knnıyon temizlik ame!eslne çarptı lılar Valiye aynca teşekkür edecek .. ler tetkik edilecektir. 
Deıılze giren bir terzi boğulmkm Ba?atta $almatamrukl caddesinden lerdir. Bu arada kanunun Beledıye teşkflatı 

kurtanldı geçmekte olan AlıtlJP.<iin ftda:re6i~deki Belediye suyun metre mikabına 20 tarafından mürakabe edilememekte ol-
Büyükderede o1Ju.ran terzi Artin. 3471 sa'yılı kamyon, .caddeyi :enıızle - kuruş nakliye masrafı ilave edilme • duğu cihetle, ittihaz olunacak tedbirler 

dt1n Maliye binam önünde denize gir- mekle meşgul temi zlık ame1esınden 60 sini dstemekt.edir. Halbuki Limanlar bu nokta etrafında teksif edilecektir. 
m1ş ve yüzme bilmediği halde bir hay· yaşlarında. Ahmed Emine çarpmış ve Umum Müdürlüğü bu miktarın 23 ku- Bu tetkikler sırasında hayatı ucuzlat-
B aç•1 ..... ,•tır Az sonra ıulann cereya yaralanmasına sebeb olmuştur. Yıara. ık lm il i .. ...,.ür A mak mevzuu etrafında muhtelif Vekl1et-

....... "9 · - ruşa ç an asını er surmu'l. . -
ama kapılan Artin, boğulncağını an • 1ı hastaneye kaldırılmış, suçlu tutul • dalıl h' ler tarafından yapılmakta olan tetkikler 

mu tur ar, şe ırle yakından meşgul olan d Ti + V k• 
!ayınca etraftan istimdadı başlamış -···~·--.:_ MünakalAt Vekili Ali Çetinkayanın bu meyanın a carew e aletini alAkadar 

eti ı- ~A f d \..,.,.1, .. lm k Ü O eden mevzular etrafında da durulacaktır. 
ve Y şenıçr wıra ın an uvc.. a • mer Seyfeddin merhum iıte belediyenin lehine olarak hareket 

Toprak mahsulleri ofisi arpa 
işile de meşgul olacak 

Haber aldığımıza göre fiatlarda lü
zumsuz temevvüçlere mahal bırakmıya
rak, gerek müstahsil ve gerek müstehli
kin mcnafiinin korunması için buğday 
piyasasında nazım rolünü ifa etmek üze
re kurulan Toprak Mahsulleri Ofisinin 
iştigal sahası genışletileccktir. 

Geniş bir müstahsil kütlesini yakından 
alakadar eden arpa mahsulümüzün de O
fisin iştigal mevzuu meyanına ithali için 
tetkikat yapılmaktadır. 

Bu takdirde arpa piyasaları da tanzim, 
ayni zamanda bir ihraç maddesi olan btl 
maddenin fiatlarındn da bir istikrar te" 
min edilmi§ olacaktır. 

Ankara borsası 
-····-

A~ılq - Kapanış fiatıan 17 - 8- 939 

ÇEKLER 

Açılı, Kapanış 
Londra 5.98 11.98 

Nn - Yor• 126.615 126.675 
Parla 8.Sli6 l.IGG 
Mlllno 6.66125 6.6612G 
cenent 28.60 28.60 
AmuteradJZı l7.P6S 6.'79611 
Berlln 50.8!1 ti0.8) 

Brtltael 2Uli6 21.517Ci 
tına ] .(1825 S.0&!5 

!J& 1.66 Ui6 
aı 4.8Sr> 4.385 

Madrld l4.01IS H.085 
Varıon 28.84G 23.845 

Y:!udape4te 24.•o~ 24.462G 
Btltrtf o.ııo:ı 0.906 

Belgrad 2.8925 2.812G 
Yokoha.m& 84.62 84.62 

'3tokholm 80.11625 80.fi625 
\Aoıtkova 1 ~3.9o 2:uo 

iSTİKRAZLAR zere tkıen kurtarılmıştır. Basın Kurumu Ba4kanlıjpndan: Mahmud- etmesini beklemektedirler. . Hububat satışları devam ediyor 
~.Jı•rllk l•lerl ,• baba mezarlı~ının taldırılma.sı teşebbüalerı İhracatçıların evvelce yapmış olduk- r--------.-------1 

.n W::, . y nzerlne orada gömtııtı bulunan merhum ö - Bir r~·~ bisDdet ..... rpia Açılı, Kapaaıı 
mer Seyfeddtnın bbrtnln As.r1 Mer:arlı~a s"'-'"6... r- lan alivre aatı§lardan açıklarını kapat- Ttlrlı: borcu I peıın 19 875 19 875 

338 doiunfuf.ar Yoklamaya 
çafmlıyor 

nakli kararıaştınlmıotır. Samatyada oturan Nimet adında S mak maluadile yapttkları mübayaat ne- • • ın • 19.876 19.876 
önUmllzdekt 23 Aluatıoa Çarıamba rtıntt ya~lannda bir çocuk, evlerinin önün. ticeslnde yükselmiş olan kuşyemi fiatları • • 1 ndell 

saat ıo da merhumun ktm1klerl, belediyece, de oynamakta iken Vasil adında b1rt- Cl,27 .kuruştan 5.14 kuruşa düşmüştür. 
Kartal Askerıtk Şubesinden: 986 4o~umıu Mahmudbaba mezarlı#mdan alınacak n tl's- nin bindiği bisikletin ~rpmastle ya .. Geçen hafta bu fıatlar arasında 400 ton 

'" teoll ~olayıslle bu do~ularla muame- Jtlldardan araba va,purUe Befi'tta§a ve ora- .,._ 
JeJe tAbl olan daha esti (yani ne : 835) dan da Asr1 Mezarlıla ıöttırfiltıp saat 13 de, ralanmıştır. Çocuk tedavi altına alm. miktannda ~yemi aatı§ları olmuş ve 
doğomlularuı son yotıamalannı yapacak evvelce hazırlanan, 7en1 medfentne g&nüle- mış, suçlu yakalanmıştır. bunlar Almanyaya ihraç edilmiştir. 
askerlik mecıı.sı a.şa~da yazılı gftnlerdt top cektir. ---·· .. ·-.. ··-.. ·---·· .. ·-·--- Çanakkale, Gelibolu ve Bandırma mal-
Janacat ve hlzalarmda yazıh Jı:aaaba. ma - Basın Kurumu, bu münMebetle Ömer Sey- T EŞEK K Ü R lan arpalar da çuvallı iskele teslimi 4,06-
haDe ve köylerde kayıdlı olan 7er11 ve ya- feddln ıçın blr 1ht1.tal hazırlamıştır. o ırtın .. 07 lru 
ba ıl kl 

"' -•- ... , ruilan Htılmaktadır. Satıılar da-
ı no ann son JO anwnnı yapaca...tır. A· saat 14.SO da eı.şu Ha.Itevlnln Nltantaşmda- Anneuu:.o Memduha Yesarlntn hastaııtı es- . 
llkadar olanlar buna l(!rı h&reut edecek- ti binasında bir toplantı yapılacak ve Ome- nasında yük.set altta ve mftzaheret ve pf- bili ıarfıyat için olup, ihracat durmuştur. 
lerdtr. rtn aziz hatırasını anmak için tanmmlf ka· tatlertnı utrgemlyen istanbul Vali ve Be- Kuru bakla fiatlarında da taleblerin 

...................................................... -....... 
EOE TiYATROSU 

Nurettin Oençdur 
ve arkadatları 

Bu alqam 

Şehremini İnşirah 
bahçesinde 

FERMANLI DELi HAZRETLERi 
12 Eylftl Balı Kartal, Yaka.cık, Bobnlık. ıem .ııahibleri söz aOyllyecettlr. ledtye Rel.8l Doktor LQttı Kırdar lle istanbul azalması dolayısile d~klükler olmu~-
w ~ru h~~~~~~~b- ÖmuS~~~~~m ~~~M~~&~~m~ü~~~~~====~~~======~====~M;i;~~P~·~•;f~n~ry;d;~;I===~ 

J&lar, Şıhlı, Kurtköy. ö~leden nvel Kuşdlllndet:ı merasime 1ft1rak Said, Oerrahpe.şa hastanesi Bertablbl, Dok- Cağaloğlu Çiftesaraylar Sinema Bahçesinde 
l6 :ıcyıru oumartesl Samandır& nahiyes:l ede!:>llıteeklert afbl ı.ateyenler de öğleden aon- tor E.1ad, tabtbl mtıdavlleri ne heDl§lrelere, 

kl)yıGrl. ra Asri Mezarlıkta yapılacak merasimde ha- haatabakıoı bayan J'atınaya. ve Doktor Oe- Her. akşam Sinema Programına flt\veten saat 9 da.o 10 a kadar 
19 l!l:Y1tll Balı Maltepe, Yenlkariyt, Küofik- m bulunablllrler. Vakitleri ba ttl meramne neraı Tnnk Sağlam ile, Doktor Ekrem Şe - 1 1 

Jalı, BaflbtlJ'11k. tıtırat.e mtlsaJd ohnıyanlar Şifll Halkevinde rif ve doktor ihsan RHat ve doktor !leh - Mısır yıldızı K K • S E M 1 R A M U H A M M E O ve arkadaşları 
11 Eyl~l Perşembe Kartal yapılacak 1btlfalde hazır bulunabUlrler. med Al1 Omaya. minnet ve 4ftkranlarımızı 
13 Jly101 cumartesi ıta?UU Bfttün mat'buat Te edebiyat mensublarlle alenen beyan ile hürmetler ederiz. Sinemada : Ç E L 1 K K A L E, fiatlar 10, 16, 20 Kr. 
16 Ey!Ql tur'e. oetmek. arzu edenler bu lhtl:fale da.veWdlrler. Otullan: Şefik Yesari, llalımud Yesari 



, ıs Ağustos 

Divrikte büyük bir maden 
şehri kuruluyor 

r 

250 kişilik amele evinin temeli atıldı, maden 
civarı elektrikli, zarif evlerle doluyor 

Ziraat Vekilinin 
Bolu ve havalisindeki 

tetkikleri 
Düzce (Hususi) - Ziraat Vekili Muh 

Us Erkmen yanında Bolu valisi Naci 
Kıcıman, orman umum müdürü Fahri 
Bük, Ziraat umum müfettişi Selim, 
hususi kalem müdürü Servet olduğu 
halde Düzceden geçerek Akçaıkocaya 

gitmiştir. 

Vekil akşam üzeri Düzceye dönmüş 
ve yoUarda halkın tezahüratile karşı -
lanmıştır. 

Vekil ve maiyeti, Cevad Türkoğlu 

Sayfa 1 

L Yurddan resimli haberler =1 
Şerefli Koçhisar gölünde tuz istihsali 

meyva bahçesine ve Vilayet Nümune 
fidaınhğına giderek tetkikat yapmış ve Şerefli Koçhisar (Hususi) - Anado- pılmıştır. 
eyvala~a an~ olan haşeratın im.hası luda Van gölünden sonra ikinci dere - Yaz mevsiminde tuz halinde donmuş 

çarelerlnı tetkık etmiştir. oede büyük olan tuz gölü hakkında ev- ve adeta tuzdan bir ova halini almış 
Ziraat Vekili Düzcede esnaf ve ma • veloe umumi bir malumat verilmişti olan bu gölden yapılan tuz ihracına da 

ğazaları ayn ayrı gezerek soruşturma- Tabii ve büyük bir varidat membaı o- modern bir şekil verilmiştir. Bu me • 
lar yapmış ve esnafın dilekleri1e ala • lan tuz ga1ü kaza merkezine iki saat yanda elevatörler getirtilmiş ve göl • 
kadar olmuştur. mesafede bulunmaktadır. Burası ıa - den tuzlaya kadar dekovil yapı~tır. 

Muhlis Erkmen bundan sonra vnA.- zım gelen ehemmiyeti kazanmış ve son Resim tuz yığınlarını. tuz toplama 
yet konağında üç saat köylünün di1ek zaman1arda memurlarının oturmasına makinesini ve tuz dairesini göstermek· 
ve şikAyetılerini dinlemiştir. mahsus modern binalar ve daireler ya- tedir. 

Diıırik Demirdu.ğ maden~nde amt!l..? evlerinin tenıelatma merasiminde. vali. Ziraat Vekili şerefine saat 21 de Hal. Düzce yakında ( laktriğe kavuşuyor 
kaymakam ve diğer zevat kevi salonunda 30 kişilik bir ziyafet 

Sivas (Hususi) - Divrik Sivasa bağ 1 edilrn"şfr y . k k" l . 1 verilmiştir. Vekil Bolu ormanlarında h .. 
1 

. ı ı · e_nı. ırma ma ıne erı ge • tetkikat yapmak üze"e ge~ c:J:>hn"mı'z • 
guze ve şirin kazalardan birisi ol - d kte t h ı hadd" • ....... '<"' duğu gibi tarihi durumu da çok eski • ı n sonra ıs ı sa ı az~iye çı~ den ayrılmış ve kalabalık bir ha~k küt-

d" karılacaktır. Bu hayırlı ve çetın mesaı 1 • t f d • . ır. Kasabada bugün bir çok tıarihi e- başta t ' . ..d.. .. ..h d " y esı ara ın an ugurlanmıştır. Vekıl 
şan ıje mu uru mu en ıs u • · Bol d · · 

terler mevcuddur f ld • h ld .. "d . .. . geceyı u a geçırecektır. · , su o ugu a e guzı e bır Türk mı. . . . .. . 
k Kasabanın 16.860 kadın, 15,429 er - mar ve mühendisi tarafından, idare e- Zıraat .. Vekıli Duzcehlere me~a ha-

ek olmak üzere 32,289 nüfusu var • dilmektedir. şerat mutehassısı, damızlık boga, ıs • 
dır .. Ve 1150 ev mevcuddur. Divriğin Maden civarı elektrikti k"" .. k • lAh edilmiş tohum gönderecek1erini ve 
Yetıştirdi~ dcaerli meb'usumuz Ab • zarif bahçeli evlerile d~ha ~ç~·d' e halkın içinden çıkamadığı tütün işi için 
d~rr:hman Naci Demirağ ve Nuri De. bir maden şehri manzarasını ş:r~e~ de İn~is.arl~r .ve~ili ~le temasa gele • 
lnırag kac;aban n imar ve kalkınma _ tedir. oeklerı.nı bıldınnışlerdır. 
:ında büyük maddi yardımlarda bu - Vekil ayrıca, kazaya sıtma hastalığı-
~nınaktadırlar. Nuri Demirağın Div • Nafia Vekili nı yayan ve Düzceye iki saat mesafede 
rık istasyon yamaçlarına yükselttiği A bulunan Efteni gölü namile maruf siv-
orta okul 70 bin lira ile meydana gel- danaya gidiyor risinek yatağını 8000 dönümlük sulak 
:tniş ve Divrik orta tahsil gençliğini ve Adana (Hususi) - İyi bir kaynaktan ve bataklık araziyi ihtiva eden göli.in 
Çocu~ babalarını sevindirmiştir. Bu yıl aldığım malumata göre, Nafia V~kilimiz kurutulması için tetkikat yapacağını ve 
~a Dıvrik Nuri Demirağ orta okul ta- Ali Fuad Cebesoy bu aym yirmisinde Düzceye tekrar münasib bir romanıfa 

d 
bele.ri, Nuri. ~.emirağın maddi yar - şehrimize gelecektir. geleceğini vadetmiştir. 
ırn ı ıle 75 kışılık bir kafile halinde Nafia Vekilimiz, Nafia Vekaleti daire 

büyük bir yurd gezisi yapmışlardır. Bu şefleri ve mühendislerden müteşekkil bir LOtfi Kırdar Manisayı Düzce (Hususi) - Düzcenin ışık • geçen gün tatbik mevkiine geçmiş ve 
g{in Divrik orta okulu övünülecek e _ heyet refakat edecektir. landırrlmasını dü~ünen belediye, ka - tesisatın temel atma merasimi yapıl • 
•erlerimiz arasında yer almaktadır. Nafia Vekilim<Zin bu ziyareti, büyük davet edildi zaya 13 kilometre mesafede bulunan mıştır. Merasimde Bolu wlisi Naci 

Abdurrahman Naci Demiragw da ka • Seyhan barajınm temelatma rrerasimin- Manisa, (Hususi) _ Man· Şakuç köyündeki şelaleden istifadeye Kıcıman da bulunmuştur. Yukarıda -

sab d b 1 
lSa rneş • b d b ' l kt ·k te · ·· d anın yıllardanberi bekledig·i temiz e u unmak içındır. Temele ilk harcı hur senelik üzüm bayram p t . ve ura a ır e e rı sısatı vucu e ki resim temel atma merasiminden bir i b 1 azar e~ t" • k · t " B k · · 

Çtne suyunu getirmek üzere l9 kilo _ izzat Nafia Vekilimiz koyacaklardır. g{inü kutlulanıacaktrtr. Bu bayramın ge ırmege arar vermış ı. u arar ıntıbadır. 
tnetrelik bir mahalden kasabava içme Bu arada, Ali Fuad Cebesoy kar.all:ırı kurucusu olan eski Vali, şimdiki İs -
SUyu getirmektedir. Bütün fe~ni te • ve kan.allar ~zer~~rle .kur~lan köprüleri tanbul Vali ve Belediye Reisi LCıtfi 
nisat faa~iyetli bir şekilde ilerlemek - v~ Nafıaya aıd dıger ışlerı yerinde tet - Kırdara Manisaya gelmesi telgrafla ri-
~ir s c·· h . b d k kık edeceklerdir. ca a·ı . t' 

· u umun~t eynmma a- ~?~~~~~~~~~~~~~~~e~ı~· m~ış~ı~r~·~~~~~~~~~ 
~baya varmış olacaktır. Ayrıca kasa. 

P~~~n ışık işi üzerinde de tetkikler ya. Düzcenin eski kaymakamı Düzceden ayrıldı 
lunaktadır. 
~Valimiz Muhtar Akman beraberin -
"' Maarif Müdürü Rifat Necdet, Vila
,,et · 
01 

J_andarma komutanı yarbay Asım 
k dugu halde, Divriğe gitmişler, orada 
e az~ işlerini tetkik ve okulları teftiş 
~~şlerdir. Ayni zamanda Divrik için 
d ıki bir servet membaı olan Demir
ı:ğ Şantiyesini de gezmiş ve Etibank 
d l'a~ından i~1etilmekte olan Divrik 
rı:ınır madenleri işletmesi müdürlUğü
llllln 250 kişilik amele evinin temel at. 
r a_ rnerasiminde bulunmuştur. Bu me 
~sırnae Demir<lağ şantiyesi namına ka 
ttı nın genç kaymakıamı, İbrahim Rüş
ltıl Altıok bir nutuk söylemiş ve Vali
li z Muhtar Akman da birkaç söz söy
t~~rek binanın ilk temel taşını atmış.. 

en ~a~nde bir sene almadığı halde 
laitıptıd~.i ~enile.cek derecede basit ve
...., l~ rnuhım mıktarda cevher istihsal 

PazEr 

Düzce (~ususi) - Burada 4 buçuk sene gibi uzun bir zaman kaymakamlık 
yapan İsmaıl Hakkı Baykal Hasankale ka zası kaymakamlığına tayı· T.L ed"l · "f · b . . ı mış, ve 
vazı esı şına gıtmıştır. 

Resimde kendısiıu uğurııyan Düzceliıerle İsmail Hakkı Baykal bir arada 
görülmektedir. 

Ola He.san Eey Diyor ki: 

J 

lb.t - liasan Bey bir Rus ali~ 
ta.. senelerce uğraştıktan son-

. . . in.sanları 
rak.. 

kanat taka .. ... w;urmağa muvaffak ol· 
muş ••• 

Hasan Bey - Desene bun~ 
dan sonra insanlar, otomobU, 
tramvay kazalarından dejil 
ecelletile ölecekler! ' 

Adam öldürdUkt3n sonra Çorluda borsa ve ticaret odası 
bıçağmı yahyarak kaçan katil için bir bina yapıhyor 
Bursa (Hu.susi) - lnegölde cambaz Çorlu (Hususi) - Şimdiye kadar ayrı 

Latifin Hasan ç:ıvuş isminde birini fe- ayrı binalarda iş yapan Ticaret Odası, 
ci bir surette öldürdüğünü telgrafla bil -1 borsa ticaret odasını bir noktada cemeden 
dir~tiın. Bu cinayetin duruşmasına ev- elverişli yeni bir binanın inşasına karar 
velki gün şehrimiz Ağırceza mahkemesin- vermiş bulunuyor. Ticaret odası başkA • 
de başlanmıştır. Dinlenilen şahidlerin tibi ve borsa komiseri Fikre~ Timoçin. 
ifadelerine göre hadise şöyle cereyan et- köylümüzün satışlarda hiç bir suretle al
miştir: İnegölün Sinaniye mahallesinde danmamalarını ve işlerinin çabuk görül
oturan cambaz Latıf, Çitli köyünden Ha- mesini temin maksadilc bütün tartı işle
san çavuşa bir manda satmıştır. Aradan rini çabuk bir şeki.ld<:! borsanın emrindeki 
on beş gün geçtikten sonra, Hasan ça - iki kantarla yaptırmakta, borsayı fay
vuşla Latif, gene İnegöl pazarında kar - dalı ve intizam:ı bir şekilde çalıştırmak
şılaşm~ar, Hasan çavuş Latüe çatarak tadır. 
verdiği mandanın çürük ve işe yaramaz ---·-------
olduğunu söylem1ş, cambaz Latif ise, 40 yaşında bir köylü 
kendisinin kabahati olmadığını, başka - karısını öldürdü 
smdan alıp sattığını söylemii, bu yilz - Adana, (Hususi) _ n-· N 
d k b

.. .. .. b LAt•f b un amrun 
en avga uyumuş. cam az. a ı ı~a- yaylasında feci bir cinayet oldu. Mus-

ğıru çekerek Hasan çavuşu bırkaç yerın- tafa Münif adında 40 yaşlarında bir 
den yaralıyarak öldü:müş :e kaçmıştır. adam karısı Zekiyeyi öldürdü. 
Kaçtığı sı:~~a ~a .~lındek~ kanlı bıçağı Cina:·ete sebeb kıskançlık ve şüp • 
yaladığı gorulmuştur. Nihayet yaka- hedir. Münif, 8 ay evvel evl<>ndiği ka-
lanarak adliyeye teslim edilmiştir. nsım yemek yaparken mutfakta kal-

- Şahidlerin celbi için mahkeme başka bine üç kurşun sıkarak öldürmüştür . 
gunıe bırakılmıştır. KatH bugün kendi ayağile zabıtaya 

teslim dl.muştur. Münif karısını öl • 

Bursa meb'usları Gemlikt" dürdüğüne nadim ~ğildir. 
Gem1ik (Hususi) - İntihab daireleri- Bal k . d ---

ni gezen Bursa meb'uslarından bir grup 1 8Slr 8 bir kız San'at 
Gemliğe gelerek halkın dilekleriie meı - okulu açılacak 
gul olmuşlardır. Balıkesir (Hususi) - Maarif Veka -

Bilhassa Fazlı Güleç, balıkçılık üzerin- letince bu yıl Balıkesirde bir kız san'at 
de durarak, Gemlilc balıkçılığına inkJpt okulu açılması kararlaşmıştır. Vilayetçe 
verecek esaslar hakkında notlar alnııştır. bu husustaki hazırlıklara başlanmıştır. 
eder. O. T. Nafia Vekili Edirnede 

Muradhda köy mer'ası yandı Edirne (Hususi) ~ Şeh_r~rnizde bu • 
• lunmakta olan Nafıa Vekılı ~neral 

Muradlı (Hususı) - Mur.adlının Aıa - Ali Fuad Cebesoy bugu··n v ı· 'il' "d 
lha•rt k""yü .. .. a ı .l'en a-- o merasmın buyük bir kısmı Tümeri, müteakiben Birlikte Umumi 
kazaen çıkan b!r !~n~ın netioeatnde yan- Müfettişliğe giderek Başmüşavir Sabll 
dıkta~ sonra koylü.erın yardımtle söndü- Öneyi ziyaretle uzun boylu görüşmiif 
rillmuftür. !erdir. 



1 Sayfa 

1 Hım.eler Kal'JUlnda~ 

MDcrim 
u .. .,.akh matbaaya g~di. SelAm ver-ı 

söte başladı: 
Babam Sapancada doktordur. Be-

ni hergiln döverdi. Nihayet bir gün 
kovdu, buraYQ geldim. 

Yüzüne hayretle baktım: 
- Hoş geldin safa geldin amma bun

lardan şimdiye kadar bana hiç bahset. 
memiştin. 

- Bu ben değilimi 
- Ya kim? 
- Yirmiyi mütecaviz hırsızlık suçi. 

le adliyeye verilen ve tevkif edilen ço· 
~k. 

Bu sefer ben merak etmiştim. 
- Çocuk mu, dedin? 
- Evet, hem de on bir yaşında bir 

çocuk. Mahkemeden çıkarken bun[arı 
söylemiş. 

kim ? • 
- ZannE<ierim! 
- Hırsız da olur değil mi? 
- Olur ki olmllf-
- Olur ki olmuş değil, olacağı bes. 

belliymiş, olmuş. Mahkeme de bu ço -
cuğu tevkif ettirmiş. 

- Sen sBylfiyorsun, ettirmiş. 
- Yani tevkifhaneye göndermiş. 
- Tevkif edilen insan, tenezzühe 

gönderilmez ya.. tevkifhaneye gönde • 
rilir. 

- On bir yaşında dlanı da mı? 
- Herhalde! 
- Kabahati ne? 
- Sen söyledin birader, daha ne ol. 

sun; yirmiden fazla sabıkası varmış .. 
- Suçlu mu o? 
- Suçsuz mu? 
- Tabi! suçsuz. 
- Anlamadım. Aç kalmış, işi hırsızlığa dökınüs ve 

çaldıklarını rastgele fiatlarla satmıs. 
Bu nasıl olur? • - As1l suçlu, onu ~vden kovan ve 

_ Olmuş işte? bir daha ararnıyan babası değil midir? 

- Nasıl olur dostum, babası varmış. - Ne yapsın lAf dinlemiyorsa! 
- VarmUJ. - Evden kovup hırsız olmağa mı 

- Hem de doktormuş. tıeşvik etsin! 
- Doktormuş. - Sen git hırsı~ık et dememiştir ya! 
- Doktor denillen insan munevver - Dememiş olııa bile, bunu idrak 

insandır değil mi? etmeliydi. 
- Tabii. - O kadarına aklım ermez. 
- Münevver bir insan on bir ya • - Ni~ aklın erme~. Şimdi onun 

~mdaki çocuğunu evinden kovar mı? oğlu hırsızlık cünnünden mevkufken 
- Kovmuş işte. o Sapancada hasta muayene etrnekıle 
- Bu çocuk günlerce şehir şehir do. meşgul ha? 

iaşır, evine gelmez de bir daha aramaz - Çocuğun sözleri doğruysa öyle o • 
mı? lacak. 

- Aramıyormuş işte! - Hayret! 
- On bir yaşında bir çocuk, dövülür, - Niye hayret ettin? 

evden kovulur, bir daha aranmazsa bu Mücrl best b ,_, ' k 
1 

b'li ? - m ser ıral\.rııyor, ma -
çocu ne 0 a ;ı r · sum tevkif d T b 'L.- t edil.. _ B'lm e ı ıyor, una ıJIClyre 

ı em. mez mi? 
- Niye bilmezsin, herhaMe iyi bir 

ıey olmaz değil mi? 

C Bunları b'liyor mu idiniz ? =ı 
Bir yıldırımm azizl:ği . r 

pe~;;;~e~~~ ~;. ~-;--!Yfi~~ 
detli bir fırtına ~ 
v u k u b u 1 - - -

Para getiren kunduralar 
cKunduralar pa 

ra getirir mi hiç?• ~ 
dıye düşUnmeyi- ~ 
nız. Talih insanın · ..- , 

başına konduğu gibi ayaklarına da konar. 

SON POSTA 

~ 
Örgü bluzlardan 
şık bir örnek 

Ağustos 18 

Tapu sahtekirlığı yapan 
bir adam tevkif edildi 

Başkasına aid bir gayri menkulu sahte vesaik ile 
satan suçlu dün sorguya çekildi 

Müddeiumumilik 1 inci tetkik büro- ten muhtelif 42 sabıkası olan Ligor 
sunda bir müddette.nberi bir tapu sah- Kefalo isminde biri, bu defa da sahte 
tekarlığı etrafında cereyan eden tah - hüviyet cüzdanı taşımak suçundan ad-
kikat dün neticelenerek, hadise sorgu . . . . 

fh 
. t'k l t . ı· H" di .. ,,. ı'le lıyeye verılrnıştır. Suçlu, bir tanıdı • 

sa asına ın ı a e mış ır. a ;:J"<; 

alakalı delilleri toplıyarak, tahkikatı ğının hüviyetini 2,5 lira mukabilinde 
tekemmül ettiren 1 inci tetkik bürosu r1tın almış, buna kendi fotoğrafını ya
~fi Müddeiumumi muavini Sabri, dün pıştırarak, kultanmağa başlaınışt.ır. 
tahkikat dosyasile birlikte sahtekar -
lık hadisesinde suçlu olduğu iddia edi- Dün adliyeye teSlim olunan maz • 
len Yusufaki Bayraınoğlunu Sultan - nun, Sultanahmed 1 inci sulh ce:za 
aluned 1 inci sulh ceza hMtimliğine mahkmnesinde sorguya çekildikten 
vermiştir. sonra, bu yeni suçundan dolayı tevkif 

Yusufaki hakkındaki iddiaya naza- edilmiştir. 

Şunlan almalısınız: 350 gram beyaz ran, Kerestıecil~de. Karaı:l~çeş~e S?· 30 8V V8 8parfıman Soyan 
yün. 75 gram kırınız! yün, ayni yünden Irağında Andon ısmınde bırıne aıd, hıs • . 
bir parçacık gümüş grisi. 2,5 numara iki seli bir. gayrimenkulu, ~ir tak1m s~h- hırsız sorguya çakıldı 
şiş. 14 numara bir kroşe. 6 tane gümüş te vesaık ve yalan hilvıyet beyanı ıle fstanbulun her semtinde 30 ev ve 
rengi maden düğme. Eftalya adında bir kadının mülkiye -

B bıuzd · . d" tinde göstererek satmıştır. Buraları 3 apartıman soyan maruf sabıkalı Tor-
u a Jersey, yam uz çorab ör - ' . . 

güsünün ters tarafı kullanılmıştır. sene evvel Belediyeye istimlak edıl - pıl Rıza yakalanarak, adliyeye teslim 
Baskın kenarına gri yünle bir sıra sık iğ- diğinden gayrirnenkuhın bir kısmı. wbe olunmuş ve sulh ceza mahkemesinin 
ne gcçiril~tir. Zikzaklar kırmızı yünü lediye tarafından, bir kısmı da dıger kararile tevkif edilmişti. 
iki kat ederek çekilmiş zincirlerden yapı- hissedar Haralam'bo 1Jaraf).ndan satın 

l 
Müddeiumumilik, maznun hakkın • 

lır. Ve zincirin ters tarafı üste getirilir. a ınmıştır. 
Dün, mahkemede yapılan sorgusu da i1k tahkikat açılmak üzere, dün 7 

Kız sırasında hakkındaki iddiayı reddeden nci sorgu hakimliğine vermiştir. 
Yusufaki Bayremoğlu, şunları söyle - Sorgu hakimi, tahkikat dosyasını 
miştir: . tetkik ve Rızayı isticvab ettikten son-

- Eftalya kendisine intikal etrn1ş . . . 
bulunan bir emlAkini satmak için. ba. ra, mevkufiyet halının devamını karat 
na bir vekAletnarne vermiştir. Diğer altına almıştır. 
taraftan, gayıimenkulil diğer hisseda
rı bulunan Haralambo ile de, milnaza· 
alı bir vaziyetteydiler. Ben de, Eftal -
yanın verdiği vekAletna~ye rnüste • 
niden aralanndaki münazaayı hal i -

Bursada mühür taklid edP"ek 
58 1 lira dolandıran bir g mç 

mahkOm oldu 
çin, Tapuda Haralambo adına bir tak- Bursa (Hususi) - Bır Yahudi tiicca-
rir verdim. iJUdisede, bir sahtekarlık rın mühürünü taklid ederek, .tanzim et
varsa bu Eftalyayı alA.kadar eder, be- tiği 581 küsur lirallk bir sahte koza tez-

~A~~-işle bir alAk~.._:~btu~·---~ keresi ile Ziraat Bankası şubesinden bu 
J;UUUiıı, oorgu:yuı m~ .1. u.:,w.a-

kinin tevkifine karar vermiştir. parayı çekerek Mudanyaya savuşan ,.e 

42 sabıkah bir SUÇIU orada yakalana.1 Hüseyin ismindekı gen
cin muhalfomesi ıntaç edilmiş. 2 ay ha-

muştur. Şimşek!erin çizmekte oldukları 
ziya hntlannı doya doya seyredebilmek 
için Mösyö Ulrich Palslev adında bir a -
dam kapısının önüne çıkmasih: yıldın -
mın üzerine düşmesi bir olur. 

Şahidlerin ifadelerine nazaran, yıldı
rım başına isabet eder, vUcudünü takib 
eder ve bacaklarmda::ı toprağa iner •• 

Yıldırım geçer geçmez şahidler adamı 
kurtarmağa koşarınr ve onun yüzde yüa 
tilm~ olduğunu sanırlar. 

Fransada Chateau - Chinon civarında ; 
bulunan Saint Honore les Bains köyünde ı 

yapılmakta olan bır müzayedede eski bir 

fotin satı~. Bunu çok fakir bir adam 

sahlekArhktan tevkif edildi pis, 83 lira para cezasma mahklım edil -
ero;ncil.k • miştir. Kati1den. bırsırzJıktan, 

Bir Halkevl müfettişi Çankında 

Halbuki adamı sağ ve salim bulurlar •• 
Yalnız bayıl~ ve üstelik yıldırım bü -
tün elbiselerini kill etmiş! 

almış. Kulübesıne götürmüş ve giymeğe 

hazırlanırken ayağı büyükçe olduğun -

dan biraz uğraşmış. Ayakkabı patlayınca 

içlerinden 35,000 franklık evrakı nakdiye 

çıkmşıtır. 

_ ........................................................ ·-···· .. ········--····· ... ···--... ···················-----

Okuyucularıma 

Cevablarım 
Eski§ehirde M. T. ye: 

_ .....,___, 

Mademki ikj buçuk sene geçmiş, de· 
mek oluyor ki seneler bu :ı~kı zayıf
latmıyor, bilAkıs aşka kuvvet veriyor 
ve en iyi tarafı, seneler geçtikçe o da, 
sen le büyüyorsunuz, evlenecek çağa 
geliyorsunuz, biraz daha bekle, tahsi
lini bitir, hayata atıl, ailen vas1tasile, 
kızı aile.sinden istet, evlenir, mes'ud 
olursunuz. 

* F. Cana: 
Etraftakilerin bir insanı dnrüst ve 

temiz. tanımaları o insan için yalnız 

bir zevk değil, hayatta bir ihtiyaçtır. 
Dürüst ve temız tanınmış, bir k~dın 
daiına hürmet görür, aksi ise her za
man için herkes tarafından fena gö
!'illmeye maruz kalır. Mademki, şım
diye kadar dürüst ve temiz kaldın, 

bundan böyle de ayni kalmanı, d:ğiş 
memeni temenni ederim. 

Kocandan aynlman bir zaruret ha
line .gelmiş ve ayrılmışsm, seni iste· 
m~ olan erke~m vaziyetine gelince, 
onun Jmrısile arasındaki anlaşama. 

mazlığa bilmiyerek sen sebeb olmu~ 

olabilirsin. O sen:. beğenmiştir, karı

sından üstün addetmiştir ve bu yüz
den kansile ayrılmak istemiştir ve 
bel·ki kendi de farkına varmadan ka
nsile arasındaki anlaşamamazlıklar, 

kavgalar bu yüzden çıkmı§tır. Onu ay
rılmamaya teşvik etmekle iyi ve vic
dant bir harekette bulunmuşsun. 

Şimdi hakkındaki muhakeme kara
rını düşünelim: 

Muhakeme muvakknt ayrılık kara· 
nnı karı koca arasında boşanmak için 
kat'i bir sebeb bulunmadığını takdir 
etmiş olduğu için vermiştir. Muvakkat 
ayrılık hizmetinin bitmesine doğru 

ayrılanlardan birindeki değişiklik te 
bu karann yerınde verilmiş olduğuna 
bir deJildir. Birbirlerinden ayrı yaşa· 
dıkları zaman d3 dürJnmüş, hislerine 
mağlfıb olduğunu anlamıştır. Belki "se
viyordur. Belki yeniden birleşecekler
dir. Buna mani olmak doğru olmaz. 
Acele etme, vaziyeti~ tavazzuhunu 
bekle, hattA mümkünse onların tekrar 
birleşmelerine yardım et. Temiz ve 
dürüst bir kadın; her zaman kendini 
beğenecek; takdir edecek, ~evecek bir 
erkekle karşılaşır ve onunla evlene
bilir. 

TEYZE 

Kız çocuklara plili elbiseler çok yara. 
fır. Plilerin çabuk buruşması bir mahzur 
gibi görülebilir. Fakat bu daha ziyade ar
kadakiler içindir. Önde pli kolay kolay 
bozulmaz. Sonra bazı kumaşlar ütü iyi • 
tuttuğu için pli de yapılsa uzun zaman l 
buruşmak bilmez.ter. Plili modelleri böy- Çankın (Husust) - Halkevleri müfet- }arına halkın çekinmeden gelmelerini. bu 
lelerinden yapmalıdır. tişlerinden Mehmed Ali Çamlıca Çankı - ranın hepimizin evı olduğum:. açık ve gü-

Eteğin tekmil önü plilendikten sonra g ldı' ç--'-- H Ik · _.,....d· rıya e • &UA.10 a evımn ,~ ıye l b' r l 'f de tt' 
korsajı fazla fazlfl süslcmiye lüzum yok- kadar faaliyeti etrafında teftişlerde bu • ze ır ısan a 

1 
a e •• 

tur. Ufak bir yuvarlak yaka, fantezi bir lundu. Ayrıca komite başkanlarile faaliyetin 
roba, bel, cep, kol ve yaka kenarında in- Anfkilatör radyo neşriyatllc Halkevle- arttırılması için fedaknrhk yapılması ve 
ce. bir zikzak bir çocu~ elbisesini süsle - rinin manası etrafınch güzel bir söylev tedbirler alınması etrafında konuşmalar 
mıye yeter de artar bıle. vererek Halkevlerinin bUtün to Ianh- a tı. 
...................................................................................... -· .. ··----···- p y p 
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ransız a ue i i a a e 
Fransayı uçurumdan kurtaran 

Başvekil, dünyanı~ en sükii.ti adamı 

Sayfa 7 

( SEYAHAT MEKTUBLARI J 
Fransan·ın meşhur su 

şehri : Evian 
Karaciter hastalarile oyun meraklılarından maadası için 
11 yağlanma saatidir. Her şey, her ger 'Vıcık vıcık ... 
Bu insanlar acaba nasıl temizl•nirler? Gölün tatlı 

suyu bunlar çıktıktan sonra Boğaziçinin mazot 
dökülmüş sahillerini hatırlatıyor 

Yazan : ErcUmend Ekrem Talu 



8 Sayfa 

e 
Erkekler diyorlar ki 

" Erkeklerin mektublan pek mutedil olduğu halde 
kadınların mektublan ( sarhoş, züppe, seciyesiz, 
kumarbaz ) kelimelerile dolu... Aile kavgalarının 

sebebini şimdi daha iyi anlıyorum ,, 

SON POSTA 

l? 
Kadınlar 

diyorlar ki 
0 Bayanlar, itiraf edelim, 
kabahatın büyük bir kumı 

bizimdir ,, 

a a a af ur , rı geldiğini söylemek ısterlın. e N. A. (BurJa Hisar): • M il I B t" k (Gazianteb): 1 melerinden, dlllerlni tutmamalarından ne -
Uzun zamandan'berl ankete verilen ce - .. ~ 

vabları muntazaman okuyordum. Son gün _ Kendi payıma bn vaziyeti gordukten son- cBu anketi açmakla bütün bay .,e ba -
terde işe genç kızlar da kanştı. Bir müddet ra kat1 kararımı nrdtm. Ne kadınların a - yanların derdlertni tazelemiş oldunuz. 
te ellerinin hnmurile bu mevzua karışan ğızların"ın kokusunu dinler, ne sinlr fırtına- Baştnnberl değilse de anketinizi bt\y1ik bir 
bayanları dinledikten sonra bir cevab da ları çeker, ne de evıenirlın? .. heyecan ve merakla takib etmekteyim. Bay
ben yazmak arzusuna düştüm. Genç kızla- uzun lA.fın kısası: Ne şeytanı gor, ne aa - lıı.r her erkeği kendiniz gibi mi zannediyor-
runıı istedikleri kadar bize atıp tutsunlar; lAvat getlr.11 sunuz, eğer siz bayanlarınızn. sadık le.aldınız 
bütün haklkmtıer gtJz önündıedir. Bugüne ~ sa, her erkek öyle midir? Biz nicelerini ta -
kııd.ır diğer bekA.r ıı.rkadlU}lanmın yazdıkları r nıyoruz ki, evlendlklerinln daha iklncl, 11 -

çüncü günü hemen meyhanelere sefahat -
pek doğrudur. Nihayet benim vereceğim ce- hanelere, kahve köşelerine dönerler. Bek.Ar 
vab ta onlardan pek farklı olmıyacaktı. Bu-
na ra11omen fikirlerimi kısaca o.nlatmo.ktan • C. Çetinkaya, (Düzçe): hayatını idame etttrmeğe devam &derler. 

6 Fakat buna mukabil de öyle erkekler vardır 
kendimi alo.madım: «26 yaşında olduğum halde hft.lli beUrım. ı 

Bana kalırsa ge"" kızlnrunız pek •ımarık F ki onlar da ejlerlnin gölgesine tapınır f!r . 
.. y .. .. Gerçi benden çok yaşlı bekA.rlar vardır. a- 81 ı d t afa ael' .... söy 

tırlar. Ne"-'erine pe"' fazla. 1tlmadlan var, ze soruyorum ve s z e ns ~ ,.., -• ...,.. ... kat bir erkek herhalde 24 llA. 25 yaşında ev- d 11on idi ? 
erkeklere karşı itaat, hürmet, sadakat his- b ım leyinlz: Bu böyle e& m r 

1 lenmelldlr. Bittabi mazereti olanlar u - Yine öyle kadınlar vardır kl, kasırga gt -
lerlle meşbu -bulunmayorlar. Hepsi herca kanı bnlamıyanlar hariç .. Ben eş bulmanın bldlrler. Kocalan bu vaziyette onları haklı 
meşreb .. bunları düşi.inen bir genç kızla ev- sinemada, tiyatroda, umuml mahallerde örd\lklcri lçln değil gürültüden çekindik -
lenmlye nasıl cesaret edilir? Cesaret e~llse mümkün olacağı düşüncesinde değilim. Hal- ~eri için susarlar H~mctnslerlm içinde öyle 
bile onları tatmin etmek için blzim mute- bukl kızlarımız bu fikirdedirler. Bu doğru sadık öyle sakin .ve dürüstleri vardır k1 bt\
yazl bütçelerimiz kA.fi gelir mlh mudur? Benoo her iki taraf 1çin bu tehlike- tün hayat varlıklannı bir tek kocaya. n bir 

11 bir vaziyettir. tek yuvaya hasretmek için hazırdırlar. Ya-
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C Almanyada gunun de iko usu =ı 

arb 1 rsa n 
ordularına kim 

kumanda edecek ? 
Alman ordusu erkanı, Hitlerin 

istememekte ısrar 
Başkumandanlığını 

ediyorlar 

Evlendikten sonra, bedbaht olup mahke - nl kadın olduğum halde şunu söylemek is -
me kapllarına düşmemek için evvelden çok tıyorum ki aile geçimsizllklerinde kabahatin 

e C. S. (Menemen): titiz ve hassas davranmalı... büyiik bir kısmı da bizimdir. Hit!er ve Alm.ıtı ordusu erkanı bir arada 
tAnketlnlzl dikkatle taklb ediyordum. Bil- Elbette _perde arkasında ıasmet beklen - Bunun için bu geçimsizliklerin öntlne geç- Son zamanlarda Alman askeri meha - bir başkumandanın vazıyeti bundan bir 

tün bek:Ar arkadaşlarımın cevabları, iddia - mez ve böylelerile evlenilmez de.. alle top - mek dahn fazla bizim elimizdedir. Artık er- f11inde büyu""k bir mesele münakaşa edil- kaç sene evvelki v. aziyet ile hiç bir su-
ları benim de görüşüme uygun olduğundan lantılan, tavsiyeler bu hususta Amil olma - keklerin nefretini celbeden kusurlarımızı ıs- dil 
bu yolda mütalca yürütmeğl zald addediyo- lıdır. Bu ,ekil evlenmelerin sonu cılk çıkmaz. lah etmek zamanı geldi sanıyorum. . mektedir. Mesele §Udur: Harb vukuunda :retle mukayese e emez. 

8 ad DervJşln davetinden sonra be _ Bayanları, bu şekilde ikaz edersem, bilmem 24 Temmuz nüshanızda intişar eden dz- ba.şkumandanlığı k\m yapacaktır ve bu Eskiden ~aşk1u~andkan harit~;~ı ve 
~~;,.. ~zerine çevrllen, insafsızca, perva _ bana kızarlar mı?. mit Fuad• imzalı yazıyı okudum. Çok a.cıklı k andanlık nasıl yapılacaktır? telefon makıne erı ar asına çe ı ır ve 
.sızca tadınlık seclyesile kablll tellf olmıyan Boşanmanın zorluğundan şikayet edenle- buldum. Bayanlar b~. yazıyı ok~adınız mı ~ noktai nazar çarpışmaktadır. planlara göre emirlerini verirdi. Bugün 
ağır ithamlar beni de, bugün bu yazıyı yaz- re hak vermiyorum. Evet boşanma zordur, ve o bayanı nasıl mudafaa. edebıllyoreunuz? Noktai nazarın biri: Bütün siyasi, as- böyle bir şey tasavvur edilemez .•. 
mağa sevketti. fnknt yerindedir. Evlenmeden evvel çok has- Bu zam~.nda kurulan yuvaların ekaerlslnln kerl meselelerin bir adama tevdi edil _ Har.b cephesinde bir nokta b!itün harb 

BcklU' arkadaşlarımın yazıları tetkik olu - sas hareket etmek lA.zımdır. Eğer boşanma temeli boyle balmumund~n yapılmıştır. Bu- . f d f 1 n 
nacak olursa, çok nazik blr lls&nla kadınla- kolay olsa, ne erkek, ne kadının kıymeti ka- nun gibi çok misaller göstereblllrtm. Fakat mesi merkezindedir1. Bu noktai nazarın cephesinin ehemmıyc m en az n e. em • 
rın kusurlarını anlatmnğa çalıştıkları gö - Iır? Onun için severek, be~enerek evlenelim. ne hacet hA.dlseler meydanda olursa kimse taraftarlarına göre 1914-1918 harbinde miyeti haiz olabilfr ... 
rillür. Halbuki kadınların yazılarının pek Fakat yerinde tanışalım, zahire kapılmıya - evlenmez. Bir kadı.~ veya kız ancak anne ol- görülen karışıklığa ancak bu suretle ma· Başkumandan daima muayyen bir mn• 
çoğu şu kelimelerle doludur: (Sarhoş erkek, hm. Biraz da kadınların pek fazla süslen - makla yükselir. Çunkü o onun lçln yaratı!- ni olunabilir. Binaenaleyh, her ıeye bir halde bulunamaz. 
miltereddld erkek mtısrif erket kumarbaz melerine 111.şeceğlm. Boyanmak, süslenmek mıştır. Bunu demekle, erkeklere ezııeıım de- tek adamın kumanda etmesi !hım gel - Cephenin en tehlikeli mahallınde bu· 

k k zii: k 'k hrw.na er!ı:~t erkek haklarıdır. Fakat bu pekAl! ifrata kaçma - mlyorum. Yalnız §U muhakkaktır ki uyma- k b . d d" İ b h 
:u:v~d:. 1~~ .. ~l ' oo[sümn bba.rtarak mak suretııe de yapılabilir. Zira bazı ba - ~a çalışalım. Çünkü kadınlar daha. uysal ve mektedir. Bu adam en mühim kararları lunma mec urıyetm e ır. ca ı a ' 
söylerim tı bu gibi çirkin kelimeleri bekar yanların pek sakil süslerinden iğreniyoruz.» daha zekidirler. Şlilr bir yazısında. •Evlen- vermelidir. Bütün mes'uliyetler ona raci linde kendini harcıyacaktır. 

k d l , ıı:. -'n na almamı•lardır On ~ mek acı blr kltabdır. Yalnız muknddemesı bulunacaktır. General Wetzell bunları tecrübeye is~ 
ar a aş arım aı;ı..., n "' · - , eRlencelidlr• der. Bu kitabın acılığını teşkll 
ıar .sadece: şah1d oldukları ve başlarından eden hangi tarafıdır, bilmiyorum! Çünkü Bu filtre taraftar olanlar Hitlerin a _ tinaden söylediğini bildirmektedir. 
geçen vak aları mutedil bir lisanla yazıyor- henüz işin iç yüzünü bllmlyorum. Ve yalnız damlarıdır. Harbi Umumi esnasında 1916 senesi 
lar. Fakat kadınlar.. mukaddeme.sine kendimi kaptırmaktan me- Eylıllünden 1918 senesi yaz mevsimin• 

Çene dA·üklü~ünden bir netice çıkacağı _ e H. Altuğ, (Turhal): Noktai nazarın diğeri: Siyasi işlerin 
~ 6 nedlyorum. d d 1 · kadar Wetzell harekat şefi sıfatile Lu • 

na kani deRlllml tBekArların derdlerinl dökttikleri anketi - ıŞA.l.r bir yazısında yine kadınlann öteden- askeri işlerden tamamile ayır e i rnesı dendorffun karargahı umumisinde vnzi .. 
Herke,, takdir eder t.I, her feY ~özle baş - nizi merakla tnklb ediyorum. Ben de bir be- beri meşhur olan şöhretlnl anlatıyor: •A _ merkezindedir. Bu fikre taraftar olanlar 

ıar, bQtftn geçimslzllkler, aile felliketlerl bun klir olmak sıfatlle birkaç söz Ufıve edeyim yakkabı yaptırırsan kadın dlllnden yaptır hemen bütün büyük kumandanlardır. fe görmüştür. Bu vazifede bulunması do-
dan doğar. Aşlklirdır ti iki taraf nefsine hA.- dedim. Gazetenizde cevabları intişar eden hiç aşınmazı diyor. Bunların içinde General Brauş:ç, Gene- layısile General Ludendorffun harek!t 
kim olup susmayı bildikten sonra bütün bütün bekAr arkadaşlarm fikir ve mütaıea- Bu satırları yazan bir kadın değildir. Bu- ral von Keitel gibi değerli kumandanlar ile hiç bir alakası bulurumyan bir takım 
mQşkill meseleler iyi neticelere varır. An - lanna ben de Lştırak ederim. Tabiidir ki her nu yazan ylnnl bir yaşında ve zamanımız- meseleler ik uğraşmakta olduğunu mü .. 
kete bu şeklld1! cevab veren kadınların alle bekfır evlenmek ister. Ben kendi hesabıma da yetLşcn bir genç kızdır. bulunmaktadır. d d" 
içinde ufak bir mesele için nasıl bir lisan evlenmeyi değil, bu kelimeyi işitince tüyle ~ İthamlara sakın sinirlenmeyiniz. Kadın - Ötedenberi perde arkasında yapılmak- şahede eylediğini bil irmekte ır. -
kullanacakları, nasıl bir fırtına koparacak- rim diken diken oluyor. Sebebi de şu: larımızın içinde çok iyileri vardır, amma ta olan bu münakaşg şimdi alenen icra e- General Wetzellc göre ordular başku-
ları kolayca tahmin edilebilir. Şimdiki genç kızlara ltlmad edemiyorum. böyle fenaları da vardır. dilmektedir. mandam sırf askeri meseleler ile uğraf• 

2e yaşında bir beltfu'ı~. Alle kavgası gör- Ayıb değil ya! Sonra eve karşı onlan alA - 'Fenaların tashihi ahllk etmeleri, herhalde Nim resınl Militaerwocheblatt mal,ıdır. 
medim. Bu hususta t.ecrubem yok ise de her ka.<>ız buluyorum. İşte ben kendi görüş ve bizim erkeklere hu··cum etmemizden daha W 11, ·· k 
zaman fllnu işltlrlm. (Allah insanı kadın kanaatlerimi bu iki noktada to,pluyorum.> -.. mecmuasında Genaral etze - e go- General diyor i: 
dlllnden, tadın şerrinden muhafaza eyle - doı;~ ... olur. re meseleyi açıkça yazmakta - cFikrime gör<?, modern bir harbde bnt-
11n!) ve .. çok yaka silkenler gördüm. Ehem- Cevablar: Okuyucularıma Cevablar : dır. Mumaileyh erkanıharbiyei u - kumandanın vazifeler: o kadar yorucu -
mlyet vermez, mübalAga addederdim. Fakat e Muıtala Yılmaz (Salihli): e Bay M. Muhıin (Malatya): mumiyenin efkfmna makes olmaktadır. dur ki, fikirde ve bedende o kadar bü-. 
~~~~n beklU' arkadaşlarımın lddlalarilE'! - Arzunuzu maa~ef ya.pamıyacağız. Hem zevceniz 'hakkında.ki şikA.yetıerlnim oku- General Wetzell ikinci şıkkı .müdafaa ey- yük bir yorgunluğu istilzam etmektedir 
birlikte geçimsizliğin, mahkeme kapılarına tstedığlnlz adres bizde yoktur. dum. Bir kadının kendisini dünyaya getir - }emektedir. ki b~kumandan hem orduları, hem de 
düşmenln hep kadınların hadlerlnl bilme - NuaTet Sala Coıkan (Devamı 10 uncu sayfada) General Wetzelle göre bugün umumt (Devamı 10 wıcu sayfada) 

Edebi WrtU.nm: 49 ben ısrar edemezdim. - Hayat üç basamaklı bir merdiven attırmıyacak kadar ruhi ıztırablara dil· 
• ım • - Hakkınız var. gibidir. Birinci basamak insanların ya- şi.iren ne mağlubiyetlere de uğradım· 

- Dün Vildana aid eşyaya. iki kam- şamak için muhtaç oldukları maddele- Şuna da hayretteyim ki benim mağlft-
yonla çiftliğe getirdik. ri verir. İkinci basamak, hayatın fan. biyetim, hislerimi yenen kadınlar içlıl 

- Müteessir mi? teziye giden süslerini ve fikir malzeme- ciddi bir zafer oldu. Ve onlar bu muvaf KOYIDEllW IDOST 
- -- -- -·-------

~ ı C / - Gördünüz ya, siz bir şey hissetti- lerini verir. Üçüncü basamak refaha fakiyetlerini rakib gördüklerine ihsas 
-./Jul!han ahid niz mi? ve konfora karı.şanların gönül ihtiyaç- etmekten gurur duydular. Bir fikir ve 

.. . . . . - Hayır amma belki belli etmek is- larını temin eder. İnsanların seviyele. kalem adamının mahremiyetme gir• 
- Bura.da. ~urri~et var. Kımse~ın ıveyahud ıkı .taraf da haksız. teıniyor. rine, zevklerine ve morallerine göre menin şerefini paylaşamadılar ve buna 

adına değil ışıne bıle karışmak dogru Manasız bır anlat;ş ol~~· Fak~t ben - Zannetmem, Vildan olduğu gibi değişen bu iiıtiyac aşktır. Bu noktada aşk adı verdiler. Kagıd sepetim beğen• 
değil! d: pe~ anlaya~adıgım ı~ın.: · yııdana görünen kızdır. Geçenlerde konuşmuş. yüksek sınıfın aşkı ile aşağı tabakanın meyip yırttığım müsveddelerden ço1< 

Ne demek istediğini anlamıştım. Os- g~~~ bır prensıp meselesı. Ç!~l~ğe gel- tuk ya.. bu bir karakter meselesi· İki aşkı arasında bir mukayese yapmak ıa- bu ahmak kadınların yolladıkları mek• 
man bey: dıgı zaman kocasının bu gelışı ıyi kar. taraftan biri hakim olamadı. zım. Aşağı sınıfın ~kı masumdur ve tublarla dolmuştur. Onlar heyecan du1 

- Ya .. demek bizim çiftlikte hürri- ~ıl~maması. h~ç ~lmazsa o~n ~yle bir _İyi ki çocukları yok. tabii bir mukarenetin ifadesidir. Yu- dukça ben iğrendim. Çünkü haynllın"" 
yet yok! ıstırahate ıhtıyacmı takdır edıp muva. - Evet. O da bir mesele olurdu. Bu- kan sınıfın aşkı içinde biraz gönül fan. deki veyahud kafamdaki aşk bu de--

Diye müdahale etmeseydi bazı esa • ~ı.k ~ul~.aması. doğru bir hareket de- nunla beraber bir büyük baba olmak tezisi karıştırılmış fuhuştur. ğildi. 
retlerin hürriyetten kıymetli olacağı - gıldır. Boyle bır meselede aykırı cephe isterdim. İpek kaplı kuştilyü sedirlerini Pom- Ben aşkı şöyle anlıyordum: 
nı söyliyecektim. Bana bunu fiÖylernek alan erkek yann gene böyle bir vak'ada Osman bey bunu söylerken sesinin peinin mermer kerevetli şeb.et yuva- - Karışık bir ipek yumağı. ÇözilP 
fır~tını vermiyen ihtiyar dostwna i · ayni menfi vaziyeti takınabilir. Şu hal. titrediğini hissettim. lanna çeviren salon hanımları aşk di- sarmak o kadar güç ki insan gözlerlr 
çimden teşekkür ettim· de müşterek hayatın manası kalmaz. Bütün ileri fikirlerine rağmen bu ha. ye çıldırırlar. Fakat büyük §Öhretle- zekası ve sinirlerile çabalar durur. Ele--

Yemekten sonra o her zamanki gibi - Yanlış değil- yatı kendine ram etmiş insan gene rin, yüksek firmaların gölgesinde ba - geçmiş bir ucundan ümide <lilşer. Fakat 
müsaade alarak kfiıtübhaneye gitti. Biz - Evet yanlış değil. atavizmin tesirinden kurtulmuş değil- yat ve pörsük etlerine iştahlı talih arı- çözülürken yeni bir düğüme sarılır· 
Osman beyle çene çalmaya başladık. - Süleyman beyin müdafaası nasıl? di. Müteessir otdum. yan bu kuvafür bebeklerinin aşk de - Bu bir mukavemet milsabakasıdır Jd 

İlk sözü şu oldu: - Ona göre Vildan dürüst hareket Misafirlerim ikindiye doğru beni yaJ dikleri et ve sinir hareketinin hayvan! aşkın çizgi halindeki kanavasını gös " 
- Dün İstanbula niçin gittim bili. etmemiştir. Böyle hir istirahate ibti. nız bıraktıkları zaman hemen ~tüp. bir ihtirastan ibaret olduğu kabul e • terir. Ruhi tarafu bir fikir ve sempati 

yor musunuz? yacı varsa bunu önce aralarında görü- haneme kapandım. Kitablanrna ve ya. dilmelidir· mücadelesidir. Sevginin cli'llenmemtş'' 
Başımı sallad1m: şüp kararlaştırmaları lazımdı. V1ldan zılarıma karşı titizim· El sürülmesini Ben bu salon aşklarını yakından ta- müphem halde devam eden bu tarafı 
- Anlatayım. Süleyman beyle Vil- bunu yapmadan kendisini yalnız bı- istemem. Fakat Vildan okuyacağı ki- nıdım ve tattım. Aydınlık bir fikir ve tahteşşuurumuzdaki hayal, ürnid, iS-

dan aynldılar. rakmıştır· tabları o kadar ihtimamla alıyor ve yer cemiyet Alemi diye sevinçle girdiğim yan ve itaat gibi zıd ve ifadesiz heve" 
- Ya!.. - O da haklı. leştiriyor 'ki hiç farketmiyoruın. bu süslü yuvalardan deni bir şeref hır. canları besleye besleye nihayet irade-
- Evet.. - Siz aralarını bulamadınız demek. * sızı gibi çıkmamak için ne kadar mil- yi felce uğratan bir darbe ile madde 
- Sebeb? - Me münasebet. Vildan bir keçi Şehir salonlarında aşkı ,tsyle anlı • cadele ettim. şekline girer. Bundan sonra aşk uz~· 
- Bir muamma .. iki taraf da haklı kadar inatçılık etti. Süleylllan beye de yorlar: Buna rağmen bir daha o kapıya ayak leşmiştir. (Arkası var) 
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1 Suriye Mektubları 1 

Suriyede devam eden 
fevkifala sebeb nedir ? 

Yllanı en bol 
memleket: Bosna 

Her sene Mayısın 9 uncu günü bir ( yılan bayramı) 
yapılır. Köylüler yılanlaniı istilasına uğrayıp 
boşaltılan köyün harabelerinde toplanırlar 

Fransızlar, aleyhlerine gizli teşekküller kuruld~ğıi.nu, 
Vataniler ise kendilerini ortadan kaldırmak uzere 
Fransızların masallar uydurduklarını söylüyorlar 

yapmak, hem de müteassıb nasyonalist
leri hiç olmazsa kwnen ortadan kaldır
mak istiyorlar. 

Bizzat Fransızlara ve onlarla temas -· 
ları kuvvetli olanların ifadelerine göre 
de, hakikat böyle olmıµ"ıp bir kısım müf
rit Vatanilcrin bir taraftan bugünkü Su-

riye hükflmetine ve diğer taraf tan da 
Fransa aleyhine bir takım gizli teşkilat
lar vücude getirmiş bulundukları .sabi\ 
olmuştur. Bu iki iddianın hangisinin ne 
derece doğru olduğunu şimdilik tayine 
imkAn yoktur. 

* 

Şam 11 (Hususi muhabirimiz yazı -
yor:) - Vatani kiltlHi aleyhine tevcih. 
edilmiş umumi bir hareket mahiyetinde 
görünen siyasi takibat, büyük bir mah
remiyet ve ketumiyet içinde devam edi -
yor. Şamda keşfedildiğinden evvelki 
mektublanmda bahsettiğim suikasd tah
kikatı etrafında her ıey söylendiği halde 
müsbet olarak henüz hiç bir şey malfun 
değildir. Bugünkü Şam hOkfuneti Fran
sızların mutemed tanıd'lkları insanlardan 
mürekkeb olduju ve emniyet işlerinin 

b~ında Fransı~laruı dolrudan doğruya 

adamı ola.r:ak tanınanlardan biri bulun
duğu halde, gene bütün tahkikat bizzat 
Fransızlar tarafından idare ediliyor. 
Şimdiye kadar cereyan eden §eyler hak
kında milsbet malftmat pek noksan ol -
makla beraber henüz, evvelce söylenil -
dfti gibi, mühim phalyet1erin isimleri 
bahse kar1§11U1 defildir. 

Suriyede ilk defa olmak üzere bir şe Bomadan bir manzara 

Halebde1ı bir manzara 
sızlardan mürekkeb tahkikat heyetinin 
huzuruna çağırılrnışlar ve tafsilatı ma -
lum olmıyan sıkı bir sual ve cevabdan 
geçirilm~lerdir. 

ker fabrikası kuruluyor. c.Suriye ve Bü- Avrupa kıt'asında en fazla yılanı olan 
yük Lübnan BankasI> nın himaye ettiği memleket cBosna> dır. Bosnada yıl•nla
ve bir hayli Fransız sermayesinin de iş- ra hele ilkbaharda on binlerce olarak 
tirak eyliyeceği bu teşebbüse, uzun SÜ - rastlanmaktadır. Bu yılanlar içinde en 
ren tetkiklerden sonra karar verilmiştir. tehlikelisi engerek yılanıdır. 
Teşebbüsün, bilhassa bizim için entere - Isırması derhal ölümü mucib olur. 
san olan karaktcrısttği şudur: Teşebbüs, Kurdları, böcekleri yemesi dolayısile 
80,000 Fransız altını sermaye ile tesis e- ziraate nafi bulunmasına rağmen Bosna 

köylüleri ondan çok ürkerler. 
dilen bir anonim şirket elile tatbik edi- Bosnada hurafata inanan köylüler bu 
lecektir. Bu ser~aye 16,000 .sehme ayrıl- yılanın gözleri açık olarak uyumakta ol-
mış olup her sehım beş taksıtte tediye e- dili t ., · ·ıt· ırr · • hel di . . . . duğunu; vası ası.e ışı ı6ını, e -
dilecektir. Şu kadar var kı, herkesın şır- ık d.ığı k·ı · b.l d . . .. . . . . . , lini ç ar va ı ınsanın ı e uyamı-

Şamda ve Hamada yapılan tahkikata 
milvazi olarak Halebda açılan tahkikata 
gelinet?, bunun da, Şamdaki gibi, bir sui· 
kasdla alikadar oldutuııa dair ortada bir 
hayli rivayetler dolqm11 bulunmakia be
raber bu hususta. vuih hiç bir şey öğre
nilıniş deA'tldtr. Şu kadar var ki: Halebde 
açılan tahkikata Tilıtiyenin de ismi ka
rışıyor: Orada ötedenberi Türkiyeye kar· 
f1 tcveccühltlr olarak tanınmış bır kısım 
Vatani Blok mensubları. eğer ahvale vA
kıf bazı gazetelerin yudıklarına inan -
mak l-Azım gelirse, Ttırktye ile gizli mü
nasebette bulunmakla itham ediliyorlar. 
Bunlardan Haleblı İbrahim Paşa gibi nü. 
tuz ve mevki sahibi olanlar dahi, Fran • 

Şamda bulunan Vatani rüesasının id -
dialarına göre, bütün bu hareket, sırf 
Suriye nasyon!llizmini öldürmeğe matuf 
uydurma bir şeydir. Fransızlar, Suriye· 
nin canlanmasını istemedikleri için, onu 
canlandırmak istiyenler~ ortadan kaldır
mak için böyle suikasd gibi, ecnebi bir 
memleketle gizli münasebet gibi :nasal -
lar icad ederek hem umumi bir tedhiş 

kete i§tırak e~ebıı.mesını temın ıçın ~u yacağı sesleri duyduğunu iddia ederler •.. 
beş parçada odenecek olan sermayenın Yılana bu mazhariyetleri bahşeden şey -
her parçası da, muayyen bazı ~artlar~a, tan imiş. Zehiri tıpkı kan rengindedir. 
küçük küçük taksitler halinde ödenebı - Bosna köylülerine göre bu yılan in -
lecektir. Yapılan tetkikler, Suriyede şe • sanlara durup dururken hiç hücum et -
ker pancarının ziraatin~ elverişli geni~ mez. Bundan dolayı yolda bu cins yılana 
sahalar bulunduğunu gösterdiğinden , bu rastgeldik.leri vakit, telaş eseri gösterme
ilk teşebbüsten sonra yeni şeker iabri - den sessizce yollarına devam ederler. 

Bir yılan uc yımmrtalan 

lavyanın cenubunda eski Üsküb, şimdiki 
Skoplije viliyeti.nin bazı yerlerinde bu 
itikad hAla bakidir! 

kaları kurulması da mukarredir. Engerek yılanmın hususiyetlerine dair 
-===========-========================================== Bosnada birçok hikayeler deveran edip 

[ Da NAN 1 L M O YACA K ş e-y L IE" R J durmaktadır. Bu hikayelerin en alaka u-

Bu vilayetin cOnnan> adında küçülC 
bir köyü vardır. Burada ot basmış bir ha .. 
rabe vardır. İhtiyarların bile hatırlıya .. 
madıklan bir 7,amand:ı burada çok ma· 
mur bir köy varmış. Bu köyün zürraı mah: 
sulfttının bereketi yedi yerden duyul • 

g;;m ~ yandıranı hiç şüphesiz rahib Nikola Ra- muş! 

dovanınkidir. 

A • k • d t b •• t • d Günün birinde Rabih Niko1a Radovan merl anin Varı a U Çesln e Bosnasaraydan yaya olarak manastınna 
· giderken yolunun üzerinde koca bir e:ı-

g ar •ı b b·ır fasıl·. ''Vı·cdan tazmı·natı,, r~:~:ı~a~~s~~~r~uy~~~~:~ır~a;~~a;z::: 
katinde bulunan köylü çocuğu derhal o-
nun kolunu yakalar. Beraberce ses çıkar
madan yürürler. Yılan da onların hiza • Hindiıtanda dişi bir kurd tarafından beslenen iki çocuk 

bulundu, beynelmilel maliyecilerin en esrarengizi öldü 
1811 senesinde Amerikada Vaşington 

,ehrinde maliye tahsil ıubelerine vergi
lerini tamam olarak vermemiş, yani ma
liye dairelerini dolaba sokmuş olan mü
kellefler vicdan azablarını gidermek için 
bu paralan gi&lice mezk1U ıubelere gön
derm işlerdi:r. O gün bugündür Amerikan 
maliye şubeleri sık sık meçhul fahıslar
dan posta havale!eri Yuıtasile para alır
lar ... 

Son seneler içinde bu irsalAt mühim 
bir yeldin tutma.la bqlamııtır. Bunları 
ne suretle ve ne nam De irad kaydede
ceklerini bilemiyen mallye daireleri ne
zarete müracaat ederek kendilerine bir 
hattıhareket irae edilmesini istemişler

dir. Amerikan maliye nezarti vermiş ol
duğu kararda cvicdan tazminatı hesabI> 
adında bir hesab açılmuuıa karar ver
m~tir. Maliye ıubelerine gelmekte olan 
bu paralar, bundan bayle, nezarette bu
hındurulan bu hesabın matlubuna geçiri
lecektir. 

1938 senesi içinde bu suretle gönderil
mif olan paralar hak.tında biraz mahl
ınat verelim: 

18 yqında olduğunu söyliyen bir kız 
d~rt çentlik iki pul göndermiştir. Mek
tubunda demiftir ki: 

c ... Bundan on gtin evvel kullanılmı7 
olan pulu tekrar kullandım. Vicdan aza
bı duydum. Size parayı iade ediyorum-> 

Bir çiftçi ilç dolar göndermiştir. Bu 
paralara fncllden bir sure rapteylemiştir. 

Amerikan istikl11ine iJtirak etmiş olan 
bir mütekald zabit 1938 senesi Temmu
aunda 2000 dolar ıöndermiıtir. sa yaş_ın-

da olduğunu, be.kar bulunduğunu, bir e
ve malik olduğunu, paraya ihtiyacı olına
dığını hildirmiştir. 

İndiana eyaletinde bulunan bir papaz 
iki yüz dolar yoliamıstır. Paranın kendi
sine bir mütekaid zabit tarafından tevai 
edildiğini bildirmiştir. Zabit ~imdi çok, 
pek çok ihtiyardır. Papaza vermiş oldu
ğu ifadede Generaı Grantm esterlerin
den birini çaldığını ve bu sayede zengin 
olduğunu bildirmiştir. Esterin sirkatinin 
hafızasında yer ettiğini ve hiç rahat yüzü 
görmediğini söylemiştir. 200 dolar bu es
terin bedelidir. Adamcağ1z parayı gön
derdiğinden az sonra ölmüştür. 

Eyhllde memurlardan biri öğle tati· 
]inden sonra vazifesi başına döndüğü za
man masası üzerinde eski, yağlı yazete 
kağıdına sarılı 30,000 dolar bulmuştur ..• 
Para ile hiçbir mektub gönderilmemiştir. 
Mektub dört gün sonr:ı. gelmiştir. Mek
tubun mür.seli, bu paranın hazineden do
landırıldığını ve binaenaleyh iadesi va
cib olduğunu, hatta ceza olarak bu para
nın dört mislini göndermiş olduğunu bil
dirm~tir. 

Asri Şaylokun maceralan 
Beynelmilel maliyecilerin en büyüğü 

ve Fransanın en zenginlerinden aslen 
Alman olan Fritz Mannheimer daha he
nüz 48 yaşında iken. 26 yaşlarında bir 
kızla gizlice evtendiğ1nden bir buçuk ay 
sonra ölmüştür. Maliyecinin ölümü de 
yaşayışı kadar esrarengiz bir surette ol
muştur. Bir kalb sektesine kurban giden 
maliyecinin ölümünü, ptosunun bulun• 

duğu, Paris dışındaki köyün ahalisi saat
lerce sonra haber almışlardır. Bütün ga
zeteler, Mannheiınerın küçücük bir :!'CS· 

mini bulup ta gazeteye basmak için Fa
risi altüst etmiş ~ers~ de emelierine mu
vaffak olamamışlardır. 

Mannheime be)rnelmilel iş adamları
nın müşahhas bir nümunesi idi. Kalın 

dudakları, ablak y.izü, kalın bağa göz
lüklü gözleri, gen~ş omuzları. tıknaz vü
cudü ile, iş filemmin en tanınmış bir sı
ması idi. Gazeteci.lere beyanat verm<:'z; 
isminin yayı1masıQ2 istemezdi. Siyasi a
kideleri ne olurs:ı olsun, Fnnsad:ı teşek
kül eden her hük\ımete yardım etmcği 
bir zevk bilirdi. 

Geçen sene Daladye Fransanın maıi 
vaziyetini düzeltmek için, Mösyö Rey
naud'ya emir verdiği zaman: nazır derhal 
Mannheimere gitmiş idi. Aradan çok geç
meden de, maliyecinin nüfuzunun fazla 
olduğu Holanda ve İsviçrede, müzak<>re
ler cereyan etti ve Reynaud büyük istik 
razlar yapmaya muvaffak oldu. 

Nazır ile maliyeci bırbirlerile o kadar 
dost oldular ki, günün birinde maliyeci, 
26 yaşl"Srında Şanghayda doğmuş Brezil
yalı bir güzel ile evlenince, nazır da o
nun tahidi oldu. İşin hoş tarafı, evlen
menin gayet gizli tutulduğu, nikAh me
murunun bile ifden ancak merasim günü 
haberdar o1~udut'. 

Mannheimer Umumi Harbde Alman 
cepheleri gerisinde, çelik sanayii ile uğ
ra§h. 27 yqında iken, Alman çelik kom
binuuıın müdüril. olmUJtu. Harb bitince, 
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sından yürür. Sanki oni.ara refakat ediyor 
gibi birkaç kilometre gittikten sonra ay
rılır ... 

Seçula köyünde cereyan eden §U vak'a 
da doğrudur. 

Seçula köyünde nur topu gibi üç ya -
şında bir kızcağızı olan genç bir köylü 
kadını varmış. Kadın bır yaz günü evi -
nin avlusuna bir leğen koyar ve çocu -
ğunu )'lkamağa koyulur. 

Çocu1< sudan hoşlandığından ellerini 
çırpıp duruyormuş ... Bir aralık kadın ev 
den bir ~ey alfl"-~k için çocuğu yalnız bıra
kır. Avdetinde korkusundan bayılacak o
lur ... 

Bir engerek yılanının çocuk ile oynaş. 
makta olduğunu görür. Minimini yavru, 
yılanın başından tutmuş, sağa sola salla
yıp duruyormuş ... 

Hayvan da ~ocuğun kah kollarına, lı:lh 
bacak1anna sar11ıyormuş ... 

Bir aralık çocuk yamnda bulunan süt 
dolu kasesini alır, yılana uzatır ve kar -
deş gibi beraberce içmeğe koyulurlar. 
Sütil de içtikten sonra yılan yavaş yavaş 
süzülüp gider. 

Kadın çocuğu kucağına alır ve ağla -
mağa ba§lar. Annesinin ağlamasına hay
tet eden çocu-k bu yılan ile arkadaş ol -
duğunu ve her gün beraberce oynadık -
lannı söyler ... 
~ada hfila ağızdan ağza dolaşan halk 

hikayelerine, masallarına inanılacak o -
lursa vaktHe engerek yılanlarına Adeta ta 
pınılır imiş... lnamlacak olursa dedik. 
Fakat bunun masa! olmadığı ihtiyar Bos
na köylüleri tarafından temin edilmekte
dir. 

Yılana itikad etme, ibadet etme eski 
Yunanhlardan kalına olsa gerek. YuJZoa-

Günün birinde ansızın nereden gel .. 
dikleri belli olmadan bu mıntaka on bin .. 
lerce yılanın hücumuna uğrar •. Köylüler 
bunları öldürmek ve kaçırmak için gece
li gündüzlü uğraşırlar ... Nihayet b:ışa ç1 .. 
kamıyacaklarını görerek köylerini, tar • 
lalarını bırakmağa, tcrkeylemeğe kdral' 
verirler. 

Köylüler bu karan verdikleri ve hazır
lanmağa başladıklan gün nasıl o1duğu 
bilinmez, yılanlar ortadan çekilirler ..• 

Köylüer eşyalarını, .sürülerini toplayıp 
köylerini terkeyledikten sonra buralara 
tekrar yılanlar üşüşür. 

HalA burası yılanların istilAsı altında4 

dır .•. 
Her sene Mayısın dokuzuncu günü bJ~ 

cyılan bayramh yapılır. Bütün civar çift.. 
liklerden, bütün köylerden köylüler elle
rinde silt dolu bakraçlar ile gelirler ve 
sütleri köyün harabeleri arasına bırakıp 
giderler. O gün ne kadar kalabalık olur• 
larsa olsunlar rahat rahat gezebilirler. 
Sanki yılanlarla bir mütareke a'ktedil • 
miştir. 

Bu şayanı dikkat köyden gayri yer • 
lerde de köylüler yılanlar ile mücadele 
etmektedirler. Bazı köylüler yılanları di
ri diri yakalayıp onlara müzik öğretmek, 
oynatmak isterler. uğraşıp dururlar. 

Bosnada, Yugoslavyad& kurulan kö~ 

panayırlarında terbiye edilmiş yılan gös
teren köylülere rastgelinir. 

Yılanlar, cney> den hoşlanırlar . . . Ne-
yin sesi onlara çok. hoş gelir ... Bu tatlı 
sesin tesirile oyun bile oynarlar .. . 

Yılan avının başlıca maksad ve heden 
tababetin ihtiyacıdır. Bu maksadla yaka• 
lanan yılanlar Agramda bulunnn labo • 
ratuarlara sevkedilir. Bu yılanlardan, ge. 
ne yılanların ısırmasına karşı serom is .. 
tihsal edilir. 

Yılan yakalayıp satmak ile geçinen 
köylülerin sayısı pek çoktur. Yılandan 
tıbbın ettiği istifadenin yeni bir şey ol• 
duğu sanılmasın! Bosnada ihtiyar köylü
ler dededen kalma tedbirler meyanında 
yılanlardan yapılan birçok ilaçlar kul .. 
lanmaktadırlar. Ekseriya yılanı öldürür

(Devamı ıo uncu sayfada) 
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Seyahat mektubları 
--------

(Baştarah 1 nd sayfada) rak görünür. Dekolte omuzlarda, gün-
baınlarda tekrar :mode. halloo getire- dilz giyilen mayonun açık rengini mu
~ nüfu2'lu şahsi~t yok mu? Cinsi halaza etmiş askı yerleri bellidir. 
!llif onu ne türlü takdis edecek! Gazinonun iç :kısmında dans başlar. 

Burada dünyanın her Uµ'afından gel- Sade tango ve Lambet Vok.. acemi 
mi, insanlar var. Otomobillerin arka- dansörler kolay oynanılan köhne foks-
1ar~ndaki p18klardan belli. Bununla trotlan beyhude beklemesinler. Mo -
lJ "'raber, umumiyetle Fransızca, İngi - dem kadının istediği ya tangonun bay
a zoe işitiyorsunuz. Bizim Türkçemizi gın ve şehvetkAr ahengi, yahud ki Lam 
ib rdenbire yatlırğayan kuleklann sa - betin hovarda ve teklifsiz ooşkunluğu
iıibleri yüzümüze hayretle bakıyorlar. dur. 
:Varsın, baksınlar. Biz bu defa bu ~r- ~ yansı ortalık 8eyre1ir. Kumar
ae kendimizi kat'iyen yabancı hisset - dan bazıları kArla, ekserisi de ziyanla 
miyoruz· Evian belediyesi nhtım }». kalkan oyuncular arada sırada safları 

yunu bayraldarla donaUmış. Sade doldurmıya gelmeseler gazinonun gece 
Fransanın müttefikleı11e dostlarının hayatı bitiyor sanırsınız. Halbuki öyle 
bayrakları.. İngiliz.le Amerikanın ya • değildir· Çiftler biraz numara seyret -
nında şanlı Ay y~dızımız mavi göle mek, Paris havası teneffüs ederek 
karşı ne güzel dalgalanıyor!. O orada sampanya içmek üzere aşağı, bara in
dururken gurbet hissi içimize nasıl ge. mişlerdir. Orada sabaha karşı hoş sür. 
lir? Bir ferde, kendi bayrağı kadar prizler olur. Bil~m kaçıncı kansı He 
kalb kuvveti veren, gururla karışık balayını Evlanda geçfrmiye gelmiş Sa
huzur telkin eden ne vardır? şa Gitri mutazam~n barın müdavimi • 
Akşam saat beş buçt.J.'k.. gazinonun dir. Bu herdcm taze ve nüktedan Fran

bahçesi ve içerisi adam almıyor. İçe- sız muharrir ve san'atkarına kadınlar 
tide para talihi, dişarıda aşk talihi de- bayılırlar. Plaklara şarkı söyliyerek 
niyenler. Garsonlar dondurma, limo - şöhretlerini cihana yaymı.ş artistler de 
nata. meyva suyu, kahve, çay taşımağa buraya gelirler. Ve böylece bir alem 
yeti....,miyorlar. de orada olur. 

Göl kenanll'dan marti gibi süzület"ek Şafak sö1dinceye kadar!. 
is'keleye yanaşan beyaz, tertemiz va- Sonra. kenarlarında, garaj bulamı -
purlar hala adam boşaltıyorlar. İsviçre yan yüzlerce otomobilin kocaman bf
halkı tatil günlerinde bu münls yere rer su kaplumbağası gibi uwuduıklan 
can atar. Bir deha döviz farkından is- .sokaklardan otellere doğru dönüş baş
tlfadeleri vardır· Düşünün ki bir İs - lar .. Vücudler ve kafalar yorgun, fakat 
viçre frangı tahminen on Fransız. fran- gönüller memnundur. Şehre, kısa bir 
ğıdır. Bir İsviçrelinin burada yirmi zaman için bir sessizlik çöker· Yavaş 
dört saatte harcayacağı para, onun ken yavaş doğan gün, gölün durgun su -
eli yurdunda rabıtalı bir akşam yeme- Jannda yıkadığı şualarını kapalı pan
ğine kafi gelmez. çurların üzerinde durdurur .. yatak o -
Güneş ufuktaki yüce dağlann ardına dalarına süzü'Jerek, içeridekilere mu,., 

çekilirken, bütün gün pervasızca na .. ziblfk yapmak ister. Fakat namedir: 
zarları ooştumn çıplak bacaklarla ya- Uv'ku bütün heyecanları }~nmiş, va
rı çıplak vücudler bu defa uzun ~kli ldtsfz de olsa, bütün o insanları hükmü 
gece esvablannın altına gizlenmiş ola- altma tamamile almıştır. 

Almanyada gUnün 
dedikodusu 

<Baştarah 8 inci sayfada) 
mill~ti idare eylemek mes'uliyeUerlni ü-

zerine alamaz. 
cKriegsherr:t sıfatilı hükfunet reisi -

nin bütün mes'uliyeti taşıdığı şüphesiz -
dir. 

Fakat onun yanında bir başkumandan 
bulunmalıdır. Bu başkumandan hareka

[~~~~ 
~~ 

Ankara Radyosu 

-- DALGA UZUNLrôu -, 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

!'.A.Q. 19,74 m. 15195 Kca. 20 Kw. 
T.A P. 31,70 m. 9405 Kc.':. 20 Kw. 

CUMA 18/8/939 

tın ıhzar ve icrası işlermden onu azade 12·30: Program. 12.35: Türk müziği - Pl. 
ıs: Memleket saat fi.yan, ajans ve meteoro-

kılmalıdır.> loJt haberler!. 13 15 _ H: Muzlk (Karışık 
General Wetzelle. netice olarak, askeri program - Pl.l 19: Program. 19 os: Muzlk 

kum ndanlık i e mem"eketin siyast ida - (Dans muz!ği - PU 19 30: Türk muziği CJ:\a
rc hım birleştirilemiyeceğıni bildirmek- sıl heyeti l 20 15: Konuşma Haftalık spor 
tcdir. servi.si.) 20 30: Memleket saat dyım, ajans 

ve meteoroloji h berlerl. 20 50· Turk muziğl 
General Wet ellın bu mühim makalesi ı _ Uıti! ağa _ ıncaz şarkı· Ni~ln şepta se-

Bcrlının siyasi rnehafilinde şıddeUe mil- her ben zan zanm. 2 - Bedriye Ho gor -
nak a edilmektedır. mcaz şarkı: Mumtez1ç aşkınla. 3 - Latif a

Naz er bu makaleden dolayı hiddet ğa - Hica klır şarkı: Yoktur zaman gel 
4 - Nefise - H!cazk~r şarkı· Severlm her içindedirler. Şu noktayı da kaydetmeyi 
güzelJ. 5 - Osman Nihad - Kurdlllhfc.ı.~kiir 

unutmıyalım ki münakaşa pek nezih b'r şarkı: Kaç yıl yüreğim. 7 - S:ılflhatt.ın Pı -

surette cereyan eylememektedir. nar - Kurd!llhlcnzkflr şarkı· Ne gelen var. 
8 - Mus:ı Süreyya - Kfirdllihtcazknr arkı: 

SON POSTA 

ııaı;~c::--
lnadçıhğım, Azim ve sebat 

ile değiştirmesi IAzım gelen 
bir çocuk 

Tortumdan Or
han Tuna, kara.k· 
terim soruyor: 

Çocuklardaki i
nadcılık temayü
lünden azim ve se
bat şeklinde isti· 
fade etmek müm
künd:ir. İntizam 
kayıdlarını ihmal 
caiz değildir. 

* Keder verici şeylerden uzak 
ka1mak ist\yen bir genç 

Ankaradan Ah. 
med Keskin, ka~ 
rc:ı·tterini soruyor. 

Neş'eslnı kaçı. 

ran kuçük hadise· 
lere bile yer ver· . 
mek istemez. Teh· 
llke karşısında a• 
tak ve atılgan de· 
ğildlr. Doğru söz
lere karşı serkeş
lik yapmaz. H~reke-tlerinde 
vardır. 

* 

yum uşaklı~ 

Ciddiyeti berPimsiyen bir tip 
Ankaradan Cl?t. 

lal Gülener: 
Saymak ve sa· 

yılmaktan ve iy1 
giyinmekten hoş· 

!anır. Bazan tolt 
söyler ve açık ko. 
nuşur. Münakaşa· 

d.:a idareci olmak-
tan ziyade 
gidebilir. 

Kendisini 

ileri 

* meydana 
bir tip 

Turgudludan ls·· 
maü .;:sen, /·arak· 
terini soru.yor: 

Etrafında olup 
bitenlere karşı gö~ 
zü açık ve kulağı 
dPJiktir. Kendini 
meydana vurma
dan muhıtıle ses· 
sizce alakadar o· 
lur. Başkalnrına 
kolylıkla bağlanmaz. 

vurmıyan 

* Karşısındakine emniyet telkın 
edebilen bir genç 

lstanbtılcU:n Hay 
ri, karakterini S?· 

ruyor: 
Şeref ve haysi

yet meselelcrme 

Kadınlar diyorlar ki Dün doğmıyaeak. 9 - ......... - Muhayyer ehemmiyet verir. 
şarkı: Niçin mahzun bakarsın öyle ıo - Karşısındakine iyi 

(Ra~tnrnfı 8 inci sayfada) Bedrtye Ho~r - Muhayyer şarkı: Bahara hısler telkın ede~ 
mtş ve büyütmüş olan annesine karşı duy - bak. 2130· Konuşma. 21.4.5: Neşeli plft.klar-R. bilir. Menfaatleri· 
d.uğu sevgiyi mazur gormek d.eğll takdir et- 21.50· Muzlk (Riya.ı;etl Cumhur Bandosu .. ne karşı ihmalci 
mck mecburiyetindesin.iz. Annesini sevmtyen Şef: İhsan Kfinçcr.) 1 - Meyeıi>eer - Marş. hareketleri gd
bir insanda, insanlık hissi bulunmaz, anne - 2 - A Thomns _ Hamlet QPerasından orp - rülür 
sini seven bir insan da dalma hurmet, saygl helle arya ı cıarnette Si B. için. 3 - Bel -
ve sevgiye lli.yıktır. llnl - Norma operasının uvE:r ürü. 4 - Os -

Bunun için b5yle bir sebebden dolayı ha- kar. Strauss - Vals ruyMı (fantezi ) 5 - Go
yat arkadaşınızdan şikdyet eLmen1zl ben dolt unod - Faust operasının baleti 22 40· Muz!k 
ru bulmadım. (Opera aryalan _ Pi.) 23: son ajans hn.ber-
Anlnttığınıza gore yuvanır;ın saadetini bo- lert, ziraat, esham, tahvtlAt, kambiyo - nukut 

zacak ortada '.hiç blr sebeb yoktur. Saade - borsası mcıt) 23 20: Müzik (Cazband - Pl.) 
tinizi bu nevi saçma sa.pan teterrüat yüzün- 23 55 - 24 : Yarınki p~am. 

* 
Zeki ve serbest 

bir çocuk 
Kadıköyündcn 

den bozmamanızı size tavsiye ederim. .............................................................. Necld, ka.ra.Jctennf 

Ötesi siz erkeksiniz. bizim b!ld1ğimlz er - Bir otobUs tramvayla çarpıştı 
keklerin siniri kadınlara n1sbetcn daha ka
vidir. 
Aranızda geçen hMlsed.en dolayı gidip ka

nnızdan ozfir dilemeniz! size tnvstye ede -
rtm. . Suad Denlş 

Sovyetler yapak, A'manlar 
tiftik alıyorlar 

Şoför Kostantinin kullandığı 7474 
sayılı Kurtuluş - Beyazıd otobüsü Mes 
rutiyet caddesinden geçerken vatman 
Ahmedın idares ndeki 589 sayılı ve 
.Eminönu - Kurtuluş hattına işliven 
tramvayla çarpışmıştır. Bu arada oto
büsün ön camlarile tramvayın tam -
ponu hasara uğramıştır. Kazanın ne 

soruyor· 

Zeki ve seviınlı 

hallerine intizam 
kayıdlarını da pa_ 

ve etmesı ve dah ... 

derli ve toplu ol

ması 18zımdır. 

tavırh 

S vyetlerin on zamanlarda satın al- suretle vukubulduğu tahkik edı mek -
mak taahhüd md0 b•ılundukları yapak tedir. 

mikt rının 2 mi yon kiloyu bulduğu an- ·····························-·-.. •••••••••••••••••••••••••• 

Son Posta 
Fotograf tahliJi kuponu 

!aşılmaktadır. A ma:ı pnmi dairesi şeh- 1 
rlm'zd ki 6 firm y· 7'l er ton yeni tif- =:ll=============I 
tık sıparı !eri 'er ceğini bildirmiştir. Şu GAZETE iZiN KAGIOI 
\ aziyete nazararı önümuzdekı ay bidaye- lstanbul Basın lstihltlk Koope-
• nde 450 ton tiftik mübı:ıyaası başlıyaca- rntm Şirketinden alınmıştır 
ından piyasadzı.kı faalıyet bır kat daha =-~l==:::ıı:::::====ıı==========ıt= 

ırtacaktır. 

[ıim • 

Adres 
• • • . . • • 

DİKKAT 

. . 
• • 

Fotograf ta.hllll için bu kuponlardan 
ı adedinln eönderllmeal oarttır. 

Ağustos 18 

inanılmayacak şeyler 
(Ba.ştarafı 9 uncu sayfada) 

tekrar bankacılığa donen maliyeci, müt
hiş surette düşen markla mücadeleye gi
!'i.şti ve o zamanki Rayhşbank dirPktcrü-

l ne: 
- Sizin hesabınıza Amsterdama gide· 

yim ve beynelmilel döviz işleri oradan 
darc edeyim .. dedi. 

Holandaya vanp ta bırkaç hafta gE'
çince, Avrupanın para borsalarında bü
yük mikyasta spekülasyonlara girişen 

Mannheimer, mark düştükçe florin, ster
lin topladı. Az sonra da, Holanda banka
larının en mükemmeli olan Mendelson 
bank.asının başınn geçti.Nevyorka.Londra 
ya gitti. Her malt buhranda dört ay8k ü
zeri düşen hep Mannheimer idi. 1936 da 
Hol-anda tabiiyetıne geçti ve l'ariste mu
azzam bir şebek.? kurarak milyonlarla 
oynamaya başladı. 

Şahsi servetinin 12 milyon İngiliz ~i
rası olduğu söylenir. 

Dişi bir kurd tarafından 
beslenen çocuklar 

Londrada King koleji profesörlerinden 
Ruggles Gates, Hind ormanlanndan bi
rinde ölümün kucağına bırakılan iki yav
ruyu dişi bir kurdun beslediğini, emzir
diğini söylemiştir. 

İngilterenin en tanınmış fen adamla
rından olan profesör Gates insanların 

yaptırarak kurdu gözlemeğe başlamı§. 

İlk gece, dişi kurdun mağarasından çıka
rak ilerlediğini, arkasından da garib şe~ 
killi kahverenkU iki mahlftkun yuvarlan· 
dığını görmüş. papaz bunların ne oldu
ğunu bir türlü kestirememiş; mahh1klaı 
biraz daha yaklaşınca, bunların birisi di
ğerinden az buçuk forklı iki yerli kızı ol· 
duğunu anlamı.s. Bir'si 7 veya sekiz ya
şında, diğeri de ondan bir iki yaş daha 
küçükmüş. 

Dişi kurdun yavrularını kaybettikten 
sonra, bu kızlan buldu~nu ve kencisine 
cevldd edindiğini:t dü~ilnen Singh kızlan 
yakalamış, ve Hind çocuklarına mahsus 
bir yetimhaneye götürmüş. İlk zamanlar 
ısıran ve hırhyan kızlar, gitgide muhit
lerine intibak etmiş iseler de, küçük kız, 
bir türlü bazı vahşi hallerini terkedeme
miş; altı ay sonra da ölmüştür. Bı.iyuk 

çocuk yavaş yavaş ısırmayı ve hırlamayı 
terketmiş, kendisine insan gibi yemek 
yerunesini öğretmişler; yemekleri yüksek 
bir masaya koyarak iki ayak üzerme 
durmasını tetnin etmi_Şler. Fakat daha 
hala bir Jrurd gibi su içen büyük kız in
san gibi konuşmasını bı:- türlü öğrene
memiştir. 

Y ti anı en bol memleket: 
Bosna 

hayvanlar tarafından yavnıluğa kqbul e- (Baştarafı 9 uncu sayfada, 
dilmesi meselesi üzerinde tetkiklerde bu- ler, xuruturlar, toz haline koyarlar vf 
lunmaktadır. Hikaye..ctlni anlatacağımız birçok hastalıklarda kullanırlar ..• 

'hadiseyi de Hinldi hıristiyan papazların- Son seneler içinde yılanlardan sanay~ 
dan Stngh profesöre bildırmiştir. _ sahasında dahi istifade edilmeğe başlan 

Bundan on sene evvel, Mister Singh, mıştır. Yılan derisinden kadın çantalan 
Şimalt Hindistanda Behan ormanlarında iskarpinleri, erkek, kadın kemerleri, cü~ 
yaşıyan jptidat bir kabilenin içinde ça- danları yapılmaktadır. Hatta bu sarfiya· 
lışmakta iken, yerliler köylerinin civa- tın fazlalaşmakta olduğunu gören bazı ta. 
r~n~a . bulunan orma~lığa musallat olan cirler yılanların neslinin tükeneceğini 
dışı bır kurd hayaletmden bahsetmişler: zannederek telaş etmektedirler. Bir kıs
vaziyeti anlamak istiyen misyoner papaz mı da yılan yetiştirmek için çiftlikler 
da, bir ağacın üzerinde oturacak bir yer kurmuşlardır. O. T. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
l<uruluf tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajan.1 adedi: 262 

Zirai ve ticari t.ttr nevi banka muamel•l ırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Ban.Wmda kumbaralı Ye ihbarlız tua.rruf heablannda en u 
SO liras• bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qaiıdaki pllna 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,00() ,, 

40 , 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 ., 
120 " 40 ,, 4,800 " 
160 ,, 20 n 3,200 ,, 

DİK.KAT: Hesablanndald paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 
dü.şnıiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl(tl, 1 Birincikinun, 1 Mart ve l HaıiraD 
tarihlubıde çekilecektir. 

Şerefli koçhisar Belediyesinden : 
Kasabanın meskun ve gayri mesklın tahminen 60 hektarlık kısmında harita 

ve imar pl!nı yaptırılac&.ğından bu harita ve plfının kaça ~ıkacağı hakkında ma. 
hallinde keşif yapacak bir mühendis veya salfilıiyetli fen memurunun bu işe aid 
teklif melctubılannın Şerefli Koçhisar belediyesine göndermeleri ilan olunur. 

c6309ı. 



SON POSTA Sa:rfa 11 

Milli Şefin Edirnede 
beyanatları 

Sinir harbinde 
Almanların yeni 

manevrası 

(Doğu) vapuru meselesinden sonra ! .. 
(Baştarafı 1 inci aayfada) belerde mütehassıs yetiştirmiştir. Bir 

gi bir siparişte, nihayet her defa §ehir gün her şubede yalnız Türk mütehas • 
plaruarında olmuştur. Kendisinde müda- sıslarile ~ görecWZ· Hasretle bekledi'" 

(Baştarafı 1 inci sayfada) hale salahiyeti gören bazı kimseler, bu ğimiz bugüne süratle varmaklığımız i. 
Vakıalar karşısında teyakkuz müdahaleyi mutlaka kullanmak, ve ek- çin, garb mektebinden, bu mektebin 

Edirne 17 (Hususi) - Edirnelilerin 
büyük bir iştiyakla beklemekte oldu -
~Milli Ş€f İnönü yanlarında Başvekil 
Refik Saydam -ile Milli Müdafaa Ve -
kili General Naci Tınaz, Trakya U -
mum Müfettişi Kazım Dirik, umumi 
katibleri Kemal Gedeleç ve maiyetleri 
erkanı olduğu halde bugün saat 12,40 
ta otomobille buraya gelmiş'lerdir. 
Cümhurreisimiz şehir methalinde u -
murni müfettişlik başmüşaviri, Vali, 
belediye reisi, mülki ve askeri erkan 
He mektebliler ve binlerce halk tara. 
fından karşılanmış ve iki mektebli ta
rafından birer buket takdim edilmiş. 
tir. 

'Üç dört dakika süren kısa bir tevak
kuftan sonra yollarına devam buyuran 

· Milli Şef Kıvık yolile ve Saraçlar cad 
desini takiben şehrin içinden geçerek 
doğruca Karaağaça gitmişlerdir. 

Bütün yollar en coşkun bir sevinç 
tezahüratı He Milll Şeflerini selam -
lıyan halk ile dolu idi. İnönü, bu iç -
ten sevgiye halkı mütemadiyen selam 
lamakla mukabelede bulunuyordu. 

Umumi Müf ettisin izahatı 
Karaağaç yolu üzerinde Meriç köp. 

rüsü başında ziraat kur~u talebeleri 
ve Karaağaçta da halk tarafından kar 
tılanmış olan Sef istsayona J?e1miş bu
lunan hususi trenlerine çekilerek kı -
sa bir istirahatten sonra trendeki hu • 
si salonlarında Trakya Umumi Müfet
tişi ile burada bulunmakta olan meb
uslar ve onları takiben de Maarif Ve
kili Hasan Ali Yüceli kabul buvur -
muş'lard1r. Başvekil Dr. Refik Sayda
mın~ da hazır bulunduğu bu kabul es -
nasında Umum Müfettiş General Ka -
zım Trakvada yapılmakta olan rnulı
telif isler üzerinde malCımat ve izahat 
vermiş ve 1 saat kadar süren bu gö -
ıriism,.s sonunda CümhuTreisimizl al- -
dıkları izahatten memnuniyetlerini gös 
termiş1erdir. 

1\filli Şefin tetkikleri 
'Milli $ef saat JG.30 d'l refakat1er;rde 

Başvekil Refik Saydam, Nafıa Veki1i Ali 
Fuad Cebesov, Milli Müdafaa Vekili Ge-

ln birlikte bilahare şehirde ufak bir gezi Times gazetesi, İngiliz hükümetinir. seriya kendi arzu ve meyilerini ihtisrı:; üstad ve mütehassıslanndan istifade 
yapmışlardır. MilU Şefe kavuşmaktan bu haberlerden müteessir olmadığını ve sahibi~~ ceb~e~~ek. ilıetine ~üp_tela.dır- etmeği, her türlü şahsi temayüz kay • 
mütevellid engın bır sevinç içinde çaika- dikkatini vakıalat' üzerinde teksif . etme- lar. Bızırn bildığimız herhangı bır sıpa- gularına yeya ticari endişelere tercih 
nan Edirne, Cümhurreısimizin teşrifl("ri ği tercih eylediğini yazıyor ve dıyor ki: rişte bulunuı_:ken, müt~h~~sıslı:ı.ra .~ti~~ç- etmeliyiz. Genç kabiliyetlerin yanlış 
esnasında kendilerinı doya doya alkışla- Bu vakıalar arasında, Almanyanın iki laı:nızı, malı .kudretınızı bıl?ırırsınız. ttşvikinden ne şimdiye kadar iyi se • 
mış, sokakları dolduran on binlerce halk ınily-0n askeri seierber etmek ve Danıig Plan veya proJeyı beğenmedmızsc, ten- mere aldık, ne de şimdiden sonra ala
kahraman İnönüne her adım başında 1 tiyanına kurnazca tE>~vikıerde bulunmak kidlerinizi söyler, bir yenisini istersiniz. biliriz. Yerli veya yabancı, herhangi! 
coşkun tezahüratta bulunmak sureti:e suretile Polonyanm üzerınde yapıla'l taz- F.~at. kat'ileşen plan veya p~ojeyi olduğu bir ihtisas kendi mes'uliyetlerinin j • 

bağlılığını bir kere daha göstermiştir. yiki zikredebilinz. (A. A.) gıbı, ıtaat ve sadakatle tatbık eder veya çinde bu-akılmalıdırr. MüdahaCTeler bu 
Milli Şefin Halkevinde beyanatı Fransızlara göre ettirirsiniz. Bildığiıniz birçok misallere mes'uliyeti onlar üzerinden alıvor ve 
İsmet İnönü, bu tezahürat arasında istinad ederek tee;;süfle hatırlatmak ibte- havada bırakıyor. ~ 

1 . d Paris, 17 - Figaro şöyle yazıyor: F.ğPr · k" b ·r d Halkevini şereflend'rmşi ve Ha kevın e rız ı azı vazı e a amlarırnız, kat'i bir cBize göre ... > demagoJ'isinin budu • 
H k Almnnyanın Darızj~ statüsü hakkında ı~ · d ku Parti ve Halke\•i mümessillerinden, al ·- ' P un veya proJeye o nmamağı, onu i- du yoktur. Bu memleketi hiç tanımı • 

1 
Polonyadan istek·.eri varsa, Polonyaya ta t d k l k b evinin faaliyeti hakkında izahat a mış ve .n ve sa a at ~ ta i ve tatbik etmeği, yan bir mütehassıs dahi, ei1er malt1 -

i müracaat etsin. P0lony1 hükümeti açık- h lm b" d'l 0 

bilhass,;. musiki ve temsil kollarının aa- ıç 0 azs_ a.. ır ta ı veya i1ave ile plan mat, vesikalar ve hesablar ivi verilmi~ 
ça ve tam bir iti:ialıe anlattı ki, iki bü- h J Y liyetleri ile alakadar olmuştur. veya proJe uzerıne şa si damgalarını vur- se «bize göre ... >nin bizim aklımızdan 
yük devlet arasında mevcud olması J§zım ~ h Milli Şef, Halkevi hakkında icab eden mamagı . oş g __ ömıüyorlar. F. akat .bu mü- geçmiyen ölçülerini dahi buBur. İhti. 
gelen normal miinasebetwr d:ııresinde ol- d h ı ı .J izahatı aldıktıın sonra aşağıdaki beyanat- a a e enn yuz;.ıe doksanı ısabetlı olmu- sasın en iyisi, parada en pahahsı, fa • 
mak şartile mtlzake!'elere hazırdır. K f" · · ta bulunmuşlardır: yor. ey ımızı ~azineye ödetmiş oluyo- kat proje masrafında en ucuzu, en ta. 

c- Edımeyi ziyaretimden çok mem- Sulh manevrası ruz. Ankara planını senelerce takib et- sarruflusudur. Ucuz mühendisin şeh\. 
nunum. Güzel Edirnemizi evvelki geli- Oeuvre. gazetesi d_P. _şöyt~. yazıyor: Yal; tim. Bu. planın neresin-e ilişilmişse, neti- ri pahalıya, pahalı mütehassısın şehri 
şimden daha iyi ve ilerlemi~ buldum. nız Danzıg me-;e!esmı degıl, ondan çoi< ce menfı olmuştur ve maatteessüf bir ta- ucuza çıkar: En masraflı projele be. 
Bütün memle'itet Edirnenin refahı ve te- daha mühim rneselele:i de mus!ihanr,' kun tadiller, ı.ıahaıı ınşa masraflarına dava olanlardır. r, 
rakkisi ile yakından alfıkadardır. halletmek üzere bı!" sulh konferansı ak- malolduğu için, Doğu veya diğer gemi- Gazetelerde, belediyelerin • 

Edirneyi yiikscltmek için tedilmesi fikrini Almanıar dün ortaya lerde olduğu gibi, düzeltilmek imkanm- caklarını şaşırarak, bir kaç ::ee yapa 
Devlet, Edirneyi yükseltmek için hu- attılar. Bu ç-0k hesabi~ v~ ~ahir~~e bi.r dan ~a ma~ru_mdurlar. . •. velki plunlan değişürmeğe t;~~fu; 

susi tedb;rler aldı. Sivil ve askeri teşki- manevradır. Bu surete bızını sınırler1- İhtısas buyuk, zannettıgımizden bü- ettiJderini okumuyor mu ? B 
. . t ak . f ük' b' İ sunuz. u 1at iyi semereler verdi. Gayrı a.>kerilik mızı yıpra m ıst1yorlar. Fakat muva - Y ır şeydir. htisasın hükümleri, projeler, eMr bizde he ·· dil 

k ld d 
• h k d fak 1 ,__ H' b" F t .. b l . b- nuz rnevcu a ırıl ığındanneri, tarihı şe ir, ·en i- o amazuu. ıç ır zaman ransız ecru e en ve teklifleri ekseriya bi - olmıyan ~hircilerin elın' d km 1• 

• 1 b ·11 t" b - k .. k d ğ kk ı b 1 · h " ~- en çı ış 0 
ne yaraşan tabiı manzarasını a maya aş- mı e ı ugua 'J a ar so u anı u un- zım_ şa sı arzularımızla teuıd teşkil e- saydı, ~ belediye1erin beli bükülür. 
!adı. Hayatımızın kıymetli hatırahm ·g_ mamıştır. de.bılir .. Fakat ihtisa~a .hürmet ~-~~ği- ne de zaman kaybolurdu. Misaller is : 
dirne ordu karargahındn geçti. Edirne- İtalyanlara göre mız .~eyın de a~ıl d~gen, on~n .huku~, tendiği kadar çoğalttlabilir. Ancak hil. 
nin mamur. temiz, kuvvetli olması, dev- Roma 17 (A.A.) _ İtalyan gazete • tecrube ve tekliflennc, kendımıze rag- kumet istisnasız her tarafta hazineden 
Jetin siyasetinde ehemmlyet1i bir ~~kta- Jeri, Almanyanın birliğini temin ve men, itaat etme~~ir .. İdare adamla .• ödenecek her inşa için bir mütehassıs 
dır. Edirnelilerin, yurdlarının yuk~ek Akdeniz meselelerini halletmek için nm~zı şaş.ırtan dıger bır nokt~ _da, bır projesinin zaruretini cebreder, ve bu 
değerini iyi takdir etemlerini isterım. bu iki devlet tarafından yapılan taleb- nevı ~e~lı - yabancı r~~~?etı~~: ec - projedeki keyfi tadilleri, tıpkı yolsuz 
Kıymetli kabulünüze teşekkür ederim.> lerin tam.amile isafı 'lazimgeldiğin<le ne?t ıhtısa~ı mutl~ka ~u~uk ?uşurmek JukJar gibi cezalandırmağı kabul e • 

Milli Şef. bunu müteakıb, Halkevin- isr~r etmektedir. istlyen hazın tazyı~l~nd.ır. Bı.zler her- derse, hem boş ziyanlardan kurtulm~ 
den ayrılmış ve binanın içini ve dışını Italyan gazetelerine göre, Polonya - şeyi .. ya~mak . kabıhy.~t~deyız: Lakin oluruz; hem de ihtisasa hürmetin ha. 
dolduran binlerce halkın coşkun tezahür- lıların gösterdiği taşkınlıklar ancak henuz kı~ayetınde demlız. On beş se. kiki manasını öğrenmiş oluruz. 
leri arasında Umumi Müiettişlik konağı- Varşovayı idare edenletle Pdlonya ned~mben bu menilelket, birçok şu _ (Ulus) 
nı~refl~dirml~U~ mill~~e hakim o~n «inti~n anu. =~~~=====~=~~=~=============~~~~ 

Cümhurreisirniz burada General Kn- Runun tezahüründen başka bir şey de- Alman L h h d dJ d ••h• 
zrm Dirik tarafından karşılanmıştır. ğildir. • e U U 8 rl D a ID U 1 m 

Burada, ön tarafta oturulduğu sıra- h" d• J b• •b• • • k b d 
da Umumi Müfettiş kendilerine Trakya «Sanki emirle- a JSe er JrJ IrJDJ f 3 İ e iyor 1 

hakkında, maruzatta bulunmuştur. Berlin 17 (A.A.) - Havas muhabiri 
Mill! Şef, son zamanda her yerde baş. bildiriyor: (Baştarafı 1 inci sayfada) 

tahşidat yapmaktadırlar. 
Bu geçid resmine iştirak bahane~il~ 

Almanyadan da kuvvetler gelmiştir. lamış olan arteziyen faaliyeti ve bü - Sanki emirle hareket ediyorlarmış 
vük çeşidli ziraat kurslan hakkında - gibi, bütün Alınan gazeteleri, bugün 
1ti izahatı alaka ile dinlemiş, bunlar il- veniden, Danzig üzerindeki taleblerle 

neral Naci Tınaz, Kazım Dirik, Vali ol- zerinde Başvekille konuşmuş ve arte- beraber koridor üzerindeki talebleri 
duğu ~al~<' Kar~~ğac - E.dirne yolu Ü7.~- ziyen işleri hakkında Nafıa Vekili Ge- de ileri sürmektedir. 

Tirnes gazetesi.nın Bratisl!lvadan gaye! 
emin bir membadan öğrendiğine göre, 
pek yakında Slo\•aky11.nın hükümet mPr
kezine bir Alm:ın askeri kumandan tayin 
olunacaktır. 

Büyük miktarda harb malzemesi ve 
mühimmat da A'lmanyadan gizlice 
Danzige sevkolunmuştur. 

Varşova 17 (AA.) - Polonyanın 
Danzig komiseri Chodacki, dün ak • 
şarn Varşovaya gelmiş ve Grciser ve 
Burckhardt'la yaptığı konuşmalar hak. 
kında hariciye nazırı Beck'e izahat 
verdikten sonra bu sabah tekrar Dan
zige dönmüş•ür. 

rlndeki zırnat numune fıdanlığına gc.- neral Cebesova direkf fler vermi • 
mişler, bahçe müdürü tarafından verilen ~ ı ş tir. 
izahatı dinlemişlerdir. Bu arada müdür- Bu sırada Mfllf Şcfimi7Jin Müfettiş-
le aralarında su muhavere cereyan et- lik konağını ş.ereflendirdiklerini öğre. 
miştir· nen halk, konak etrafında birikmeğc 

- Köy'üy<> fid:ın dağıtıyor musunuz? başlamıştır. Cümhurreisimize, Basve -
- Senede 150-250 bin kadar ... kil ve maiyetleri erkanı· ile hazır bulu-

Mefruz düşman 
tayyarelerinin hücumu 
her saat bekleniyor ! 

- Bu ikJime hsngi meyvalar uygun nan meb'us ve aenerallere burada limo 
1
. , "' (B~tarafı 1 inci sayfada) 

ge ıyor · natalar sunulmuştur. _ Muhtelif rneyvalar. Mesela şeftali düşman tayyarelerinin şehre taarruzu 
Bu sırada Trakv. a manevraları ba~- h b kl kt d' çok yetişiyor. Bunlarda•1 Trakyadan baş- "( er saat c enme e ır. 

ka, Ankara, bilhassa. İstanbul istifade e- hakemi General Salih, Edirneyc gele- Dahiliye Vekili Faik Öztra1c hava ta-
d rek konakta Millt Şef tarafından ka - arruzuna karşı vilAyetin yapmı~ olduğu 

iyMor •• Ş f b d fı'danlıktakı' bul edilmiş, manevralar hakkında ha- h lıkl d"" tekr .. d illı e un an sonra azır an un ar goz en geçır-
rita üzerinde kendi~rine iuıhat ver • 

hayvan islah ist3Svonl&rını gezmişler, misl~rdir. rniştir. 
General Kazım Dirıkten de izahat alTJlı§- • Zehirli gazlerde:ı korunma komisyonu 
lardır. 

Yetiştirilen tavuklnr üze.rinde meşgul 
olan İnönü: 

- Bunlardan evlerde de var mı? diye 
sormuşlardır. 

Kazım Dirik te: 
- Asıl köylerde vardı~. Halk arasınd" 

cins tavuğun tanesıni bir liraya tedarik 
etmek istiyenle~e çok raslanıl". 

Müteakıben tavşan istasyonu da geıil
miş, General KAzım Dirik burad:ı, Maca
J'istandan getirilen ikı cins tavşanın Urc
tndiğini anlatmıştır. Milli Şef Generale: 

- Halk bunları alıyor mu? d:yc sor
ln~lardır. 

General Kazım Dmk te şu cevabı ver
miştir: 

- Bunları piyasa alıyor, tüylerinden 
istifade ediyor. 

- Fakat bu tüyleri halk satmalı, bize 

Milli Şef Inönü halkın coşkun, sa -
mimi tezahüratı arasında saat 20 de dün öğleden evvel Vali Muavinı Muzat-
konaktan ayrılarak otomobillerle K~- ferin reisliği altında toplanmış, alınan 

tedbirler konuşulmu~1ur. 
raağaca gitmişler, hususi trenlerine çe 
kilmişlerdir. Sinemalar da dahil olduğu halde sığı-
İnönünün yarın (bugün) halkla te- naklara gireceklerln miktarı ikı yüz elll-

maslarda bulunması rnuh'tfemeldir. yi geçmiyecektir. Her sığınağın kapısın

Hadiseli maç için 
beynelmilel federasyona 

murftcaat edildi 
lBasrarafı 1 inct sa11fadal 

da bulundurulacak polıs ve bekçiler sı
ğınıklara fazla kimsenin gimıesina mani 
olacaklardır. 

Alarm işareti verildiği cm ... da koşul

m1yacaktır. Evlerınde, dükkanlarında ve 
binalarda bulunanlar yerlerinde kala
cak, evlerine yakın yerlerde bulunanlar 
koşmadan kendilerine aid binalara gire
ceklerdir. Sığınaklara, herhangi b"r iş 

takibi için bulunduğu yerden uzakta o
lanlar gireceklerdir. 

Zehirli gazlerı tttmizleme ekipleri dün 
bazı semt1erde tecrilbeler yapmış, hazır 
bir vaziyette bulunmuşlardır. 

Bütün klşlaların Almaıı kıtaatma tnh
sis edilmek üzere tahliyeleri, Bratislnva
nın resmen Alman kıtaatı tarafından iş
gal edileceğini gösteriyot. 

Vah vadisi boyuncu bütün şehirler ve 
keza Tsencin ve Zilina askerle dolup taş
maktadır ve Slovakyanın başlıca demir
yolu merkezi olan Zilinaya giden bütün 
yollar hususi seyrüsefere kapatılmıştır. 

Vah vadisindeki istihkamlar tam tec-
hizat ve mevcudlarını almıştır. 

HBdiseler 
Diğer tarafta:ı Polonya - Danzıg ve 

Polonya - Alman hududlarınd.-ı hadıseler 
birbirini takib etmektedir. 

Katoviceden bildirildiğıne ı:öre, Beu
ten hudud istasyonundaki Polonyalı po
lisler istasyonun Po1onya kısmına geçmek 
istiyen Alman Nazilerinin taarruzuna 
uğramışlardır. Polonyalılar hadiseyi ön
lemeğe muvaffak olmuşlardır. İc;tasyo
nun karşı tarafında bulunan Alman J>O
lisleri hadiseye seyirci kalmışlardır. 

150 Alman tevkif edildi 
Varşova 17 - Casusluk ve sabotajla 

müttehim diğer 60 Alman dün Kata -
vier'de tevkif edilmişlerdir. 
Şimdiye kadar tevkif edilenlerin sa

yısı 150 vi bulmuştur. 
Temizlik hareketi devam etmekte ve 

Polonya efkac umumiyesi bundan müt 
te.fikan memnuni~t gös1(.!rmektedir. 
Almanyada çıkan Polonya gazeteleri • 
ne Polonyada çıkan Alman gazeteleri 
hakkında da yakında şiddetli tedbirler 
nin mütemadiyen kapatılması üzeri • bu lazım. Halkı buna alıştırmalı. 

- Evet, henüz alışamadılar. 

Bu mesele ile alakadar diğer mr,10.mat 
ta toplanılmış olduğundan evvelki akşam 
tekrar içtima eden komitenin keyfiyeti 
F. 1. F. A. (Beynelmiiel Futbol Federas
yon) dan sormaya karar ver:liği ve esasen 
bu gibi hususat hakkında da evvelce Fe
derasyon tarafından F. 1. F. A. ya müra
caat edilegelmiş olmasına binaen, bu me
sele hakkında F. İ. F. A. dan gelecek ce
vaba intizaren muamele yapılacağı öğre-

Hava taamız!.l tecr:ibesı bugün yapıl- alınacağı söylenilmektedir. 

Bu arada Refik Saydam da demiştir ki: 
- Tavşanların besUlerinin hususiyeti 

•ardır. Halk bunları yemez, çünkü etleri 

ekşidir. 
Milli Şef takdim edilen meyvalardan 

Yemişler, bu arada Şlova eriği ile 2JAka
~ olarak bu erik üzerinde izahat al
!lııflardır. 

Halkın tezahüratı 

Bir .saat kadar örnek fidanlığında ka· 
lan İsmet İnönü, refakatlerindeki zevat• 

nilmiştir. (A. A.) 

Büyük bir yangın, 500 
ev yandı 

Riga, 17 (A.A.) - Gt'odzada büyük bir 
yangın çıkmış, beş yüz evi tahrib etmiş, 
beş kişinin ölümllne, birçok kişinin ya
ralanmasına ve mühim hasarata sebebi
yet vermiftir. 

madığı takdirde yarına kalacaktır. Danzig kıtaatına sancak 
Danzig 1 7 - Danzigı Vorpostlen'in 

· Mısır tahvilleri çekildi verdiği bir habere göre, Nazi teşkil~ -
Kahire, 17 (A.A.) - Yüzde 3 faizli ve. tı reisi Försther, Danzig kıtaatına san. 

ikramiyeli Mmr Kredifonsiye tahv!lleri- cak verecektir. Bu münasebetle de 
nin 16 Ağustos 1939 tarihindeki çekiliıin- mUsellah Nazi kıtaatı bir geçid resmi 
de: yapacaktır. 

1903 senesi tahvUlerinden 506.229 nu- Danzig halkı, serbest şehri müdafaa 
mara 50.000, 1911 senesi tahvfüerinden için polis kuvvetlerinin yanında yer 
39.182 nmnara 50.000 frank ikramiye lı:a- alınış olan Nazi kıtaatının geçidini ilk 
zanmı§lardır• defa olarak seyredecektir. 

Fransanm karan 
Paris 1 7 ( A.A.) - Fransız diploma. 

tik mehafilleri, Fransanın Berhn Bü
yük Elçisinin 15 Ağustosda Von Wei .. 
szacker ile bir görüşmede qulunduğu
nu teyit eylemektedir. 

Paristen Berline dönen B. Coulondre 
bu görüşme ile Hariciye Nezareti ile 
normal temaslarına başlamıştır. Bu 
görüşme esnasında umumi vaziyet, ez
cümle Polonya • Almanya münasebet
leri bahis mevzuu edilmiş ve bu mü -
nasebetle B. Coulondre taahhütlerini 
tutmaya azmetmış olarak kalan Fran
sanın hattı hareketi:fl!'i bir kerre daha 
teyit etmiştir. 

Yeni harfli banknotlar 
Ankara, 17 (A.A.) - Türkiye Cümhu

riyet Merkez Bankas1ndan: 
Bankamızın 15 İkinciteşrin 1937 t~ri

hinden itibaren tedavüle çıkarmağa ba§
ladığı yeni harfli banknotlardan 15/8/ 
1939 tarihine kadar yüz elli sekiz milyon 
sekiz yüz doksan iki bin yedi yüz otuz 
beş lira tedavüle çıkarılmış ve mukabi
linde eski harfli banknotlardan ayn! mik
tar tedavülden kaldınlmıştır. 

Elazığda yeni lise 
Elazığ, 17 (A.A.) - Burada inşasına 

karar verilen lise binasının temel atma 
me;.asiıni bugün binlerce halkın iştiraki
le ve coşkun sevinçler arasında yapıl

m~tır. 
Bu münasebetle süz alan Dördüncü U

mumi Müfettiş Alpdoğan, temelleri atı
lan bu irfan müessesesinin büyük değe
rini anlatmış vo:? Milli Şef İsmet İnonüye 
ve büyüklerimi.ze karşı halkın içten duy
duğu minnet ve şükranları tcyid eyle
mi§tir. 
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IUllUllll .. lllUlllllll .. 11111111 .. IUBb.. Çeviren: Nimet Mustafa .dlllll ... 
Atelycdekilerin hep.si susm~lar, hep

i işlerine dalmışlardı. İçlerinden biri, se
ini yükseltmeden: 

- !şte Lolot senin aşığın da geldi. 
Dedi, diğerleri de tekrarladılar: 
- Geldi. 

Orada çalışanlar arasında en genç sa
yılabilecek olan Lolot elindeki dikişi ma
saya bıraktı. 

- Teşekkür ederim madamlar, mat -
mazeller, fakat şu da var ki, benim Aşı
ğımın gelişi, gidişi sizi alakadar etmez .. 

Atelyede bulunan işçilerin en güzeli, 
en güzeli olduğu için de daima diğerleri
ne karşı kendinde tahakküm hakkı gören 
Margot cevab verdi: 

- Tabii alakadar etmez, hiq biz onun· 
la nasıl alakadar olabiliriz ki.. Koskoca 
Pariste onun iskarpinleri kadar giizel 
1skarpinler, ve bilhassa onun getrlerinin 
bir eşi getrler giyen bir erkek daha bu -
lunamaz. Böylelerinı Lolot gibi pısırıklar 
elde edebilirler. 

Küçük Lolot, Margatun söylediklerini 
duymamazlıktan geldi. Her akşam oldu
ğu gibi alelacele giyinmi.ye başladı. Bir 
aydanberi o böyle çok acele giyiniyor, 
saçlarına, yüzüne fazla iht!mam ediyor, 
ve hatta dudaklarına ruj sürüyordu. Bir 
aydanberi Lolot'daki değişiklik Madam 
Faninin aielyesinde çalışan diğer nrka
aaşları arasında hep dedikodu mevzuu o
luyordu. 

Madam Faninin atelyesi hiç sıhhi ol -
mıyan, az ışıklı az hava alan bir yerdi. 
idi. Böyle olmasına rağmen iş~iler için 
Binanın mahzenden bozma bir kısmı ıdi. 
Bu atelye, ideal bir atelye addedilebılir
di. Çünkü patronun atelyeye atısızın gir
mesi ve onları iş yapmaz, konuşurlarken 
görmesi ihtimali yoktu. Atelyeye bir 
burgu merdivenden aşağı inilirdi. Patron 
ayağını burgu merdivenin en üst basa -
mağına koyar koymaz atelyedekiler gö
rürlerdi. Halbuki patron onları ancak al
tı basamak indikten sonra görebilirdi kJ. O 
zamana kadar da onlar işlerini ellerine 
almış bulunurlardı. 

Atelyenin bir hususiyeti de sokağa a
çılmış bir penceresi bulunmasıydı. Gerçi 
bu pencereden pek fazla şey görünmezdi 

Evin tavan arasındaki bir odasında 
vaktile annenün İstanbuldan getirdiği 
birkaç sandık içinde birçok ipekli dante
ıa:ı ve tüllü çamaşırlarla, ancak peri ma
sallarında'lci dünya güzeli prenseslere 
yak1şan elbiseler ve bir çekmece içinde 
gözleri kamaştıracak kadar parlak v~ 
kıymetli taşlar vardı. 

Senede bir iki defa, teyzemin arzusu 
üzerine dadım bu sandıkları açarak için
deki eşyayı havalattığı zaman bu güzel 
şeylere bakmaktan bilyük bir zevk du
yar ve onlan seyrederken kendimi bir 
hayal aleminde yaşıyorum zannederdim. 
Bazan da hiç görmediğim, fakat güzel 
olduğunu işittiğim annemi bu esvablar 
içinde tasavvur ed'erdim. Laktn hiç bir 
gün bu güzel çamaşırları, bu nadide taı
ları, bu ele avuca sığmıyacak kadar yu

muşak ku.qıaştan elbiseleri üzerime giy
mek aklıma geldiği gibi kendi vücudümü 
bu tüllerin içinde lasavvur etmek hülya
sına da kapılmadım. Bütün ÖII'..riimü bu 
ıssız yerlerde geçirdiğim için benim na .. 

zanmda, arkama giydiğim basma entari 
bütün bu kıymetli kumaşlardan üstündü; 
çünkü bu e..~ab içinde hareldtıma ve 
serbestliğirnc sahih oluyor, ağaçlara tır

manıyor, yamaçları aşıyor, ta~ ve top
raklar ürerinde uzanıp oturuyorum. 

Sandıktaki güze: şeylerden birkaç ta
nesini alıp bana göre k~erek dikmek Fe
rah kalfanın da aklına gelmedi. Halbuki 
onların içinde birkaç tane sadesi var ki 
pekala bana uyardı, ancak 1htiyar dadı 
İstanbuldan gelen bu alelacayib kumaş -
ları hoş görmediği gibi, benim için cha
pisaneye girecek zavallı bir kızcağız!> 

basma bir entarıyi de kafi buluyordu. 
Bana gelince, bütün bu hazırlıkları sa

kin bir kalble ve büyük bir 'Soğukkanlı -
lıkla takib ediyordum. Bu husustaki ka
rarım kat'i idi; muayyen tarihten bir 
gün evvel ortadan yok olacaktım. Yerimi 
keşfedip beni bu~r.na aşkolsun! Sırrımı 

yalnız Ferah kalfaya açmanın münasib 
olacağını d~ündüm, çünkü, onun düş
manlanmla birıeşmiyeceğine ve beni ele 

amma, göründüğü kadarı da, atelyede ça 
lışanlan cğlendirmiye kafi idi. Gördük
leri ya bir çift kadın bacağı idi. Ya bir 
çift erkek iskarpini veya pantalonun d!z 
kapağına kadar olan kısmı. Fakat bun
lara bakınca geç~nin nasıl bir insan ol -
duğunu derhal anlarlardı: 

- Gene şık bir kadın geçiyor. 
- Son moda giyinmiş bir erkek. 
- Serserinin biri. 

muayyen saatte atelyenin önüne kadar 
getirip bekletebilirdi. Margat muhakkak 
bu genci görmeliydi. 

Bir akşam gene muayyen saatte iskar
pini güzel ateıyenin önüne gelmişti. Lo
lot onun iskarpinlerini görür görmez, a
celeyle süslenmiye başlamıştı. O gün 
Margat ta acele ediyordu. O da Lolottan 
geri kalmamak ıstiyormuş gibi çarçabuk 
giyindi, süslendi, ve saçının taranması-

- Eteği d~ük bir kadın. na, dudaklarının boyasına her zamandan 

lç ve dış BASUR ME~1ELER1NDE, Basur memelerinin her 
tnrın iltlbaplarında, cerahatlenmiş fistllllerde, kanayan 

basur memelerinin tedavisinde 

PATI 
Şifayı Temin Eder. 

B~ ~~m ~tıya do~u. bütün atelye- farla itina etti. Hele şapka~nı bapna ko- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
?ekiler onu da gôrmüşlerdi. İyi ütülen - .yarken, çok dikkatli davranıyordu. Altın İstanbul Orman Müdürlüğünden 
1nİf pantalon paçaları bir çift güzel is • rengindeki saçları üzerinde şapkasının en h 1 l 
karpin ve bilhassg eı:ıleri bulunmıyacak 1 - Orman umum müdürlüğü için şartname ve nümunesi veç i e 000 aded 

:r güzel verdiği şektı aynanın karşısında ka al ! ı·ı - ak kadar gu·· zel bir çift getr. devlet ormanı çekici ile 1500 aded orman çekici p ı zar usu ı e mun asaya 
yaptığı sekiz on provadan sonra trsbit e-

Bu 1Aa1etiayin bir geçici değildi. Atel- debilmişti. Lolot atelyeden çıktı. o da vazedilmiştir. 
yenin önünde b~ aşağı, bir yukarı yürü- peşisıra .. Bütün arzusu Lolotu bekliyen 2 - Mezkur c;eıtiçlerin muhammen fiatı ceman 24,000 liradır. 
yor, bazan birkaç dakika olduğu yerde genci görmek, karşılaştıkları zaman ne 3 - Eksiltme 939 Ağusto_, 23 üncü Ça~arnha günü saat 15 de İstanbul orman 
bekliyordu. Her halde bırfni bekliyordu. yaptıklarını, birbirJerile nasıl konuştuk- çevirge müdürlüğü odasında yapılacaktır. 
İ{;te ilk defa 0 gün güzel Margot, gence lannı öğrenmekti. ~ - Muvakkat teminat 1800 lira orman mes'ul muhasibliğinden alınacak mak-

hiç yakıştıramadığı için: Lolot çıkmıştı. işte iskarpini güzel buzla Ziraat Bankasına resHm edilecektir. 
- Bu genç beklese beklese Lolotu bek 

liyor! genç d<! orada idi. Yüzü de güzeldi, şap- 5 - Şartname ve nümuneler İstanbul orman çevirge müdürlüğünde g6rllle-
kası da .. Fakat o Lolota bakmamıştı. Lo - bilir. 

Diye alay etmışti. lot ta hakeza ona... Lolo: yu .. rüyordu. 
Lolot bu acı alaya hafif bir gülümse- 6 - Eksiltmeye girebilmek için Jsteklilerin arttırma, eksiltme kanunıma tev-

Karşıda bir apartımandan genç ve fev - ld ğ b m... b 
me ile mukabele etmi~ ve manalı ma • !ikan ihtisas vesilc:ısı ve bu gibi işleri tamam ya~ o u una ve u iJe ft"e i-
nalı: kalade iyi giyinmiş güzel bır kadın çık- leceklerine dair ves1ka ve Ticaret Odası vesikasının ibrazı. 

- Beni bekliyen de olur, demişti. 
Hakikaten bu pantalonu ütülü, iskar

pinleri ve getrıer;, güzel genç adam Lo
lotu mu bekliyordu? Olabilirdi. Kim bi
lir yüzü çok çirkin bir erkektir de, Lo -
!ottan başkasını bulamamıştır. Belki yü
zü de .güzeldir. Fakat gönül bu ya, Pa
riste bulunabilecek binlerce, yüz binler
ce güzel kızlara bakmamıştır da Lolota 
gönill vermiştir. 

mıştı. İskarpini güzel, onu görünce bir 
7 - Teklif mektublan yukarıda üçüncü maddede yazuı saatten b~ saat evve

adım ileri atnu~tı. Genç kadın gülümsi -
yerele onun yanına gelmişti. Kolkola yü. line kadar İstanbul Orman müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getire-
rüdüler ve gittiler. ceklerd.ir. (6109) 

İşte o günden sonradır ki Lolot iskar
pini güzelin iskarpinlerini görür görmez 
heyecanlanmıya, süslenmiye ve arkadaş
larından evvel atelyeden, yayından kur
tulmuş bir ok hızile çıkıp gitmiye başla
mıştı. 

Artık Margnt'a merak olmuştu. Atel -
yede çalışanların en güzel ve en zarifi o 
olduğu halde, panta!onu her zaman ütü
süz bir tesviyeci ile kur yaptığı halde 
atelyede bulunanların en bir şeye ben -
zemiyeni Lolot bu ~ok şık gençle nasıl 
kur yapabilirdi. Nasıl onu her akşam 

cSon Posta» mn tefrikası: 10 

Lolot bir sokağa sapmıştı. Margat ta 
o sokağa saptı. 

Sokağın öbür kö!iesinde bir genç du • 
ruyordu. Lolotu görünce ona doğru yü
rüdü. Bu gencin iskurpini güzel değildi, 

pantalonu ütüsüzdü. Getrleri de yoktu. 
Lolotun yanına gelince, Lolot ona kolu
nu uzattı. Genç koluna girmişti. Birbir -
lerine sokuldular .. Ve yan yana, kol kola 
yürüdüler. .............................................................. 

Raşid Rıza - Ertuörul Sadi 1 c k 
T< pebnşı bahçesinde 

Bu gece 

SAÇLARINDAN 
UTAN 

Vodvil 4 pordo 
YAZAN : Mahmud Y eııarl 

---
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

N.:vralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
icabında gDnde 13 kaşe alınabilir. ___ .... __ _ 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kasabanın tahminen 30 hektarlık kısmına elektrik te.'3is&tı inşa ettirileceğin

den keşif ıbedelını yapmak üzere isteklilerin teklif mektublarını Şerefli Koçhi-
sar belediyesine göndermeleri ilan olun ur. c63lh 

ğırn... Maamafih akşam karanlığı bas.. 
ınadan sana bir örtil daha götürece -
ğim. ~ce açıkta yatarken üşürsün eli. 
ye korkuyorum. 

- Aınah, kimseye bir şey belli etme 
dadıcığımr 

NA~lE,l7E"N : MUA1. ZE 2 TA\4.?İN G>ERKAWC' . 
- Merak etme yavrum; senin ele 

geçmeni ister miyim ben? Sen de bu
ralardan gidersen büsbütün yalnız ka· 

vermiyeceğine ka · 
naatim vardı. O ba. 
na lazım olan yiye -
ceği getirecek ve ne 
zaman ortaya çıkabi
leceğimi, tehlikenin 
geçip geçmediğini 

ihbar edecek ... Va -
simin beni her tard
ta aradıktan sonra 
bulamayınca cesare. 
t: kırılacağına ve bıı 

işten vazgeçip İstan. 
bula döneceğine e • 
mindlm. 

Bu düşünce beni 
delicesine sevindiri • 
yor ve eğlendiriyor . 
dui Bana emretmek, 
hhakküm göstermek 
mi istiyorsunuz Ca -
hid Oğuı bey? Ben size Semihanın siz-ı kfuıetle karşılamam ve hiç bir itiraz 
den çok daha kuvvetlı olduğunu ve sizin sesi bile yükseltmemem Namiye tey· 
mağrur tavırlarınızdan, ağır sözleriniz - zemi hayrete düşürmü.ştü. Fakat be • 
den korkmadığını ispat edeceğim. nim ondan ayrılıp İ.stanbula gittiğim 

26 Ey!Ulde teyzeme ondan bir mek- için hiç bir teessür göstermiyordu. 
tub geldi. Bu mekfobtan, 2 T~riniev. Mutlaka onun vücudünün kuvveti ile 
vcl sabahı Dörtler çiitliğine gelip be- birlikte kalbinin hassaslığı da yavaş 
ni alacağını, çiftlik yakınından geçen yav~ çekiliyor ve ihtiyar kadın hissiz 
yolda bekleteoeği otomobille Bursaya bir kemik külçesinden ibaret kalıyor

gideceğimizi, orada beni annesinin şa. du. 
yanı ltimad bir hizmetçisine teslim et- Cahid beyin mektubunu okuduktan 
tikten sonra kendisinin bizden ayrılıp sonra onun odasından çıkınca doğruca 
Karaköy yolundan Ankaraya gidece • mutfağa gittim; dadıma büyük sırrımı 
ğini, benim de bu hizmetçi refakatinde ve hazırladığım planı anlattım. Kadın
Mudanyaj% oradan da vapurla İstan. cağız beni her cihetten haklı buldu ve 
bula gideceğimi, hizmetçisinin beni doğ- bana yardım tıdeceğine söz verdikten 
ruca mektebe götüreceğini öğrendim. sonra şu sözleri söyledi: 

Bütün bunları gayet büyük bir sil- - Gökten dl4m~ gibi ortaya çıkan 

b ,,, 'd b b. 1acağım, o vakit halim ne dl.ur benim? 
u v~sı en en ır K a· k d' tiğ' nf . 

1 dun d • en ı en rme seç ım me aya gı. 
şey an amH a fog. d<!rken önümdeTap, kucağında da Tin-
.rusu... anım e en- . d y 1n 1 - 1 d 
d. b' k üh" tın var ı. a ız ıgımı on arın yanın a 
ıye ırço m ur. k b. k di 

1 .. k". dl d unutma , ıraz olsun en mi teselli 
u agı ar, sene • k d d' 

1 h .. tle .. etme arzusun a i ım. 
er, ucce r gos • Her ko"şesı'nde başka b1'r sır gı'bi gizli 
t di b l l b er , un ara a. 1 1 k . 'b' tırm dıkta 
banın ölürken seni o an ya~aç arı eç~ gı ı an n 

t ttiği sonra, hır karış enınde akan suyu aş-
ana emane e - . 

. i t tm k 1 t tım ve çalılıklar arasında gızlenmiş 
ru spa e e s e. b' k k ğu rd B 
d. be . t ır aya ovu na va ım. uraSl, 

1 amma mm s. k' b·1· d k l kü ~ ... bf t b ll 1 k ım ı ır ne zaman an a ma ÇUA r 
an u u ara pe • 'd' Et f k d hsi U . . magara ı ı. ra ı o a ar va o ar 
em.nıyetım yok .. On 11 kl 1 .. t"l" 'di 1-1 ki b l d" b ve ça ı ı ar a or u u ı ~ mse u. 
ar pdk uı.en a:ı d b' . b ~ tahmin 

ve şeytan ~ur:lar. dra a dı~ msan armacagını e -
Kiınblli beliti d emez ı. 
.. ana 'yir,b. .. ..e Ben bu mağarayı çoktanberi keşfet. 
o ı ır gun gos 
termez, hapisane mlş ve her zaman ıssız gördilğüm :için 

gibi bfr mek:tebtıe kimsenin burasını bulamıyaeağına 

vücudünü çürütür, hükmetmiştim. Fikrimce bu, sade ba. 
sana rahat vermez! na aid bir sırdı ve bunu ancak son gün

Burada kalmak için elinden geleni yap lcrde ve mecbur olduğum için dadım& 
kızım, ben sana yardım ederim.. ö 1 kl d" da be d ı.. .. ..ı.. \J .. · s y eme e unya n en "'""l"'a ıuır 

Bu sozlerden sonra ba.şbaşa verip 
gizlice bir takım kararlar ittihaz ettik 
ve 2 Teşrinievvel sabahı, daha gün a
ğarmadan, Ferah dadımın b~uk ya. 
naklarmı öptükten sonra çiftlikten u. 
zaklaştım. Yıa.0lnız, ayrılmadan evvel 
ona sıkı sıkı tembihatta bulunmakta 
ihmal göstermedim. 

- Ortalık süt liman olunca bana he
men haber vermeği unutma dadı! Orada 
pek eğlenceli ·saatler ya.~amıyacağımı 
tahmin edersin ... 

- Vah zavallı yavrucağım benim! 
Elbette sana haber vereceğim; o mis
kin İstanbullu çiftlikten uzaklaşır u
zaklaşmaz soluğu senin yanında alaca. 

kişiyi bu sırra şerik yapmıştım. 
Köpeğim ve ~imıle beraber çalk

lıkları hafifçe aralıyarak mağaraya 

girdik, kumların üzerine uzandık. İki 
sadık arkadaşım v.aziyıetin ınezaketfini 

takdir etmiş olacaMar ki gürültü et • 

m~ı.den bir köşeye büzüfüp ~attılar. 

Ben de başımı bir taşa dayayıp göz -
!erimi kapadım. Bir gece evvel, bütün 
aldığım tedbiulere rağmen gene blr 
mani çıkar da burada gizlenemem kor. 
kusile epeyce helecan çekmiş ve rahat 
uyuyamamıştım. 

(Arkan vaTJ 
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18 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyalı 

-- Baron Wratislaw'm hatıralarJ: 42 
Türkçeye çeviren: Sü rena Diimea 

Sef arethanede taharri yat 

ilan Tarif em iz 
Tet sütun aanumı .................... ······ 

Birinci sahile 
llıinci sahile 
Vçiincü sahile 
Dördüncü sahile 
I ç ıahileler 
Son ıahile 

400 lıuruı 
250 » 
200 • 
100 )) 
60 » 
40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda Uln yaptırac~k· 
lar aynca tenzilltlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarını 

ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpiı edilmi§tir. 

Son Posta'nın ticari ilinlanna 
ald itler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

tı&neıbk KoDelctlf f lrtı:eU 
:&a.bnmamıade Dua 

Ankara c:add .. 
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~ ı oursavı iBl uun ldarQ_. eden e Ktva 
- POskOlsDz lsmallln maceralan ' 

Yazan: Ziya Şakir 

Püskülsüzün istiman şartları 

- ..... . 
- İşte, senin alobetin ~ bayle ola

cak, İsmail ... E~r sen beni atdilrür
sen, yarın ,'beni el üstünde mezara gö- 1 _ Dilenciye verilen. 
türecekler, Fakat. sen eŞloy1l.lıkb. ö. 12 _ Se!lller. 

!ilrsen, leşine tüküreoeklct'. ·· Nasıl, le- ı - Uzalı 1şuet 19ln kullanılan 
şinc tükürtmek ister misin?... Nehl lA.hltası - imın. 

İsmail, cevab veremEdi. Derin de. f - va.h.şl haynnlan öldiirmelc 
rin içini çekti. 7u - Bir nota. 
Bacaklarının arasındaki mavzeri, tek 6 - Bııkaaı ola.n - Baha. 

rar eline aldı. Yukarıya, IA.mbe.nın ışı- e - Akıllı - Gölge. 

nlda. -

- Be -

ğına kaldırdı. Büyilk bir d1kkatle, em- T - Rabı~ edatı - Beyu - Emmek masda
rından emri hazır. niyet kanadını kapadı. Ve bu sefer, ba-

8 - Su - Dahi - Bir nota. 
caklarının arasına alınıyarak, masaya 9 _ Tenbelllk. 
dayadı. 

- İzin verirsen, ben bir rakı içece
ğim efendi ağabey. 

Diye, mırıldandı. Ceketinin sağ ce
binden beyaz bir şişe, sol cebinden de, 
k'lrli bir mendile sarılmış olan yağlı 
bir kaz budu çıkardı. 

İsmailin yaptığı bu hareketle, nazik 
bir vaziyete girmiştim. Şiddetle ta • 
klbine memur olduğum bir adamın, e
vimde bir masaya oturarak rakı içme
sine müsaade etmekle vicdanımda bü-

10 - Merdiven. 
... Geçen bulmacanın halled.llm)f şekli. 

SOLDA."11 SAÖA: 

ı - Kere.steo1. 
2 - Eleme - Mer\ 
3 - Resim yapan. 
f - Emine - N - T. 
5 - Semen - Ekil. 
8 -T - Y - A~ - L 
'1 - Emaneten - T. 

... 8 - Ceb - K - NA.ra. 
9 - İradlı - Nas. 

10 ..:.. An - t - Tasa. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu ıece nöbetçi ola:n ecu.neler şun -

Jardır: 

İstanbul clhetinc1ekller: 
Şehzadebaşında: <Ham dl), Emlnöntın

de: <Beruıason> ~ksa.rayda: (Pert.v>, 
Alemdarda: (Eşref Neşet>, Beyazıdda: 

(Haydar), Fatihte: CHüsamettln), Ba -
kırköyünde: CHllA.l), Eyübde: (ıArtf Be -
şir). 

Bcyotlu clhetlndeıklleır: 
İ.stlklA.l caddesinde: (Galatasaray, oa

rıh), Cftmburlyet caddesinde: (Kdrkçl
yan), Firuzağada: (Ertu~>. Şlşllde: 

(Asım), Takslmde: (Kemal), Be§lktafta: 
(Nan Halld). 

Bofazlçl. Kadıköy Te Adal~tırı 

Kadı köyünde: (Halle, HUlQsl Osman), 
tTsktldarda: <hnrahor), Banyerde: (Os -

.man>. Adalarda: ('Halk). 

Ağustos 18 

json Postal S P O R 
Bntnn dnnya atletleri 

çalışırlarken biz atletlerimiz i 
niçin istirahate çekiyoruz? 

Balkan müsabakalanna 44 gün gibi bir zaman kaldığı 
halde henüz ortada bir hazırlık görülmüyor. Buna mu
kabil Yunanistan mükemmel bir tarzda çalışmaktadır 

Yazan : Omer Besim 

' 
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Spor: Pazar günü yapılacak 
güreş müsabakaları 

(Bqtarafı 14 üncü sayfada) 
metre düz hat üzerinde yapılacaktır. 
yapılacaktır. 

2 - Müsabakalara tam saat 10 da 
başlanacaktır. 

3 - Lisansı olmıyan hiçbir sporcu 
müsabakctlara giremiyedeği gibi li · 
sans1arındaki talebe kayıdlannı genel 
direktörlükten si1dirmiyen sporcular 
da müsabakalara alınmıyacaktır. 

4 - Bayanlar aras•nda yapblacak 
müsabakalar neticesinde puvan hcsa -
hile birinciliği alan klübe bir ikupa ve
ıilerektir. 

5 - Jüri heyeti: Ahmed Fetgeri, Ab
dürrahman Benlioğlu, Rıza Sueri. 

Hakem heyeti: Nedim Ulbatur, İs -
ınail Dalyancı, Sıtkı Eryar, Hikmet 
Üstündağ, Bekir Macur, Nedim Öz • 
gen, Nuri Bosut, Ali Rıza Sözeralp, 
Adnan Akın, İhsan Belor, Bedri, Beh. 
zad Baydar. 

Saha komiseri: İbrahim Kelle. 

Galatasarayhlarm atlama 
müsabakaları 

Galatasaray denizcilik şubesi tarafın

dan tertib edilen atlama müsabakaları üç 
tylfilde klübün Beb~kteki lokalinde ya
Ptlcaktır. Atlama müsab::ıkalarına yalnız 
Galatasaraylılar gireceklerdir. 

Bisikletçi Talat Pariste 
ikinci otdu 

Bir müddetten.beri Fransada bulu -

nan Türkiye bisiklet şampiyonlarından 
TalAt Tuncalp, Paris~ iştirak ettiği bir 
müsabakada güre1 bir derece elde et • 
miştir. Amatör bisikletçiler arasın4a 
yapılan yarışta 21 müsabık arasında 
finale kalmağa muvaffak olan TalAt, 
fina!de de 1 O santim bir farkla ikinci. 
liği kazanmıştır. 

Boğaziçi spor klUbUnUn 
yıldönUmU 

Boğaziçi spor klübü yıldönümü mü

nasebetile Pazar günü Bebekte Arneri. 

kan mektebi sahasında bir atletizm mü
sabakası tertib etmiştir. 

Müsabaka programı şu şek.Hdedir: 

Saat 15 - ~çid resmi 
15, 15 - Bayrak merasimi, 

J 5,20 Nutuk. 

15,30 dan 17 ye kadar atletizm mü-. . 
sa baka lan, 

17 ,30 - Futbol müsabakası. 
Müsabakalardan sonra dıerece al!an 

sporculara mükafat dağııtılacaktır. 

Fransa - Holanda atletizm maç. 
Amsterdamda yapılan Fransa - Holan

da atletleri arasındakı beynelmilel maçı 

Fransızlar kaı:mmı..~nr. 4X100 bayrak 
yarışında Fransa takımı 41,3 saniye ile 

yeni Fransa rekoru yapmıştır. 
Müsabakaların sonunda Fransa 92, 

HoHinda 76 puvan almışlardır. 
~~--~=----="""""=-=-~-====~.....,--::::=== 

OSMANLI BANKASI 
~ORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi -1863 

Sfatüleri ve Türki~e Cümhuriyeti ile münakit muhve/,nımni 
2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik «!ilmiştir 

( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Oazeltl) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi: 

10.000.000 lnglllz Lirası 

1.250.000 1 nglllz Lirası 

TGrkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
lONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR. l<IBRIS. VUNANISTAN, IRAN, IRAK, fllfSTIN 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURIVE. LÜBNAN 
. _ .. ~-·, 

f'i.Jyalleri ve bütnn Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesaplara küşadı. 
Ticari krediler ve vesaildi krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Eshall!,.ve tahvilat, altın ve emtaa Ozerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En vüksck emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en milsa'ft ıarflarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesaplara açılır. 
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BUGON 

I
KUM&AllASINA 
PAll&ATAN 
KOCOKEL . 

Son a 
Yevml, Slyast, Havadis ve Hatk gaze;e.sı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak. 25 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıitan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddır. 

ABONE FıATLARI 

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

TÜRKİYE 141JO 750 4\JU 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 2700 14UU 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
de#iştirmek 25 kuruştur. 

-····-

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
800 

Gelen evrak geri verilme:. 
ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul illvesi lAzın'ld!r. "_. ............................................• , 
İ Posta kutusu : 741 !stan!>ul i 
: Telgraf : Son Posta i 
~ Telefon : 20203 ; 
"''•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• .,r 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıl 

Merkezi: DerUıı 

Türkiye plHlerlı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Oepoıu: ı.t. Tütün GüınrüfO 

Yapı ve 
Nafıa 

YAWN 
";Et( DEFTEll(NE 

'MZAATAH 
r>OYOK EL 

OLACAKTIR 

TOR,K(Y 
ış 

r>ANKASI 

imar işleri ilanı 
Vekaletinden : 

ı - Eksiltm~ye konulan iş: Ankarada yaptırılmakta bulunan gençlik parkı 
ikinci kısım inşaatıdır. 

Keşif bedeli 211,4H9 lira 93 kuruştur. 
2 _ Eksiltme 11/9/939 Pazartesi gı.inü saat 15 de Nafia Vekaleti yapı ve imar 

işleri eks'ltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
3 _ Eksiltme şartnamesı ve buna mü tcferri evrak 10 lira 58 kuruş bedel mu

kabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. 

4 _ Eksiltmeye gırebilmek için ist<?klilerin 11,825 con bir b:n sekiz yüz yirmi 
beş• liralık muvakkat teminat vermelerı ve Nafia Vekaletinden bu işe girebile
ceklerine dair alınrrıış vesıka ibraz etmeleri muktezidir. 

Bu vesika için eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida 
ile isteklilerin Nafıa Vekaletine m~racaatıarı ve bu müracaatlnrma şimdiye kl
dar yaptıkları benzeri işlerl' aid işı yaptırmış idarelerden aldıkları vesikaları 
raptetme!eri lazımdır. Bu müddet zarfı.ndn vesika talebinde bulunmıyanlar ek -
siltmeyc giremiyeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektublarmı ihalegünü olan 11/9/1939 Pazartesi günü saat 
on dörde kadar eksiltme komisyonu reisl: ğine makbuz mukabilinde teslim ede • 
ceklerdir. 

Postada olacak gecikll'eler kabul edilmez. c3832> c6340-> 

1 lıtanbul Belediyesi lıiinları 1 
İtfaiye ambar ve mutfak binalarının üzerine yapılacak Revir ve Telefon oda

şının inşası açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 31/8/939 Perşembe günü saat 14 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 6603 lira 10 kuruş ve ilk 
teminatı 495 lira 24 kuruştur. Şartnameı;i 33 kuruş mukbailinde Fen İşleri mQ• 

dürlüğünden alınabilir. Taliblerin 939 yılına aid Ticaret odası ve ihaleden 8 glln 
evvel Fen İşleri mü<lürlüğ'Une müracaatla alacakları vesika ve ilk teminat mat.. 
buz veya mektubları ile ihale günü munyyen saatte Daimi Encümende bulun-
maları. (6200) 

Şerefli Koçhisar Beledl3Teslnden ı 
Kasabanın muhtelif yerlerinde arteziycn kuyusu arama ameliyesi yaptırıla • 

caktır. Taliblerın bu husustakki teklif mektublarının Şer~fli Koçhisar belediye • 
sine göndermelen ilan olunur. c6310• 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1 - Gümrük muhafaz.ı teşkılAtı eratı için satın alınacıt:C 2000 adet erat ka

putunun kapalı zarfla 28/8/939 Pazartesi günü saat 15 de eksiltmesi yapılacaktır, 
2 - Tasınlanan tutarı 18,GOO lira ve Hk teminatı 1395 lirııdır. 

Dr. HQRHORUNJ 8 - Evsaf, p:rtnama ve nümune komisyondadır, görülebilir. 

Gf:i .. ~alarını akt~m• lı:adar~ 4 - İsteklilerin eksiltme ~aatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı kanu • 

~a~bl=a~~:::0~!.mQ• nwıun tarifi v~ile hazırlıyacakları teklif mektublarını Galata Rıhtım caddui 
Telefon ı 24131 V~ Alemdar han 2 nci kattaki komiiyona vermeleri. (5898> 
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Şeker Hastalığı olanlarla fazla şişmanlıktan şikiyet edenlere: 

Emniyetle 
kullanabileceğiniz 

Müstahzarları 

piyasaya çıktı. 

Btltün tanınmış Eczane, Ecza depoları ve büyttk bakkalfyelerden: KANZUK GLÜTEN 
EKMEÖi- KANZUK GLÜTEN GEVREÖi (Biseottes) - KANZUK GLÜTEN MAKARNASI 
- KANZUK GLÜTEN ŞEHRiYESi - KANZUK GLÜTEN PIRiNCi - KANZUK GLÜTEN 
FİYONGOSU - KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, fennin en son terakkilerine ve tababetin emirlerine uygun 
ve sabit olarak hazırlanmıştır. 

•• •• 
KANZUK GLUTEN MUSTAHZARLARI 

Fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. Vttcudll 
besler ı_.kat şişmanlık yapmaz. 

Umumi depo: /NG/LIZ KANZlJK ECZANESi - Beyoğlu, /11tanbul 
IZMIR Acentamız Türk Ecza deposudur. 

Terkibinde: IYOD, TANEN ve GLISERO FOSFAT vardır. 
K A N S 1 Z L 1 G A ve V E R E M E istidadı olanlara ve 5 İ N İ R hastalıklarına karşı kullanılır. 

Eski F eyıiati 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yabsız 
ha sınırı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binhsında, kız ve erkek kısımlan ayrı dairelerde 

olmak nzere Lise ve Orta okul. 

Arnavudköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıd için hergnn saat ondan on yediye kıtdar Çifte Saraylarda Okul DlrektörlüğUne müracaat edebilirler. 

'-m lstiyenlere mekteb tarifnam•sl glSnderlllr. Telefon : 3C5.210 . .,. _______ _, 

Şirketi Bayrlyeden ı 
Sazlı TenezzühSe/eri 

Kıymetli san'atkarım1z kemani Sadi Işılayın idaresind':? memleketin gü
zide san'atklırlarından mürekkeb bir saz heyeti ve lokantacllıkta şöhretile 

maruf olan Pande!i tarafından ihzar edilen nefis büfeyi hamil 74 numa
ralı vapurumuz yarınki Cumartesi günü Köprüden saat 14,30 da kalkarak 
muayyen iskelelerirr.ize uğradıktan sonra Boğaziçi ve açığında cevel1n ya
pacak, 20,45 de Köprüye gelecektir. 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden 

39/41 
Emİıiyet Sandığ:na borçlu ölü F. Rahmiye ve Emine varislerine ilan yolile tebliğ 

Bay.an Emine ve F. Rahmiye, (Şükrü kızları) Beyoğlu Kuloğlu eski Ağahamamı, 

yeni Terazi sokak, eski 4, yem 28 No. lu bir evin tamamını birinci derecede ipotek 
göstererek 24/8/9~2 tarihinde 14368 hesab numarasile Sandığımızdan aldığı 

(1800) lira .borcu 27 /3/39 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve ma • 
sarifi ile berabe~ borç (1821) lira (48) kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 nu -
maralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlanmak üzere tanzim olunan 

ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına gönderilmiş ise 
de borçlu Baya!l Emine ve Rahmiye yukarıda yazılı adt'E'.stc öldüğü anlaşılmış ve 
tebliğ yapılamamıştır. Mezkur kanunun 45 inci maddesi vefat halinde tebliğ.:ıtın 
ilan · suretile yapumasmı amirdir. Borçlu ölü Emine ve F. Rahmiye mirasçıları 
işbu ilan tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Sandığımıza müracaatla mu
rislcrinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bır itirazları var ise 

bildirmeleri lfızımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahud başhyan takibi 
usul dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayri menkul mezkür kanuna göre San
dıkça satılacakt1r. Bu cihetler alakadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek 
ve her birine ayrı ayn ihbarname tebliğı makamına kaim olmak üzere keyfiyet 
ilan olunur. (6419) 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikaları T. A. Şirketinden:. 
Yeni tesisatla faaliyete geçen 

Adana fabrikamızın 
Slllndirli 75 ve 90 santim B. 

(Tip 2 çitçi) kaput bezi, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18 numara vater ip
likleri imalatı piyasaya arzedil-
miştir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara AtatOrk bulvarı And 
apartıman No. 4 daireye mnracaat 
edilmesi. 

Telgraf adr8Sİ · ı Çeşld Ankara 
• Çeşit Adana 

SELANiı< BAN~~A..>I 
Tesis tarihi : 1881 

• idare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

TürlıiyeJeki Şubelerlı 

1STANBUL (Galata ve Yentcaml) 

MERSİN, ADANA Bürom 

Yunani•tanJaki Sob~lerlı 

SELANİK • ATİNA 

Ağustos Sayısı Bugün qıktı 
BU SAYIDAKI iŞLER: Yazlık Bluz • yazlık göğQslnkler • Gerldon Or

tnsn • Zarif roplar - Genç kızlara roplar • Köşe yattığı ve Ortnler • Şa· 
seler • Peçeteler - Say tiye ve Plaj kostnmu • plaj çantalan ve Pl41 yasblrlan. 

OÜZELLIK BAHiSLERi : Dirsekler ve dişler • Kalçalar için JlmnasUk: 
Çember oyunları. 

YAZILAR: Resimle adabı muaşeret tenkitleri • Bedbin olmayınız • So
kak terbiyesi • Sofra adabı~ Çay • Eski Adetler • Ne pişirelim • Ev bUgl· 
leri • Okurlnra cevaplıır 

48 Sahife, 4 renkli kapak ve sahifeler, pafta 

Yalnız 15 Kuruı 
Ankara Caddui No. 36 Türkiye Yayınevi , 

lstanbul Defterdarhiından : 

Boğaziçinde Baltalimanınd:ı Kulelibostanyanında Taşlıbayır na -
mile maruf 114 dönüm 600 metre murabbaı arsa. 

Bedeli icar 
kıymeti sene 

Lira 

98 3 sene 

Yukarıda mevkii yazılı arazi hizasında yazılı muhammen bede!i üzerinden 
açık arttırmaya konulmuştur. thale 28/8/939 tarihine müsadif Pazartesi günil saat 
14 dedir. Senelik icar bedeli dört taksitte ve taksitler peşmendir. Talihlerin 'h 7,~ 
pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırıp mezkur gün ve saatte Defter
darlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (6424) 

~TUZL • 
1 1 r -Trenlerinin vapurları: 6,25 • 7,30 - 9 - 11 - 11,SO • 12,30 -

~------. 13,15 - 15,45 - 19,10 dadır._ _____ ., 

EKZAMiN 
Ekzemanın lllcıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczaııed• kutuu 50 kur111tur. 

• ~~ Akba kitabevi .. 
Her nevı banka m.uameleled er dildon kitah, gazete, mecmua 

Kiralık kasalar servili tar. S~N _POSTA'nın Ankara ba
idir. En ıyl kırtasiye malzem&-

si mevcuddur. 

Son Posta Matbaası 

Mefriyat Müdürü: S•lim Ragıp ltMI 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EM~ 
A. Elcı-em UŞAKLIGl.L 


